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ĮŽANGA 
 
Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) 
pristato dešimtąjį Lietuvos ekonomikos tyrimą, 
kuriame pateikiamos patikslintos 2002 m. 
prognozės bei prognozės 2003-iesiems.  
 
LLRI tyrimas vykdomas du kartus per metus. 
Šis tyrimas buvo atliktas 2002 m. liepos-
rugpjūčio mėnesiais. Tyrimo rezultatai 
pateikiami elektroniniu pavidalu, tačiau jie taip 
pat bus įtraukti į knygą, kurioje bus pristatytas 
2003 m. pradžioje atliktas tyrimas.   
 
LLRI tyrimas, pradėtas 1997 m.,  remiasi 
rinkos dalyvių sutarimo paradigma, 
grindžiama racionalių lūkesčių teorija.1 Ši 
teorija teigia, kad ekonominis kintamasis gali 
būti siejamas su pastebimais procesais, o  
rinkos dalyviai formuoja savo vertinimus ir 
prognozes, susijusias su šiais procesais, 
panaudodami visą jiems prieinamą 
informaciją. Vertinimai ir prognozės yra tuo 
patikimesni, kuo daugiau informacijos turi 
rinkos dalyviai. Tikėtina, kad daugiausia 
informacijos apie ekonomikos procesus turi 
asmenys, nuolat naudojantys ją savo 
tiesioginėje veikloje, o jų veiklos sėkmė 
atspindi informacijos apdorojimo gebėjimus.  
 
Pagrindinis LLRI tyrimo tikslas – pateikti 
Lietuvos ekonomikos rodiklių vertinimus ir 
prognozes, paremtas rinkos dalyvių nuomone, 
apžvelgti veiksnius, galėjusius turėti įtakos 
respondentų vertinimams ir lūkesčiams. Šiuo 
tyrimu siekiama suteikti skaitytojui galimybę 
palyginti rinkos dalyvių vertinimus su oficialių 
institucijų ir kitų šaltinių duomenimis, pateikti 
ryškesnių skirtumų interpretacijas. 
 
LLRI tyrimas yra grindžiamas kitokia 
metodologija nei oficiali statistika, tad juo 
siekiama pateikti alternatyvius ekonominių 
rodiklių vertinimus.  
 
LLRI tyrimas skiriasi nuo oficialios statistikos 
trimis esminiais aspektais. Pirma, LLRI tyrimo 
metu pagrindinius apibendrinimus daro patys 
rinkos dalyviai, tuo tarpu Lietuvos Statistikos 
departamentas (SD) iš verslo aplinkos renka 

                                                
1 Vienas žinomiausių ekspertų sutarimo paradigma 
grindžiamų tyrimų yra nuo 1946 m. JAV 
atliekamas “Livingston” tyrimas. Jo rezultatai 
reguliariai skelbiami Filadelfijos Federalinio 
Rezervo banko interneto puslapyje 
http://www.phil.frb.org. 

unikalią, neapibendrintą informaciją, kurią 
vėliau apibendrina statistiniais metodais. 
Antra, LLRI tyrimas remiasi geranorišku 
rinkos dalyvių dalyvavimu vertinant rinkos 
procesus, o LSD gauna iš įmonių privalomas 
detalias ataskaitas (namų ūkiai gali atsisakyti 
dalyvauti tyrime). Trečia, LLRI tyrimo metu 
nagrinėjami laisvai pasirinkti rodikliai, o jų 
apibrėžimus lemia jų nauda planuojant 
ekonominę veiklą. LSD tiria privalomą 
rodiklių sąrašą pagal suderintą metodiką. Be 
to, LLRI parenka įvairiapusišką informaciją ir 
operatyviai pateikia tyrimo rezultatus. Šios 
prielaidos leidžia tikėtis, kad LLRI tyrimas turi 
praktinę vertę rinkos dalyviams. 
 
Rinkos dalyvių prognozės  pateikiamos 4 
skyriuose. Pirmasis skyrius apima šiuos 
rodiklius: bendrojo vidaus produkto (BVP) 
augimą, šešėlinės ekonomikos dalį BVP, 
importo ir eksporto augimą, vartojimo ir 
gamintojų kainų pokyčius, nedarbo lygį, 
mokesčių  naštos dydį nuo BVP ir 
prognozuojamą lito ir JAV dolerio kursą.  
 
Antrasis skyrius yra skirtas namų ūkiams. 
Jame aptariamas darbo užmokestis, namų ūkių 
pajamos, investicijoms ir santaupoms skiriama 
pajamų dalis.  
 
Trečiasis skyrius skirtas įmonių rodikliams: 
įmonių pelningumui, nuosavo kapitalo grąžai 
ir investicijoms, mokslui ir inovacijoms 
skiriamai išlaidų daliai.  
 
Ketvirtame skyriuje pristatome 1 ir 5 metų 
paskolų litais ir eurais palūkanų normas, 3 
mėn. trukmės VVP pelningumą bei ne bankų 
paskolų rinkos dalį. Taip pat pateikiama 
indėlių rinkos analizė. Skyrių pabaigoje 
lentelėse pateikiami apibendrinti tyrimo 
rezultatai.  
 
Šioje apklausoje dalyvavo 48 ekspertai. 
Respondentų atranka nėra reprezentacinė: 
tyrimo respondentai neskirstomi pagal jų 
atstovaujamas veiklos rūšis, įmones ar 
regionus –   dalyvauti apklausoje kviečiami 
sėkmingai dirbančių įmonių darbuotojai. 
Respondentai  prašomi nurodyti ne 
atstovaujamos įmonės ar šakos rodiklius, bet 
bendras šalies realijas atitinkančias reikšmes, 
remdamiesi visa jiems prieinama informacija. 
Reikia paminėti, kad apklausos respondentų 
prašome nurodyti tik tų rodiklių vertinimus ir 
prognozes, kuriuos, jų nuomone, jie gali 
įvertinti. Dauguma šios apklausos respondentų 



dalyvavo LLRI tyrime ir anksčiau. Apklausos 
dalyvių sąrašas pridedamas prie studijos.    
 
Apibendrinti LLRI tyrimo dalyvių vertinimai 
yra lyginami su Lietuvos statistikos 
departamento, Lietuvos banko, Nacionalinės 
vertybinių popierių biržos, Centrinio 
vertybinių popierių depozitoriumo, Lietuvos 
darbo biržos, naujienų agentūros BNS bei 
spaudoje publikuotais duomenimis. Lyginant 
rodiklius atsižvelgiama į apibrėžimų 
skirtumus. Reikia atkreipti dėmesį, kad šeši 
LLRI tyrimo rodikliai – šešėlinė ekonomika, 
namų ūkių investicijos, įmonių investuojamo 
pelno dalis, įmonių išlaidų dalis mokslui ir 
inovacijoms ir paskolų rinkos dalis, tenkanti ne 
bankas – nėra vertinami oficialios statistikos. 
Tad LLRI tyrimo rezultatai yra šia prasme 
unikalūs. Be to, oficialios institucijos 
nepateikia daugelio rodiklių prognozių.  
 
Kaip ir anksčiau, ekspertų prognozės 
lyginamos ne tik su kitais šaltiniais, bet ir su jų 
anksčiau pateiktomis prognozėmis. Studijoje 
taip pat nagrinėjamos rinkos dalyvių vertinimų 
ir prognozių tendencijos, remiantis ankstesnių, 
jau devynių apklausų rezultatais.  
 
LLRI dėkoja tyrimo dalyviams ir rėmėjams, 
taip pat visiems, suteikusiems pastabų ir 
pasiūlymų.
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1 skyrius. MAKROEKONOMIKA 
 
1.1. Ūkio augimo tempai spartėja  
 
2002 m. liepos mėnesį LLRI atliktas tyrimas 
rodo, kad Lietuvos ekonomikos augimo tempai 
didėja. Rinkos dalyvių nuomone, 2002 m. 
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) 
augs 4,7 proc., arba 0.5 procentinio punkto 
daugiau nei 2001 m. Prognozuojama, kad ūkio 
plėtra bus panašaus lygio ir kitais metais – 4,6 
proc.  
 
LLRI tyrimo dalyviai padidino sausio mėnesį 
skelbtą 2002 m. BVP augimo prognozę 0.3 
procentinio punkto. Tačiau kaip ir anksčiau, 
rinkos dalyvių prognozės yra mažesnės nei 
oficialių institucijų. Finansų ministerijos 
nuomone, 2002 m. šalies BVP augs 5,1 proc., o 
2003-aisiais – 4,9 proc. (žr. 1.1 grafiką). 
 
Prognozės dėl spartėjančios šalies ūkio plėtros 
yra siejamos su suaktyvėjusia vidaus rinka bei 
eksportu, kuris, pernai gerokai ūgtelėjęs, ją 
„įsuko“. LLRI atliktas tyrimas rodo, kad 
besitęsiantis ekonomikos augimas didina 
gyventojų pajamas ir namų ūkių vartojimą (žr. 
2.1 skirsnį). Nors eksporto įtaka blėsta, jo 
augimas turėtų ir toliau būti pakankamai spartus 
(žr. 1.2 skirsnį). Šių metų ekonomikos plėtrą 
skatina pernai gerokai šoktelėjusios investicijos 
(žr. 3.3 skirsnį). Teigiamus lūkesčius taip pat 
didina prognozuojamas nedarbo mažėjimas (žr. 
skirsnį 1.4).  
 
1.1 grafikas 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 
Lietuvos finansų ministerija, LLRI tyrimas 
 

SD duomenimis, pirmąjį šių metų pusmetį šalies 
BVP augo 5,7 proc.2 Priešingai nei pernai, augant 
vidaus vartojimui ir sumažėjus užsienio 
paklausai, šiemet daugiausiai kyla į vidaus rinką 
orientuotos ūkio šakos, tokios kaip statybos, 
prekyba, viešbučiai ir restoranai, transportas ir 
ryšiai, sandėliavimas, finansinis tarpininkavimas. 
Augimas užfiksuotas ir žemės ūkyje, kuris pernai 
smarkiai smuko.  
 
Statybų augimas siejamas su besiplečiančia būsto 
paskolų rinka, mažėjančiomis bankų paskolų 
palūkanomis. Finansinio tarpininkavimo sektoriui 
nemažą įtaką darė nuo balandžio mėnesio 
įsigaliojęs privalomas civilinės atsakomybės 
transporto draudimas. Didelis mažmeninės 
prekybos augimas byloja apie didėjantį vidaus 
vartojimą. Jis taip pat yra siejamas su stiprėjančia 
konkurencija bei augančiais išperkamosios 
nuomos mastais. Reikia atkreipti dėmesį, kad 
įspūdinga didelių bendrovių, pvz. 
telekomunikacijų, plėtra taip pat sietina su joms 
suteiktomis mokesčių lengvatomis. Tai dar kartą 
patvirtina, kad maži mokesčiai skatina gerovės 
augimą. 
 
Remiantis 2002 m. pirmojo pusmečio 
ekonomikos augimo rodikliais buvo padidintos 
oficialių ir kitų institucijų anksčiau skelbtos 
prognozės. Prognozės buvo koreguojamos nebe 
pirmą kartą. Finansų ministerija šiemet tris kartus 
peržiūrėjo metines BVP augimo prognozes. Jos 
buvo padidintos nuo 4,0 iki 4,4 kovo mėnesį, iki 
4,7 proc. birželį ir iki 5,1 proc. rugpjūčio 
pabaigoje. 2002 m. birželį Tarptautinis valiutos 
fondas (TVF) padidino Lietuvos ekonomikos 
augimo prognozę nuo 4,0 proc. iki 4,4 proc.3 
Vilniaus bankas padidino Lietuvos BVP augimo 
prognozę liepos mėnesį – nuo 4,5 proc. iki 5,0 
proc.4, o Hansabank rugpjūtį – nuo 4,2 iki 5,2 
proc.5 
 
Tiek rinkos dalyvių, tiek kitų institucijų 
nuomone, Lietuvos ūkis plėtosis stabiliai ir 2003 
m. (žr. 1.1 lentelę), nors reikia pastebėti, kad 
Lietuvos šaltiniai prognozuoja nežymų augimo 
lėtėjimą, o užsienio institucijos numato spartesnę 
plėtrą. Besitęsiantis ekonomikos augimas bei jo 
                                                
2 Lietuvos statistikos departamentas, Bendrasis vidaus 
produktas pirmąjį 2002 m. pusmetį išaugo 5,7 proc., 
2002 09 30. 
3 BNS, Lietuva šiemet laiku neįvykdė kai kurių 
įsipareigojimų, perspėja TVF, 2002 06 28. 
4 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos 
apžvalga, Nr. 2 (10), 07 2001, p. 10. 
5 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 2002 08 
28, p. 3.   
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skatinamas nedarbo mažėjimas augins žmonių 
pajamas, taigi, tikėtina, ir vidaus rinką. Manoma, 
kad mažės investicijų įtaka ekonomikos augimui. 
Kaip rodo LLRI tyrimų rezultatai, investicijų iš 
įmonių pelno mažės tiek šiemet, tiek kitais metais 
(žr. 3.3 skirsnį). Didelę įtaką Lietuvos 
ekonomikos plėtrai darys pasaulio raidos 
tendencijos. Nors nuo praėjusių metų pabaigos 
pasaulio ekonomika pradėjo palaipsniui atsigauti, 
augimas yra vangus, o po pirmojo ketvirčio 
smukusios akcijų rinkos pablogino plėtros 
lūkesčius. Ypač vangi yra euro zonos ūkio plėtra. 
Tai darys neigiamą poveikį Lietuvos eksportui, 
nors tikimasi, kad jis ir toliau bus vienas 
svarbiausių Lietuvos ūkio augimo veiksnių. 
 
1.1 lentelė 

Lietuvos BVP augimo prognozės 
 2002 2003 
EIU 3,5 4,2 
ERPB 3,5 - 
FM 5,1 4,9 
EK 4,0 5,0 
Nord/LB 4,3 - 
TVF 4,4 4,8 
Nordea 
Markets 

4,5 5,1 

SEB 4,5 5,0 
LB Kiel 4,5 5,0 
LLRI 4,7 4,6 
HBM 5,2 5,5 
VB 5,0 4,8 

 
Santrumpos: EIU – Economist Intelligence Unit6, 
ERPB – Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas7, FM – Finansų ministerija8, EK – 
Europos Komisija9, Nord/LB10, TVF – 
Tarptautinis valiutos fondas11, Nordea Markets12, 
SEB – Skandinaviska Enskilda Banken13, LB 

                                                
6 BNS, Lietuvoje tiesioginės užsienio investicijos 
kasmet sieks 450 mln. JAV dolerių, prognozuoja “The 
Economist”, 2002 02 15. 
7 Baltijos šalių ekonomikos plėtra šiais metais sulėtės, 
Respublika, 2002 05 16. 
8 Finansų ministerija, Lietuvos ūkio plėtros prognozė 
2002-2005 metams, 2002 08 26. 
9 BNS, Lietuvos ekonomika šiemet augs 4 proc., 
prognozuoja Europos Komisija, 2002 04 24. 
10 BNS, Lietuvos ekonomika šiemet augs sparčiau nei 
Estijos, prognozuoja Vokietijos bankas „Nord/LB“, 
2002 01 25. 
11 BNS, Lietuva šiemet laiku neįvykdė kai kurių 
įsipareigojimų, perspėja TVF, 2002 06 28. 
12 Ranonytė A. Lietuvos ūkio pokyčiai vertinami 
teigiamai, Verslo žinios, 2002 09 06. 
13 BNS, SEB prognozuoja spartų Baltijos šalių 
ekonomikos augimą, 2002 01 31. 

Kiel14, LLRI tyrimas, HBM – Hansabank 
Markets15, VB - Vilniaus bankas16. 
 
2002 m. rugpjūčio mėnesį TVF sumažino 
anksčiau skelbtas tiek pasaulio, tiek pagrindinių 
pasaulio ekonomikų plėtros prognozes (žr. 1.2 
lentelę). Lėčiau, nors gan stabiliai, augs 
kaimyninių Baltijos šalių ūkiai, taip pat Rusijos 
ekonomika17. Europos Komisijos nuomone, ES 
kandidačių BVP prieaugis šiemet sumažės iki 2,9 
proc., tačiau 2003 m. jis vėl įgaus pagreitį ir 
sudarys 4,0 proc.18 
 
1.2 lentelė 

Ekonomikos augimo prognozės19 
 2002 2003 
Pasaulio 
ekonomika 

2,8 3,7 

JAV 2,2 2,6 
Euro zona* 1,1 2,5 
Japonija -0,5 1,1 

*ES, išskyrus D. Britaniją, Daniją ir Švediją 
 
Artimiausioje ateityje šalies ekonomikos plėtrai 
didelės įtakos turės derybos dėl narystės ES ir 
integracija į Bendrąją rinką. Lietuvos 
pasirengimas stojimui į ES ir NATO didina 
užsienio investuotojų pasitikėjimą ir skatina 
teigiamus lūkesčius dėl investicijų augimo. 
Užsienio investicijų srautą Vidurio ir Rytų 
Europoje, tarp jų ir Baltijos šalyse, taip pat turėtų 
didinti lėtas Vakarų šalių atsigavimas bei 
sumažėjęs užsienio investuotojų pasitikėjimas 
JAV ir Azijos šalimis. Susidomėjimą JAV 
kapitalo rinka pakirto šiais metais JAV sukrėtę 
garsių ir galingų bendrovių klaidingos apskaitos 
skandalai, dėl kurių smarkiai krito akcijų kursai. 
 
Rinkos dalyvių lūkesčiams dėl šalies ekonomikos 
raidos didelę įtaką daro valdžios vykdoma 
politika. Pasitikėjimą valdžia skatina tai, kad 
tęsiamas privatizavimas, sklandžiai vyksta 
derybos dėl narystės ES. Nuo derybų rezultatų 
bei Lietuvos teisės normų derinimo su acquis 
communitaire priklausys tai, kaip pasikeis 
                                                
14 Strumilienė R. Baltijos jūros regione – ekonomikos 
augimas, Respublika, 2002 08 29. 
15 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 2002 08 
28, p. 3. 
16 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos 
apžvalga, Nr. 2(10), 07 2001, p. 12. 
17 Verslo žinios, Rusijai – kuklesnis augimas, 2002 04 
09. 
18 Verslo žinios, Baltijos šalys pranoks kitas ES 
kandidates, 2002 04 26. 
19 Verslo žinios, TVF blogina plėtros prognozes, 2002 
08 26. 
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gyvenimo ir veiklos sąlygos daugelyje sričių. 
Pardavus Lietuvos žemės ūkio banką Vokietijos 
bankui „Nord/LB“ baigėsi valstybinių 
komercinių bankų privatizavimas. Pasistūmėjo 
energetikos sektoriaus restruktūrizavimas. 34 
proc. „Lietuvos dujų” akcijų parduota 
strateginiam investuotojui – „Vokietijos 
bendrovių „Ruhrgas“ ir „E.ON Energie“ 
konsorciumui. Kiti 34 proc. akcijų paketo bus 
parduoti dujų tiekėjui. Rengiamasi privatizuoti 
nuo „Lietuvos energijos” atskirtas įmones, visų 
pirma Rytų ir Vakarų skirstomuosius tinklus bei 
Mažeikių elektrinę.  
 
Nuo 2003 m. vidurio bus atsisakyta valstybės 
alkoholio gamybos monopolio, o alkoholio 
gamybos įmones ketinama iki to laiko 
privatizuoti. Privatizuoti numatoma ir transporto 
bei laivininkystės įmones. Nuo kitų metų 
demonopolizuojama telekomunikacijų rinka, 
siūloma atsisakyti telekomunikacijų veiklos 
licencijavimo. Kitas vertus, naujojo 
Telekomunikacijų įstatymo projekte numatyta 
daug telekomunikacijų veiklos reguliavimų ir 
operatorių įpareigojimų, ribojamos privačių 
subjektų susitarimo galimybės. Pavyzdžiui, Ryšių 
reguliavimo tarnyba rengs tipines teikėjų sutartis 
su abonentais, bus reguliuojamos ženklią rinkos 
galią turinčių operatorių paslaugų kainos, 
operatoriai turės savo lėšomis užtikrinti, kad jų 
abonentai galėtų naudotis kito teikėjo telefono 
ryšio paslaugomis, taip pat išlaikyti abonentinį 
numerį pakeitus ryšio paslaugų teikėją. Tokios 
nuostatos neišvengiamai iškreips konkurenciją ir 
padidins operatorių veiklos sąnaudas.   
 
Tikėtina, kad artimiausiu metu bus priimti 
sprendimai, kurie išjudins iki šiol stringančią 
pensijų reformą – nuo 2004 m. numatoma diegti 
savanorišką kaupiamąjį pensijų draudimą. Vis 
dar delsiama iš esmės reformuoti aukštojo 
mokslo, sveikatos apsaugos sistemas, kurios ne 
tik blogina šių sričių padėtį, bet ir sunkina 
žmonių gyvenimą, varžo visos šalies ekonomiką.  
 
Kaip rodo LLRI tyrimas, šešėlinė ekonomika, 
kurios pastaraisiais metais nuolat mažėjo, vėl 
augs. Rinkos dalyviai padidino sausio mėnesį 
skelbtą prognozę 1.6 procentinio punkto. 
Prognozuojama, kad 2002 m. šešėlinė 
ekonomika sudarys apie 21 proc. BVP. 2003 
m. šešėlinio sektoriaus sukuriama BVP dalis 
turėtų vėl mažėti, tačiau labai nežymiai –  iki 
20 proc.  
 
 
 

1.2 grafikas 

Šaltinis: LLRI tyrimas 
 

Prognozes, kad šešėlinės ekonomikos iš esmės 
nemažės, greičiausiai skatina didėjanti mokesčių 
našta (žr. 1.5 skirsnį), griežtinamas darbo 
santykių reglamentavimas (žr. 1.4 skirsnį), 
valdžios nenoras naikinti nereikalingus verslo 
reguliavimus.  
 
Kaip rodo ankstesnių tyrimų duomenys, šešėlinio 
sektoriaus mažėjimui įtakos turi mažėjantys 
nelegalių ir neapskaitomų prekių srautai, tačiau 
juos vis dar skatina sudėtingos muitinės 
procedūros, galimybė išvengti PVM ir akcizų. 
Reikia paminėti, kad muitinės procedūros buvo 
sugriežtintos 2001 m. lapkritį, įvedus 
palyginamųjų kainų metodiką prekėms muitinėse 
įvertinti, kuri smarkiai apsunkino importuotojų 
veiklą (žr. 1.2 skirsnį). Neapskaitomą prekybą 
skatina 2002 m. padidėję degalų, cigarečių, kavos 
akcizai, kurie didina paskatas pasinaudoti 
nemažais kainų skirtumais, palyginti su 
kaimyninėmis šalimis, ypač Rusija ir Baltarusija.  
 
Vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių šešėlinės 
ekonomikos plitimą, yra blogėjančios sąlygos 
užsiimti individualia ūkine-komercine veikla. 
Tikėtina, kad individualiųjų įmonių savininkus į 
šešėlį stums nauja individualiųjų (IĮ) įmonių 
apmokestinimo tvarka, pagal kurią nuo kitų metų 
IĮ privalės mokėti ne tik pelno mokestį, kaip 
dabar, bet ir pajamų mokestį nuo tos pajamų 
dalies, kurią IĮ savininkai naudos savo reikmėms. 
Nekilnojamojo turto kadastro valstybinės įmonės 
duomenimis, vien šiemet buvo išregistruotos 
3384 IĮ, apie 102 IĮ persiregistravo į UAB20. Kaip 
rodo skaičiai, galimybe persiregistruoti į UAB 
pasinaudoja nedaugelis įmonių, kadangi tai 
                                                
20 Bagdanavičiūtė V. Mokesčiai skatina atsisakyti 
individualiųjų įmonių, Verslo žinios, 2002 09 24. 
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reikalauja papildomų išlaidų ir pastangų (parengti 
UAB įstatus, suformuoti kapitalą, atlikti turto 
vertinimą, jei už akcijas apmokama turtu ir t.t.).  
 
Taigi rinkos dalyviai mano, kad šalies ūkio 
augimas spartėja. Jį daugiausia lemia 
suaktyvėjusi vidaus rinka, skatinama 
ekonomikos plėtrai besitęsiant kylančių  
gyventojų pajamų, ir eksportas, nors 
pastarojo įtaka blėsta. Tie patys veiksniai 
skatins šalies ūkio plėtrą ir kitais metais. 
Prognozuojama, kad vėl šiek tiek daugės 
šešėlinės ekonomikos, tačiau tokios 
tendencijos nebus ilgalaikės.  
 
 
1.2. Užsienio prekybos augimas lėtėja  
 
LLRI tyrime eksporto augimas suprantamas kaip 
per metus nerezidentams parduotų deklaruojamų 
ir nedeklaruojamų prekių ir paslaugų vertės 
pokytis, palyginti su prieš tai buvusiu laikotarpiu 
(f.o.b. kainomis). Importo augimas – per metus 
importuotų oficialiai deklaruojamų ir 
nedeklaruojamų prekių ir paslaugų vertės pokytis 
lyginant su prieš tai buvusiu laikotarpiu (c.i.f. 
kainomis). 
 
LLRI atlikto tyrimo duomenims, Lietuvos 
užsienio prekybos, ypač eksporto, augimas lėtėja. 
Rinkos dalyviai sumažino sausio mėnesį skelbtą 
eksporto plėtros prognozę 3.1 procentinio 
punkto, o importo augimo prognozė liko beveik 
nepakitusi. Prognozuojama, kad 2002 m. 
Lietuvos eksportas augs 12,7 proc., importas – 
12,1 proc., o 2003 m. eksporto ir importo 
plėtros tempai supanašės ir sudarys apie 13 
proc. Taigi prognozuojamas spartesnis 
importo augimas.  
  
Kaip rodo LLRI tyrimų rezultatai, 2002 m. 
eksporto augimas, palyginti su 2001 m., sumažės 
3.8 procentinio punkto, o importo – 0,9 proc. 
Prognozuodami lėtesnį eksporto augimą, rinkos 
dalyviai greičiausiai atsižvelgė į lėtą ekonomikos 
augimą Vakarų šalyse, ypač euro zonoje, į kurią 
išvežama pusę Lietuvos eksporto. Vangus euro 
zonos atsigavimas ir smukusi namų ūkių 
paklausa smarkiai riboja eksportą į ES šalis. 
Šiuos praradimus atsveria padidėję prekybos 
srautai į NVS šalis, kurių ekonomikos auga 
sparčiau nei ES, nors reikia paminėti, kad JAV 
dolerio atžvilgiu stiprėjantis litas brangina 
Lietuvos įmonių produkciją ir gali stabdyti 
tolesnę eksporto plėtrą į Rytus. Kita vertus, 
besiplečiantys Lietuvos įmonių prekybos ryšiai 

su ES ir sėkmingas pasiruošimas Bendrajai rinkai 
sudaro prielaidas ir toliau plėstis eksportui į ES.   
Importo augimas atspindi didėjantį vidaus 
vartojimą ir investicijų poreikį, kuris visuomet 
lydi ūkio kilimą ir gamybos pajėgumų didinimą. 
Taigi įmonės modernizuoja gamybos 
technologijas, imasi renovacijų, plečia veiklą, 
taip siekdamos padidinti savo efektyvumą bei 
konkurencingumą. Investicinių prekių importo 
augimas taip pat leis sparčiau didėti eksportui 
ateityje.   
 
Prognozės dėl spartesnio eksporto augimo 2003 
m. yra susijusios su laukiamu pasaulio 
ekonomikos atsigavimu. Kaip rodo tarptautinių 
finansinių ir kitų institucijų prognozės, 2003 m. 
tiek JAV, tiek euro zonos ūkiai augs greičiau nei 
šiemet (žr. 1.1 skirsnį).  
 
SD duomenimis, 2002 m. I pusmetį, palyginti su 
2001 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 
3,3 proc., o importas – 11,5 proc.21 Po ilgos 
pertraukos importas vėl augo sparčiau nei 
eksportas. Užsienio prekybos balansas buvo 
neigiamas ir sudarė 4068,4 mln. litų.  
 
Nors eksportas į NVS auga sparčiau, ES tebėra 
pagrindinė Lietuvos prekybos rinka. SD 
duomenimis, 2002 m. I pusmetį į ES šalis 
eksportuota 50,4 proc. bendro Lietuvos eksporto; 
eksportas į NVS sudarė 21,2 proc. Eksportas į ES 
ir NVS padidėjo atitinkamai 8 ir 25,5 proc. 
Daugiausia eksportuota mineralinių produktų bei 
tekstilės, transporto priemonių, maisto produktų, 
mašinų ir įrengimų, medienos. Importuota 
daugiausia irgi iš ES valstybių – 46,4 proc. 
bendro Lietuvos importo; importas iš NVS 
sudarė 25,1 proc. Importas iš ES išaugo 22,8 
proc., o iš NVS sumažėjo 13,4 proc. Importo 
struktūroje didžiausią dalį sudaro mineraliniai 
produktai, mašinos bei mechaniniai ir elektros 
įrenginiai, transporto priemonės, chemijos 
pramonės produktai.  
 
Importo iš NVS šalių mažėjimui vertine išraiška 
įtakos turi lito brangimas JAV dolerio atžvilgiu. 
Lietuvos įmonės didelę dalį žaliavų perka NVS 
už dolerius, taigi stiprėjantis litas mažina žaliavų 
kainą ir importo apimtis vertine išraiška. Kita 
vertus, pigiau importuojant žaliavas, Lietuvos 
įmonėms atsiranda galimybių mažinti gamybos 
sąnaudas ir didinti konkurencingumą prekiaujant 
euro zonoje.  

                                                
21 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos 
užsienio prekyba,  2002 m. sausio – birželio mėn., 
2002 08 09. 
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1.3 grafikas 

Šaltinis: LLRI tyrimas 
 
Užsienio prekybos augimui didelę įtaką daro 
tarptautinės prekybos liberalizavimas. 70 proc. 
Lietuvos visos užsienio prekybos ir 85 proc. 
eksporto vykdoma laisvosios prekybos sąlygomis 
(Lietuva yra pasirašiusi laisvosios prekybos 
sutartis su 28 valstybėmis). Nuo 2002 m. vasario 
1 d. sumažėjo muitų tarifai į Lietuvą 
importuojamai ES šalių žemės ūkio produkcijai. 
Gegužės mėnesį Europos Komisija pateikė 
siūlymus netaikyti tarifinių kvotų grūdinėms 
kultūroms, jautienai, veršienai, avienai, pieno 
gaminiams ir sirupui. Lietuva, po Estijos ir 
Vengrijos, taptų trečia iš 10-ies Europos 
Sąjungos kandidačių, kurioms būtų netaikomos 
minėtos kvotos. Užsienio prekybos sąlygas dar 
labiau pagerintų numatomas subsidijų ES 
gamintojams naikinimas. Šie pakeitimai leis 
suvienodinti konkurencijos sąlygas ir padės 
geriau pasirengti Bendrosios rinkos plėtrai.  
 
Vykdydama Pasaulio prekybos organizacijos 
įsipareigojimus (Lietuva tapo PPO nare 2001 m. 
gegužės mėnesį), Lietuva privalo kasmet 
vienodai mažinti importo muitus, kol jie pasieks 
galutinį su PPO suderėtą lygį. Nuo 2002 m. 
pradžios buvo sumažintos importo muitų normos 
kai kuriems gyvulinės kilmės produktams, 
alkoholiniams gėrimams, tekstilei, kitoms 
prekėms. Tikimasi, kad tai padės suvienodinti 
gamintojų ir importuotojų verslo aplinką bei 
sudaryti palankesnes prekybos sąlygas. 
 
Kita vertus, užsienio prekybą riboja valdžios 
protekcionistinė politika. 2001 m. pabaigoje buvo 
sugriežtinta prekių muitinio vertinimo tvarka, 
apsunkinusi visų importuotojų verslo sąlygas. 
Siekiant ginti vietos rinką, nevengiama ir tarifinių 

priemonių, taikomos tarifinės kvotos, ribojamos 
galimybės įsivežti kokybiškesnių ir pigesnių 
žaliavų. Pavyzdžiui, 2002 m. buvo įvestas muitas 
į šalį importuojamoms nedžiovintoms kepimo 
mielėms, padidintas importo muito tarifas be acto 
konservuotiems agurkams. Reikia paminėti, kad 
Lietuvos eksportą gali riboti rugsėjo mėnesį 
Rusijos įvesti importo mokesčiai naudotiems 
automobiliams, kurie sudaro pakankamai didelę 
Lietuvos eksporto dalį. Žemės ūkio produkcijos 
eksporto apimtis gali mažinti šių metų sausra. 
 
Kalbant apie užsienio prekybos liberalizavimą, 
būtina atkreipti dėmesį į tai, kad 2003-ieji bus 
paskutiniai metai, kai dar galios daugelis 
dabartinių ribojimų arba bus galima pasinaudoti 
naujomis protekcionistinėmis priemonėmis. Nuo 
2004 m. dėl stojimo į ES Lietuvos užsienio 
prekybos sąlygos turėtų iš esmės keistis. Galima 
paminėti, kad 2001 m. gruodžio mėnesį priimtos 
Muitinės kodekso pataisos, kuriomis pagal ES 
normas siekiama liberalizuoti muitinės ir ūkio 
subjektų santykius, aiškiau apibrėžti kai kurių 
muitinės procedūrų tvarką (žr. Lietuvos 
ekonomikos tyrimas 2001/2002, 2002). 
 
Rinkos dalyvių nuomone, Lietuvos užsienio 
prekybos augimas lėtėja. Nors eksporto 
augimas šiemet turėtų ypač pastebimai mažėti, 
jis ir toliau kils sparčiau nei importas. 
Prognozuojama, kad kitąmet užsienio 
prekybos augimas bus panašaus lygio kaip ir 
šiemet, o ypač paspartėjus importo augimui, 
eksporto ir importo plėtros tempai supanašės. 
 
 
1.3. Kainos augs mažiau  
 
LLRI tyrimo duomenimis, vartojimo prekių ir 
paslaugų kainų augimas lėtėja. Rinkos dalyviai 
sumažino sausį skelbtą prognozę 1.2 procentinio 
punkto. Prognozuojama, kad 2002 m. 
vartojimo prekių ir paslaugų kainos kils 2,1 
proc., palyginti su 2,6 proc. 2001 m. 2003-
aisiais kainos turėtų vėl augti sparčiau – 2,5 
proc.  
 
Tikėtina, kad sumažinti šių metų prognozes 
rinkos dalyvius paskatino lito brangimas JAV 
dolerio atžvilgiu. Stiprėjantis litas gerokai 
atpigino iš dolerinių rinkų importuojamas prekes. 
Atitinkamai sumažėjo mažmeninės vartojimo 
reikmenų kainos bei Lietuvos įmonių gamybos 
sąnaudos. Taip pat stebima vis didesnė 
konkurencija vidaus rinkoje, ypač tarp prekybos 
tinklų, mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų. 
Konkurencija verčia įmones mažinti veiklos 
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sąnaudas ir didinti gamybos našumą, o tai leidžia 
konkuruoti mažesnėmis kainomis.  
 
Kitas veiksnys – smukus ekonomikos augimui ir 
sumažėjus paklausai tarptautinėse rinkose, 
padidėjo vietos gamintojų prekių pasiūla vidaus 
rinkoje. Kainoms mažėti prielaidas sudarė ir nuo 
liepos 1 d. panaikinti maisto produktų, 
bižuterijos, parfumerijos preparatų ir elektros 
energijos akcizai. Tikėtina, kad įmonės naudojasi 
šia galimybe ir mažina kainas, norėdamos 
padidinti savo konkurencingumą.  
 
Kaip rodo LLRI tyrimo rezultatai, kainų augimą 
skatins šiemet prognozuojamas spartesnis namų 
ūkių pajamų augimas (žr. skirsnį 2.2). Tyrimo 
duomenimis, šiemet smarkiai mažės namų ūkių 
santaupų, o investicijų gausės nedaug. Taigi vis 
daugiau lėšų skiriama vartojimui, o didėjanti 
paklausa kilstelės kainų lygį. Prognozuodami 
vartojimo prekių kainų pokyčius, rinkos dalyviai 
taip pat turėjo atsižvelgti į monopolinių ir 
valstybės reguliuojamų kainų bei mokesčių 
politikos įtaką.  
 
Nuo 2002 m. pradžios įsigaliojus didesniems 
degalų akcizams, brango kuras, transporto 
paslaugos ir daugelis kitų prekių ir paslaugų. 
Bendrą kainų lygį kilstelėjo nuo metų pradžios 
pabrangusi elektra. Būsto išlaidos augo ir dėl 
gegužės mėnesį padidėjusio mokesčio už 
centralizuotai tiekiamą šilumą. Nuo 2002 m. 
balandžio padidinus tabako akcizą, kilo cigarečių 
kainos. Fiksuoto telefono ryšio paslaugos brango 
dėl liepos mėnesį „Lietuvos telekomo“ padidinto 
abonentinio mokesčio už telefono liniją, 
skambučių sujungimo mokesčio bei padidėjusių 
pokalbių telefonu tarifų (reikia paminėti, kad 
vasario mėnesį sumažintas abonentinis mokestis 
už telefono liniją socialiai remtiniems 
gyventojams). Nuo liepos kai kuriuos vaistus 
apmokestinus lengvatiniu 5 procentų pridėtinės 
vertės tarifu, brango farmacijos gaminiai ir 
medicinos įranga, nors reikia pasakyti, kad 
sveikatos paslaugų kainas labiausiai kelia esamos 
sistemos ydos – neefektyvumas ir prasta kokybė.   
 
SD duomenimis, 2002 m. rugpjūčio mėnesį 
metinė defliacija sudarė 1,1 proc.22. Nuo metų 
pradžios vartotojų prekių kainos sumažėjo 1,5 
proc.23 Šiemet labiausiai brango ryšiai, dėl 

                                                
22 Lietuvos statistikos departamentas, Vartojimo 
prekių ir paslaugų kainos rugpjūčio mėn. sumažėjo 0,6 
procento, 2002 09 09. 
23 BNS, Defliacija gali neigiamai paveikti šalies 
ekonomiką, perspėja analitikai, 2002 09 09. 

pirmąjį pusmetį brangusių degalų smarkiai kilo 
transporto kainos, labiausiai pigo maistas ir 
gaivieji gėrimai, ypač vasarą dėl sezoninių 
nuolaidų. 2002 m. pradžioje pakoregavus prekių 
ir paslaugų krepšelio, naudojamo kainų 
pokyčiams skaičiuoti, sudėtį, labiausiai padidėjo 
ryšio prekių ir paslaugų lyginamasis svoris 
bendrose vartojimo išlaidose, o labiausiai 
sumažėjo maisto ir nealkoholinių gėrimų dalis, 
nors ji vis dar sudaro didžiausią vartojimo prekių 
ir paslaugų krepšelio dalį (35,3 proc.24). Šie 
veiksniai ir darė didžiausią įtaką vartojimo kainų 
indeksui. 
 
1.4 grafikas 

Vartotojų kainų pokyčiai, proc.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 
Lietuvos finansų ministerija, LLRI tyrimas 
 
Lyginant oficialius infliacijos rodiklius ir rinkos 
dalyvių vertinimus, būtina atkreipti dėmesį į tai, 
kad LLRI tyrimo ekspertai atsižvelgia į vidutinį 
visų vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytį, o 
SD skaičiuoja vartojimo prekių ir paslaugų 
krepšelio vidutinio kainų lygio pokytį.  
 
Kaip ir anksčiau, rinkos dalyviai pateikia 
didesnes kainų pokyčių prognozes nei oficialios 
institucijos. Finansų ministerijos nuomone, 
vidutinė metinė infliacija šiemet sudarys 0,8 
proc.25 Birželio mėnesį buvo prognozuojama 1,2 
proc.26, kovo mėnesį – 2,1 proc.27 Panašų kainų 
pokytį – 1,0 proc. – numato Vilniaus bankas, 
kuris liepos mėnesį sumažino prognozę nuo 2,8 
proc.28, bei Hansabank Markets – 1,2 proc.29 Kitų 

                                                
24 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos 
ekonominė  ir socialinė raida, 1/2002, pp. 59-62. 
25 Finansų ministerija, Lietuvos ūkio plėtros prognozė 
2002-2005 metams, 2002 08 26. 
26 BNS, Finansų ministerija padidino šių metų BVP 
prognozę iki 4,7 proc., 2002 06 26. 
27 BNS, Finansų ministerija padidino BVP augimo 
prognozes iki 4,4 proc., 2002 03 19. 
28 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos 
apžvalga, Nr. 2(10), 07 2001, p. 12. 
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tarptautinių ir užsienio institucijų prognozės yra 
kur kas didesnės. Jos viršija ir rinkos dalyvių 
vertinimus (žr. 1.3 lentelę).  
 
Tiek rinkos dalyviai, tiek kitos institucijos 
nurodo, kad vartojimo prekių kainos kils sparčiau 
2003 m. Prognozės svyruoja nuo 1,5 iki 3,0 proc. 
(žr. 1.3 lentelę). Rinkos dalyvių prognozės yra 
vidutinės ir sutampa su Finansų ministerijos, 
Europos Komisijos ir Hansabank Markets 
prognozėmis.  
 
Kainų augimą turėtų ir toliau skatinti augsianti 
vidaus paklausa: LLRI tyrimo duomenimis, 2003 
m. sparčiau kils darbo užmokestis, gausės namų 
ūkių pajamų (žr. 2.2 skirsnį), mažės nedarbas. 
Kainas kilstelės tolesnis akcizų tarifų derinimas 
su minimaliomis ES normomis, kurios irgi turi 
tendenciją augti. Nuo kitų metų dyzelino akcizą  
siūloma didinti nuo 720 litų iki 820 litų, o 
cigarečių – nuo 36 litų iki 53,9 lito už 1000 
populiariausių cigarečių. Tiesa, cigarečių akcizas 
didėjo nuo šių metų spalio 1 d., pradėjus taikyti 
kombinuotą akcizo tarifą30.  
 
1.3 lentelė  

Vartotojų kainų pokyčių Lietuvoje 
prognozės 
 2002 2003 
FM 0,8 2,5 
VB 1,0 1,5 
Nordea 
Markets 

1,0 1,5 

HBM 1,2 2,5 
LLRI 2,1 2,5 
SEB 2,5 3,0 
EK 2,7 2,5 
TVF 2,8 3,0 
EIU 2,8 3,0 
LB Kiel 2,0 2,0 

 
Santrumpos: FM – Finansų ministerija31, VB - 
Vilniaus bankas32, Nordea Markets33, HBM – 

                                                                        
29 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 2002 08 
28, p. 3.   
30 Kombinuotą akcizo tarifą sudaro 30,2 lito už 1000 
cigarečių vadinamasis specifinis elementas ir 10 proc. 
maksimalios mažmeninės kainos dydžio vertybinis 
elementas.   
31 Finansų ministerija, Lietuvos ūkio plėtros prognozė 
2002-2005 metams, 2002 08 26. 
32 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos 
apžvalga, Nr. 2(10), 07 2001, p. 12. 
33 Ranonytė A. Lietuvos ūkio pokyčiai vertinami 
teigiamai, Verslo žinios, 2002 09 06. 

Hansabank Markets34, LLRI tyrimas, SEB – 
Skandinaviska Enskilda Banken35, EK – Europos 
Komisija36, TVF – Tarptautinis valiutos fondas37, 
EIU – Economist Intelligence Unit38, ERPB – 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas39, 
Nord/LB, LB Kiel40. 
 
Rinkos dalyvių nuomone, 2002 m. gamintojų 
perkamų prekių kainos taip pat augs lėčiau 
nei 2001 – 1,2 proc. Prognozuojama, kad 2003 
m. gamintojų kainų augimas spartės ir 
sudarys 1,8 proc., t. y. tiek pat kiek ir 2001 m.  
 
Sausio mėnesį pateikta gamintojų prekių kainų 
prognozė, kaip ir vartotojų prekių kainų, buvo 
gerokai sumažinta – 1.6 procentinio punkto. Tai 
vėlgi lėmė lito atžvilgiu smunkantis JAV dolerio 
kursas ir jo įtaka žaliavų kainoms. Lietuvos 
įmonės už dolerius perka daugelį žaliavų, tarp jų 
energetikos išteklius. Susiejus litą su euru ir 
svyruojant lito ir dolerio kursui, silpnėjantis 
doleris mažina šių žaliavų kainas.  
 
Gamintojų prekių kainų augimo prognozėms 
įtakos turėjo monopolinių ir valstybės 
kontroliuojamų (telekomunikacijų ir elektros) 
kainų bei mokesčių didinimas. Taigi gamintojų 
prekių kainas kilstelėjo nuo 2002 m. pradžios 
padidinti degalų akcizai, pabrangę ryšiai, dėl 
pasikeitusios mokesčio tarifų ir lengvatinių 
koeficientų taikymo tvarkos padidėjęs 
valstybinės žemės nuomos mokestis, išplėsta 
kelių mokesčio bazė (žr. 1.5 skirsnį).  
 
Kainų augimą gali šiek tiek atsverti nuo 2002 m. 
balandžio pramonės vartotojams atpigusi elektra. 
Išskaidžius „Lietuvos energiją” į penkias 
bendroves, šiek tiek mažiau tenka mokėti už 
elektrą didžiausioms pramonės įmonėms.  
 
SD duomenimis, 2002 m. sausio–rugpjūčio 
mėnesiais gamintojų parduodamų prekių kainos 

                                                
34 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 2002 08 
28, p. 3. 
35 BNS, SEB prognozuoja spartų Baltijos šalių 
ekonomikos augimą, 2002 01 31. 
36 BNS, Lietuvos ekonomika šiemet augs 4 proc., 
prognozuoja Europos Komisija, 2002 04 24. 
37 BNS, TVF prognozuoja sparčią Baltijos šalių 
ekonomikos plėtrą, 2002 04 19. 
38 BNS, Lietuvoje tiesioginės užsienio investicijos 
kasmet sieks 450 mln. JAV dolerių, prognozuoja “The 
Economist”, 2002 02 15. 
39 Baltijos šalių ekonomikos plėtra šiais metais sulėtės, 
Respublika, 2002 05 16. 
40 Strumilienė R. Baltijos jūros regione – ekonomikos 
augimas, Respublika, 2002 08 29. 
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vidutiniškai padidėjo 2,7 proc. Metinis gamintojų 
prekių kainų pokytis buvo 0 proc. Be rafinuotų 
naftos produktų visos pramonės produkcijos 
kainos sumažėjo 3 proc.41 Apie 30 proc. pabrangę 
naftos produktai šiam rodikliui darė didžiausią 
įtaką.  
 
2002 m. pirmojo pusmečio oficialūs rodikliai 
rodo ryškesnę gamintojų prekių kainų augimo 
tendenciją. Šiuos skirtumus greičiausiai lemia 
metodologijų ypatumai. SD skaičiuoja gamintojų 
parduodamų prekių kainų pokyčius, o LLRI 
apklausos dalyviai vertina gamintojų perkamų 
prekių kainų pokytį, taigi LLRI tyrime į 
gamintojų kainas yra įskaitomos importuojamos 
prekės, bet neįtraukiamos eksportuojamos. Be to, 
priešingai nei SD vertinimuose, LLRI tyrime 
„neprisirišama” prie prekių ir paslaugų krepšelio.  
 
Taigi SD vertinimams įtakos galėjo turėti 
eksporto prekių, kurios neįeina į LLRI tyrimo 
gamintojų prekių kainų sąvoką, kainų pokyčiai. 
Kaip rodo SD duomenys, pirmąjį šių metų 
pusmetį gamintojų eksportuotos produkcijos 
kainos padidėjo 4,3 proc. Šį augimą daugiausiai 
lėmė 34 proc. pabrangę eksportuojami naftos 
produktai. Kita vertus, vidaus rinkoje naftos 
produktų kainos taip pat gerokai padidėjo (21,5 
proc.)42, ir tai turėjo atspindėti rinkos dalyvių 
gamintojų kainų pokyčių vertinimai. Tikėtina, 
kad be šių veiksnių LLRI tyrimo dalyviai 
atsižvelgė į pingantį importą iš Rytų. 
 
1.5 grafikas 

 
Šaltiniai: LLRI tyrimai, LSD 

                                                
41 Lietuvos statistikos departamentas, Gamintojų 
parduotos pramonės produkcijos kainų indeksai 2002  
m. rugpjūčio mėn., 2002 09 06. 
42 Lietuvos statistikos departamentas, Gamintojų 
parduotos pramonės produkcijos kainų indeksai 2002  
m. rugpjūčio mėn., 2002 09 06.  

Ekspertų prognozes, kad 2003 m. gamintojų 
kainos vėl augs sparčiau, greičiausiai lėmė 
numatomas užsienio rinkų atsigavimas. Kylant 
JAV ekonomikai ir Vakarų Europos ekonomikai 
bei stiprėjant JAV doleriui, turėti augti žaliavų 
kainos, nuo kurių priklausys ir gamintojų prekių 
kainų pokyčiai Lietuvoje. Reikia paminėti, kad 
naftos ir naftos produktų kainas pasaulio rinkose, 
taigi ir Lietuvoje, gali smarkiai veikti įtempta 
politinė situacija Artimuosiuose Rytuose. Kilus 
kariniam konfliktui, naftos kainos smarkiai 
šokteltų.  
 
Rinkos dalyvių lūkesčiams didelę įtaką daro 
valdžios sprendimai. Nuo  2003 m. numatomi  
nauji apmokestinimo objektai – įsigalios aplinkos 
teršimo mokestis pakuotei, pridėtinės vertės 
mokesčio naujovės (žr. 1.5 skirsnį). Toliau bus 
didinami akcizai. Degalai taip pat gali brangti 
įsigaliojus birželio mėnesį priimtam Naftos 
produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymui, 
pagal kurį naftos produktų gamintojai ir 
importuotojai turės padengti  50 proc. naftos 
produktų atsargų kaupimo ir saugojimo išlaidų. 
Naftą ir jos produktus gaminančios ir 
importuojančios bendrovės teigia, kad įsigaliojus 
įstatymui kuras gali brangti 6-8 centais43. Dujų 
kainas gali pakoreguoti „Lietuvos dujų” liepos 
mėnesį patvirtintos naujos viršutinės dujų 
paskirstymo ir perdavimo kainų ribos 2002-2004 
m., pagal kurias paskaičiuotos naujos dujų kainos 
turės įsigalioti ne vėliau kaip nuo 2003 m. sausio.  
 
Kaip rodo LLRI tyrimo duomenys, tiek 
vartojimo, tiek gamintojų prekių ir paslaugų 
kainos šiemet augs mažiau nei pernai, tačiau 
kitąmet kainų augimas vėl paspartės ir sieks 
2001 m. lygį.  
 
 
1.4. Nedarbas mažėja  
 
Nedarbo lygis suprantamas kaip bedarbių – 
darbingo amžiaus asmenų, neturinčių darbo ir 
ieškančių jo, bet nebūtinai užsiregistravusių 
Darbo biržoje – skaičiaus ir darbo jėgos santykis. 
Darbo jėga – visi darbingo amžiaus gyventojai. 
LLRI tyrimo ekspertai prašomi įvertinti realų 
nedarbo lygį šalyje.  
 
Rinkos dalyvių nuomone, nedarbo lygis po 
truputį mažėja ir 2002 m. pabaigoje sudarys 
13,4 proc., t. y. 0.4 procentinio punkto mažiau 
nei prieš metus. LLRI tyrimo dalyviai beveik 

                                                
43 Senapėdienė E., Į Europą – brangesniu benzinu, 
Verslo žinios, 2002 06 26. 
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nepakeitė sausio mėnesį skelbtos prognozės (13,5 
proc.). Tikimasi, kad nedarbas sparčiau mažės 
2003 m. ir metų pabaigoje sudarys 12,7 proc.  
 
Šalies ūkio augimas, didėjanti įmonių apyvarta ir 
pelningumas (žr. 3.1 skirsnį) daro teigiamą, nors 
kol kas ir nelabai didelį poveikį darbo rinkai. 
Tikėtina, kad nedarbui sparčiau mažėti trukdo 
auganti mokesčių našta, griežtas darbo santykių ir 
verslo reguliavimas, taip pat žema žmonių 
kvalifikacija ir motyvacijos stoka. Tikimasi, kad 
stabili ūkio plėtra, gerėjanti įmonių padėtis ir 
rinkos dalyvių lūkesčiai kitais metais sudarys 
prielaidas sparčiau mažėti nedarbui. Kita vertus, 
spaudimą darbo rinkai gali daryti struktūrinės 
reformos, nors ilgainiui jos skatins kurti naujų 
darbo vietų. Kitas neigiamas veiksnys – verslui ir 
darbo rinkai nepalankūs mokesčių politikos 
pakeitimai (žr. 1.5 skirsnį).  
 
Kaip rodo LLRI tyrimų rezultatai, rinkos dalyvių 
nedarbo lygio vertinimai nuolat viršija oficialius 
Darbo biržos rodiklius, tačiau jie yra mažesni už 
SD atliekamo gyventojų užimtumo tyrimo 
duomenis (žr. 1.6 grafiką).  
 
Lietuvos darbo biržos duomenimis, šiais metais 
nedarbas sparčiai mažėja dėl padidėjusios darbo 
jėgos paklausos. 2002 m. rugpjūčio 1 d. nedarbo 
lygis sudarė 10,7 proc. (žemiausias rodiklis per 
pastaruosius dvejus su puse metų), o vidutinis 
nedarbo lygis pirmąjį metų pusmetį buvo 12 
proc.44 Darbo biržos duomenimis, gerokai 
sumažėjo ilgalaikių bedarbių. Tai daugiausiai 
lėmė sparčiau auganti nuolatinio darbo pasiūla, 
ypač žemės ūkyje, pramonėje, statybose, 
paslaugų sektoriuje. Žemės ūkio ir statybos darbo 
pasiūlos augimui nemažą įtaką darė padidėjusios 
sezoninių darbų apimtys. Į Darbo biržą mažiau 
kreipėsi jaunų žmonių. Tai siejama su augančia 
jaunų specialistų paklausa bei besiplečiančiomis 
įsidarbinimo Vakarų šalyse galimybėmis. Darbo 
biržos skelbiamam nedarbo mažėjimui įtakos turi 
ir tai, kad vis daugiau žmonių nukreipiama į 
aktyvias darbo rinkos rėmimo programas. Kita 
vertus, šios programos brangiai kainuoja ir jų 
poveikis darbo rinkai dažniausiai būna 
trumpalaikis. Kitos svarbios nedarbo mažėjimo 
priežastys – mažėja darbo jėgos ir didėja 
užsienyje dirbančių Lietuvos piliečių skaičius45.  
 
                                                
44 BNS, Nedarbas šiemet sumažėjo iki 10,7 proc., 
2002 07 03. 
45 Gyventojų apklausos duomenimis, šiuo metu 
užsienyje dirba apie 200 tūkstančių Lietuvos 
gyventojų. Vencius M. Darbo jėgos emigracija – 
neišvengiamybė, Respublika, 2002 02 27. 

1.6  grafikas 
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Šaltinis: LLRI tyrimas, Lietuvos statistikos 
departamentas, Lietuvos darbo birža, Lietuvos 
Finansų ministerija 
 
SD atliekamų gyventojų užimtumo atrankinių 
tyrimų rezultatai rodo, kad situacija darbo rinkoje 
gerėja lėtai. Tyrimo duomenimis, nedarbo lygis 
pirmąjį 2002 m. ketvirtį sudarė 17,2 proc., arba 
0.3 procentinio punkto mažiau nei 2001 m. 
pabaigoje. Taigi darbo ieškojosi ketvirtadaliu 
daugiau bedarbių, nei užregistruota Darbo 
biržoje.46 DB ir SD tyrimo duomenų skirtumai 
byloja apie didelį paslėptąjį nedarbą bei apie tai, 
kad ne visi bedarbiai kreipiasi į Darbo biržą. 
 
Kaip jau minėta, rinkos dalyvių vidutinio 
nedarbo lygio prognozė viršija tiek oficialių, tiek 
tarptautinių ir kitų institucijų prognozes. Be to, 
priešingai nei rinkos dalyviai, kitos institucijos 
gerokai sumažino anksčiau skelbtas prognozes 
(žr. 1.4 lentelę). Rugpjūtį Finansų ministerija 
sumažino nedarbo lygio prognozę nuo 11,9 proc. 
iki 11,2 proc. Taigi tikimasi, kad 2002 m. 
pabaigoje, palyginti su 2001 m., nedarbas gerokai 
sumažės (1.7 procentinio punkto). Finansų 
ministerijos nuomone, 2003 m. nedarbas vėl šiek 
tiek didės ir metų pabaigoje sudarys 11,4 proc.47 
Nedarbo lygio prognozes liepos mėnesį sumažino 
ir Vilniaus bankas – 2002-iesiems nuo 12,1 proc. 
iki 10,5 proc., o 2003-iesiems – nuo 11,5 iki 9,5 
proc.48 Reikia pastebėti, kad, priešingai nei 
Finansų ministerija, tiek rinkos dalyviai, tiek 

                                                
46 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos 
ekonominė ir  socialinė raida 07/2002, p. 20. 
47 Finansų ministerija, Lietuvos ūkio plėtros prognozė 
2002-2005 metams, 2002 08 26. 
48 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos 
apžvalga, Nr. 2(10), 07 2001, p. 12. 
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kitos institucijos mano, kad kitąmet nedarbas ir 
toliau mažės.  
 
1.4 lentelė  

Nedarbo lygio prognozės  
 2002 2003 
VB 10,5 9,5 
FM 11,2 11,4 
Nordea 
Markets 

11,3 10,5 

LB Kiel 11,5 11,0 
EK 12,1 11,6 
LLRI 13,4 12,7 
HBM 16,1 15,0 

Santrumpos: VB - Vilniaus bankas49, FM – 
Finansų ministerija50, Nordea Markets51, LB 
Kiel52, EK – Europos Komisija53, LLRI tyrimas, 
HBM – Hansabank Markets54 
 
Darbo rinkos tendencijoms įtakos turės 2002 m. 
liepos mėnesį priimtas ir nuo 2003 m. 
įsigaliosiantis naujas Darbo kodeksas. Iš teigiamų 
naujovių reikia paminėti tai, kad atsisakyta 
smulkmeniško darbo sutarties nutraukimo 
darbdavio iniciatyva pagrindų sąrašo, nors 
numatyta, kad darbo sutartį darbdavys gali 
nutraukti tik dėl svarbių priežasčių. Sveikintina 
tai, kad darbo sutartį bus galima nutraukti ir dėl 
ekonominių, technologinių ar įmonės 
restruktūrizavimo priežasčių. Kadangi tai mažins 
įdarbinimo riziką, tikėtina, kad darbdaviai drąsiau 
kurs naujų darbo vietų. Daugiau lankstumo 
įsidarbinant suteiks išplėstas darbo sutarčių 
sąrašas.  
 
Tačiau šalia šių pakeitimų liko daug nepagrįstų 
senojo kodekso ir kitų įstatymų nuostatų, 
įtvirtinta ir naujų ribojimų. Pagal naująjį Darbo 
kodeksą darbuotojai negalės savo pageidavimu 
sudaryti terminuotų darbo sutarčių “nuolatinio 
pobūdžio“ darbui, jei tai nenumatyta 
kolektyvinėje sutartyje. Nutraukus terminuotąją 
darbo sutartį darbdaviui reikės išmokėti dviejų 
vidutinių atlyginių išeitinę kompensaciją. Ši 
nuostata panaikina terminuotosios sutarties 
                                                
49 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos 
apžvalga, Nr. 2(10), 07 2001, p. 12. 
50 Finansų ministerija, Lietuvos ūkio plėtros prognozė 
2002-2005 metams, 2002 08 26. 
51 Ranonytė A. Lietuvos ūkio pokyčiai vertinami 
teigiamai, Verslo žinios, 2002 09 06. 
52 Strumilienė R. Baltijos jūros regione – ekonomikos 
augimas, Respublika, 2002 08 29. 
53 BNS, Lietuvos ekonomika šiemet augs 4 proc., 
prognozuoja Europos Komisija, 2002 04 24. 
54 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 2002 08 
28, p. 26. 

prasmę. Numatytas įpareigojimas gauti 
profsąjungos sutikimą, norint nutraukti sutartį su 
jos nariu. Išplėstas kolektyvinių sutarčių vaidmuo 
nustatant pareigas net tiems, kurie jų nepasirašė. 
Gana griežtai ribojama viršvalandinio darbo 
trukmė. Visa tai rodo, kad šalių susitarimo laisvė 
ir toliau bus smarkiai apribota, o tai varžys 
žmonių įsidarbinimo galimybes ir darbo rinkos 
plėtrą.  
 
Taigi rinkos dalyviai mano, kad teigiamos 
darbo rinkos tendencijos stiprėja. Šiemet 
nedarbo lygis mažės panašiai kaip ir prieš 
metus, tačiau kitąmet tikimasi daug spartesnio 
nedarbo mažėjimo.  
 
 
1.5. Mokesčių našta vėl augs 
 
LLRI tyrimo dalyviai vertina mokesčių naštą 
kaip visų mokestinių valstybės bei savivaldybių 
biudžetų ir fondų pajamų santykį su bendruoju 
vidaus produktu.  
 
LLRI tyrimo duomenims, 2002 m. mokesčių 
našta šiek tiek didės, palyginti su 2001 m.,  ir 
sudarys 36,6 proc. BVP. Liepos mėnesį rinkos 
dalyviai 1.1 procentinio punkto sumažino metų 
pradžioje skelbtą prognozę. 
 
LLRI nuo 1994 m. skaičiuoja mokesčių naštos 
dydį, remdamasis oficialiais statistiniais bendrojo 
nacionalinio produkto (BVP plius grynosios 
pajamos, gautos iš užsienio) ir biudžeto pajamų 
rodikliais. Priešingai nei rinkos dalyvių 
vertinimai, šie skaičiavimai rodo, kad 2002 m. 
mokesčių našta smarkiai mažės ir sudarys apie 34 
proc. BNP. Turint omeny, kad šiemet numatomos 
biudžeto įplaukos didės nedaug, mokesčių naštos 
mažėjimą lemia palankios ekonomikos augimo 
prognozės.  
 
2002 m. įsigaliojo nemažai mokesčių pakeitimų. 
Kai kurie iš jų sudaro prielaidas mokesčių naštai 
mažėti, kiti ją gerokai didina. Rinkos dalyvių 
prognozės rodo, kad šį didėjimą greičiausiai 
atsveria pakankamai didelis ūkio augimas. 
Galima teigti, kad mokesčių naštą mažina 
didėjančios pajamos iš neapmokestinamų arba 
mažesniais tarifais apmokestinamų veiklų ir 
šaltinių.  
 
Iš šiemet įsigaliojusių mokesčių pakeitimų kone 
svarbiausias – pelno mokesčio tarifo 
sumažinimas nuo 24 iki 15 proc. Tačiau jo 
poveikį nusvėrė reinvestuojamojo pelno 
apmokestinimas. Nuo 2002 m. liepos 1 d. pagal 
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ES reikalavimus panaikinti daugelio prekių 
akcizai – šio mokesčio objektų skaičius 
sumažintas nuo 11 iki 3, akcizu apmokestinant 
tik etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, tabaką 
ir degalus. Tačiau mokesčių naštą sunkino šiais 
metais padidėję degalų ir cigarečių akcizai. Be to, 
kai kurių prekių – cukraus, prabangių 
automobilių, erotinio ir smurtinio pobūdžio 
leidinių ir skystų kosmetikos ir parfumerijos 
preparatų, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio – 
akcizus pakeitė prekių apyvartos mokestis. 
 
1.7 grafikas 

Šaltinis: LLRI, LLRI tyrimas 
 
Mokesčių naštą didino ir nuo metų pradžios 
išplėsta kelių mokesčio bazė (dabar 0.5 proc. 
kelių mokestis skaičiuojamas ne nuo įmonės 
realizavimo pajamų, o nuo visų pajamų, įskaitant 
palūkanas, pajamas už turto nuomą, valiutų kursų 
svyravimų pajamas, dotacijas, subsidijas ir pan.). 
Dėl naujos valstybinės žemės nuomos mokesčio 
tarifų ir lengvatinių koeficientų taikymo tvarkos 
kone keturis kartus padidėjo įmonių mokamas 
valstybinės žemės nuomos mokestis. 
 
Mokesčių naštos augimą turėtų šiek tiek atsverti 
nuo balandžio mėnesio padidintas 
neapmokestinamasis pajamų minimumas (nuo 
214 iki 250 Lt). Šiuo sprendimu, kuris didina 
mokesčių progresyvumą, siekiama perskirstyti 
mokesčių naštą mažiau uždirbančiųjų naudai. 
Tačiau kaip rodo praktika (žr. 2.1 skirsnį), realiai 
tai neduoda laukiamų rezultatų, kadangi dažnai 
tariamasi dėl atlyginimo po mokesčių arba darbo 
užmokestį gaunama neoficialiai. 
 
Rinkos dalyviai mano, kad 2003 m. mokesčių 
našta toliau didės ir sudarys 37,2 proc. BVP, 
viršydama pastarųjų dviejų metų lygį.  
 

Tikėtina, kad daugiausia įtakos rinkos dalyvių 
prognozėms turėjo nuo 2003 m. įsigaliosiantis 
naujas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. 
Naujuoju įstatymu dabar galiojančius 8 tarifus 
pakeis du – 15 ir 33 proc. tarifai, taigi mokesčių 
taisyklės taps paprastesnės, o mokesčių 
administravimo kaštų sumažės. Tačiau daugelis 
tarifų pasikeis į didesnę pusę, didindami 
tiesioginę mokesčių naštą. 15 proc. tarifu bus 
apmokestinamos pajamos iš paskirstytojo pelno, 
jūrininkų, sportininkų, atlikėjų pajamos, 
honorarai, pagal autorines sutartis gaunamos 
pajamos, pajamos iš turto nuomos ar jo 
pardavimo, pensijų, gyvybės draudimo išmokos. 
Su darbo santykiais susijusios pajamos bus ir 
toliau apmokestinamos 33 proc. tarifu. Šis tarifas 
taip pat bus taikomas individualios veiklos 
pajamoms ir visoms kitoms pajamoms, išskyrus 
numatytas neapmokestinamas pajamas, tokias 
kaip pašalpos, indėlių palūkanos, stipendijos ir 
kt.  Reikia pabrėžti, kad mokesčių našta ypač 
didės individualioms įmonėms, kurios privalės 
mokėti ne tik pelno mokestį, kaip dabar, bet ir 
pajamų mokestį nuo tos pajamų dalies, kurią 
įmonės savininkas naudos savo reikmėms.  
 
Pajamų mokestį leis mažinti numatomi 
apmokestinamųjų pajamų atskaitymai – išlaidos 
studijoms, palūkanos už paskolas būstui, 
kaupiamojo pensijų draudimo bei gyvybės 
draudimo įmokos. Taip pat iki 290 Lt bus 
padidintas neapmokestinamas minimumas, kuris 
dar bus diferencijuojamas pagal vaikų skaičių 
šeimoje bei indeksuojamas atsižvelgiant į 
infliacijos lygį. Kaip minėta, šiais sprendimais 
bus didinamas mokesčių progresyvumas. 
 
Mokesčių naštą didins ir nuo 2003 m. 
įsigaliosiantis pakuotės aplinkos teršimo 
mokestis. Iki minimalaus ES lygio ir toliau bus 
didinami akcizų tarifai. Nuo sausio mėnesio 
turėtų kilti dyzelino ir cigarečių akcizai (žr. 1.3 
skirsnį). Nuo kitų metų įsigalios ir pridėtinės 
vertės mokesčio naujovės – PVM bus pradėtas 
taikyti kai kurioms šiuo metu 
neapmokestinamoms prekėms. Nuo 2003 m. 
laikraščiams ir žurnalams bei laikraščių ir žurnalų 
popieriui bus taikomi atitinkamai 5 ir 18 proc. 
PVM tarifai. 5 proc. lengvatinis tarifas bus 
taikomas šviežiai atšaldytai mėsai ir paukštienai. 
Tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, kad 
numatomi lengvatiniai tarifai vertintini kaip 
biudžeto dotacija, mažinanti individualią 
mokesčių naštą.  
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1.6. Litas stiprėja JAV dolerio atžvilgiu 
 
LLRI tyrimo ekspertai prognozuoja, kad 2002 
m. pabaigoje už 1 JAV dolerį bus mokama 3,6 
lito, o iki 2003 m. pabaigos kursas pakils iki 
3,7 lito. Rinkos dalyviai gerokai pakoregavo savo 
ankstesnes prognozes. Sausio mėnesį jie teigė, 
kad 2002 m. pabaigoje už 1 JAV doleris kainuos 
4,1 lito. 
 
Nuo lito persiejimo prie euro 2002 m. vasario 2 
d. JAV dolerio vertė lito atžvilgiu smarkiai 
sumažėjo. JAV dolerio kursas krito daugumos 
valiutų atžvilgiu. Nuo 2002 m. pradžios smukęs 
daugiau kaip 12 proc., liepos viduryje doleris 
buvo netgi susilyginęs su euru55. Tokias 
tendencijas lėmė kelios priežastys. Visų pirma, 
JAV dolerį smukdė stringanti JAV ekonomikos 
plėtra bei abejonės dėl spartesnio ūkio 
atsigavimo. Kitas svarbus veiksnys – galingų 
JAV bendrovių apgaulingos apskaitos skandalai 
ir bankrotai56 bei dėl jų sumažėjęs pasitikėjimas 
JAV akcijų rinka ir bendrai verslu.  
 
Kritus akcijų kursams, smarkiai mažėjo JAV 
dolerio patrauklumas pasaulio valiutų biržose. 
Dėl kritusių akcijų kainų nuvertėjęs finansinis 
turtas savo ruožtu mažino vartojimą – svarbiausią 
JAV ekonomikos plėtros veiksnį, taip dar labiau 
stabdydamas JAV ūkio atsigavimą. 
Susirūpinimas dėl JAV ekonomikos plėtros bei 
krentančios akcijų kainos ir palūkanų normos 
mažino investicijų ir kapitalo įplaukų, o tai dar 
labiau mažino JAV dolerio vertę. Didelę įtaką 
JAV valiutai daro teroro išpuolių grėsmė JAV ir 
įtempta politinė situacija Artimuosiuose Rytuose.  
 
Taigi JAV dolerio vertės pokyčiai ir toliau 
priklausys nuo JAV ekonomikos rezultatų, 
tolesnių akcijų rinkos tendencijų bei investuotojų 
lūkesčių. Sumažėję kapitalo srautai į JAV, 
abejonės dėl bendrovių valdymo skaidrumo bei 
kol kas nenumatomas greitas ekonomikos 
atsigavimas gali ir toliau smukdyti JAV dolerio 
paklausą pasaulio valiutų biržose. Ypač didelį 
smūgį doleriui suduotų JAV karinė kampanija 
prieš Iraką. 
 
Nepaisant euro zonos recesijos ir vangaus 
atsigavimo (sulėtėjusios tiek pramonės, tiek 
                                                
55 Ranonytė A. Euras pasivijo dolerį, Verslo žinios, 
2002 07 16. 
56 Per pirmąjį šių metų pusmetį bankrotas ištiko 113 
įvairių JAV bendrovių, kurių bendra turto vertė siekia 
149,3 milijardo dolerių. Jankauskaitė V. Doleris 
silpsta artėjant rugsėjo 11-ajai, Verslo žinios, 2002 09 
09.  

paslaugų sektorių plėtros bei aukšto nedarbo 
lygio, ypač Vokietijoje – didžiausioje euro zonos 
ekonomikoje), euro kursas išlaiko gan tvirtas 
pozicijas JAV dolerio atžvilgiu. Tačiau užsitęsus 
makroekonomikos problemoms, euras gali 
silpnėti kitų valiutų atžvilgiu. Be to, ES plėtrai, 
taigi ir eurui, grėsmę kelia stringančios 
struktūrinės reformos, nelanksti darbo rinka, 
didėjantis daugelio šalių biudžetų deficitas. Kita 
vertus, augant nusivylimui JAV kapitalo 
rinkomis, gali gausėti investicijų ES, o tai gali 
paskatinti ekonomikos restruktūrizavimą.  
 
Lito ir dolerio kurso svyravimų įtaka 
konkrečioms įmonėms priklauso nuo įmonių 
įplaukų ir išlaidų valiutų struktūros bei nuo to, 
kokį poveikį valiutų kursų svyravimai daro jų 
konkurentams. Dolerio smukimas nenaudingas 
įmonėms, turinčioms įplaukų šia valiuta, o 
išlaidas darančioms litais ar eurais, su sąlyga, kad 
jos nevaldo valiutų rizikos. Ir atvirkščiai – išlošia 
įmonės, kurios JAV doleriais daro išlaidas, o 
įplaukas gauna litais ar eurais. Taigi nuostolių dėl 
lito brangimo gali patirti bendrovės, 
eksportuojančios savo produkciją už JAV 
dolerius, tuo tarpu naudos gali turėti už dolerius, 
daugiausia Rusijoje, žaliavas perkančios ir šalies 
rinkoje prekiaujančios ar į ES eksportuojančios 
įmonės. Tačiau reikia paminėti, kad ir Rusijoje 
euras pradeda po truputį išstumti dolerį. Liepą 
Rusijos bankai pirmą kartą į šalį įsivežė daugiau 
grynųjų eurų nei JAV dolerių57. Vis daugiau 
gyventojų atideda santaupas eurais, o šalies 
įmonės keičia ankstesnę atsiskaitymų valiutą – 
JAV dolerius – į bendrąją Europos valiutą. 
Tikėtina, kad ir Lietuvos įmonės skubės iš naujo 
suderėti ilgalaikes sutartis.  
 
 

                                                
57 Simėnas D. Rusijoje dolerį išstumia euras,  
Verslo žinios, 2002 09 18. 
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1 lentelė. LLRI tyrimo dalyvių vertinimai ir prognozės: BVP augimas (proc.), šešėlinė ekonomika 
(proc. BVP), importo ir eksporto augimas (proc.), kainų pokytis (proc.), nedarbas (proc.), mokesčių 
našta (proc. nuo BVP) ir lito bei JAV dolerio kursas 
 
 

2001 m. 2002 m. metinis pokytis 2003 m. metinis pokytis
procentais absoliučiai procentais absoliučiai

BVP augimas 4,2 4,7 11,9% 0,5 4,6 -2,1% -0,1
Šešėlinis BVP 19,3 20,6 6,7% 1,3 20,1 -2,4% -0,5
Eksporto augimas 16,4 12,7 -22,6% -3,7 13,1 3,1% 0,4
Importo augimas 13 12,1 -6,9% -0,9 12,9 6,6% 0,8

Vartotojų kainų pokytis 2,5 2,1 -16,0% -0,4 2,5 19,0% 0,4
Gamintojų kainų indeksas 1,8 1,2 -33,3% -0,6 1,8 50,0% 0,6
Nedarbas 13,9 13,4 -3,6% -0,5 12,7 -5,2% -0,7
Mokesčių našta 36,4 36,6 0,5% 0,2 37,2 1,6% 0,6
Lito ir JAV dolerio kursas 4 3,6 -10,0% -0,4 3,71 3,1% 0,11
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2 skyrius. NAMŲ ŪKIAI 
 
2.1. Namų ūkių pajamos sparčiai auga 
 
Namų ūkis – asmuo ar jų grupė, turinti bendrą 
biudžetą. Namų ūkių pajamos – vienas iš 
pagrindinių rodiklių, atspindinčių gyventojų 
ekonominę padėtį. 
 
LLRI apklausos dalyviai mano, kad gyventojų 
padėtis Lietuvoje sparčiai gerėja. Tokios 
tendencijos turėtų išsilaikyti ir šiais, ir kitais 
metais. Nors darbo užmokesčio augimo tempai 
sulėtėjo (žr. 2.2 skirsnį), namų ūkių pajamas 
didina augantis užimtumas, kylančios kitos, su 
darbo samda nesusijusios pajamos, realias 
pajamas augina mažėjanti infliacija (žr. 1.3 
skirsnį). Augant namų ūkių pajamoms, geriau 
gyvena ir kiekviena šalies gyventojas. 
Paradoksalu, tačiau prie gyventojų pajamų 
augimo prisideda ir demografinės problemos – 
mažėjantys namų ūkiai: Statistikos departamento 
(SD) duomenimis, 2001 m. vidutinis namų ūkių 
dydis buvo 2,63 asmens, nors dar prieš metus jis 
siekė 2,66. 
 
2.1 grafikas 

* vienam namų ūkio nariui; ** I pusmečio SD 
duomenys  
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 
LLRI tyrimas 
 
2002 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais LLRI atliko 
„Lietuvos namų ūkių tyrimą“58, kurio metu buvo 
apklausti 2998 namų ūkiai apie jų gyvenimo 
sąlygas, požiūrį į kreditavimo sistemą, būsto 
programas, pajamas bei išlaidas. Apibendrinus 

                                                
58 Pagal Pasaulio banko projektą „Būsto programa“ 

apklausos duomenis paaiškėjo, kad pusė Lietuvos 
namų ūkių gauna pajamas mažesnes nei 1000 
Lt/mėn. (žr. 2.2 grafiką) arba iki 366 Lt/mėn. 
vienam namų ūkio nariui59. Vidutinės namų ūkių 
piniginės pajamos sudaro 900-1000 Lt/mėn., iš jų 
vidutiniškai 600-700 Lt/mėn. sudaro samdomojo 
darbo pajamos. Darbo užmokesčio reikšmė 
didėja didėjant pajamoms, o pensijų ir pašalpų – 
atvirkščiai, mažėja.  
 
2.2 grafikas 
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Šaltinis: LLRI „Lietuvos namų ūkių tyrimas“ 
 
Beje, tyrimo duomenys rodo, kad 26 proc. namų 
ūkių iš viso neturi darbo pajamų. Į darbo pajamų 
neturinčiųjų kategoriją patenka žemės ūkyje 
dirbantys žmonės, pensininkai, bedarbiai. Tokie 
žmonės daugiausia gyvena iš pensijų ir pašalpų, 
kurios užima antrą vietą pagal savo reikšmę 
vidutinėse namų ūkių pajamose. Likusios 
pajamos, kurias sudaro pajamos iš nesamdomo 
darbo (žemės ūkio, verslo ir amatų), pajamos iš 
nuosavybės ir kitos, yra reikšmingesnės 
vargingiau gyvenančiuose namų ūkiuose (tokios 
pajamos sudaro iki 30 proc. visų pajamų arba 
apie 150 Lt/mėn.), tačiau absoliučia išraiška 
daugiausiai jų gauna labiau pasiturintys namų 
ūkiai (10 proc. visų pajamų arba iki 300 Lt/mėn.).  
 
Tarp LLRI atlikto „Lietuvos namų ūkių tyrimo“ 
rezultatų ir SD skelbiamų namų ūkių biudžeto 

                                                
59 Apskaičiuota pagal to paties tyrimo vidutinį namų 
ūkių dydį – 2,73 asmens. 
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tyrimo duomenų esminių skirtumų nėra, tačiau 
analizuojant namų ūkius yra svarbi ne tik būklė, 
bet ir tendencijos, todėl  manome, kad nagrinėti 
SD pateikiamus skaičius taip pat yra tikslinga.  
 
SD 2002 m. antrojo ketvirčio namų ūkių biudžetų 
tyrimo duomenimis, kur atsitiktinės imties būdu 
apklausiama apie 2000 namų ūkių, gyventojų 
disponuojamosios pajamos (natūra ir pinigais) 
vienam namų ūkio nariui sudarė 419,5 Lt/mėn. ir 
buvo 3,5 proc. (14 Lt) didesnės nei 2001 m. 
antrąjį ketvirtį. Per metus disponuojamosios 
pajamos mieste padidėjo 17 Lt iki 480 Lt/mėn., o 
kaime – 13 Lt ir sudarė 296 Lt/mėn.  
 
2.3 grafikas 
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Svarbiausias veiksnys, turėjęs pakelti namų ūkių 
samdomojo darbo pajamas, turėjo būti šių metų 
balandžio mėnesį nuo 214 iki 250 Lt padidintas 
neapmokestinamas minimumas – pajamos iš 
samdomojo darbo turėjo padidėti  12 Lt. Jei 
vidutiniame namų ūkyje (2,63 asmens) yra bent 
vienas dirbantysis, tai kiekvienam namų ūkio 
nariui iš samdos tenkančios pajamos turėjo 
išaugti bent 4,5 Lt. Tačiau iš 2.3 grafike matosi, 
kad šių pajamų augimas buvo gana nežymus – 
mieste vos 1 Lt, kaime tai įtakos iš viso neturėjo. 
Taigi, kaip ir buvo rašyta ankstesnėse LLRI 
tyrimo studijose, neapmokestinamojo minimumo 
kėlimas neduoda laukiamų rezultatų, ypač kai 
darbo užmokestis (ar jo dalis) yra mokamas 
vokelyje, kai darbuotojas su darbdaviu tariasi dėl 
pomokestinio, „gaunamo į rankas“ atlygio. Šiuo 
atveju neapmokestinamojo minimumo didinimo 
nauda atitenka įmonei. 
 

Didžiausią įtaką 2002 m. antrojo ketvirčio namų 
ūkių pajamų augimui turėjo išaugusios verslo 
pajamos ir pensijos. Pensijų augimą lėmė 
politinis sprendimas nuo balandžio mėnesio 4 Lt, 
iki 142 Lt/mėn., pakelti bazinę pensiją, nuo 
kurios yra skaičiuojama papildoma pensijos dalis. 
Verslo pajamų augimas yra sietinas su didėjančia 
paklausa vidaus rinkoje. Jį ypač pajuto smulkus ir 
vidutinis verslas mieste, kurio prekės ir paslaugos 
yra skirtos vidaus rinkai. Kaime kol kas teigiamų 
pokyčių nėra, nes ekonomikos augimo vaisiai į 
provinciją ateina kur kas lėčiau arba iš viso 
neateina dėl ten neegzistuojančių rinkos santykių. 
Kaimo žmonių gyvenimas labiausiai priklauso 
nuo valdžios sprendimų (ne)didinti pensijas, 
pašalpas, (ne)skirti subsidijas. Kita vertus, verslas 
kaime įsibėgėja tik vasarą, kai prasideda 
agroturizmo sezonas, gausiau iškylaujama, 
gausėja pajamų iš žemės ūkio; taigi tikėtina, kad 
trečiąjį ketvirtį kaimo žmonių pajamos bus 
didesnės.  
 
2002 m. pirmąjį pusmetį kaime gyvenančiųjų 
pajamos sudarė 63 proc. miestiečių 
disponuojamųjų pajamų (2001 m. pabaigoje - 68 
proc.). Taigi, SD duomenimis, pajamų 
diferenciacija pagal gyvenamąją vietą išaugo. 
Kadangi kaimuose gyvena santykinai daugiau 
senų žmonių, ten yra aukštesnis nedarbas, 
žmonės yra labiau priklausomi nuo pašalpų ir 
pensijų: kaimo vietovėse pašalpomis bei 
pensijomis 2002 m. pirmąjį pusmetį buvo 
gaunama daugiau nei iš darbo samdos, apie 36 
proc. pajamų.  
 
SD duomenimis, 2002 pirmąjį pusmetį piniginės 
pajamos šalyje padidėjo 21 Lt/mėn. ir siekė 358 
Lt/mėn., t. y. panašiai tiek, kiek ir LLRI 
„Lietuvos namų ūkio tyrimo“ duomenimis (366 
Lt/mėn.). Likusią disponuojamųjų pajamų dalį 
(apie 64 Lt) gyventojai gavo natūra60, daugiausia 
iš žemės ūkio. 
 
Kaip ir anksčiau, LLRI respondentai mano, kad 
namų ūkių piniginės pajamos yra dvigubai 
didesnės, nei rodo namų ūkių apklausos. 
Tikėtina, kad skirtumai tarp apklausų duomenų ir 
rinkos dalyvių vertinimų susidaro dėl 
nereprezentatyvios apklausų imties. Dėl 
finansinių motyvų vargingiau gyvenantys namų 
ūkiai apklausose dalyvauja gausiau nei turintys 
aukštesnes pajamas, taip pat dalį gyventojų 
gąsdina smulkmeniškas tokių apklausų turinys (2 
savaites pildomose anketose centų tikslumu 
reikia nurodyti turimas pajamas ir išlaidas, 
                                                
60 LLRI tyrime į namų ūkio pajamas pajamos natūra 
neįtraukiamos. 
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gramų, vienetų tikslumu nurodyti įsigyjamas 
prekes ir t.t.). Reikėtų dar pastebėti, kad LLRI 
„Lietuvos namų ūkių tyrimo“ respondentai mano, 
kad  iki 37 proc. gaunamų pajamų gyventojai yra 
linkę nuslėpti. 
 
LLRI tyrimo dalyviai prognozuoja, kad per 
2002 m. namų ūkių pajamos turėtų augti labai 
sparčiai – 8,3 proc. iki 1870 Lt/ mėn., t. y. iki 
71161 Lt/mėn. kiekvienam namų ūkio nariui. 
Teigiami rinkos dalyvių lūkesčiai galėtų būti 
siejami su toliau didėjančia darbo jėgos paklausa, 
taip pat nuo rugsėjo 1 d. jau antrą kartą šiais 
metais padidinta bazine pensija: šį kartą 5 Lt iki 
147 Lt/mėn., kas turėtų kilstelėti oficialias namų 
ūkių pajamas. Kita vertus, vasarą šalį užklupusi 
sausra mažins pajamų iš žemės ūkio. Sausra 
pajamoms turės įtakos ir kitais metais, nes žemės 
ūkio produkcijos gamintojai negali sėti 
žiemkenčių, dar ankstyvą rudenį gyvuliams 
pradėtas duoti žiemai ruoštas pašaras ir kt.  
 
Nuo kitų metų pradžios didelę įtaką gyventojų 
pajamoms turės naujasis Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatymas, kuriame yra palikti tik du – 
15 ir 33 proc. – mokesčio tarifai, iki 290 Lt 
padidintas pagrindinis neapmokestinamas 
minimumas (žr. 1.5 skirsnį).  
 
Tikėtina, kad būtent kokybiškai nauja 
gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 
turėjo įtakos santūresniems rinkos dalyvių 
lūkesčiams. Prognozuojama, kad 2003 m. 
gyventojų pajamos augs lėčiau nei šiemet – 4,4 
proc., ir kitų metų pabaigoje vidutinės vieno 
namų ūkio nario pajamos sieks 742 Lt/mėn. 
 
 
2.2. Darbo užmokestis didėja lėtai 
 
Darbo užmokestis LLRI tyrime – tai oficialus 
pomokestinis ir viešai nedeklaruojamas 
atlyginimas už darbą, gautas pinigais. 
Respondentai mano, kad praėjusiais metais 
gerokai ūgtelėjęs vidutinis darbo užmokestis 
(7 proc.) 2002 m. praktiškai nesikeis ir metų 
pabaigoje sieks 1036 Lt/mėn.  
 
Tačiau Statistikos departamento (SD) skaičiai kol 
kas rodo priešingas tendencijas. SD duomenimis, 
2002 m. vidutinis pomokestinis oficialus darbo 
užmokestis (atskaičius fizinių asmenų pajamų ir 
socialinio draudimo mokesčius), įveikęs 
praėjusiais metais trukusią stagnaciją, pradėjo 
sparčiai augti: pirmąjį ketvirtį jis augo 4,1 proc. 
                                                
61 Perskaičiuota atsižvelgiant į vidutinį namų ūkių 
dydį – 2,63 asmens. 

(lyginant su 2001 m. tuo pačiu laikotarpiu), 
antrąjį – 5,5 proc. ir pasiekė 795 Lt/mėn. Taigi 
rinkos dalyvių dar praėjusiais metais užfiksuotas 
darbo užmokesčio augimas jau atsispindi ir 
oficialiuose skaičiuose. Beje, lyginant SD ir 
LLRI pateikiamus darbo užmokesčio duomenis, 
reikėtų turėti mintyje, kad SD skaičiai apima tik 
dirbančiųjų pagal darbo sutartis gaunamą atlygį, 
taip pat į ketvirtinius duomenis nėra įtraukiami 
individualių įmonių rezultatai. Tuo tarpu tikėtina, 
kad LLRI tyrimo dalyviai į darbo užmokesčio 
vertinimus įtraukia ir kitomis legaliomis ir 
nelegaliomis formomis  mokamą atlygį už darbą. 
Tokie LLRI ir SD tiriamo objekto skirtumai turi 
įtakos nevienodiems rezultatams.  
 
2.4 grafikas 

Neto darbo užmokesčio dinamika, 
Lt./mėn.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 
Finansų ministerija, LLRI tyrimas 
 
Laisvos darbo jėgos pasiūlos mažėjimas ir 
auganti jos paklausa lemia vis sparčiau kylantį 
darbo užmokestį. Kaip jau buvo minėta,  
statistinio atlyginimo augimą antrąjį ketvirtį 
skatino ir neapmokestinamojo minimumo 
didinimas. Kita vertus, čia išryškėja paradoksas: 
pagal namų ūkių apklausas, kurias vykdo SD ir 
kurios buvo aptartos 2.1 skirsnyje, pajamos iš 
samdos per metus padidėjo tik mieste ir vos 0,4 
proc., nors darbo užmokestis auga kur kas 
greičiau. Kadangi į pajamų iš samdos kategoriją 
įeina ir neoficialus darbo užmokestis, galima 
daryti prielaidą, kad didėjant oficialiam darbo 
užmokesčiui, neoficialus mažėja. Tačiau 
konkrečias išvadas apie nelegalaus darbo 
mažėjimą galima būtų daryti tik analizuojant 
padėtį ilgesniu laikotarpiu. 
 
Per pirmąjį 2002 m. pusmetį ryškiai ūgtelėjus 
oficialiam darbo užmokesčiui ir sumažėjus 
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nedarbui, daugelis institucijų padidino darbo 
užmokesčio augimo prognozes: Finansų 
ministerija planuoja, kad kitais metais bruto 
darbo užmokestis išaugs 4,7 proc., tačiau 
įvertinus neapmokestinamojo minimumo 
padidėjimą, neto darbo užmokesčio augimas žada 
būti dar didesnis – 5,9 proc. Nuo 2,4 iki 3,6 proc. 
realaus darbo užmokesčio augimo prognozes 
padidino Hansabank Markets, tą ketina padaryti 
ir Vilniaus bankas. 
 
2.5 grafikas 
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Santrumpos: FM – Finansų ministerija, VB – 
Vilniaus bankas, HBM – Hansabank Markets 
Šaltinis: Finansų ministerija62, Vilniaus bankas63, 
Hansabank Markets64, LLRI tyrimas 
 
Svarbiausi veiksniai, turėsiantys įtakos 2003 m. 
darbo užmokesčio augimui, yra laukiamas 
nedarbo mažėjimas, kylantis įmonių veiklos 
efektyvumas, stiprėjančios jų finansinės 
galimybės (žr. 3 dalį), iki 290 Lt/mėn. (ar dar 
daugiau, priklausomai nuo vaikų skaičiaus 
šeimoje) didinamas neapmokestinamas pajamų 
minimumas. Pagrindinis veiksnys, galintis 
pristabdyti šių ir kitų metų atlygio už darbą 
kilimą, yra prekybininkų ir gamintojų „užvirę 
kainų karai“. Sulėtėjus eksporto augimui ir 
sustiprėjus paklausai vidaus rinkoje, noras 
„atsipjauti didesnę vidaus rinkos“ dalį yra 
realizuojamas mažinant kainas. Į tokias akcijas 
mažindami sąnaudas ar (ir) pelno maržą norom 
nenorom įsitraukia ir konkurentai. Ir nors 
pradžioje dėl to laimi vartotojai, ilgalaikėje 
perspektyvoje tai gali grėsti mažėjančiu įmonių 
pelningumu, lėtėjančiu darbo užmokesčio 
augimu, taip pat lėčiau kylančiu užimtumu. 

                                                
62 www.finmin.lt. 
63 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos 
apžvalga Nr. 10. 
64 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 
28.08.2002. 

 
Tačiau LLRI apklausti rinkos dalyviai 2003 
m. prognozuoja darbuotojams būsiant 
geresnius nei šiemet: jie tikisi, kad per metus 
neto darbo užmokestis padidės 4,1 proc. ir 
metų pabaigoje sieks 1078 Lt/mėn. 
 
 
2.3. Namų ūkiai investuoja daugiau, tačiau 
taupyti nelinkę 
 

amų ūkio investicijos – tai lėšos, naudojamos 
ilgalaikiam turtui, vertybiniams popieriams ir 
stambiems pirkiniams įsigyti bei paskoloms, 
panaudotoms jiems pirkti, grąžinti. Santaupos – 
tai po investicijų ir kitų išlaidų likusios lėšos, 
kurias namų ūkiai laiko bankuose, namuose arba 
yra paskolinę.  
 
Pasak LLRI tyrimo dalyvių, 2002 m. namų 
ūkiai santaupoms ir investicijoms skirs 387 
Lt/mėn., t. y. 5 proc. mažiau nei 2001 m. ir 8 
proc. mažiau, nei jie tikėjosi dar šių metų 
pradžioje. Pagrindinė to priežastis –  
mažėsiantys taupymo mastai. Rinkos dalyviai 
mano, kad, palyginti su 2001 m., santaupoms 
bus skiriama net 12 proc. (26 Lt/mėn.) mažiau, 
t. y. 197 Lt/mėn.  
 
2.6 grafikas 

Šaltinis: LLRI tyrimas 
 
Sumenkusiems taupymo lūkesčiams įtakos daro 
vis tebesmunkančios indėlių ir kitų taupymo 
priemonių palūkanos. Gerėjant namų ūkių 
finansinei padėčiai, o taip pat, tikėtina, ir 
lūkesčiams, didesnė pajamų dalis yra skiriama 
vartojimui: maistui, drabužiams, komunalinėms, 
transporto, ryšių paslaugoms, kitoms reikmėms ir 
investicijoms. Rinkos dalyviai mano, kad 
ilgalaikio vartojimo prekėms įsigyti 2002 m. 
bus skiriama 4 proc. (7 Lt/mėn.) daugiau nei 
2001 m., t. y. 190 Lt/mėn. 
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LLRI liepos mėnesį atlikto „Lietuvos namų ūkių 
tyrimo“ duomenimis, vidutinės namų ūkių 
išlaidos sudaro apie 91 proc. pajamų, taigi 
vidutinės santaupoms skiriamos lėšos per mėnesį 
siekia 81-90 Lt, t. y. daugiau, nei teigia oficiali 
statistika. Tačiau tik trečdalis namų ūkių nurodė, 
kad turi santaupų; 55 proc. šių asmenų santaupos 
neviršijo 5000 Lt. Beveik pusė gyventojų teigia, 
kad padidėjus pajamoms, jas visų pirma skirtų 
santaupoms ar investicijoms (būstui pagerinti). 
 
2.7 grafikas 
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Šaltinis: LLRI „Lietuvos namų ūkių tyrimas“ 
 
Kaip rodo Statistikos departamento (SD) namų 
ūkių biudžeto tyrimai, 2002 m. viduryje 
santaupoms namų ūkiai kas mėnesį galėjo skirti 
vos 16 Lt. Ši suma yra labai maža, palyginti su 
abejų LLRI tyrimų duomenimis, ir, deja, čia 
ryškių teigiamų tendencijų kol kas nematyti (žr. 
2.8 grafiką): jei vieną ketvirtį namų ūkiai sugeba 
taupyti, tai kitus tris mėnesius jie gyvena skolon 
ir (ar) iš anksčiau sukauptų pinigų.  
 
Didelius LLRI ir SD duomenų skirtumus, kaip ir 
analizuojant namų ūkių pajamas, reikėtų aiškinti 
slepiamomis pajamomis, taigi tikėtina, ir 
santaupomis, bei nereprezentatyvia apklausa: tik 1 
proc. SD tyrimo respondentų save vertina kaip 
pasiturinčius, tuo tarpu net 33 proc. save laiko 
vargšais. Tai paaiškina santykinai mažas SD 
skelbiamas namų ūkių pajamas, taigi ir galimybes 
taupyti. 
 
Nors iš SD pateikiamų taupymo pokyčių atrodo, kad 
Lietuvoje gyvenimo kokybė negerėja, analizuojant 
namų ūkių išlaidų struktūrą galima pastebėti 

teigiamų poslinkių: vis mažesnę išlaidų dalį 
gyventojai skiria maistui, alkoholiui, tabakui ir vis 
daugiau išleidžia kultūrai, poilsiui, švietimui          
(žr. 2.9 grafiką). Kita vertus, vis didėjančią vidutinių 
namų ūkių išlaidų dalį sudaro būstui ir ryšiams 
skiriamos lėšos: tai susiję su augančiomis valstybės 
reguliuojamomis ir monopolinėmis kainomis. Tačiau 
didėjančios išlaidos ryšiams turi ir teigiamą     
aspektą: vis daugiau žmonių naudojasi moderniomis 
nuotolinio ryšio priemonėmis – mobiliaisiais 
telefonais, internetu, internetinėmis bankų 
paslaugomis ir t.t. 
 
2.8 grafikas 

Namų ūkių pajamos, išlaidos, santaupos, 
Lt/mėn.*

8

58

24

-5
3

-18

5

-21

16

29

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

2000 I
k.

2000
II k.

2000
III k.

2000
IV k.

2001 I
k.

2001
II k.

2001
III k.

2001
IV k.

2002 I
k.

2002
II k.

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

pajamos išlaidos santaupos (skalė dešinėje)

 
* perskaičiuota visam namų ūkiui darant prielaidą,  
kad vidutinis namų ūkių dydis yra 2,63 asmens 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 
Gyventojų taupymo perspektyvas rodo vartotojų 
pasitikėjimo rodiklis, kurį praėjusiais metais pradėjo 
skelbti SD. Šis rodiklis atspindi vartotojų požiūrį į 
artimiausias namų ūkių ir šalies ekonomikos 
perspektyvas65. Daugelis iš 1200 SD apklaustų namų 
ūkių rugpjūtį gana skeptiškai vertino taupymo 
perspektyvas: net 77 proc. namų ūkių mano, kad 

                                                
65 Vartotojų pasitikėjimo rodiklis remiasi vartotojų 
nuomonių tyrimu, kurio metu apklausiama 1200 namų 
ūkių. Pasitikėjimo rodiklis apima susistemintus 
atsakymus į 4 klausimus: apie namų ūkio finansinę 
padėtį, šalies ekonominę padėtį, nedarbo lygio kitimą 
ir tikimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių. 
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galimybės per ateinančius metus sutaupyti yra gana 
menkos arba tokių galimybių iš viso nėra. 
 
2.9. grafikas 

Namų ūkių išlaidų struktūra, proc.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 
Nuo kitų metų įsigaliojus naujam Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymui atsiras papildomų 
mokestinių paskatų kaupimui. Šiuo metu fizinių 
asmenų pajamų mokesčio lengvatos yra taikomos 
gyvybės draudimo sutartims, kurių terminas ne 
trumpesnis kaip 10 metų ir kurių įmoka neviršija 
1720 Lt per metus. Tuo tarpu nuo kitų metų 
įsigaliosiantis įstatymas numato mokesčių 
lengvatas draudimo įmokoms, kurios kartu su 
įmokomis į pensijų fondus, išlaidomis studijoms 
ir būsto paskolų palūkanomis neviršys 25 proc. 
asmens pajamų prieš mokesčius, o išmokos pagal 
kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis bus 
apmokestinamos 15 proc. mokesčio tarifu (dabar 
visai neapmokestinamos).  
 
Stiprėjančios finansinės galimybės ir stabilumo 
pojūtis skatins vis daugiau žmonių ne tik didinti 
santaupas ir investicijas, bet ir gyventi skolon – 
naudotis bankų paskolomis ir lizingo 
paslaugomis. Formaliai, pagal Civilinį kodeksą, 
lizingo paslaugomis galima naudotis tik verslo 
tikslais; priešingu atveju tam yra skirtas 
vartojamasis kreditas, kuris su nuomojamu 
objektu susijusią riziką perkelia lizingo įmonei66. 
Tačiau realiai gyventojams taip pat yra teikiamos 
lizingo paslaugos. Beje, nuo 2002 m. liepos 1 d. 
įsigaliojus naujajam Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymui lizingo palūkanos nebėra 
apmokestinamos 18 proc. PVM. Panaikinus 
PVM palūkanoms, atpigo lengvųjų automobilių ir 

                                                
66 Lizingo atveju visa rizika tenka lizingo gavėjui. 

būsto lizingas. Tai taip pat turėtų skatinti 
gyventojus naudotis išperkamąja nuoma. 
 
Taigi, augančio darbo užmokesčio ir namų ūkių 
pajamų, mažėjančio nedarbo ir pakeistų 
mokesčių įstatymų dėka, vis daugiau pajamų 
2003 m. gyventojai galės skirti taupymui ir (ar) 
stambiems pirkiniams įsigyti. LLRI apklausos 
dalyviai mano, kad 2003 m. sparčiai augs tiek 
namų ūkių santaupos, tiek investicijos, 
atitinkamai 5 ir 8 proc.  
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2 lentelė. LLRI tyrimo dalyvių vertinimai ir prognozės: darbo užmokestis, namų ūkių pajamos, 
santaupos ir investicijos, Lt/mėn. 
 

2001 m. 2002 m. pokytis 2003 m. pokytis
prognozė procentais absoliučiai prognozė procentais absoliučiai

Namų ūkių pajamos
visam namų ūkiui 1726 1870 8,3% 144 1952 4,4% 82
vienam namų ūkio nariui* 656 711 8,4% 55 742 4,4% 31
Neto darbo užmokestis 1035 1036 0,1% 1 1078 4,1% 42
Santaupos, namų ūkio 223 197 -11,7% -26 207 5,1% 10
Investicijos, namų ūkio 183 190 3,8% 7 206 8,4% 16  
*pajamos vienam namų ūkiui apskaičiuotos darant prielaidą, kad vidutinį namų ūkį sudaro 2,63 asmens. 
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3 skyrius. ĮMONĖS 
 
3.1. Įmonių pelningumas vertinamas 
prieštaringai 
 
Įmonių pelningumas – tai per metus gauto 
grynojo pelno ir apyvartos procentinis santykis. 
LLRI tyrimo dalyviai mano, kad jau kuris 
laikas gerėjanti įmonių finansinė padėtis ir 
toliau taisysis, tik ne taip sparčiai, kaip 
tikėtasi metų pradžioje. Rinkos dalyviai mano, 
kad 2002 m. įmonių pelningumas sieks 6,2 
proc. (2001 m. jis sudarė 6,1 proc.). 
 
3.1 grafikas 

* pelningai dirbančių įmonių 
Šaltinis: Nacionalinė vertybinių popierių birža67, 
LLRI tyrimas 
 
Statistikos departamento (SD) duomenimis, 
daugumai įmonių 2002 m. pirmąjį pusmetį 
pavyko padidinti pardavimus. Jau praėjusių metų 
antroje pusėje atsigavusios statybos įmonės šiais 
metais yra augimo lyderės: per pirmąjį 2002 m. 
pusmetį atliktų statybos darbų vertinė išraiška 
buvo 25 proc. didesnė nei prieš metus. Augančios 
namų ūkių pajamos, mažėjančios būsto paskolų 
palūkanos ir lengvatinės būsto paskolos padidino 
gyvenamųjų namų paklausą ir paskatino viso 
sektoriaus augimą. Per šešis šių metų mėnesius 
buvo pastatyta daugiau nei 1000 gyvenamųjų 
namų arba 25 proc. daugiau nei pernai, taip pat 
buvo išduota 11 proc. daugiau leidimų 
gyvenamųjų namų statybai. Tačiau 
negyvenamųjų namų statyboje tendencijos nėra 
tokios ryškios: nors leidimų statybai išduota 9 
proc. daugiau, baigtų statyti statinių yra mažiau 
nei pernai. 
 
                                                
67 2000 ir 2001 m. duomenys be AB “Naftos 
terminalas” rezultatų 

Praėjusiais metais neabejotinu lyderiu pagal 
apyvartų augimą (16,4 proc.) buvęs pramonės 
sektorius šiemet auga kur kas lėčiau – 4,8 proc. 
Mažesnis augimas yra stebimas tiek 
išgaunamojoje, tiek apdirbamojoje pramonėje; tik 
elektros, dujų ir vandens yra parduodama daugiau 
nei pernai. Pagrindinių Lietuvos apdirbamosios 
pramonės šakų – maisto, tekstilės ir naftos 
produktų pardavimo pokyčiai lemia bendrą 
statistinį rezultatą: pardavimai maisto pramonėje 
šiemet yra tik 2 proc. didesni nei pernai (2001 m. 
augimas siekė 4 proc.), tekstilėje – 4 proc. (22 
proc.), naftos produktų pardavimas, palyginti su 
2001 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 7 proc. 
(pernykštis augimas sudarė 56 proc.). Pagrindinė 
šių pramonės šakų lėto augimo (smukimo) 
priežastis yra pasaulinių kainų mažėjimas ir dėl 
lėto užsienio rinkų ekonomikos augimo 
sumenkęs eksportas: jei šiemet žemės ūkio 
produktų eksporto augimas sudarė 15 proc., 
tekstilės – 3 proc., o mineralinių produktų 
sumažėjo 16 proc., tai 2001 m. pirmąjį pusmetį 
minėtos šakos augo atitinkamai 41, 6 ir 54 proc.  
 
Dėl sumažėjusio eksporto ir (ar) patiriamų 
nuostolių stiprėjant litui JAV dolerio atžvilgiu 
didėja vietinių gamintojų konkurencija vidaus 
rinkoje. Rimtą konkurenciją vietiniam 
gamintojams krentant pasaulinėms kainoms 
sudaro ir importinės prekės. Visa tai lemia 
pramonės produkcijos kainų smukimą (žr. 1 
skyrių). Kainų mažinimas, pereinantis į „kainų 
karą“, turės įtakos įmonių pelningumo 
rodikliams: tikėtina, kad įmonių pelnai pradės 
augti lėčiau arba smuks, nes kainų karas verčia ne 
tik mažinti sąnaudas, bet ir pelno maržas. Kita 
vertus, galutiniams rezultatams didelės įtakos turi 
atskiroms įmonėms taikomos mokestinės 
lengvatos, taip pat dėl įvairių valstybės nustatytų 
reikalavimų (minimalaus darbo užmokesčio, 
privalomojo transporto priemonių savininkų 
civilinės atsakomybės draudimo ir kt.)  ribotos 
įmonių galimybės mažinti sąnaudas. 
 
Mažmeninėje prekyboje vidaus rinka taip pat 
tampa per siaura. Nors prekybos įmonės plečiasi į 
kaimynines šalis, įvairiomis nuolaidų akcijomis ir 
kitomis rinkodaros priemonėmis vis aršiau 
kovojama ir vidaus rinkoje. Per šešis 2002 m. 
mėnesius 14,5 proc. ūgtelėjusi mažmeninės 
prekybos įmonių apyvarta rodo, kad vidaus 
rinkos aktyvumas yra pakankamai aukštas. Kita 
vertus, tokiam aktyvumui įtakos turi mokesčių 
politikos pokyčiai – nuo šių metų liepos 1 d. 
naujų automobilių prikimo PVM įmonės nebegali 
įtraukti į PVM atskaitą, todėl natūralu, kad iki 
liepos mėnesio daugelis įmonių dar skubėjo 
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pasinaudoti tokiomis įstatymų suteiktomis 
galimybėmis. Taigi, automobilių pardavimai 
sausio-birželio mėnesiais dvigubai viršijo 
praėjusių metų rezultatus. Atmetus transporto 
priemonių prekybą, mažmeninės prekybos 
augimas buvo kuklesnis – 7,8 proc. Čia stebima 
teigiama tendencija: smarkiai išaugo drabužių, 
avalynės pardavimai (beveik po 40 proc.). Tai 
rodo, kad vis dažniau žmonės gali įsigyti prekes 
ne iš turgaus prekiautojų, bet parduotuvėse. 
Maistu prekiaujančių įmonių pardavimai augo 
kukliau, nes maisto, kaip pirmo būtinumo prekių, 
paklausa yra elastinga pajamoms tik iki tam tikro 
pajamų lygio, o vėliau, pajamoms kylant, maisto 
vartojimas išlieka sąlyginai stabilus. 
 
Nacionalinės vertybinių popierių biržos (NVPB) 
einamajame ir oficialiajame sąrašuose 2001 ir 
2002 m. pirmąjį ketvirtį buvo 38 tos pačios 
įmonės. Per 2002 m. pirmąjį ketvirtį visų šių 
įmonių68 pardavimai vidutiniškai išaugo 7 proc. 
Tiriant tą pačią įmonių imtį teigiamų tendencijų 
nematyti: nors šiemet daugiau įmonių sugebėjo 
gauti pelno, jų pelningumas sumažėjo nuo 9,6 
proc. 2001 m. iki 8,6 šiemet. Padidėjo ir 
nuostolingai dirbančių įmonių „nuostolingumas“ 
– nuo minus 10,4 iki 13 proc. Ypač pablogėjo 
pieno sektorių atstovaujančių įmonių rezultatai: 
nuo 3 proc. pelningumo pernai iki minus 3 proc. 
šiemet. Nuostoliai dėl valiutų kursų, 
perprodukcija pasaulio rinkose ir pieno produktų 
kainų kritimas, „kainų karai“ vidaus rinkoje – 
pagrindinės pieno sektoriaus prastų pirmojo 2002 
m. ketvirčio veiklos rezultatų priežastys. Be 
abejo, su panašiomis problemomis susidūrė ir 
kitos šalies įmonės, ypač dirbančios JAV, NVS ir 
kitose Rytų rinkose. Jei iki lito susiejimo su euru 
valiutų riziką mokinosi valdyti ES dirbančios 
įmonės, tai dabar, pakeitus bazinę valiutą, 
pirmąsias valiutų rizikos pamokas mokosi su 
Rytų šalimis ir JAV dirbančios bendrovės. Beje, 
šioms įmonėms darbą palengvins liberalizuoti 
atsiskaitymai užsienio valiuta. Tai sumažins 
valiutų riziką, valiutų konvertavimo išlaidas, taigi 
įmonės galės tikėtis geresnių rezultatų. 
 
NVPB skelbiami įmonių pelningumo rezultatai 
nesutampa su LLRI tyrimo dalyvių prognozėmis 
dėl kelių priežasčių. Pirma, NVPB pateikiami tik 
2002 m. primojo ketvirčio rezultatai, kurie per 
likusius metus dar keisis. Antra, NVPB yra 
nemažai valstybinių įmonių ar bendrovių, kurių 
veiklą kontroliuoja vyriausybė, todėl šių įmonių 
rezultatai gali rodyti visiškai kitokias tendencijas 
nei privačių įmonių rodikliai. Trečia, NVPB 

                                                
68 neįskaitant “Naftos terminalo” rezultatų. 

sąrašuose esančios įmonės nereprezentuoja 
visumos. Tikėtina, kad įmonės, kurios neprivalo 
skelbti finansinių rezultatų, pelnus didina 
sparčiau, ir tai atspindi rinkos dalyvių lūkesčiai. 
Ketvirta, įmonių finansinių ataskaitų rodikliai 
atspindi įmonės buhalterinį rezultatą, kuris gali 
būti kitoks nei realus, o rinkos dalyviai 
prognozuoja būtent pastarąjį, realų įmonės 
pelningumą. 
 
LLRI apklausti rinkos dalyviai mano, kad 
nepaisant šiemet sulėtėjusio įmonių 
pelningumo augimo, kitais metai pelningumo 
rodikliai bus geresni ir sieks 6,4 proc.  
 
 
3.2. Nuosavybės grąža didėja 
 
Įmonių nuosavo kapitalo grąža – tai grynojo 
pelno ir savininkų į įmonę investuoto kapitalo 
procentinis santykis. LLRI tyrimo dalyviai 
mano, kad 2002 m. nuosavybės grąža nenustos 
augusi ir pasieks 10,8 proc.  
 
3.2 grafikas 

* pelningai dirbančių įmonių 
Šaltinis: Nacionalinė vertybinių popierių birža, 
LLRI tyrimas 
 
Tačiau Nacionalinės vertybinių popierių biržos 
(NVPB) einamajame ir oficialiajame sąrašuose 
esančių įmonių pirmojo ketvirčio finansiniai 
duomenys nerodo, kad bus sulaukta tokių 
rezultatų. Nefinansinių pelningai dirbančių 
įmonių nuosavybės grąža 2002 m. pradžioje siekė 
vos 3,2 proc., o prieš metus buvo 4,1 proc. Be 
abejo, metiniai duomenys būna aukštesni nei 
ketvirtiniai (pvz., 2001 m. metinis nuosavo 
kapitalo grąžos koeficientas buvo 9,3 proc.), 
tačiau kryptis aiški – mažėjimas. Pagrindinis 
veiksnys, lemiantis NVPB einamojo ir oficialiojo 
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sąrašų įmonių kapitalo grąžos mažėjimą, yra 
krentantis šių įmonių pelningumas, apie kurį 
rašyta 3.1 skirsnyje.  
 
Kaip ir analizuojant įmonių pelningumą, kelių 
(38) įmonių faktinių duomenų negalima pritaikyti 
įmonių visumai, kurią atspindi rinkos dalyvių 
nuomonė, t. y. tikėtina, kad daugumos įmonių 
finansiniai rodikliai yra kur kas geresni ir kitais 
metais turėtų toliau gerėti. Prognozuojama, kad 
2003 m. vidutinė įmonių nuosavo kapitalo 
grąža sudarys 11,3 proc. 
 
 
3.3. Investicijoms skiriama pelno dalis 
mažėja 
 

nvesticijos – tai viena pagrindinių sėkmingo 
verslo sąlygų, padedanti įmonėms atlaikyti 
konkurencinį spaudimą vidaus ir užsienio 
rinkose. Vienas iš galimų investicijų finansavimo 
šaltinių – įmonės uždirbtas pelnas. LLRI 
apklausos dalyvių nuomone, 1997–2001 m. 
įmonės investicijoms skyrė vis didesnę pelno 
dalį. Tačiau jau šių metų pradžioje rinkos 
dalyviai prognozavo, kad 2002 m. 
investicijoms skiriama pelno dalis sumažės 
nuo 66 iki 56 proc. Vasaros viduryje 
prognozės tapo dar pesimistiškesnės. Dabar 
manoma, kad šiais metais reinvestuojama bus 
tik 51 proc. uždirbto pelno. 
 
Pasitvirtino praėjusioje knygoje išsakytos 
prognozės, kad praėjusių metų paskutinį ketvirtį 
sustiprėjusius investicinius procesus, kuriuos 
sukėlė iki 2002 m. pradžios galiojęs nulinis 
reinvestuojamo pelno mokesčio tarifas, pakeis 
nuosaikesnis investavimo periodas, nes dalis 
2002-iesiems m. suplanuotų investicijų buvo 
įgyvendintos anksčiau. 2001 m. Statistikos 
departamento (SD) duomenimis, 2002 m. pirmąjį 
ketvirtį, palyginti su 2001 m. tuo pačiu 
laikotarpiu, bendrosios vidaus investicijos 
palyginamosiomis kainomis sumažėjo 15 proc. 
Tokiam mažėjimui lemiamą įtaką darė atsargų 
mažėjimas, tačiau investicijos į pagrindinį 
kapitalą augo taip pat kur kas lėčiau – 7,4 proc. 
Tačiau jau metų viduryje investuojama buvo 
gerokai daugiau: investicijos į pagrindinį kapitalą 
augo 26 proc., bendrosios investicijos – 36 proc. 
(žr. 3.4 grafiką). 
 
 
 
 
 
 

3.3 grafikas 

Šaltinis: LLRI tyrimas 
 
Privačių įmonių investicijos iš nuosavų ir iš skolintų 
lėšų yra tiesiogiai susijusios su jų finansiniais 
rezultatais, todėl investicijų, kaip ir pardavimų, 
lyderiai 2002 m. pirmąjį pusmetį, kaip teigia SD, 
buvo privačios statybos, prekybos, nuotolinių ryšių, 
apdirbamosios pramonės įmonės. Bendros šių ūkio 
sričių investicijos sudarė 63 proc. privataus 
sektoriaus investicijų, arba 44 proc. visų valstybės ir 
privataus kapitalo investicijų. Privataus verslo 
materialinės investicijos per 2002 m. pirmąjį pusmetį 
išaugo 17 proc. Per šį laikotarpį įmonės ne tik 
investavo į pastatų, inžinerinių tinklų statybą ir 
įsigijimą, bet taip pat skyrė lėšų seniau statytų 
pastatų renovacijai, veiklos modernizacijai ir 
šiuolaikinėms technologijoms įsigyti. 
 
3.4 grafikas 

Bendrosios vidaus investicijos, mln.Lt ir 
augimas, proc. (veikusiomis kainomis)

-3%

2%

31%

20%

-15%

36%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2000 2001
2002 2001 m. augimas
2002 m. augimas

Šaltinis: Statistikos departamentas 
 

I 

Įmonių investuojama pelno dalis, 
proc.

54 57 57
62

66

51 50

0

10

20

30

40

50

60

70

1997 1998 1999 2000 2001 2002 p 2003 p



 29

Valstybė daugiausia investavo į jai priklausančias 
monopolines ūkio šakas: elektros, dujų ir 
vandens tiekimo, transportavimo įmones, taip pat 
švietimo ir viešojo valdymo bei gynimo įstaigas, 
iš viso 939 mln. Lt (pernai 617,9 mln. Lt). 
Valstybinės investicijos daugeliu atveju 
neatsiperka dėl neefektyvios valstybinių įmonių 
ir įstaigų veiklos, valstybinės kainodaros ir 
nepagrįstų investicinių sprendimų, todėl 
valstybės investicijų didinimas yra daugeliu 
atveju biudžeto, privatizavimo fondo lėšų 
švaistymas ir valstybės skolos augimo veiksnys. 
Geriausias pavyzdys – projektas atstatyti 
Valdovų rūmus. Nors daugelis abejoja tokio 
investicinio projekto būtinumu ir nauda, kol kas 
jo atsisakyti neketinama. 
  
LLRI apklausti rinkos dalyviai mano, kad 
privačių įmonių investicijos ir toliau mažės. 
Prognozuojama, kad 2003 m. bus 
investuojama apie 50 proc. uždirbto pelno, t. 
y. 16 procentinių punktų mažiau nei 2001 m. 
pabaigoje. 

Nors buvo tikimasi, kad panaikinus investuojamo 
pelno mokesčio lengvatas įmonės daugiau 
skolinsis iš komercinių bankų, tokios prognozės 
kol kas nesipildo (žr. 4.2 skyrių). Pabrangusios 
investicijos ir lėtesni investiciniai procesai 
ateityje turės neigiamos įtakos ir įmonių 
finansiniams rezultatams. 
 
Rinkos dalyviai mano, kad mažėjant 
investicijoms sulėtės ir įmonių inovaciniai 
procesai: mažiau lėšų bus skiriama moksliniams 
ir rinkos tyrimams, darbuotojų apmokymui, 
naujų technologijų diegimui. Rinkos dalyvių 
nuomone, 2002 m. inovacijoms bus skiriama 
5,9 proc. visų įmonės išlaidų (1,3 procentinio 
punkto mažiau nei 2001 m.), o 2003 m. ši dalis 
išaugs iki 6,6 proc.  
 
 
 
 

 
 

 

3 lentelė. LLRI apklausos dalyvių vertinimai ir prognozės: įmonių pelningumas, nuosavybės grąža 
ir reinvestuojamas pelnas, proc.  

2001 m. 2002 m. pokytis 2003 m. pokytis
prognozė procentais absoliučiai prognozė procentais absoliučiai

Pelningumas 6,1 6,2 1,6% 0,1 6,4 3,2% 0,2
Nuosavybės grąža 10,4 10,8 3,8% 0,4 11,3 4,6% 0,5
Investicijoms skiriama 
pelno dalis 66 51 -22,7% -15 50 -2,0% -1

Mokslui ir inovacijoms 
skiriama išlaidų dalis 7,2 5,9 -18,1% -1,3 6,6 11,9% 0,7
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4 skyrius. PINIGAI 
 
4.1. Vyriausybės vertybinių popierių 
pajamingumas ir toliau mažėja  
 

riausybės vertybinių popierių (VVP) 
pajamingumas yra vienas iš rodiklių, atspindinčių 
vyriausybės skolinimosi kaštus ir, netiesiogiai, 
fiskalinės politikos pokyčius, turinčius įtakos 
šalyje veikiančių ūkio subjektų veiklai ir 
skolinimosi kainai. 
 
Lietuvos banko duomenimis, 2002 m. pirmąjį 
pusmetį pirminėje rinkoje VVP buvo išplatinta už 
824 mln. Lt, išpirkta už 440 mln. Lt. Skola 
vidaus investuotojams padidėjo 384 mln. Lt ir 
metų viduryje sudarė 2130 mln. Lt. arba 4,3 proc. 
planuojamo šių metų BVP69. Grynasis 
skolinimasis, palyginti su praėjusių metų 
pirmuoju pusmečiu, išaugo net 16 kartų arba 362 
mln. Lt, o vyriausybės įsipareigojimai vidaus 
investuotojams pasiekė naują aukštumą nuo 1994 
m., kai buvo pradėti emituoti VVP.  
 
4.1 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos bankas, LLRI skaičiavimai 
 
Prisilaikant 2002 m. pradžioje patvirtintose 
Valstybės vidutinės trukmės skolinimosi 
politikos kryptyse numatytų VVP termino 
struktūros pokyčių, toliau ilginama valstybės 
įsipareigojimų trukmė: pirmąjį 2002 m. pusmetį 
iždo vekseliai (trumpalaikiai VVP) sudarė 47 
proc. visos pasiskolintos sumos, kai dar prieš 
metus ji siekė 56 proc. Nuo praėjusių metų 

                                                
69 Finansų ministerijos prognozė - 50.116 mln. Lt 

nebeemituojami 1 ir 3 mėnesių trukmės VVP, o 
šių metų kovo mėnesį rinkoje pirmą kartą 
pasirodė ilgalaikės 10 metų iždo obligacijos. 
Vidutinė VVP trukmė pailgėjo iki 1101 dienos 
(2001 m. buvo 688 dienos). 
 
10 metų trukmės obligacijų kaina yra vienas iš 
Mastrichto kriterijų, kuris sako, kad 10 m. 
valstybės obligacijų pelningumas turi būti ne 
aukštesnis nei trijų Europos pinigų sąjungos šalių 
su mažiausia infliacija tokio pat termino 
obligacijų palūkanų vidurkis70. Taigi šalia 
infliacijos, valstybės skolos dydžio ir 
nacionalinės valiutos stabilumo atsirado ketvirtas, 
paskutinis formalus kriterijus, kuris turės būti 
patenkintas siekiant narystės Europos pinigų 
sąjungoje. 
 
Nuo 2002 m. kovo mėnesio pasikeitė ir Finansų 
ministerijos skolinimosi politika: VVP 
aukcionuose emisijų dydis iš anksto 
neberibojamas. Šiuo sprendimu buvo siekiama 
subalansuoti vyriausybės skolinimosi vidaus 
rinkoje apimtis su esančiu laisvu pinigų kiekiu71. 
Tačiau toks tikslas neatitinka Valstybės skolos 
įstatyme numatytų skolinimosi tikslų, pagal 
kuriuos valstybė gali skolintis tik finansuodama 
biudžeto deficitą ir investicijas, dengdama 
valstybės skolą ir valstybės fondų skolinius 
įsipareigojimus. Balansuodama skolinimąsi su 
laisvu pinigų kiekiu, vyriausybė darytų savotišką 
intervenciją į pinigų rinkoje dirbtinai keldama 
palūkanų lygį. Laimei, 2002 m. pirmąjį pusmetį 
šis tikslas nebuvo įgyvendintas. Priešingu atveju 
skolinimasis vidaus rinkoje turėjo gerokai išaugti 
– VVP paklausa pasiūlą viršijo daugiau nei 2 
kartus. 
 
Didelė VVP paklausa, stabili šalies politinė bei 
finansinė padėtis ir toliau darė įtaką VVP 
pelningumui: per pusmetį vidutinės VVP 
palūkanos sumažėjo nuo 6,32 iki 5,44 proc. 
 
Nors VVP pelningumas jau kuris laikas yra 
mažesnis nei paskolų palūkanos, įsibėgėjus 
ekonomikos augimui ir valstybei tęsiant 
lengvatinių paskolų būstui įsigyti programą, 
didėja paskolų paklausa, bankų investicijos į 
skolos vertybinius popierius ir toliau didėja kur 
kas greičiau nei paskolų portfelis (pusmečio 
augimas sudarė atitinkamai 17 ir 2 proc.). 
                                                
70 Kovo mėnesį išplatintų 10 m. VVP kaina buvo 6,15 
proc., o trijų Europos pinigų sąjungos šalių su 
mažiausia infliacija tokio pat termino obligacijų 
palūkanų vidurkis sudarė 5,5 proc. 
71 Majauskas M. Aukcionuose VVP emisijų dydis 
nebus ribojamas, Verslo žinios, 2002 02 27. 
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4.2 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos bankas 
 
Palūkanų kritimo tendencijas atspindi ir 
gyventojams platinamų taupymo lakštų kainos. 
Tačiau nepaisant to, investicijos į  vyriausybės 
emituojamus taupymo lakštus yra vis dar 
pelningesnės nei terminuoti indėliai bankuose. 
2002 m. viduryje platintų 2 m. trukmės taupymo 
lakštų palūkanų norma buvo 4,7 proc.72, t. y. 0,47 
procentinio punkto didesnė nei terminuotų 
indėlių kaina Lietuvos bankuose. Be aukštesnio 
šių vertybinių popierių pelningumo derėtų 
priminti ir kitus taupymo lakštų pranašumus prieš 
terminuotus indėlius: minimali investicijų suma į 
taupymo lakštus yra gerokai mažesnė nei 
minimalus taupomasis indėlis; be to, šiuos 
vertybinius popierius galima parduoti anksčiau 
nei jų išpirkimo terminas, neprarandant palūkanų. 
Tačiau nepaisant visų privalumų, šis instrumentas 
gyventojų tarpe nėra populiarus. Tikėtina, kad 
santykinai menką šių instrumentų paklausą lemia 
nepakankamas gyventojų išmanymas bei 
nepasitikėjimas vyriausybe, kuri yra prisiėmusi 
nemažai įsipareigojimų ir jų nevykdo ar vykdymą 
atideda „geresniems laikams“ (rublinių santaupų 
atkūrimas, nuosavybės teisių atstatymas). Tačiau 
netiesiogiai, per bankus, didžioji dalis bankams 
patikėtų pinigų vis tiek atsiduria vyriausybės 
rankose, nes pagrindiniai investuotojai į VVP yra 
bankai. 2002 m. viduryje jiems priklausė 56 proc. 
visų apyvartoje esančių VVP, kurių nominali 
vertė siekė 1,5 mlrd. Lt (prieš metus – 1 mlrd. Lt 
arba 52 proc.).73 
 
Jau kuris laikas tebesitęsiantis VVP palūkanų 
kritimas atitinkamai veikia ir rinkos dalyvių 
lūkesčius: LLRI tyrimo dalyvių nuomone, 
2002 m. pabaigoje 3 m. iždo obligacijų 

                                                
72 www.finmin.lt  
73 www.csdl.lt/lt/aktualijos/statistika/vvp_bendras.phm  

pelningumas pirminėje rinkoje sieks 5,23 
proc., nors dar prieš pusmetį jie tikėjosi 6,04 
proc. Nepaisant sumenkusių lūkesčių, 
prognozuojamas pelningumas yra aukštesnis 
nei metų viduryje VVP pirminėje rinkoje 
mokėta kaina74. Tačiau jau 2003 m. tikimasi 
nežymaus palūkanų normų augimo. Rinkos 
dalyviai prognozuoja, kad kitų metų pabaigoje 
3 m. iždo obligacijų palūkanos sieks 5,40 proc. 
 
Tikėtina, kad tokius rinkos dalyvių lūkesčius 
lemia dėl artėjančių Prezidento ir savivaldybių 
rinkimų išaugsiančios populistinio pobūdžio 
išmokos žemdirbiams, didinamos pensijos. Taip 
pat lūkesčiai dėl didžiųjų pasaulio valstybių, ypač 
euro zonos, spartesnio ekonomikos augimo ir jų 
palūkanų kilimo perkeliami kitiems metams. Kita 
vertus, rinkos dalyvių prognozuojamas nežymus 
palūkanų normų augimas kitais metais galėtų būti 
siejamas su stabilia šalies ekonomine situacija, 
finansine tvarka. Taigi tolesnius Lietuvos VVP 
palūkanų pokyčius lems Europos centrinio banko 
(ECB) sprendimai (ne)keisti bazines palūkanas, 
Lietuvos Vyriausybės skolinimosi poreikis ir 
investuotojų pasitikėjimas vyriausybe bei jos 
emituojamais vertybiniais popieriais, taip pat 
premija už Lietuvos kredito riziką. 
 
2002 m. didėjo ne tik vidaus skola, bet it 
skolinimasis užsienyje: vien vyriausybės 
įsiskolinimai nerezidentams už išplatintus skolos 
vertybinius popierius per 6 šių metų mėnesius 
padidėjo 1379 mln. Lt, kai tuo tarpu pernai ši 
suma buvo perpus mažesnė. Nors didžioji 
pasiskolintos sumos dalis buvo skirta 1997 m. 
užsienio rinkose išleistai 200 mln. JAV dolerių 
euroobligacijų emisijai išpirkti ir 20 mln. JAV 
dolerių palūkanoms sumokėti, nemaža dalis 
sumos buvo skirta „Sodros“ paskoloms apmokėti 
bei biudžeto deficitui finansuoti. 
 
Visa valstybės skola (vidaus ir užsienio, 
tiesioginė ir netiesioginė) 2002 m. liepos 
pabaigoje sudarė 13,3 mlrd. Lt, arba 26,5 proc. 
prognozuojamo BVP (50,1 mlrd. Lt). 
Palyginimui, Latvijoje šis santykis siekė 13 proc., 
Estijoje – vos 4 proc. Taigi, visos šalys prieš 12 
metų pradėjusios nuo nulio atsidūrė gana 
skirtingose padėtyse: Lietuvos valdžios 
įsiskolinimai vidaus ir užsienio subjektams yra 
didžiausi.  
 
Netgi augant BVP ir didėjant biudžeto 
pajamoms, valstybės įsiskolinimai nemažėja. 
Esant dabartinei palankiai makroekonominei 

                                                
74 2002 m. liepos pabaigoje išplatintos 3 m. VVP 
emisijos vidutinis pelningumas siekė 4,72 proc. 
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situacijai, racionalu būtų galvoti apie šalies 
biudžeto deficito mažinimą ar net jo balansą, juolab 
kad vyriausybės deklaruojamas svarbiausias 
fiskalinės politikos tikslas yra „artėti prie cikliškai 
subalansuoto biudžeto75“. Biudžeto deficitas ir 
augančios skolos galėtų būti pateisinami nebent 
ryškių reformų vykdymu. Tačiau kol kas padėtis 
nelabai keičiasi: augant biudžeto pajamoms didėja ir 
valdžios apetitas, todėl reformoms ar skolų 
grąžinimui pinigų nebelieka. Tikėtina, kad artėjantys 
Prezidento ir savivaldybių rinkimai šiuos apetitus dar 
padidins. Valstybės ekonominė-socialinė politika yra 
inertiška, todėl ir praėjus rinkimams populistinių 
išmokų atsisakyti bus pakankamai sunku. 
Inertiškumas slepia savyje pavojų, kad dėl įvairių 
priežasčių sulėtėjus biudžeto surinkimui, jame iš 
karto atsivers didelė skylė. Tai neišvengiamai dar 
labiau padidins šalies įsiskolinimus, o reformos taip 
ir liks nepradėtos. 
 
Taigi nenuostabu, kad rinkos dalyviai  atsargiai 
vertina vyriausybės skolinimosi vidaus rinkoje 
kainą ir yra linkę manyti, kad ji ateityje, nors ir 
nežymiai, kils. 
 
 
4.2. Sumažėjusios palūkanos skatina 
skolintis 
 
Nors ekonomikos plėtra ir toliau išlieka sparti, 
gerėja skolinimosi sąlygos, aukšta gyvenimo 
lygio diferenciacija namų ūkiuose, prieštaringa 
atskirų pramonės šakų plėtra lemia netolygią 
bankų paskolų paklausą ir lėtą jų augimą.  
 
LLRI tyrimo dalyviai mano, kad komercinių 
paskolų palūkanos ir toliau mažėja, nors ši 
tendencija jau nebėra tokia ryški kaip 2001 m. 
Rinkos dalyviai prognozuoja, kad 2002 m. 
pabaigoje 1 m. trukmės paskolos litais kainuos 
7,64 proc., eurais – 6,93 proc.. Penkeriems 
metams pasiskolinti bus galima mokant 
atitinkamai 7,38 ir 6,68 proc. metinių palūkanų. 
 
Lietuvos banko duomenimis, per metus iki 2002 
m. vidurio Lietuvos komercinių bankų paskolų 
portfelis išaugo beveik 1,3 mlrd. Lt (21 proc.) ir 
metų viduryje sudarė 7,45 mlrd. Lt. Nors didysis 
paskolų rinkos sujudimas buvo stebimas nuo 
praėjusių metų rudens, o per šešis šių metų 
mėnesius bankai suteikė 31 proc. paskolų 
daugiau nei 2001 m. per tą patį laikotarpį, pirmąjį 
2002 m. pusmetį bankų paskolų portfelis išaugo 
vos 2,4 proc. Daugiausia paskolų portfelis augo 

                                                
75 2002 m. Lietuvos ekonominė programa laikotarpiu 
iki stojimo į Europos sąjungą, patvirtinta 2002 m. 
rugpjūčio 10 d. LRV nutarimu Nr. 1228. 

dėl didėjančio fizinio asmenų naudojimosi bankų 
paskolomis: per pusmetį gyventojams suteiktų 
paskolų portfelis padidėjo 26 proc. ir bankų 
paskolų struktūroje sudarė 12 proc. Tačiau 
didžiausią (64 proc.) paskolų portfelį dalį 
sudarančios privačioms verslo įmonėms suteiktos 
paskolos augo kur kas lėčiau nei gyventojų – vos 
4 proc. 
 
Tokiam lėtam įmonių paskolų portfelio augimui 
įtakos turėjo kelios priežastys: visų pirma, daugelis 
didesnių įmonių savo paslaugas ir prekes teikia 
užsienio rinkoms, daugiausia Vakarų Europai. 
Užsitęsus vangiai Europos ekonomikos plėtrai, mūsų 
įmonės priverstos mažinti apyvartas, todėl mažėja 
apyvartinių lėšų papildomo finansavimo poreikis 
(trumpalaikių paskolų portfelis per pusmetį sumažėjo 
2,7 proc.). Iš kitos pusės, įmonių plėtra ir 
konkurencingumo didinimas išlieka svarbiausia 
paskata, dėl kurios investiciniai procesai, iš dalies 
ar pilnai finansuojami paskolomis, toliau tęsiasi. 
Dėl to ilgalaikių paskolų įmonėms portfelis per 
2002 m. šešis mėnesius paaugo 8 proc. 
 
Kita vertus, daugelis įmonių investicijoms naudoja 
nuosavas lėšas. Lietuvos pramonės, prekybos ir 
amatų rūmų asociacijos metų pradžioje atliktos 
apklausos duomenims, tik 53 proc. apklaustų 
Lietuvos įmonių naudojasi papildomais finansavimo 
šaltiniais. Pagrindinės priežastys, stabdančios 
naudojimąsi išoriniais finansavimo šaltiniais, įmonių 
atstovų nuomone, yra vis dar per aukštos paskolų 
palūkanos, pakankamo užstato trūkumas, didelės su 
paskola susijusios išlaidos, kurias sudaro 
administraciniai mokesčiai, turto draudimas ir 
vertinimas, notarų paslaugos ir kitos. 
 
4.3 grafikas 

Problemos su kuriomis susiduria 
įmonės ieškodamos finansavimo, proc.
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Šaltinis: Verslo žinios76 

                                                
76 Andružytė R. Konkurencija vers įmones daugiau 
skolintis, Verslo žinios, 2002 04 25. 
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Be abejo, išorinio finansavimo rinkoje vis 
didesniais bankų paskolų konkurentais tampa 
lizingo ir faktoringo paslaugos. Vienas iš 
didžiausių šių paslaugų privalumų yra tas, kad 
nereikia įkeisti turto, o tai yra ypač patogu 
mažesnėms įmonėms, taip pat iš valstybės žemę 
nuomojančioms įmonėms, kurios išvengia 
biurokratinių mechanizmų. 2002 m. viduryje šių 
paslaugų portfeliai sudarė penktadalį bankų 
paskolų, o jų augimo tempai buvo kur kas 
spartesni nei bankų paskolų: per pirmąjį 2002 m. 
pusmetį faktoringo portfelis išaugo beveik 22 
proc. iki 270 mln. Lt77, lizingo portfelis – 17 
proc. iki 1,3 mlrd. Lt78. Tačiau rinkos dalyviai 
mano, kad nebankinių paskolų rinka iš lėto 
siaurėja: 1998 m. siekusi 20 proc., per šiuos 
metus ne bankams tenkanti kreditų dalis 
susitrauks ir metų pabaigoje sudarys 18 proc. 
Tokias pat proporcijas jie prognozuoja ir 2003 
m. 
 
Pagal LLRI liepos mėnesį atliktą „Lietuvos namų 
ūkių tyrimą“79 tik 6 proc. namų ūkių yra bent 
kartą ėmę būsto paskolą, tačiau į tokį 
finansavimo šaltinį palankiau žiūri vis daugiau 
gyventojų. Augančiam gyventojų skolinimuisi iš 
bankų įtakos turi kylantis darbo užmokestis, 
mažėjantis nedarbas (žr. 1, 2 skyrius), dėl bankų 
konkurencijos mažėjantys klientams taikomi 
reikalavimai: jei paskola apdraudžiama hipoteka, 
paskola gali būti išduodama be pradinio įnašo, 
kuris anksčiau sudarydavo iki 30 proc. įsigyjamo 
būsto vertės; kai kurie bankai nebereikalauja 
gyvybės draudimo; mažina minimalų 
reikalaujamą mėnesinių pajamų dydį; iki 40 m. 
pailgėjo paskolų terminai, toliau mažėja 
palūkanos, mažėja kitos su paskolos 
administravimu susiję išlaidos.  
 
Taip pat prie pagyvėjusios būsto kreditų rinkos 
prisidėjo nuo gegužės mėnesio valstybės vėl 
pradėta teikti parama būstui įsigyti, pagal kurią 
yra kompensuojama 5 proc. metinių palūkanų 
imant paskolas litais (3 proc. imant paskolas 
eurais ar JAV doleriais) bei pusė draudimo 
įmokos. Tikėtina, kad kitais metais, įsigaliojus 
naujam Gyventojų pajamų mokesčio įstatymui, 
pagal kurį iš apmokestinamųjų pajamų bus 
leidžiama atskaityti už būsto paskolas mokamas 

                                                
77 BNS, Lietuvos faktoringo portfelis per pirmąjį 
pusmetį išaugo daugiau kaip penktadaliu, 2002 08 19. 
78 Andružytė R. Lizingo rinka nemažina spartaus 
augimo tempų, Verslo žinios, 2002 08 19. 
79 Tyrimo metu buvo apklausta 2998 namų ūkiai apie 
jų būsto sąlygas, požiūrį į kreditavimą, būsto 
programas, namų ūkių pajamas bei išlaidas. 

palūkanas, tokia valstybės paramos forma būstui 
įsigyti kaip lengvatinė paskola nebebus taikoma.  
 
Toks žingsnis būtų sveikintinas dėl kelių 
priežasčių. Lengvatinės paskolos yra trumpalaikis 
vyriausybės kišimasis į paskolų ir būsto rinką, 
kuris destabilizuoja padėtį (pradėjus teikti 
lengvatines paskolas ir padidėjus būstų paklausai, 
jų kaina šiais metais pakilo 10-20 proc.). 
Dabartinė paramos forma iš visų mokesčių 
mokėtojų kišenių yra taikoma tik tam tikroms 
gyventojų grupėms (jaunoms šeimoms, socialiai 
remtiniems ir kitiems), kurie atitinka tam tikrus 
vyriausybės nustatytus kriterijus (amžius, esamo 
gyvenamojo būsto plotas ir kt.). Taip pat neretas 
reiškinys, kai praktiškai už dyką gaunamos 
paskolos yra panaudojamos ne tiems tikslams, 
kuriems jos yra skirtos (paprasčiausias – padėti 
terminuotą indėlį), taigi tokia paramos forma ne 
visada duoda laukiamą rezultatą.  
 
Mokestinių lengvatų taikymas yra kur kas 
geresnė paramos forma įsigyjant būstą, nes ja gali 
pasinaudoti visi gaunantys pajamų žmonės. 
Tačiau tokios lengvatos taip pat turi trūkumų, nes 
tik už skolintas lėšas įsigyjamas būstas yra 
laikomas išskirtine preke. Taigi, jei asmuo neturi 
pakankamai pinigų būstui įsigyti ar vengia imti 
paskolą ir ketina būstą įsigyti iš santaupų, tokio 
asmens mokesčių našta bus santykinai didesnė, 
nei būsto paskolą iš banko pasiėmusio asmens su 
aukštesnėmis pajamomis. 
 
Tačiau didžioji dalis Lietuvos namų ūkių kaip tik 
ir mano, kad jei jie ketintų pagerinti savo būsto 
sąlygas (įsigyti naują būstą, jį remontuoti ir pan.), 
tai darytų iš savo ar giminių, pažįstamų santaupų, 
ir tik 28 proc. ryžtųsi imti banko paskolą ar 
naudotis išperkamąja nuoma (žr. 4.4 grafiką). 
Pagrindinės gyventojų nenoro naudotis finansinių 
institucijų paslaugomis priežastys, kurias nurodė 
LLRI apklausti Lietuvos namų ūkiai80, yra 
nenoras „užsikrauti“ įsipareigojimų finansų 
įstaigoms (26 proc. atsakymų), per mažos 
pajamos gauti ir grąžinti kreditą (21 proc.), 
nepakankamos lėšos  pradiniam įnašui (15 proc.), 
nepasitikėjimas finansų įstaigomis (11 proc.). 
 
 
 
 
                                                
80 2002 m. liepos mėnesį LLRI vykdė Pasaulio banko 
projektą „Būsto programa“, pagal kurį buvo atliktas 
„Lietuvos namų ūkių tyrimas“. Jo metu buvo 
apklausta 2998 namų ūkiai apie jų būsto sąlygas, 
požiūrį į kreditavimą, būsto programas, namų ūkių 
pajamas bei išlaidas. 
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4.4 grafikas 

Būsto sąlygų gerinimo finansavimo 
šaltiniai, namų ūkių atsakymai, proc.
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Šaltinis: LLRI „Lietuvos namų ūkių tyrimas“ 
 
Kalbant apie paskolas fiziniams asmenims derėtų 
pastebėti, kad tiek būsto, tiek vartojamosiomis 
paskolomis labiau domimasi didžiuosiuose šalies 
miestuose: Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune. Būtent 
didmiesčiuose, kur yra aukštesnis užimtumas, 
didesnis darbo užmokestis bei jaunesni, 
mobilesni žmonės su besikeičiančia skolinimosi 
kultūra, buriasi didžioji dalis mokių būsto 
paskolos gavėjų. Mažesniuose miestuose kaip 
alternatyva bankų paslaugoms vis intensyviau 
kuriasi kredito unijos, kurios priima iš savo narių 
indėlius ir teikia jiems paskolas. Per paskutinius 
metus šių kredito įstaigų skaičius išaugo nuo 33 
iki 43, o jų valdomas turtas – daugiau nei 
dvigubai ir šių metų liepos pabaigoje siekė 47,3 
mln. Lt. Sparčiai kredito unijų plėtrai įtakos 
turėjo po Lietuvos taupomojo banko 
privatizavimo prasidėjęs banko tinklo 
pertvarkymas ir poskyrių uždarymas 
mažesniuose miesteliuose ir kaimuose: iš 400 
veikusių poskyrių beliko tik 154. 
 
Šių metų vasario 2 d. litą susiejus su euru, 
smarkiai pasikeitė paskolų portfelio valiutinė 
sudėtis: Lietuvos banko duomenimis, naujai 
išduotų paskolų struktūroje litais nominuotos 
paskolos sudarė 41 proc. (prieš metus – 35 proc.), 
eurais – 39 proc. (19 proc.), JAV doleriais – 20 
proc. (46 proc.). Nors valiutinės paskolų 
struktūros pokyčiams įtakos turėjo JAV dolerio 
kurso kritimas (žr. 1.6 skirsnį) ir dėl to 
sumažėjusi jų išraiška litais, svarbiausias 
veiksnys, lemiantis dolerinių paskolų 
populiarumo mažėjimą, yra skolininkų nenoras 
rizikuoti kintančiu valiutos kursu. Tokia situacija 
didina pasitikėjimą litu, o skolinimąsi eurais 
skatina ne tiek pasitikėjimas dar pakankamai 

nauja valiuta, kiek mažesnės tokių paskolų 
palūkanos ir užsienio prekybos ryšių struktūra 
(žr. 1.2 skirsnį). Panašu, kad JAV dolerio 
karaliavimo šalyje era jau baigėsi: Lietuvai 
integruojantis į Europos Sąjungą, vis svarbesnė 
valiuta bus euras. 
 
4.5 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos bankas 
 
Pasaulio rinkose jau kuris laikas nekintant 
bazinėms palūkanoms, pagrindiniai veiksniai, 
lemiantys Lietuvos paskolų palūkanų mažėjimą, 
yra vis dar aukštas bankų sistemos likvidumas, 
stipri bankų konkurencija ir dėl to mažėjanti 
palūkanų marža. Laisvų pinigų kiekio bankuose 
augimui ir palūkanų mažėjimui įtakos turėjo ir 
nuo 2002 m. gegužės 24 d. iki 6 proc. sumažinta 
bankų privalomųjų atsargų norma. 2002 m. liepos 
mėnesį vidutinė paskolų litais palūkanų norma 
buvo 6,56 proc. (2001 m. pabaigoje – 8,13 proc.). 
Nors lyginant šiuos du mėnesius paskolų užsienio 
valiutomis kaina per pusmetį išaugo: eurais nuo 
5,45 proc. 2001 m. gruodį iki 6,04 proc., JAV 
doleriais nuo 5,93 iki 6,47 proc., tikėtina, kad 
toks augimas yra atsitiktinis, pavienių paskolų 
kainų rezultatas. Lyginant vidutines 2001 m. 
antrojo ir 2002 m. pirmojo pusmečių palūkanas, 
paskolų pigimo tendencijos, nepriklausomai nuo 
paskolos valiutos, išlieka (žr. 4.5 grafiką) 
 
Palyginti su kitomis Baltijos šalimis, Lietuvos 
paskolų palūkanos ilgą laiką buvo kur kas 
aukštesnės nei Latvijoje ir Estijoje, tačiau šiais 
metais realios paskolų palūkanos (atmetus 
infliaciją) tapo žemiausios.  
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4.6 grafikas 

Ilgalaikių paskolų nacionaline valiuta 
realios palūkanos, proc.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 
LLRI tyrimo dalyviai mano, kad bankų 
paskolų palūkanų „duobės dugnas“ bus 
pasiektas jau šiais metais ir nors kitais metais 
jos išliks panašaus lygio, 2003 m. pabaigoje 
paskolos kainuos šiek tiek daugiau nei šių 
metų pabaigoje: litais – 0,02, eurais – 0,15 
procentinio punkto daugiau. Taigi 1 m. 
trukmės paskolą litais bus galima gauti už 7,66 
proc., eurais – 7,07 proc.; 5 metų atitinkamai 
už 7,41 ir 6,83 proc. metinių palūkanų. 
 
4.7 grafikas 
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Sprendžiant iš palyginti mažų prognozuojamų 
palūkanų pokyčių galima daryti išvadą, kad 
rinkos dalyviai nesitiki ryškesnių Europos 
centrinio banko (ECB) pinigų politikos 
sprendimų, taigi ir didesnių pokyčių šių šalių 
ekonomikose. Didesnių pasikeitimų 
neprognozuoja ir vidaus rinkoje. Lietuvos 
palūkanos, per visus nepriklausomybės metus 
nukritusios iki žemiausio lygio, stabilizavosi, ir 
dabar didesnius pokyčius galėtų lemti nebent 
ECB pinigų politikos sprendimai, Lietuvos 

vyriausybės fiskalinės politikos pokyčiai ar dėl 
aukšto vidaus vartojimo sumenkęs bankų 
sistemos likvidumas. Tačiau labiau tikėtina, kad 
palūkanoms nekintant bankai dėl klientų ir toliau 
varžysis gerindami nepalūkanines paskolų 
sąlygas. 
 
Beje, ECB mano, kad ES šalių kandidačių 
finansų sektorių dar laukia didelės permainos: per 
kelerius metus šių šalių akcijų rinkos ir bankų 
sektorius  gali paaugti 3-5 kartus. Bankas 
suskaičiavo, kad Vidurio ir Rytų Europos 
komercinių bankų turto ir BVP santykis sudaro 
tik ketvirtį ES šalių vidurkio, kuris siekia 265 
proc. Lietuva pagal šį santykį – 30 proc. – yra 
viena iš paskutinių šalių, tuo tarpu Estijoje ir 
Latvijoje šis rodiklis siekia apie 60 proc.81 Taigi 
Lietuvos bankams yra pakankamai erdvės augti 
atsigręžiant į smulkesnius klientus, plėtojant 
teikiamų paslaugų įvairovę, siūlant rinkoje 
netradicinius, naujus sprendimus, gerinant 
teikiamų paslaugų kokybę.  
 
Naujų produktų kūrimui jau pradėta ruošti teisinė 
bazė. Šių metų pirmąjį pusmetį pasirodė du teisės 
aktų projektai – „Taupymo būstui ir būsto 
kreditavimo įstatymas“ bei „Hipotekinių 
obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymas“, 
kurių deklaruojamas pagrindinis tikslas – padėti 
gyventojams įsigyti būstą. Pirmojo įstatymo 
projekto esmė yra ta, kad gyventojas taupo 
specializuotame banke („Bausparkassen“) 
mažesnėmis nei rinkos palūkanomis, už tai 
gaudamas valstybės subsidiją, pajamų mokesčio 
lengvatas, o pasibaigus taupymo laikotarpiui – 
kreditą būstui mažesnėmis nei rinkos 
palūkanomis. Tokios sistemos trūkumai yra ilgas, 
ne trumpesnis nei 2 m., taupymo laikotarpis ir 
ribotos galimybės gauti reikiamo dydžio paskolą, 
nes paskolos suma negali viršyti santaupų, 
palūkanų ir valstybės subsidijos dydžio. Dėl šios 
priežasties tokioje sistemoje negalėtų dalyvauti 
mažai uždirbantys asmenys, o kartu su kreditu 
valstybės subsidiją gautų tik pasiturintys žmonės. 
Taigi, deklaruojamas tikslas palengvinti ir 
pagreitinti būsto įsigijimą būtų nepasiektas. 
 
Kita, daug geresnė alternatyva, kuria siekiama 
palengvinti būsto įsigijimą, yra hipotekinis 
kreditavimas. Jo esmė – emituoti hipotekines 
obligacijas, užtikrintas nekilnojamojo turto 
įkeitimu (hipoteka), taip padedant kredito 
institucijoms sukaupti ilgalaikių kredito išteklių. 
Tokia valstybės lėšų nereikalaujanti sistema 

                                                
81 Meškauskaitė J. Finansų sektoriai ES kandidatėse 
turėtų plėstis bent trigubai, Verslo žinios, 2002 09 02. 
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padidintų kreditavimo instrumentų pasiūlą 
rinkoje, įgalintų klientus gauti būsto paskolą iš 
karto, o kapitalo rinkoje atsirastų Vyriausybės 
vertybiniams popieriams alternatyvūs ilgalaikiai 
investavimo instrumentai, į kuriuos galėtų 
investuoti gyventojai, bankai, draudimo 
bendrovės, pensijų fondai. Kita vertus, tokios 
sistemos įgyvendinimui reikia sutvarkyti 
valstybės registrų sistemą, nes ilgos, painios ir 
brangios nekilnojamojo turto ir jo įkeitimo 
registravimo procedūros stabdys hipotetinio 
kreditavimo plėtrą. 
 
Taigi, naujų kreditavimo produktų pasirodymas 
rinkoje, štilis ES rinkose ir neprognozuojami 
dideli pokyčiai valstybės ekonominėje politikoje 
leidžia rinkos dalyviams tikėtis, kad paskolų 
palūkanų normos ateinančiais metais išliks 
stabilios. 
 
 
4.3. Taupymas lėtėja  
 

uo praėjusio tyrimo etapo LLRI rinkos dalyvių 
nebeklausia apie indėlių palūkanas. Tačiau dėl 
taupymo, atspindinčio bankų kredito išteklių 
kaupimą bei įmonių ir gyventojų finansinės 
padėties tendencijas, svarbos ekonomikoje ir 
toliau analizuosime situaciją indėlių rinkoje 
pasitelkdami Lietuvos banko ir kitų oficialių 
šaltinių informaciją. 
 
Lietuvos banko duomenimis, 2002 m. viduryje 
Lietuvos komercinių bankų indėlių portfelis 
sudarė 11,6 mlrd. Lt ir palyginti su prieš metus 
buvusia situacija paaugo 19 proc. Tačiau 
palyginti su 2001 m. pabaiga, bankų indėlių 
portfelis sumažėjo 1 proc. Tokia padėtis susidarė 
dėl staiga išaugusios indėlių apimties gruodžio 
mėnesį (žr. 4.7 grafiką.), kurį, tikėtina, lėmė 
atskirų ūkio subjektų veikla, taip pat gruodžio 
mėnesį dirbantiesiems mokamos premijos. Taigi 
bendra situacija indėlių rinkoje nesikeičia – 
taupymas šalyje ir toliau auga, tačiau jo augimo 
tempai jau nebėra tokie spartūs kaip prieš metus: 
2001 m. vidutinis bankų indėlių portfelis kas 
mėnesį didėjo po 1,2 proc.82, tačiau šiais metais 
augimas sumenko iki 0,4 proc.  
 
Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, terminuoti 
indėliai ir indėliai iki pareikalavimo yra 
pasiskirstę maždaug vienodai (54 ir 46 proc.), 
tačiau terminuotus indėlius daugiausia laiko 
gyventojai, o pagrindinė dalis indėlių iki 

                                                
82 Neįskaitant nebūdingo gruodžio mėnesio, per kurį 
indėliai išaugo 11 proc. (daugiau nei 1 mlrd. Lt). 

pareikalavimo priklauso įmonėms. Analizuojant 
šiais pjūviais bankuose esančias klientų lėšas 
paaiškėjo, kad gyventojų indėliai iki 
pareikalavimo auga. Tokią situaciją lemia 
didėjantis darbo užmokestis, kuris paprastai 
pervedamas į darbuotojų einamąsias sąskaitas. 
Tačiau dėl augančio vartojimo terminuoti indėliai 
pradėjo mažėti; taupyti neskatina ir toliau 
mažėjančios palūkanos (žr. 2.3 skirsnį).  
 
Įmonių padėtis nėra tokia vienareikšmė: čia 
terminuoti indėliai auga, tačiau indėliuose iki 
pareikalavimo ryškesnę tendenciją sunku išskirti. 
Be abejo, lėšų einamosiose sąskaitose 
„šokinėjimą“ lemia didžiųjų šalies įmonių 
apyvartų pokyčiai, tačiau lyginant su praėjusiais 
metais vis tik galima daryti išvadą, kad 2002 m. 
įmonių sąskaitos pildosi greičiau. 
 
4.8  grafikas 
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Kaip įprasta, per šešis šių metų mėnesius 
daugiausia buvo sudaryta terminuotų, iki 1 
mėnesių trukmės indėlių sutarčių. Tačiau šalies 
taupymo lygiui ir bankų kreditų išteklių 
stabilumui kur kas svarbesni yra ilgesnės trukmės 
indėliai. 2002 m. pirmąjį pusmetį ilgesniam nei 1 
mėnesio terminui buvo priimta 6,1 mlrd. Lt 
indėlių, t. y. 14,5 proc. daugiau nei 2001 m. tą 
patį laikotarpį. Nors didžiąją dalį indėlių sudarė 
trumpalaikiai iki 1 m. trukmės indėliai, ilgalaikis 
taupymas sparčiai auga – 27 proc. per pirmąjį 
pusmetį, kai tuo tarpu trumpalaikiai – perpus 
mažiau. Tikėtina, kad tokias tendencijas lemia už 
ilgalaikius indėlius mokamos didesnės 
palūkanos, taip pat gyventojų lūkesčiai, kad 
indėlių palūkanos per artimiausius 2 metus išliks 
stabilios arba mažės (už terminuotus indėlius 

N 



 37

mokamos fiksuotos, sutartyje nustatytos 
palūkanos). 
 
Beje, tikslinga būtų ilgalaikio taupymo augimą 
sieti su kylančiu darbo užmokesčiu bei pavasarį 
užstrigusia pensijų reforma. Augantis 
atlyginimas, kuris dažnai turi socialiniu draudimu 
neapmokestinamas formas, mažėjantis 
pasitikėjimas valstybiniu socialiniu draudimu, 
ypač jaunesnių žmonių tarpe, ir vis dar miglota 
pensijų sistemos ateitis skatina pačiam rūpintis 
savo ateitimi, todėl terminuotas indėlis, kaip 
paprasčiausia taupymo forma, populiarėja. 
 
2002 m. vasario 2 d. pakeitus bazinę valiutą 
išryškėjo naujos tendencijos priimamų indėlių 
valiutinėje struktūroje. Kaip prognozavom šių 
metų pradžioje, gyventojų santaupos eurais 
didėjo lėtai: tik 10 proc. naujai sudaromų 
terminuotų indėlių sutarčių buvo nominuotos 
eurais (panašiai kaip ir prieš pusmetį). Tačiau lito 
ir JAV dolerio struktūriniai pokyčiai buvo kur 
kas didesni: litų indėliai sudarė 57 proc., JAV 
doleriai – 37 proc. naujai sudaromų terminuotų 
indėlių sutarčių sumos, nors dar prieš pusmetį šis 
santykis buvo 1:1. Taigi JAV dolerio 
populiarumas pradėjo mažėti ir gyventojų tarpe, 
ir tam ypač didelę įtaką darė pirmąjį 2002 m. 
pusmetį gerokai smukęs JAV dolerio kursas (žr. 
1.6 skirsnį). 
 
4.9 grafikas 
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Šaltinis: Lietuvos bankas 
 
Pirmąjį šių metų pusmetį indėlių pelningumas ir  
toliau mažėjo. Lietuvos banko duomenimis, 
vidutinis indėlių litais pelningumas išliko 
didžiausias ir sudarė 1,65 proc. (prieš metus – 
2,49 proc.), vidutinės palūkanos už terminuotus 
indėlius JAV doleriais per metus sumažėjo 1,77 
procentiniu punktu ir 2002 m. viduryje sudarė 1,4 
proc. Tačiau indėliai eurais pabrango nuo 2,33 iki 
2,71 proc. 

4.10 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos bankas 
 
Pagrindinė priežastis, lemianti indėlių 
skirtingomis valiutomis kainų pokyčius, yra šių 
valiutų pasiūlos ir paklausos santykis: dolerių ir 
litų perteklius bankuose, dėl santykinai mažos 
paskolų, nominuotų litais ir JAV doleriais, 
paklausos ir alternatyvių investavimo 
instrumentų stokos, yra didelis, o tai stumia šių 
valiutų palūkanas žemyn, tuo tarpu eurų – 
atvirkščiai – aukšta paskolų eurais paklausa 
brangina indėlius eurais. Kita vertus, grynieji 
eurai fiziškai pradėjo cirkuliuoti tik nuo šių metų 
pradžios, taigi jų pasiūla buvo gana maža, o kaina 
nereali, ir tik atsiradus gryniesiems jų kaina 
rinkoje „nusistovėjo“. 
 
4.11 grafikas 
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Bankams ir toliau labiausiai reikia ilgalaikių 
kreditų išteklių (žr. 4.11 grafiką), už kuriuos jie 
yra pasiruošę mokėti didesnę kainą, o 
trumpalaikiai ištekliai yra mažiau reikalingi. Per 
artimiausius metus skirtingo termino indėlių 
pelningumo santykis neturėtų keistis: 
besiplečiantis kreditavimas bei ilgėjantis paskolų 

Indėlių vidutinis pelningumas, proc.
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terminas ir toliau didins ilgalaikių kreditų išteklių 
poreikį.  
 
Tikėtina, kad šiais metais indėlių kainos smarkiai 
nebesikeis: vis dar pakankamai lėtas bankų 
paskolų portfelio augimas bei siauros bankų 
investavimo vidaus rinkoje alternatyvos ir toliau 
lems didelį bankų sistemos likvidumą. Lėtas 
Europos ekonomikos atsigavimas ir nekeičiama 
Europos centrinio banko pinigų politika taip pat 
nesudarys sąlygų indėlių brangimui. Ir nors 
stiprėjanti bankų konkurencija skatins kovoti dėl 
klientų, didelio palūkanų augimo tikėtis neverta – 
bankai, turintys stiprius užsienio bankų 
užnugarius, padidėjusį lėšų trūkumą nesunkiai 
padengs skolindamiesi tarptautinėse rinkose. Kur 
kas labiau tikėtina, kad bus konkuruojama 
kitomis priemonėmis – paslaugų kokybe ir 
įvairove. 
 
Praėjusioje knygoje rašėme, kad svarstant 
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektus 

buvo ketinama apmokestinti trumpalaikių indėlių 
palūkanas. Toks sprendimas būtų skatinęs indėlių 
terminų ilgėjimą ir indėlių grįžimą „į kojines“. 
Tačiau vasarą Seimo priimtame įstatyme tokios 
nuostatos nėra, taigi palūkanos už kredito 
įstaigose laikomus indėlius nėra 
apmokestinamos. Toks sprendimas yra 
sveikintinas, nes taupymas bankuose nėra 
diskriminuojamas vyriausybės siūlomų taupymo 
programų, už kurias mokamos palūkanos nėra 
apmokestinamos, atžvilgiu. Kita vertus, šios 
investavimo priemonės tampa privilegijuotos 
alternatyvių investicijų atžvilgiu. Pavyzdžiui, 
pajamų mokesčiu yra apmokestinamos 
palūkanos, gautos už suteiktas paskolas, jei jos 
bus pradėtos grąžinti per vienerius metus nuo jų 
suteikimo pradžios; tokia pati apmokestinimo 
schema bus taikoma ir palūkanoms, gautoms už 
investicijas į vertybinius popierius (išskyrus 
valstybės ir savivaldybių vertybinius popierius). 
 

 
 

 

4 lentelė. LLRI tyrimo dalyvių vertinimai ir prognozės: palūkanų normos ir nebankinės paskolos, 
proc. 
 

2001 m. 2002 m. pokytis 2003 m. pokytis
prognozė procentais absoliučiai prognozė procentais absoliučiai

Palūkanų normos
1 m. paskolos litais 8,87 7,64 -13,9% -1,23 7,66 0,3% 0,02
1 m. paskolos eurais 7,25 6,93 -4,4% -0,32 7,07 2,0% 0,14
5 m. paskolos litais 8,54 7,38 -13,6% -1,16 7,41 0,4% 0,03
5 m. paskolos eurais 7,24 6,68 -7,7% -0,56 6,83 2,2% 0,15
3 m. trukmės VVP - 5,21 - - 5,39 3,5% 0,18
Nebankinės paskolos 20 18,13 -9,4% -1,87 18,1 -0,2% -0,03
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IŠVADOS 
 
2002 m. viduryje LLRI atliktos rinkos dalyvių 
apklausos duomenimis, Lietuvos ekonomika 
sparčiai kyla, auga gyventojų pajamos, įmonių 
finansinė padėtis yra stabili. Panašios tendencijos 
turėtų būti ir kitąmet. Tikimasi, kad ir toliau kils 
namų ūkių pajamos, ypač darbo užmokestis, 
gerės įmonių rodikliai. 
 
Rinkos dalyviai prognozuoja, kad šiemet šalies 
ūkis augs 4,7 proc. 2003-aisiais BVP augimas 
turėtų būti panašaus lygio – 4,6 proc. Šalies ūkio 
plėtrą skatina suaktyvėjusi vidaus rinka ir 
eksportas, nors pastarojo įtaka, palyginti su 
pernai metų šuoliu, blėsta. Kaip rodo LLRI 
tyrimas, besitęsiantis ekonomikos augimas didina 
gyventojų pajamas ir namų ūkių vartojimą. 
Teigiamus lūkesčius didina prognozuojamas 
nedarbo mažėjimas. Tie patys veiksniai darys 
didžiausią įtaką ūkio plėtrai ir kitąmet. Būtina 
paminėti, kad investicijų, kurios pernai gerokai 
šoktelėjo ir paskatino šių metų ekonomikos 
augimą, mažės tiek šiemet, tiek 2003-aisiais.  
 
Rinkos dalyvių nuomone, vėl daugėja šešėlinės 
ekonomikos, tačiau tokios tendencijos nebus 
ilgalaikės – kitąmet šešėlinio sektoriaus 
sukuriama BVP dalis turėtų truputį mažėti. 
Manoma, kad šešėlinė ekonomika ir toliau 
sudarys apie penktadalį šalies BVP.  
 
Prognozes, kad šešėlinės ekonomikos nemažės, 
skatina didėjanti mokesčių našta, griežtinamas 
darbo santykių reglamentavimas, valdžios 
nenoras naikinti nepagrįstus verslo reguliavimus. 
Nelegalių ir neapskaitomų prekių srautus didina 
griežtinamos muitinės procedūros, noras išvengti 
PVM ir akcizų, ypač didėjant degalų, cigarečių 
akcizų tarifams. Individualiųjų įmonių savininkus 
į šešėlį stums griežtinamos apmokestinimo 
taisyklės.  
 
LLRI tyrimo duomenimis, lėtėja Lietuvos 
užsienio prekybos plėtra. Nors šiemet turėtų ypač 
mažėti eksporto augimas – iki 12,7 proc., jis ir 
toliau kils sparčiau nei importas (apie 12 proc.). 
Prognozuojama, kad kitąmet užsienio prekybos 
augimas bus panašaus lygio kaip ir šiemet, tačiau 
ypač paspartėjus importo augimui, eksporto ir 
importo plėtros tempai supanašės ir sudarys apie 
13 proc. 
 
Prognozės, kad eksporto augimas lėtėja, yra 
susijusios su vangiu ekonomikos augimu ir 
sumenkusia paklausa Vakarų šalyse, ypač euro 
zonoje, į kurią išvežama pusė Lietuvos eksporto. 

Importo augimas atspindi didėjantį vidaus 
vartojimą ir investicijų poreikį, lydintį ūkio 
kilimą bei gamybos pajėgumų didinimą. Taigi 
įmonės modernizuoja gamybos technologijas, 
plečia veiklą, taip didindamos savo efektyvumą ir 
konkurencingumą bei sudarydamos tvirtą 
pagrindą visai ūkio plėtrai. Lėtesnio importo 
augimo prognozes greičiausiai lėmė JAV dolerio 
atžvilgiu brangstantis litas. Turint omeny, kad 
daugelį žaliavų Lietuvos įmonės perka už JAV 
dolerius, silpstantis JAV doleris mažina importo 
apimtis.  
 
Prognozės dėl didesnio užsienio prekybos 
augimo 2003 m. yra siejamos su tolesniu vidaus 
vartojimo augimu bei lūkesčių dėl pasaulio 
ekonomikos plėtros, kuri šiuo metu yra ganėtinai 
vangi, tačiau kitąmet turėtų spartėti. TVF 
nuomone, 2003-aisiais pasaulio ekonomika augs 
3,7 proc., palyginti su 2,8 proc. šiemet. Euro 
zonos ekonomikos augimas turėtų šoktelti nuo 
1,1 proc. šiemet iki 2,5 proc. kitais metais, JAV 
ūkis augs lėčiau – atitinkamai nuo 2,2 proc. iki 
2,65 proc. Vienas iš veiksnių, galinčių trukdyti 
pasaulio ekonomikai atsigauti, yra įtempta 
politinė situacija Artimuosiuose Rytuose ir JAV 
karinės kampanijos prieš Iraką grėsmė. 
Ekonomikos augimui ypač gali pakenkti staigus 
naftos kainų kilimas kilus kariniam konfliktui.  
 
Rinkos dalyviai teigia, kad tiek vartojimo, tiek 
gamintojų prekių ir paslaugų kainos šiemet augs 
mažiau (atitinkamai 2,1 proc. ir 1,2 proc.) nei 
pernai, tačiau kitąmet kainų augimas vėl 
paspartės ir sieks 2001 m. lygį (atitinkamai 2,5 
proc. ir 1,8 proc.).  
 
Tikėtina, kad šiais metais lėtesniam kainų 
augimui įtakos turi JAV dolerio atžvilgiu 
brangstantis litas, kuris gerokai atpigino iš 
dolerinių rinkų importuojamas prekes. Kitas 
svarbus veiksnys – stiprėjanti konkurencija, kuri 
verčia įmones mažinti veiklos sąnaudas ir didinti 
gamybos našumą, taigi ir konkuruoti mažesnėmis 
kainomis. Kainų mažėjimą skatina ir padidėjusi 
vietos gamintojų prekių pasiūla vidaus rinkoje 
smukus paklausai tarptautinėse rinkose.  
 
Priešinga linkme kainas veiks augantis vidaus  
vartojimas. Rinkos dalyviai mano, kad sparčiai 
augant namų ūkių pajamoms, gerokai mažės 
namų ūkių santaupų, o investicijų lygis kils 
nedaug. Taigi daugiau lėšų bus skiriama 
vartojimui, o didėjanti paklausa kilstelės kainų 
lygį.  
 
Kainų augimui nemažai įtakos turi monopolinių 
ir valstybės reguliuojamų kainų bei mokesčių 
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politikos pokyčiai. Bendrą kainų lygį kilstelėjo 
nuo metų pradžios padidėję degalų akcizai, 
monopolinių ryšio paslaugų kainos, pabrangusios 
komunalinės paslaugos. 
 
Šie veiksniai turės lemiamą įtaką ir kitų metų 
kainų augimui. Reikia paminėti, kad vidaus 
vartojimą ypač skatins prognozuojamas 
spartesnis darbo užmokesčio augimas ir nedarbo 
mažėjimas. Kainas kilstelės tolesnis degalų ir 
tabako akcizų tarifų derinimas su minimaliomis 
ES normomis.  
 
Tyrimo duomenimis, stabilus šalies ūkio 
augimas, didėjanti įmonių apyvarta ir 
pelningumas stiprina teigiamas darbo rinkos 
tendencijas. Rinkos dalyviai prognozuoja, kad 
šiemet nedarbas mažės panašiai kaip ir prieš 
metus ir 2002 m. pabaigoje sudarys  13,4 proc. 
Kitąmet tikimasi daug spartesnio nedarbo 
mažėjimo – iki 12,7 proc.  
 
Rinkos dalyviai prognozuoja, kad mokesčių 
truputį didėja ir 2003 m. viršys pastarųjų dviejų 
metų lygį (virš 37 proc.).  
 
Kai kurie iš 2002 m. įsigaliojusių mokesčių 
pakeitimų sudaro prielaidas mokesčių naštai 
mažėti, tačiau kiti ją gerokai didina. Nuo metų 
pradžios buvo sumažintas pelno mokesčio tarifas, 
tačiau apmokestintas reinvestuojamas pelnas. 
Panaikinta daugelį akcizų, tačiau kai kurioms 
prekėms įvestas prekių apyvartos mokestis, be to, 
didinami degalų ir cigarečių akcizų tarifai.  
 
Mokesčių naštos augimą šiek tiek atsveria nuo 
balandžio mėnesio padidintas 
neapmokestinamasis pajamų minimumas, tačiau 
turint omeny, kad dažnai tariamasi dėl atlyginimo 
po mokesčių arba dalis darbo užmokesčio 
mokama  neoficialiai, neapmokestinamojo 
minimumo didinimas neduoda laukiamų 
rezultatų. 
 
Kitais metais mokesčių naštą labiausiai sunkins į 
didesnę pusę pasikeisiantys gyventojų pajamų 
mokesčio tarifai. Juos iš dalies turėtų 
kompensuoti numatomi apmokestinamųjų 
pajamų atskaitymai bei dar didėsiantis 
neapmokestinamas minimumas. Mokesčių naštą 
didins naujas pakuotės aplinkos teršimo 
mokestis, didėsiantys akcizai. Kai kurioms šiuo 
metu neapmokestinamoms prekėms bus pradėtas 
taikyti PVM, nors numatomi lengvatiniai tarifai 
vertintini kaip biudžeto dotacija, mažinanti 
individualią mokesčių naštą.  
 

Gerėjančią šalies ūkio būklę atspindi gyventojų 
pajamos, kurios, rinkos dalyvių nuomone, 
sparčiai auga. 2002 m. vidutinės namų ūkių 
pajamos turėtų kilti 8,3 proc. iki 1870 Lt/mėn. 
Namų ūkių pajamas didina augantis užimtumas, 
kylančios kitos, su darbo samda nesusijusios 
pajamos, padidėjusios pensijos. Kaip rodo tyrimo 
rezultatai, kitąmet namų ūkių pajamos augs 
mažiau nei šiemet – 4,4 proc. iki 1952 Lt/mėn. 
Tikėtina, kad tai yra susiję su nuo kitų metų 
įsigaliosiančia naująja gyventojų pajamų 
apmokestinimo tvarka, kuri turėtų padidinti 
mokesčių naštą. 
 
Praėjusiais metais gerokai ūgtelėjęs  vidutinis 
darbo užmokestis šiemet, rinkos dalyvių 
nuomone, nesikeis ir metų pabaigoje sudarys 
1036 Lt/mėn., tačiau kitais metais jis turėtų vėl 
kilti, iki 1078 Lt/mėn.  
 
Darbo užmokesčio augimą skatins mažėjantis 
nedarbas ir auganti darbo jėgos paklausa, kylantis 
įmonių veiklos efektyvumas, kitąmet sparčiau 
gerėsianti įmonių finansinė padėtis. Darbo 
užmokestį turėtų didinti neapmokestinamojo 
pajamų minimumo didinimas, tačiau jo įtaką dėl 
jau minėtų priežasčių vienareikšmiškai vertinti 
gan sunku. 
 
Kita vertus, darbo užmokesčio kilimą gali 
stabdyti prekybininkų ir gamintojų „kainų karai“. 
Sumažėjus įmonių pelningumui, neigiamą 
poveikį gali pajusti ir jų darbuotojai. Tačiau 
rinkos dalyviai įmonių pelningumo mažėjimo 
neprognozuoja. 
 
Tyrimo duomenimis, šiemet smarkiai mažėja 
gyventojų santaupų lygis (palyginti su 2001 m. 
12 proc., t. y. iki 197 Lt/mėn.). Tai gali būti 
susiję su tebesmunkančiomis indėlių ir kitų 
taupymo priemonių palūkanomis. Tačiau gerėjant 
namų ūkių finansinei padėčiai ir lūkesčiams, 
daugiau yra skiriama einamajam vartojimui ir 
investicijoms. Pasak rinkos dalyvių, 2002 m. 
namų ūkiai investicijoms, t. y.  ilgalaikio 
vartojimo prekėms įsigyti,  vidutiniškai skirs 190 
Lt/mėn. 2003 m. sparčiai augs tiek namų ūkių 
santaupos, tiek investicijos (atitinkamai 5 proc. ir 
8 proc.). Augimą skatins kylantis darbo 
užmokestis ir namų ūkių pajamos, mažėjantis 
nedarbas. Namų ūkių taupymo ir investicijų 
pokyčiams nemažai įtakos gali turėti ir naujoji 
gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka. 
 
Šiais metais nelaukiama didelių įmonių 
finansinės padėties pokyčių. LLRI tyrimo 
dalyviai mano, kad jau kurį laiką gerėjanti 
įmonių finansinė padėtis bus gana stabili, tačiau 
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kitąmet vėl tikimasi sparčiau kylančių veiklos 
rodiklių.  
 
Rinkos dalyvių nuomone, šiemet įmonių 
pelningumas bus panašaus lygio – 6,2 proc. – 
kaip ir pernai, o 2003-aisiais pelningumo rodiklis 
turėtų būti šiek tiek geresnis (6,4 proc.). Sulėtėjęs 
pelningumo augimas siejamas su didėjančia 
vietinių gamintojų ir prekybininkų konkurencija 
vidaus rinkoje, kuriai įtakos turėjo mažesnis 
eksporto augimas ir patiriami nuostoliai stiprėjant 
litui JAV dolerio atžvilgiu. Kitas veiksnys – 
krentant pasaulinėms kainoms didėja importinių 
prekių įtaka konkurencijai. Visa tai verčia įmones 
mažinti ne tik sąnaudas, bet ir pelno maržą.  
 
Rinkos dalyviai mano, kad nuosavybės grąža 
turėtų stabiliai augti tiek šiemet, tiek kitas metais, 
atitinkamai 10,8 proc. ir 11,3 proc.  
 
Pastaraisiais metais vis didesnę pelno dalį įmonės 
skyrė investicijoms (66 proc. 2001 m.). Tačiau 
jau šių metų pradžioje rinkos dalyviai 
prognozavo, kad 2002 m. investuojamo pelno 
dalis mažės. Vasaros viduryje prognozės buvo 
dar labiau sumažintos – iki 51 proc. Manoma, 
kad investicijų mažės ir kitąmet (iki 50 proc.). 
Taigi pasitvirtino prognozė, kad sprendimas 
panaikinti nulinį reinvestuojamo pelno mokesčio 
tarifą, įsigaliojęs nuo 2002 m. pradžios, sąlygos 
investicinių procesų lėtėjimą. Pabrangusios ir 
smukusios investicijos ateityje turės neigiamos 
įtakos ir įmonių finansiniams rezultatams, ir 
visos šalies ekonomikos plėtrai. Kaip rodo LLRI 
tyrimas, mažėjant investicijoms, mažiau lėšų 
(apie 6 proc. visų įmonių išlaidų) bus skiriama 
inovacijoms, moksliniams ir rinkos tyrimams, 
darbuotojų apmokymui, naujų technologijų 
diegimui. 
 
Stabili šalies finansinė padėtis, stipri bankų 
konkurencija bei vis dar aukštas bankų sistemos 
likvidumas lemia tolesnį paskolų palūkanų 
mažėjimą, nors, rinkos dalyvių nuomone, ši 
tendencija nebėra tokia ryški kaip 2001 m. 
Paskolų paklausą mažina tai, kad daugeliui 
įmonių naudotis išoriniais finansavimo šaltiniais 
trukdo didelės su paskola susijusios papildomos 
išlaidos, pakankamo užstato trūkumas. 
 
Taigi šiais metais pasiekę dugną, 2003 m. bankų 
paskolų palūkanos, rinkos dalyvių nuomone, 
pradės judėti aukštyn, nors didelių pokyčių 
neprognozuojama – palūkanų normos liks 
panašaus lygio. Palūkanų lygis Lietuvoje 
stabilizavosi, o didesnius pokyčius galėtų 
paskatinti nebent aukšto vidaus vartojimo 
nulemtas bankų sistemos likvidumo mažėjimas,  

ECB pinigų politikos ar Lietuvos vyriausybės 
fiskalinės politikos pokyčiai.  
 
Šie veiksniai turės įtakos ir VVP kainai. Reikia 
paminėti, kad valstybės įsiskolinimai nemažėja, 
nors BVP ir biudžeto pajamų augimas sudaro 
palankias sąlygas mažinti biudžeto deficitą. 
Valstybės skola gali dar labiau didėti artėjant 
šalies prezidento ir savivaldybių rinkimams, dėl 
kurių galimas įvairių valstybės išmokų didinimas, 
taip pat augant poreikiui pradėti uždelstas 
pensijų, sveikatos apsaugos reformas. Auganti 
valstybės skola mažins pasitikėjimą valdžia, 
blogins Lietuvos vertinimą užsienio rinkose. 
Taigi nenuostabu, kad rinkos dalyviai yra linkę 
manyti, kad vyriausybės skolinimosi vidaus 
rinkoje kaina, kuri šiuo metu mažėja, ateityje vis 
dėlto kils.  
 
Taigi nemažėjantys valstybės įsiskolinimai bei 
artėjantys rinkimai vertinti kaip vienas iš vidaus 
politikos rizikos faktorių. Pasitikėjimą valdžia 
taip pat slopina vangus verslo sąlygų gerinimas ir 
valstybės valdymo pertvarka, nors verslo plėtra ir 
biurokratijos mažinimas įvardijami kaip 
strateginiai Vyriausybės tikslai, esminių pokyčių 
kol kas neįvyko. Vis dar delsiama iš esmės 
reformuoti sveikatos apsaugos ir švietimo 
sistemas, kurių ydos sunkina ne tik šių sričių 
padėtį, bet ir visų  žmonių gyvenimą bei šalies 
ekonomikos pažangą.  
 
Kita vertus, rinkos dalyvių pasitikėjimą valdžia 
skatina tai, kad tęsiamas privatizavimas: šiais 
metais parduotas paskutinis valstybinis 
komercinis bankas, tęsiamas infrastruktūros 
įmonių privatizavimas, rengiamasi 
demonopolizuoti telekomunikacijų rinką, 
alkoholio gamybą. Sklandžiai, nors kartais ir 
paviršutiniškai, vyksta derybos dėl narystės ES. 
Nuo jų rezultatų bei Lietuvos teisės normų 
derinimo su acquis communitaire priklausys tai, 
kaip pasikeis gyvenimo ir veiklos sąlygos 
daugelyje sričių. Tikėtina, kad artimiausiu metu 
bus priimti sprendimai, kurie išjudins iki šiol 
stringančią pensijų reformą – nuo 2004 m. 
numatoma diegti savanorišką kaupiamąjį pensijų 
draudimą.  
 
Kitas Lietuvos ekonomikos tyrimas bus atliktas 
2003 m. pradžioje. Jis parodys, kokie metai 
2002-ieji buvo rinkos dalyviams, ar jų ex poste 
vertinimai sutaps su ankstesnėmis prognozėmis. 
Taip pat sužinosime, ar ir kaip pasikeitė rinkos 
dalyvių lūkesčiai dėl 2003-ųjų.  
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