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Įžanga 
 
Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) pristato septintąją Lietuvos 
makroekonominių rodiklių tyrimo studiją. Šia studija tęsiamas 1997 m. pradėtas 
pagrindinių Lietuvos ekonominių rodiklių tyrimas, grindžiamas rinkos dalyvių 
vertinimais bei prognozėmis. Pristatomi 2000 m. vertinimai bei prognozės 2001 m.. 
 
Šis projektas yra tapęs reguliarus, tyrimai vykdomi du kartus per metus. Jame 
pateikiami duomenys atrado savo nišą ekonominių rodiklių rinkoje, papildydami 
statistinę informaciją, kurią teikia Lietuvos statistikos departamentas (LSD) bei kitos 
oficialios institucijos. Pastebėtina, jog pastaruoju metu atsiranda vis daugiau 
ekonominės informacijos šaltinių – savo vertinimus bei prognozes apie Lietuvos 
ekonomikos raidą pateikia kai kurie užsienio investuotojai Lietuvoje, ypač finansinių 
paslaugų srityje, ar besidomintys investicijomis šiame regione.  
 
Kaip ir ankstesniuose leidiniuose, studijoje visų pirma pateikiami tyrimo tikslai, 
metodologinis pagrindimas, nagrinėjamų rodiklių sąrašas bei jų analizės būdai. Tai 
aptariama šioje dalyje. Kitose dalyse nagrinėjami atskirų makroekonominių rodiklių 
vertinimai ir prognozės, o studijos pabaigoje pateikiami apibendrinimai, įžvalgos ir 
lyginamojo pobūdžio pastebėjimai. 
 
Pagrindinis tyrimo tikslas yra pateikti ekonominių rodiklių, reikalingų verslui planuoti, 
vertinimus, grindžiamus rinkos dalyvių (ekspertų) nuomonėmis, suteikti skaitytojams 
galimybę palyginti šiuos vertinimus su prieinamais oficialiais statistiniais duomenimis ir 
pasiūlyti ryškesnių skirtumų interpretacijas. Tyrimu nesiekiama paneigti oficialių statistinių 
duomenų, kurių daugumą ruošia LSD. LLRI tyrimas yra grindžiamas kitokia metodologija, 
nei LSD duomenų rinkimo ir apibendrinimo būdai, todėl ir jo rezultatai dažnai skiriasi nuo 
oficialių.  
 
LLRI tyrimas remiasi ekspertų sutarimo paradigma, kuri yra grindžiama racionalių lūkesčių 
teorija. Jos pagrindinė prielaida – jei ekonominio kintamojo (rodiklio) dydis gali būti siejamas 
su pastebimais procesais, asmenys (rinkos dalyviai) suformuos savo vertinimus ir prognozes, 
susijusius su šiais procesais, panaudodami visą jiems prieinamą informaciją. Vertinimų ir 
prognozių patikimumas priklauso nuo panaudojamos informacijos kiekio ir gebėjimo ją 
“apdoroti”. Tikėtina, jog daugiausia informacijos apie ekonominius rodiklius, aptariamus 
šioje studijoje, turi asmenys, nuolatos naudojantys tokio pobūdžio informaciją tiesioginėje 
savo veikloje, o jų veiklos sėkmė atspindi informacijos apdorojimo gebėjimus.  
 
Kaip minėta, šiame etape ekspertai vertino 2000 m. ekonominius rodiklius bei prognozavo jų 
dydžius 2001 m. laikotarpiui. 2000 m. ekonominių rodiklių vertinimai (ex post) lyginami ne 
tik su oficialiais statistiniais duomenimis, bet ir su prieš metus pateiktomis prognozėmis (ex 
ante). Kadangi tai yra jau septintas tyrimo etapas, galima analizuoti vertinimų ir prognozių 
tendencijas santykinai ilgu laikotarpiu. Tai suteikia daugiau erdvės įžvalgoms ir 
apibendrinimams. 
 
Ekspertų apklausa buvo atlikta 2001 m. sausio-vasario mėn. Tuo metu rinkoje vyravusią 
nuotaiką galima būtų apibūdinti kaip augančio optimizmo, kurį sustiprino ekonomikos 
atsigavimą rodantys ženklai – ekonominės veiklos pagyvėjimas, užsienio prekybos srautų 
augimas. Po 2000 m. spalio mėn. įvykusių rinkimų buvo suformuota koalicinė vyriausybė, 
kurią sudarė Lietuvos liberalų ir Socialliberalų partijos, rinkimų metu pasisakiusios už verslo 
dereguliavimą bei mokesčių naštos mažinimą. Tiesa, per pirmuosius koalicinės vyriausybės 
gyvavimo mėnesius rinkimų metu žadėtos reformos nebuvo pradėtos, o svarbesni ekonominės 
politikos sprendimai, pavyzdžiui, mokesčių mažinimas, numatyti tik 2-3 metų laikotarpiui. 
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Tačiau taip pat nebuvo imtasi ir verslą ribojančių priemonių, be to, Lietuvos vyriausybės 
ekonominę politiką ir jos planus teigiamai įvertino tarptautinės organizacijos – Europos 
Sąjunga bei Tarptautinis valiutos fondas. Tikėtina, jog šios vidaus bei išorės tendencijos 
turėjo įtakos ekspertų vertinimams ir prognozėms. 
 
Apklausos anketoje ekspertai buvo prašomi įvertinti šiuos ekonominius rodiklius: bendro 
vidaus produkto (BVP) augimą, šešėlinės ekonomikos dalį BVP, infliaciją, gamintojų kainų 
indeksą, nedarbo lygį, darbo užmokestį, namų ūkių pajamas, jų dalį skiriamą investicijoms, 
namų ūkių pajamų dalį, skiriamą santaupoms, darbo užmokesčio dalį namų ūkių pajamose, 
neapskaitytą importą ir eksportą, įmonių pelningumą, nuosavybės grąžą bei investicijas, 
nominalias paskolų ir indėlių palūkanų normas, nebankinių paskolų dalį paskolų rinkoje,  
prognozuojamas VVP palūkanų normas, lito kursą su doleriu, santykinį mokesčių naštos dydį.  
 
Kaip ir ankstesniuose tyrimo etapuose, ekspertai buvo prašomi nurodyti ne atstovaujamos 
įmonės, organizacijos ar šakos, bet bendras šalies realijas atitinkančias reikšmes, remiantis 
visa jiems prieinama informacija. Ekspertų atranka nėra reprezentacinė - tyrime dalyvauti 
kviečiami sėkminguose versluose dirbantys, o ne skirtingas veiklos rūšis, skirtingo dydžio 
įmones ar skirtingus regionus atstovaujantys asmenys. Iš viso šiame tyrime dalyvavo 52 
ekspertai. Jų vertinimai yra interpretuojami skirstant pagal veiklos sritį – gamybos, finansų 
bei prekybos ir paslaugų – bei pagal veiklos vietą – dirbančius Vilniuje ir kitose vietovėse. 
Nors, kaip buvo minėta, apklausa nėra reprezentatyvi, toks ekspertų skirstymas kartais 
atskleidžia tam tikras tendencijas, kurios neišryškėja apibendrinant visus vertinimus. 
 
Ši studija yra sudaryta pagal tokį patį planą kaip ir ankstesnės. Kiekvieno rodiklio analizė 
pradedama jo trumpu apibrėžimu, pateikiami LLRI tyrimo rezultatai ir oficialių šaltinių (jei jų 
yra) duomenys. Kaip minėta, šio tyrimo etapo vertinimai lyginami ne tik su oficialiais 
duomenimis, bet ir su ankstesniuose tyrimo etapuose nurodytais ekspertų vertinimais ir 
prognozėmis. Kadangi oficialiai prognozuojami tik kai kurie rodikliai – BVP, infliacija, 
nedarbo lygis – ne visus ekspertų prognozuojamus rodiklius yra su kuo lyginti. Kai kurie 
rodikliai lyginami atsižvelgiant į jų apibrėžimo skirtumus. Apibendrinant ekspertų vertinimus 
naudojami trys vidurkiai: aritmetinis vidurkis, mediana ir moda*. Lentelėse bei grafikuose yra 
naudojami aritmetiniai vidurkiai (toliau tekste – vidurkiai). Palyginus ekspertų vertinimus su 
oficialiais vertinimais, pateikiamos galimos ryškesnių skirtumų interpretacijos.  
 
Ekspertai buvo prašomi nurodyti tik tuos rodiklius, kuriuos, jų nuomone, jie gali 
kompetentingai įvertinti. Didžiąją dalį dalyvavusių ekspertų sudaro asmenys, dalyvavę 
ankstesniuose tyrimo etapuose. Ekspertų sąrašas yra pateiktas leidinio pabaigoje. 
 
Tyrimo autoriai dėkoja apklausos dalyviams, užsakovams ir finansuotojams, be kurių skirto 
laiko ir lėšų šio tyrimo tęsimas nebūtų įmanomas. Taip pat tyrimo autoriai dėkoja visiems, 
suteikusiems vertingų pastabų ir pasiūlymų. 

* Mediana – suranguotos įverčių eilės vidurinė reikšmė. Tai yra reikšmė, nuo kurios kiti įverčiai yra 
mažiausiai nutolę. Moda – įverčių eilės dažniausiai pasitaikanti reikšmė. Moda nusako tipinį vertinimą. 
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II RODIKLIAI 
 
2000 m. vertinimai ir prognozės 2001 metams 
 
I skyrius. ŠALIES  EKONOMIKA 
 
1.1. Bendrasis vidaus produktas   
  
Bendrasis vidaus produktas (BVP) – tai galutiniam vartojimui šalies viduje pagamintų prekių 
ir suteiktų paslaugų vertė rinkos kainomis per nagrinėjamą laikotarpį.  
 
Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento (LSD) duomenimis, 2000 m. Lietuvoje buvo 
sukurta prekių ir paslaugų už 44.9 mlrd. litų veikusiomis kainomis. Daugiausia pridėtinės 
vertės buvo sukurta trečią ketvirtį – 12.0 mlrd.1. Vienam gyventojui teko apie 12000 litų 
BVP.  
Rugsėjo mėnesį Ūkio ministerija prognozavo, kad 2000 m. Lietuvoje bus sukurta pridėtinės 
vertės už 44.5 mlrd. litų2. 
 
Grafikas 1. 
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* - Statistikos departamento išankstiniai duomenys, ** - Ūkio ministerijos prognozė3 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ūkio ministerija 

 
 
1.2. BVP augimo 2000 m. vertinimai viršija išankstines prognozes  … 
 
BVP augimas – palyginamosiomis kainomis išreikšto BVP pokytis per nurodytą laikotarpį 
procentais. BVP augimas skaičiuojamas ketvirčiui, pusmečiui, metams.  
 
2001 m. sausio-vasario mėnesiais atlikto LLRI tyrimo duomenimis, 2000 m. Lietuvos 
ekonomika ėmė atsigauti. Ekspertų nuomone, BVP augimo vidurkis sudarė 2.2 proc.:  
 
Ekspertų vertinimai. BVP augimas 2000 m., % 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
2.2    3.0  2.2 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
2.4  2.2  2.2  2.0 

1 BNS, BVP pernai išaugo 2.9 proc., 2001.01.30. 
2 BNS, Valdžia planuoja didesnį Lietuvos ūkio augimą, 2000.09.14 
3 BNS, Ūkio ministerija prognozuoja mažesnį ekonomikos augimą 2001-aisiais, 2000.11.27 
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Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
2.3  2.0 
 
Pateiktų rodiklio įverčių išsibarstymas labai nedidelis, taigi dėl BVP augimo 2000 m. 
ekspertai sutaria. Šį kartą mažai skiriasi rodiklio vertinimai, pateikti skirtingose veiklos 
sferose bei skirtinguose miestuose dirbančių ekspertų (ankstesniuose tyrimo etapuose šie 
vertinimai skirdavosi gana ženkliai).  
BVP augimo vertinimai ex post viršija ekspertų anksčiau pateiktas prognozes: 2000 pradžioje 
atliktoje apklausoje ekspertai prognozavo, kad BVP augs 1.5 proc., metų viduryje – kad 1.8 
proc. 
 
Išankstiniais Statistikos departamento vertinimais, Lietuvos BVP 2000 m. išaugo 2.9 proc.: 
pirmąjį ketvirtį augimas sudarė 4.2 proc., antrąjį - 0.0 proc., trečiąjį – 3.1 ir ketvirtą – 4.74. 
Oficialiosios prognozės, skelbtos Ūkio ministerijos 2000 m., siekė 2.1 proc. Taigi, ir 
oficialiųjų šaltinių vertinimai ex post pranoko jų prognozes.  
Lietuvos banko analitikų vertinimais 2000 m. BVP išaugo 3-3.4 proc.5 
 
LSD išankstiniais duomenimis, 2000 m. augo beveik visos ekonominės veiklos. Lietuvos 
pramonė pardavė produkcijos 7 proc. daugiau, nei 1999 m.6, žemės ūkyje pagaminta 2 proc. 
produkcijos daugiau7, mažmeninė prekyba išaugo 12.2 proc.  
 
Eksporto apimtys 2000 m. padidėjo 28.1 proc.8. Benzino eksportas išaugo daugiau nei 
dvigubai. Daugiausia prekių Lietuvos įmonės pardavė Latvijoje ir Vokietijoje. Į Latviją 2000 
m. eksportuota net 41 proc. visų užsienyje parduotų mineralinių produktų. 
Pagal valstybių grupes daugiausia prekiauta su ES šalimis: eksportas į ES šalis per metus 
padidėjo 21.7 proc., importas iš jų – 6.7 proc. Su NVS šalimis daug sparčiau augo importas – 
net 49 proc. Eksportas į NVS šalis 2000 m. išaugo 18 proc.9 Pažymėtina, kad eksportas į NVS 
šalis atsigavo tik antrą pusmetį - pirmąjį 2000 m. pusmetį, palyginti su tuo pačiu 1999 m. 
laikotarpiu, Lietuvos įmonių eksporto apimtys į NVS išliko tos pačios.   
 
Žemės ūkyje 2000 m. sustiprėjo atskirų interesų grupių veikla, kurios daugiausia reiškėsi 
periodiškomis protesto akcijomis. 2000 m. daugiausia protestavo pieno tiekėjai. Tai buvo 
susiję su minimalų pieno supirkimo kainų panaikinimu. Praėjus geram pusmečiui nuo pieno 
supirkimo kainų liberalizavimo, galima konstatuoti, kad pieno supirkta ne mažiau nei 
ankstesniais metais. Kaip ir reikėjo tikėtis, vidutinės pieno supirkimo kainos sumažėjo. Tačiau 
kainų diferenciacija išaugo – pieno supirkimo kainoms tapus laisvomis, jo perdirbėjai ėmė 
taikyti žaliavos kainas pagal savo specializaciją bei verslo strategiją. 2001 vasarį -kovą kilo 
nauja žemdirbių protestų banga. Šį kartą Marijampolės cukrinių runkelių augintojai blokavo 
kelius, protestuodami prieš Vyriausybės ketinimus panaikinti fabrikų parduodamo cukraus 
kainos privalomą minimumą. R. Pakso vyriausybei šių savo ketinimų atsisakius, žemdirbiai 
surengė kelių blokadas, pateikdami naujus reikalavimus. Cukraus gamyba Lietuvoje lieka 
labiausiai valstybės reguliuojama šaka, todėl jos efektyvumas žemas, o produkcija brangi. 
Importuojamam cukrui taikomi aukšti importo muitai. Tuo tarpu cukrinių runkelių auginimas 
yra pelningiausia veikla žemės ūkyje. 
 

4 Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2001/1, p.8; BNS, BVP pernai išaugo 2.9 proc., 2001.01.30. 
5 BNS, Spartesnis vartotojų kainų augimas ateityje turėtų paskatinti gamybą, mano ekspertai, 
2001.03.21 
6 BNS, Lietuvos pramonė pernai augo lėčiau nei Estijos, 2001.01.30 
7 BNS, Žemės ūkio produkcijos Lietuvoje pernai pagaminta 2 proc. daugiau, 2001.01.30 
8 BNS, Lietuvos užsienio prekybos deficitas 2000-aisiais sumažėjo 11.8 proc., 2001.02.08 
9 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 2000/1, p. 98, 107. 
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2000 m. padidėjo visų rūšių krovinių srautas per Lietuvą: Klaipėdos uoste jų perkrauta 46.1 
proc., geležinkeliais pervežta 8.4 proc., lėktuvais – 28 proc. daugiau nei 1999 m.10.  
Kadangi tranzitas sudaro didžiąją krovinių srautų dalį, didžiausią įtaką transporto veiklos 
rodikliams daro išorės veiksniai ir ypatingai krovinių srautai tarp vakarų Europos ir NVS 
šalių. Tranzito per Lietuvą patrauklumą gali sumažinti 2000 m. pabaigoje Rusijos padidinti 
geležinkelio tarifai, kurie kelia maršrutų, einančių iš Rusijos per Lietuvą, kainą. Derybos dėl 
geležinkelio tarifų numatytos 2001 m. pavasariui.  
 
Siekiant ilgalaikių teigiamų permainų Lietuvos geležinkeliuose, kaip ir kitų išlikusių 
valstybės monopolijų atveju, reikalinga pertvarka. Nors įmonės restruktūrizacijos planas buvo 
patvirtintas 2000 balandį, tačiau praktiškai nebuvo vykdomas. R. Pakso vyriausybės 
Susisiekimo ministras  deklaravo, kad vykdys Lietuvos Geležinkelių restruktūrizaciją ir 
įgyvendins privačių vežėjų teises naudotis viešaisiais geležinkeliais. Spartinti įmonės 
restruktūrizaciją nusiteikusi ir nauja Lietuvos geležinkelių vadovybė. 2001 m. kovą Lietuvos 
geležinkeliams panaikintas specialiosios akcinės bendrovės statusas. Taigi, panaikinta teisinė 
kliūtis šios įmonės restruktūrizavimui bei privatizavimui. 
  
Nepaisant pasikeitusio valdytojo, stambiausia Lietuvos įmonė - “Mažeikių nafta” - ir toliau 
veikė nuostolingai. 2000 m. įmonė patyrė 179 mln. Litų nuostolių (pagal JAV apskaitos 
principus), t.y. apie 13 proc. daugiau nei 1999 m. Kaip nurodo įmonės vadovybė, pagrindinės 
tokio rezultato priežastys buvo didelė ankstesnių įsipareigojimų našta, padidėję amortizacinės 
sąnaudos, išaugę pasaulinės naftos kainos11. “Mažeikių naftos” veiklos problemos yra 
smarkiai politizuotos. Visų pirma, žaliavos tiekimo klausimas tiesiogiai susijęs su Rusijos 
tiekėjais bei jų galimais interesais. Antra, sutartis, kurią pasirašė Lietuvos vyriausybė 1999 m. 
su “Williams International”, dėl dalies akcijų bei įmonės valdymo perdavimo numato 
nemažai įsipareigojimų iš Lietuvos pusės, turinčių neigiamų pasekmių atskiriems ūkio 
subjektams bei visai šalies ekonomikai. Svarbiausi jų: valstybės garantijos įmonės paskoloms, 
nuostolių dėl žaliavos tiekimo kompensavimas, lengvatiniai tarifai Mažeikių naftos 
produkcijai vežant ją Lietuvos Geležinkeliais bei kraunant Klaipėdos Naftos terminale, muitai 
iš Rusijos importuojamiems naftos produktams. 2000 m. rudenį Lietuvos Konstitucinis 
teismas pateikė išvadas, kad kai kurie šios sutarties punktai prieštarauja Lietuvos 
Konstitucijai. Nors šie prieštaravimai yra daugiau teisinės technikos pobūdžio ir jų 
pašalinimas realių ekonominių pasekmių neturėtų, ši žinia prisidėjo prie Mažeikių naftos 
reikalų politizavimo ir palaikė visuomenės priešišką nusiteikimą prieš  investuotoją. 2001 m. 
Mažeikių naftos veikla labiausiai priklausys nuo derybų dėl žaliavos tiekimo, tolesnių 
investicijų į įmonės valdymą ir technologijas bei nuo Vyriausybės pozicijos.   
   
2000 m. pabaigoje įvykusių Seimo rinkimų rezultatai bei naujosios vyriausybės programa 
suteikė pagrindo teigiamiems verslo visuomenės lūkesčiams dėl naujos ekonominės politikos. 
Programoje numatyti esminiai žingsniai, reikalingi verslo sąlygų pagerinimui: mokesčių 
mažinimas, darbo santykių liberalizavimas, energetikos ir dujų ūkio privatizavimas, 
biurokratijos mažinimas ir pan. Tačiau, kadangi vyriausybę sudarančių koalicijos partnerių 
liberalų bei socialliberalų ekonominės nuostatos atskirais klausimais (pvz., žemės ūkio) 
skiriasi iš esmės, o Seime valdančioji dauguma turi minimalią persvarą prieš opoziciją, sunku 
būtų tikėtis nuoseklios dešiniosios politikos įgyvendinimo. Tai patvirtina ir jau priimti 
sprendimai. Vyriausybė deklaravo lygiavertį ūkio subjektų traktavimą mokesčių klausimais, 
tačiau vienos pirmųjų jos iniciatyvų buvo įvesti PVM lengvatą gyvenamajai statybai ir 
gyvenamų patalpų šildymui. Pirmoji lengvata buvo Seimo atmesta, antroji įsigaliojo nuo 2001 
m. sausio pirmos. Pajamų mokesčių mažinimas, kuris yra neišvengiamas norint apčiuopiamai 
sumažinti mokesčių naštą, nukeltas 2002 ir 2003 metams. Dėl kairiosios opozicijos Seime 
pasipriešinimo apie tris mėnesius truko priimti darbo įstatymų pataisas, nors jų nuostatos yra 
labai nuosaikios. Vyriausybė programoje deklaravo siekį subalansuoti biudžetą ir mažinti 

10 BNS, Krovinių per Lietuvą pernai pervežta daugiau, 2001.01.30 
11 BNS, “Mažeikių nafta” pernai patyrė 179 mln. Litų nuostolį, 2001.02.23 
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perskirstymą, tačiau 2001 m. biudžetas buvo patvirtintas su deficitu ir didesnėmis išlaidomis, 
negu buvo numatyta prieš tai valdžiusios konservatorių vyriausybės rengtame projekte. 2000 
gruodį buvo priimtos kontraversiškos pensijų įstatymų pataisos, ribojančios pensijas 
dirbantiems pensininkams. Viena vertus, tai turėjo teigiamos įtakos Socialinio draudimo 
fondo pajamų balansui, kita vertus – sukėlė labai aršų dalies visuomenės pasipriešinimą. 
Kovo mėnesį Vyriausybė paskelbė, kad turi konkretų pensijos reformos vykdymo planą ir 
sieks visų politinių partijų sutarimo šiuo klausimu. Iš visų reikalingų struktūrinių reformų 
(žemės ūkio, energetikos, sveikatos apsaugos, geležinkelių transporto, švietimo), pensijų 
reformai yra pasiruošta geriausiai, todėl galima tikėtis, kad ji bus pradėta vykdyti, kaip ir 
žadama, 2003 sausio 1 d. Tuo tarpu energetikos, geležinkelių, sveikatos apsaugos sistemos 
pertvarkos planai tebėra svarstomi. 2000 m. priimtas energetikos įstatymas nenumato 
galimybių konkurencinei energetikos rinkai, todėl siekiant realios sektoriaus 
demonopolizacijos, turėtų būti keičiamas. Sveikatos apsaugos pagrindinės problemos yra 
neefektyvus valstybės bei savivaldybių sveikatos įstaigų darbas, lėšų trūkumas ir sistemoje 
užprogramuota motyvacijos dirbti stoka.  
   
R. Pakso vyriausybė pareiškė savo ketinimus atnaujinti 2000 m. veikusios Saulėlydžio 
komisijos veiklą. Jeigu šiai komisijai būtų suteikti didesni įgaliojimai, toks veiksmas būtų 
prasmingas. Uždaviniai komisijai liko tie patys: sumažinti biurokratinius suvaržymus bei 
reikalavimus verslui, sumažinti mokesčių naštą, išlaisvinti darbo santykius, racionalizuoti 
valstybės bei savivaldybių naudojamos informacijos apie ūkio subjektus srautus, panaikinti 
atskirų verslų rėmimą mokesčių mokėtojų pinigais, tęsti privatizavimą, skaidrinti 
privatizavimo procedūras, stiprinti fiskalinę valdžios institucijų drausmę. 
 
 
… tikimasi, kad kitais metais ekonomika augs sparčiau 
 
LLRI tyrimo ekspertų nuomone, BVP 2001 m. vidutiniškai augs 3.2 proc., t.y., 1 procentiniu 
punktu sparčiau nei pernai:  
 
Ekspertų prognozės. BVP augimas 2001 m., % 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
3.2    3.5  3.2 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
3.4  3.1  3.3  2.9 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
3.2  3.0 
 
Kaip ir BVP augimo vertinimų atveju, ekspertų sutarimas tvirtas; vertinimų skirtumai, 
priklausomai nuo eksperto veiklos rūšies ir miesto, nedideli. 
 
Lietuvos ūkio ministerija taip pat prognozuoja, kad 2001 m. Lietuvos ekonomika išaugs 3.2 
proc. Tokį patį augimą prognozuoja ir TVF bei Europos Komisija (žr. lentelę žemiau).  
  
 
Grafikas 2. 
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1 lentelė. Lietuvos BVP augimo prognozės 2001 m., % 
 
Šaltinis Prognozuojamas BVP augimas 
Tarptautinis valiutos fondas12 3.2 
Europos komisija 3.2 
Hansabank Markets 3.3-3.7 
LR Ūkio ministerija 3.2 
Vilniaus bankas 4.2 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)13 3.5 
JTO Ekonomikos komisija14 3.5 
LLRI tyrimas 3.2 
Lietuvos bankas15 4.8 
 
Kaip matyti iš lentelės, Lietuvos BVP augimo 2001 m. prognozės, pateikiamos net keturių 
institucijų, besinaudojančių skirtingomis vertinimo metodikomis, sutampa. Didžiausio 
augimo prognozes pateikia Lietuvos banko bei Vilniaus banko analitikai. Pastebėtina, kad 
dalis vertintojų laikui bėgant keitė savo prognozes didėjimo linkme. 
 
Nors visi vertintojai sutaria, kad 2001 m. Lietuvos BVP augs bent 3.2 proc., tai yra gerokai 
mažiau nei numatoma Latvijai ir Estijai. Pvz., Europos Komisija Latvijai prognozuoja 4.5, 
Estijai – 6.3 proc., SEB Latvijai – 5.0, Estijai –  5.5 proc. BVP augimą.  
 
Teigiami lūkesčiai dėl Lietuvos ekonomikos artimiausiais metais daugiausia sietini su pačių 
įmonių darbo efektyvumo didėjimu, naujų technologijų ir modernių valdymo metodų 
diegimu, išplėtota rinkodara, augančiu eksportu. Valstybė ekonominės politikos priemonėmis 
galėtų paskatinti BVP augimą gerindama bendrąsias verslo sąlygas, spartindama ir 
skaidrindama valstybės turto privatizavimą, sklandžiai persiedama litą prie euro. Siekiant 

12 BNS, Finansų analitikai atsargiai vertina šiemetinį Lietuvos ekonomikos augimą, 2001.01.18 
13 BNS, SEB teigia nematąs lito devalvavimo rizikos, 2001.01.31 
14 BNS, JTO Lietuvos ekonomikai prognozuoja 2.1 proc. augimą šiemet ir 3.5 proc. kitąmet, 
2000.12.06. 
15 BNS, Spartesnis vartotojų kainų augimas ateityje turėtų paskatinti gamybą, mano ekspertai …, 
2001.03.21 
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ekonominio augimo ne tik artimiausioje perspektyvoje, būtina tęsti griežtą fiskalinę politiką, 
vykdyti struktūrines reformas bei reformuoti viešąjį administravimą. Tikėtina, kad pradėjus 
reformuoti energetiką, pensijų, sveikatos bei švietimo sistemas, kai kurie makroekonominiai 
rodikliai gali kuriam laikui pablogėti, tačiau be šių reformų, tolimesnis Lietuvos ekonominis 
augimas būtų neįmanomas. 
   
1.3. Šešėlinė ekonomika po truputį mažėja 
 
Šešėlinė ekonomika LLRI tyrime apibrėžiama kaip ekonominė veikla, kai pagamintos prekės 
ir suteiktos paslaugos nedeklaruojamos valstybės institucijoms. Šešėlinė ekonomika apima  
nelegalias veiklas, o taip pat ir legalių veiklų veiksmus, kurių ekonominiai rezultatai yra 
oficialiai neapskaitomi. Ekspertų klausiama, kokią dalį visos šalyje sukuriamos vertės sudaro 
šešėlinėje ekonomikoje sukurta vertė. 
 
LLRI apklausos ekspertų nuomone, iš 2000 m. sukurto bendrojo vidaus produkto 22 proc. 
buvo neapskaityta, tai yra vienu procentiniu punktu mažiau nei vertinant 1999 m. bei 2000 
pirmojo pusmečio šešėlinę ekonomiką: 
 
Ekspertų vertinimai. Šešėlinės ekonomikos dalis BVP 2000 m., % 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
22    20  21 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
24  19  23  22 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
23  20 
 
2001 metams LLRI tyrimo ekspertai prognozuoja vienu procentiniu punktu mažesnes - 21 
proc. BVP - šešėlinės ekonomikos apimtis: 
 
Ekspertų prognozės. Šešėlinės ekonomikos dalis BVP 2001 m., % 
 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
21    20  20 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
22  19  21  22 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
22  20 
 
Kaip matyti iš pateiktų duomenų, dėl 2000 m. šešėlinės ekonomikos apimčių vertinimo ir 
prognozių 2001 m. ekspertai sutaria. 2001 m. prognozuojamas šio rodiklio dydis yra 
žemiausias iš visų tyrimo etapų.  
 
Grafikas 3. 
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Šešėlinės ekonomikos apimtis daugiausia įtakoja šie veiksniai: mokesčių bei valstybės 
reguliavimų našta, kainų skirtumai su kaimyninėmis šalimis, rinkos apribojimai bei 
korupcijos galimybės, bendra ekonominė situacija. Šešėlinės ekonomikos mastai priklauso ir 
nuo neekonominių veiksnių, visų pirma tradicijų bei teisės ir teisėsaugos sistemos darbo 
efektyvumo. Pavyzdžiui, sociologinių apklausų duomenimis net 79 proc. Lietuvos gyventojų 
mano, kad pažeidus įstatymus galima išvengti atsakomybės16.  
 
Viena pagrindinių šešėlinės ekonomikos gyvavimo prielaidų yra korupcija. Esant stabiliai 
mokesčių bei teisėsaugos sistemai, nesinaudodamos korupciniais santykiais šešėlyje galėtų 
gyvuoti tik tokios veiklos kaip, pvz.., smulki turgaus prekyba, namų ūkių paslaugos arba 
paslaugos namų ūkiams. Tačiau stambiausi šešėliniai verslai, ir ypač nelegalūs, yra 
neįmanomi be valstybės pareigūnų “dalyvavimo”, visų pirma muitinės, policijos, mokesčių 
inspekcijos bei kitų kontrolės institucijų. Bendraekonominės šalies problemos, tokios kaip 
didelė bedarbystė ir žemos gyventojų pajamos, didina paskatas užsiimti šešėline veikla bei 
naudotis korupciniais santykiais. Pastarųjų specifika yra ta, kad jie neša naudą abiem pusėms 
– tiek verslininkui tiek pareigūnui. Todėl motyvacijos jais naudotis panaikinti neįmanoma, 
įmanoma tik panaikinti pačias situacijas korupciniams santykiams atsirasti.   
Korupciniai santykiai paprastai atsiranda tada, kai pareigūnui paliekama laisvė (1) 
interpretuoti įstatymą, (2) priimti alternatyvų sprendimą. Kadangi (kol) visiškai nuasmeninti 
santykių tarp piliečių ir valdžios institucijų neįmanoma, neįmanoma ir visiškai išgyvendinti 
korupcijos. Tokių santykių atsiradimo galimybes galima sumažinti siaurinant viešojo 
administravimo institucijų funkcijas, viešinant jų darbo taisykles, mažinant rinkos dalyvių bei 
pareigūnų kontaktų kiekį, priimant kokybiškesnius įstatymus. 
   
Kita kryptis veiksmų, mažinančių šešėlinės ekonomikos paskatas yra reguliavimų bei 
draudimų mažinimas. Legalizavus azartinius lošimus (2001 m. pavasario sesijoje Seimas 
planuoja priimti azartinių lošimų įstatymą), paskatos laikyti nelegalius lošimo namus turėtų 
sumažėti. Kuo šis įstatymas bus liberalesnis, tuo labiau jis įtakos šešėlinės veiklos mastus 
mažėjimo linkme. Sumažinus apribojimus legalioms ekonominėms veikloms, atsiras 
galimybė skirti daugiau išteklių kovai su nelegaliomis veiklomis, tokiomis kaip kontrabanda, 
vagystės, reketas ir pan.  
  
Ekspertai, pateikdami metų prognozes, nurodo, kad šešėlinė ekonomika mažės, bet nelabai 
smarkiai. Spartesnių ekonomikos legalizavimosi tempų sunku tikėtis dėl didelio nedarbo, 
mažų darbo užmokesčių, didelių mokesčių ir reguliavimų, silpnos ir korupcijai palankios 

16 Lietuvos rytas, Pasaulis yra baisus, bet jame gyventi galima. 2001.03.21 
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viešojo administravimo sistemos, didelio kai kurių prekių kainų skirtumo, lyginant su 
Kaliningrado sritimi ir Baltarusija.  
 
 
1.4. Neapskaitytas importas ir eksportas pasikeitė nežymiai… 
 
Neapskaityta šalies užsienio prekyba sudaro dalį šešėlinės ekonomikos. Neapskaityta prekyba 
apima ne tik nelegalią prekybą, bet ir dėl komplikuotų ir besikeičiančių muitinės procedūrų 
neapskaitomus prekių srautus.  
 
LLRI tyrimo dalyvių nuomone, neapskaityta prekyba ir toliau sudaro nemažą Lietuvos 
užsienio prekybos dalį, t.y. apie šeštadalį visos užsienio prekybos. Šiuos rodiklius vertino 
dauguma dalyvavusių tyrime. 
 
Ekspertų vertinimai. Neapskaityta importo ir eksporto dalis 2000 m., % 
 

Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
Neapskaitytas importas  18.2   20.0  20.0 
Neapskaitytas eksportas 12.2   15.0  11.1   
 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 

Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
Neapskaitytas importas  17.5              17.2  20.1  17.7  
Neapskaitytas eksportas  14.7   10.4              11.7          11.5 
 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 

Vilnius  ne Vilnius 
Neapskaitytas importas  18.6  17.0 
Neapskaitytas eksportas  12.0  12.4 
 
 
Kaip ir ankstesniuose tyrimo etapuose, manoma, jog neapskaitomo importo dalis viršija 
neapskaitomą eksportą. Šį kartą, skirtingai nei ankstesniame tyrimo etape, sumažėjo 
neapskaitomo importo dalis, tuo tarpu neapskaitomo eksporto dalis išliko beveik nepakitusi. 
Kaip ir anksčiau, didžiausią neapskaityto importo dalį nurodo paslaugų atstovai, mažiausią - 
gamybininkai. 
 
Pagrindinės nedeklaruojamų arba neteisingai deklaruojamų prekybos srautų priežastys – 
siekimas išvengti muitų, akcizo, PVM mokesčių bei kitokių rinkliavų, prekės muitinės kainos 
nustatymo, prekių standartų ir kitų procedūrų. Neapskaitomos užsienio prekybos dalį didina ir 
neskaidri bei dažnai kintanti prekių apskaitos sistema, besikeičiantys informacijos rinkimo bei 
apskaitos metodai, neefektyvus informacijos valdymas muitinėse. Dėl minėtų priežasčių 
nemaža dalis Lietuvos užsienio prekybos yra neapskaitoma. 
 
Respondentų vertinimais, neapskaitomo importo ir eksporto dalis Lietuvos užsienio prekyboje 
išlieka panaši kaip ir anksčiau, nors neapskaitomas importas truputį sumažėjo. Šie vertinimai 
iliustruoja priešingą tendenciją, nei ankstesniame tyrime, kada neapskaitomo importo dalis 
buvo padidėjusi. Nors šie pokyčiai nėra pakankamai dideli, kad būtų sietini su konkrečiais 
ekonominės politikos sprendimais, tikėtina, jog susilaikymas nuo naujų apribojimų įvedimo 
2000 m. II pusėje bei planai liberalizuoti verslą turėjo įtakos tokiems vertinimams. Tokią 
prielaidą patvirtina ir prognozuojamos neapskaitomos prekybos tendencijos. 
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… ir 2001 m. neapskaitomos užsienio prekybos dalis turėtų nežymiai sumažėti 
 
LLRI tyrimo dalyviai prognozuoja nedidelius neapskaitomos prekybos dalies bendroje 
Lietuvos užsienio prekyboje pokyčius. Jų manymu, neapskaitomo importo dalis 2001 m.  
sudarys vidutiniškai maždaug 17 proc., o neapskaitomo eksporto dalis – virš 11 proc. viso 
eksporto. Lyginant su ankstesnio tyrimo prognozėmis, prognozuojamas neapskaitomo 
importo dalies sumažėjimas. 
 
Ekspertų prognozės. Neapskaityta importo ir eksporto dalis 2001 m., % 
 

Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
Neapskaitytas importas  17.1   20.0  19.0 
Neapskaitytas eksportas  11.5   10.0  10.0   
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 

Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
Neapskaitytas importas  16.4  17.1  18.0  17.1 
Neapskaitytas eksportas  13.5  9.7  11.1  11.0 
 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 

Vilnius  ne Vilnius 
Neapskaitytas importas  17.4  16.4 
Neapskaitytas eksportas  11.3  12.0 
 
 
Ekspertai prognozuoja nedidelį neapskaitomos prekybos apimties sumažėjimą, kuris didesnis 
neapskaitomo importo atveju. Tokias prognozes galima sieti su ekspertų lūkesčiais, jog 
Lietuvoje verslo aplinka pagerės, sumažės kliūčių prekybai, o tuo pačiu sumažės ir paskatų 
užsiimti nelegalia užsienio prekyba. 
 
1.5. Infliacija 2000 m. pakito nežymiai… 
 
Infliacija paprastai apibrėžiama kaip žymus ilgalaikis prekių ir paslaugų kainų lygio kilimas. 
LLRI tyrimo ekspertai prašomi, remiantis savo patirtimi ir visa rinkos teikiama informacija, 
nurodyti bendrą vartojimo paslaugų ir prekių kainų vidutinio lygio pokytį. Lietuvos statistikos 
departamentas infliaciją skaičiuoja vartojimo kainų indekso metodu, kuomet lyginamos 
fiksuoto prekių ir paslaugų krepšelio kainos ataskaitiniu ir baziniu laikotarpiu. Pagrindinis 
šiame tyrime ir LSD naudojamų kainų pokyčių vertinimų skirtumas yra tas, kad LLRI tyrimo 
ekspertai prašomi nurodyti ne prekių ir paslaugų krepšelio vidutinio kainų lygio pokytį, bet 
bendrą vartojimo paslaugų ir prekių kainų vidutinio lygio pokytį. 
 
Ekspertų vertinimai. Infliacija 2000 m., % 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
2.3    2.0  1.8 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
1.5  2.3  2.4  3.0 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
2.3  2.2 
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LLRI tyrimo dalyvių nuomone, infliacija 2000 m. sudarė vidutiniškai 2.3 proc. Šį rodiklį 
įvertino beveik visi tyrime dalyvavę respondentai. Kaip ir anksčiau, didžiausius infliacijos 
vertinimus pateikia prekybos atstovai. 
 
LSD duomenimis 2000 m. infliacija (nuo 1999 m. gruodžio mėn. iki 2000 m. gruodžio mėn.) 
buvo 1.4 proc.17 Kaip ir anksčiau, LLRI tyrimo respondentų pateikti infliacijos vertinimai yra 
didesni už LSD apskaičiuotą infliacijos dydį.  
 
… o 2001 m. prognozuojamas infliacijos augimas 
 
LLRI tyrimo respondentų nuomone, metinė infliacija Lietuvoje 2001 m. turėtų siekti 3.4 
proc., t.y. tiek pat, kiek buvo prognozuojama 2001 m. I pusmečiui. 
 
Ekspertų prognozės. Infliacija 2001 m., % 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
3.4    2.0  3.0 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
2.5  3.6  3.3  4.3 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
3.2  4.0 
 
Lyginant visų tyrimo etapų vertinimus bei prognozes, galima pastebėti, jog ekspertai linkę 
prognozuoti kainų augimą 2001 m., o jų pateiktos prognozės šį kartą visiškai sutampa su 
pateiktomis ankstesniame tyrime. Taip pat pastebėtina, jog lyginant su anksčiau pateiktomis 
prognozėmis 2000 m., ex post infliacijos vertinimai sumažėjo. 
 
Grafikas 4.  
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Šaltinis: LLRI tyrimai 
 
 
Grafikas 5. 

17 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 2001/1,  p. 20. 
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Šaltinis: LLRI tyrimai, LSD 
 
 
Oficialiai prognozuojamos metinės infliacijos lygis 2001 m. skiriasi priklausomai nuo 
prognozuojančios institucijos ir kinta intervale nuo 1.3 iki 2.0 proc. Lyginant įvairių šaltinių 
pateikiamas infliacijos Lietuvoje prognozes, kaip ir anksčiau pastebima gana didelė jų 
įvairovė. 
 
2 lentelė. Infliacija Lietuvoje, % 
 
 2000 m.  2001 m. prognozė 
LLRI tyrimas 2.3 3.4 
Ūkio ministerija/LSD 1.4 1.3-2.0 
Europos Komisija - 2.5 
Vilniaus bankas - 1.8 
SEB - 3.0 
Hansabank Markets - 4.0 
Merita Nordbanken - 4.8 
ABN-Amro - 6.0 
 
Šaltiniai: LLRI tyrimas, Ūkio ministerija18, Lietuvos statistikos departamentas, Europos 
komisija19, Vilniaus bankas20, BNS21, Verslo žinios22 
 
Kaip ir anksčiau, LLRI tyrimo ekspertų prognozės nėra tarp kraštutinių. Pagrindine tokių 
didelių vertinimo skirtumų priežastimi galima laikyti neapibrėžtumą susijusį su reguliuojamų 
infrastruktūros paslaugų kainų raida, vyriausybės neapsisprendimu dėl energijos ir dujų 
sektoriaus liberalizavimo ir privatizavimo metodų bei grafiku. Būtent šių produktų kainos 
pastaruoju metu labiausiai įtakojo infliacijos pokyčius, o tolesnis jų kitimas, kurį gali lemti 
įvairūs politiniai motyvai, yra sunkiai prognozuojamas. LLRI tyrimo ekspertų bei kitų 
nepriklausomų vertintojų pateikiamos aukštesnės už oficialias infliacijos prognozės gali būti 
siejamos su tikėtinu telekomunikacijų ir kitų paslaugų kainų didėjimu. Išlaidos šioms 
paslaugoms kol kas sudaro santykinai nedidelę vartotojų krepšelio dalį, naudojamą oficialiais 

18 BNS, Spartesnis vartotojų kainų augimas ateityje turėtų paskatinti gamybą, mano ekspertai, 
2001.03.21. 
19 BNS, Europos komisija Lietuvai šiemet prognozuoja 2,3 BVP augimą, 2000.11.22.  
20 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos apžvalga, Nr. 4, 2001 m. sausis, p. 9. 
21 BNS, SEB teigia nematąs lito devalvavimo rizikos, 2001.01.31; Lietuvos ekonomika visiškai 
atsigaus 2002-aisiais, prognozuoja “Hansabank Markets”, 2000.12.11. 
22 Verslo žinios, Ūkio prognozės optimistinės, tačiau santūresnės, 200.11.16, p. 4. 
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infliacijos dydžio vertinimui. Beje, 2001 m. pradžioje LSD atnaujino prekių ir paslaugų 
krepšelio sudėtį. Nors jame šiek tiek išaugo ryšio prekių ir paslaugų dalis, išlaidos maistui ir 
nealkoholiniams gėrimams tebesudaro didelę krepšelio dalį (beveik 27 proc. bendrų vartojimo 
išlaidų)23.  
 
Bendra visų vertinimų tendencija – 2001 m. infliacija išaugs, lyginant su 2000 m. Be jau 
minėtų priežasčių – galimo infrastruktūros paslaugų kainų kilimo – šias prognozes galima 
sieti su euro kurso JAV dolerio atžvilgiu išaugimu bei kai kurių mokesčių (akcizo dujoms) 
padidėjimu. Atsigaunant ekonomikai tikėtinas ir vidaus paklausos augimas, kuris ateityje gali 
tapti pagrindiniu infliacijos didėjimo šaltiniu. 
 
1.6. Gamintojų kainų indeksas ir toliau augo nežymiai… 
 
Gamintojų kainų indeksas (GKI)  - prekių, naudojamų tolesniame vertės kūrimo procese, 
kainų pokytis per nustatytą laikotarpį. 
 
LLRI tyrime ir LSD naudojamo GKI samprata skiriasi: LSD tiria gamintojų parduodamų 
prekių kainų pokyčius, LLRI – gamintojų perkamų prekių kainų pokyčius. Tiek vienas, tiek 
kitas GKI apibrėžimo būdas yra sutinkamas kitose šalyse. Pažymėtina, jog gamintojų kainų 
indekso, tiriamo šioje studijoje, dinamiką įtakoja ir importuojamų produktų kainų pokyčiai. 
Be to, LLRI tyrime neprisirišama prie prekių ir paslaugų krepšelio. Toliau lyginant GKI 
dydžius reikia atsižvelgti į šiuos skirtumus.  
 
Ekspertų vertinimai. GKI 2000 m.  
Aritmetinis vidurkis  moda   mediana 
102.4    101.0   101.9 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
103.9  101.8  101.5  102.1 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
102.4  102.3 
 
Ekspertų nuomonės nedaug skiriasi pagal veiklos sritis, nors šį kartą didesnį už kitus vidutinį 
GKI įvertį pateikia finansų atstovai.  
 
Jau trečią kartą LLRI tyrimo dalyvių GKI įvertis yra mažesnis už oficialųjį, ir šis skirtumas 
išlieka gana didelis. LSD duomenimis, gamintojų kainos 2000 m. išaugo labiau – GKI buvo 
lygus 118.024. Tikėtina, jog šį skirtumą sąlygojo GKI apibrėžimo skirtumai. LSD vertinamam 
GKI dydžiui didžiausią įtaką turėjo naftos kainų augimas. 
 
… bet 2001 m. prognozuojamas GKI augimo sulėtėjimas 
 
LLRI tyrimo dalyvių nuomone 2001 m. GKI išaugs mažiau nei prieš metus ir vidutiniškai bus 
lygus tik 100.7. Įverčiai skiriasi priklausomai nuo veiklos srities. Kaip ir ankstesniuose 
tyrimuose mažiausius vertinimus pateikia gamybininkai, kurie prognozuoja GKI sumažėjimą. 
Gana aiškiai skiriasi ir GKI vertinimai pagal veiklos vietą. 
 
Ekspertų prognozės. GKI 2001 m.  

23 BNS, Pakeista vartojimo kainų indekso skaičiavimo tvarka liudija pragyvenimo lygio augimą, 
2001.02.12. 
24 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 2001/1,  p. 20. 
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Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
100.7    102.0  102.1 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
103.7  93.2  102.6  103.1 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
103.0  94.4 
 
Žemiau pateikiama GKI vertinimų kaita, palyginant LLRI ekspertų nurodomus bei LSD 
apskaičiuojamus dydžius. Pastebėtina, jog LSD neprognozuoja būsimo GKI dydžio, todėl 
pateikiamos tik LLRI ekspertų prognozės. 
 
Grafikas 6.  
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Šaltiniai: LLRI tyrimai; LSD 
 
LLRI tyrimo ekspertai gana nuosaikiai vertina GKI pokyčius ir prognozuoja labai nedidelį  
metinio GKI augimą 2001 m.  
 
 
1.7. Nedarbo lygis 2000 m.  beveik nepakito… 
 
Nedarbo lygis LLRI tyrime apibrėžiamas kaip bedarbių skaičiaus ir darbo jėgos santykis∗. 
Bedarbiais laikomi darbingo amžiaus asmenys, neturintys darbo ir ieškantys jo, bet nebūtinai 
užsiregistravę Darbo biržoje. Pažymėtina, jog apklausiant ekspertus buvo siekiama sužinoti jų 
nuomonę ne apie oficialiai registruojamą bedarbių dalį, bet realų nedarbo lygį didmiestyje ir 
mieste.  
 
Savo nuomonę apie nedarbo lygį nurodė dauguma tyrimo dalyvių, padidėjo ir jų sutarimas dėl 
šio rodiklio. Pastebėtina, jog lyginant su ankstesnio tyrimo vertinimais 2000 m. I pusmečiui, 
nedarbo lygis ir mieste ir didmiestyje beveik nepakito. 
 
Ekspertų vertinimai. Nedarbo lygis 2000 m., % 

∗ Darbo jėga – visi darbingo amžiaus gyventojai. 
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Aritmetinis vidurkis moda  mediana 

Didmiestyje 12.3   12.0  12.0 
Mieste  16.6   14.0  15.0  
 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 

Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
Didmiestyje 11.1  13.3  12.8                   12.4 
Mieste  15.1  18.6  18.2  14.8 
 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 

Vilnius  ne Vilnius 
Didmiestyje 12.1  13.0 
Mieste  16.6  16.6 
 
Kaip ir anksčiau, ekspertai mano, jog nedarbo lygis mieste yra didesnis nei didmiestyje. 
Didžiausius nedarbo įverčius nurodo gamybininkai. 
 
Pasvėrus nedarbo lygio reikšmes didmiestyje ir mieste pagal gyventojų skaičiaus proporcijas, 
vidutinis nedarbo lygio įvertis yra 14.1 proc. Kaip ir anksčiau, LLRI tyrimo dalyvių 
nurodomas vidutinis nedarbo lygio įvertis Lietuvoje yra didesnis už oficialųjį, kuris remiasi 
Darbo biržos duomenimis, nors šis skirtumas toliau mažėjo. Darbo biržos duomenimis, 
nedarbo lygis 2000 m. gruodžio mėn. pasiekė 12.6 proc., o 2001 m. sausio mėn. – 13.1 proc.25 
Metinis nedarbo lygis 2000 m., Darbo biržos vertinimais, buvo lygus 11.5 proc. 
 
LSD atlieka darbo jėgos atrankinius tyrimus. Pastarųjų rezultatai anksčiau būdavo žymiai 
artimesni LLRI tyrimo ekspertų vertinimams, nei Darbo biržos teikiami duomenys. 
Paskutiniosios LSD gyventojų apklausos duomenimis, atliktos 2000 m. paskutiniame 
ketvirtyje, nedarbo lygis Lietuvoje buvo lygus net 16.1 proc.26 Tikėtina, jog šis dydis yra 
didesnis už LLRI tyrimo dalyvių pateiktą nedarbo lygio įvertinimą dėl to, jog LLRI tyrime 
neatsižvelgiama į nedarbą kaimo vietovėse. 
 
… ir 2001 m. neprognozuojami nedarbo lygio pokyčiai 
 
LLRI tyrimo respondentai prognozuoja, jog nedarbo lygis 2001 m. ir didmiestyje, ir mieste 
truputį sumažės, tačiau prognozuojamas pokytis yra labai nedidelis. Vidutinis ekspertų 
numatomas bendras nedarbo lygis didmiestyje bei mieste minėtu laikotarpiu yra 14.0 proc.   
 
Ekspertų prognozės. Nedarbo lygis nuo 2000 m vidurio iki 2001 m. vidurio., % 
 

Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
Didmiestyje 12.2   12.0   12.0 
Mieste  16.5   14.0  15.0   
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 

Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
Didmiestyje 11.1  12.2  13.1  12.7  
Mieste  14.8  17.6  19.0  15.0 
 
 

25 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 2001/1,  p. 18. 
26 Ibid. 
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Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 

Didmiestyje 12.0  12.9 
Mieste  16.5  16.7 
 
 
Taigi, galima išskirti dvi nedarbo lygio vertinimų tendencijas. Pirma, ekspertų vertinimu 
nedarbo lygis 2000 m. išaugo labai nežymiai, lyginant su ankstesniais vertinimais (ir viršijo 
1999 m. prognozuotą dydį). Antra, kaip ir ankstesniame tyrime LLRI tyrimo dalyviai 
neprognozuoja didesnių nedarbo pokyčių  šiais metais. 
 
Grafikas 7.  

Nedarbo lygis 1997-2001 m., proc.
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Nedarbo lygio vertinimai bei prognozės skiriasi priklausomai nuo vertinimo metodų. Visiems 
pastaruoju metu atliktiems nedarbo lygio vertinimams būdinga ta pati tendencija – nedarbo 
lygio didėjimas.  
 
Grafikas 8.  

Nedarbo lygio vertinimai 1997-2000 m., proc.

14,1

10 11,1
12,6

16,1
12,4 14,113

10,2 11,610,5

7,5
6,95,56,7

14,615,3
1312,614

0

5

10

15

20

1997 m. 1998 I pusm. 1998 m. 1999 I pusm. 1999 m. 2000 I pusm. 2000 m.

LLRI tyrimas

Darbo birža

LSD tyrimas

 
 
Šaltinis: LLRI tyrimas, LSD 
 

 18 



LLRI tyrimo dalyviai nuosaikiai vertina nedarbo lygio pokyčius tiek 2000 m., tiek 2001 m. Jų 
manymu, nedarbo lygis jau anksčiau buvo išaugęs ir pastaruoju metu daug visuomenės 
dėmesio sulaukę nedarbo lygio vertinimai buvo identifikuoti jau anksčiau. Kita vertus, LLRI 
tyrimo dalyviai santūriau vertina ir šių metų prognozes, nenumatydami jokių didelių nedarbo 
lygio pokyčių. Tuo tarpu Ūkio ministerija 2000 m. pabaigoje tikslindama ekonomikos augimo  
prognozes, nepakeitė gana optimistinių nedarbo lygio prognozių. Ūkio ministerijos 
vertinimais, nedarbo lygis Lietuvoje 2001 m. turėtų sumažėti iki 10.7 proc.27 Tačiau 
atsižvelgiant į 2001 m. pradžios Darbo biržos duomenis, rodančius nedarbo lygio augimą, 
tokios prognozės neatrodo visiškai pagrįstos. Pavyzdžiui, 2001 m. kovo mėn. pradžioje darbo 
birža prognozavo jau 12,3 proc. vidutinį nedarbo lygį šiais metais28. Atsižvelgdami į pastarųjų 
mėnesių tendencijas nedarbo lygio prognozes 2001 m. pakoregavo nepriklausomi vertintojai. 
Pavyzdžiui, Vilniaus banko analitikai prognozuoja 13.0 proc. nedarbo lygį, kuris yra gana 
artimas LLRI tyrimo dalyvių prognozėms. 
 
Apibendrinant, galima pastebėti, jog 2000 m. nesumažėjusį nedarbo lygį sąlygojo dar tik 
prasidedantis ekonomikos atsigavimas Lietuvoje bei perteklinis darbo santykių 
reglamentavimas. Apie pernelyg didelį naujų verslų reglamentavimą liudija ir atliktos 
aukštųjų mokyklų absolventų apklausos, kuriose respondentai nurodo, jog tik 1.6 proc. iš jų 
pradėjo savo verslą29. Darbo santykių liberalizavimo ir darbuotojų atleidimo procedūrų 
supaprastinimo svarbą akcentuoja ir kiti makroekonomikos analitikai30.  
 
Ekspertų lūkesčius, kad nepaisant ekonominio augimo nedarbo lygis 2001 m. nemažės galima 
sieti su bankroto ir restruktūrizacijos reglamentavimo pataisomis, kurios įsigalios nuo šių 
metu liepos 1 d. Laikinai nedarbo lygis gali išaugti ir radikaliau liberalizavus darbo santykius. 
Tačiau po kurio laiko tai, kaip ir bendras reguliavimo lygio ir mokesčių naštos sumažinimas, 
sąlygos verslo plėtrą, spartesnį darbo vietų kūrimą ir nedarbo lygio mažėjimą. Šios priemonės 
duotų didesnį teigiamą poveikį, nei kai kurios pastaruoju metu siūlytos aktyvios užimtumo 
politikos priemonės, pavyzdžiui, mokesčių lengvatos, kurios geriausiu atveju tik laikinai 
sumažintų nedarbo lygį, tačiau iškreiptų darbo rinkos paskatas.  
 
Viena iš svarbių sąlygų verslo plėtrai kaimo  bei kitose vietovėse, kuriose nedarbo lygis yra 
ypač didelis, sudarymui yra kliūčių žemės pirkimui ir pardavimui (taip pat ir užsieniečiams), 
jos panaudojimui pašalinimas. Geresnių sąlygų verslo plėtrai sudarymui turėtų būti teikiamas 
prioritetas, kadangi jos, o ne neseniai Vyriausybėje patvirtinta užimtumo didinimo programa, 
sudarytų sąlygas ilgalaikiam darbo vietų kūrimui. 
 
1.8. Prognozuojama, kad Lito kursas su JAV doleriu nepasikeis  
 
Šiame tyrimo etape 80 proc. atsakiusių ekspertų prognozuoja, kad lito kursas su JAV doleriu 
2001 m. išliks nepakitęs:  
 
Ekspertų prognozės. Lito kursas su JAV doleriu 2001 m., % 
 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
4.1    4.0  4.0 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
4.0  4.2  4.0  4.1 

27 BNS, Ūkio ministerija prognozuoja mažesnį ekonomikos augimą 2001-aisiais, 2000.11.27. 
28 BNS, Nedarbas šalyje pasiekė naują rekordą, 2001.03.02. 
29 Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Darbo jėgos konkurencingumo politikos tobulinimas Lietuvai 
integruojantis Į Europos Sąjungą, Vilnius, 2000. 
30 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos apžvalga, Nr. 4, 2001 m. sausis, p. 17. 
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Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
4.1  4.1 
 
Ekspertų lūkesčiams dėl lito ir JAV dolerio kurso didelę įtaką daro Lietuvos banko veiksmai 
ir pareiškimai bei bendros politinės nuotaikos.  
Iki 2000 m. lapkričio galiojo Lietuvos banko (LB) pozicija, kad litas bus susietas su euru  
2001 m. antrą pusmetį, o perrišamas litas nebus nei devalvuojamas, nei revalvuojamas. 
Lapkričio mėnesį susitikimo su TVF metu Lietuvos banko pirmininkas Reinoldijus Šarkinas 
(kuris paskirtas vadovauti bankui dar vieną kadenciją) pareiškė, kad 2001 m. antrą pusmetį 
bus priimtas tik sprendimas dėl bazinės valiutos keitimo, o pats persiejimas greičiausiai įvyks 
2002 metų pradžioje. Litas bus persietas tos dienos JAV dolerio ir euro kursu valiutų rinkoje. 
Nuostata, kad litas prie euro persiejamas rinkos verte, įtvirtinta Lito patikimumo įstatymo 
pataisomis. 
LB teigimu, rinkos dalyviai bus įspėti iš anksto apie bazinės valiutos keitimo datą, tačiau 
bankas pasilieka sau teisę susiklosčius nepalankioms aplinkybėms tą datą keisti. Taigi šiuo 
metu likęs neapibrėžtumas iš Lietuvos banko pusės yra persiejimo data. Pažymėtina tai, kad 
rinkos dalyviams būtų labai nepalanku, jei paskelbęs lito persiejimo datą, bankas ją vėliau 
pakeistų.  
Tiek Lietuvos Vyriausybės, tiek Centrinio banko oficiali pozicija yra neatsisakyti valiutų 
valdybos modelio iki narystės Europos Ekonominėje ir pinigų sąjungoje.  
Aukščiau išdėstyti veiksniai (išskyrus persiejimo datą) apibrėžia planuojamą Lietuvos pinigų 
politiką bei didina pasitikėjimą litu. Anksčiau ne kartą reiškęs nuogąstavimus dėl galimo lito 
devalvavimo, 2001 m. sausį vienas stambiausių investuotojų Lietuvoje Švedijos bankas 
“Skandinaviska Enskilda Banken” pareiškė nematąs jokios lito devalvavimo rizikos. Pagrindo 
tokiems lūkesčiams, anot banko, suteikia ir Lietuvos vykdoma griežta finansų politika31.  
Tačiau kai kurios 2001 m. kovą priimtos Lietuvos banko įstatymo pataisos prieštarauja Lito 
patikimumo įstatymui, todėl aiškumo gerokai sumažina. Šiomis įstatymo pataisomis 
keičiamas Lietuvos banko tikslas: iš pinigų stabilumo į kainų stabilumo palaikymą. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymo pataisos suteikia teisę LB nustatyti lito kurso 
reguliavimo sistemą bei panaikina ankstesnės redakcijos nuostatą, jog LB įstatymo nuostatos 
galioja tiek, kiek neprieštarauja Lito patikimumo įstatymui. Taigi, naujas įstatymas atveria 
galimybes pereiti prie reguliuojamo lito kurso.  
 
Atsižvelgiant į deklaruojamą valiutų tarybos politikos tęstinumą, daug logiškiau būtų buvę 
Lietuvos banko įstatymu aiškiai užtikrinti, kad nebus pereita prie reguliuojamo lito kurso ir 
diskrecinės pinigų politikos.  
 
Verta pažymėti, jog penktadalio tyrimo ekspertų nuomonė, kad lito kursas su JAV doleriu 
2001 m. pabaigoje bus žemesnis nei 4:1, taip pat turi pagrindo. Tai patvirtina vėlesni įvykiai. 
Pavyzdžiui, 2001 m. kovo pabaigoje Finansų ministras pareiškė, jog neatmeta galimybės 
perrišti litą prie euro anksčiau nei 2002 m. pradžia32. Tokia ministro iniciatyva sietina su vėl 
pradėjusiu smukti euro kursu dolerio atžvilgiu bei dėl to patiriamais Lietuvos eksportuotojų 
nuostoliais. Jeigu Lietuvos bankas informacijos apie ketinimus paankstinti persiejimo datą  
nepaneigs, tai gali susilpninti pasitikėjimą litu bei padidinti visų rinkos dalyvių finansinę 
riziką.  
 
Šis makroekonominių rodiklių tyrimo etapas buvo paskutinis, kai ekspertai prognozavo lito ir 
dolerio kursą datai, kuomet šios valiutos, pagal oficialius planus, turėjo būti susietos. 
Praktiškai šio rodiklio reikšmės rodė rinkos dalyvių pasitikėjimą Lietuvos banko bei 
Vyriausybės pareiškimais dėl prognozuojamu laikotarpiu numatomos pinigų politikos. 

31 BNS, SEB teigia nematąs lito devalvavimo rizikos, 2001.01.31. 
32 BNS, Litą prie euro gali tekti persieti anksčiau nei numatyta, teigia ministras, 2001.03.20 
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Persiejus litą prie euro, jo santykis su doleriu kis priklausomai nuo euro ir dolerio santykio, 
todėl tikėtina, kad ekspertų prognozės dėl šių valiutų kurso bus gerokai įvairesnės.  
 
 
1.9. Mokesčių našta  
 
Mokesčių našta apibrėžiama kaip visų mokestinių valstybės (savivaldybių) biudžetų ir fondų 
pajamų santykis su bendruoju vidaus produktu, procentais.  
 
Mokesčių našta absoliučia išraiška yra žinoma – tai konsoliduotos valstybės mokestinės 
pajamos - tačiau toks rodiklis nėra labai informatyvus. Mokesčių našta, kaip santykinis dydis 
nuo BVP, parodo kokia bendrojo produkto dalis yra perskirstoma. Šis dydis gali būti 
lyginamas laiko skalėje vienos šalies mastu ir tarp skirtingų šalių.  
Tačiau santykinę mokesčių naštą suskaičiuoti, remiantis statistiniais BVP bei biudžeto 
rodikliais, sudėtinga dėl statistinių metodų ribotumų, daugkartinių BVP korekcijų. Kaip ir 
kitų LLRI tyrimo rodiklių atveju, siekiant patikslinti mokesčių naštos įvertį, taikomas iš 
esmės kitoks - rinkos dalyvių nuomone pagrįstas - šio rodiklio vertinimo metodas. Juo labiau, 
kad informacijos apie sumokėtus mokesčius verslo subjektai nestokoja.  
 
Mokesčių naštos rodiklis buvo pirmą kartą įtrauktas į LLRI tyrimo klausimyną praeitame 
tyrimo etape. Šiame tyrimo etape mokesčių naštos įvertį 2000 m. nurodė 75, o prognozes 
2001 m. - 79 proc. apklausoje dalyvavusių ekspertų. Jų vertinimais, mokesčių našta Lietuvoje 
2000 m. sudarė apie 41 proc., t.y. tiek pat, kaip ir 1999 m. ir tiek, kiek buvo prognozuota 
praeitame tyrimo etape. 
 
Ekspertų vertinimai. Mokesčių našta 2000 m., proc. 
 
Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
41.3   40.0  40.0 
   
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
35.3  42.3  52.1  35.2 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
40.6  43.1 
 
 
Ekspertų prognozės. Mokesčių našta 2001 m., proc. 
 
Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
40.6   43.0  40.0 
   
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
32.7  43.0  50.9  35.2 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
39.3  43.8 
 
Kaip matyti iš duomenų, ekspertai sutaria dėl mokesčių naštos vertinimo bei prognozių 
ateinantiems metams. Vertinimai bei prognozės, priklausomai nuo eksperto veiklos pobūdžio, 
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gana skirtingi. Didžiausią mokesčių naštą, kaip ir praėjusiame tyrimo etape, nurodo paslaugų, 
o mažiausią - prekybos bei finansų atstovai. 
 
Nuo 1994 metų LLRI skaičiuoja ir mokesčių naštos rodiklį, besiremdamas oficialiosios 
statistikos pateikiamais duomenimis.  
 
Grafikas 9 
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Kaip matyti iš grafiko, mokesčių našta, apskaičiuota remiantis oficialiu BVP, nuo 1994 m. 
nuosekliai augo. Ekspertų pateikti mokesčių naštos vertinimai ir prognozės viršija 
suskaičiuotas jos reikšmes, tačiau skirtumas tarp jų nedidelis.  
LLRI tyrimo dalyvių vertinimais, jiems tenkanti mokesčių našta per 2000 metus  nepasikeitė, 
nors 2000 m. įsigaliojo vienas tarifo pakeitimas - pagal 1999 m. gruodį priimtas juridinių 
asmenų pelno mokesčio pataisas, skaičiuojant 2000 ir vėlesnių metų pelną, taikomas nebe 29, 
o 24 proc. mokesčio tarifas.    
Ekspertai tikisi, kad per 2001 metus mokesčių našta šiek tiek sumažės (tiktai gamybos 
sektoriaus atstovai prognozuoja 0.7 proc. punkto padidėjimą). Mokesčių mažinimas yra viena 
pagrindinių valdančiosios liberalų bei socialliberalų koalicijos ekonominės programos 
siekiamybių. Mokesčių mažinimas taip pat numatytas kaip pats pirmas mokesčių reformos 
uždavinys, įvardintas Finansų ministerijos rengiamos Mokesčių sistemos koncepcijos 
projekte*. Šioje koncepcijoje numatyta, kad mokesčių našta bus mažinama mažinant 
mokesčių tarifus, didinant neapmokestinamąjį minimumą. Mokesčių tarifai gali padidėti tik 
dėl naikinamų išimčių ir lengvatų bei akcizų derinimo su ES acquis. Šioje koncepcijoje taip 
pat numatoma panaikinti prekyviečių mokestį; akcizus kitoms prekėms nei alkoholis, tabakas 
bei degalai; kelių mokestį nuo realizacinių pajamų bei juridinių asmenų pajamų mokestį, 
apmokestinant paskirstomąjį pelną. Konkretūs šių pakeitimų mokesčių sistemoje terminai 
numatyti Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėse33: nuo 2002 m. sausio 1 d. pelno 
mokestis keičiamas paskirstomojo pelno apmokestinimu, o kelių mokestis nuo apyvartos – 
kelių naudotojų apmokestinimu, nuo 2003 m. sausio 1 d. mažinamas fizinių asmenų pajamų 
mokesčio tarifas, o nuo 2004 m. – didinamas neapmokestinamas minimumas. Taigi šiame 
plane žymesnių mokesčių naštos pokyčių 2001 m. numatyta nėra. Natūralu, kad ir ekspertų 
šiam laikotarpiui neprognozuoja apčiuopiamo mokesčių sumažėjimo. 
Nuo 2001 m. nebereikia mokėti vertybinių popierių kapitalo prieaugio mokesčio, tačiau 
privaloma mokėti 0.2 proc. įmoką. nuo darbo užmokesčio fondo į Garantinį fondą 
(bankrutavusių ir bankrutuojančių įmonių darbuotojams remti).  

* Čia remiamasi kovo mėn. pabaigoje galiojusia projekto versija. 
33 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 149, Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų 
programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo (Žin.,2001,Nr.14-437) 
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Verta pažymėti, kad LLRI tyrime nagrinėjamas santykinės mokesčių naštos rodiklis, apima 
tik tiesioginę mokesčių naštą, kuri nenusako pilnos mokesčių naštos ūkio subjektams. Ne 
mažiau svarbi yra ir netiesioginė mokesčių našta, susijusi su mokesčių administravimo 
kaštais. Mokesčių administravimas Lietuvos verslui yra daug problemų kelianti sritis. 
Veikiantis mokesčių administravimo įstatymas numato didelius įgaliojimus 
administratoriams, nenumato jokių teisių mokesčių mokėtojams. Mokesčių teisė remiasi 
mokėtojo kaltumo prezumpcija, mokesčių taisyklės yra painios, o įstatymai numato didžiules 
baudas už mokestinius pažeidimus. Seimo pavasario sesijoje numatyta svarstyti mokesčių 
administravimo įstatymo pataisas, kurių tikslas suteikti daugiau teisių mokesčių mokėtojams, 
sušvelninti taikomas sankcijas, pagreitinti mokestinių ginčų nagrinėjimą. 
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II skyrius. Namų ūkiai 
 
2.1. Darbo užmokestis pasiekė prieš metus buvusį lygį… 
 
LLRI tyrime ekspertams pateikiamas darbo užmokesčio apibrėžimas: neto darbo užmokestis 
– tai vidutinis mėnesinis atlyginimas asmeniui už darbą atskaičius mokesčius, gautas pinigais 
ir nebūtinai deklaruojamas.  
 
LLRI ekspertų apklausos duomenimis, vidutinis neto darbo užmokestis 2000 m. 
didmiestyje buvo lygus 1111, mieste – 777 litų per mėnesį (bendras vidurkis lygus 
969, kas yra lygiai tiek pat kaip 1999 m. pabaigoje, ir beveik 4 proc. daugiau nei 2000 
m. viduryje): 
 
Ekspertų vertinimai. Vidutinis neto darbo užmokestis 2000 m., Lt/mėn. 
 

Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
Didmiestyje 1111   1100  1100 
Mieste  776   800  800   
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 

Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
Didmiestyje 1117  1061  1002              1286 
Mieste  819  797  693  809 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 

Vilnius  ne Vilnius 
Didmiestyje 1127  1071 
Mieste  761  818 
 
Vertinimų vidurkiai, modos bei medianos beveik nesiskiria, taigi dėl darbo užmokesčio 2000 
m. vertinimų ekspertų sutarimas yra tvirtas. Didžiausias šio rodiklio reikšmes (12 proc. 
didesnes už bendrą vidurkį) nurodo ekspertai, dirbantys prekybos, mažiausias (10 proc. 
mažesnes už bendrą vidurkį) – paslaugų srityje. 
 
2000 m. pradžioje ekspertai prognozavo, kad metų pabaigoje vidutinis darbo užmokestis, 
palyginus su 1999 m. pabaiga, padidės apie 1.5 proc., tačiau pagal 2001 m. pradžioje 
padarytus vertinimus, jis nepasikeitė.  
 
LSD skaičiuoja darbo užmokesčio vidurkį kaip darbo užmokesčio fondų sumos įverčio ir 
darbuotojų skaičiaus sumos įverčio santykį. Tuo tikslu kas ketvirtį* tiriama įmonių imtis (šiuo 
atveju 5308 įmonės), "reprezentuojanti šalies ūkį pagal ekonomines veiklas ir pagal 
ekonomikos sektorius"34. Individualios įmonės į tiriamų ekonominių vienetų imtį 
neįtraukiamos. Tokiu būdu LSD skaičiuojamas darbo užmokestis apima deklaruojamą atlygį 
už darbą juridinio asmens statusą turinčiose įmonėse. LSD duomenimis, 2000 m. ketvirtąjį 
ketvirtį vidutinis neto darbo užmokestis buvo 758 Lt**.35 
 

* Anksčiau duomenys vidutiniam statistiniam darbo užmokesčiui skaičiuoti buvo renkami kas mėnesį. 
34Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 2001/2, p. 53. 
** Statistiniai darbo užmokesčio duomenys nėra skirstomi pagal tai, kur yra darbovietė: didmiestyje, 
mieste ar kaime.  
35 Ibid., p. 55. 
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Lyginant su  2000 m. II ketvirčiu, vidutinis ketvirčio statistinis neto darbo užmokestis paaugo 
5 litais arba 0.7 procento. Lyginant su 1999 m. IV ketvirčio vidurkiu - sumažėjo 40 litų arba 5 
procentais.  
 
2000 m. balandį Ūkio ministerija prognozavo, kad vidutinis metinis neto darbo 
užmokestis 2000 m. išaugs 3.9 procento.36 Taigi Ūkio ministerijos prognozės 
nepasitvirtino – 2000 m. vidutinis darbo užmokestis mažėjo. 
 
Atotrūkis tarp privataus ir valstybinio* sektoriaus statistinių darbo užmokesčių 2000 
IV ketvirtį vėl ūgtelėjo: 1999 m. birželį jis sudarė 12.5 proc., 1999 m. lapkritį - 14.3, 
2000 m. birželį - 6.0 proc., o 2000 m. IV ketvirtį (pagal trijų mėnesių vidurkį) – 9.4 
proc. privataus sektoriaus statistinio darbo užmokesčio vidurkio.  
 
 
… 2001 m. žada augti beveik 5 proc. 
 
Tyrimo ekspertai prognozuoja, kad vidutinis neto darbo užmokestis per metus išaugs 
maždaug 4.9 proc. ir 2001 metų pabaigoje bendras jo vidurkis sudarys 1016 litų per 
mėnesį: 
 
Ekspertų prognozės. Vidutinis neto darbo užmokestis 2001 m., Lt/mėn. 
 

Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
Didmiestyje 1174   1300  1150 
Mieste  803    900  800   
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 

Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
Didmiestyje 1194  1115  1050  1355  
Mieste  852  819  711  840 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 

Vilnius  ne Vilnius 
Didmiestyje 1187  1138 
Mieste   786   851 
 
Praeito LLRI tyrimo etapo metu - 2000 m. viduryje - ekspertai jau numatė šio rodiklio augimą 
– jų vertinimais, per metus nuo 2000 m. vidurio iki 2001 m. vidurio vidutinis darbo 
užmokestis turėtų išaugti apie 3.3 proc. Kaip matyti iš aukščiau pateiktų duomenų, 2001 m. 
pradžioje jau tikimasi spartesnio vidutinio darbo užmokesčio augimo.  
Prognozių vidurkiai, modos bei medianos skiriasi labiau nei vertinimų, tačiau sutarimas dėl  
darbo užmokesčio vidurkio 2001 m. egzistuoja.  
 
Grafikas 10. 

36 LR  Ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ekonominės ir socialinės plėtros 2000-2002 metais 
prognozė, Vilnius, 2000 kovas, 1 lentelė;  
* Valstybiniam sektoriui priklauso biudžetinės organizacijos bei įmonės, kurių daugiau nei 51 proc. 
akcijų valdo valstybė (LSD informacija). 
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Vidutinis darbo užmokestis didmiestyje bei mieste*, 
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* LLRI pateiktas darbo užmokesčio vidurkis, neįskaitant kaimo. Darbo užmokesčio kaime vertinimo 
atsisakėme antrajame LLRI tyrimų etape dėl darbo santykių kaime specifikos. 
Šaltinis: LLRI tyrimai 
 
Grafike pateikti ekspertų vidutinio darbo užmokesčio vertinimai bei metų prognozės 
indikuoja, kad 2000 m. viduryje šio rodiklio kaitos tendencijos pasikeitė ir 2000 m. pabaigoje 
vidutinis darbo užmokestis pasiekė prieš metus buvusį lygį. 
 
Grafikas 11. 
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* LLRI pateiktas darbo užmokesčio vidurkis, neįskaitant kaimo. 
** LLRI tyrimo ekspertų 2000 m. vidutinio darbo užmokesčio vidurkis pateiktas laikotarpio pabaigai, 
statistikos departamento – IV ketvirčio vidurkis.  
Šaltinis: LLRI tyrimas, Lietuvos statistikos departamentas, Ūkio ministerija 
 
Ūkio ministerijos prognozėse (kurios buvo pateiktos 2000 m. balandį) 2000 metams 
numatytas 1.7 proc., o 2001 metams - 3.9 proc. vidutinio metinio neto darbo 
užmokesčio augimas37. Beveik metais vėliau darytais Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos vertinimais, 2001 m. vidutinio neto darbo užmokesčio planuojamas 
augimas - 13 proc.38 
 

37 Ibid. 
38 ELTA, VŽ, Uždarbis ir pensijos mažėjo, 2001.03.20  
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Hansabank Markets 2001 m. kovą Baltijos valstybių ekonomikos savaitinėje apžvalgoje 
prognozuoja, kad Lietuvoje pirmą ketvirtį vidutinis darbo užmokestis išliks toks pat 
(valstybiniame sektoriuje didės, o privačiame toliau mažės) ir tik vėliau pradės po truputį 
augti39. 
 
Skirtumas tarp LLRI vertinimų ir oficialiojo vidutinio darbo užmokesčio rodiklio 
2000 m. pabaigoje vėl padidėjo. Didžiausias jis buvo 1997 m. (pirmasis LLRI tyrimų 
etapas, kuriame buvo vertinamas ir darbo užmokestis kaime) ir sudarė 40 proc. 
oficialiojo rodiklio. Šis skirtumas 1998 m. sudarė 27 proc., o 1999 m. viduryje - 24 
proc., 1999 m. pabaigoje - 23 proc., 2000 m. viduryje - 20 proc., 2000 m. pabaigoje - 
28 oficialiojo rodiklio. Vertindami 2000 m. vidutinį neto darbo užmokestį, ekspertai 
nurodė lapkričio mėnesio rodiklį, o LSD – IV ketvirčio vidurkį (įskaitant gruodį, 
kuomet darbo užmokestis būna didesnis dėl premijų), todėl lyginant tiksliai lapkritį su 
lapkričiu arba vidurkį su vidurkiu, atotrūkis turėtų būti dar didesnis. 
 
Ekspertų nurodytos vidutinio darbo užmokesčio prognozės koreliuoja su jų 
pateikiamomis BVP augimo bei įmonių pelningumo prognozėmis. 2001 metams 
ekspertai prognozuoja gana apčiuopiamą visų šių rodiklių pagerėjimą. Tiesa, jų 
vertinimais, dar vienas svarbus šalies makroekonominę padėtį apibūdinantis rodiklis – 
nedarbo lygis - 2001 m. mažėti nepradės. Tačiau natūralu tikėtis, kad jei BVP ir 
įmonių pelningumo augimas taps tendencija, tai ir  darbo vietų ims daugėti.  
 
Nors privalomas minimalus darbo užmokestis Lietuvoje nebuvo didinamas nuo 1999 
m. vidurio, jis išlieka didžiausiu tarp Baltijos valstybių. Statistikos departamentų 
duomenimis 2000 m. gruodį Lietuvoje jis buvo 107.5 JAV dolerių. (430 litų), 
Latvijoje – 80.8, Estijoje – 80 JAV dolerių40. Tuo tarpu vidutinis bruto darbo 
užmokestis 2000 m. IV ketvirtį atitinkamai sudarė 268, 252 ir 293 JAV dolerio41. 
 
Darbo užmokesčio augimą stabdo tai, kad darbo jėga Lietuvoje yra brangi – ne tiek 
pati savaime, kiek dėl mokesčių naštos, darbo santykių griežtos reglamentacijos ir 
neefektyvios socialinio draudimo sistemos. R. Pakso vyriausybė deklaruoja tikslą 
sumažinti darbo santykių reglamentaciją ir taip padidinti darbo jėgos mobilumą.  
Seime priimtos kai kurios darbo įstatymų pataisos. Nepaisant to, kad jose numatomi 
pakeitimai yra labai nuosaikūs ir tikrai neturės lemiamos įtakos darbo santykiams, 
pasipriešinimas iš kairiosios koalicijos bei profsąjungų buvo didžiulis. 2001 m. 
pavasario sesijoje planuojama svarstyti radikalesnes darbo įstatymų pataisas. Jų 
priėmimo tikimybė priklausys daugiausia nuo to, kaip pavyks išvengti šios temos 
politizavimo ir racionaliai svarstyti esamos bei siūlomos tvarkos pasekmes. Jau antri 
metai Lietuvoje rengiamas Darbo kodeksas. Parengus ir priėmus šį teisės aktą tikimasi 
kodifikuoti ir supaprastinti dabar galiojančius darbo santykius reglamentuojančius 
įstatymus.  
 
Darbo santykių liberalizavimas yra viena pagrindinių ekonominės politikos 
priemonių, kurią įgyvendinus būtų sudarytos palankesnės sąlygos ne tik naujoms 
darbo vietoms atsirasti, bet ir darbo užmokesčiui augti. 

39 Hansabank Markets, Macro Overview, weekly, The Baltic Region, 2001.03.13. 
40 BNS, Minimalus darbo užmokestis Lietuvoje didžiausias, senatvės pensija – mažiausia, 2001.01.30 
41 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 2001/2, p. 128. 
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Kita labai svarbi priemonė gyventojų neto darbo užmokesčiui padidinti būtų mokesčių 
sumažinimas. Darbo jėgos kainą labiausiai didina apmokestinimas socialinio 
draudimo įmoka. Tačiau kadangi Socialinio draudimo fondas yra nuolat deficitinis, o 
socialinės išmokos ganėtinai žemos, šios įmokos tarifo mažinti niekas neplanuoja. 
Privalomam valstybiniam socialiniam draudimui skiriama tarifo dalis turės būti 
sumažinta ta dalimi, kuri bus nukreipiama į privačius kaupiamuosius fondus, 
įgyvendinant pensijų reformą. Tik sėkmingai vykstant pensijų reformai, po kurio laiko 
atsiras galimybės bendrą įmokų tarifą sumažinti. 2000 pabaigoje – 2001 m. pradžioje 
buvo priimti teisės aktai, įtvirtinantys privalomas įmokas darbdaviams į Garantinį 
fondą. Šios įmokos skaičiuojamos nuo darbo užmokesčio fondo, taigi jos dar labiau 
pabrangins darbo jėgą. 
 
Kitas didelis mokestis darbo jėgai – fizinių asmenų pajamų mokestis, kurį mažinti 
galima įvairiais būdais. Efektas darbo užmokesčiui būtų didžiausias, padidinus 
neapmokestinamųjų pajamų minimumą. Toks mokesčių mažinimo būdas duotų 
rezultatų iš karto, labiausiai tai pajustų mažai uždirbantys žmonės. Tačiau toks 
žingsnis padidintų pajamų mokesčio progresyvumą, manipuliavimą mokesčiais bei 
smarkiai atsilieptų biudžeto (ir ypatingai Sveikatos draudimo fondo)  pajamoms. 
Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane neapmokestinamojo 
minimumo pakėlimas numatytas 2004 m. sausio 1d.  
 
Kitas būdas tiesiogiai mažinti mokesčių naštą darbo jėgai yra fizinių asmenų pajamų 
mokesčio tarifo mažinimas. Pasirinkus tokį būdą, naudos gautų visi mokėtojai 
proporcingai. Trečias būdas mažinti mokesčius yra taikyti įvairias išimtis bei 
lengvatas atskirom socialinėm grupėms ar prekių/paslaugų rūšims. Ekonomiškai šis 
būdas yra žalingas, nes pažeidžia išteklių pasiskirstymą, iškreipia motyvaciją, sukuria 
nepagrįstus lūkesčius bei sąlygas piktnaudžiauti. Kadangi išskirtinėms socialinėms 
grupėms apibrėžti objektyvių kriterijų nesama, mokesčių lengvatų taikymas pagal šias 
grupes yra neteisingas. R.Pakso vyriausybė siūlė taikyti PVM lengvatas gyvenamajai 
statybai ir būsto šildymui (pastaroji lengvata galiojo anksčiau, bet buvo A. Kubiliaus 
vyriausybės panaikinta). Vieno iš valdančiosios koalicijos partnerių – Naujosios 
sąjungos - programoje buvo numatyta ir daugiau paslaugų bei prekių, kuriems būtų 
taikoma mokesčių lengvatų. Todėl tikimybė, kad kils iniciatyvos plėtoti mokesčių 
išimčių praktiką, yra gana didelė. Žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, visų mokesčių 
mažinimas teigiamai įtakoja darbo užmokestį. Todėl, jeigu valdančioji koalicija 
laikysis pažadų mažinti mokesčių naštą: nuo 2002 m. panaikinti pelno mokestį 
(apmokestinant paskirstomą pelną) ir kelių mokestį nuo apyvartos, o nuo 2003 m. imti 
mažinti fizinių asmenų pajamų mokestį, bus sudarytos prielaidos didėti įmonių 
pelningumui bei neto darbo užmokesčiui. 
 
2.2. Namų ūkių pajamos 2000 m. vėl pradėjo augti… 
 
Namų ūkio pajamos LLRI tyrime apibrėžiamos kaip visos nurodyto laikotarpio vidutinės 
mėnesinės piniginės įplaukos, kurias gavo namų ūkis. Jos apima pajamas pinigine išraiška: 
darbo užmokestį, pensijas, stipendijas, palūkanas, dividendus, rentą, dovanas, laimėjimus, 
kyšius, pašalpas ir kitas deklaruojamas bei nedeklaruojamas pajamas. Į namų ūkio pajamas 
neįskaitomas natūrine forma gaunamas užmokestis ar kitos pajamos natūrine forma. 
 
Tarp LLRI tyrime ir LSD apklausose naudojamų namų ūkių pajamų apibrėžimų yra du 
pagrindiniai skirtumai. Pirma, LLRI tyrime į namų ūkių pajamas neįtraukiamas užmokestis ir 
įplaukos natūrine forma. Tokio pobūdžio įplaukos tiesiogiai neatsispindi namų ūkių 
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investicijose, santaupose ar išlaidose, todėl tyrime nagrinėjant pastaruosius rodiklius, 
natūrinių pajamų įtraukimas iškreiptų pajamų – santaupų – investicijų – išlaidų tarpusavio 
ryšį. Todėl lyginant LLRI apklausos respondentų vertinimus su LSD duomenimis, imamos 
pastarojo pateikiamos namų ūkių disponuojamos piniginės pajamos. Antra, LLRI tyrime, 
priešingai LSD pajamų apibrėžimui, į namų ūkių pajamas neįskaitomi atsiimti indėliai bei 
grąžintos paskolos, nes tai yra ankstesnių laikotarpių pajamos. 
 
Tyrimo dalyvių vertinimais, namų ūkių pajamos, lyginant su ankstesnio tyrimo etapo 
vertinimais, išaugo bei šiek tiek viršijo prieš metus pateiktas namų ūkių pajamų prognozes 
2000 m. Respondentų nuomone, lyginant su penktuoju tyrimo etapu, t. y. 1999 m. pabaiga, 
namų ūkių pajamos didmiestyje padidėjo  maždaug 12.6 proc., mieste – 2.8 proc., o kaime – 
4.9 proc.  
 
Ekspertų vertinimai. Vidutinės namų ūkių pajamos 2000 m., Lt/mėn. 
 

Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
Didmiestyje 2494   2000  2000 
Mieste  1588   1500  1500 
Kaime  828   800  800 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 

Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
Didmiestyje 2124  2313  3027  2426  
Mieste  1545  1775  1328  1793 
Kaime  835  888  699  935 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 

Vilnius  ne Vilnius 
Didmiestyje 2612  2130 
Mieste  1597  1564 
Kaime  859  740 
 
 
Siekiant palyginti LLRI tyrimo dalyvių vertinimus su LSD duomenimis, pirmieji 
perskaičiuojami vienam ūkio nariui, naudojant tokius namų ūkių dydžius: didmiestyje 2.63 
nario, mieste – 2.62, kaime – 2.72*. LSD pateikiami namų ūkių pajamų dydžiai yra 
grindžiami namų ūkių biudžeto tyrimo 2000 m. IV ketvirčio rezultatais. 
 
 
3 lentelė. Namų ūkio pajamos vienam nariui 2000 m., Lt/mėn. 
 Didmiestyje Mieste Kaime 
LLRI 948 606 304 
LSD  480 359 240 
Šaltiniai: LLRI tyrimas, Lietuvos statistikos departamentas42 
 
Šį kartą LSD skaičiavimų ir LLRI tyrimo dalyvių vertinimų tendencijos sutampa. 
LSD duomenimis, namų ūkių pajamos Lietuvoje per antrąjį 2000 m. pusmetį padidėjo 
didmiestyje, mieste ir kaime.  

* Šie namų ūkių dydžiai paremti LSD 1999 m. namų ūkių tyrimais. Statistikos departamento 
informacija. 
42 Namų ūkių biudžetų tyrimo rezultatai; interviu su LSD darbuotojais. Čia ir toliau naudojamos LSD 
pateiktos piniginės disponuojamos pajamos. 
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Perskaičiavus LLRI tyrimo respondentų vertinimus pagal gyventojų proporcijas 
Lietuvos didmiestyje, mieste ir kaime, vidutinės mėnesio namų ūkio pajamos vienam 
nariui Lietuvoje 2000 m. viduryje buvo lygios 647 Lt. Tuo tarpu LSD vertinimais, šis 
rodiklis buvo lygus 369 Lt. Taigi, kaip ir anksčiau išlieka beveik dvigubas skirtumas 
tarp LLRI tyrimo ekspertų ir LSD vertinimų. 
 
LLRI ekspertų manymu, namų ūkių pajamos yra maždaug dvigubai didesnės už 
oficialias didmiestyje, o kaimo atveju šis skirtumas yra mažesnis. Mažesnius 
skirtumus kaimo atveju galima aiškinti didesniu natūrinių mainų naudojimu kaime. 
Tuo tarpu didesnius skirtumus miesto, ir ypač didmiesčio, atvejais paaiškina skirtingi 
vertinimo metodai ir LSD naudojamo tyrimo specifika. Neatmetama galimybė, jog dėl 
savo padėties LLRI tyrimo respondentai gali būti linkę kiek “padidinti” namų ūkių 
pajamas. Be to, LSD tyrimuose dalyvauja santykinai daugiau skurdesnių namų ūkių, 
kuriems su dalyvavimu susijusios finansinės paskatos gali būti rimta motyvacija. 
Pavyzdžiui, 2000 m. IV ketvirčio tyrime atsisakė dalyvauti net 34 proc. didmiesčių 
respondentų, 18 proc. miestų respondentų ir tik 13 proc. kaimo atrinktų namų ūkių43. 
Be to, tikėtina, jog dalis namų ūkių, turinčių šešėlinių pajamų, yra linkę sumažinti 
savo pajamas. Dėl šių priežasčių esama pagrindo manyti, jog LSD pateikiami namų 
ūkių pajamų dydžiai yra pernelyg maži.  
 
…tačiau 2001 m. neprognozuojami vienareikšmiai namų ūkių pajamų pokyčiai 
 
Respondentų nuomone, namų ūkių pajamos 2001 m. turėtų sumažėti didmiesčiuose ir šiek 
tiek išaugti mieste ir kaime. 
 
Ekspertų prognozės. Vidutinės namų ūkių pajamos 2001 m., Lt/mėn. 
 

Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
Didmiestyje 2291   2300  2125 
Mieste  1651   1500  1500 
Kaime  846   800  800 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 

Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
Didmiestyje 2192  2527  1984  2581  
Mieste  1554  1945  1340  1888 
Kaime  848  934  698  957 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 

Vilnius  ne Vilnius 
Didmiestyje 2285  2307 
Mieste  1640  1685 
Kaime  865  787 
 
Perskaičiavus ekspertų prognozes vienam namų ūkio nariui, prognozuojamas rodiklis yra 
lygus maždaug 624 Lt. Taigi, vertinant bendrą namų ūkių pajamų vidurkį, prognozuojamas 
maždaug 3.5 proc. namų ūkių pajamų sumažėjimas.  
 

43 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 2001/1, p. 47. 
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Grafikas 12. 

Namų ūkių pajamų vienam nariui vertininimo dinamika, Lt/mėn.
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Šaltiniai: LLRI tyrimas 
 
Lyginant ekspertų vertinimus su ankstesnių tyrimų rezultatais pastebimi du vertinimų 
ypatumai. Pirma, nors šio tyrimo etapo vertinimai rodo namų ūkių pajamų padidėjimą, tačiau 
jie dar nesiekė 1999 m. vidurio lygio ir neturėtų jo pasiekti 2001 m. Antra, nors lyginant su 
ankstesniu tyrimu, namų ūkių pajamos padidėjo, tačiau neprognozuojamas jų augimas 2001 
m. 
 
Grafikas 13. 

Namų ūkių pajamos vienam nariui, Lt/mėn
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Šaltiniai: LLRI tyrimas, Lietuvos statistikos departamentas 
 
Kadangi Ūkio ministerija prognozuoja tik darbo užmokesčio tendencijas, nėra oficialių namų 
ūkių pajamų prognozių, su kuriomis galima būtų lyginti LLRI tyrimo dalyvių prognozes. Tuo 
tarpu lyginant ankstesnius namų ūkių pajamų vertinimus, pastebimas nedidelis skirtumų tarp 
LLRI tyrimo ir  LSD pateikiamų vertinimų padidėjimas.  Šis skirtumas išlieka gana didelis. 
LLRI ekspertai ir toliau mano, jog namų ūkiai uždirba žymiai daugiau, nei rodo oficiali 
statistika. Tačiau ekspertai labai santūriai vertina namų ūkių pajamų tendencijas 2001 m.  
 
 
2.3. Darbo užmokesčio dalis namų ūkių pajamose išlieka pastovi 
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LLRI ekspertų vertinimais, darbo užmokesčio dalis namų ūkio pajamose 2000 m.  
didmiestyje vidutiniškai sudarė 85, mieste - 77, kaime - 44 procentus (t.y., mieste 
vienu, o kaime 6 proc. punktais daugiau nei vertinant 2000 m. I pusmetį): 
 
Ekspertų vertinimai. Darbo užmokesčio dalis namų ūkių pajamose 2000 m., % 

Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
Didmiestyje 85   90  87  
Mieste  77   75  77  
Kaime  44   50  40 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 

Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
Didmiestyje 84  80  88  85  
Mieste  74  75  78  80   
Kaime  38  43  41  55 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 

Vilnius  ne Vilnius 
Didmiestyje 84  87 
Mieste  76  78 
Kaime  42  50 
 
LSD duomenimis, pajamų iš samdomo darbo dalis piniginėse namų ūkio pajamose 
2000 m. ketvirtą ketvirtį vidutiniškai buvo lygi 61 proc.44. Nagrinėjant atskirai mieste 
ir kaime - atitinkamai 67 ir 36 procentai. 
 
LLRI tyrimo ekspertai prognozuoja, kad 2001 metais darbo užmokesčio dalis namų 
ūkių pajamose sudarys vidutiniškai 85 proc. didmiestyje, 77 proc. mieste ir 43 proc. 
kaime: 
 
Ekspertų prognozės. Darbo užmokesčio dalis namų ūkių pajamose 2001 m., % 

 
Aritmetinis vidurkis moda  mediana 

Didmiestyje 85   90  89  
mieste  77   75  78  
Kaime  43   50   41 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 

Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
Didmiestyje 83  81  89  87  
Mieste  75  76  79  80   
Kaime  39  45  38  54 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 

Vilnius  ne Vilnius 
Didmiestyje 84  87 
Mieste  77  79 
Kaime  42  48 

44 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 2001/1, p.49. 
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Kaip matyti iš aukščiau pateiktų duomenų, dėl darbo užmokesčio dalies namų ūkių 
pajamose vertinimo ekspertai sutaria.  
 
Grafikas 14. 

Darbo užmokesčio dalis namų ūkių pajamose, % 
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* perskaičiuotas bendras miesto rodiklis iš “miesto” ir “didmiesčio” 
Šaltiniai: LLRI tyrimas, Lietuvos statistikos departamentas 
 
LLRI ekspertų vertinimai dėl darbo užmokesčio dalies miesto namų ūkių pajamose 
kinta vos trijų procentinių punktų intervalo ribose. Kaimo atveju įverčiai svyruoja 
didesniame – septynių procentinių punktų intervale. Pastebėtina, kad ekspertų 
vertinimai ir LSD duomenys rodo priešingus darbo užmokesčio dalies namų ūkių 
pajamose pokyčius kaime. Tyrimo ekspertų vertinimais per metus, lyginant su 1999 
m., jos padidėjo 4 proc. punktais, o statistiniais duomenimis – sumažėjo 10 proc. 
punktų. Skirtumas tarp miesto ir kaimo darbo užmokesčio dalies bendrose pajamose 
išlieka didelis ir mažėjimo tendencijos nematyti.  
 
2.4. Namų ūkių santaupos 2000 m. padidėjo… 
 
LLRI tyrime namų ūkio santaupomis laikomos lėšos, kurias namų ūkis laiko bankuose, 
namuose arba yra paskolinęs. Tai lėšos, likusios iš grynųjų pajamų atėmus išlaidas bet kokio 
pobūdžio pirkiniams įsigyti bei investicijas. 
 
LLRI tyrimo dalyvių nuomone, didžiausią pajamų sumą taupymui skiria didmiesčio 
gyventojai, mažiausią – kaimo. Lyginant respondentų vertinimus su ankstesniu tyrimo etapu, 
santaupoms skiriama namų ūkių pajamų suma padidėjo: didmiestyje – 9.3 proc., mieste – 12.8 
proc., kaime – 3.5 proc. Ši tendencija yra nauja, kadangi ankstesnių dviejų tyrimų vertinimais 
santaupos mažėjo. Gamybininkai bei ne Vilniuje dirbantys linkę suteikti šiam rodikliui 
didžiausius įverčius. Tačiau tvirto sutarimo tarp ekspertų nėra. 
 
Ekspertų vertinimai. Namų ūkių santaupos 2000 m., Lt/mėn. 

Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
Didmiestyje 340   200  300  
mieste  203   200  170  
Kaime  89   100  83 
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Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 

Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
Didmiestyje 289  400  289              397  
Mieste  152  247  180  245   
Kaime  72  156  70  72 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 

Vilnius  ne Vilnius 
Didmiestyje 324  379 
Mieste  191  233 
Kaime  89  90 
 
Ekspertų manymu, nuo 1999 m. vidurio iki 2000 m. besitęsęs namų ūkių santaupų mažėjimas 
baigėsi. Jų vertinimais 2000 m. prasidėjo taupymo lygio augimas. Tikėtina, jog tai susiję su 
bendru namų ūkių pajamų augimu. Lietuvos banko pateikiami duomenys taip pat rodo, jog 
gyventojų indėliai komerciniuose bankuose 2000 m. antroje pusėje išaugo, ir šis augimas 
buvo lygus maždaug 11 proc.45.  
 
 
… ir 2001 m. taupymo lygis didės 
 
Respondentų nuomone, absoliutus santaupų dydis 2001 m. didmiestyje turėtų padidėti 6 proc., 
mieste ir kaime po 7 proc. 
 
Ekspertų prognozės. Namų ūkių santaupos 2001 m., Lt/mėn. 

Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
Didmiestyje 369                200             313  
mieste  215   200                   190 
Kaime  93                100  80 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 

Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
Didmiestyje 323  436  304  431  
Mieste  160  274  183  264   
Kaime  80  161  72  71 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 

Vilnius  ne Vilnius 
Didmiestyje 343  437 
Mieste  200  256 
Kaime  92  95 
 
Kaip ir anksčiau, daugiausia tiek absoliučiai, tiek santykinai taupo ir turėtų taupyti 2001 m. 
namų ūkiai didmiesčiuose. 
 
4 lentelė. Namų ūkių pajamų dalis, skiriama santaupoms 
 
 2000 m. 2001 m. (prognozės) 
 didmiestyje mieste kaime didmiestyje mieste kaime 

45 Lietuvos bankas, Mėnesinis biuletenis, 2000/12, p. 26. 
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Lt/mėn. 340 203 89 369 215 93 
Proc. 13.6 12.7 10.7  16.1 13.0 11.0 
Šaltinis: LLRI tyrimas 
 
Santaupų dalis namų ūkių pajamose, lyginant su ankstesniu tyrimu,  visais atvejais pakito 
labai nedaug. 
 
2.5. Namų ūkių investicijos 2000 m. beveik nepasikeitė… 
 
Namų ūkių investicijomis LLRI tyrime laikomos lėšos, naudojamos įsigyti 
ilgalaikiam turtui ir ilgalaikio vartojimo stambiems pirkiniams, apmokamiems iš karto 
ar išsimokėtinai, jiems pirkti panaudotų paskolų grąžinimui bei vertybiniams 
popieriams įsigyti. Makroekonomikos prasme tai nėra investicijos, tačiau namų ūkio 
ekonomikoje tai yra realiosios investicijos, kurios akivaizdžiai skiriasi nuo santaupų.  
 
Ekspertų vertinimais, namų ūkių pajamų absoliuti suma skiriama investicijoms 2000 
m., lyginant su ankstesniu tyrimu, beveik nepasikeitė: didmiestyje padidėjo 1 proc., 
mieste sumažėjo 2 proc., kaime – 6 proc. 
 
Ekspertų vertinimai. Namų ūkių investicijos 2000 m., Lt/mėn. 

Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
Didmiestyje 315                 300  300  
Mieste  176   200  165  
Kaime  77    100          80 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 

Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
Didmiestyje 260  422  274  327  
Mieste  149  242  156  167   
Kaime  71  101  72  62 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 

Vilnius  ne Vilnius 
Didmiestyje 303  351 
Mieste  172  190 
Kaime  82  63 
 
Gamybininkų bei dirbančių ne Vilniuje vertinimai išsiskiria iš kitų didesniais 
investicijoms skiriamų namų ūkių pajamų dydžiais. 
 
… o 2001 m. turėtų padidėti 
 
LLRI tyrimo dalyviai prognozuoja, kad namų ūkių investicijų apimtys padidės didmiestyje - 6 
proc., mieste - 5 proc., o kaime sumažės 4 proc. Didžiausią namų ūkių pajamų sumą 
investicijoms prognozuoja gamybininkai ir dirbantys ne Vilniuje. 
 
Ekspertų prognozės. Namų ūkių investicijos 2001 m., Lt/mėn. 

Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
Didmiestyje 333   250  300 
Mieste  184   200  170  
Kaime  80   100  80 
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Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 

Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
Didmiestyje 266  475  284  340  
Mieste  155  268  156  172   
Kaime  71  117  70  66 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 

Vilnius  ne Vilnius 
Didmiestyje 343  437 
Mieste  200  256 
Kaime  92  95 
 
Kaip ir santaupų atveju, daugiausia investuoja tiek santykine, tiek absoliučia išraiška namų 
ūkiai didmiesčiuose, mažiausia – kaimuose. Lyginant su ankstesniu tyrimu, t.y. 2000 m. 
viduriu, investicijoms skiriama namų ūkių pajamų dalis sumažėjo maždaug 1 procentiniu 
punktu. Tokie patys pokyčiai prognozuojami ir 2001 m. Tačiau šie pokyčiai yra tokie 
nedideli, kad galima teigti, jog investuojamų namų ūkių pajamų dalis išlieka stabili ir 
svyruoja nuo beveik 15 proc. didmiesčių atveju iki beveik 10 proc. kaimo atveju. 
 
5 lentelė. Namų ūkių pajamų dalis, skiriama investicijoms 
 
 2000 m. 2001 m. (prognozės) 
 Didmiestyje Mieste Kaime Didmiestyje Mieste Kaime 

Lt./mėn. 315 176 77 333 184 80 
Proc. 14.0 11.1 9.3  14.5 11.1 9.5 
Šaltinis: LLRI tyrimas 
 
Kaip iliustruoja žemiau pateikta diagrama, namų ūkių pajamų dalis, skiriama santaupoms bei 
investicijoms per tris metus pakito nedaug. 
 
Grafikas 15. 
  

Namų ūkių pajamų dalis, skiriama santaupoms ir 
investicijoms, %

13,6

12,4

13
12,712,7

13,5 13,7

11,9
11,7

12,913

10,4

11,9

10,210

11

12

13

14

1998 I
pusm.

1998 1999 I
pusm.

1999 2000 I
pusm.

2000 2001
(progn.)

Santaupos
Investicijos

 
Šaltiniai: LLRI tyrimai 
 

 36 



Nuo antrojo LLRI tyrimo etapo (kada respondentų buvo prašoma atskirai įvertinti santaupoms 
ir investicijoms skiriamas namų ūkių pajamas) tiek santaupų, tiek investicijų dydžiai išaugo. 
Pastebėtinas ekspertų vertinimų nuosaikumas – jau penkis kartus vertinami santaupų ir 
investicijų dalies namų ūkių pajamose dydžiai kinta gana nežymiai, vidutiniai ekspertų 
pateikiami įverčiai nerodo didelių svyravimų. Visa tai, atsižvelgiant į pokyčius tyrimo dalyvių 
sudėtyje bei ilgą vertinimų laikotarpį, teikia pagrindo spręsti apie tvirtą ekspertų sutarimą dėl 
pateikiamų vertinimų.  
 
Ekspertų manymu, santaupoms yra ir bus skiriama kiek daugiau namų ūkių pajamų nei 
investicijoms. Šis skirtumas ilgą laiką išliko minimalus, nors pastaruoju metu 
prognozuojamas santaupų dalies spartesnis augimas. Santaupoms ir investicijoms kartu, 
ekspertų manymu, Lietuvoje skiriama beveik ketvirtadalis namų ūkių pajamų. Taigi, ir toliau 
didžiausią pajamų dalį namų ūkiai išleidžia vartojimui.  
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III skyrius. ĮMONĖS 
 
3.1. Įmonių pelningumas 2000 m. dar neauga … 
 
Įmonės pelningumas – tai įmonės per laikotarpį gauto grynojo pelno ir to paties laikotarpio 
apyvartos santykis, procentais. 
 
LLRI tyrimo ekspertų vertinimais, 2000 m. vidutinis įmonių pelningumas buvo 5.3 
proc., t.y. 0.7 proc. punkto daugiau nei metų viduryje, tačiau nesiekė 1999 m. buvusio 
5.7 proc. lygio. 2000 m. pelningumo vertinimai praktiškai sutapo su prieš metus 
išsakytais ekspertų lūkesčiais, kad metų pelningumas sieks 5.5 proc. 
 
Ekspertų vertinimai. Įmonių pelningumas 2000 m., % 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
5.3    3.0  5.0 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
6.6 5.2  5.0  4.1 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
5.4  5.0 
 
Kaip matyti iš pateiktų duomenų, ekspertai nėra visiškai vieningi dėl įmonių pelningumo, 
tačiau dažniausiai sutinkamas vertinimas – 3 proc. Ekspertai pagal veiklos sritis šį rodiklį 
vertina taip pat skirtingai: mažiausią pelningumą nurodo prekybos sektoriaus atstovai, 
didžiausią – finansų. Vilniuje dirbančių ekspertų vertinimai yra aukštesni nei kituose 
miestuose dirbančių, bet šis skirtumas lyginant su praėjusiais tyrimais yra gerokai sumažėjęs. 
 
2000 m. LLRI duomenų bazėje46 (iki 2001 kovo 26 d.) užfiksuota 71 įmonių pelnas bei 
apyvarta. Iš jų pelno turėjo 76 proc. (1999 m. pelno turėjo 71 proc.). Vidutinis pelningai 
dirbančių įmonių pelningumas buvo 6 proc. (žr. Lentelę žemiau), taigi nesiekė 1999 m. lygio. 
Tokios pat pelningumo mažėjimo tendencijos stebimos ir oficialių institucijų - Nacionalinės 
vertybinių popierių biržos (NVPB) bei Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (CVPD) 
pateikiamuose duomenyse. 
 
6 lentelė. Įmonių pelningumo vertinimai 1999-2000 m., proc. 
 
 Visų įmonių Pelningai dirbančių įmonių 
 1999 m. 2000 m. 1999 m. 2000 m. 
LLRI ekspertai - - 5.7 5.5 
LLRI duomenų bazė 1.2 1.8 7.9 6 
NVPB47 -2.7 (9 mėn.) -1.6 (9 mėn.) 10.2 (9 mėn.) 7.7 (9 mėn.) 
CVPD48 1 (9 mėn.) -1.2 (9 mėn.) 8.3 (9 mėn.) 6.6 (9 mėn.) 
 

46 LLRI duomenų bazė formuojama iš viešai skelbiamos informacijos apie įmonių veiklą 
47  Oficialiojo ir Einamojo sąrašo įmonių duomenys be komercinių bankų. Nacionalinė vertybinių 
popierių birža, Vertybinių popierių rinka, 2000 IV ketvirtis, p.30. 
48 100 didžiausių Lietuvos akcinių bendrovių (išankstiniai duomenys) 2000 m. devyni mėnesiai, 
Lietuvos rytas, Vartai, 2000.12.11, p.3. 

 38 

                                                           



Nors analizuojant visų įmonių pelningumą 2000 m. vieningos tendencijos neišryškėjo, iš 
lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad pelningai dirbančių įmonių rezultatyvumas lyginant 
su 1999 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo. Skirtingais šaltiniais remiantis gauti pelningumo 
vidurkiai išsidėstė intervale nuo 5.5 iki 7.7 proc. Be abejo, vidurkių skirtumams įtakos turėjo 
nevienodi vertinimo laikotarpiai ir skirtinga skaičiavimo bazės, t.y., įmonių grupė, kurios 
rezultatai skaičiuojami.  
 
Grafikas 16. 
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Šaltinis: LLRI tyrimas, Nacionalinė vertybinių popierių birža, Centrinis vertybinių 
popierių depozitoriumas  
 
Pasak LLRI apklausos ekspertų, įmonių pelningumas 2000 m. viduryje pasiekė 
žemiausią tašką ir po truputį pradėjo didėti. Tačiau remiantis oficialiais NVPB ir 
CVPD duomenimis kol kas augimo tendencijos nestebimos. Šių institucijų pateikti 9 
mėn. pelningai dirbančių įmonių pelningumo vidurkiai buvo žemesni nei 1999 m. per 
tą patį laikotarpį ir tikėtina, kad kaip ir kiekvienais metais, audituoti įmonių metiniai 
veiklos rezultatai bus prastesni nei trijų ketvirčių duomenys.  
 
Kadangi pelningumą lemia du dydžiai – apyvarta ir pelnas, prasminga nagrinėti šių 
dydžių metinius pokyčius. Lyginant 100 didžiausių įmonių 1999 ir 2000 m. trijų 
ketvirčių duomenis stebimas gan ryškus įmonių apyvartų didėjimas – apie 20 proc., 
tačiau grynasis pelnas per tą patį laikotarpį nukrito net 34 proc. Panašios tendencijos 
išryškėjo ir LLRI duomenų bazėje užfiksuotų įmonių metiniuose veiklos rodikliuose. 
Taigi, galima teigti, kad 2000 m. krintantį įmonių pelningumą nulėmė du veiksniai: 
didėjantys pardavimai ir mažėjantys įmonių pelnai.  
 
Vienas iš veiksnių įtakojusių 2000 m. mažėjančius ūkio subjektų pelnus buvo dolerio 
brangimas euro atžvilgiu. Eksportuojančioms įmonėms žaliavas perkant už JAV 
dolerius, o prekes parduodant  už nuvertėjantį eurą, bei verslininkams vis dar 
rezervuotai žiūrint į išvestinių finansinių priemonių naudojimą draudžiant valiutų 
riziką, neigiamo valiutų kursų svyravimo įtaka gana smarkiai apkarpė įmonių pelnus. 
Pelningumo augimą stabdė ir verslo suvaržymai, nemaži valstybės įsipareigojimai 
ūkio subjektams, mažėjančios tiesioginės užsienio investicijos, o taip pat ir ribota 
vidaus rinkos paklausa. Bendrą pelningumo vidurkį įtakojo ir užsitęsęs neefektyviai 
bei dažnai nuostolingai dirbančių valstybinių įmonių privatizavimas. 
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2000 m. įmonių apyvartos augimui didelę įtaką turėjo auganti atskirų ūkio sektorių 
produkcijos kaina, kurią smarkiai įtakojo naftos kainų šuolis. Antra vertus, augančios 
įmonių apyvartos – tai didėjančio įmonių konkurencingumo, augančio eksporto 
pasekmė, kas leidžia manyti, kad ateityje tai bus ir augančio pelno, ir mažėjančio 
nedarbo veiksnys. 
 
 
… bet tikimasi, kad iki 2001 m. vidurio ims didėti 
 
LLRI tyrimo ekspertai prognozuoja, kad vidutinis įmonių pelningumas 2001 m. 
sudarys 6.3 proc. (t.y., padidės 1 proc. punktu):  
 
Ekspertų prognozės. Įmonių pelningumas 2001 m., % 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
6.3    7.0  6.0 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
7.9  5.9  5.9  4.8 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
6.5  5.7 
 
Nors vertinimų vidurkis, moda bei mediana artimos, tačiau atskirų ekspertų prognozės gana 
smarkiai skyrėsi: nuo 1.5 iki 17 proc. Pagal ekspertų veiklos pobūdį gana aukštomis 
prognozėmis jau trečią tyrimo etapą išsiskyrė finansininkai. Kaip visada, didesnes reikšmes 
nurodė Vilniuje dirbantys ekspertai.  
 
Grafikas 17. 
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Šaltinis: LLRI tyrimas 
 
Iš grafiko, atspindinčio ekspertų vertinimus ir prognozes skirtingais laikotarpiais, matyti, kad 
2000 m. viduryje įmonių vidutinis pelningumas nustojo mažėjęs ir pradėjo po truputį augti. 
Ekspertai tikisi, kad augimo tendencijos išliks ir per artimiausius metus. Tarp veiksnių, 
galėjusių nulemti optimistines ekspertų prognozes, paminėtini šie: atsigaunanti užsienio 
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prekyba ir stiprėjantis įmonių konkurencingumas, prognozuojamas Lietuvos ir šalių-prekybos 
partnerių BVP augimas. Kita vertus, įteisinus įmokas į Garantinį fondą, akcizais 
apmokestinus automobilių dujas yra didinama mokesčių našta, kas neigiamai atsilieps įmonių 
veiklos rezultatams. 
 
3.2. Nuosavybės grąža per 2000 m. toliau mažėjo … 
 
Įmonės nuosavybės grąža – tai įmonės per laikotarpį gauto grynojo pelno ir to laikotarpio 
pabaigos įmonės nuosavo kapitalo santykis, išreikštas dalimis arba procentais. 
 
LLRI tyrimo ekspertų vertinimais, vidutinė įmonių nuosavybės grąža 2000 m. sudarė 8.6 
proc. (t.y., 2.4 proc. punkto mažiau nei 1999 m. ir 1.1 proc. punkto mažiau nei metų viduryje) 
ir buvo gerokai mažesnė nei ekspertai tikėjosi 2000 m. pradžioje. Tuomet jie prognozavo, kad 
nuosavybės grąža bus 10.2 proc. 
 
Ekspertų vertinimai. Įmonių nuosavybės grąža 2000 m., % 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
8.6    10.0  9.0 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
9.0  6.3  10.5  8.5 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
9.2                    7.2 
 
Kaip matyti iš aukščiau pateiktų duomenų, nuosavybės grąžos vertinimuose yra aiškus 
ekspertų sutarimas. Ekspertų vertinimų tendencijos pagal veiklos sektorius ir veiklos vietą 
praktiškai sutampa: visi, išskyrus paslaugų sektoriaus atstovus, mano, kad nuosavybės grąža 
2000 m. sumažėjo.  
 
Grafikas 18. 
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Kaip ir peningumo rodiklio atveju, mažėjančią nuosavybės grąžą įtakojo du veiksniai: 
mažėjantys pelnai ir didėjanti įmonių nuosavo kapitalo bazė. Nors didėjantis kapitalas 
reikalauja nemažos pelno dalies dividendų mokėjimams, o atskirais atvejai nesutariant 
savininkams, apsunkina įmonės valdymą, akcininkų nuosavybės augimas yra teigiamas 
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reiškinys, nes sudaro didesnę ”amortizacinę pagalvę” galimiems nuostoliams padengti, o taip 
pat didina įmonės stabilumą ir nepriklausomumą. 
 
…  2001 m. numatomas jos padidėjimas 
 

LLRI tyrimo ekspertų lūkesčiai dėl įmonių pelningumo didėjimo 2001 m. atsispindi ir 
nuosavybės grąžos rodiklio vertinimuose. Apklausos dalyviai prognozuoja, kad 2001 m. 
vidutinė įmonių nuosavybės grąža padidės 0.8 proc. punkto ir sudarys 9.4 procento: 
 
Ekspertų prognozės. Įmonių nuosavybės grąža 2001 m., % 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
9.4    10.0  9.2 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
10.0  7.2  11.0  9.4 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
10.0  8.0 
 
Ekspertų pateiktų prognozių vidurkis, moda ir mediana beveik sutampa, taigi, dėl tikėtinos 
vidutinės įmonių nuosavybės grąžos 2001 m. viduryje ekspertai sutaria. Kaip ir vertinimų 
atveju,  paslaugų sektoriaus atstovų prognozės yra didžiausios. 
 
Grafikas 19. 
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Šaltinis: LLRI tyrimas 
 
 
3.3. Įmonės investuoja vis daugiau pelno 
 
Investuojamas įmonės pelnas – tai pelno dalis, įmonės investuojama į tą pačią ar bet 
kurią kitą įmonę, t.y. naudojama tolesnei verslo plėtrai, o ne dividendams bei kitoms 
išmokoms. 
 
LLRI tyrimo ekspertų vertinimais, vidutinė įmonių investuojamo pelno dalis 2000 m. sudarė 
62 procentus (t.y., 5 proc. punktais daugiau nei 1999 m.):  
 
Ekspertų vertinimai. Investuojama įmonių pelno dalis 2000 m., % 
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Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
62    70  65 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
54  67  60  70 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
59  70 

 
LLRI tyrimo ekspertai prognozuoja, kad vidutinė įmonių investuojamo pelno dalis 
2001 m. sudarys 63 procentus, (t.y., padidės 1 proc. punktu):  
 
Ekspertų prognozės. Investuojama įmonių pelno dalis 2001 m., % 
 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
63    70  70 
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
50  71  65  69 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
59  72 

 
Nors investuojamos pelno dalies ir vertinimų, ir prognozių vidurkis, mediana bei moda yra 
panašūs, tačiau tiek ekspertų pagal veiklos sritis, tiek ir pagal veiklos vietą vertinimai ir 
prognozės gana smarkiai skiriasi: finansų sektoriaus atstovai ir Vilniuje veiklą vykdantys 
ekspertai nurodo mažesnę reinvestuojamo pelno dalį ir neprognozuoja jos didėjimo. Dirbantys 
gamybos, paslaugų sektoriuje  bei ne Vilniuje linkę manyti, kad investuojamo pelno dalis per 
metus turėtų išaugti.  

 
Grafikas 20 
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Kaip matyti iš grafiko, investuojamo pelno dalies vertinimai nuo 1997 m. pabaigos iki 2000 
m. didėjo. Šiame tyrimo etape pateiktas rodiklio vertinimas ir metų prognozė yra didžiausi. 
2000 m. pradžioje ekspertai prognozavo, kad tų metų vidutinė investuojama įmonių pelno 
dalis sudarys 59 proc. Dabartiniai vertinimai ex post pranoko ekspertų lūkesčius. 
 
Ekspertai prognozuoja, kad vidutinis įmonių pelningumas paaugs, o kartu didės ir 
investicijoms skiriama pelno dalis. Be to, ekspertai prognozuoja, kad darbo užmokestis bei 
namų ūkių pajamos augs nedaug, o nedarbas nemažės (žr. I-II dalis). Tai reiškia, kad  
konkurencinis spaudimas įmonėms yra didelis ir integruojantis į ES rinką bei Lietuvai tapus 
Pasaulinės prekybos organizacijos nare jis dar labiau didės. Todėl įmonės stengiasi plėtoti 
veiklą didindamos efektyvumą, diegdamos naujas technologijas. Pelną palikti įmonėje skatina 
ir reinvestuojamam pelnui taikomos pelno mokesčio lengvatos.  
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IV skyrius. PINIGŲ KAINA 
 
4.1. Paskolos litais pinga… 
 
Komercinių paskolų palūkanų vertinimas įtrauktas į ekspertų apklausos anketą, kadangi 
Lietuvos banko skelbiamas paskolų palūkanų normų vidurkis yra statistinis parametras, 
įtakojamas bankų išduodamų lengvatinių paskolų atskiriems klientams. Todėl jis paprastai yra 
mažesnis negu rinkos paskolų kaina, kurią moka eilinis banko klientas – ūkio subjektas. 
 
Paskolų palūkanų analizei pirmajame tyrimo etape 1997 m. buvo pasirinktos 6-12 mėn. 
trukmės paskolos rezidentams, nes jų lyginamasis svoris per 1997 metus bankų išduotų 
paskolų visumoje buvo didžiausias ir sudarė 49 proc. paskolų litais atveju ir 40 proc. užsienio 
valiuta49. Nuo 1999 m. LB paskolas rezidentams išskyrė į dvi dalis: paskolas įmonėms ir 
fiziniams asmenims. Todėl, analizuojant komercinių paskolų palūkanų normas tikslingiausia 
remtis įmonėms suteikiamų paskolų kaina. 
 
Per visą analizuojamą laikotarpį nuo 1997 metų 6-12 mėn. trukmės paskolų dalis išduotų 
paskolų visumoje išliko didžiausia ir 2000 m. įmonėms suteiktų kreditų visumoje sudarė 56 
proc. litais ir 45 proc. užsienio valiutomis.50 
 
LLRI tyrimo ekspertų vertinimais, vidutinės metų palūkanų normos už 6-12 mėn. trukmės 
paskolas litais 2000 m. sudarė 12.60 proc., t.y.,  1.20 proc. punkto mažiau nei prieš pusmetį ir 
1.60 proc. punkto mažiau, nei vertinant 1999 m. vidutines palūkanas. 2000 m. pradžioje 
išsakyti ekspertų lūkesčiai nepasitvirtino: palūkanų normos ne tik kad nepakilo iki 14.40 
proc., kaip buvo prognozuota, bet  dar ir gerokai smuktelėjo žemyn. 
 
Lietuvos banko duomenimis, vidutinė svertinė 6-12 mėn. trukmės metų palūkanų norma  2000 
m. buvo 11.86 proc. ir per pusmetį sumažėjo 0.50 proc. punkto, o per metus -  1.06 proc. 
punkto51.  
 
Grafikas 21. 

Šaltinis: Lietuvos bankas 
 
Kaip matyti iš 21 grafike pateiktų paskolų pelningumo kreivių, per metus sumažėjo ne tik 6-
12 mėn. termino paskolų palūkanos, bet taip pat ir 3, 6 mėn. bei paskolų iki 5 metų kainos. 
Tokius ryškius palūkanų normų pokyčius nulėmė bankų disponavimas nemažais trumpalaikių 
lėšų ištekliais bei nepakankama paklausa paskoloms tų ūkio subjektų, kurie gali į jas 
pretenduoti. Antra vertus, 2000 m. pradžioje buvusi aukštesnė trumpalaikių paskolų kaina 
leidžia manyti apie bankų teikiamą pirmenybę didesniam likvidumą. Dabartinė 2001 m. 

49 Lietuvos bankas, Mėnesinis biuletenis, 1997/12, p.35. 
50 Lietuvos bankas, Mėnesinis biuletenis,  2000/12, p.36. 
51 www.lbank.lt 
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paskolų pelningumo kreivė atspindi pakankamo likvidumo ir ilgėjančio termino – augančios 
kredito rizikos santykį: kuo ilgesnė paskolos trukmė, tuo sunkiau numatyti, ar skolininko 
būsimi pinigų srautai bus pakankami palūkanų mokėjimui ir paskolos grąžinimui. Taigi, 
didėja kredito negrąžinimo rizika, todėl ilgesnės trukmės paskolų kaina yra aukštesnė. 
Ilgalaikių paskolų, kaip labiausiai paklausių ir ribojamų bankų ilgalaikiais kreditiniais 
ištekliais, palūkanos išlieka pastovios. 
 
LLRI tyrimo ekspertai prognozuoja, kad vidutinės metų palūkanų normos už 6-12 mėn. 
trukmės komercines paskolas litais ir toliau mažės ir 2001 m. palūkanų vidurkis bus 11.72 
procento (t.y., 0.88 procentinio punkto mažiau, nei 2000 m.): 
 
Ekspertų prognozės. 6-12 mėn. trukmės paskolų litais vidutinė metų palūkanų 
norma 2001 m.  % 
 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
11.72    12.0  12.0   
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
10.63  12.26  12.70  11.41 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
11.63  12.0 
 
Kaip matyti iš duomenų, ekspertų pateiktų įverčių vidurkis, moda ir mediana beveik sutampa,  
taigi dėl šio rodiklio prognozės ekspertų sutarimas aiškus –  2001 m. prognozuojamas 
vidutinių palūkanų mažėjimas. 
 
Grafikas 22.  

* vidutinė paskolų palūkanų norma rezidentams 
Šaltinis: LLRI tyrimas, Lietuvos bankas  
 
 
... paskolų JAV doleriais palūkanų norma taip pat mažėja 
 
LLRI tyrimo ekspertų vertinimais, vidutinė metų palūkanų norma už 6-12 mėn. trukmės 
paskolas JAV doleriais įmonėms 2000 m. buvo 10.44 proc.: 1 proc. punktu mažesnė nei 
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paskutinių dviejų metų palūkanų normų vidurkiai. 2000 m. pradžioje ekspertai prognozavo 
11.40 proc. palūkanų normą. 
 
Lietuvos banko duomenimis, 6-12 mėn. trukmės paskolų JAV doleriais įmonėms vidutinė 
2000 metų palūkanų norma buvo 10.95 proc. ir, lyginant su 1999 m., sumažėjo 1.1 proc. 
punkto. 2000 m. sausį  lyginant su 2001 m. pradžia palūkanos sumažėjo net 2.15 proc. 
punkto.52  
 
Grafikas 23. 

Šaltinis: Lietuvos bankas 
 
Palūkanos nukrito ir paskoloms iki 6 mėn., ir ilgalaikėms paskoloms. Tokie pokyčiai nulemti 
paskolų JAV doleriais palūkanų kritimo tarptautinėse finansų rinkose. Be to, artėjant lito 
susiejimo su euru dienai, mažėja ir ilgalaikių paskolų doleriais paklausa.  
 
LLRI tyrimo ekspertai prognozuoja, kad vidutinės metų palūkanos už 6-12 mėn. trukmės 
paskolas JAV doleriais 2001 m. sumažės iki 9.68 proc. (t.y., 0.76 proc. punkto mažiau nei 
buvo 2000 m.): 
 
Ekspertų prognozės. 6-12 mėn. trukmės paskolų JAV doleriais vidutinė metų 
palūkanų norma 2001 m. , % 
 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
9.68    11.00  10.00   
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
8.98  9.92  10.52  9.32 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
9.65  9.80 
 
Kaip matyti iš duomenų, ekspertų sutarimas dėl vidutinės paskolų JAV doleriais palūkanų 
normos 2001 m. aiškus. Mažai skiriasi ir įverčiai pagal skirtingas veiklos rūšis. Mažiausias 
vidutines palūkanas tradiciškai nurodo finansų sektoriaus atstovai. 
 
Grafikas 24.  

52 www.lbank.lt. 
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6-12 mėn. trukmės paskolų JAV doleriais įmonėms palūkanų 
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Šaltinis: LLRI tyrimas, Lietuvos bankas 
 
Ekspertų vertinimais, 2001 m. paskolų JAV doleriais kaina nukris iki 9.68 procentų ir 
pasieks žemiausią lygį nuo1997 m.  
Kaip matome iš 22 ir 24 grafikų, ekspertų nurodomos paskolų litais palūkanų normos 
yra aukštesnės už LB skelbiamą vidurkį; o JAV doleriais atvirkščiai – žemesnės. 
Tačiau abiejuose grafikuose stebimas staigesnis ekspertų vertinamų palūkanų 
mažėjimas nei LB. Kadangi apklausa yra daryta 2001 m. sausio mėn., tikėtina, kad 
ekspertų nuomonę vertinant metų palūkanas labiau įtakojo paskutiniais mėnesiais 
buvusi kreditų kaina; kai tuo tarpu LB skelbiamoms palūkanoms didžiausią įtaką 
turėjo antras metų ketvirtis (per jį išduota daugiausiai paskolų), kai paskolų kaina 
buvo gerokai didesnė nei metų pabaigoje.  
 
2000 m. mažėjusioms įmonių paskolų palūkanų normoms didelę įtaką darė keletas 
veiksnių. Pirma, nuolatinis bankų sistemos likvidumo perteklius. Komercinių bankų 
lėšos, laikomos LB korespondentinėse sąskaitose, 2000 m. viršijo privalomų atsargų 
reikalavimą vidutiniškai 17 proc. per metus. Žinant, kad LB už korespondentinėse 
sąskaitose esančias lėšas nemoka palūkanų, galima daryti išvadą, kad perviršinis lėšų 
laikymas buvo perteklinio likvidumo ženklas. 
 
Grafikas 25. 

Šaltinis: Lietuvos bankas 
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Likvidumo perteklius dar labiau padidėjo nuo 2000 m. spalio 13 d. įsigaliojus 
Lietuvos banko sprendimui sumažinti privalomąsias komercinių bankų atsargas nuo 
10 iki 8 proc. Sunku pasakyti, kiek įtakos paskolų palūkanų mažėjimui turėjo būtent 
šis sprendimas, kadangi, kaip jau minėta, rinkoje ir prieš tai buvo juntama padidėjusi 
pinigų pasiūla. Tačiau  LB specialistai neatmeta galimybės, kad šio sprendimo 
poveikis paskolų palūkanoms stiprės ilgesniu laikotarpiu.53  
Antrąjį šių metų ketvirtį LB žada svarstyti galimybę privalomų atsargų normą 
sumažinti iki 6 proc. Pritarus šiam sprendimui papildomai atsilaisvintų 160-180 
mln.Lt54.. Tačiau jei situacija pinigų rinkoje nepasikeis, toks sprendimas įtakos 
palūkanų normai neturės. Jau 2000 m. kreditavimo apimčių dinamika rodė, kad 
nebuvo pakankamai verslo projektų, kuriuos kredituoti bankams saugiau ir 
pelningiau, nei investuoti į kitus instrumentus. Kredito įstaigų paskolų portfelis per 
metus sumažėjo 8 proc. punktais iki 41 proc. turto vertės, investicijos į skolos ir 
nuosavybės vertybinius popierius išaugo 7  proc. punktais iki 16 proc. Tačiau 
nepakankamas investavimo instrumentų buvimas bei sumažėjęs Vyriausybės 
skolinimasis vidaus rinkoje paskatino kapitalo eksportą iš šalies: Lietuvos banko 
duomenimis 2000 m. iš viso į užsienį išplaukė 1.15 mlrd.Lt. komercinių bankų pinigų, 
kai tuo tarpu 1999 – 0.14 mlrd.Lt.55. 
 
 Antra, stiprėjanti bankų tarpusavio konkurencija taip pat turėjo įtakos paskolų 
palūkanų normų kritimui: augantys vietiniai bankai bei ateinantys iš užsienio 
nedidelėje šalies rinkoje stengiasi atsiriekti kuo didesnę rinkos dalį plėsdami ne tik 
paslaugų spektrą, bet ir siūlydami klientams palankesnes paslaugų kainas. Tačiau 
konkurencijos didėjimas yra stabdomas stringančių valstybinių bankų privatizavimo: 
investicijų į modernias technologijas nebuvimas bei siauras spektras naujausių 
paslaugų silpnina jų konkurencingumą ir verčia valstybinius bankus užleisti rinkos 
pozicijas. 
 

 Trečia, paskolų palūkanas spaudė žemyn ir pakankamai stabili šalies politinė ir 
ekonominė padėtis, sugriežtėjusi finansinė drausmė: sumažėjęs Vyriausybės skolinimasis 
vidaus rinkoje lėmė VVP palūkanų kritimą (žr. 4.3 skyrelį), kas sąlygojo ir alternatyvių bankų 
investicijų – paskolų – bazinių palūkanų mažėjimą. 

Paskutinių mėnesių palūkanų normų mažėjimui įtaką darė ir palūkanų normų kritimas 
tarptautinėse rinkose. 

 
  Ketvirta, palūkanų normų mažėjimą įtakojo ir nepakankamą kreditų paklausą. Nors 
šalies ekonomika pradėjo atsigauti, didėjo užsienio prekybos apimtys, tačiau kreditavimo 
apimtys mažėjo. Per 2000 metus įmonėms suteiktų paskolų litais ir valiuta suma sudarė 3.6 
mlrd.Lt. arba 90 proc. 1999 m. lygio, o bendra kreditų apimtis įmonėms sumažėjo 4 proc. 
iki 3.7 mlrd.Lt.56 Atsigaunant ūkiui ir didėjant įmonių apyvartoms mažėjančios kreditavimo 
apimtys rodo, kad sustiprėjusios įmonės buvo vis labiau pajėgios finansuoti savo veiklą 
nuosavomis lėšomis ir skolintais piniginiais ištekliais emituojant obligacijas.  Likusių įmonių 
kreditavimo galimybes ribojo vis dar prasti veiklos rezultatai, nepakankamas pelningumas 
(žr.III skyrių), todėl jos neatitiko bankų keliamų kriterijų. Antra vertus, nedidėjančios 
kreditavimo apimtys verčia manyti apie nemažėjančios šešėlinės ekonomikos mastus, kai 
slepiant dalį pajamų įmonės neturėjo galimybių gauti kreditų. Prie nedidėjančių kreditavimo 
apimčių prisidėjo ir įvairūs verslo suvaržymai bei nemažėjanti mokesčių našta o tai pat ir 

53 Dautartienė I. Indėlių ir paskolų palūkanos liks stabilios, VŽ, 2001.01.19. 
54 BNS, Bankų privalomųjų atsargų norma gali būti sumažinta dar šiemet, 2001.01.11. 
55 BNS, Vyriausybės obligacijų rinka tvarkoma sėkmingai, 2001.02.23. 
56 be metinės apyvartos 
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valdžios dalinami pažadai ir lengvatos, kurie slopina privačią iniciatyvą plėsti įmones, kurti 
naujus verslus. Be abejo, ir patys bankai, belaukdami stambių verslo planų kartai per mažai 
dėmesio skyrė smulkiems.   
 
Nors paskolų palūkanos per 2000 m.sumažėjo, nebankiniame sektoriuje vyrauja nuomonė, 
kad jos yra vis dar per didelės, lyginant su ūkio subjektų bei gyventojų galimybėmis: realios 
paskolų litais palūkanos57 2000 m. LLRI ekspertų vertinimais buvo 10.35 proc., LB ir LSD 
duomenimis – 10.46 proc.  
 
Bendros kreditavimo sąlygos Lietuvoje pagerės tik didėjant konkurencijai tarp kredito 
institucijų bei plečiantis jų teikiamų paslaugų spektrui, mažėjant mokesčių naštai, stiprėjant 
ekonomikai ir verslo subjektų konkurencingumui.  
 
4.2. Indėlių litais palūkanos mažėja…  
 
Indėlių palūkanų analizei pirmajame tyrimo etape buvo pasirinkti 1-3 mėn. trukmės rezidentų 
terminuoti indėliai, nes jų lyginamasis svoris 1997 m. bankų priimtų terminuotų indėlių 
visumoje buvo didžiausias ir sudarė 59 procentų (indėlių litais atveju) ir 64 proc. (užsienio 
valiuta). Per 2000 m. sudarytų 1-3 mėn. trukmės indėlių sutarčių apimties lyginamasis svoris 
tesudarė 12 procentų (litais) ir 17 procentų (JAV doleriais).58 Tačiau siekiant rezultatų 
palyginamumo tarp LLRI tyrimo etapų, nagrinėjamų indėlių trukmė nebuvo keičiama 
 
Pagal LB duomenis, dauguma rezidentų terminuotų indėlių litais (apie 85 proc.) nuo pat 1997 
m. buvo trumpalaikiai – iki 3 mėn., ir tik paskutiniais metais jų dalis po truputį mažėjo iki  75 
proc. 2000 metų pabaigoje59. Antra vertus, šiuos duomenis reikėtų vertinti atsargiai, kadangi 
pinigų indėliuose iki 1 mėn. apyvarta yra pakankamai didelė, taigi praktiškai tie patys pinigai 
po dienos ar savaitės sudarius naują sutartį padidina šių indėlių sumas ir iškreipia vaizdą. Ir 
priešingai, pinigų apyvarta ilgalaikiuose indėliuose - lėta, kadangi padėjus indėlį pvz., 2 
metams tik praėjus šiam laikotarpiui vėl tai pačiai sumai bus sudarytas kontraktas. Taigi, nors 
realiai indėlis banke buvo visus 2 metus, tačiau konkretų mėnesį sudarytų sutarčių apimtyje jo 
nėra. Taigi, trumpalaikių indėlių augimo priežastys: ne tik augančios indėlių apimtys, bet ir 
didėjanti lėšų indėliuose apyvarta. Panaši situacija yra ir su terminuotais indėliais užsienio 
valiuta.  
 
LLRI ekspertų vertinimais 2000 m. 1-3 mėn. rezidentų indėlių litais palūkanos buvo 6.25 
proc. arba 0.55 proc.punkto mažesnė nei 1999 m. Tyrimo dalyviai 2000 m. pradžioje 
prognozuodami metų palūkanas teigė, jog palūkanos kris iki 6.6 proc. Taigi, prognozių 
tendencijos pasitvirtino, tik didesniu mastu, nei tikėjosi ekspertai. 
 
Lietuvos banko duomenimis60, 1-3 mėn. trukmės indėlių litais vidutinė metų palūkanų norma 
2000 m. buvo 6.71 proc., t.y. 0.67 proc. punkto mažesnė nei 1999 m.  
 
Grafikas 26. 

57 palūkanų normos įvertinus infliaciją 
58 Lietuvos bankas, Mėnesinis biuletenis, 1997/12, p.26, 2000/12, p.23, 24. 
59 per laikotarpį priimtų indėlių apimtis 
60 www.lbank.lt 
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Šaltinis: Lietuvos bankas 
 
Kaip matyti iš pelningumo kreivių, visų terminų indėlių palūkanos per metus nukrito. Taigi, 
galima konstatuoti, kad bankai nejaučia kreditinių lėšų litais trūkumo, todėl nėra paskatų 
didinti palūkanas. Palūkanų normų kritimui įtakos turėjo ir VVP pelningumo kritimas. 
 
Ekspertai prognozuoja, kad vidutinė metų palūkanų norma už 1-3 mėn. trukmės indėlius litais 
2001 m. sumažės 0.31 p.p. iki 5.94 procento: 
 
Ekspertų prognozės. 1-3 mėn. trukmės indėlių litais vidutinė metų palūkanų 
norma 2001 m., % 
 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
5.94    6.00              6.00   
 
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
5.73  6.13  5.71  6.38 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
5.89  6.12 
 
 
Grafikas 27. 
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Šaltinis: LLRI tyrimas, Lietuvos bankas 
 
…JAV doleriais – taip pat mažėja 
 
LLRI tyrimo ekspertų vertinimais, vidutinė metų palūkanų norma už 1-3 mėn. trukmės 
indėlius JAV doleriais 2000 m. sudarė 4.50 procento (t.y., 0.2 proc. punkto mažiau nei 
vertinant 1999 m. vidutinę palūkanų normą), ir atitiko metų pradžioje išsakytus lūkesčius.  
 
Lietuvos banko duomenimis, 1-3 mėn. trukmės terminuotų indėlių JAV doleriais vidutinė 
metų palūkanų norma per šiuos metus padidėjo 0.40 proc.punktais ir sudarė 4.50 proc.61  
 
Grafikas 28. 

Šaltinis: Lietuvos bankas 
 
Priešingai nei indėlių litais atveju, LB duomenimis, indėliai JAV doleriais per analizuojamą  
laikotarpį pabrango. Kadangi, kaip jau minėta praeitame skyriuje, didelę dalį kreditinių 
išteklių bankai investuoja užsienyje, o taip pat ir nemaža dalis paskolų yra išduodama JAV 
doleriais, tai bankai, valdydami valiutų riziką ir vykdydami LB nustatytus riziką ribojančius 
normatyvus, yra priversti daugiau skolintis užsienio valiuta, todėl didina indėlių valiuta 
palūkanas. 
 
LLRI tyrimo ekspertai prognozuoja, kad vidutinė metų palūkanų norma už 1-3 mėn. trukmės 
indėlius JAV doleriais 2001 m. sumažės 0.14 proc. punkto ir bus 4.36 procento. 

61 www.lbank.lt 
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Ekspertų prognozės. 1-3 mėn. trukmės indėlių JAV doleriais vidutinė metų 
palūkanų norma 2001 m., % 
 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
4.36    4.00  4.40   
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
4.39  4.80  4.22  4.1 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
4.51  3.83 
 
 
Grafikas 29. 
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Kaip matyti iš grafikų, 1-3 mėn. trukmės indėlių JAV doleriais palūkanų normos skirtumas 
tarp ekspertų vertinamų palūkanų ir Lietuvos banko skelbiamų duomenų šiais metais  išnyko. 
Tačiau tarp indėlių palūkanų litais skirtumas išlieka gana didelis – 0.5 proc.punkto.  
 
Per 2000 m. komerciniuose bankuose esančių indėlių apimtys išaugo 23 proc. iki 9.2 mlrd.Lt.; 
pusė jų sudaro indėliai užsienio valiutomis. Indėlių pagal valiutas struktūra vis dar rodo, kad 
nėra pakankamo pasitikėjimo nacionaline valiuta, netgi priešingai, indėlių litais dalis 
visumoje nuolat mažėja: nuo 61 proc. 1997 m. iki 50 proc. 2000 m. pabaigoje. Viena iš  
nepasitikėjimo litu priežasčių yra jau kelintus metus deklaruojami ir keičiami planai dėl lito 
kurso perorientavimo. Todėl ruošiantis bazinės valiutos pakeitimui Seimo pritarimo sulaukęs 
Lito patikimumo įstatymo papildymo projektas apie lito persiejimą jo nedevalvuojant ir 
nerevalvuojant yra veiksnys, įnešantis papildomo stabilumo rinkoms ir didinantis pasitikėjimą 
šalies centriniu banku bei litu. Nepaisant to, tikėtina, kad oficialiai paskelbus apie lito 
persiejimo prie euro dieną ir šiai dienai artėjant  užsienio valiuta laikomų indėlių didės. 
Mažėjančias taupymo apimtis nacionaline valiuta taip pat įtakoja mažėjančios palūkanos už 
indėlius litais. Kadangi, kaip jau minėta, bankų sistemoje jaučiamas padidintas likvidumas, tai 
bankai riboja skolinimąsi mažindami palūkanų normas. Taip pat palūkanas stumia žemyn ir 
mažėjančios VVP palūkanų normos. 
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Indėlių terminų analizė rodo, kad apie 50 proc. visų indėlių yra terminuoti ir jų dalis didėja: 
1997 m. jie sudarė 33 proc. Taigi, galima manyti, kad taupymas po truputį atsigauna. Siekiant 
pagrįsti atsigaunančio taupymo prielaidą reikia įvertinti indėlių terminų struktūrą. Kaip jau 
minėta šio skyrelio pradžioje, trumpalaikiuose terminuotuose indėliuose (ypač iki 1 mėn. 
trukmės) pinigų apyvarta yra didesnė, dėl to greičiau auga ir tokių indėlių apimtys, nors 
taupymo lygis gali ir nesikeisti. Tačiau didėjančios ir ilgesnio termino indėlių apimtys leidžia 
manyti, kad taupymas po truputį auga.  
 
Grafikas 30. 

Šaltinis : Lietuvos bankas 
 
Pagrindiniai terminuotų indėlių savininkai yra gyventojai, todėl galima manyti, kad augantis 
nedarbas slopina spartesnį santaupų didėjimą. Kadangi, daugiausia darbo netenka žemos 
kvalifikacijos asmenys, kurių taupymas ir anksčiau buvo nežymus, tai kol kas taupymo 
apimčių didėjimą lemia tik aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai, tačiau jų pajamos, taigi ir 
santaupų lygis, dėl didelio nedarbo didėja gana lėtai (žr.2 skyrių). 
 
Pagrindiniai indėlių iki pareikalavimo laikytojai yra ūkio subjektai. Lėšų laikymo 
einamosiose sąskaitose tikslas: užtikrinti pakankamas apyvartines lėšas bei likvidumą. Todėl, 
nors tokių indėlių lyginamasis svoris mažėja, absoliučių skaičių augimas (nuo 1.08 mlrd. Lt. 
1999 m. iki 1.37  2000 m. pabaigoje) - įmonių didėjančių apyvartų ženklas. 
 
2001 m vasario mėn.62 priimtos Indėlių draudimo įstatymo pataisos, numatančios ir juridinių 
asmenų indėlių draudimą padidins bankų, orientuotų į verslo klientus sąnaudas, todėl tokiuose 
bankuose galimas palūkanų už indėlius mažėjimas. Bankuose, dirbančiuose mažmeninėje 
rinkoje, efektas turėtų būti atvirkščias. Kadangi gyventojų indėlių yra šiek tiek daugiau nei 
pusė (55 proc.), o įmokos į Indėlių draudimo fondą sumažintos daugiau nei perpus (nuo 1 iki 
0.45 proc.), tikėtina, kad indėliai visoje bankų sistemoje turėtų šiek tiek brangti. Antra vertus, 
šis brangimas priklausys nuo likvidumo rinkoje. Jei bankų sistemoje ir toliau bus jaučiamas 
pinigų perteklius, ypač įgyvendinus galimybę sumažinti bankų privalomųjų atsargų normą iki 
6 proc.,  indėlių palūkanų normos ir toliau turės tendenciją mažėti. 
 
 
4.3 Vyriausybės vertybinių popierių palūkanos mažės 
 
Vyriausybės vertybiniai popieriai (VVP) – tai Vyriausybės skoliniai įsipareigojimai -  
instrumentas, kuriuo Vyriausybė skolinasi pinigus.  Trumpalaikiai VVP (iki 1 metų trukmės) 
vadinami iždo vekseliais, o ilgalaikiai (virš 1 metų) - Vyriausybės obligacijomis. Lietuvos 

62 BNS, Bus draudžiami ir juridinių asmenų indėliai, 2001.02.28. 
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Vyriausybės emituojami VP, išskyrus taupymo lakštus, platinami Lietuvos banko 
rengiamuose aukcionuose. Jie taip pat gali būti antrinės VP apyvartos objektas.  
 
2000 m. aukcionuose buvo parduodami 3 ir 6 mėnesių bei 1, 2 ir 3 metų trukmės VVP. Tokiu 
būdu Vyriausybė vidaus rinkoje pasiskolino virš 2.45 mlrd. Lt., kas sudarė 65 proc. 1999 m. 
lygio (1999 m. išplatinta VVP už 3.78 mlrd.Lt.)63. 2000 m. buvo pradėti platinti 3 m. trukmės 
VVP. 
 
Per 2000 m. įvyko 60 aukcionai (per 1999 m.– 91). Daugiausia buvo išplatinta 6 mėn. ir 12 
mėn. trukmės VVP (jie sudarė atitinkamai 33 ir 29 proc. visos pasiskolintos sumos), nors 
1999 m. populiaresni buvo 3 ir 6 mėn. trukmės iždo vekseliai. Taigi, VVP terminai turi 
tendencijas ilgėti. Tą patvirtina ir 2001 m. pradžioje sėkmingai išplatinti pirmą kartą vidaus 
rinkoje pasiūlyti 7 m. trukmės VVP. 
 
LLRI tyrimo ekspertai 2000 m. pradžioje prognozuodami 1 m. trukmės VVP palūkanas 
nurodė 12.5 proc. pelningumą. Tačiau, nepaisant padidėjusios politinės rizikos - Seimo ir 
savivaldybių rinkimų, Vyriausybių kaitos - VVP pelningumas šiais metais buvo gerokai 
mažesnis nei praeitais metais: 9.26 proc.  
 
Grafikas 31. 
 
 
 

Šaltinis: Lietuvos bankas  
 
Iš trijų laikotarpių VVP pelningumo kreivių matosi, kaip smarkiai per šiuos metus sumažėjo 
Vyriausybės skolinimosi kaštai vidaus rinkoje ir ilgėjo skolinimosi trukmė. Tokį VVP 
palūkanų kritimą didžiąja dalimi nulėmė sumažėjusi VVP pasiūla dėl griežtesnės Vyriausybės 
skolinimosi politikos; pagrindinių pirkėjų – komercinių bankų –padidinta VP paklausa (2000 
m. VVP paklausa pasiūlą viršijo 1.8 karto64); stabili politinė padėtis bei atsigaunantis ūkis, 
realiai prasidėjusios derybos dėl narystės ES. 
 
Per šiuos metus Lietuvos finansų rinkoje įvyko “istorinis” persilaužimas: VVP palūkanos tapo 
mažesnės nei komercinių bankų tos pačios trukmės indėlių palūkanos. Be abejo, Vyriausybės 
kredito rizika yra mažesnė nei bankų, todėl ir pinigų skolinimosi kaina Vyriausybei turėtų 
būti mažesnė. Tokie Lietuvos finansų rinkos pokyčiai tai jau pretenzija į išsivysčiusią rinką. 
Tačiau gyventojams platinamų Vyriausybės taupymo lakštų pelningumas yra vis dar 

63 www.lbank.lt 
64 BNS, Valstybės skola už VVP 2000-ųjų pabaigoje sumažėjo iki 1.524 mlrd.Lt., 2001.02.22. 
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aukštesnis nei bankų siūlomos palūkanos: balandžio pradžioje pradedamos platinti metų 
trukmės taupymo lakštų emisijos pelningumo norma 7.5 proc.65, t.y. 0.2 proc. punkto 
aukštesnė nei vasario mėn. vidutinė fizinių asmenų indėlių kaina.  
 
7 lentelė. 1999 ir 2000 m. aukcionuose parduotų VVP suma nominaliąja verte, vidutinis 
pelningumas ir aukcionų skaičius 

parduota nominaląja verte, mln.Lt vidutinis pelningumas, % aukcionų skaičius
terminas 1999 2000 pokytis 1999 2000 pokytis 1999 2000
1 mėn. 314,3 314,3 8,109 0 11
3 mėn. 1318,1 430 888,1 10,331 7,486 -2,845 33 13
6 mėn. 1639,0 820 819,0 12,245 8,539 -3,706 33 16
1 metų 467,0 716,3 -249,3 13,65 9,898 -3,752 10 16
2 metų 41,5 228,8 -187,3 13,732 11,128 -2,604 4 9
3 metų 257,6 -257,6 11,066 6
viso 3780,0 2452,7 1327,3 11,424 9,258 -12,9 91 60

 Šaltinis: Lietuvos bankas 
 
LLRI tyrimo ekspertų nuomone, metų trukmės VVP vidutinės palūkanų normos 2001 m. bus 
8.93 proc., t.y., 3.57 proc. punkto mažesnės nei buvo prognozuota 2000 metų pabaigai (12.50 
proc.). 
 
Ekspertų prognozės. Metų trukmės VVP vidutinis pelningumas 2001 m., % 
 
Aritmetinis vidurkis  moda  mediana 
8.93    9.00  9.00   
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
7.84  10.34  9.42  7.75 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
8.4  10.23 
 
Nors ekspertai prognozuoja, kad 2001 m. vienerių metų trukmės VVP palūkanos bus 
žemesnės nei 2000 m., tačiau prognozuojamas pelningumas yra gerokai aukštesnis nei šiuo 
metu rinkoje esančios palūkanos (paskutinės 1 metų trukmės VVP emisijos, išplatintos 
vasario pabaigoje vidutinis pelningumas buvo 6.2 proc.). Tokios prognozės gali būti susiję su 
tam tikrais neramumais ir pokyčiais Vyriausybėje, nuogąstavimais dėl ūkio restruktūrizavimo 
reformų eigos ir spartos, bei rizikos, kad naujos kadencijos Seimui ėmus vykdyti 
priešrinkiminius pažadus pašlis fiskalinė disciplina.  
 
4.4. Paskolų rinkos dalis, tenkanti ne bankams, - nekinta 
 
Siekiant išsiaiškinti realias paskolų kitimo apimtis, kaip ir ankstesniuose tyrimo 
etapuose, LLRI tyrimo dalyviai buvo prašomi nurodyti ne bankams tenkančių paskolų 
rinkos dalį, t.y., kokią dalį kreditinių išteklių Lietuvos įmonės skolinasi iš fizinių bei 
juridinių asmenų tiesiogiai, o ne per Lietuvoje veikiančius bankus.  
 

65 BNS, Taupymo lakštų palūkanos mažės, 2001.03.21. 
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Lyginant su ankstesnio tyrimo etapo vertinimais, LLRI apklausos respondentų 
nuomone, nebankinių paskolų dalis sumažėjo 1 procentiniu punktu. Jų vertinimais, 
ūkio subjektai skolinasi vidutiniškai penktadalį lėšų ne iš bankų. Dėl to egzistuoja 
aiškus sutarimas tarp ekspertų, tik gamybininkai mano, kad ši dalis yra mažesnė. 
 
Ekspertų vertinimai. Paskolų rinkos dalis, tenkanti ne bankams, 2000 m., % 
 
Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
20   20  20 
  
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 
21.3  16.5  20.6  21.3 
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
20.6  18.1 
 

Nors oficialių duomenų apie nebankines paskolas nėra, tačiau galima manyti, 
kad ši rinka po truputį plečiasi: vis labiau tarp didesnių Lietuvos įmonių populiarėja 
tiesioginio skolinimosi rinkoje būdas emituojant obligacijas. Taip pat vis dažniau 
naudojamasi lizingo paslaugomis: per 2000 m lizingo bendrovių išperkamosios 
nuomos portfelis padidėjo 21 proc. ir sudarė apie 1-1.3 mlrd.Lt.66 Nors dalį portfelio 
sudaro vartojamasis lizingas, tačiau vis tiktai didžiąją dalį sudaro sutarčių vertė 
gamybinių įrengimų bei komercinės paskirties nekilnojamo turto lizingo projektų 
įgyvendinimui.  

Kartas nuo karto pasigirstantys atskirų tiekėjų priekaištai pardavėjams dėl 
uždelstų atsiskaitymų už patiektas prekes taip pat gali būti traktuojami kaip 
nebankinės paskolos, ypač kai uždelsti atsiskaitymai nėra sutartiniai. Be abejo, tyrimo 
ekspertų vertinimuose tai neatsispindi, nes atidėti atsiskaitymai dažniausiai nėra 
forminami kaip skola. Uždelstų atsiskaitymų problemos sudaro palankias sąlygas 
plėtotis faktoringo paslaugoms, debitorinius reikalavimus perduodant faktoringo 
kompanijoms. 

Paradoksalu, tačiau atsigaunant ūkiui bankinių paskolų įmonėms apimtys 
mažėja: 1999 m. jos sudarė 9.1 proc. BVP, o 2000 – 8.2 proc. Taigi, mažėjant 
bankinių kreditų įmonėms apimtims bei plečiantis finansinio tarpininkavimo paslaugų 
rinkai – lizingui, faktoringui – sudaromos palankios sąlygos nebankinių paskolų 
dalies didėjimui.  
 
Dėl nebankinių paskolų rinkos dalies 2001 m. ekspertai sutaria –  ji neturėtų keistis. 
 
Ekspertų prognozės. Paskolų rinkos dalis, tenkanti ne bankams, 2001 m., % 
 
Aritmetinis vidurkis moda  mediana 
20.1   20  20 
  
Pagal veiklos sektorius (aritmetiniai vidurkiai): 
Finansai gamyba  paslaugos prekyba 

66 Anužytė R. Lizingo rezultatai gerėja, Verslo žinios, 2001.03.14. 
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21.8  16.3  19.5  22.8  
 
Pagal veiklos vietą (aritmetiniai vidurkiai): 
Vilnius  ne Vilnius 
21  17 
 
Tačiau ekspertų pagal veiklos sritis prognozės išsiskyrė: gamybos ir paslaugų 
sektoriaus atstovai mano, kad nebankinių paskolų dalis turėtų mažėti, prekybininkai ir 
finansininkai mano priešingai. Bendru vertinimu, 2001 m. nebankinių paskolų dalis, 
kaip ir šias metais, sudarys penktadalį visų ūkio subjektų paskolų.  
 
Grafikas 32. 
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Baigiamosios pastabos 
 
Septintasis LLRI Makroekonominių rodiklių tyrimo etapas išsiskyrė gana tvirtu ekspertų 
sutarimu, kad dauguma šalies ekonominių rodiklių pradėjo gerėti, ir pakankamai 
optimistiškais ekspertų lūkesčiais dėl tolimesnių ūkio vystymosi perspektyvų. 
 
2000 m. pradžia šalies ekonomikai buvo persilaužimo iš nuosmukio į ekonominį augimą 
metas. Tiek LLRI tyrimo ekspertų, tiek oficialių institucijų (LSD) vertinimais, Lietuvos 
bendrasis vidaus produktas 2000 m. išaugo daugiau nei buvo tikėtasi. Tyrimo ekspertų 
vertinimais šalies BVP per metus išaugo 2.2 proc., t.y. šiek tiek mažiau, nei teigia oficialios 
institucijos (2.9 proc.). 
Su augančiu eksportu, įmonių darbo efektyvumo didėjimu, naujų technologijų ir modernių 
valdymo metodų diegimu bei išplėtota rinkodara siejamos ir šių metų ekonomikos augimo 
prognozės. Ekspertai tikisi, kad 2001 m. BVP augimas sieks 3.2 proc. Tokius pat augimo 
tempus prognozuoja ir Ūkio ministerija. 
 
Nors 2000 m. ūkis pradėjo po truputį atsigauti, nemažėjanti mokesčių ir reguliavimų našta, 
didelis nedarbas ir nemažos visuomenės dalies skurdas vis dar skatina įmones ir gyventojus 
slėpti pajamas ir užsiimti šešėliniais verslais. Tačiau pastebimų pokyčių ekspertai nesitiki ir 
per artimiausius metus: neapskaitytos užsienio prekybos dalis ir toliau turėtų sudaryti 
ketvirtadalį BVP, o šešėlinės ekonomikos – penktadalį BVP, nors pastarasis rodiklis 
vertinant ilgesniu laikotarpiu lėtai, bet užtikrintai mažėja. 
 
Tyrimo ekspertų nuomone, 2000 m. infliacija siekė 2.3 proc., t.y. tiek pat kiek ir 1999 m., ir 
per metus iki 2001 m. pabaigos turėtų išaugti iki 3.4 proc. Šiuos ekspertų lūkesčius galima 
sieti su neprognozuojamu infrastruktūros paslaugų kainų kilimu, galimo euro kurso JAV 
dolerio atžvilgiu išaugimu ir importo brangimu bei kai kurių mokesčių padidėjimu. 
Atsigaunant ekonomikai tikėtinas ir vidaus paklausos augimas, kuris ateityje gali tapti 
pagrindiniu infliacijos didėjimo šaltiniu.  
LLRI tyrimo ekspertai ir toliau mano, jog infliacija šalyje yra ir bus didesnė, nei teigia 
oficialūs šaltiniai. Ūkio ministerijos duomenimis šalies kainų lygis praeitais metais išaugo 1.4 
proc., o 2001 m. turėtų siekti 2 proc. 
  
Pagrindine gamintojų kainų indekso augimo priežastimi 2000 m. buvo naftos produktų 
pasaulinių kainų augimas. Pasak LLRI tyrimo respondentų per 2000 m. GKI išaugo iki 102.4, 
tačiau per šiuos metus tikimasi gerokai mažesnio augimo – 100.7.  
 
Ekspertų vertinimu, nedarbo lygis nuo 1999 m. pradėjęs didėti per 2000 m. I pusmetį pasiekė 
rekordinį lygį – 14.1 proc. ir iki metų pabaigos išliko nepakitęs, nepaisant iki 16.1 proc. 
padidėjusių LSD vertinimų. Šių metų aukštą  nedarbo lygį sąlygojo dar tik prasidedantis 
ekonomikos atsigavimas bei perteklinis darbo santykių reglamentavimas.  
Ekspertai tikisi, kad per artimiausius metus nedarbas nebeaugs, tačiau neprognozuoja ir 
ryškesnių mažėjimo tendencijų. Tuo tarpu Ūkio ministerija 2000 m. pabaigoje tikslindama 
ekonomikos augimo prognozes nepakeitė 10.7 proc. nedarbo lygio prognozių, kurios, 
įvertinus šių dienų nedarbo lygį, atrodo pernelyg optimistiškos.  
 
Nepaisant didelio nedarbo, LLRI tyrimo ekspertai mano, kad pirmą kartą nuo 1999 m. vidurio 
vidutinis neto darbo užmokestis ir namų ūkio pajamos padidėjo. Tačiau ateities 
perspektyvos kol kas vertinamos gana prieštaringai: nors ekspertai tikisi, kad per artimiausius 
metus darbo užmokestis turėtų išaugti, namų ūkio pajamoms sumažės. 
 
Pastebėtina, kad nors namų ūkio pajamoms prognozuojamas sumažėjimas, ekspertai tikisi, 
kad santaupų ir investicijų lygis po truputį turėtų kilti. Santaupoms ir investicijoms kartu, 
ekspertų manymu, Lietuvoje skiriama beveik ketvirtadalis namų ūkių pajamų.  
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2000 m. verslo suvaržymai, mažėjančios užsienio investicijos, užsitęsęs privatizavimas bei 
krintantis euro kursas neigiamai veikė įmonių pelnus ir metų pabaigoje vidutinis įmonių 
pelningumas sudarė 5.3 proc. (t.y. nesiekė 1999 m. buvusio lygio). Tačiau LLRI tyrimo 
ekspertai mano, kad metų viduryje pelningumas pasiekė žemiausią lygį ir po truputį pradėjo 
didėti. Didėjimo tendencijos prognozuojamos ir šiems metams.  
Neaukšti įmonių veiklos rezultatai bei didėjanti nuosavo kapitalo bazė lėmė vis dar 
mažėjančią įmonių vidutinę nuosavybės grąžą, kuri 2000 m. sudarė 8.6 proc. Tačiau 
optimistinės ekspertų prognozės dėl įmonių pelningumo atsispindi ir  didėjančios nuosavybės 
grąžos prognozėse. 
LLRI tyrimo ekspertų vertinimais, vidutinė įmonių investuojamo pelno dalis nuolat didėja ir 
praėjusiais metais sudarė 62 proc. Stiprėjant įmonių tarpusavio konkurencijai panašios 
tendencijos turėtų išlikti ir ateityje.  
 
Kaip ir ankstesniuose tyrimo etapuose, didžioji dauguma ekspertų prognozuoja, kad lito 
kursas JAV dolerio atžvilgiu 2001 m. išliks nepakitęs. Šis makroekonominių rodiklių tyrimo 
etapas buvo paskutinis, kai ekspertai prognozavo lito ir dolerio kursą datai, šioms valiutoms 
esant susietoms. Persiejus litą prie euro tikėtina, kad ekspertų prognozės dėl šių valiutų 
santykio bus gerokai įvairesnės. 
 
Ekspertų vertinimais, per praėjusius metus tiek paskolų, tiek indėlių palūkanų normos 
vidaus ir užsienio valiuta sumažėjo ir tikimasi, kad per 2001 m. palūkanos dar nukris. Nors 
mažėjanti palūkanų marža rodo, kad konkurencija tarp bankų po truputį didėja, nebankiniame 
sektoriuje vyrauja nuomonė, kad paskolų palūkanos yra vis dar per didelės, lyginant su ūkio 
subjektų bei gyventojų galimybėmis. 
Palūkanų mažėjimui įtaką daro ir krentantis VVP pelningumas. Tyrimo ekspertai 
prognozuoja, kad VVP palūkanų mažėjimo tendencijos išliks ir šiais metais, nors 
prognozuojamas 8.9 proc. pelningumas yra gerokai aukštesnis nei 2001 m. pavasarį rinkoje 
buvusios palūkanos.  
 
Tarp pagrindinių veiksnių, įtakojusių LLRI tyrimo ekspertų gana optimistiškas  
makroekonominių rodiklių prognozes 2001 m., buvo pasikeitusi valdančioji partija bei 
deklaruojama naujoji proversliška politika. Tačiau jau nuo pat Seimo kadencijos pradžios 
išryškėjęs politinis nestabilumas, įtakotas tokių veiksnių, kaip sudėtingas Vyriausybės 
formavimas, artėjantys šalies prezidento rinkimai, įvairūs skandalai, susiję su atskiromis, 
aukštus postus užimančiomis, personalijomis bei pakankamai stipri, savo jėgas suvienijus 
opozicija leidžia manyti, kad daugelį Vyriausybės programos tikslų pavyks įgyvendinti gana 
sunkai  priešinantis opozicijai ir nedarbo bei žemų atlyginimų spaudžiamai visuomenei. Ypač 
sunku bus vykdyti reformas srityse, turinčiose ryškų socialinį aspektą (o kaip tik tokios 
reformos ir yra šiandien pribrendusios). Šiuo atveju itin stiprus veiksnys yra interesų grupės, 
kurios, veikdamos prieš rinkos logika paremtus sprendimus, dažnai prisidengia "bendros 
gerovės" arba "rūpesčio skurstančiaisiais" retorika.  
 
Kol kas vienareikšmiškai įvertinti Vyriausybės vykdomą ekonominę politiką  yra sunku. Nors 
Seime jau priimtos nemažai diskusijų sukėlusios darbo liberalizavimo ir įmonių bankroto 
įstatymų pataisos, svarstomos mokesčių administravimo pataisos bei tęsiamas privatizavimas, 
tuo pat metu dalijami įvairūs pažadai ir lengvatos streikuotojams bei blokuotojams, didinama 
mokesčių našta per steigiamus garantinius fondus, didinamus akcizo mokesčio objektus, 
planuojamą įvesti privalomą transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimą, įvairiais 
reikalavimais ribojama konkurencija.  
 
Nors didžiausiais Lietuvos augimo variklis yra ir išlieka augantis eksportas, lėtėjantis šalių – 
prekybos partnerių ekonominis augimas, o tuo pačiu ir mažėjanti paklausa užsienio rinkose 
ateityje turėtų padidinti konkurenciją ir neigiamai paveikti Lietuvos eksporto apimtis. Jau 
dabar mūsų rinkos saugojimas mažina šalies gamintojų darbo efektyvumą ir kokybę, tuo 
pačiu plonindamas ir taip nestorą vartotojų piniginę. Todėl tik žymus verslo sąlygų 
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pagerinimas bei efektyvaus rinkos funkcionavimo užtikrinimas priverstų įmones “pasitempti”, 
padidintų jų konkurencingumą, bei išlikimo galimybes, o tuo pačiu teigiamai paveiktų vidaus 
vartojimą bei visą šalies ūkį. 
  
Apibendrinant galima būtų konstatuoti, kad, nepaisant kai kurių nepalankių vidaus ir išorės 
veiksnių, ekspertų prognozės ir vertinimai yra pakankamai optimistiniai. Tikėtina, kad tokios 
optimistinės tendencijos išliks ir per artimiausius metus, ypač jei Vyriausybė ryžtingiau ims 
vykdyti nors ir ne visada populiarias, tačiau šaliai reikalingas reformas. 
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LLRI tyrimo rodiklių sąvadas 
 

Rodiklis 2000 m. Prognozės 2001 m. 
 Įverčių vidurkiai Įverčių vidurkiai 

BVP augimas, % 2.2 3.2 
Šešėlinės ekonomikos dalis BVP, 

% 
22            21 

Neapskaitomas importas, % 18 17 
Neapskaitomas eksportas, % 12 11 

Infliacija, % 2.3 3.4 
GKI 102.4 100.7 

Nedarbo 
lygis, % 

didmiestyje 12.3 12.2 
mieste 16.6 16.5 

bendras vidurkis* 14.1 14.0 
Lt: $ - 4.1 

Mokesčių našta, % nuo BVP 41.3 40.5 
Pomokestinis 

darbo 
užmokestis, 

Lt/mėn. 

didmiestyje 1 111 1 174 
mieste 777 803 

bendras vidurkis* 969 1016 

Namų ūkių 
pajamos 

visam namų 
ūkiui, 

Lt/mėn. 

didmiestyje 2 494 2 291 
mieste 1 589 1 651 
kaime 828 846 

bendras vidurkis 1 707 1 650 

Darbo 
užmokestis 
namų ūkių 

pajamose, % 

didmiestyje 85 85 
mieste 77 77 
kaime 44 43 

Namų ūkių 
santaupos, 

Lt/mėn. 

didmiestyje 340 369 
mieste 203 215 
kaime 89 92.7 

Namų ūkių 
investicijos, 

Lt/mėn. 

didmiestyje 315 333 
mieste 176 184 
kaime 77 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Vidurkis be kaimo. 
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Rodiklis 2000 m.  Prognozės 2001 m.  
 Įverčių vidurkiai Įverčių vidurkiai 

Įmonių pelningumas, 
% 

5.3 6.3 

nuosavybės 
grąža, % 

8.6 
 

9.4 

investuojamas 
pelnas, % 

62 62.6 

Palūkanų 
normos, % 

6-12 mėn. 
paskolų litais 

12.6 11.7 

6-12 mėn. 
paskolų JAV 

doleriais 

10.4 9.7 

1-3 mėn. 
indėlių litais 

6.3 5.9 

1-3 mėn. 
indėlių JAV 

doleriais 

4.5 4.4 

VVP palūkanų norma, % - 8.9 
Nebankinių paskolų rinkos 

dalis, % 
20 20 
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