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6 ÁÞANGA

ĮŽANGA

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) pristato 
keturioliktąjį Lietuvos ekonomikos tyrimą, kuriame 
pateikiamos ekonomikos rodiklių patikslintos progno-
zės 2004-iesiems bei 2005 m. prognozės. Šis tyrimas 
buvo atliktas 2004 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais. 

LLRI tyrimas buvo pradėtas 1997 m. Jis remiasi rin-
kos dalyvių sutarimo paradigma, grindžiama raciona-
lių lūkesčių teorija.1 Ši teorija teigia, kad ekonominis 
kintamasis gali būti siejamas su pastebimais proce-
sais, o rinkos dalyviai formuoja savo vertinimus ir 
prognozes, susijusias su šiais procesais, panaudodami 
visą jiems prieinamą informaciją. Vertinimai ir pro-
gnozės yra tuo patikimesni, kuo daugiau informacijos 
turi rinkos dalyviai. Tikėtina, kad daugiausia informa-
cijos 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, pa-
remtas rinkos dalyvių nuomone, apžvelgti veiksnius, 
galėjusius turėti įtakos respondentų vertinimams ir 
lūkesčiams. Šiuo tyrimu taip pat siekiama 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 alterna-
tyvius ekonomikos rodiklių vertinimus ir prognozes. 
LLRI tyrimas skiriasi nuo oficialios statistikos trimis
esminiais aspektais. Pirma, LLRI tyrimo metu pa-
grindinius apibendrinimus daro patys rinkos dalyviai, 
tuo tarpu Lietuvos Statistikos departamentas (SD) iš 
verslo aplinkos renka unikalią, neapibendrintą infor-
maciją, kurią vėliau apibendrina statistiniais meto-
dais. Antra, LLRI tyrimas remiasi geranorišku rinkos 
dalyvių dalyvavimu vertinant rinkos procesus, o SD 
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. SD tiria privalomą rodiklių sąrašą pagal su-
derintą 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 nagrinėja bendrojo vidaus produkto 
(BVP) augimą, šešėlinės ekonomikos dalį BVP, im-
porto ir eksporto augimą, vartojimo ir gamintojų kai-
nų pokyčius, nedarbo lygį, mokesčių naštos dydį nuo 
BVP ir prognozuojamą lito ir JAV dolerio kursą. Ant-
rajame skyriuje aptariami namų ūkių rodikliai: darbo 
užmokestis, namų ūkių pajamos bei investicijoms ir 
santaupoms skiriamos pajamų dalys. Trečiasis skyrius 
yra skirtas įmonių rodikliams: įmonių pelningumui, 
nuosavo kapitalo grąžai ir investicijoms, mokslui ir 
inovacijoms skiriamai išlaidų daliai. Ketvirtame sky-
riuje pristatome skolinimosi 1 ir 5 metams litais kai-
ną, 3 mėnesių trukmės VVP pelningumą bei ne bankų 
paskolų rinkos dalį. Kiekvieno skyriaus pabaigoje 
lentelėje pateikiami apibendrinti tyrimo rezultatai. 

Šioje apklausoje dalyvavo 35 ekspertai. Respondentų 
atranka nėra reprezentacinė: tyrimo dalyviai neskirs-
tomi 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 nuro-
dyti tik tų rodiklių vertinimus ir prognozes, kuriuos, 
jų nuomone, jie gali įvertinti. Dauguma šios apklau-
sos respondentų dalyvavo LLRI tyrime ir anksčiau. 
Apklausos dalyvių sąrašas pateikiamas knygos pa-
baigoje. 

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.
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Apibendrintos LLRI tyrimo dalyvių prognozės yra 
lyginamos su oficialių Lietuvos ir tarptautinių insti-
tucijų, taip pat privačių finansų įstaigų prognozėmis.
Lyginant rodiklius atsižvelgiama į apibrėžimų skirtu-
mus. Reikia atkreipti dėmesį, kad kai kurie iš LLRI 
tyrimo rodiklių – šešėlinė ekonomika, namų ūkių in-
vesticijos, įmonių investuojamo pelno dalis, įmonių 
išlaidų dalis mokslui ir inovacijoms ir ne bankų pa-
skolų rinkos dalis – nėra nagrinėjami arba yra nere-
guliariai tiriami oficialių institucijų. Be to, oficialios
institucijos nepateikia daugelio rodiklių prognozių. 
Tad LLRI tyrimo rezultatai yra šia prasme unikalūs. 

Kaip ir anksčiau, ekspertų vertinimai ir prognozės ly-
ginami ne tik su kitais šaltiniais, bet ir su jų anksčiau 
pateiktomis prognozėmis. Studijoje taip pat nagrinė-
jamos rinkos dalyvių vertinimų ir prognozių tenden-
cijos remiantis ankstesnių, jau dvylikos apklausų re-
zultatais. 

LLRI dėkoja tyrimo dalyviams ir rėmėjams, taip pat 
visiems, suteikusiems pastabų ir pasiūlymų.
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gimo prognozes 2004 m., bet tikisi, kad 2005-aisiais 
tarptautinės prekybos augimas ir importo, ir eksporto 
srityse vėl peršoks 12 proc. Besitęsianti ūkio plėtra ir 
jos skatinamas nedarbo mažėjimas (žr. skirsnį 1.4) to-
liau augins žmonių darbo užmokestį (žr. skirsnį 2.2). 
Teigiamus lūkesčius stiprina ir gana sėkmingi pirmie-
ji narystės Europos Sąjungoje mėnesiai. Tarptautiniai 
ekspertai tvirtina, kad narystė Europos Sąjungoje tu-
rinti paspartinti augimą per kelierius ateinančius me-
tus2. LLRI tyrimo dalyviai stipriausio ES narystės po-
veikio mūsų šalies ekonomikai tikisi 2005–2008 m.3. 

Ekspertų vertinimai LLRI tyrime atspindi ir oficialių 
vidaus bei tarptautinių institucijų prognozėse pastebi-
mas bendrąsias tendencijas. Tradiciškai santūriau ver-
tinę Lietuvos ūkio augimą, naujausiame tyrime rinkos 
dalyviai pateikia labai artimas oficialiajai statistikai
prognozes (žr. 1.1 grafiką). Patikslintais Lietuvos Sta-
tistikos departamento (SD) duomenimis, per šių metų 
pirmą pusmetį BVP išaugo 7,2 proc.4 Kaip ir anksčiau, 
BVP augimą lėmė visų pramonės sričių, išskyrus iš-
gaunamosios pramonės ir žemės ūkio, bendrosios pri-
dėtinės vertės augimas. Daugiausiai pridėtinės vertės 
sukurta apdirbamosios pramonės, didmeninės ir maž-
meninės prekybos, žuvininkystės, aptarnavimo, staty-
bos bei transporto ir ryšių veiklos srityse5. Pridėtinės 
vertės didėjimas su gamyba susijusiose veiklos rūšyse 
sudaro vieną iš pagrindinių sąlygų vartojimui augti6. 

Kol kas nesama ryškių požymių, kad didėjančios naftos 
kainos turėjo žymesnės įtakos ekonomikos augimui. 
Neigiamą įtaką atsvėrė didėjanti vidaus paklausa ir 
augantis eksportas. Augančios naftos kainos netgi po-
zityviai veikė ekonomikos plėtrą dėl reikšmingo „Ma-
žeikių naftos“ indėlio į Lietuvos BVP. Tačiau svarbu 
paminėti ir aukštą rizikos faktorių šalies ekonomikai, 
susijusį su „Mažeikių naftos“ pagrindinį akcijų paketą 
valdančia įmone „Jukos“, jei ši bankrutuotų.
 

1 skyrius. MAKROEKONOMIKA

1.1. Šalies ūkis tebeauga sparčiai 

2004 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais LLRI atlikto ty-
rimo duomenimis, Lietuvos ūkis 2004–2005 metais 
augs stabiliai, bet nebepasieks 2003 m. lygio. Rinkos 
dalyvių nuomone, 2004 m. Lietuvos bendrasis vi-
daus produktas (BVP) išaugs 6,9 proc., palyginti 
su 7,4 proc. 2003 m. Manoma, kad 2005 m. šalies 
ūkis augs 6,6 proc.

LLRI tyrime bendrasis vidaus produktas suprantamas 
kaip per laikotarpį galutiniam vartojimui šalies vidu-
je pagamintų prekių ir suteiktų paslaugų vertė, įtrau-
kiant ir šešėlinėje rinkoje sukurtą vertę. LLRI tyrimų 
rezultatai rodo, kad rinkos dalyvių lūkesčiai dėl šalies 
ekonomikos plėtros išlieka gana pozityvūs. Ekspertai 
beveik nepakeitė savo ankstesnių vertinimų apie ūkio 
plėtrą šiais metais, pagerinę BVP augimo lūkesčius 
tik viena procentine dalimi iki 6,9 proc. Taigi, kaip 
ir prognozuota, 2004 m. ūkio augimas, nors ir išlieka 
spartus, yra šiek tiek lėtesnis nei pernai. 

Nuo 2000 m. bendrasis vidaus produktas, eliminavus 
sezoninius ir atsitiktinius svyravimus, palyginti su 
kiekvienu ankstesniu ketvirčiu, nuolat didėjo. Per ket-
virtį Lietuvos BVP išauga vidutiniškai 1,8 proc. Ir tarp 
tyrime dalyvavusių ekspertų, ir tarp oficialių vietos ir 
tarptautinių institucijų vyrauja sutarimas, kad Lietuvos 
BVP augimo ciklas per 2003–2004 m. pasiekė viršūnę 
ir artimiausiu metu turėtų kiek stabilizuotis1. 

Tyrimo duomenimis, ekonomikos augimą ir toliau le-
mia vidaus rinkos ir eksporto plėtra (žr. 1.2 skirsnį) 
bei atsigaunančios užsienio investicijos. Rinkos daly-
viai šiek tiek sumažino savo importo ir eksporto au-

1 Paskutiniais Lietuvos statistiniais duomeninims, Lietuvos BVP 2003 metais išaugo 9,7 proc. (palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2003 m.), 
EK išankstiniais skaičiavimais – 8,9 proc.
2 Europos komiteto 2002 m. atlikto tyrimo „Lietuvos integracijos į ES finansinių, ekonominių ir socialinių pasekmių susisteminimas ir 
analizė“ išvadose teigiama, kad dėl integracijos į ES poveikio Lietuvos BVP 2002–2009 metais augs apie 1,14 proc. sparčiau.
3 Europos komiteto 2002 m. tyrimas „Lietuvos integracijos į ES finansinių, ekonominių ir socialinių pasekmių susisteminimas ir analizė“, 
žr. 2 išnašą.
4 Lietuvos statistikos departamentas, www.std.lt.
5 Šiose srityse sukurta 65 proc. pridėtinės vertės.
6 Delfi, „Pirmąjį pusmetį Lietuvos BVP išaugo 7,2 proc.“, 2003 09 09.
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1.1 grafikas

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos finansų mi-
nisterija, Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Rinkos dalyvių patikslinti 2004 m. BVP augimo lū-
kesčiai yra tik nežymiai mažesni už oficialius rodik-
lius. Finansų ministerija per metus nepakeitė savo 
2004 m. pradžioje skelbtų prognozių ir šiais metais 
tikisi 7 proc. BVP augimo. Kaip rodo LLRI tyrimas, 
rinkos dalyvių prognozė, nors paskutiniame tyrime ir 
padidinta, yra 0,1 punkto mažesnė. 2005 m. ekonomi-
kos augimas ir Finansų ministerijos, ir rinkos dalyvių 
nuomone, bus šiek tiek santūresnis ir sieks 6,5 proc. 

Palyginti su kitų institucijų prognozėmis, rinkos dalyvių 
vertinimai yra vidutiniai (žr. 1.1 lentelę). Šį kartą jie su-
tapo su Europos Komisijos (EK) prognozėmis (anksčiau 
pasižymėjusi gan žemais vertinimais, EK pavasarį padi-
dino ir 2004 m., ir 2005 m. šalies ekonomikos augimo 
prognozes atitinkamai 0,8 proc. ir 0,6 proc.)7, yra artimi 
„Nordea“ bei Vilniaus banko specialistų vertinimams 
ir oficialiajai šalies statistikai, kurią skelbia Finansų 
Ministerija. Mažiausias Lietuvos ūkio augimo progno-
zes pateikia Tarptautinio aliutų fondo ir „Pricewater-
houseCoopers“ specialistai. Aukštus šių metų trečiojo 
ketvirčio vertinimus paskelbė „Bloomberg“ apklausti 
ekonomikos ekspertai, prognozuojantys 7,7 proc. ūkio 
augimą – vėl sparčiausią tarp Europos Sąjungos narių8. 

Visos institucijos sutinka dėl bendros ūkio plėtros di-
namikos. Kaip ir rinkos dalyviai, daugelis institucijų 
prognozuoja sąlygiškai lėtesnį augimą 2004 m. antro-
joje pusėje ir 2005 m. „Nordea“ specialistai, smarkiai 
mažinę savo 2004–2005 m. prognozes, mano, kad 
Lietuvos augimo ciklas iki pernykščių aukštumų ne-
bekils. Su jais sutinka dauguma šaltinių, prognozuo-
jančių mažesnį BVP augimą 2005 m9. Būtų sunku, o 
ir nelabai realistiška, tikėtis, kad Lietuvos BVP augs 
pernykščiais tempais savaime, be rimtesnių reformų. 
Ekonomikos augimas turi būti nuolat skatinamas, ir 
ne tik tose srityse, kurios tiesiogiai apibrėžiamos kaip 
ekonominės. Nereformuojamos tokios sritys kaip 
sveikatos apsauga, viešasis administravimas, biudže-
to deficitas, švietimas ar pensijų sistema ne tik kad 
neskatina šalies ūkio plėtros, bet ir tampa bet kokio 
augimo stabdžiu. 

1.1 lentelė

Lietuvos BVP augimo prognozës*

 2004 2005
HBM 7,5 (6,9) 6,8
„Nord/LB“ 7,5 6,7
SEB 7,3 7,1
„Nordea“  7,0 (7,7) 6,6 (7,5)
FM 7,0 (7,0)  6,5 (7,3)
EK 6,9 (5,7) 6,6 (6,0)
LLRI 6,9 (6,8) 6,5
VB 6,8 (6,8) 6,8
TVF 6,7 6,3
PwC 6,4 5,9

* skliausteliuose pateiktos ankstesnės prognozės
Santrumpos: EK – Europos Komisija10, „Nord/LB“11, TVF – Tarp-
tautinis valiutos fondas12, LLRI – Lietuvos laisvosios rinkos institu-
to tyrimas, HBM – „Hansabank“ Markets13, SEB – Skandinaviška 
Enskilda Banken14, VB – Vilniaus bankas15, FM – Finansų ministe-
rija16, PwC – PricewaterhouseCoopers17

BVP augimas, proc.
10
8
6
4
2
0

-2
-4
-6

5,1

4,9

-4,2

-1,8 2,2

4,2 5,2

7,4 6,9

6,26,5
7

8,9

6,76,5

4

1998             2000            2002           2004p           2006p

7 European Commission, European Economy, Economic Forecasts, Spring 2004, pp. 96–97. http://europa.eu.int/comm/economy_finance/
publications/european_economy/2004/ee204en.pdf
8 Simėnas, D. „Lietuva – vėl ES plėtros smaigalyje”, Verslo žinios, 2004 1n 06, p. 1.
9 Iš tiesų, visos institucijos, išskyrus Vilniaus banką, prognozavo beveik puse procento mažesnį augimą.
10 European Commission, European Economy, Economic Forecasts, Spring 2004, pp. 96–97. http://europa.eu.int/comm/economy_finance/
publications/european_economy/2004/ee204en.pdf.
11 Nord/LB Lietuva, „Lietuvos ūkio sektorių apžvalga”, 2004/1, 2004 06 29, p. 4. http://www.nordlb.lt/files/Ataskaitos/Lithuanian/lsa_2004_1.pdf.
12 The Baltic Times, „IMF Bullish on Baltic Economies”, 2004 04 29.
13 „HansaBank Markets, „The Baltic Outlook“, 2004 05 03, p. 3.
14 ELTA, 2004 10 07, www.elta.lt.
15 Vilniaus Bankas, „Lietuvos makroekonomikos apžvalga”, Nr. 2/18, 2004 08, p. 12.
16 LR Finansų ministerija, „Lietuvos ūkio plėtros prognozė 2004–2007 metams”, www.finmin.lt.
17 Nastaravičius, M. „Lietuva tebeauga sparčiausiai iš ES narių”, Verslo žinios, 2004 06 03, p. 9. 

6

6,5

LSD, FMLLRI tyrimas 
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Lietuvos ūkio raida yra glaudžiai susijusi ir su si-
tuacija pasaulio rinkose. Pastebimas spartesnis pa-
saulio ekonomikos ir pagrindinių Lietuvos prekybi-
nių partnerių rinkų augimas turėtų pozityviai veikti 
Lietuvos ūkio plėtrą. Pasaulio ekonomika, gavusi 
ryškų impulsą 2003 pabaigoje, stabiliai stiprėja18. 
Tarptautinis valiutos fondas rugsėjo mėnesį pakėlė 
savo 2004 m. pasaulio ekonomikos augimo progno-
zes 4 procentinėmis dalimis ir tikisi 5 proc. augimo. 
Jei TVF prognozės pasitvirtintų, tai būtų sparčiausias 
pasaulio ekonomikos augimas nuo 1973 m. Plėtrą tu-
rėtų skatinti didėjantys ūkio subjektų pasitikėjimas 
ir įmonių pelnas, stiprėjanti nekilnojamo turto rinka, 
atsigaunančios vertybinių popierių biržos, mažėjan-
tis nedarbas19. Europos komisijos ekspertų progno-
zės, nors ne tokios aukštos kaip TVF, taip pat gana 
optimistinės: jie mano, kad pasaulinis ūkis augs 
4,5 proc. 2004 m. ir 4,3 proc. 2005 m20. Bene pagrin-
dinio postūmio augimui pasaulio ekonomika turėtų 
sulaukti iš Jungtinių Amerikos Valstijų, kurių ekono-
mika, TVF specialistų teigimu, turėtų augti 4,3 proc. 
šiais ir 3,5 proc. 2005 m. The Economist apklausti 
ekspertai pateikia beveik tapačias prognozes ir tikisi 
atitinkamai 4,3 proc. ir 3,4 proc. augimo 2004–2005 
metais21. EK prognozuoja 4,2 proc. ir 3,2 proc. JAV 
ekonomikos augimą 2004–2005 m22. Be JAV, stip-
rią įtaką pasaulio ekonomikai turėtų daryti spartus 
Azijos, ypač Kinijos ir Indijos, NVS bei OPEC šalių 
ekonomikų augimas23.

Nors lėčiau, euro zona taip pat atsigauna po ekono-
minės stagnacijos 2003 m. pirmoje pusėje. Rugsėjo 
mėnesį „Eurostat“ padidino euro zonos ekonomi-
kos augimo prognozes dviem procentiniais punktais 
iki 1,6–2,2 proc. 2004 metams bei vienu punktu iki 
1,8–2,8 proc. 2005-iesiems24. Pagal Europos Ko-
misijos prognozes, šiemet euro zona augs 1,7 proc. 
(ES – 2 proc.), palyginti su 0,4 proc. (ES – 0,8 proc.) 

2003 m. Pasaulio rinkų plėtra, ūkio subjektų pasitikė-
jimo augimas, mažėjanti infliacija leidžia EK tikėtis 
greitesnio – iki 2,3 proc. (ES-25 – 2,5 proc.) – euro 
zonos augimo 2005 m. Vienu iš pagrindinių euro 
zonos ekonomikos augimo variklių ekspertai mano 
esant išorinę rinkos paklausą ir eksportą. Nors EK 
tikisi atsigaunančio privataus vartojimo25, dauguma 
visgi sutinka, kad mažesnė vidaus rinkos paklausa ir 
lėtesnis privatus vartojimas šiandien yra pagrindiniai 
veiksniai, verčiantys abejoti, ar euro zonos ekonomi-
ka sustiprės artimiausiu laikotarpiu. The Economist 
tyrimo dalyviai prognozuoja 1,8 proc. euro zonos au-
gimą šiais metais ir 2 proc. 2005-aisiais. 

1.2 lentelė

BVP augimo prognozës

 2004  2005 
 TVF EK TVF EK
Pasaulis 5,0 4,5 4,3 4,3
JAV 3,5 4,2 4,0 3,2
Euro zona 1,75 1,7 2,25 2,3
Naujosios ES narės 4,3 4,0 4,2 4,2
Japonija 3,4 3,4 1,9 2,3
NVS 6,0 - 5,2 -
Rusija 6,0 - 5,3 -

Šaltinis: Tarptautinis valiutos fondas26, Europos Komisija27

Ilgalaikę Lietuvos ūkio plėtrą ir rinkos dalyvių lū-
kesčius teigiamai veikia tęsiamas privatizavimas ir 
demonopolizavimas. Nuo 2003 m. pradžios demo-
nopolizuota telekomunikacijų rinka, 2004 m. sausio 
1 d. baigėsi valstybės monopolis stipriojo alkoholio 
gamyboje. Žingsnis žengtas ir naftos verslo srityje, 
kur iki narystės ES „Mažeikių nafta“, dėl įėjimo į 

18 Pasaulinė ekonomika augo 3,9 proc. 2004 metais. BBC News, „World growth ‚fastest since 1973‘“, 2004 09 29.
19 The Wall Street Journal 2004 09 06 pranešė kad nedarbo lygis JAV nukrito iki 5,4 proc. ir yra žemiausias nuo 2001 metų spalio. Euro-zonos 
nedarbo lygis nuo praeitų metų nesumažėjo ir tebėra 9 proc. The Wall Street Journal, 2004 09 03, The Economist, 2004 09 11, p. 100.
20 European Commission, European Economy, No2/2004. Economic Forecasts, Spring 2004, http://europa.eu.int/comm/economy_finance/
publications/european_economy/forecasts_en.htm.
21 The Economist, „Economic and Financial Indicators”, 2004 09 11, p. 100.
22 European Commission, European economy, No2/2004. Economic Forecasts, Spring 2004, http://europa.eu.int/comm/economy_finance/
publications/european_economy/2004/ee204en.pdf.
23 CESifo World Economic Survey, 3/2004, pp. 4–9.
24 ELTA, „ECB padidino euro zonos BVP augimo prognozę 2004 ir 2005 metams“, 2004 09 02.
25 Taip pat žr. CESifo World Economic Survey, 3/2004, p .4.
26 IMF, „World Economic Outlook”, Spring 2004, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2004/01/pdf/chapter1.pdf; World Economic 
Outlook, Fall 2004, BBC News, „World growth ‘fastest since 1973’“, 2004 09 29.
27 European Commission, European economy, No2/2004. Economic Forecasts, Spring 2004 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/
publications/european_economy/forecasts_en.htm
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rinką barjerų, buvusi absoliuti (nenatūrali) monopoli-
ja28. Kitiems naftos produktų importuotojams taikytas 
15 proc. naftos produktų importo tarifas po gegužės 
1 d. sumažėjo iki nepilnų 5 proc.29. 

Optimistiškai nuteikia ir nemažėjantys privatizacijos 
šalyje tempai. Per devynis 2004-ųjų mėnesius su-
daryti 432 sandoriai ir valstybės turto privatizuota 
už 377 mln. Lt.30. Privatizuoti Nacionalinės verty-
binių popierių birža ir Lietuvos centrinis vertybinių 
popierių depozitoriumas. Už 100 mln. Lt. parduoda 
34 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų, privatizuoti „Alita“ ir 
„Anykščių vynas“, „Lietuvos kino studija“ ir „Kruo-
nio hidroakumuliacines elektrines statyba“, spalio 
mėnesį tikimasi užbaigti „Klaipėdos laivų remonto“ 
privatizavimo sandorį. 

Džiugu, kad diskutuojama apie ketinimus 2005 m. 
investuotojams dar kartą pasiūlyti nacionalinę oro 
bendrovę „Lietuvos Avialinijos“. Vis dėlto, daugelyje 
svarbių sričių privatizacija vis dar stabdoma. Kalbos 
apie „Lietuvos geležinkelių“ privatizaciją ir rinkos li-
beralizavimą apčiuopiamų rezultatų vis dar neatneša. 
Vyriausybė į šios rinkos liberalizavimą žiūri lanks-
čiau (tai numatyta ir ES direktyvose), tačiau yra tvir-
tai pareiškusi, kad viešoji geležinkelių infrastruktūra 
neprivatizuojama31. Jau po privatizavimo konkurso 
buvo nuspręsta atidėti ir „Rytų skirstomųjų tinklų“ 
privatizavimą. 

LLRI tyrimo duomenimis, šešėlinės ekonomikos 
apimtys šalyje beveik nesikeičia (žr. grafiką 1.2). Še-
šėlinė ekonomika apibūdinama kaip per metus galu-
tiniam vartojimui šalies viduje pagamintų prekių ir 
suteiktų paslaugų, oficialiai nedeklaruojamų dėl mo-
kesčių ar reguliavimų, dalis visame BVP.

Šių metų viduryje rinkos dalyviai padidino savo 
ankstesniojo tyrimo metu išsakytas prognozes. Nau-
jausiame tyrime rinkos dalyviai prognozuoja, kad 
2004 m. šešėlinė ekonomika sudarys 19,5 proc. 
BVP, o kitais metais mažės iki 18,7 proc. Prieš 
šešis mėnesius tyrimo dalyviai pirmą kartą po trejų 
metų pertraukos prognozavo šešėlinės ekonomikos 

mažėjimą nuo stabilių 20 proc. 2002–2003 m. iki 
18,6 proc. 2004-aisiais. Šešėlinės ekonomikos dalis 
naujausiame tyrime buvo beveik procentu padidinta 
ir, rinkos dalyvių vertinimais, vis dar sudaro beveik 
penktadalį šalies ekonomikos. Šešėlinei ekonomikai 
smukti trukdo nemažėjanti – ir, manoma, augsianti 
– mokesčių našta (žr. 1.5 skirsnį), griežti darbo san-
tykių reguliavimai, toliau didinami cigarečių, degalų 
akcizai, pablogėjusios individualiųjų įmonių verslo 
sąlygos. LLRI tyrimo duomenimis, apie 42 proc. 
žmonių, oficialiai dirbančių už minimalią algą, gauna 
atlyginimus vokelyje.

1.2 grafikas

Šaltinis: LLRI tyrimas

Nors rinkos dalyviai prieš pusę metų tikėjosi, kad 
narystė ES sumažins šešėlinės ekonomikos dalį, ga-
lima tikėtis ir priešingo efekto. Iš tiesų, Lietuvai ta-
pus ES nare, šešėlinės ekonomikos dalis šalies BVP 
gali išaugti. Prisitaikant prie ES taisyklių ir akcizų, 
prekės brangs, augs kainų skirtumas tarp Lietuvos ir 
jos kaimynių už ES sienos, o tai skatins kontrabandą. 
Šešėlinei ekonomikai augti padeda ir pernelyg sudė-
tingos sąlygos legaliai užsiimti verslu – rinką regu-
liuojančios įvairios, dažnai dviprasmiškos taisyklės, 
komplikuotas licencijavimas, griežtas darbo santykių 
reguliavimas, daug kainuojantis reikalavimų įgyven-
dinimas. Kovoje su kontrabanda vis dar naudojamos 
trumpalaikės priemonės, nėra vientisos ilgalaikės 
strategijos, efektyviai pagrįstos kainų tarp kaimyninių 

28 Natūraliai rinkoje dominuojančių įmonių pavyzdžiai yra „Lietuvos dujos“, Vakarų ir Rytų skirstomieji tinklai, „Lietuvos geležinkeliai,“ 
telekomas. Be MN, nenatūraliomis (rinkoje dominuojančiomis su valdžios pagalba) monopolijomis galima vadinti „Lietuvos paštą“, šilumos, 
transporto, švietimo, bei sveikatos apsaugos sektorius.
29 Grižibauskienė, E. „Monopolijų apsuptyje”, Veidas 41, 2004 10 07, p. 16–17.
30 Reikia paminėti, kad 2003 m. birželio mėn. vyriausybė pakeitė nutarimus dėl valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo ir 10 kartų 
sumažino investicinių pasiūlymų įtaką vertinant viešo konkurso ir tiesioginių derybų dalyvių pateiktus finansinius pasiūlymus. Nuo šiol 
laimėtojais turės būti pripažintas dalyvis, pasiūlęs didesnę kainą už akcijas ir optimalias investicijas.
31 Pečiulis, G. „Lietuvos geležinkeliai rieda privatizavimo link?”, Veidas 41, 2004 10 07, p. 26–28.
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šalių skirtumo mažinimu, nereikalingų apribojimų 
šalinimu, savavališkos veiklos galimybių mažinimu 
bei administracinių ir muitinių procedūrų supaprasti-
nimu32. Nors vyriausybės atstovai mano, kad rinkos 
dalyviai turėtų džiaugtis tuo, kad buvo išsiderėtas ak-
cizų su ES suderinimo septynerių metų pereinamasis 
laikotarpis33, iš tiesų jau dabar kai kurie akcizai Lietu-
voje viršija ES nustatytus minimalius tarifus34. 

Nuo 2003 m. kovo įsigaliojus naujiems tabako gami-
nių akcizams (akcizas buvo padidintas nuo 36 iki 53,9 
lito už tūkstantį cigarečių vienetų35), tabako gaminiai 
pabrango 20–30 centų, o nuo 2004 m. pradžios vėl 
padidinus tabako gaminių akcizą36. 20-ies cigarečių 
pakelis, priklausomai nuo cigarečių rūšies, brango dar 
0,24–0,35 lito37. Pagal ES reikalavimus, iki 2009 m. 
pabaigos cigarečių akcizo mokestis Lietuvoje turi su-
daryti 57 proc. mažmeninės cigarečių kainos38. Taigi 
nors Lietuvoje taikomi tabako gaminių akcizai kol kas 
dar yra vieni mažiausių ES, Rusijoje bendra cigarečių 
akcizo našta yra beveik 9 kartus mažesnė. Tai yra pa-
kankama paskata cigarečių kontrabandai39. Lietuvos 
prekybininkų duomenimis, nelegalūs produktai užima 
apie 30 proc. šalies tabako rinkos.40

Šešėlinei ekonomikai mažėti trukdo išaugusi indivi-
dualiųjų įmonių (IĮ) mokesčių našta. Nuo 2003 m. 
individualios įmonės, be 15 proc. pelno mokesčio, 
privalo mokėti ir 15 proc. pajamų mokestį nuo tos 
pajamų dalies, kurią IĮ savininkai naudoja savo reik-
mėms. Individualių įmonių verslo sąlygos pablogėjo 
2003 m. lapkričio mėnesį priėmus Individualiųjų įmo-
nių įstatymą. Be kitų apribojimų įstatyme numatyta, 
kad fizinis asmuo gali turėti tik vieną individualiąją 
įmonę, individualiosios įmonės savininku gali būti tik 
vienas fizinis asmuo, o santuoką sudaręs asmuo turi 
gauti raštišką sutuoktinio sutikimą dėl individualio-
sios įmonės steigimo. Be to, individualiųjų įmonių 

savininkai negali būti tikrųjų ūkinių bendrijų nariais 
ar komandinių ūkinių bendrijų tikraisiais nariais. Taip 
siekiama apginti kreditorių interesus. Tačiau tokios 
nuostatos įteisina nepagrįstą asmens teisių suvaržy-
mą, jos paskatins daugelio įmonių uždarymą, nes dėl 
finansinės ir organizacinės naštos ne visos įmonės no-
rės ar galės reorganizuotis41. Tikėtina, kad tai daugelį 
individualiųjų įmonių savininkų stumia į šešėlį.

Apibendrinant, rinkos dalyviai mano, kad šalies ūkis 
ir toliau sparčiai auga, nors ir nepasiekdamas praeitų 
metų aukštumų. Augimą skatina vidaus rinkos plėt-
ra, veikiama kylančio darbo užmokesčio, gausėjančių 
investicijų ir eksporto augimo. Plėtrą stabdo jau ke-
lerius metus trukęs „investicijų badmetis“, augantis 
kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, lėtai kylančios 
namų ūkių pajamos.

1.2. Importas ir eksportas 

LLRI tyrime vertinamas deklaruojamų ir nedekla-
ruojamų importuotų ir eksportuotų prekių ir paslaugų 
vertės pokytis. 

Tiek eksporto, tiek importo augimas, rinkos dalyvių 
nuomone, nors aukštas, šiemet bus kiek lėtesnis nei 
2003 m., bet atsigaus 2005 m. Eksporto augimo tem-
pai, tyrimo dalyvių nuomone, beveik prilygs importo 
augimui. Rinkos dalyviai prognozuoja, kad 2004 m. 
eksportas augs 11,6 proc., o importas – 11,7 proc., 
tuo tarpu 2005 m. atitinkamai 12,5 proc. ir 12,6 
proc. Oficialioji Lietuvos statistika taip pat pateikia
aukštus – aukštesnius nei rinkos dalyvių – šių metų 
eksporto bei importo rodiklius: per aštuonis šių metų 
mėnesius, palyginti su analogišku 2003 m. laikotar-
piu, eksportas išaugo 16,7 proc., importas – 17,1 proc. 
2004 m. labiausiai didėjo prekybos apimtys tarpinio 
vartojimo prekių ir vartojimo prekių srityse.

32 LLRI, „Kontrabandos ekonominių priežasčių tyrimas”, p. 9. Verslo žinios, Linas Kmieliauskas, „Kontrabandos perspektyvos geros, verslo 
– prastesnės”, 2004 07 02, p. 4.
33 Pagal ES reikalavimus, iki 2009 m. gruodžio 31 d. cigarečių akcizo mokestis Lietuvoje turi sudaryti 57% cigarečių mažmeninės kainos. 
Verslo žinios, Linas Kmieliauskas, „Mažesni akcizai stabdytų cigarečių kontrabandą“, 2004 06 17, p. 5.
34 Kmieliauskas, L., „Kontrabandos perspektyvos geros, verslo – prastesnės”, Verslo žinios, 2004 07 02, p. 4.
35 Specifinis akcizo elementas buvo padidintas 30,6 iki 42,6 lito už tūkstantį cigarečių vienetų. Lietuva yra įsipareigojusi didinti cigarečių 
akcizą, kol jis pasieks minimalią ES akcizo norma 2009 m. pabaigoje. Nuo 2003 m. minimali tabako akcizo norma ES šalyse negali būti 
mažesnė kaip 64 eurai (220,8 lito) už 1000 cigarečių. 
36 Specifinis cigarečių akcizas padidintas nuo 42,6 lito iki 47,5 lito už 1 tūkst. cigarečių, o advalorinis tarifas – nuo 10 proc. iki 15 proc.
37 BNS, „2004-aisiais brangs tabakas, degalai ir šiluma, tačiau kartu didės atlyginimai ir pensijos”, 2003 12 31. 
38 Pagirtinas Vyriausybės sprendimas pasinaudoti pereinamuoju laikotarpiu ir atidėti akcizų didinimą dar metams. Verslo žinios, Linas 
Kmieliauskas, „Mažesni akcizai stabdytų cigarečių kontrabandą“, p. 5, 2004 06 17.
39 VSAT duomenimis, 71 proc. sulaikytų kontrabandinių cigarečių buvo vežama iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities, 20 proc. – iš 
Baltarusijos. Zr. LLRI, „Kontrabandos ekonominių priežasčių tyrimas”, p. 21.
40 Ambrazas G. Akcizų didinimas skatina šešėlinę ekonomiką, Respublika, 2002 11 28; Markevičienė E. Brangstančios cigaretės skatina 
nelegalią prekybą, Lietuvos žinios, 2002 11 27.
41 Plačiau apie LLRI išvadas dėl Individualiųjų įmonių įstatymo projekto http://www.lrinka.lt/Tyrimai/Imones/Indim.phtml.
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1.3 grafikas

Šaltinis: LLRI tyrimas

Rinkos dalyvių eksporto ir importo dinamikos vertini-
mai kitų institucijų kontekste yra vidutiniai. „Nordea“ 
pateikia aukštesnes ir importo, ir eksporto prognozes 
2004 metams, tikėdamiesi atitinkamai 13 proc. ir 12 
proc. augimo, tačiau laukia mažesnio augimo 2005-
aisiais, atitinkamai 10 proc. ir 8 proc. „Hansabank“ 
specialistai pesimistiškesni: jie prognozuoja mažesnį 
nei rinkos dalyvių užsienio prekybos augimą šiais ir 
ateinančiais metais. Jų nuomone, eksportas kils 5 proc. 
šiais metais ir 7,2 proc. 2005-aisiais, o importo augi-
mas turėtų būti šiek tiek didesnis (nors vis dar žymiai 
mažesnis už rinkos dalyvių prognozes) – atitinkamai 
8,1 proc. ir 9,2 proc. „Hansabank“ specialistai mano, 
kad dėl vis dar didėsiančio namų ūkių vartojimo ir in-
vesticinių prekių paklausos, importas ateinančiais me-
tais augs sparčiau nei eksportas. Vilniaus banko finan-
sų ekspertai sutinka su tokia interpretacija ir taip pat 
fiksuoja neigiamą (10,9 proc.) prekybos balansą45. 

Tyrime prognozuojamos užsienio prekybos dinami-
kos neprieštarauja ir oficialiesiems rodikliams. Ūkio 
ministerijos skelbiami užsienio prekybos rodikliai 
2004 m. pirmajam ketvirčiui taip pat rodo spartesnį 
importo augimą – 11,3 proc., lyginant su 8,5 proc. 
eksporto augimu. Ministerijos skelbiamas užsienio 
prekybos balansas taip pat buvo neigiamas: palyginti 
su 2003 m. tuo pačiu laikotarpiu, jis išaugo 21,5 proc46. 
Statistikos departamento duomenimis, Lietuvos užsie-
nio prekybos deficitas rugsėjo mėnesį buvo 18,1 proc. 
didesnis nei praėjusiais metais.47

Tyrimo dalyviai mažino savo ankstesnes 2004 m. už-
sienio prekybos augimo prognozes. Labiausiai – be-
veik dešimtadaliu – ekspertai sumažino eksporto au-
gimo prognozes. Tai greičiausiai susiję su dideliais 
rinkos dalyvių lūkesčiais 2004 m. pradžioje, tikintis 
staigaus didesnio ES narystės poveikio užsienio pre-
kybai. Tačiau dauguma prekybos su ES pasikeitimų 
veikė jau prieš gegužės 1 d. Visgi rinkos dalyviai vie-
ningai teigiamai vertina Lietuvos stojimo į Europos 
Sąjungą poveikį mūsų šalies ekonomikai, o didžiausio 
narystės poveikio Lietuvos ūkiui tikisi nuo kitų metų 
pabaigos iki 2008 metų. Tą atspindi ir optimistiškesni 
2005 m. prekybos augimo lūkesčiai. Mažesni ekspor-
to vertinimai gali būti susiję ir su vangesniu, nei anks-
čiau tikėtasi, pagrindinių Lietuvos įmonių eksporto 
rinkų, ypatingai euro zonos, atsigavimu. 

Mažesnį importo augimo įvertį, palyginti su ankstes-
niais lūkesčiais, galėjo lemti keli veiksniai. Jis galėjo 
atspindėti po 2001 m. šuolio lėtėjusius, nors ir atsi-
gaunančius, investicinius procesus. Narystė ES taip 
pat pakoregavo importo dinamiką. Lietuvos įstojimo į 
Europos Sąjungą įtaka importui iš daugumos trečiųjų 
šalių yra kur kas didesnė nei įtaka eksportui į šias ša-
lis. Kadangi Europos Sąjungos taikomi importo muitai 
daugeliu atvejų yra didesni nei Lietuvoje ir kadangi tų 
importuojamų prekių, kurioms taikomi muitai didėja, 
importo dalis yra žymiai didesnė, Lietuvai prisijungus 
prie ES, importo „pabrangimas“ jaučiamas ryškiau 
nei „atpigimas“42. Kaip rodo LR Ūkio ministerijos at-
liktas tyrimas, apie 30 proc. įvežamų prekių iš trečiųjų 
šalių, pagrindinių užsienio prekybos partnerių, viduti-
niškai brangsta 5,6 proc.43. Iš kitos pusės, importo iš 
trečiųjų šalių pabrangimą gali kompensuoti pigesnių 
alternatyvų kitose valstybėse ieškojimas ar nuolaidų 
iš tiekėjų ir gamintojų išsiderėjimas. 

Vertinant pagal bendruosius kriterijus, šalies užsienio 
prekybos augimo tempai yra neabejotinai aukšti. Tei-
giamus lūkesčius dėl spartaus eksporto kilimo skatina 
spartėjanti euro zonos ir JAV ekonomikų plėtra (žr. 
1.1 skirsnį), prekybos barjerų išnykimas Lietuvai ta-
pus ES nare, taip pat didėjančios naftos ir metalų kai-
nos. Lūkesčius dėl importo augimo skatina sparčiau 
augsiančios gyventojų pajamos, perkamoji galia ir 
vartojimas bei po kelių metų stagnacijos atsigaunan-
tys investiciniai procesai44. 
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42 LR Ūkio Ministerija, „Prekybos režimo pokyčių, Lietuvai tapus ES nare, su trečiosiomis šalimis 2002 metų importo ir eksporto duomenų 
pagrindu įvertinimas“, http://www.ukmin.lt/index.php/lt/Prekyba/Uzsienio/Pokyciai2002.
43 Andružytė R., Nečiūnienė L., „Muitus įveiks derybomis“, Verslo žinios, 2003 08 20.
44 Daugiau apie investicinius procesus žr. Linkaitis, M., „Investicijų badmetis baigėsi”, Verslo žinios, 2004 09 23, p. 1.
45 Jų skaičiavimais, importas 2004 m. paaugo 11,3 proc., kai eksportas tik 8,5 proc.
46 LR Ūkio Ministerija, „Lietuvos užsienio prekybos apžvalga”, 2004, http://www.ukmin.lt/files/ Uzsienio_prekyba/apzvalg-04_1k.doc.
47 ELTA, 2004 10 12.
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1.3. Vartotojų ir gamintojų kainos auga sparčiau

Rinkos dalyviai mano kainas augant daug sparčiau 
šiais metais, palyginti su 2003-aisiais, bei prognozuo-
ja, kad spartus augimas išliks ir 2005-aisiais. LLRI 
tyrimo dalyviai vertina prekių ir paslaugų, skirtų var-
tojimui namų ūkyje, bei prekių, kurias gamintojai per-
ka ir naudoja tolesniame vertės kūrimo procese, vidu-
tinių kainų pokytį laikotarpio pabaigoje. 

Pasak rinkos dalyvių, 2004 m., po 2003-aisiais vy-
ravusio lėto kainų augimo, tiek vartojimo, tiek ga-
mintojų perkamų prekių ir paslaugų kainos turėtų 
augti sparčiau: vartotojų kainos išaugs 2.5 proc., o 
gamintojų 2,7 proc., palyginus su 0,8 proc. augimu 
2003 metais. Kainas kilti skatina pasikeitęs prekybos 
režimas bei akcizai (žr. 1.2 ir 1.5 skirsnius) ir ilga-
laikio vartojimo auginama vidaus paklausa (žr. 2.3 
skirsnį), o tam įtakos turi mažėjantis nedarbas (žr. 1.4 
skirsnį) ir kylantis darbo užmokestis (žr. 2.2 skirsnį). 
 
Naujausiame tyrime rinkos dalyviai smarkiai didino 
savo ankstesnes kainų augimo prognozes. Ypač ryškus 
pokytis buvo vertinant gamintojų prekių ir paslaugų 
kainų augimą: rinkos dalyviai per 40 proc. padidino 
savo žiemą išsakytus 2004 m. vertinimus, nuo 1,9 proc. 
iki 2,7 proc. Vartotojų kainų augimo prognozės buvo 
padidintos 7 proc. Vartojimo prekių kainų indekso di-
dinimas šį kartą gali būti susijęs ne tiek su kylančiomis 
namų ūkių investicijomis (kurios, rinkos dalyvių nuo-
mone, šiemet gerokai santūresnės), kiek su nepasitvir-
tinusiomis ankstesnėmis prognozėmis dėl mažėjančių 
kasdieniam vartojimui skiriamų lėšų. Priešingai nei 
pernai, augant namų ūkių pajamoms, sparčiai daugėjo 
ne tik sutaupomų pinigų ar investicijų, bet ir kasdieniam 
vartojimui skiriamų lėšų. Finansų ministerijos duome-
nimis, realus vartojimas šiemet paaugs 8,9 proc.52.

Nors pagrindines kainų dinamikos tendencijas oficia-
liosios šalies institucijos ir tyrimo dalyviai vertina pa-
našiai, vis dėlto, kaip ir ankstesnių tyrimų metu, rin-
kos dalyvių kainų pokyčių vertinimai yra santūresni 
už oficialiąją šalies statistiką (žr. 1.4 grafiką). Rugsėjo 
mėnesį Finansų ministerija, prieš tai metų bėgyje ke-
letą kartų mažinus savo 2004 m. prognozes, pasku-

Rinkos dalyvių lūkesčiai šiek tiek skiriasi nuo Euro-
pos Komisijos prognozuojamų tendencijų. Europos 
Komisija paskutinėje apžvalgoje didino savo anks-
tesnes Lietuvos užsienio prekybos prognozes. Komi-
sijos ekspertai tikisi panašaus ir eksporto, ir importo 
augimo (8,8 proc. ir 8,9 proc.) 2004 m., bet spartes-
nio eksporto augimo (9 proc., palyginus su 8,5 proc. 
importo) 2005-aisiais48. „Eurochambres“ vertinimais, 
nors eksporto augimo prognozės ir pozityvios, Lietu-
vos ūkio plėtros pagrindiniu varikliu artimiausiu metu 
visgi bus vidaus prekyba49. 

2004 m. svarbiausiu prekybos partneriu išlieka Eu-
ropos Sąjungos valstybės. Bendrojo Lietuvos prekių 
eksporto50 dalis į ES-25 2004 m., palyginti su atitinka-
mu 2003 m. laikotarpiu, padidėjo 9,3 proc., o jo vertė 
sudarė 59,6 proc. bendro Lietuvos eksporto. Importo 
vertė iš ES-25 analizuojamuoju laikotarpiu padidėjo 
15,9 proc. ir sudarė 63 proc. bendro Lietuvos importo. 
Importo į NVS apimtys beveik nepasikeitė ir dabar 
sudaro 27,5 proc. Lietuvos importo, tuo tarpu ekspor-
tas į šias šalis paaugo 4,3 proc. ir sudaro 14,8 proc.51

Gegužės 1 d. Lietuvai įstojus į ES iš esmės pasikeitė 
Lietuvos prekybos režimas ir su Europos Sąjungos, 
ir su trečiosiomis šalimis. Tačiau jei po narystės ES 
prekyba su trečiosiomis šalimis, kaip jau minėta, 
tapo labiau komplikuota ir „pabrangino“ importą iš 
šių šalių, prekybai su ES buvo pašalinti paskutiniai 
barjerai. Įstojus į ES buvo panaikinti tarifiniai ir neta-
rifiniai (pvz., antidempingo muitai, gaminių atitikties 
įvertinimai) prekybos barjerai su ES šalimis-narėmis. 
Nuo gegužės 1 d. dar panaikinti importo muitai ir kiti 
apribojimai kai kuriems žemės ūkio gaminiams ir, 
kaip minėta, netarifiniai barjerai, pvz., muitinės pro-
cedūros. 

Taigi, rinkos dalyvių nuomone, nors dėl nepasiteisi-
nusių lūkesčių, lėtesnio nei tikėtasi eksporto rinkų at-
sigavimo, kurį laiką lėtėjusių investicinių procesų, ir 
pasikeitusio prekybos režimo su trečiosiomis šalimis, 
ankstesnės 2004 m. eksporto ir importo augimo pro-
gnozės buvo šiek tiek sumažintos, užsienio prekyba 
šiemet ir kitais metais tebeaugs sparčiai. 2005 m. im-
portas ir eksportas turėtų augti panašiais tempais. 

48 European Commission, European Economy, Economic Forecasts, Spring 2004, p. 85. http://europa.eu.int/comm/economy_finance/
publications/european_economy/2004/ee204en.pdf.
49 Eurochambres’ Economic Survey 2004, „The Business Climate in Europe’s Regions in 2004”, p.14.
50 Nors oficialiai po 2004 m. gegužės 1d. eksportas į ES šalis-nares ir kandidates nebėra eksportas, o tik išvežimas, o importas – įvežimas, 
metodologiniais sumetimas šiame tyrime prekyba su ES šalimis vis dar bus vadinama uzsienio prekyba, o išvežimas ir įvežimas importu bei 
eksportu.
51 LR Ūkio Ministerija, „Lietuvos užsienio prekybos apžvalga”, 2004.
52 LR Finansų ministerija, „Lietuvos ūkio plėtros prognozė 2004–2007 metams”, www.finmin.lt.



15MAKROEKONOMIKA

tinį kartą jas padidino beveik dvigubai: paskutiniais 
Finansų ministerijos duomenimis, bendrasis varto-
jimo prekių kainų indeksas 2004 m. bus net 4 proc. 
aukštesnis nei užfiksuotas 2003-aisiais (-1,3 proc.),
taip pakeldamas metinės infliacijos lygį iki 2,7 proc. 
(anksčiau prognozuota 1,4 proc.). 

Taigi, oficialiais duomenimis, nuosaiki infliacija53 tu-
rėtų pakeisti pernai užfiksuotą metinę defliaciją. Fi-
nansų ministerija prognozuoja kad metų gale inflia-
cija bus apie 2,7 proc., o kitais metais apie 2,6 proc. 
Europos Komisijos ekonomikos ekspertai taip pat 
prognozuoja, kad 2003 m. vyravusi defliacija54 turėtų 
užleisti vietą nuosaikiai infliacijai, kuri turėtų pasiekti 
3,2 proc. lygį iki 2005 m.55 Tarptautinis valiutos fon-
das prognozuoja kiek žemesnį – 0,6 proc. – infliaci-
jos rodiklį šiems metams, bet tikisi, kad kitais metais 
infliacija bus didesnė ir sudarys 2,5 proc. Statistikos 
departamento duomenimis, rugsėjo mėnesį metinė 
infliacija, lyginant su 2003 m. rugsėju, sudarė 3,2 
proc.56 Tai vis dar mažiausias kainų augimo rodiklis 
Baltijos šalyse: Latvijoje šis rodiklis siekė 7,7 proc., 
o Estijoje – 3,9 proc.57 Euro zonos infliacija 2004 m.
liepos-rugpjūčio mėnesiais buvo 2.3 proc.58

1.4 grafikas

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos finansų mi-
nisterija, LLRI tyrimas

Kalbant apie LLRI tyrimo ir oficialiosios statistikos
vartotojų kainų pokyčių duomenis, būtina atkreipti 
dėmesį į tai, kad šie šaltiniai tam pačiam dydžiui ap-
skaičiuoti naudoja skirtingus įrankius. LLRI tyrimo 
ekspertai vertina visų vartojimo prekių ir paslaugų 
vidutinio kainų lygio pokytį, tuo tarpu SD skaičiuoja 
vartojimo prekių ir paslaugų krepšelio vidutinių kainų 
pokytį. 2004 m. pradžioje, kaip ir kiekvienais metais, 
pakoregavus prekių ir paslaugų krepšelio, naudojamo 
kainų pokyčiams skaičiuoti, sudėtį, sumažėjo maisto 
ir nealkoholinių gėrimų lyginamasis svoris bendrose 
vartojimo išlaidose, o labiausiai padidėjo transporto 
grupės prekių ir paslaugų dalis. Maistas tebesudaro 
didžiausią vartojimo prekių ir paslaugų krepšelio dalį 
(30 proc.59). Šie veiksniai turėjo nemažos įtakos SD 
vartojimo kainų indeksui. Oficialiais duomenimis,
infliaciją veikė pabrangimas transporto, sveikatos 
apsaugos bei maisto produktų ir nealkoholinių gėri-
mų sferoje. Transporto grupės prekės ir paslaugos, 
veikiamos brangusių dyzelinių degalų, per metus pa-
brango 7,1 procento60. Maisto produktai ir nealkoho-
liniai gėrimai, palyginti su 2003 m. rugpjūčio mėn., 
brango 5,3 proc. Sveikatos priežiūra brango labiausiai 
– virš 9 proc. skaičiuojamuoju laikotarpiu. Nors ir ne 
taip žymiai kaip pernai, vis dar brango alkoholiniai 
gėrimai ir tabako gaminiai (1,9 proc.), viešbučių bei 
restoranų paslaugos (2,4 proc.), švietimas (1 proc.)61. 
Didelis kainų šuolis pastebėtas ir statybų sektoriuje: 
brangstant mašinų eksploatacijai, kylant darbo užmo-
kesčiui ir žaliavų kainoms, statybų kainos nuo metų 
pradžios išaugo 6,7 proc. Paskutiniais duomenimis, 
brangstanti nafta per devynis šių metų mėnesius ga-
mintojų parduodamos produkcijos kainas padidino 
beveik dešimtadaliu (be rafinuotų naftos produktų, 
kainų augimo tempas būtų keletą kartų mažesnis ir 
sudarytų 2,6 proc.).62 

LLRI tyrimo dalyviai planuoja 2,7 proc. gamintojų kai-
nų augimą metų gale. Kiti šaltiniai prognozuoja didesnį 
kainų kilimą. „Eurostat“ duomenimis, birželio mėnesį 
gamintojų kainos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 

53 Prognozė š.m. rugsėjo mėnesį sumažinta nuo anksčiau prognozuotų 1,9 proc. 
54 Kainų augimą stabdė pagausėjęs importinių pigesnių prekių influksas, darbo našumas, lenkiantis vidutinio darbo užmokesčio augimą, bei 
vis dar auganti konkurencija mažmeninėje rinkoje.
55 European Commission, European Economy, Economic Forecasts, Spring 2004, pp. 96–97. http://europa.eu.int/comm/economy_finance/
publications/european_economy/2004/ee204en.pdf.
56 Verslo žinios, „Išaugo vartojimo prekių ir paslaugų kainos”, 2004 10 07. 
57 Elta, „Rugsėjį kainos ūgtelėjo visose Baltijos valstybėse,“ 2004 10 08; ELTA, „Rugsėjį metinė infliacija Estijoje buvo 3,9 proc.“, 2004 10 07. 
58 Eurostat, Euro-indicators, „Euro zone inflation estimated at 2,3 %“, 2004 08 31.
59 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 1/2004, pp. 40–42.
60 2004 09 28 dyzelino kainos viršijo visų laikų rekordus. ELTA, „Lietuvos degalinėse dyzelino kainos rekordinės”, 2004 09 29.
61 Lietuvos Statistikos departamentas, „Rugpjūčio mėn. Lietuvoje užfiksuota 0,4 procento defliacija”, 2004 09 08. Kainų augimas apskaičiuotas 
visai pramonei išskyrus statybos. Eurostat Euro-Indicators, „Industrial producer prices stable in euro-zone and EU25“, 2004 08 03.
62 ELTA, „Pramonės produkcijos kainos šiemet išaugo beveik dešimtadaliu”, 2004 10 07.
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2003 m., buvo paaugusios 4,1 proc.63 Svarbu pažy-
mėti, kad tyrimo dalyvių prognozėms įtakos nedarė 
paskutiniais mėnesiais rekordiškai augusios naftos 
kainos, todėl gali būti santūresnės už naujausias pro-
gnozes. 

Gamintojų kainų lygiui įtakos turi po įstojimo į ES 
žymiai padidėjęs bendras importo muitų lygis lygi-
nant su ES nepriklausančiomis šalimis (žr. 1.2 skirs-
nį), atsispindintis kai kurių Lietuvos gamintojų var-
tojamų žaliavų pabrangime64. Kainas taip pat augino 
didėjančios naftos kainos bei spartesnis užsienio rinkų 
atsigavimas (žr. 1.1 skirsnį). 

Narystė Europos Sąjungoje neabejotinai korega-
vo kainų dinamiką šalyje. Vietinės kainos kyla dėl 
subsidijų eksportui už ES ribų bei neimportuojamų 
į Lietuvą subsidijuotų žemės ūkio produktų iš ES. 
Taip pat, kaip jau minėta, pasikeitus užsienio preky-
bos režimui, brango daugelis importuojamų prekių 
ir žaliavų (žr. skirsnį 1.2)65. Svarbu paminėti, kad 
SD skaičiuoja gamintojų parduodamų prekių kainų 
pokyčius, o LLRI tyrimo dalyviai vertina gaminto-
jų perkamų prekių kainų pokytį, taigi LLRI tyrime 
į gamintojų kainas yra įskaitomos importuojamos 
prekės, bet neįtraukiamos eksportuojamos. Tokiu 
būdu prekybos pokyčiai vien dėl metodologinių skir-
tumų turėtų būti stipriau jaučiami rinkos dalyvių, o 
ne oficialių institucijų, vertinimuose ir prognozėse, 
nes Lietuvos narystė Europos Sąjungoje didžiausią 
įtaką turėjo būtent importuojamoms prekėms. Kaip 
rodo Ūkio ministerijos atliktas tyrimas, apie 30 proc. 
įvežamų prekių iš trečiųjų šalių, pagrindinių užsienio 
prekybos partnerių, vidutiniškai dabar turėtų kainuoti 
5,6 proc. brangiau66. 

1.5 grafikas

Šaltiniai: LLRI tyrimai, Lietuvos statistikos departamentas

Be to, rinkos dalyvių prognozėms dėl spartesnio kainų 
augimo turi valdžios sprendimai, kurių daugelis yra 
taipogi susiję su stojimu į ES. Nuo 2004-ųjų pradžios 
padidinus tabako gaminių ir degalų akcizus brango 
cigaretės, variklių benzinas, gazolis ir žibalas67. Įsiga-
lioję nauji degalų akcizo tarifai priartėjo prie buvusių 
minimalių ES akcizų tarifų68. Degalų brangimą lydė-
jo ir kai kurių vartojimo prekių kainų augimas. Nuo 
2004 m. įsigaliojo 5 proc. PVM už vaistus ir medicinos 
prekes69, buvo panaikintas 0 proc. PVM tarifas biode-
galams, tarptautiniams keleivių vežimams („Lietuvos 
avialinijos“, atsižvelgdamos į pastaruoju metu pasau-
lio rinkoje smarkiai išaugusias naftos kainas, pradėjo 
taikyti degalų mokestį – 28 Lt už skrydžio segmentą, 
nuo spalio 1 d. apie 40 proc. kilo taksi paslaugos, nu-
matoma kelti ir kelionių autobusu kainas)70, karstams 
bei laidojimo paslaugoms. Nuo sausio 1 d. statybai 
skirta žemė apmokestinama 15 proc. PVM. Nuo ge-
gužės mėnesio buvo panaikintas lengvatinis 9 proc. 

63 Eurostat, „Euro-Indicators”, „Industrial producer prices stable in euro-zome and EU25”, 2004 08 03.
64 LR Ūkio Ministerija, „Prekybos režimo pokyčių, Lietuvai tapus ES nare, su trečiosiomis šalimis 2002 metų importo ir eksporto duomenų 
pagrindu įvertinimas“, http://www.ukmin.lt/index.php/lt/Prekyba/Uzsienio/Pokyciai2002.
65 Ūkio ministerijos atlikto tyrimo duomenimis, importas iš Rusijos vidutiniškai brangs 1,8 proc., iš JAV – 14,8 proc., iš Ukrainos – 16,6 
proc., Baltarusijos – 10 proc., Japonijos – 8,9 proc., Kinijos – 7,8 proc., Kazachstano – 6,5 proc. 
66 Andružytė R., Nečiūnienė L., Muitus įveiks derybomis, Verslo žinios, 2003 08 20.
67 Variklių akcizas padidėjo nuo 1250 litų iki 1318 litų, žibalo – nuo 720 litų iki 1002 litų, gazolio – nuo 860 litų iki 1002 litų už toną. Specifinis 
cigarečių akcizas padidintas nuo 42,6 lito iki 47,5 lito už 1 tūkst. cigarečių, o advalorinis tarifas – nuo 10 proc. iki 15 proc. Litras benzino 
degalinėse brango vidutiniškai 6 centais (2,6 proc.), dyzelino – 14 centų (6,9 proc.), o 20-ies cigarečių pakelis, priklausomai nuo cigarečių rūšies, 
pabrangs 0,24–0,35 lito. BNS, „2004-aisiais brangs tabakas, degalai ir šiluma, tačiau kartu didės atlyginimai ir pensijos”, 2003 12 31. 
68 Europos Sąjunga nuo 2004 m. sausio 1 d. vėl padidino minimalų bešvinio benzino akcizo mokestį – nuo 287 eurų už tūkstantį litrų iki 
359 eurų. Lietuvos prašymu, Europos Komisija pasiūlė Tarybai suteikti Lietuvai pereinamuosius laikotarpius minimaliems ES akcizo 
tarifams pasiekti: benzino – iki 2011 m., dyzelino pirmuoju etapu – iki 2011 m., antruoju – iki 2013 m., elektros energijos, gamtinių dujų 
– iki 2010 m.
69 Kai kurie vaistai buvo apmokestinti jau nuo 2002 m. liepos mėnesio.
70 Nors auganti konkurencija muša vežimų kainas, kai kurie vežikai, argumentuodami augančiomis naftos kainomis, visgi mano jas kilsiant. 
UAB „Vilniaus dobilas“ prezidentas Remigijus Žitkevičius teigia, kad dėl išaugusių kuro kainų vežimo paslaugos turėtų brangti apie 15–20 
proc. ELTA, 2004 07 05; Verslo žinios, Renaldas Jakubauskas, „Taksi – pabrango, vežėjai autobusais – lūkuriuoja“, 2004 10 04. 
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PVM tarifas už gyvenamųjų patalpų šildymą: PVM 
tarifas šilumos energijai padidintas iki 18 proc. Be pa-
saulio rinkų tendencijų, naftos kainoms mūsų šalyje 
įtakos turės muito mokesčio naftos produktams suma-
žinimas nuo 15 proc. iki 5 proc. Lietuvai įstojus į ES. 
Tuo tarpu dėl ES taikomo aplinkosauginio 10 proc. 
mokesčio turi brangti senieji automobiliai, taip pat iš 
trečiųjų šalių įvežami nauji automobiliai.

Kainoms dar sparčiau kilti trukdo stiprėjanti konku-
rencija vidaus rinkoje, kurią didina auganti vidaus pa-
siūla smulkaus eksporto rinkoms ir išaugęs lito kursas. 
Mažėjimo linkme kainų lygį veikia ir augantis darbo 
našumas. Didelę įtaką bendram kainų lygio kritimui 
turėjo 13 proc. atpigusios ryšių grupės prekės ir pa-
slaugos, 3 proc. – būsto apyvokos ir įrangos prekės, 
pigusios poilsio ir kultūros sferos prekės bei paslau-
gos ir vėlgi konkurencijos mušamos kainos drabužių 
ir avalynės sektoriuje71. 

Rinkos dalyvių kainų augimo vertinimams įtakos turi 
mokesčių politikos bei monopolinių ir valstybės regu-
liuojamų kainų pokyčiai. Bendrą kainų lygį žemino 
nuo 2003 m. pradžios įsigaliojęs lengvatinis 5 proc. 
PVM tarifas šviežiai atšaldytai mėsai ir paukštienai. 
Pingant JAV doleriui ir sumažinus viršutinę dujų kai-
nos ribą reguliuojamiems vartotojams (gyventojams 
ir kitiems nedideliems vartotojams), nuo 2003 m. lie-
pos mėnesio 8 proc. buvo atpigintos gamtinės dujos72. 
Kita vertus, kainas didino tolesnis akcizų tarifų deri-
nimas su minimaliomis ES normomis. Dyzelino kaina 
šoktelėjo 15 centų šių metų pradžioje padidinus dyze-
lino akcizą nuo 720 iki 860 Lt už toną73. Nuo 2004 m. 
pradžios vėl padidinus tabako gaminių akcizą 20-ies 
cigarečių pakelis, priklausomai nuo cigarečių rūšies, 
brango dar 0,24–0,35 lito74. 

Tikėtina, kad LLRI tyrimo gamintojų kainų augimo 
rezultatams įtakos turi ir užsienio rinkų plėtros pro-
gnozės. Sparčiau kylant Vakarų šalių ūkiams turėtų to-
liau augti žaliavų kainos. Ypač svarbų vaidmenį vaidi-
na pasaulinės naftos kainos, kurios nuo metų pradžios 
padidėjo daugiau kaip 40 proc. ir vis dar nepalieka re-
kordinių aukštumų75. Naftą brangina išaugusi paklau-
sa, mažos žaliavos atsargos bei nestabilus tiekimas iš 
kai kurių didžiausių šalių eksportuotojų76. Augančios 
naftos kainos privertė daugelį pramonininkų ieškoti 
būdų kompensuoti gamybos kaštus, tačiau artimiausiu 
metu jau žada peržiūrėti bei kelti ir produktų kainas77. 
Augančios naftos kainos bei rinkos sąlygos – didelė 
paklausa ir (dėl stovinčių gamyklų) maža pasiūla – jau 
smarkiai pabrangino ir suskystintų dujų kainą78.

1.3 lentelė 

Vartojimo prekiø ir paslaugø kainø pokyèio Lietuvo-
je prognozës* 

 2004 2005
„Nord/LB“ 2,9 (2,1) 2,1 (2,7)
FM 2,7 (1,4) 2,9 
LLRI** 2,5 (2,3) 2,8
FM** 2,4 (1,4) 
VB 2,4*** (1,5)  - (2,0)
EK 1,0 (2,3) 2,2 (2,6)
„Nordea“  1,3 (-0,1) 2,6 (1,6)
HBM 1,0 (2,5) 2,6 
TVF 0,6 (2,5) 2,5

* skliausteliuose pateikiamos ankstesnės prognozės
** metų pabaigoje
*** rugpjūčio mėn.
Santrumpos: FM – Finansų ministerija, VB – Vilniaus bankas, EK 
– Europos Komisija79, HBM – „Hansabank“ Markets80, LLRI – Lie-
tuvos laisvosios rinkos instituto tyrimas, „Nordea“81, „Nord/LB“ 
– „Nord/LB“ Lietuva82, TVF – Tarptautinis valiutos fondas83. 

71 Lietuvos Statistikos departamentas, „ Rugpjūčio mėn. Lietuvoje užfiksuota 0,4 procento defliacija”, 2004 09 08. Kainų augimas apskaičiuotas 
visai pramonei, išskyrus statybas. Eurostat Euro-Indicators, „Industrial producer prices stable in euro-zone and EU25“, 2004 08 03.
72 Dujų kainos perskaičiuotos dėl JAV dolerio kurso smukimo pingant iš Rusijos importuojamoms dujoms. Šilumos tiekimo įmonių bei kitų 
laisvųjų vartotojų perkamų dujų kainos pradėtos reguliuoti nuo 2003 m. 
73 BNS, Lietuvoje vėl pabrango degalai, 2004 02 27.
74 Tabakas brangintas ir preitais metais: 2003 m. kovo mėn. didintas cigarečių akcizas pabrangino cigaretes 20–30 ct. (žr. 1.1 skirsnį). 
75 ELTA, „Nuo metų pradžios naftos produktai pabrango daugiau kaip 40 proc.”, 2004 10 07; 2004 m. spalio 5 d. šviesiosios naftos kaina 
pakilo iki rekordinio 50,99 USD už barelį, spalio 7 d. ateities sandorių naftos kaina Niujorko prekių biržoje pasiekė 53 JAV dolerius už barelį, 
ELTA, 2004 10 07. 
76 Naujausius kainų šuolius paskatino Nigerijos maištininkų įspėjimai nutraukti naftos gavybą dėl prasidėsiančio karo, jų streikas ir dėl 
uragano 30 proc. sumažėjusi naftos gavyba Meksikos įlankoje.
77 Verslo žinios, „Peržengė ribą”, 2004 10 15, p.2.
78 Pačkauskaitė A., „Suskystintos dujos brangsta įkandin naftos”, Verslo žinios, 2004 10 01, p. 3.
79 European Commission, 2004.
80 Hansabank Markets, „Baltijos regiono apžvalga”, 2004 05 03, p. 7.
81 Nordea, ”Economic Outlook”, Sept 2004, p. 37.
82 Nord/LB Lietuva, „Lietuvos ūkio sektorių apžvalga”, 2004/1, 2004 06, p. 4.
83 International Monetary Fund, World Economic Outlook: Advancing Structural Reforms, Sept 2004, p. 213, http://www.imf.org/external/
pubs /ft/weo/2004/01/pdf/appendix.pdf.
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Šį kartą ir vietinių, ir tarptautinių institucijų vertini-
mai 2004–2005 metams šiek tiek išsiskyrė: tuo tarpu 
kai viena pusė (tarp jų ir rinkos dalyviai bei „Nord/LB 
Lietuva“ ir Vilniaus bankų analitikai, Finansų Minis-
terija) didino savo 2004 m. prognozes, kiti (EK, TVF 
bei „Nordea“ ir „Hansabank“ bankininkai) jas mažino 
(žr. lentelę 1.3). Nepaisant to, galima teigti, kad arti-
miausiu metu visos institucijos vieningai tikisi kainų 
šuolio, tik nesutaria dėl tikslios datos, kada tai turėtų 
įvykti. Iš tiesų, visi šaltiniai, prognozavę mažesnį kai-
nų kilimą šiems metams, tikisi dvigubai (ar net dau-
giau) didesnio augimo 2005-aisiais. Visi, išskyrus tik 
„Nord/LB Lietuva“ prognozuotojus, tikisi kitais me-
tais kainas kilsiant, ir dar sparčiau nei šiemet.

Rinkos dalyviai prognozuoja, kad 2005 m. var-
tojimo prekių ir paslaugų kainos didės 2,8 proc., 
gamintojų – 3,1 proc. Tokie lūkesčiai greičiausiai 
siejami su toliau mažėsiančiu nedarbu bei sparčiai di-
dėsiančiu darbo užmokesčiu ir namų ūkių pajamomis, 
kurios savo ruožtu augins vidaus vartojimą (žr. skirs-
nį 1.2)84, taip pat su augančiomis naftos kainomis85, 
laipsnišku mokesčių su ES harmonizavimu, didina-
mais akcizais. Spartesnis kainų kilimas aktyviu BVP 
augimo periodu yra natūralus reiškinys: augant pra-
gyvenimo lygiui kyla ir kainos – sena tiesa, žinoma 
kaip Balassa-Samuelson efektas. Taigi kol Lietuvos 
ekonomika vysis senuosius ES narius, infliacija šalyje 
turėtų būti natūralesnis procesas nei defliacija.

1.4. Nedarbas tolygiai 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 dalyviai prašomi 
įvertinti realų nedarbo lygį šalyje. 

Tyrimo duomenimis, stabiliai ir sparčiai augant ekono-
mikai padėtis darbo rinkoje ir toliau žymiai gerėja. Pa-
sak rinkos dalyvių, 2004 m. pabaigoje nedarbo lygis 
bus 9,64 proc., palyginti su 11 proc. 2003 m. pabai-
goje. Tikimasi, kad nedarbas ir toliau gan sparčiai 
mažės ir 2005 m. pabaigoje sudarys 8,97 proc. 

1.6 grafikas

*2002 m. tyrimų duomenys pagal 2001 m. gyventojų surašymo 
duomenis, perskaičiuoti nuo mažesnio gyventojų skaičiaus nei 
anksčiau.
**2004–2007 m. prognozės – vidutinis metinis nedarbo lygis 
Šaltiniai: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Lietuvos finansų mi-
nisterija, Lietuvos statistikos departamentas.
 
Nedarbo mažėjimą veikia besitęsianti ūkio plėtra ir 
teigiami lūkesčiai dėl gerėsiančios įmonių padėties 
(žr. 3.1 skirsnį). Taip pat nedarbo duomenis koregavo 
lietuvių migracija į ES darbo rinkas. Jau po gegužės 
1 d. į ES šalis plūstelėjo banga norinčiųjų užsidirbti 
Lietuvos piliečių. Bent dešimtadalis yra nusiteikę iš-
vykti dirbti į užsienį artimiausiu metu. 

Kita vertus, nedarbui dar sparčiau kristi trukdo verslui 
ir darbui nepalankūs mokesčių politikos pakeitimai 
(žr. 1.5 skirsnį), griežtinamas darbo santykių regulia-
vimas (žr. toliau). Nedarbo mažėjimą stabdo šių metų 
gegužės 1 d. vėl padidintas privalomasis minimalus 
atlyginimas nuo 450 iki 500 Lt.86 Esama ketinimų mi-
nimalų atlyginimą kelti dar 10–20 proc. iki 550–600 
litų kitų metų pradžioje87. Tokie sprendimai ne tik 
žlugdys smulkųjį verslą Lietuvos regionuose, bet ir 
toliau ribos nekvalifikuotų darbuotojų, kurie sudaro 
didžiausią bedarbių dalį88, paklausą. Didelis nekva-
lifikuotų bedarbių skaičius bei kvalifikuotų specia-
listų stoka yra kitos svarbios kliūtys nedarbui mažėti. 
Personalo specialistų teigimu, tinkamų darbininkų 
stygių nuolat jaučia statybos, siuvimo, automobilių, 

84 Ūkio ministerijos atlikto tyrimo duomenimis, importas iš Rusijos vidutiniškai brangs 1,8 proc., iš JAV – 14,8 proc., iš Ukrainos – 16,6 
proc., Baltarusijos – 10 proc., Japonijos – 8,9 proc., Kinijos – 7,8 proc., Kazachstano – 6,5 proc. 
85 Europos prognozavimo tinklas (EPT) prognozuoja, kad brangesnė nei 50 JAV dolerių nafta pasaulinį infliacijos lygį 2004–2008 m. padidins 
0,7 proc. ELTA, „EPT: brangesnė nei 50 JAV dolerių nafta sumažins pasaulinį BVP”, 2004 10 11.
86 2003 m. rugsejo 1 d. minimalus atlyginimas buvo pakeltas nuo 430 iki 450 Lt.
87 ELTA, „Pramoninkai ketina apsispręsti dėl minimalios algos didinimo,“ 2004 09 07; Lietuvos žinios, Laima Buzienė „Dideli debatai dėl 
mažų atlyginimų”, 2004 09 22. Lietuvos Rytas, 
88 SD gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, profesijos neturintys asmenys sudaro beveik pusę visų bedarbių. 
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tekstilės, baldų pramonės, konditerijos įmonės89. Ne-
kvalifikuota darbo jėga pirmoji siekia pasinaudoti ir 
geriau apmokamomis galimybėmis kitose ES šalyse. 
Taigi esamas nedarbo lygis nereiškia, kad nėra laisvų 
darbo vietų. Darbo biržos duomenimis, laisvų darbo 
vietų rugsėjo mėnesį buvo dešimtadaliu daugiau nei 
registruotų bedarbių. Išliekantis aukštas nedarbo lygis 
rodo, kad trūksta galinčiųjų tas laisvas vietas užim-
ti. Kone pagrindinė tokios situacijos priežastis – ne-
efektyvi Lietuvos švietimo sistema ir didelis atotrūkis 
tarp studijų programų ir darbo rinkos poreikių90. Eu-
ropos švietimo fondo duomenimis, Lietuva Europoje 
pirmauja pagal specialistų su aukštuoju išsilavinimu 
skaičių. Deja, darbdaviai jų įgytas profesines žinias 
linkę vertinti gana skeptiškai. 

Nors visos institucijos sutinka su bendrosiomis dar-
bo rinkos tendencijomis (visi vieningai prognozuoja 
tolesnį nedarbo mažėjimą). Kaip ir anksčiau, rinkos 
dalyvių nedarbo lygio prognozės yra mažesnės už 
oficialiąsias, Statistikos departamento ir LR Finansų 
ministerijos skelbiamas (nustatomas pagal gyvento-
jų užimtumo tyrimą) šalies prognozes (žr. 1.6 grafi-
ką)91. Reikia paminėti, kad šiame tyrime naudojama 
ankstesnė Darbo biržos (DB) prognozė. Naujausi ir 
ateityje skelbiami DB rodikliai LLRI tyrimuose ne-
bebus naudojami, kadangi nuo 2004 m. sausio mė-
nesio Darbo birža skaičiuoja nedirbančių asmenų 
procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus, 
kai tuo tarpu dauguma tarptautinių ir LLRI žiūri į 
bedarbių skaičiaus ir darbo jėgos santykį. Tad galu-
tiniai darbo biržos bei LLRI duomenys negali būti 
lyginami. Kaip oficialų Lietuvos nedarbingumo ro-
diklį šiame tyrime naudosime Finansų ministerijos 
skelbiamą skaičių. 

LSD užimtumo tyrimo rezultatų pagrindu Finansų 
ministerija prognozuoja, kad vidutinis metinis nedar-
bo lygis nukris nuo 12,4 proc. 2003 m. iki 11,4 proc. 
2004 m. ir dar penkiais procentiniais punktais – iki 
10,9 proc. – 2005 m.92 

1.4 lentelė 

Nedarbo Lietuvoje prognozës, proc.

  2004 2005

HBM 11,6 (11,9) 11,2
EK 11,5 (11,8) 10,7
„Nordea“  11,5 (9,6) 10,5 (9,1)
FM** 11,3 (11,3) 10,9 (10,3)
„Eurostat“* 11.3 
„Nord/LB“ 10 (8,7) 9,2 (8,2)
LLRI* 9.6 (10) 8,97

* liepos mėnesį. 
** užimtumo tyrimo duomenimis, skliausteliuose pateikiamos anks-
tesnės prognozės. 
Santrumpos: „Nord/LB“ – „Nord/LB Lietuva“93 FM – Finansų mi-
nisterija94, „Nordea“95, LLRI – Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
tyrimas, HBM – „Hansabank Markes“96, EK – Europos Komisija97

Palyginti su kitų institucijų prognozėmis, rinkos da-
lyvių prognozės yra ganėtinai žemos (žr. 1.4 lentelę), 
tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tarptautinės ir 
kitos užsienio ir vidaus institucijos dažniausiai patei-
kia vidutinio metinio nedarbo lygio prognozes, tuo 
tarpu rinkos dalyviai prognozuoja nedarbo lygį metų 
pabaigoje. Rinkos dalyvių tyrimo rezultatai artimesni 
tik „Nord/LB“ specialistų prognozėms. Dauguma kitų 
institucijų, tarp jų ir Europos Komisija bei LR Finan-
sų ministerija, tikisi panašaus – ir maždaug 2 proc. 
didesnio nei rinkos dalyvių prognozuojamo – nedarbo 
lygio šalyje. Tačiau visos institucijos vieningai tiki-
si tolygaus nedarbo mažėjimo šiais bei kitais metais. 
Nors nė viena institucija neprognozavo nedarbo lygio 
augimo, kelios visgi kėlė savo ankstesnes šių metų 
nedarbo prognozes: „Nordea“ beveik 2 proc. (nuo 
9,6 proc. iki 11,5 proc.) koregavo savo vertinimus, 
o „Nord/LB“ daugiau nei procentu (nuo 8,7 proc. 
iki 10 proc.). Rinkos dalyviai, Europos Komisija ir 
„Hansabank“ pozityviau vertino Lietuvos darbo bir-
žos dinamiką ir mažino nedarbingumo procentą. 

89 ELTA, „Vilniuje vienam bedarbiui – trys laisvos darbo vietos statyboje,“ 2004 09 06.
90 Socialinės analizės ir konsultavimo centro (SAKC) projekto „Žmogiškųjų išteklių plėtros būklės Lietuvoje įvertinimas“, atlikto 2003 m. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos užsakymu, išvadose teigiama, kad Lietuvoje maždaug 
46 proc. dirbančiųjų turi aukštojo išsilavinimo diplomus, apie 70 proc. aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių niekada nedirbo pagal specialybę, 
o realus tokios kvalifikacijos specialistų poreikis siekia 25 proc. Taip pat žr. „Veidas“, 2004 07 29, pp. 31–32.
91 Kurios paprastai yra vienos didžiausių nedarbo lygio Lietuvoje prognozių (žr. lentelę 1.4).
92 Finansų ministerija, „Lietuvos ūkio plėtros prognozė 2004–2007 metams“, 2004 09 16.
93 Nord/LB Lietuva, „Lietuvos ūkio sektorių apžvalga”, 2004/1, 2004 06 29, http://www.nordlb.lt/files/Ataskaitos/Lithuanian/plsa_2004_i.pdf
94 Finansų ministerija, Lietuvos ūkio plėtros prognozė 2002–2005 metams, 2002 08 26.
95 Andružytė R., Baltijos šalių augimas tęsiasi, Verslo žinios, 2003 05 21.
96 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 2003 07 16, p. 1. 
97 European Commission, European Economy. Enlargement Papers, No 15, April 2003.
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Nors nedarbas Lietuvoje vis dar vienas didžiau-
sių Europos Sąjungoje (Lietuvą lenkia tik Lenkija 
(18,8 proc.) ir Slovakija (15,9 proc.)), jis žymiai ma-
žėja (žr. 1.7 grafiką). „Eurostat“ Lietuvoje (kartu su 
Estija bei Slovakija) pastebi žymiausią nedarbingumo 
sumažėjimą ES. „Eurostat“ duomenimis, nedarbas 
Lietuvoje 2004 m. liepos mėnesį buvo 11.3 proc., pa-
lyginus su 12,6 proc. tuo pat metu 2003 metais98.

1.7 grafikas

* 2003 m. spalio mėnesį, išskyrus Estiją ir Bulgariją (ketvirtąjį 2003 
m. ketvirtį), Čekiją, Latviją ir Lietuvą (trečiąjį 2003 m. ketvirtį)
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Estijos statistikos 
įstaiga99, Latvijos statistikos biuras100, Nacionalinis Bulgarijos sta-
tistikos institutas101, Čekijos Respublikos Statistikos įstaiga102

1.5. Mokesčių našta didėja

LLRI tyrimo dalyviai vertina mokesčių naštą kaip 
visų mokestinių valstybės bei savivaldybių biudžetų 
ir fondų pajamų santykį su bendruoju vidaus produk-
tu. Rinkos dalyvių nuomone, 2004 m. mokesčių 
našta pakilo nuo praeitų metų ir dabar sudaro 
36,5 proc. BVP. 

Ex poste vertinimais, 2003 m. mokesčių našta suda-
rė 35 proc., ir praeitame tyrime rinkos dalyviai pro-
gnozavo, kad šiais metais ji keistis neturėtų. Visgi 
naujausiame tyrime rinkos dalyviai kėlė mokesčių 
naštos prognozes beveik pusantro procento. Didesnės 
mokesčių naštos prognozės gali būti susijusios ir su 
atitinkamai mažesnėmis BVP augimo prognozėmis, ir 
su Vyriausybės mokesčių politika Lietuvos narystės 

Europos Sąjungoje kontekste. Taip pat verta paminėti 
ir išaugusius įsipareigojimus, susijusius su priešrinki-
miniais pažadais. Ankstesnių LLRI tyrimų rezultatai 
rodo, kad mokesčių našta buvo nusistovėjusi, nes jei 
ir didėjo, tai atsvėrė gana spartus ūkio augimas: di-
dėjant mokesčiams bendrą mokesčių naštą gali suma-
žinti didėjančios pajamos iš neapmokestinamų arba 
mažesniais tarifais apmokestinamų veiklų ir šaltinių. 
Tačiau tikintis šiek tiek lėtesnio ekonomikos augimo 
ir nebandant kompensuoti dėl narystės ES kylančių 
mokesčių jų mažinimu kitose sferose, mokesčių našta 
bus juntama stipriau. 

Aukštesnėms mokesčių naštos prognozėms įtakos vis 
dar gali turėti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. 
Nuo 2003 m. įsigaliojusiame naujame Gyventojų pa-
jamų mokesčio įstatyme tiesioginę mokesčių naštą 
padidino pakeisti mokesčių tarifai ir pablogėjusios 
individualiųjų įmonių apmokestinimo sąlygos. Nau-
juoju įstatymu anksčiau galiojusius 8 tarifus pakeitė 
du – 15 ir 33 proc. tarifai. Pirmuoju dabar apmokes-
tinamos pajamos iš paskirstytojo pelno, taip pat jūri-
ninkų, 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 ir to-
liau apmokestinamos 33 proc. tarifu. Šis tarifas taip 
pat taikomas individualios veiklos pajamoms (su iš-
imtimis) ir visoms kitoms pajamoms, išskyrus numa-
tytas neapmokestinamas pajamas, tokias kaip pašal-
pos, indėlių palūkanos, stipendijos ir kt. Naujasis įsta-
tymas ypač apsunkino mokesčių naštą individualioms 
įmonėms, kurios privalo mokėti ne tik 15 proc. pelno 
mokestį, bet ir pajamų mokestį nuo tos pajamų dalies, 
kurią įmonės savininkai naudoja savo reikmėms. (Jau 
trejus metus individualiosios įmonės moka 15 proc. 
socialinio draudimo mokestį nuo deklaruojamų paja-
mų papildomai pensijų daliai.)

Mokesčių naštą taip pat sunkina nuo 2003 m. įsiga-
liojęs pakuotės aplinkos teršimo mokestis, iki mini-
malaus ES lygio toliau didinami akcizų tarifai (nuo 
sausio buvo padidintas dyzelino akcizas, o nuo kovo 
– cigarečių akcizai), pridėtinės vertės mokesčio nau-
jovės. PVM pradėtas taikyti kai kurioms anksčiau 
neapmokestinamoms prekėms. Nuo 2003 m. laikraš-
čiams ir žurnalams bei laikraščių ir žurnalų popieriui 

98 Eurostat, „July 2004: Euro-zone unemployment stable at 9.0%,” 2004 09 01, http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
product/EN?catalogue=Eurostat&product=3-01092004-EN-AP-EN&mode=download.
99 www.stat.ee
100 www.csb.lv
101 www.nsi.bg
102 www.czso.cz
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taikomi atitinkamai 5 ir 18 proc. PVM tarifai. 5 proc. 
lengvatinis tarifas taikomas šviežiai atšaldytai mėsai 
ir paukštienai, nuo 2004 m. vasario ir atšaldytai žu-
viai. Kita vertus, nuo 2004 m. gegužės 1 d. šiluminei 
energijai taikytas lengvatinis 9 proc. PVM ir 5 proc. 
kalendorių tarifas padidinti iki 18 proc. Taip pat nuo 
gegužės 1 d. 18 proc. PVM tarifu pradėta apmokestin-
ti mokslinius tyrimus. 

Nuo 2004 m. pradžios mokesčių naštą sunkina ir pagal 
naują žemės verčių žemėlapį padidinti žemės mokes-
čiai103, 5 proc. PVM už vaistus ir medicinos prekes. 
Nuo 2004 m. gegužės 1 d. šiluminei energijai nebe-
taikomas lengvatinis 9 proc. PVM mokestis. Nuo 
2004 m. sausio 1 d. tuščių vaizdo ir garso kasečių bei 
kompaktinių plokštelių gamintojai arba jų importuoto-
jai moka 6 proc. laikmenos didmeninės kainos dydžio 
mokestį pagal 2003 m. kovo mėnesį priimtą naujos re-
dakcijos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. 

Nuo rugsėjo 1 d. importuojami cukraus pakaitalai, si-
rupai bei kiti cukraus turintys gaminiai apmokestinti 
20–100 proc. cukraus mokesčiu, priklausomai nuo 
turimo cukraus kiekio104. Nuo 2005 m. gegužės 1 d., 
pagal Cukraus ir perdirbtų produktų atsargų deklara-
vimo ir perteklinių atsargų apmokestinimo įstatymą, 
Lietuvos cukraus gamintojų sukaupta perteklinė pro-
dukcija bus apmokestinama ES importo muitais105. 

ES mokesčių harmonizavimas taip pat sunkins mo-
kesčių naštą, ir galbūt ne tik tose srityse, kuriose buvo 
įsipareigota pasirašinėjant narystės sutartis. Didelius 
mokesčius turinčios ES senbuvės, ypač Švedija, Pran-
cūzija ir Vokietija, bijodamos verslo perkėlimo į ma-
žesnių ir/ar lankstesnių mokesčių šalis, siekia mokes-
čių harmonizavimo ir įmonių pelno srityje. Kadangi 
Lietuvos įmonių pelno mokesčio tarifai kol kas yra 
vieni mažiausių ES, tokie ketinimai yra tiesiogiai ad-
resuojami Lietuvai ir kartais pasireiškia gana drastiš-
kai: jei nebus pakelti mokesčiai, prancūzų vyriausybė 
siūlo atimti struktūrinių fondų paramą106. 

„Eurostat“ duomenimis, 2002 m. mokesčių našta 
Lietuvoje buvo 28,8 proc. BVP – antras mažiausias 

rodiklis Europos Sąjungoje107. Tačiau lyginti Lietuvo-
je taikomą mokesčių tarifą su kitų Europos valstybių 
tarifu yra sudėtinga, kadangi mokesčių sistemos yra 
progresinės, o euro perkamoji galia skirtingose ES 
šalyse yra skirtinga. Todėl prasminga lyginti, kokiu 
mokesčio tarifu Europos šalys apmokestina vidutinį 
darbo užmokestį, kuris yra Lietuvoje.

1.8 grafikas

Šaltinis: LLRI, LLRI tyrimas

Svarbu paminėti, kad valdančioji Socialdemokratų ir 
Socialliberalų koalicija praėjusių metų rudenį atsisakė 
ketinimų šioje Seimo kadencijoje įvesti progresinius 
pajamų mokesčius. Visgi pačios idėjos dar nėra atsi-
sakyta. Tuo tarpu aukšti ir progresiniai pajamų mokes-
čiai jų administravimą daro itin komplikuotą ir bran-
giai kainuojantį, skatina mokesčių vengimą, gamybos 
perkėlimą ir aukštas pajamas gaunančių žmonių per-
sikėlimą į mažesnių mokesčių šalis. O efektyvesnio 
mokesčių naštos mažinimo būdo – gyventojų pajamų 
mokesčio tarifo keitimo, svarstyto metų pradžioje ir 
turėjusio sumažinti gyventojų pajamų mokestį nuo 
33 proc. iki 24 proc. – tolimesnis svarstymas atidėtas 
neapibrėžtam laikui108. 
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remdamasis oficialiais statistiniais bendrojo naciona-
linio produkto (BVP plius grynosios pajamos, gautos 
iš užsienio) ir biudžeto pajamų rodikliais. Sutinkant 

Santykinë mokesèiø naðta

50

40

30

20

10

0
 1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003 2004p 2005p

LLRI apskaièiuota, % BNP 
LLRI tyrimas, % BNP 

103 2002 m. spalį vyriausybei patikslinus nutarimą dėl žemės įvertinimo tvarkos, nuo 2003 m. žemės mokestis skaičiuojamas nuo nekilnojamojo 
turto vidutinės rinkos vertės sudarant žemės verčių žemėlapius.
104 Šiuo metu cukraus mokestis sudaro 1 litą už kilogramą produkcijos.
105 Mokesčio tarifas nustatomas pagal didžiausią importo mokestį per metus nuo 2004 m. gegužės 1-osios, papildomai mokant 4,18 Lt. 
mokestį už 100 kg baltojo cukraus. Verslo žinios, „Cukraus atsargas apmokestins specialiu mokesčiu.“, 2004 06 28.
106 Neseniai EK pasiūlė visoje ES įvesti bendrą sistemą, pagal kurią būtų apmokestinamas įmonių pelnas. „ELTA, „N. Sarkozi: mažus 
mokesčių tarifus nustačiusios ES narės neturėtų gauti struktūrinių fondų lėšų.” 2004 09 06.
107 Lithuanian Business Review, „Lithuania Records second lowest tax burden among EU members”, 2004/4, p. 8. 
108 Verslo žinios, Agnė Pačkauskaitė, „Mitas sudužo: Progresyvieji mokesčiai sugriautų Lietuvos pinigų rinką”, p. 4, 2004 06 21.

31 32 30 33
36 37 37 37 34

33
35

36,53536364141
36



22 MAKROEKONOMIKA

su LLRI tyrimo duomenimis, oficialia bendrojo na-
cionalinio produkto prognoze ir biudžeto pajamų 
rodikliais paremti skaičiavimai rodo, kad šiemet mo-
kesčių našta, palyginti su praėjusiais metais, gerokai 
pakilo ir sudaro 35 pro. BVP. Vyriausybė tikina, kad 
tam tikrus mokesčius, o būtent – akcizus, ji didino 
įpareigota sutarties dėl narystės Europos Sąjungoje. 
Tačiau biudžetas sudarytas ne vien iš akcizų, ir di-
dindama pastaruosius valstybė galėtų sumažinti kitų 
mokesčių naštą. Reikšmingas žingsnis būtų žengtas 
įvykdant duotąjį pažadą ir sumažinus jau minėtą gy-
ventojų pajamų mokestį109.

LLRI tyrimo mokesčių naštos rodiklis atspindi tik tie-
sioginę mokesčių naštą. Tačiau ne mažiau svarbi yra 
netiesioginė mokesčių našta, kuri yra susijusi su mo-
kesčių administravimo ir mokesčius administruojančių 
institucijų išlaikymo išlaidomis. Mokesčių administra-
vimą sunkina sudėtingos mokesčių taisyklės, daugybė 
išimčių, įstatymų nuostatų interpretavimo vingrybės. 
Mokesčių administratoriams suteikta daug įgaliojimų, 
o mokesčių mokėtojų teisės nėra tinkamai įtvirtintos. 
Nuo šių metų gegužės 1 d. įsigaliojo Mokesčių ad-
ministravimo įstatymas. Nors šiuo įstatymu siekiama 
įtvirtinti naują mokesčių administratorių ir mokėtojų 
santykių modelį, juo nepakankamai ribojamos mokes-
čių inspektorių galios, nesumažinami privačių verslo 
subjektų įpareigojimai teikti informaciją, nepagrįstai 
ir netikslingai didinami su informacijos pateikimu su-
siję mokesčių mokėtojų kaštai, neatsisakoma nepriim-
tinų mokesčių mokėjimo skatinimo ir užtikrinimo me-
todų. Siūlomų įstatymo nuostatų įgyvendinimas neleis 
sumažinti netiesioginės mokesčių naštos110. 

Rinkos dalyvių nuomone, 2005 m. mokesčių naštos 
lygis smarkiai nekis, mažėdamas tik puse procento 
iki 36 proc. Tokie vertinimai nėra nesusiję su mokes-
čių harmonizavimu bei akcizų derinimu su Europos 
Sąjunga. Situacijos netaiso ir pajamų mokesčio tarifo 
mažinimo vilkinimas. Taip pat, nors Finansų ministe-
rija tvirtina neturinti planų įvesti šalyje nekilnojamojo 
turto mokestį fiziniams asmenims, visgi kalbama, kad
jis gali būti įvestas111. Kita vertus, sveikintina, kad po-

litiniuose interesuose stringantis Susisiekimo ministe-
rijos siūlymas nuo kitų metų liepos naikinti daugumai 
įmonių privalomus atskaitymus nuo pajamų pagal 
Kelių priežiūros ir plėtros programą (vadinamąjį kelių 
mokestį) greičiausiai bus priimtas112. Tokios iniciaty-
vos ir spartus BVP augimas iš dalies atsveria mokes-
čių didinimą. Deja, kaip rodo tyrimas, vien balanso 
tarp svėrimo ir atsvėrimo, t.y. tarp mokesčių didinimo 
ir šį faktą švelninančių priežasčių, neužtenka.

Apibendrinant, mokesčių našta dėl narystės ES ir Vy-
riausybės mokesčių politikos šiemet turėtų būti junta-
ma stipriau. Kaip rodo LLRI tyrimas, kitąmet laukia-
mas vis dar spartus BVP augimas vėl turėtų šiek tiek 
atsverti 2004 m. įsigaliojančių mokesčių didinimus. 
Nepaisant to, mokesčių naštos pasunkėjimas, rinkos 
dalyvių nuomone, turėtų būti jaučiamas stipriau.

1.6. Litas ir JAV doleris

Nuo 2003 m. pradžios buvo pastebima nuosekli JAV 
dolerio vertės euro atžvilgiu mažėjimo tendencija. 
Keletą kartų vertės kritimas stabtelėjo, bet neilgam. 
Prieš keletą mėnesių pradėjęs atsargiai kilti, JAV do-
leris spalio pradžioje vėl krito žemiau 2,80 litų ribos. 

LLRI tyrimo dalyviai prognozuoja, kad 2004 m. 
pabaigoje vienas JAV doleris bus vertas 2,88 lito. 
Tai yra šiek tiek daugiau nei žiemą prognozuotas 2,81 
lito kursas ir žymiai mažiau nei prieš metus progno-
zuotas 3,33 lito kursas. Tačiau tai yra praktiškai toks 
pat kursas kaip ir 2004 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais 
rinkoje užfiksuotas JAV dolerio ir euro kursas. Taigi
rinkos dalyviai neprognozuoja didesnio JAV dolerio 
vertės pokyčio, o jų vertinimai atitinka šios valiutos 
vertės svyravimus rinkoje. 

Ekspertai prognozuoja kad kitais metais JAV do-
lerio vertė lito atžvilgiu dar šiek tiek kils ir 2005 m. 
pabaigoje sudarys 2,94 lito. Taigi didesnių JAV do-
lerio vertės svyravimų ar šuolių rinkos dalyviai nesi-
tiki ir kitais metais.

109 Žr. Rūta Vainienė, „Naujieji metai laisvo žmogaus kalendoriuj”, Komentaras, Lietuvos radijas, 2004 04 20.
110 Plačiau apie LLRI išvadas dėl naujojo Mokesčių administravimo įstatymo projekto http://www.lrinka.lt/Tyrimai/Mokest/Mokadmin.phtml.
111 Finansų ministras Algirdas Butkevičius teigia, kad šis mokestis yra neatsiejama rinkos ekonomikos dalis, todėl Lietuvoje kada nors gali būti 
įvestas.
112 Pačkauskaitė, A. „Slidu”, Verslo žinios, 2004 10 07, p. 1. Kita vertus, panaikintą mokestį gali pakeisti dešimteriopai didinamos kelių rinkliavos. 
Verslo žinios, ”Kelių mokestį gali keisti dešimteriopai išaugusios kelių rinkliavos”, 2004 10 15, p. 1.
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LLRI tyrimo dalyviø vertinimai ir prognozës

 2003 2004  pokytis  2004  pokytis  2005  pokytis 

  ankst. prog. proc. absoliučiai patik. prog. proc. absoliučiai prognozė proc. absoliučiai

BVP augimas 7,4 6,8 -8,1% -0,6 6,9 1,5% 0,1 6,5 -5,8% -0,4

Šešėlinės ekonomikos dalis BVP 20 19 -5,0% -1 19,54 2,8% 0,54 18,73 -4,1% -0,81

Eksporto augimas 12 12,9 7,5% 0,9 11,57 -10,3% -1,33 12,5 8,0% 0,93

Importo augimas 11,4 12,1 6,1% 0,7 11,71 -3,2% -0,39 12,64 7,9% 0,93

Vartotojų kainų pokytis 0,8 2,3 187,5% 1,5 2,45 6,5% 0,15 2,2 -10,2% -0,25

Gamintojų kainų pokytis 0,8 1,9 137,5% 1,1 2,71 42,6% 0,81 1,8 -33,6% -0,91

Nedarbas 11 10 -9,1% -1 9,64 -3,6% -0,36 8,97 -7,0% -0,67

Mokesčių našta 35,01 34,73 -0,8% -0,28 36,45 5,0% 1,72 36,06 -1,1% -0,39

Lito ir JAV dolerio kursas  2,81   2,88 2,5% 0,07 2,94 2,1% 0,06
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2 skyrius. NAMŲ ŪKIAI

2.1. Namų ūkių pajamos šiemet beveik neaugs

LLRI tyrime namų ūkių pajamos – tai vidutinės pini-
ginės pajamos, kurias per mėnesį gauna namų ūkis. 
Jos apima įplaukas pinigine išraiška: darbo užmokes-
tį, pensijas, stipendijas, palūkanas, dividendus, paja-
mas iš nuomos, dovanas, laimėjimus, kyšius, pašalpas 
ir kitas deklaruojamas bei nedeklaruojamas įplaukas. 
Namų ūkis suprantamas kaip asmuo ar jų grupė, turin-
ti bendrą biudžetą. 

Augant ekonomikai nuolat gerėjo gyventojų finansinė 
padėtis. Pateikę mažesnį namų ūkių pajamų augimo 
2003 m. įvertį, rinkos dalyviai turėjo didelių lūkesčių 
dėl spartaus augimo šiais metais. Ankstesniame tyri-
me jie padidino savo anksčiau skelbtą prognozę, lauk-
dami gan aukšto – 8 proc. – pajamų augimo ir tikėda-
miesi, kad metų gale mėnesinės namų ūkių pajamos 
sudarys 2058 Lt. Tačiau naujausiame tyrime progno-
zės buvo žymiai – vos ne dešimtadaliu – sumažintos. 
Rinkos dalyviai prognozuoja, kad 2004 m. namų 
ūkių vidutinės piniginės pajamos beveik neaugs, 
lyginant su 2003 m., ir sieks 1928 Lt/mėn. Pajamos 
vienam namų ūkio nariui sudarys 756 Lt/mėn. 

2003 m. buvo pastebima panaši tendencija – rinkos 
dalyviai, pateikę gan optimistiškas prognozes metų 
pradžioje, metų bėgyje jas dukart mažino – nuo 1990 
Lt/mėn. metų pradžioje iki 1918 Lt/mėn. pateikdami 
ex poste įvertį. Vis dėlto šių metų šuolis yra gana įspū-
dingas ir verčiantis ieškoti svarių jį lėmusių ar veiku-
sių priežasčių. 

Kaip ir 2003 metais, kai prognozių ir vertinimų skir-
tumus iš dalies lėmė neišsipildę lūkesčiai dėl darbo 
užmokesčio augimo, lėtesnis nei tikėtasi užmokesčio 
kilimas gali būti viena iš svarbesnių priežasčių ir šį-
kart lėmusių žymų namų ūkių pajamų augimo pro-
gnozių mažinimą.  

Bet kadangi darbo užmokesčio augimo (nors ir nežy-
maus) ir nedarbo mažėjimo prognozės buvo pagerin-
tos, galima daryti išvadą, kad santūresnei namų ūkių 
pajamų augimo prognozei įtakos turėjo ir sumenkę 

kitų, nesamdomojo darbo pajamų (pvz., pajamos iš 
verslo) augimo lūkesčiai. Priminsime, kad, LLRI tyri-
mo duomenimis, būtent nesamdomojo darbo pajamos 
labiausiai didino gyventojų pajamas 2002 m. 

Santūresniems rinkos dalyvių lūkesčiams įtakos vis 
dar gali turėti kokybiškai nauja gyventojų pajamų 
apmokestinimo tvarka, įsigaliojusi nuo 2003 m. pra-
džios. Naujajame Gyventojų pajamų mokesčio įstaty-
me daugelis tarifų pasikeitė į didesnę pusę (žr. Lietu-
vos laisvosios rinkos institutas, Lietuvos ekonomikos 
tyrimas 2002/2003). Kita vertus, naujuoju įstatymu 
buvo iki 290 Lt padidintas ir pagal vaikų skaičių šei-
moje diferencijuotas pagrindinis neapmokestinamasis 
minimumas. 

2.1 grafikas

* vienam namų ūkio nariui (2003 m. ir 2004 m. duomenys per-
skaičiuoti remiantis 2001 m. gyventojų surašymo duomenimis apie 
vidutinės šeimos dydį – 2,55 asmens. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, LLRI tyrimas

Tačiau didžiausią įtaką taip smarkiai mažintoms pro-
gnozėms, rinkos dalyvių nuomone, turėjo nepateisinti 
narystės Europos Sąjungoje lūkesčiai. Dauguma tikė-
josi staigaus pajamų šuolio, susijusio su įstojimu į ES 
ir, šių lūkesčių vedini, optimistiškai ir stipriai didino 
savo 2004 m. prognozes. Jokių šuolių per pirmuosius 
mėnesius nepastebėję, rinkos dalyviai savo prognozes 
sumažino.

Disponuojamos piniginës pajamos, Lt/mën.*
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Kita vertus, daug faktorių turėjo kilstelėti oficialiąsias 
namų ūkių pajamas. Vien sparčiai mažėjantis nedarbas 
ir tyrimo dalyvių prognozuojamas darbo užmokesčio 
augimas turėtų pozityviai veikti namų ūkių pajamų 
augimo prognozuotojus. Be to, šiemet vėl didinamos 
pensijos, įvairios socialinės pašalpos, kitos biudže-
to išmokos. Nuo balandžio mėn. 20-čia litų iki 172 
Lt/mėn. padidinta bazinė pensija, o nuo rugsėjo 1 d. 
nuo 901 Lt iki 990 Lt vėl padidintos draudžiamosios 
pajamos1, nuo kurių skaičiuojama senatvės pensijos 
papildoma dalis. Padidinus draudžiamąsias pajamas, 
vidutinė senatvės pensija pakilo vidutiniškai 28 Lt 
(nuo 344 iki 372 Lt)2. 

Nuo kovo 1 d. padidėjo senatvės, invalidumo ir 
našlaičių pensijos. Senatvės ir invalidumo pensijos 
padidėjo asmenims, turintiems būtiną stažą ir gau-
nantiems pačias mažiausias (mažesnes nei 325 litų) 
pensijas. Tokiu būdu mažos pensijos, priklausomai 
nuo dabar gaunamos pensijos dydžio ir asmens įgyto 
stažo trukmės, padidėjo vidutiniškai 20 litų. Vaikams 
našlaičiams mokamos našlaičių pensijos padidėjo nuo 
25 iki 30 proc. mirusiajam priklausiusios ar galėju-
sios priklausyti pensijos. Motinystės (tėvystės) pa-
šalpa nuo kovo 1 d. padidinta iki 70 proc. pašalpos 
gavėjo kompensuojamojo uždarbio. Nuo liepos 1 d. 
buvo pradėtos mokėti išankstinės pensijos žmonėms, 
turintiems 30 metų darbo stažą, kuriems iki pensijos 
liko 5 arba mažiau metų. Vidutines šalies namų ūkių 
pajamas augins toliau atkuriamos santaupos. Santau-
poms atkurti 2005 m. biudžete, kaip ir šiais metais, 
numatyta skirti 105 mln. Lt.

Kaip ir anksčiau, rinkos dalyviai prognozuoja dvi-
gubai didesnes šalies namų ūkių vidutines pinigines 
pajamas, nei nurodo oficiali statistika. SD atliekamo
namų ūkių biudžeto tyrimo duomenimis, 2003 m. gy-
ventojų vidutinės piniginės disponuojamos pajamos 
vienam namų ūkio nariui sudarė 384 Lt/mėn.3. 

Skirtumą tarp LLRI tyrimo dalyvių ir SD namų ūkių 
biudžetų tyrimo duomenų lemia apklausų metodolo-
ginė specifika. Dėl finansinių motyvų SD apklausose 
dalyvauja daugiau vargingiau gyvenančių namų ūkių. 

Kita priežastis – dalis gyventojų greičiausiai atsisako 
dalyvauti apklausose dėl nenoro atskleisti savo tikro-
sios finansinės padėties. 2002 m. vasarą LLRI atlikto 
„Lietuvos namų ūkių tyrimo“ duomenimis4, Lietuvos 
gyventojai yra linkę nuslėpti iki 37 proc. gaunamų 
pajamų. 

Rinkos dalyvių nuomone, gyventojų finansinė padė-
tis 2005 m. turėtų gerėti, tačiau ji nesieks anksčiau 
prognozuoto 2004 metų lygio. Prognozuojama, kad 
2005 m. namų ūkių pajamos augs 6,6 proc. (127 
Lt/mėn.) ir sieks 2055 Lt/mėn. Pajamos vienam ūkio 
nariui sudarys 805 Lt/mėn.

Nedarbas kitais metais turėtų toliau mažėti, o darbo 
užmokestis toliau augti. Kadangi darbo užmokestis 
sudaro 69 proc. visų disponuojamų pajamų ir yra pa-
grindinis pajamų šaltinis, tai prognozuojamas spar-
tesnis atlyginimų kilimas turėtų kilstelti ir namų ūkių 
pajamas. 23 proc. namų ūkių pajamų sudarančios so-
cialinės pašalpos kitais metais ir skaičiumi, ir verte 
taip pat turėtų augti ir taip didinti bendras namų ūkių 
pajamas. 2005 m. biudžeto projekte numatyta skirti 
41 mln. litų paramai šeimoms, mokant po 50 litų vai-
kui nuo 3 iki 7 metų. Siekiant kompensuoti vystyklų 
pabrangimą dėl 18 proc. PVM, nuo sausio 1 dienos 
nuo 750 iki 1000 litų bus didinama išmoka gimus vai-
kui. Taip pat bus didinama parama šeimoms, auginan-
čioms vaikus iki vienerių metų, bei mokamos valsty-
binės pensijos motinoms, užauginusioms 7 ir daugiau 
vaikų. Nuo sausio mėnesio turėtų didėti ir slaugos 
pašalpos. Namų ūkio pajamas augintų ir daugelio par-
tijų programose siūlomas neapmokestinamojo darbo 
užmokesčio minimumo didinimas. 

Kalbant apie namų ūkių pajamų perspektyvas galima 
paminėti SD atliekamą ekonominių vertinimų tyrimą, 
kuris atspindi gyventojų požiūrį į artimiausias namų 
ūkių ir šalies ekonomikos perspektyvas5. Šių metų 
rugsėjo mėnesį, palyginti su 2003 m. rugsėju, ekono-
minių vertinimų rodiklis padidėjo 9 punktais. Ir nors 
respondentai vis dar neigiamai vertina dabartinę namų 
ūkių finansinę padėtį, taip savo finansinę situaciją 
įvertinusių šiemet jau mažiau, o lūkesčiai, kad per at-

1 Draudžiamosios pajamos padidintos beveik dvigubai daugiau nei tikėtasi. Prieš tai jos buvo didintos 2003 m. liepą (nuo 886 Lt iki 901 Lt), 
po daugiau nei 4 metų pertraukos (prieš tai didinta 1999 m. vasarį).
2 Taip pat išaugo ir „Sodros” mokamos draudimo pašalpos bei kompensacijos, išmokamos ligos, motinystės (tėvystės), nelaimingų atsitikimų 
darbe ar profesinės ligos atvejais, kurių dydžiai siejami su einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžiu.
3 Lietuvos statistikos departamentas, Namų ūkių biudžetų 2003 m. tyrimo rezultatai, 2004 05 04, http://www.std.lt.
4 Pagal Pasaulio banko projektą „Būsto programa“.
5 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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einančius 12 mėnesių situacija gerės, yra dideli6. Gan 
aukštam ekonominių vertinimų rodikliui daugiausia 
įtakos turėjo 12 punktų išaugęs paslaugų pasitikėjimo 
rodiklis, 11 punktų padidėjęs vartotojų pasitikėjimo 
rodiklis ir 5 punktais padidėjęs pramonės pasitikėjimo 
rodiklis. Šįkart daugiau respondentų teigė, kad dabar 
yra tinkamas laikas taupyti, geriau vertino sutaupy-
mo galimybes, daugiau buvo linkę leisti savo pinigus 
vartojimo prekėms, taip pat ir dideliems pirkiniams 
įsigyti7.

2.2. Darbo užmokestis augs

Po dvejų metų stagnacijos, 2004 m. tikimasi spartes-
nio darbo užmokesčio augimo (žr. 2.2 grafiką). LLRI 
tyrimo metu rinkos dalyviai prognozuoja nurodyto 
laikotarpio vidutinį mėnesinį atlyginimą už darbą po 
mokesčių, gautą pinigais ir nebūtinai deklaruojamą. 
Rinkos dalyvių nuomone, 2004 m. vidutinis dar-
bo užmokestis augs 7 proc. (72 Lt/mėn.) ir sudarys 
1113 Lt/mėn. 

Rinkos dalyviai, prieš pusę metų pateikę ex poste įver-
tį, kad 2003 m. darbo užmokestis beveik neaugo, op-
timistiškai vertina šių metų augimo galimybę. Tyrimo 
dalyviai padidino savo metų pradžioje išsakytas pro-
gnozes, kuriose buvo tikimasi, kad darbo užmokestis 
sudarys 1103 Lt/mėn., tačiau vis dar prognozuoja lė-
tesnį augimą, nei tikėtasi prieš metus, kai buvo mano-
ma, kad darbo užmokestis išaugs iki 1130 Lt/mėn. 

Kaip rodo tyrimo rezultatai, darbo užmokesčio au-
gimą veikia mažėjantis nedarbas ir stiprėjanti kon-
kurencija dėl darbo jėgos, bei toliau augantis įmonių 
pelningumas8. Sąlygas kelti atlyginimus sudaro ir dėl 
naujų technologijų diegimo ir modernizavimo didė-
jantis įmonių efektyvumas. Vidutinį darbo užmokes-
čio lygį šalyje kelia ir biudžetinių įstaigų atlyginimų 
didinimas: nuo gegužės 1 d. darbo užmokestis buvo 
padidintas vidutiniškai 100 litų daugiau kaip 200 
tūkst. biudžetinių įstaigų darbuotojų9. Be to, nuo ge-
gužės 1 d. nuo 450 iki 500 Lt padidinta minimali mė-
nesinė alga.

2.2 grafikas

* LSD II ketvirčio duomenys, be individualiųjų įmonių. 
Šaltinis: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Lietuvos statistikos 
departamentas, Finansų ministerija 

Statistikos departamento skaičiavimais, 2004 m. neto 
darbo užmokestis šalies ūkyje, neįskaitant individua-
liųjų (personalinių) įmonių, per metus išaugo 37 Lt ir 
II ketvirčio pabaigoje sudarė 848 Lt/mėn.10 

Kaip ir anksčiau, rinkos dalyvių vertinimai yra didesni 
už oficialų rodiklį (žr. 2.2 grafiką). Taip yra dėl meto-
dologinių skirtumų. Lyginant SD ir LLRI tyrimo duo-
menis, būtina atsižvelgti į tai, kad SD skaičiai atspindi 
tik oficialiai deklaruojamą darbo užmokestį, tuo tar-
pu LLRI tyrimo dalyviai vertina bendrą vidutinį ap-
mokėjimą už darbą šalyje, įtraukdami į jo vertinimus 
oficialiai ir neoficialiai mokamą atlyginimą pinigais. 
Taigi LLRI ir SD duomenų skirtumai byloja apie (gan 
žymų) neoficialiai mokamų atlyginimų mastą. LLRI 
tyrimo duomenimis, apie 42 proc. žmonių, oficialiai
dirbančių už minimalią algą, gauna atlyginimus voke-
lyje. 2003 m. pradžioje Valstybinės mokesčių inspek-
cijos atliktais vertinimais, vokeliuose buvo išmokama 
apie 30 proc. realiai mokamų atlyginimų11.

Kitos institucijos šiems metams irgi prognozuoja 
spartesnį darbo užmokesčio augimą. Finansų minis-
terija nedidino savo šių metų vasario mėnesį suma-

6 Rodiklis kils nuo – 4 šiais metais iki 7 ateinančiais.
7 Lietuvos statistikos departamentas, Ekonominių vertinimų rodiklis rugpjūčio mėnesį padidėjo 4 punktais, 2003 08 29. 
8 Tyrimų tarnybos „HayGroup“ duomenimis, atlygis už analogišką darbą Lietuvoje ir Europos šalyse skiriasi 4 kartus. Ambrazas G., Darbo 
užmokestis auga lėčiau nei kaimynų, Respublika, 2003 05 29. 
9 Nuo gegužės 1 d. 10 litų padidinta bazinė mėnesine alga, kuri šiuo metu sudaro 115 Lt. Taip pat 0,68 lito padidintas ir bazinis valandinis 
atlygis.
10 Lietuvos statistikos departamentas, „Darbo užmokestis antrąjį 2004 m. ketvirtį padidėjo“, 2004 08 26.
11 Čaplikas A., „Nelegalus verslas išsigando perspėjimų”, Kauno diena, 2004 01 15. 

Vidutinis neto darbo uþmokestis, Lt/mën.
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žintos ankstesnės prognozės 2004-iesiems ir teigia, 
kad vidutinis bruto darbo užmokestis augs 6,1 proc. 
ir sudarys 1121 Lt/mėn.12 Vilniaus bankas pateikia 
didžiausią prognozę: jo teigimu, vidutinis mėnesinis 
bruto darbo užmokestis 2004 m. augs 9 proc. ir suda-
rys 1317 Lt/mėn.13 „Nord/LB Lietuva“ tikisi kad dar-
bo užmokestis per 2004 m. išaugs beveik 100 litų ir 
sudarys 1310 Lt/mėn.14 „Hansabank“ specialistai šių 
metų gegužės mėnesį nekeitė savo ankstesnių realaus 
darbo užmokesčio augimo prognozių 2004-iesiems, 
tikėdamiesi 8,1 proc. augimo15. SEB teigia, kad realus 
atlyginimas Lietuvoje 2004 m. augs 6,5 proc., o per 
kitus dvejus metus daugiau nei 7 proc.16 Europos Ko-
misijos prognozė – 5,8 proc. augimas17. 

Darbo uþmokesèio augimo prognozës

 2004  2005
VB 9,0 (1317) 9,0 (1436)
HB 8,1 7,6
LLRI  7,0 (1113) 7,7 (1199)
SEB 6,5 7,0**
FM 6,1 (1121) 6,8 (1197)
EK 5,8 
Nord/LB 8,4 (1310) 9,9 (1440)

Santrumpos: FM – Finansų ministerija, VB – Vilniaus bankas, EK 
– Europos Komisija18, HB – Hansabank, LLRI – Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto tyrimas, Nord/LB –Nord/LB Lietuva19, SEB – Skan-
dinaviska Enskilda Banken20. 
** 2005–2006 metais.

LLRI tyrimo duomenimis, kitąmet tikimasi pa-
našaus darbo užmokesčio augimo kaip ir šiemet. 
Anot rinkos dalyvių, 2005 m. darbo užmokestis 
augs 7,7 proc. (86 Lt/mėn.) ir vidutiniškai sudarys 
1199 Lt/mėn. Kaip rodo tyrimo rezultatai, didžiausią 
įtaką uždarbio didėjimui turės tokie veiksniai kaip to-

liau mažėsiantis nedarbas ir auganti darbo jėgos pa-
klausa, nuožmesnė konkurencija darbo rinkoje dėl 
migracijos į kitas ES šalis bei sparčiau augsiantis 
įmonių pelningumas21. 

Mažiausiai uždirbančiųjų pajamos gali didėti, jei bus 
pritarta Finansų ministerijos siūlymui padidinti mini-
malią mėnesinę algą nuo 500 iki 600 Lt kitų metų pra-
džioje22. Kita vertus, dėl šio sprendimo dalis nekvali-
fikuotų arba mažai apmokamų žmonių gali apskritai 
netekti realaus arba potencialaus darbo. SD duome-
nims, minimalią algą gauna maždaug šeštadalis visų 
dirbančiųjų gyventojų. Didesnes pajamas kitais me-
tais gali gauti ne tik tam tikrų socialinių grupių, bet 
ir tik tam tikrų profesijų atstovai. Ateinančiųjų metų 
biudžete numatyta skirti 21,2 mln. litų mokytojų dar-
bo užmokesčiui didinti nuo 2005 m. rugsėjo 1 d.

Be kitų veiksnių, oficialaus darbo užmokesčio augi-
mo lūkesčiai gali būti siejami su partijų pažadais dar 
kelti neapmokestinamąjį pajamų minimumą. Nors tie-
sioginė tokio žingsnio įtaka realiam darbo užmokes-
čio didėjimui ribota, ankstesni bandymai parodė, kad 
neapmokestinamojo pajamų minimumo didinimas 
darbo užmokesčio lygiui įtakos iš esmės neturėjo, ka-
dangi daugeliu atvejų darbuotojas su darbdaviu tariasi 
dėl pomokestinio, „į rankas“ gaunamo atlygio. Be to, 
kaip minėta, dažnai darbo užmokestis ar jo dalis yra 
mokami vokelyje. 

Rinkos dalyvių 2005 m. prognozės beveik atitin-
ka oficialiąsias prognozes. Finansų ministerija tiki-
si 6,8 proc. darbo užmokesčio augimo ir mano, kad 
vidutinis darbo užmokestis bus 1197 Lt/mėn., arba 
tik 2 Lt/mėn. mažiau nei prognozuoja LLRI tyrimo 
ekspertai. Tačiau, palyginti su kitomis institucijomis, 
rinkos dalyvių darbo užmokesčio augimo prognozės 
yra santūresnės. Vilniaus bankas nepakeitė savo anks-

12 Lietuvos finansų ministerija, Lietuvos ūkio plėtros prognozė 2004–2007 metams, http://www.finmin.lt.
13 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos apžvalga, Nr. 4 (18), 05 2004, p. 12.
14 Nord/LB Lietuva, „Lietuvos ūkio sektorių apžvalga”, 2004 06 (1), p. 4.
15 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 2004 05 03, p. 7.
16 SEB, Baltic Outlook, October 2003, p. 14.
17 European Commission, Economic Forecasts, Autumn 2004, p. 97.
18 Ibid.
19 Nord/LB Lietuva, „Lietuvos ūkio sektorių apžvalga”, 2004/1, 2004 06, p. 4.
20 SEB, Baltic Outlook, October 2003, p. 14.
21 Tyrimų tarnybos „HayGroup“ duomenimis, atlygis už analogišką darbą Lietuvoje ir Europos šalyse skiriasi 4 kartus. Ambrazas G., Darbo 
užmokestis auga lėčiau nei kaimynų, Respublika, 2003 05 29. 
22 ELTA, „Pramoninkai ketina apsispręsti dėl minimalios algos didinimo,“ 2004 09 07; Lietuvos žinios, Laima Buzienė „Dideli debatai 
dėl mažų atlyginimų”, 2004 09 22. Apskaičiuojant politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir tarnautojų atlyginimus bei priedus už turimus 
laipsnius, toliau bus naudojama bazinė 430 Lt. alga. Minimali alga nedidinama tiems asmenims, kurių pajamos iš parduotos žemės ūkio pro-
dukcijos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų pajamų, bei ūkininkams ir jų samdomiems darbuotojams. Paskutinį kartą minimali mėnesinė alga 
buvo padidinta 1998 m. birželio 1 d.
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tesnės prognozės ir teigia, kad 2005 m. darbo užmo-
kestis augs 9 proc. iki 1436 Lt/mėn., o 2006 m. – dar 
8,5 proc. ir sieks 1558 Lt.23 „Nord/LB Lietuva“ nuo-
mone, realus darbo užmokestis per metus paaugs dar 
130 litų ir 2005 m. sudarys 1440 Lt/mėn.24 „Hansa-
bank“ tikisi kad kitais metais darbo užmokestis augs 
panašiais tempais kaip ir šiemet – 7,6 proc.25 

2.3. Namų ūkiai šiemet vis dar taupo, tačiau 
investuoja mažiau

Namų ūkio investicijos – tai lėšos, naudojamos ilga-
laikiam 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 bankuo-
se, namuose arba yra paskolinę. 

2002–2003 metais sparčiai augusių tiek santaupų, 
tiek ir namų ūkių investicijų augimo tempai, tyrimo 
respondentų nuomone, šiemet turėtų gerokai sumažė-
ti. LLRI tyrimas rodo, kad santaupų apimtys šiemet 
labai keistis neturėtų, kai tuo tarpu investuojama bus 
žymiai mažiau. Rinkos dalyviai mano, kad santau-
pos šiais metais vidutiniškai augs 1,5 proc. (arba 4 
litais) ir sudarys 267 Lt/mėn., kai tuo tarpu ilgalai-
kio vartojimo prekėms įsigyti šiemet vidutiniškai 
bus skiriama tik 247 Lt/mėn., t. y. 46 litais arba 
16 proc. mažiau nei 2003 m. 

Šiame tyrime rinkos dalyviai gana stipriai koregavo 
savo 2004 m. ir santaupų, ir investicijų, prognozes 
mažėjančia linkme. Šių metų pradžioje tyrimo daly-
viai gan optimistiškai vertino šių metų santaupų bei 
investicijų augimo dinamiką. Buvo tikimasi, kad san-
taupos augs 6,5 proc., o investicijos 14 proc., ir per 
mėnesį namų ūkyje bus sutaupoma apie 280 litų, o 
investuojama apie 333 litus. Nors santaupų augimo 
prognozių sumažinimas paskutiniame tyrime nėra 
toks žymus, vis dar išlaikantis aukštyn kylančią skalę, 
investicijų vertinimai nuo praeito tyrimo į neigiamą 
pusę buvo koreguoti beveik trečdaliu. 

Pastebimas investicijų namų ūkiuose mažėjimas gali 
būti tiesiogiai susijęs su sumenkusiais lūkesčiais dėl 
mažėjančių namų ūkių pajamų augimo. Tačiau net ir 
įvertinus namų ūkių pajamų neigiamo augimo pro-
gnozes, investicijų dalis namų ūkio biudžete šiais 
metais vidutiniškai sumažėjo 2 proc.– nuo 15,4 proc. 
2003-aisiais iki 13,4 proc. 2004 m. Santaupų dalis 
namų ūkiuose sudaro 14,5 proc. Tai iš dalies gali-
ma paaiškinti smarkiau augančiu namų ūkių var-
tojimu – per šių metų II ketvirtį jis paaugo beveik 
dešimtadaliu26.

Namų ūkių investicijoms įtakos gali turėti ir pablogė-
jusios išperkamosios nuomos sąlygos. Pagal 2004 m. 
sausio 15 d. priimtą naują Pridėtinės vertės mokes-
čio įstatymą, 18 proc. PVM už lizingu perkamą prekę 
turi būti sumokėtas iš karto. Ši nuostata pabrangino 
išperkamosios nuomos paslaugas. Kita galimybė yra 
pasiūlos bumo pabaiga. O ir tokio pirkimo bumo, 
kaip 2003 m. bei 2004 pradžioje, jau nebėra27. Taip 
pat reikia atkreipti dėmesį į brangstančias statybas. 
Brangstant darbo jėgai ir statybinėms medžiagoms 
vien per aštuonis šių metų mėnesius statybų kainos 
išaugo 6,7 proc., gyvenamųjų namų statyba pabrango 
dar daugiau.

Be to, tyrimo dalyviai savo vertinimus grindžia tuo, 
kad mažėjant palūkanų normoms, investiciniai pro-
cesai kelerius metus iš eilės sparčiai augo, taigi rinka 
jau prisisotino: gyventojai jau „prisipirko“ ilgalaikio 
vartojimo prekių ir savo investicinius poreikius paten-
kino. Tiesa, ši LLRI tyrimo ekspertų nuostata priešta-
rauja bankininkų vertinimams ir lūkesčiams. Pastarieji 
gana optimistiškai vertina investicinę situaciją Lietu-
voje, tvirtindami, kad vis daugiau gyventojų siekia in-
vestuoti ir tikėdamiesi, kad augantys atlyginimai toliau 
didins ir bankų paskolų portfelius28. Vilniaus bankas 
prognozuoja, kad bankų teikimų paskolų klientams 
skaičius šiemet turėtų išaugti net 37,5 proc.29 „Han-
sabank“ prognozėmis, paskolų rinka, šių metų pirmą 
pusmetį, lyginant su 2003 m. pirmu pusmečiu, išau-
gusi 61 proc., turėtų sparčiai augti dar bent dvejus 
metus30. 

23 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos apžvalga, Nr. 4 (12), 07 2003, p. 13.
24 Nord/LB Lietuva, „Lietuvos ūkio sektorių apžvalga”, 2004 06 (1), p. 4.
25 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 2004 05 03, p. 7. 
26 ELTA, „Statistikos departamentas patvirtina: Lietuvos ūkis antrąjį ketvirtį augo 7,3 proc.”, 2004 09 30.
27 Neracionalus, specialistų teigimu, butų pirkimo bumas, buvo veikiamas stojimo į ES nuotaikų. Delfi, „Būsto prikėjai pradėjo blaiviau 
vertinti situaciją”, 2004 10 13.
28 Biliauskas, M., „Bankininkai vilioja naujomis galimybėmis”, Lietuvos žinios, 2004 10 06, p. 7.
29 Vilniaus bankas/SEB, „Lietuvos makroekonomikos apžvalga”, p. 12.
30 Simėnas D., „Gyventojai įsuko plėtros smaigalį”, Verslo žinios, 2004 09 08, p. 10.
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31 Sytas A., „Lietuvoje draudimo rinka išaugo 14,3 proc.”, Verslo žinios 2004 09 20, p. 7.
32 Paškauskaitė, R., „Draudimo rinkos prognozės puikios“, Verslo žinios 2004 09 23, p. 5. 
33 Finansų ministerija, Lietuvos ūkio plėtros prognozė 2004–2007 metams.
34 Namų ūkių investicijų Statistikos departamentas netiria. 
35 Lietuvos statistikos departamentas, Namų ūkių biustų 2002 m. tyrimo rezultatai, 2003 03 20.

2.6 grafikas

Šaltinis: Lietuvos laisvosios rinkos institutas 

Prognozes apie toliau augančias namų ūkių santaupas, 
be kylančio gyventojų uždarbio, veikia kalbos apie di-
dėjančias palūkanas, taip pat kompensacijos už nekil-
nojamąjį turtą ir indėlius. 

Investicijas augina toliau gerėjantys lūkesčiai, kylantis 
ūkio subjektų pasitikėjimas (žr. 2,1 skirsnį) ir platesnis 
naudojimasis bankų paskolomis ir išperkamąja nuoma. 
Sparčiai populiarėjo vartojamosios paskolos, kurios 
dažnai naudojamos ilgalaikiam turtui įsigyti arba pa-
skoloms grąžinti. Kreditavimo rinkos augimui įtakos 
turi nesilpnėjanti nuožmi konkurencija tarp bankų ir 
lizingo bendrovių, skatinanti mažinti palūkanas ir ge-
rinti kitas skolinimo sąlygas. Namų ūkių investicijos 
taip pat turėtų augti nesilpstant žmonių susidomėjimui 
gyvybės draudimu. Jau per 8 pirmuosius šių metų mė-
nesius buvo pasirašyta 14,3 proc. daugiau sutarčių nei 
pernai31. Šalies draudimo rinka šiemet turėtų augti apie 
20 proc., o kitąmet dar sparčiau – apie 22–25 proc.32 

Papildomų paskatų investicijoms suteikia naujoji gy-
ventojų pajamų apmokestinimo tvarka. Nuo šių metų 
įsigaliojęs naujasis Gyventojų pajamų mokesčio įsta-
tymas įtvirtino gyventojų pajamų mokesčio lengvatas 
gyvybės draudimo įmokoms, kurios kartu su įmoko-
mis į pensijų fondus, išlaidomis studijoms ir būsto pa-
skolų palūkanomis neviršija 25 proc. asmens pajamų 
prieš mokesčius.

Kylant darbo užmokesčiui bei namų ūkių pajamoms, 
ateinančiais metais namų ūkių santaupų ir investicijų 
turėtų ir toliau daugėti. Finansų ministerijos duome-
nimis, kitais metais mažesnę biudžeto dalį sudarys 
kasdienio vartojimo prekėms įsigyti skirtos išlaidos – 
šiemet augusios 8,9 proc., kitais metais jos padidės 
tik 5,6 proc.33 Sulėtėjus santaupų bei vartojimo išlaidų 
augimui, investicijos vėl kils sparčiau. Prognozuoja-
ma, kad 2005 m. santaupos augs 6,7 proc., o inves-
ticijos 10,5 proc., tačiau sutaupoma visgi bus dau-
giau nei investuojama – atitinkamai 285 Lt/mėn. ir 
273 Lt/mėn. Santaupos sudarys 14,5 proc., o inves-
ticijos tik vos daugiau nei šiais metais, 13,9 proc. 

LLRI tyrimo duomenimis, gyventojai santaupoms 
skiria gerokai daugiau, nei teigia oficiali statistika34. 
SD namų ūkių biudžeto tyrimo duomenimis, 2003 m. 
vienas šalies namų ūkis santaupoms vidutiniškai sky-
rė 15,8 Lt/mėn.35 Žemą oficialiai skelbiamų vidutinių 
namų ūkių pajamų lygį greičiausiai galima aiškinti SD 
tyrimo respondentų pasiskirstymu: tik 1 proc. SD tyri-
mo dalyvių save įvardija kaip pasiturinčius, tuo tarpu 
net 33 proc. save apibūdina kaip vargšus. Kita galima 
LLRI tyrimo duomenų ir oficialaus rodiklio skirtumo
priežastis – nedeklaruojamos pajamos. 
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LLRI tyrimo dalyviø vertinimai ir prognozës
 2003 2004  2004  2005 
  ankst. prog. pokytis     patiksl. prog. pokytis prognozė pokytis
 Lt/mėn. Lt/mėn. proc. Lt/mėn. proc. Lt/mėn. proc.

Namų ūkių pajamos       

viso namų ūkio 1905 2058 8,0% 1928 -6,3% 2055 6,6%

vieno namų ūkio nario* 747 807 8,0% 721 -10,7% 769 6,7%

Neto darbo užmokestis 1041 1103 6,0% 1113 0,9% 1199 7,7%

Namų ūkių santaupos 263 280 6,5% 267 -4,6% 285 6,7%

Namų ūkių investicijos 293 333 13,7% 247 -25,8% 273 10,5%

* 2003- 2005 m.m. vieno namų ūkio nario pajamos paskaičiuotos remiantis 2001 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, kad vidutinį 
namų ūkį sudaro 2,55 asmens.
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3 skyrius. ĮMONIŲ FINANSAI IR 
INVESTICIJOS

3.1. Įmonių finansiniai rodikliai stabilūs ir po 
truputį gerėja

Įmonių finansinei būklei įvertinti naudojama plati 
gama finansinių rodiklių – pelningumo, likvidumo, 
apyvartumo (turto valdymo), paskolos aptarnavimo 
rodikliai. LLRI tyrime nagrinėjami du plačiausiai 
naudojami finansiniai rodikliai: pelningumas ir nuo-
savybės grąža1. 

Ankstesnio tyrimo metu, kuris vyko 2004 m. pra-
džioje, apklaustų ekspertų lūkesčiai buvo santūriai 
optimistiški. Tyrimo dalyviai prognozavo, kad šiais 
metais įmonių pelningumo ir nuosavybės grąžos ro-
dikliai truputį – keliomis dešimtosiomis procentinio 
punkto – gerės. 

Panašios tendencijos atsispindi ir šiame tyrime. Rin-
kos dalyvių nuomone, 2004 m. įmonių grynasis 
pelningumas vidutiniškai sieks 6,3 proc., o nuosa-
vybės grąža – 10,2 proc., t. y. praktiškai tiek pat, 
kiek 2003-aisiais. 

3.1 grafikas

Šaltinis: Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Oficiali statistika atspindi įmonių apyvartų augimą.
Statistikos departamento atliko 2004 m. II ketvirčio 
įmonių finansinių rezultatų tyrimo duomenimis, šių
metų II ketvirtį šalies įmonės už parduotas prekes ir 
suteiktas paslaugas gavo beveik 25 mlrd. litų pajamų. 
Tai yra 27 proc. daugiau nei praėjusių metų II ketvirtį 
ir 17 proc. daugiau nei šių metų I ketvirtį. Statistikos 
departamentas apskaičiavo, kad daugiau kaip pusę 
(59 proc.) visų pajamų gavo paslaugų sektorius, o pa-
slaugas teikiančių įmonių pajamos augo sparčiau nei 
įmonių, gaminančių prekes.

Oficiali statistika rodo augantį Lietuvos įmonių pel-
ningumą. Statistikos departamento duomenimis, visų 
įmonių 2004 m. II ketvirčio ikimokestinis pelnas siekė 
1,4 mlrd. litų, o vidutinis įmonių pelningumas (pelno 
prieš apmokestinimą santykis su pajamomis už par-
duotas prekes ir paslaugas) sudarė 5,8 proc. (I ketvirtį 
5,3 proc. praėjusių metų II ketvirtį 5,4 proc.). Verti-
nant pagal ekonomikos sektorius, didžiausias pelnin-
gumas buvo pašto ir telekomunikacijų sektoriuose 
(16 proc.), verslo paslaugų sektoriuje (14 proc.), sta-
tybinių medžiagų pramonėje (11 proc.). Pelningumas 
pramonės sektoriuje II ketvirtį siekė 6,8 proc., preky-
boje 3,7 proc.  Pelningai dirbusių įmonių dalis sudarė 
66 proc. ir buvo šiek tiek didesnė nei praėjusių metų 
II ketvirtį (65 proc.). 

Kitais metais, rinkos dalyvių vertinimu, pelningumas 
ir nuosavybės grąžos rodikliai didės. Prognozuo-
jama, kad 2005 m. grynasis pelningumas viduti-
niškai augs iki 6,5 proc., nuosavybės grąža – iki 
10,6 proc. Tikėtina, kad šiuos santūriai optimistiškus 
rinkos dalyvių lūkesčius lemia tebesitesiantis Lietu-
vos ekonomikos augimas, didėjanti vidaus paklausa 
bei su naryste ES siejama nauda. Neigiamos įtakos 
finansiniams rodikliams gali turėti didėjanti kvalifi-
kuoto darbo paklausa ir kaštai.

1997   1998    1999   2000    2001   2002    2003  2004p  2005p

20

15

10

5

0

Pelningumas ir nuosavybës gràþa, proc.

Nuosavybës gràþa Pelningumas

1 Įmonių pelningumas – tai per metus gauto grynojo pelno ir apyvartos procentinis santykis.  Nuosavybės grąža – tai grynojo pelno ir nuo-
savo kapitalo procentinis santykis.

18,8

12,3
8,6

5,7 5,3

9,99,710,48,6
11

15,1

10,2

6,1 6,36,35,6

10,6

6,5



31ÁMONIØ FINANSAI IR INVESTICIJOS

3.2. Investicijoms skiriama pelno dalis išlieka 
panaši 

LLRI tyrimo dalyvių nuomone, 1997–2001 m. įmo-
nės investicijoms skyrė vis didesnę pelno dalį, tačiau 
2002 m. ši dalis smarkiai sumažėjo. Rinkos dalyvių 
nuomone, 2004 m. bus reinvestuota 50 proc. pelno, 
palyginti su 66 proc. 2001-aisiais. 

3.2 grafikas

Šaltinis: Lietuvos laisvosios rinkos institutas 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 
2004 m. II ketvirtį, palyginti su 2003 m. atitinkamu 
laikotarpiu, materialinės investicijos (išlaidos statybai, 
remontui, įrenginių, mašinų, pastatų, žemės įsigijimui 

Ámoniø investuojama pelno dalis, proc.

ir pan.) išaugo 4,9 proc. Palyginti su ankstesniais me-
tais, lėtesnis materialinių investicijų augimas sietinas 
su tuo, kad kai kurie ekonomikos sektoriai patenkino 
investicijų poreikį (pvz., telekomunikacijų sektorius), 
kiti sektoriai tiesiog laukia struktūrinių fondų lėšų ir 
planuoja savo investicijas netolimoje ateityje.

Statistikos departamento duomenimis, tiesiogi-
nės užsienio investicijos, 2004 m. viduryje sudarė 
14658,1 mln. litų ir, palyginti su 2004 m. pradžia, 
padidėjo 7,0 proc.

Rimtesnių pokyčių 2005 m. rinkos dalyviai neprogno-
zuoja. Jų vertinimu, įmonių investicijos iš pelno ki-
tais metais išliks tokios pat ir sudarys 50 proc.

Nors reinvestuojamojo pelno dalis, LLRI tyrimo da-
lyvių nuomone, sumažėjo, įmonių inovacijų procesai 
praktiškai nesulėtėjo. Pasak rinkos dalyvių, 2004 m. 
tyrimams ir inovacijoms vidutiniškai bus skir-
ta 6,2 proc. visų įmonių išlaidų, t. y. daugiau nei 
2003 m., tačiau mažiau nei 2001 m. (7,2 proc.).

LLRI tyrimo dalyvių prognozės 2005-iesiems yra op-
timistiškesnės. Rinkos dalyvių nuomone, 2005 m. 
tyrimams ir inovacijoms įmonių skiriama išlaidų 
dalis turėtų didėti iki 6,7 proc., bet vis dar nesieks 
2001 m. lygio. 
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LLRI tyrimo dalyviø vertinimai ir prognozës

 2003 2004  pokytis  2004  pokytis  2005  pokytis 

  ankst. prog. proc. absoliučiai patik. prog. proc. absoliučiai prognozė proc. absoliučiai

Pelningumas 6,3 6,5 3,2% 0,2 6,28 -3,4% -0,22 6,52 3,8% 0,24

Nuosavybės grąža 10,3 10,6 2,9% 0,3 10,17 -4,1% -0,43 10,57 3,9% 0,4
Investicijoms skiriama 
pelno dalis 52 54 3,8% 2 49,9 -7,6% -4,1 50,2 0,6% 0,3
Mokslui ir inovacijoms 
skiriama išlaidų dalis 5,8 6,8 17,2% 1 6,16 -9,4% -0,64 6,69 8,6% 0,53
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4 skyrius. PINIGAI

4.1. Skola auga, VVP pelningumas mažėja

Finansų ministerijos duomenimis, 2004 m. II ketvir-
čio pabaigoje valdžios sektoriaus konsoliduota skola 
buvo 12,6 mlrd. litų arba 20,8 proc. prognozuojamo 
šių metų BVP. 

Didžiąją valstybės skolos dalį sudarė vertybiniai po-
pieriai1 – 10130 mln. litų, paskolos – 2475,8 mln. litų. 
Neišpirktų vertybinių popierių nominali vertė per 
pusmetį išaugo 986,8 mln. litų, o negrąžintos pasko-
los sumažėjo 385,4 mln. litų. Palyginti su 2003 m. pa-
baiga, valstybės skola už VVP padidėjo 10,8 proc. 

VVP litais pirminėje rinkoje iki rugpjūčio pabai-
gos buvo išplatinta už 731,24 mln. Lt, išpirkta – už 
837,6 mln. Lt2. Palyginti su ankstesniais metais, tai 
yra sveikintinas dalykas. 2003 m. grynasis skolinima-
sis buvo neigiamas, o 2002 m., palyginti su 2001 m., 
grynasis skolinimasis buvo išaugęs net keturis kartus. 
Kita vertus, grynasis skolinimasis užsienyje didėjo.

Po reikšmingų struktūrinių pokyčių 2002 m.3, šiais 
metais VVP terminų struktūra praktiškai nekito. Iždo 
vekseliai (iki vienerių metų VVP) 2004 m. rugpjūčio 
mėn. sudarė apie 8 proc. visų VVP, tuo tarpu 2002 m. 
ir 2001 m. jų dalis siekė atitinkamai apie 20 ir 30 proc. 
3 metų iždo obligacijos visoje VVP apyvartoje suda-
rė 28 proc., 5 ir 10 metų iždo obligacijos atitinkamai 
29 proc. ir 11 proc.

4.1 grafikas

Šaltinis: Finansų ministerija

Stabili šalies finansinė padėtis, geri makroekonominiai 
rodikliai, didelė saugių vertybinių popierių paklausa, 
pagerinti Lietuvos skolinimosi reitingai4 ir toliau ma-
žino litais išleistų VVP pelningumo normą: vidutinis 
VVP pelningumas sumažėjo nuo 4,63 proc. 2002 m. 
iki 3,81 proc. 2003 m. ir iki 3,04 proc. 2004 m. rug-
pjūčio mėn. 

LLRI tyrimo dalyvių nuomone, 2004 m. pabaigoje 
3 metų iždo obligacijų pelningumas pirminėje rin-
koje sieks 3,71 proc. Prognozuojamas pelningumas 
yra aukštesnis nei 2004 m. rugpjūčio pabaigoje bu-
vęs 3 metų iždo obligacijų vidutinis pelningumas5. 

Jau ankstesnio tyrimo metu rinkos dalyviai prognoza-
vo nuosaikų palūkanų normos kilimą, tos pačios nuo-
monės jie laikosi ir šio tyrimo metu. 

Prognozuojama, kad 2005 m. pabaigoje 3 m. iždo 
obligacijų pelningumas pirminėje rinkoje sieks 
3,95 proc. 

1 Su taupymo lakštais, bet neįskaitant emisijos, skirtos atsiskaityti su LAIB kreditoriais – fiziniais asmenimis.
2 Neįtraukti specialiais įstatymais išleistų obligacijų išpirkimai.
3 2002 m. nustota emituoti 1 ir 3 mėnesių trukmės VVP, o 2002 m. kovo mėnesį pirmą kartą išleistos 10 metų iždo obligacijos.
4 Šiuo metu tarptautinė kredito reitingo agentūra „Moody’s“ Lietuvos ilgalaikiam skolinimuisi užsienio valiuta yra suteikusi A3 reitingą su 
teigiama perspektyva, nacionaline valiuta – A3. Atitinkamai Standard&Poor‘s bei „Fitch“ yra suteikusios A- (neutrali perspektyva) ir A- (tei-
giama perspektyva) ilgalaikiam skolinimuisi užsienio valiuta bei A- ir A – ilgalaikiam skolinimuisi nacionaline valiuta. 
5 2004 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje išplatintos 3 m. VVP emisijos vidutinis pelningumas siekė 3,39 proc.
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Tikėtina, kad aukštesnį VVP pelningumą rinkos daly-
viai sieja su JAV fedaralinių rezervų sistemos vykdo-
mos pinigų politikos pokyčiais. JAV federalinių rezer-
vų sistemos priimtas sprendimas padidinti palūkanų 
normas. Refinansavimo norma šiais metais buvo pa-
didinta tris kartus po 0,25 procentinius punktus ir šiuo 
metu sudaro 1,75 proc.

4.2. Skolinimosi kaina stabilizavosi, skolini-
masis ir toliau auga

2004 m. skolinimosi iš komercinių bankų kaina stabi-
lizavosi ir buvo panaši į buvusią 2003 m. 

Lietuvos banko duomenimis, 1–5 metų ir virš 5 metų 
trukmės paskolos litais 2004 m. rugpjūčio pabaigoje 
kainavo atitinkamai 6,32 proc. ir 4,77 proc. 

Palūkanų normų lygis Lietuvoje yra pasaulio rinkų ten-
dencijų atspindys. Jį taip pat lemia aukštas Lietuvos ban-
kų sistemos likvidumas ir stipri bankų konkurencija. 

2004 m. toliau augo komercinių bankų kreditų portfe-
lis. Lietuvos banko duomenimis, per aštuonis 2004 m. 
mėnesius komerciniai bankai buvo suteikę kreditų už 
6,8 mlrd. Lt, arba 6,6 proc. daugiau nei per 2003 m. 
tą patį laikotarpį. Sparčiai augo fizinių asmenų paimtų 
kreditų apimtys: nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje 
gyventojams buvo suteikta kreditų beveik už 2 mlrd. 
litų, t. y. beveik dvigubai daugiau nei metų pradžioje. 
Tuo tarpu įmonėms per aštuonis 2004 m. mėnesius 
buvo suteikta kreditų už 4,7 mlrd. litų, t. y. 10 proc. 
mažiau nei per 2003 m. tą patį laikotarpį.

4.2grafikas

Šaltinis: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Lietuvos bankas

LLRI tyrimas rodo, kad 2004 m. pabaigoje skolinimo 
iš komercinių bankų kaina truputį didės. Rinkos daly-
vių nuomone, 2004 m. pabaigoje 1 ir 5 metų truk-
mės paskolos litais kainuos tiek pat – 5,6 proc.6

Be bankų kreditų, rinkoje toliau populiarėja lizingo 
ir faktoringo paslaugos. Per devynis 2003 m. mėne-
sius šių paslaugų portfeliai sudarė beveik ketvirtada-
lį bankų kreditų (įskaitant bankų kreditus bankams 
ir finansų įstaigoms) ir augimo tempais nenusileido 
bankų kreditų augimui: per 2004 m. I pusmetį lizingo 
bendrovių lizingo portfelis, palyginti su atitinkamu 
praėjusių metų rezultatu, didėjo 50,7 proc. ir siekė 
3206 mlrd. Lt. Faktoringo portfelis, Lietuvos lizin-
go asociacijos duomenimis, tuo pat metu padidėjo 
27,1 proc. iki 545,8 mln. litų. 

LLRI tyrimo dalyviai mano, kad ne bankų pasko-
lų (įskaitant lizingo, faktoringo paslaugas) rinkos 
dalis nesikeis ir 2004 m. sudarys apie 18 proc. 

Neigiamą įtaką lizingui ir faktoringui daro priimtas 
Finansų įstaigų įstatymas, kuris lizingą ir faktoringą 
prilygino paskoloms. Kaip žinia, akcinių bendrovių 
įstatymas ir kiti teisės aktai draudžia skolinti atviro ir 
uždaro tipo akcinėms bendrovėms virš nuosavo kapi-
talo, o tai reiškia, kad lizingo ir faktoringo kompani-
jų galimybės teikti paslaugas bus stipriai suvaržytos 
nuosavo kapitalo atžvilgiu. 

Vos „per plauką“ nebuvo priimtas dar vienas itin 
skausmingas ir ekonomiškai nepagrįstas lizingo veik-
los suvaržymas. Šių metų pavasarį buvo parengtas Fi-
nansų įstaigų įstatymo pakeitimas, kurį priėmus dalis 
šiuo metu lizingo įmonių teikiamų paslaugų patektų 
į tų paslaugų ratą, iš kurių lizingo įmonės negalėtų 
gauti daugiau kaip 10 proc. pajamų. Tarp tokių pa-
slaugų patektų veiklos nuoma, pirkimas-pardavimas 
išsimokėtinai, lizingo sutartys su papildomomis pa-
slaugomis ir kitos paslaugos.

Nepaisant to, kan minėtas suvaržymas nebuvo įgy-
vendintas, nebankinių paskolų rinką vis dar varžo kiti 
nereikalingi apribojimai ir vargu ar artimiausiu metu 
galima tikėtis didesnės konkurencijos bankams.
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6 Tyrimo dalyvių prašoma įvertinti visus su skolinimusi susijusius kaštus, ko neatspindi Lietuvos banko skelbiami duomenys apie skolinimosi kainą.
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4.3. Taupymas auga lėtai

Lietuvos banko duomenimis, per aštuonis 2004 m. 
mėnesius komercinių bankų indėlių portfelis išaugo 
16 proc. ir sudarė 19,7 mlrd. Lt. 

Indėlių terminų analizė rodo, kad išaugo gyventojų in-
dėliai iki pareikalavimo – per nagrinėjamą laikotarpį 
jie išaugo 8,8 proc. iki 3,7 mlrd. Lt. Gyventojų turimi 
terminuoti indėliai komerciniuose bankuose padidėjo 
apie 18 proc. ir 2004 m. rugpjūčio pabaigoje sudarė 
5,2 mlrd. Lt. Tokią padėtį lemia auganti ekonomika, 
didėjančios žmonių pajamos, gausėjantis skaičius 
įmonių, kurios perveda darbo užmokesčtį į korteles, 
bankų rinkodaros akcijos platinant debetines ir kredi-
tines korteles, bankų pastangos pritraukti kuo daugiau 
terminuotų indėlių. 

Auga privačių įmonių turimi indėliai (tiek iki parei-
kalavimo, tiek terminuoti). 2001 m. pabaigoje pri-
vačių verslo įmonių turimi indėliai iki pareikalavimo 
sudarė 2236,4 mln. Lt, 2002 m. pabaigoje – 2487,7 
mln. Lt, o 2003 m. pabaigoje – 3032,7 mln. Lt, 2004 
m. rugpjūčio pabaigoje – 3104,1 mln. Lt. Terminuo-
ti indėliai 2001 m. pabaigoje sudarė 504,8 mln. Lt, 
2002 m. – 848,5 mln. Lt, 2003 m. – 1031,9 mln. Lt, 
2004 m. rugpjūčio pabaigoje – 1383,7 mln. Lt. Tikėti-
na, kad didesnes terminuotų indėlių apimtis lėmė tai, 
kad įmonėse didėjo laikinai laisvų apyvartinių lėšų, 
kurias jos naudingai ir saugiai investavo į terminuotus 
indėlius. 

Kaip įprasta, 2004 m. daugiausia buvo sudaryta ter-
minuotų, iki 1 mėnesio trukmės indėlių sutarčių, – vi-
dutiniškai už 5,8 mlrd. Lt per vieną mėnesį. Tuo tarpu 
ilgesniam nei 1 mėnesio terminui per nagrinėjamą 
laikotarpį buvo priimta po 1,1 mlrd. Lt indėlių per 
mėnesį, t. y. panašiai tiek pat, kiek 2002 m. ir 2003 m. 
Pakankamai sparčiai augo ilgesnio nei 2 metų termi-
no indėliai. Tikėtina, kad tokias tendencijas lemia už 

ilgalaikius indėlius mokamos didesnės palūkanos, di-
desnis poreikis ir galimybės kaupti pinigus ateičiai, 
pagerėjęs požiūris į bankus, bankų konkurencija ir 
reklama. Kita vertus, bendroje terminuotų indėlių 
apimtyje ilgesnio nei 2 metų termino indėliai nesu-
daro ir 2 proc. 

2004 m. indėlių pelningumas toliau mažėjo. Lietuvos 
banko duomenimis, vidutinis terminuotų indėlių litais 
pelningumas, palyginti su kitomis valiutomis, išliko 
didžiausias ir 2004 m. rugpjūčio pabaigoje sudarė 
1,37 proc. (prieš metus – 1,27 proc.). Vidutinės pa-
lūkanos už terminuotus indėlius JAV doleriais ir eu-
rais per metus padidėjo atitinkamai 0,36 ir 0,06 proc. 
punkto ir 2004 m. rugpjūčio pabaigoje sudarė atitin-
kamai 1,20 ir 1,59 proc. 

4.3 grafikas

Šaltinis: Lietuvos bankas

Tikėtina, kad šiais metais indėlių kainos smarkiai 
nesikeis, kadangi bankai geromis sąlygomis gali pri-
traukti skolintų lėšų iš užsienio. Euro zonos šalių eko-
nomikos būklė ir perspektyvos šiems metams ir su tuo 
susijusi ECB politika taip pat neturėtų sudaryti sąlygų 
indėliams stipriai brangti. Tiesa, indėliai JAV doleriais 
gali kiek pabrangti dėl JAV Federalinės rezervų siste-
mos pradėtos vykdyti restrikcinės pinigų politikos.
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LLRI tyrimo dalyviø vertinimai ir prognozës: palûkanø normos ir nebankinës paskolos, proc.

 2003 2004  pokytis  2004  pokytis  2005  pokytis 

  ankst. prog. proc. absoliučiai patik. prog. proc. absoliučiai prognozė proc. absoliučiai

Palūkanų normos          

1 m. paskolos litais 5,72 5,93 3,7% 0,21 5,6 -5,6% -0,33 5,77 3,0% 0,17

5 m. paskolos litais 5,75 5,96 3,7% 0,21 5,6 -6,0% -0,36 5,86 4,6% 0,26

3 m. trukmės VVP 3,9 4,18 - - 3,71 -11,2% -0,47 3,95 6,5% 0,24

Nebankinės paskolos 19 18 -5,3% -1 17,8 -1,1% -0,2 16,95 -4,8% -0,85
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2004 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais atlikto tyrimo duo-
menimis, Lietuvos ekonominė situacija ir šiais, ir atei-
nančiais metais turėtų būti stabili. Ekonomika vis dar 
auga sparčiai, įmonių finansinė padėtis gerėja, daugė-
ja dirbančiųjų ir kyla jų gaunamas darbo užmokestis. 
Ekonomikos augimą skatina vidaus rinkos ir ekspor-
to plėtra, atgyjančios investicijos, gerėjantys verslo ir 
gyventojų lūkesčiai. Kita vertus, rinkos dalyvių nuo-
mone, šešėlinės ekonomikos apimtys jau keletą metų 
nemažėja, net keturi iš dešimties oficialiai dirbančiųjų 
už minimalią algą gauna atlyginimus vokelyje. Ne-
igiamos šešėlinės ekonomikos prognozės atspindi ir, 
rinkos dalyvių manymu, nemažėjančią, o šiemet net ir 
stipriau jaučiamą, mokesčių naštą. Pasidavę Europos 
Sąjungos stojimo nuotaikoms ir prieš pusę metų pa-
teikę itin optimistiškas prognozes visose srityse, rin-
kos dalyviai ekonomikos augimą veikiančius procesus 
šįkart vertino racionaliau ir santūriau. Vis dar tikimasi 
pastovaus augimo užimtumo, darbo užmokesčio, in-
vesticijų ir užsienio prekybos srityse, tačiau nenuma-
toma didesnių išorinių veiksnių nulemtų šuolių. 

Tyrimo duomenimis, 2004 m. bendrasis vidaus produk-
tas išaugs 7 proc., palyginti su, tyrimo dalyvių ex poste 
vertinimu, 7,4 proc. augimu 2003 m. Rinkos dalyvių 
šalies ūkio augimo prognozės 2004-iesiems yra aukš-
tesnės nei anksčiau skelbtosios. Jie mano, kad kitais 
metais ekonomikos augimas bus dar lėtesnis ir sudarys 
6,5 proc. Tokios prognozės atspindi ir oficialių vidaus 
bei tarptautinių institucijų prognozėse pastebimas ten-
dencijas. Lėtesnį augimą lemia kvalifikuotos darbo jė-
gos trūkumas, stipriai veikiamas migracijos į ES šalis, 
ilgalaikis investicijų badmetis, lėtesnis eksporto augi-
mas. Kita vertus, augimą ir toliau skatina spartus vidaus 
rinkos, užsienio prekybos augimas, atsigaunančios in-
vesticijos. Tyrimo duomenimis, teigiamus lūkesčius 
stiprina ir Lietuvos narystė Europos Sąjungoje. Rinkos 
dalyviai vieningai teigiamai vertina Lietuvos stojimo 
į Europos Sąjungą poveikį mūsų šalies ekonomikai ir 
teigia jį būsiant stipriausią 2005–2008 m. 

Tyrimo duomenimis, 2004 m. eksportas auga šiek tiek 
lėčiau nei pernai, tuo tarpu importas kiek sparčiau. Šių 
metų viduryje tyrimo dalyviai sumažino savo anks-

tesnius 2004 m. eksporto lūkesčius beveik dešimtada-
liu ir dabar prognozuoja 11,6 proc. augimą. Importas 
augs labai panašiu tempu – 2004 m. jis turėtų padi-
dėti 11,7 proc. Santūresnes importo prognozes galėjo 
įtakoti sulėtėję ir tik dabar atsigaunantys investiciniai 
procesai, sumenkę lūkesčiai dėl namų ūkių pajamų au-
gimo, taip pat dėl narystės ES pakitęs prekybos su tre-
čiosiomis šalimis režimas, būtent padidėję muitai pre-
kėms iš Europos Sąjungai nepriklausančių narių. Tuo 
tarpu mažesni eksporto vertinimai gali būti susiję su 
vangesniu nei anksčiau tikėtasi pagrindinių Lietuvos 
įmonių eksporto rinkų, ypač euro zonos, atsigavimu. 

2005 m. laukiama spartesnio ir eksporto, ir importo 
augimo. Eksporto augimo tempai ir kitais metais tu-
rėtų būti viena procentine dalimi lėtesni už importo. 
Rinkos dalyviai prognozuoja, kad 2005 m. eksportas 
augs 12,5 proc., o importas 12,6 proc. 

Šių metų viduryje rinkos dalyviai koregavo savo anks-
tesniojo tyrimo metu išsakytas prognozes dėl šešėlyje 
esančios ekonomikos dalies. Naujausiame tyrime rin-
kos dalyviai prognozuoja, kad 2004 m. šešėlinė ekono-
mika sudarys 19,5 proc. BVP, o kitais metais mažės iki 
18,7 proc. Prieš šešis mėnesius tyrimo dalyviai pirmą 
kartą po trejų metų pertraukos prognozavo šešėlinės 
ekonomikos mažėjimą nuo stabilių 20 proc. 2002–
2003 m. iki 18,6 proc. 2004-aisiais. Šešėlinės ekono-
mikos dalis naujausiame tyrime buvo beveik procentu 
padidinta ir, rinkos dalyvių vertinimais, sudaro apie 
penktadalį šalies ekonomikos. Šešėlinei ekonomikai 
mažėti trukdo nelengvėjanti – ir, manoma, augsianti 
– mokesčių našta, griežti darbo santykių reguliavimai, 
toliau didinami cigarečių, degalų akcizai, pablogėju-
sios individualiųjų įmonių verslo sąlygos.

Rinkos dalyviai mano kainas augant daug sparčiau 
šiais metais, palyginti su 2003-aisiais, ir prognozuoja, 
kad spartus augimas išliks ir 2005-aisiais. Pasak rin-
kos dalyvių, 2004 m. po 2003-aisiais vyravusio lėto 
kainų augimo ir vartojimo, ir gamintojų perkamų pre-
kių ir paslaugų kainos turėtų augti sparčiau: vartotojų 
kainos išaugs 2,5 proc., o gamintojų 2,7 proc., paly-
ginti su 0,8 proc. augimu 2003 m. Kainas kilti skatina 
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dėl narystės Europos Sąjungoje pasikeitęs prekybos 
režimas ir akcizai, aukštos naftos kainos. Kainas au-
gina ir dėl mažėjančio nedarbo ir kylančio darbo už-
mokesčio augantis didėjantis vartojimas ir pastarojo 
auginama vidaus paklausa. 

Naujausiame tyrime pastebimas ypač ryškus pokytis 
vertinant gamintojų prekių ir paslaugų kainų augimą: 
rinkos dalyviai per 40 proc. padidino žiemą išsakytus 
2004 m. vertinimus – nuo 1,9 proc. iki 2,7 proc. Varto-
tojų kainų augimo prognozės buvo padidintos 7 proc. 
Vartojimo prekių kainų indekso didinimas šį kartą gali 
būti susijęs ne tiek su kylančiomis namų ūkių inves-
ticijomis (kurios, rinkos dalyvių nuomone, šiemet ge-
rokai santūresnės), kiek su augančiomis kasdieniam 
vartojimui skiriamomis lėšomis. Gamintojų kainos 
kyla dėl subsidijų eksportui už ES ribų bei neimpor-
tuojamų į Lietuvą subsidijuotų žemės ūkio produktų 
iš ES. Be to, pasikeitus užsienio prekybos režimui, 
brango daugelis iš trečiųjų šalių importuojamų prekių 
ir žaliavų. Gamintojų kainas smarkiai kelia ir rekor-
diškai brangstanti nafta.

Prognozuojama, kad mažėjant nedarbui, sparčiau au-
gant darbo užmokesčiui, namų ūkių pajamoms ir vi-
daus vartojimui, 2005 m. kainos kils dar sparčiau nei 
šiemet. Anot rinkos dalyvių, vartojimo prekių ir pa-
slaugų kainos didės 2,8 proc., gamintojų – 3,1 proc. Be 
anksčiau minėtų veiksnių, tokioms prognozėms įtakos 
greičiausiai turi augančios naftos kainos, laipsniškas 
mokesčių su ES harmonizavimas, didinami akcizai.

Stabiliai augant ekonomikai, toliau gerėja padėtis dar-
bo rinkoje. Rinkos dalyviai teigia, kad 2004 m. pabai-
goje nedarbo lygis bus 9,6 proc., palyginti su 11 proc. 
2003 m. pabaigoje. Tikimasi, kad nedarbas ir toliau 
tolygiai mažės ir 2005 m. pabaigoje sudarys 9 proc. 

Nedarbo mažėjimą veikia besitęsianti ūkio plėtra ir 
teigiami lūkesčiai dėl gerėsiančios įmonių padėties. 
Nedarbo duomenis taip pat koregavo lietuvių migra-
cija į ES darbo rinkas. Kita vertus, nedarbui dar spar-
čiau kristi trukdo verslui ir darbui nepalankūs mokes-
čių politikos pakeitimai, griežtinamas darbo santykių 
reguliavimas, didinamas privalomasis minimalus at-
lyginimas, didelis nekvalifikuotų bedarbių skaičius ir 
kvalifikuotų specialistų stoka.

Rinkos dalyvių nuomone, 2004 m. mokesčių našta 
pakilo nuo praeitų metų ir dabar sudaro 36,5 proc. 
BVP. Ex poste vertinimais, 2003 m. mokesčių naš-
ta sudarė 35 proc., ir metų pradžioje rinkos dalyviai 
prognozavo, kad šiemet ji keistis neturėtų. Visgi nau-

jausiame tyrime rinkos dalyviai kėlė mokesčių naš-
tos prognozes beveik pusantro procento. Didesnės 
mokesčių naštos prognozės gali būti susijusios ir su 
šiek tiek mažintomis BVP augimo prognozėmis, ir su 
Vyriausybės mokesčių politika Lietuvos narystės Eu-
ropos Sąjungoje kontekste. Rinkos dalyviai tikisi, kad 
2005 m. mokesčių naštos lygis smarkiai nekis, mažė-
damas tik puse procento iki 36 proc. Toks rodiklis yra 
vis dar aukštesnis ir už pernai metų mokesčių naštą, ir 
už ankstesnius tyrimo dalyvių lūkesčius. 

LLRI tyrimo duomenimis, po dvejų metų stagnacijos, 
2004 m. tikimasi spartesnio darbo užmokesčio augi-
mo. Rinkos dalyviai pagerino savo metų pradžioje 
išsakytas prognozes ir mano, kad 2004 m. vidutinis 
darbo užmokestis augs 7 proc. (72 Lt/mėn.) ir suda-
rys 1113 Lt/mėn. Kaip rodo tyrimo rezultatai, darbo 
užmokesčio augimui įtaką daro mažėjantis nedarbas 
ir stiprėjanti konkurencija dėl darbo jėgos, toliau au-
gantis įmonių efektyvumas ir pelningumas ir tikėtinas 
postūmis dėl narystės Europos Sąjungoje. Optimistiš-
kesnes vidutinio darbo užmokesčio prognozes lėmė ir 
minimalios mėnesinės algos, įskaitant ir biudžetinių 
įstaigų darbuotojų atlyginimus, didinimas.

Tų pačių veiksnių veikiamas, darbo užmokestis turė-
tų kilti ir kitąmet. LLRI tyrimo duomenimis, 2005 m. 
darbo užmokestis turėtų augti panašiais tempais kaip 
ir šiemet. Anot rinkos dalyvių, 2005 m. darbo užmo-
kestis ūgtels 7,7 proc. (86 Lt/mėn.) ir metų gale vidu-
tiniškai sudarys 1199 Lt/mėn. 

Augant ekonomikai nuolat gerėjo gyventojų finansinė 
padėtis. Pateikę mažesnį namų ūkių pajamų augimo 
2003 m. įvertį, tyrime dalyvaujantys ekspertai turė-
jo didelių lūkesčių dėl spartaus augimo šiais metais. 
Ankstesniame tyrime jie padidino savo anksčiau 
skelbtą prognozę, laukdami gan aukšto – 8 proc. – pa-
jamų augimo ir tikėdamiesi, kad metų gale mėnesinės 
namų ūkių pajamos sudarys 2058 Lt. Tačiau naujau-
siais rinkos dalyvių vertinimais, augančios ekono-
mikos, mažėjančio nedarbo ir kylančių atlyginimų 
nepakaks, kad gyventojų finansinė padėtis pagerėtų. 
Naujausiame tyrime prognozės buvo žymiai suma-
žintos. Rinkos dalyviai prognozuoja, kad 2004 m. 
namų ūkių vidutinės piniginės pajamos, lyginant su 
2003 m., beveik neaugs (augs 1,2 proc.) ir tesieks 
1928 Lt/mėn. Pajamos vienam namų ūkio nariui su-
darys 756 Lt/mėn. Kadangi augo darbo užmokestis, 
pensijos ir socialinės išmokos – ir kiekiu, ir pinigine 
verte, santūresnei namų ūkių pajamų augimo progno-
zei įtakos galėjo turėti tokie veiksniai kaip sumenkę 
kitų, nesamdomojo darbo, pajamų (pvz., pajamų iš 
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verslo) augimo lūkesčiai, taip pat narystės Europos 
Sąjungoje paskatinti ankstesni lūkesčiai, kurie nepa-
siteisino pirmaisiais narystės mėnesiais. 

Rinkos dalyvių nuomone, gyventojų finansinė padėtis 
2005 m. turėtų šiek tiek gerėti. Prognozuojama, kad 
2005 m. namų ūkių pajamos augs beveik 6,6 proc. 
(127 Lt/mėn.) ir metų gale sieks 2055 Lt/mėn. Augan-
čios pajamos sietinos su toliau mažėsiančiu nedarbu, 
augančiu darbo užmokesčiu ir didėsiančiomis nesam-
domojo darbo pajamomis. Namų ūkių pajamų lygiui 
įtakos taip pat turės didinamos pensijos, įvairios so-
cialinės pašalpos, kitos biudžeto išmokos.

2002–2003 m. sparčiai gausėjančių santaupų ir namų 
ūkių investicijų augimo tempai, tyrimo respondentų 
nuomone, šiemet turėtų kur kas sumažėti. LLRI tyri-
mas rodo, kad santaupų apimtys šiemet labai keistis 
neturėtų, tuo tarpu investuojama bus žymiai mažiau. 
Rinkos dalyviai mano, kad santaupos šiais metais 
augs apie 1,5 proc. (arba 4 litais) ir sudarys 267 Lt/
mėn., tuo tarpu ilgalaikio vartojimo prekėms įsigyti 
šiemet vidutiniškai bus skiriama tik 247 Lt/mėn., t. y. 
46 litais arba 16 proc. mažiau nei 2003 m. 

Naujausiame tyrime rinkos dalyviai gerokai sumažino 
ir namų ūkių investicijų, ir santaupų augimo progno-
zes, palyginti su metų pradžioje skelbtais lūkesčiais. 
Šių metų pradžioje rinkos dalyviai gan optimistiškai 
vertino šių metų santaupų ir investicijų augimo dina-
miką. Buvo tikimasi, kad santaupos augs 6,5 proc., o 
investicijos 14 proc., ir per mėnesį namų ūkyje bus 
sutaupoma apie 280 litų, o investuojama apie 333 li-
tus. Nors santaupų augimo prognozių sumažinimas 
paskutiniame tyrime nėra toks žymus, vis dar išlai-
kantis aukštyn kylančią skalę, investicijų vertinimai 
nuo praeito tyrimo į neigiamą pusę buvo koreguoti 
beveik trečdaliu. 
 
Žymus santaupų ir investicijų namų ūkiuose mažė-
jimas gali būti tiesiogiai susijęs su sumenkusiais lū-
kesčiais dėl mažėjančių namų ūkių pajamų augimo. 
Vis dar augančioms santaupoms postūmiu turėtų tapti 
ir bankų didinamos palūkanos. Tuo tarpu mažėjan-
čioms namų ūkių investicijoms įtakos gali turėti pa-
blogėjusios išperkamosios nuomos sąlygos, pasiūlos 
bumo pabaiga, sparčiai brangstančios statybos. Be 
to, rinkos dalyviai teigia, kad sparčiai augę kelerius 
metus iš eilės, investiciniai procesai prisotino rinką, 
taigi investicinė banga turėtų atslūgti. Mažesnę ūkių 
biudžetų dalį, skiriamą investicijoms, atsveria ir iš da-
lies paaiškina šiemet sparčiai augančios kasdieniam 
vartojimui skiriamos išlaidos.

Kylant darbo užmokesčiui ir namų ūkių pajamoms, bei 
mažėjant kasdieninio vartojimo išlaidoms, ateinančiais 
metais namų ūkių santaupų ir investicijų turėtų toliau 
daugėti. Prognozuojama, kad 2005 m. santaupos augs 
6,7 proc., o investicijos 10,5 proc., tačiau sutaupoma 
visgi bus daugiau nei investuojama – atitinkamai 285 
Lt/mėn. palyginus su 273 Lt/mėn. Santaupos sudarys 
14, 5 proc. namų ūkių biudžeto, o investicijos tik vos 
daugiau nei šiais metais – 13,9 proc. 

Ankstesnio tyrimo metu, kuris vyko 2004 m. pra-
džioje, apklaustų ekspertų lūkesčiai buvo santūriai 
optimistiniai. Ekspertai prognozavo, kad šiais metais 
įmonių pelningumo ir nuosavybės grąžos rodikliai 
truputį – keliomis dešimtosiomis procentinio punk-
to – gerės. Panašios tendencijos atsispindi ir šiame 
tyrime. Rinkos dalyvių nuomone, 2004 m. įmonių 
grynasis pelningumas vidutiniškai sieks 6,3 proc., o 
nuosavybės grąža – 10,2 proc., t. y. praktiškai tiek pat, 
kiek 2003-aisiais. 

Kitais metais, rinkos dalyvių vertinimu, pelningumas 
ir nuosavybės grąžos rodikliai didės. Prognozuojama, 
kad 2005 m. grynasis pelningumas vidutiniškai augs iki 
6,5 proc., nuosavybės grąža – iki 10,6 proc. Tikėtina, 
kad šiuos santūriai optimistinius rinkos dalyvių lūkes-
čius lemia tebesitęsiantis Lietuvos ekonomikos augi-
mas, didėjanti vidaus paklausa ir su naryste ES siejama 
nauda. Neigiamos įtakos finansiniams rodikliams gali
turėti didėjanti kvalifikuoto darbo paklausa ir kaštai.

LLRI tyrimo ekspertų nuomone, 1997–2001 m. įmo-
nės investicijoms skyrė vis didesnę pelno dalį, tačiau 
2002 m. ši dalis smarkiai sumenko. Rinkos dalyvių 
nuomone, 2004 m. bus reinvestuota 50 proc. pelno, 
palyginti su 66 proc. 2001-aisiais. Rimtesnių pokyčių 
2005 m. rinkos dalyviai neprognozuoja. Jų vertinimu, 
įmonių investicijos iš pelno kitais metais išliks tokios 
pat ir sudarys 50 proc.

LLRI tyrimo dalyviai mano, kad, nors reinvestuoja-
mojo pelno dalis sumažėjo, įmonių inovacijų proce-
sai praktiškai nesulėtėjo. Pasak rinkos dalyvių, 2004 
m. tyrimams ir inovacijoms vidutiniškai bus skirta 
6,2 proc. visų įmonių išlaidų, t. y. daugiau nei 2003 m., 
tačiau mažiau nei 2001 m. (7,2 proc.). LLRI tyrimo 
dalyvių prognozės 2005-iesiems yra optimistiškesnės. 
Rinkos dalyvių nuomone, 2005 m. tyrimams ir inova-
cijoms įmonių skiriama išlaidų dalis turėtų didėti iki 
6,7 proc., bet vis dar nesieks 2001 m. lygio. 

Prognozuojama, kad 2005 m. pabaigoje 3 m. iždo obli-
gacijų pelningumas pirminėje rinkoje sieks 3,95 proc. 
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Tikėtina, kad aukštesnį VVP pelningumą rinkos daly-
viai sieja su JAV federalinių rezervų sistemos vykdo-
mos pinigų politikos pokyčiais. JAV federalinių rezer-
vų sistemos priimtas sprendimas padidinti palūkanų 
normas. Refinansavimo norma šiais metais buvo pa-
didinta tris kartus po 0,25 procentinius punktus ir šiuo 
metu sudaro 1,75 procento.

2004 m. skolinimosi iš komercinių bankų kaina stabi-
lizavosi ir buvo panaši į buvusią 2003 m. LLRI tyrimas 
rodo, kad 2004 m. pabaigoje skolinimo iš komercinių 
bankų kaina truputį didės. Rinkos dalyvių nuomone, 
2004 m. pabaigoje 1 ir 5 metų trukmės paskolos litais 
kainuos tiek pat – 5,6 proc.

Be bankų kreditų, rinkoje toliau populiarėja lizingo 
ir faktoringo paslaugos. Per devynis 2003 m. mėne-
sius šių paslaugų portfeliai sudarė beveik ketvirtada-
lį bankų kreditų (įskaitant bankų kreditus bankams 
ir finansų įstaigoms) ir augimo tempais nenusileido 
bankų kreditų augimui: per 2004 m. I pusmetį lizingo 
bendrovių lizingo portfelis, palyginti su atitinkamu 
praėjusių metų rezultatu, didėjo 50,7 proc. ir siekė 
3206 mlrd. Lt. Faktoringo portfelis, Lietuvos lizin-
go asociacijos duomenimis, tuo pat metu padidėjo 
27,1 proc. iki 545,8 mln. litų. 

LLRI tyrimo dalyviai mano, kad ne bankų paskolų 
(įskaitant lizingo, faktoringo paslaugas) rinkos dalis 
nesikeis ir 2004 m. sudarys apie 18 proc. Neigiamą 
įtaką lizingui ir faktoringui daro priimtas Finansų 

įstaigų įstatymas, kuris lizingą ir faktoringą prilygino 
paskoloms. Kaip žinia, akcinių bendrovių įstatymas ir 
kiti teisės aktai draudžia skolinti atviro ir uždaro tipo 
akcinėms bendrovėms virš nuosavo kapitalo, o tai 
reiškia, kad lizingo ir faktoringo kompanijų galimy-
bės teikti paslaugas bus stipriai suvaržytos nuosavo 
kapitalo atžvilgiu. Nebankinių paskolų rinką vis dar 
varžo ir kiti nereikalingi apribojimai ir vargu ar arti-
miausiu metu galima tikėtis didesnės konkurencijos 
bankams.

LLRI tyrimo dalyviai prognozuoja, kad 2004 m. pa-
baigoje vienas JAV doleris bus vertas 2,88 lito. Tai 
yra tik nežymiai daugiau nei žiemą prognozuotas 2,81 
lito kursas, tačiau kur kas mažiau nei prieš metus pro-
gnozuotas 3,33 lito kursas. Tačiau tai yra praktiškai 
toks pat kursas kaip ir 2004 liepos-rugpjūčio mėne-
siais rinkoje užfiksuotas JAV dolerio ir euro kursas.
Taigi rinkos dalyviai neprognozuoja didesnio JAV 
dolerio vertės pokyčio, o jų vertinimai atitinka šios 
valiutos vertės svyravimus rinkoje. Rinkos dalyviai 
prognozuoja, kad kitais metais JAV dolerio vertė lito 
atžvilgiu dar šiek tiek kils ir 2005 m. pabaigoje su-
darys 2,94 lito.

* * *

Kitas Lietuvos ekonomikos tyrimas bus atliktas 
2005 m. pradžioje. Jis parodys, kokie bus rinkos da-
lyvių 2004 metų ex poste įverčiai ir kaip keisis 2005 
metų prognozės.
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TYRIMO EKSPERTAI/SURVEY EXPERTS

Eglė Adomavičienė (Danisco Sugar), Antonis Balkūnas (Vokė–III), Valerij Belonožko (Ribenos prekyba), 
Algirdas Bučas (Invalda), Nerijus Datkūnas (Utenos trikotažas), Vitalija Freitakaitė (Javinė), Anna Goljanska 
(Taigon Capital), Rytis Jakaitis (Prime Investment), Darius Janulevičius (Survesta), Vidmantas Janulevičius 
(Baltic Optical Disc), Žilvinas Jaskelevičius (Sostena), Andrius Jovaiša (Apranga), Stanislovas Jurkuvėnas 
(Grafobal Vilnius), Algirdas Kateiva (KLASCO), Rimantas Kraujalis (Eksma), Algimantas Kundrotas (Vereins-
Und Westbank AG), Kęstutis Kvainauskas (advokato A. Miškinio kontora), Kęstutis Lipnickas (Santa Monica 
Networks), Rolandas Markevičius (Algoritmų sistemos), Daiva Matonienė (Salda), Aurelijus Motiejūnas (Partek-
Paroc), Vaidas Navickas (Litagros chemija), Šarūnas Nedzinskas (Švyturis-Utenos alus), Žilvinas Pakeltis (Tetra 
Pak Lietuva), Dijana Pėlikienė (Klaipėdos nafta), Daiva Rakauskaitė (Viastrata), Arvydas Rudokas (Boehringer 
Ingelheim Pharma GesmbH atstovybė), Vaidas Savukynas (MG Baltic), Dalijus Skietris (Audimas), Daiva 
Šlekienė (Senukai), Dalius Tekorius (viešbutis „Lietuva“), Viktorija Trimbel (Finansų analitikų asociacija), 
Rimantas Tuskevičius (Eko Rivi), Gintas Umbrasas (EKT grupė), Remigijus Vainius (Baltijos parkai), Jonas 
Varkauskas (If draudimas), Klavdija Veršinina (Italiana International).
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