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ĮŽANGA 
 
Lietuvos laisvosios rinkos institutas 
(LLRI), tęsdamas 1997 m. pradėtą 
Lietuvos makroekonominių rodiklių 
tyrimą, pristato naują studiją, 
kurioje pateikiami 2001 m. pirmojo 
pusmečio ekonominių rodiklių 
vertinimai bei prognozės metams iki 
2002 m. vidurio. 
 
LLRI tyrimas remiasi rinkos dalyvių 
sutarimo paradigma, kuri yra 
grindžiama racionalių lūkesčių 
teorija, teigiančia, jog rinkos 
dalyviai elgiasi racionaliai – jie 
formuoja savo vertinimus ir 
prognozes panaudodami visą jiems 
prieinamą informaciją. Būtent 
rinkos dalyvių lūkesčiai nulemia jų 
veiksmus, o kartu ir visos 
ekonomikos judėjimo kryptis. 
 
Pagrindinis LLRI vykdomo tyrimo 
tikslas yra pateikti Lietuvos 
makroekonominių rodiklių 
vertinimus ir prognozes, 
grindžiamus rinkos dalyvių  
nuomonėmis, apžvelgti veiksnius, 
galėjusius turėti įtakos respondentų 
vertinimams ir lūkesčiams, o taip 
pat suteikti skaitytojui galimybę 
juos palyginti su oficialiais bei kitų 
šaltinių statistiniais duomenimis 
pateikiant ryškesnių skirtumų 
interpretacijas. 
 
Apklausa buvo atlikta 2001 m. 
birželio - liepos mėn. Sėkmingas 
šalies ekonomikai pirmasis metų 
pusmetis – didėjantys užsienio 
prekybos srautai, atsigaunantys 
namų ūkiai bei rinkoje atsiradęs 
optimizmas - lėmė gana aukštus 
tyrimo dalyvių vertinimus. Tačiau 
apklausos metu buvęs politinis 

nestabilumas ir vėliau į valdžią 
atėjusi A.Brazausko vadovaujama 
socialdemokratinė koalicija pasėjo 
abejonių dėl ankstesnių dešiniųjų 
vyriausybių darbų tęstinumo. Tapo 
nebeaišku, ar bus mažinama 
mokesčių našta, privatizuojamos 
strateginės įmonės, 
liberalizuojamos verslo sąlygos. Ir 
nors šalies prisiimti tarptautiniai 
įsipareigojimai bei ribotos valstybės 
finansinės galimybės teikia vilties, 
kad išlaidi politika nebus vykdoma, 
tikėtina, jog tokios politinės 
permainos turėjo įtakos 
santūresnėms respondentų 
prognozėms vertinant šalies 
ekonomikos rodiklius iki 2002 m. 
vidurio. 
 
LLRI studijoje rinkos dalyvių 
įvertinti rodikliai pateikiami 4 
skyriuose: pirmasis skyrius apima 
bendrus ekonominius šalies 
rodiklius: bendrojo vidaus produkto 
(BVP) augimą, šešėlinės 
ekonomikos dalį BVP, neapskaitytą 
importą ir eksportą, infliaciją, 
gamintojų kainų indeksą, lito kursą 
su JAV doleriu, mokesčių naštos 
dydį nuo BVP, nedarbo lygį. 
Antrasis skyrius yra skirtas namų 
ūkiams. Jame aptariama: darbo 
užmokestis, namų ūkių pajamos, jų 
dalis, skiriama investicijoms ir 
santaupoms. Trečiame skyriuje 
trumpai apžvelgiami įmonių 
rodikliai: pelningumas, nuosavybės 
grąža bei investicijos. Ketvirtame 
skyriuje pristatoma paskolų, 
indėlių, VVP palūkanų normų 
kitimo analizė. 
 
Be apibendrintų LLRI tyrimo 
respondentų vertinimų, šioje 
studijoje panaudoti Statistikos 
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departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, Lietuvos 
banko, Nacionalinės vertybinių 
popierių biržos, Centrinio 
vertybinių popierių depozitoriumo, 
Lietuvos darbo biržos, naujienų 
agentūros BNS bei periodikoje 
publikuoti duomenys, taip pat 
ankstesnėse LLRI studijose skelbti  
apklausų rezultatai. 
  
Studijos autorė dėkoja apklausos 
dalyviams ir rėmėjams, be kurių 
skirto laiko ir lėšų šio tyrimo 
tęsimas nebūtų įmanomas, taip pat 
visiems, suteikusiems vertingų 
pastabų bei pasiūlymų. 
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1 skyrius. MAKROEKONOMIKA 

1.1. BVP sparčiai auga 
 

999 m. pasiekusi “ekonominės 
duobės dugną”, praėjusiais metais 

šalies ekonomika sugebėjo iš jos 
pakilti ir šiais metais toliau kyla 
aukštyn. 
 
LLRI liepos mėnesį atliktos 
apklausos dalyvių nuomone, 
bendrasis vidaus produktas (BVP) 
pirmąjį 2001 metų pusmetį išaugo 
3,3 proc. Rinkos dalyviai 
prognozuoja, kad šiais metais 
ekonomika išaugs 3,6 proc., o kitais 
augimo tempai dar paspartės: per 
metus iki 2002 m. vidurio šalies ūkis 
išaugs 3,9 proc. LLRI tyrime į BVP 
sąvoką yra įraukiamas ne tik oficialioje 
ekonomikoje pagamintas BVP, bet ir 
šešėlinėje rinkoje sukuriama vertė. 
Pasak respondentų, šešėlinėje 
ekonomikoje sukuriama vertė per 
metus sumažėjo iki penktadalio (žr. 1 
lentelę skyriaus pabaigoje), todėl 
oficialioje rinkoje galutiniam 
vartojimui pagamintos produkcijos 
vertė išaugo daugiau nei 3,3 proc.  
 
Išankstiniais Lietuvos statistikos 
departamento (LSD) duomenimis, 
2001 m. pirmąjį pusmetį galutiniam 
vartojimui šalies viduje buvo 
pagaminta prekių ir suteikta paslaugų 
už 22,8 mlrd. Lt veikusiomis kainomis. 
Palyginus su tuo pačiu 2000 m. 
laikotarpiu, realus BVP 
(palyginamosiomis 1995 m. kainomis) 
išaugo 5,1 proc. ir sudarė 14 mlrd. Lt. 
 
Daugiausia pridėtinės vertės buvo 
sukurta išgaunamojoje ir 
apdirbamojoje pramonėje (23 proc.) 
bei prekyboje (14 proc.). Šių veiklos 
sričių plėtra, atitinkamai 21 ir 5 proc., 
darė didžiausią įtaką pirmojo pusmečio 
BVP augimui. BVP plėtrą labiausiai 
stabdė siaurėjančios transporto, 

sandėliavimo ir ryšių paslaugos (-2 
proc.) bei mažesnis pridėtinės vertės 
sukūrimas žemės ūkyje (-8 proc.) 
 
1.1 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 
LLRI tyrimas 
 
Vertinant BVP struktūrą išlaidų 
metodu didžiausią įtaką ekonomikos 
augimui turėjo augantis namų ūkių 
vartojimas bei eksportas. Namų ūkiai, 
nepaisant menkai didėjančių pajamų 
(žr. 2 skyrių), vartojimui išleido 4,6 
proc. daugiau nei per pirmąjį 2000 m. 
pusmetį. Prekių ir paslaugų eksportas 
per metus išaugo 18,4 proc. Prie 
ekonomikos augimo taip pat prisidėjo 
bendrosios vidaus investicijos, kurios 
per šešis šių metų mėnesius išaugo 8,2 
proc.  
 
Augantis vidaus vartojimas ir eksportas 
išliks ekonomikos “varomąja jėga” ir 
antrąjį šių metų pusmetį. 2001 m. 
viduryje LLRI tyrimo dalyviai 
prognozavo, kad BVP šiais metais 
išaugs 3,6 proc. Pažymėtina, kad nors 
jų prognozės nėra aukštos, jos nėra 
kraštutinės. Skirtingos institucijos 
prognozuoja, kad BVP šiais metais 
augs nuo 3,5 iki 4,8 proc. (žr. 1.2 
grafiką). Ir nors dar metų pradžioje 
viršutinė riba atrodė pernelyg drąsi, 
neblogi pirmojo pusmečio rezultatai, 

1 
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nepaisant lėtėjančio ekonominio 
augimo šalyse - prekybos partnerėse, 
leidžia tikėtis neblogų metinių 
rezultatų. 
 
1.2 grafikas 

Santrumpos: SEB – Skandinaviska Enskilda 
Banken, PWC – PricewaterhouseCoopers, EK 
– Europos komisija, TVF – Tarptautinis 
valiutos fondas, FM – Finansų ministerija, 
HBM – Hansabank Markets, VB – Vilniaus 
bankas, LB – Lietuvos bankas 
Šaltinis: BNS1, Verslo žinios2, Finansų 
ministerija, Vilniaus bankas, Suprema, LLRI 
tyrimas 
 
LLRI apklausos dalyviai prognozavo ir 
ūkio augimą metams iki 2002 m. 
vidurio. Nepaisant lėtėjančio pasaulio 

1 BNS, SEB teigia nematąs lito devalvavimo 
rizikos, 2001.01.31; Spartesnis vartotojų kainų 
augimas ateityje turėtų paskatinti gamybą, 
mano ekspertai, 2001.03.21; Iš Baltijos šalių 
Lietuvos ekonomika augs kukliausiai, 
prognozuoja Europos komisija, 2001.04.25; 
TVF siūlo Lietuvai mokesčių reformą vykdyti 
palaipsniui, 2001.04.26; Iš Baltijos šalių 
Lietuvos ekonomika augs kukliausiai, 
prognozuoja “Nordea”, 2001.05.08; Baltijos 
šalių ekonomikų augimas lėtėja, teigia 
“PricewaterhouseCoopers”, 2001.07.11;  
2 Tarasevičius D. Japonai susidomėjo Lietuva, 
Verslo žinios, 2001.04.11; “Hansapank” 
pagerino Lietuvos BVP prognozes, 
2001.08.27. 

ekonomikos augimo ir nuosaikių 
prognozių, LLRI apklausos dalyviai 
mano, kad per metus iki 2002 m. liepos 
metinis BVP augimas bus spartesnis 
nei šiemet – 3,9 proc.  
 

1.2. Neapskaitoma užsienio prekyba 
siaurėja 

 
aža vidaus rinka, negausūs 
gamtiniai ištekliai bei palanki 

geopolitinė padėtis sąlygoja Lietuvos 
ekonomikos atvirumą ir priklausomybę 
nuo užsienio prekybos ryšių. 
Praėjusiais metais lėmusi ekonomikos 
atsigavimą, užsienio prekyba ir toliau 
lieka viena pagrindinių ūkio varomųjų 
jėgų.  
 
Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, per šešis 2001 m. 
mėnesius Lietuvos įmonės išvežė į 
užsienį prekių už daugiau nei 9 mlrd. 
Lt. Eksportas, lyginant su praėjusių 
metų atitinkamu laikotarpiu, išaugo 24 
proc. Didžiausia eksportuojamų prekių 
grupė buvo tarpinio vartojimo prekės. 
Jos sudarė pusę viso eksporto (54 
proc.). Galutiniam vartojimui skirtos 
prekės sudarė 28 proc. išvežamos 
produkcijos, investicinės prekės - 5 
proc.  
 
1.3 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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Importas augo šiek tiek lėčiau nei 
eksportas – 15 proc. ir siekė 11,8 mlrd. 
Lt. Galutiniam vartojimui įvežamos 
prekės sudarė 20 proc., tarpiniam 
vartojimui – 63 proc. importo. 
Pastebima teigiama šio pusmečio 
importo tendencija: net 30 proc. 
išaugusios įvežamų investicinių prekių 
apimtys, kurios bendroje įvežamų 
prekių struktūroje sudarė 13 proc. 
Didėjantis investicinių prekių importas 
rodo, kad įmonės sugebėjo išsiveržti iš 
sąstingio. Jos atnaujina ir 
modernizuoja gamybos technologijas, 
ir šis technologinis atsinaujinimas 
apima vis platesnį įmonių ratą (žr. 3.3 
skyrių). Investicinių prekių įsigijimas 
ne tik teigiamai veikia atskirų įmonių 
konkurencingumą vidaus bei užsienio 
rinkose, bet ir kuria visos šalies 
ekonominį potencialą.  
 
Kadangi per pirmąjį 2001 m. pusmetį 
eksportas augo sparčiau nei importas, 
užsienio prekybos deficitas sumažėjo 6 
proc. iki 2,8 mlrd. Lt (12,3 proc. BVP). 
 
Viena augančios užsienio prekybos 
priežasčių - mažėjantis nelegalių ir 
neapskaitomų prekių srautas. LLRI 
apklausos dalyviai mano, kad 
nelegalių prekių srautai nuo 1998 m. 
vidurio, kai jie siekė penktadalį (20 
proc.) užsienio prekybos, sumažėjo 
iki septintadalio (14 proc.) pirmąjį 
šių metų pusmetį ir ateityje iš lėto 
mažės. Taigi, galima manyti, kad per 
2001 m. šešis mėnesius apskaityto ir 
neapskaityto eksporto apimtys siekė 
apie 10 mlrd. Lt, importo – 14 mlrd. 
Lt.  

 
1.4 grafikas 
* prognozė 
Šaltinis: LLRI tyrimas 
 
Respondentai prognozuoja, kad per 
artimiausius metus šešėlinės prekybos 
apimtys ir toliau iš lėto mažės. 
Tikėtina, kad tokius lūkesčius lemia 
augančios ir stiprėjančios šalies 
įmonės, kurios, brangindamos savo 
vardą, vis labiau vengia užsiimti 
nelegaliais prekių pervežimais.  
 
Ryškesnių nelegaliai gabenamų prekių 
srautų mažėjimo tendencijų rinkos 
dalyviai neprognozuoja. Aukšti 
mokesčiai (PVM, muitai, akcizai), 
sudėtingos ir nuolat kintančios 
mokesčių ir muitinės procedūros, 
nedarbas, prekių kainų skirtumai su 
kaimyninėmis šalimis bei 
nebaudžiamumo atmosfera vis dar 
sudaro palankias sąlygas šešėlinei 
užsienio prekybai. Naują neapskaitytų 
užsienio prekių srautą gali paskatinti 
nuo kitų metų didinami akcizų tarifai ir 
dėl to brangsiančios akcizinės prekės 
(alkoholis, tabakas, kuras). 
 

1.3. Vartotojų ir gamintojų kainos 
kyla ir kils ateityje 

 
endram kainų lygio pokyčiui 
matuoti dažniausiai pasitelkiamas 

vartotojų kainų indeksas. Šis rodiklis 
rodo namų ūkių prekių krepšelio 
vidutinį kainų lygio pokytį per 
laikotarpį.  
 
LLRI tyrimo dalyvių prašomos 
įvertinti infliacijos sąvoka apima visas 
vartojimo prekes ir paslaugas, o ne jų 
krepšelį. Respondentai mano, kad 
per pirmąjį 2001 m. pusmetį 
vartojimo kainos pakilo 2,5 proc. Jie 
prognozuoja, kad vartotojų kainos 
kils ir ateityje: per 2001 m. jos išaugs 
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3,4 proc.3 Toks pats kainų augimas 
prognozuojamas ir metams iki 2002 
m. vidurio. 
 
LSD duomenimis, per pirmąjį 2001 m. 
pusmetį vartotojų kainos išaugo 1,8 
proc., o per metus – 1,5 proc. (lyginant 
2001 m. birželį su 2000 m. birželiu). 
 
1.5 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 
LLRI tyrimas 
 
Nuo 2000 m. vidurio labiausiai 
pabrango švietimas (6 proc.), maistas ir 
nealkoholiniai gėrimai (4,5 proc.), 
viešbučiai ir kavinės (2,9 proc.); atpigo 
drabužiai ir avalynė (4,4 proc.). Nors 
šių metų pradžioje teigėme, kad viena 
iš kainų lygio augimo priežasčių 2001 
m. gali būti padidėjusi vidaus paklausa, 
kol kas kainų lygio augimo tendencija 
nėra ryški. Pirma, paklausos augimas 
nėra toks didelis (4,6 proc.), kad 
įmonės jo negalėtų patenkinti; antra, 
didelės gyventojų dalies nepriteklius 
(33 proc. namų ūkių laiko save 
vargšais) verčia įmones didinti 
apyvartas nekeliant kainų ir, dažnai, 
balansuoti ties pelno-nuostolio riba. 
LSD duomenimis, iš 12 prekių ir 
paslaugų grupių, naudojamų vartojimo 
kainų indeksui skaičiuoti, pabrango tik 
5 (kaip ir prieš metus): maistas, 
viešbučiai ir restoranai, švietimas, 
transportas ir ryšiai. Tiesa, šių prekių 

3 Metinį vartotojų kainų lygio augimo tempą 
ekspertai prognozavo 2001 m. sausio mėn. 

grupių lyginamasis svoris vartojimo 
struktūroje sudaro daugiau nei 60 proc. 
Tai ir lėmė vartojimo kainų indekso 
augimą. 
 
Pasak įvairių šaltinių, šiais metais 
vartojimo prekių kainos turėtų augti 
nuo 0,6 iki 3,4 proc. (žr. 1.6 grafiką). 
Aukštesnei metinei infliacijai įtakos 
turės nuo rugpjūčio mėnesio pabrangęs 
vanduo bei ryšio paslaugos, dėl 
stiprėjančio euro brangstančios iš ES 
importuojamos prekės. Pastebėtina, 
kad LLRI apklausos dalyviai 
prognozuoja aukštesnę infliaciją nei 
oficialios šalies institucijos. LLRI ir 
Finansų ministerijos infliacijos 
prognozių skirtumus lemia skirtinga 
vertinamų vartojimo prekių bazė.  
 
1.6 grafikas  

Santrumpos: FM – Finansų ministerija, TVF – 
Tarptautinis valiutos fondas, LB – Lietuvos 
bankas, ŪM – Ūkio ministerija, EK – Europos 
komisija, LSD – Lietuvos statistikos 
departamentas, VB – Vilniaus bankas, ERPB – 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, 
HBM – Hansabank Markets, SEB -– 
Skandinaviska Enskilda Banken 
Šaltinis: Finansų ministerija, BNS4, Vilniaus 
bankas, LLRI tyrimas 

4 BNS, SEB teigia nematąs lito devalvavimo 
rizikos, 2001.01.31; Spartesnis vartotojų kainų 
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Prekių, naudojamų tolimesniame vertės 
kūrimo procese, kainų pokytis yra 
matuojamas gamintojų kainų indeksu. 
 
LLRI apklausos dalyvių prašomos 
įvertinti gamintojų kainos apima 
gamintojų perkamas prekes. Taigi į 
gamintojų kainas yra įskaitomos 
importuojamos prekės, bet 
neįtraukiamos eksportuojamos. Rinkos 
dalyviai mano, kad gamintojų kainos 
per pusmetį paaugo 2 proc. ir per 
metus iki 2002 m. vidurio išaugs 3,2 
proc. 
 
LSD skelbia, kad gamintojų 
parduodamų prekių kainos per metus 
sumažėjo 1,8 proc. (lyginant 2001 m. 
birželį su tuo pačiu 2000 m. mėnesiu). 
Didžiausią įtaką sumažėjusioms 
gamintojų kainoms turėjo per metus 
atpigę naftos produktai (11 proc.), 
durpių gavyba (22 proc.), drabužių 
siuvimas (8 proc.), energetikos 
produktai (6 proc.). 
 
Priešingas LLRI ir LSD gamintojų 
kainų kitimo tendencijas lėmė 
pingantys eksportuojami produktai 
(kurie neįeina į LLRI gamintojų kainų 
sąvoką). Pavyzdžiui, durpių kainų 
kritimas buvo vienas veiksnių, lėmusių 
LSD gamintojų kainų indekso 
mažėjimą, tačiau durpės nėra dažnas 
tarpinis produktas Lietuvos įmonių 
perkamų žaliavų sąraše. 
 
Gamintojų įsigyjamų prekių kainų 
augimo respondentai tikisi ir per 

augimas ateityje turėtų paskatinti gamybą, 
mano ekspertai, 2001.03.21; Iš Baltijos šalių 
Lietuvos ekonomika augs kukliausiai, 
prognozuoja Europos komisija, 2001.04.25; 
Lietuvos ekonomika Baltijos šalyse augs 
kukliausiai, prognozuoja TVF, 2001.09.27; Iš 
Baltijos šalių Lietuvos ekonomika augs 
kukliausiai, prognozuoja “Nordea”, 
2001.05.08; “Hansapank” pagertino Lietuvos 
BVP prognozes, 2001.08.27. 
 

artimiausius metus. Jie prognozuoja, 
kad 2002 m. viduryje metinis 
gamintojų kainų indeksas bus 103,2. 

1.4. Darbo vietų nedaugėja 
 

ors šalies ekonomika auga, 
didėja namų ūkių pajamos bei 

vartojimo išlaidos, LLRI tyrimo 
dalyviai mano, kad nedarbas išlieka 
viena pagrindinių šalies ekonomikos 
problemų. Jie teigia, kad per pirmąjį 
2001 m. pusmetį nedarbo lygis 
padidėjo ir didmiesčiuose, ir 
mažesniuose miestuose ir metų 
viduryje siekė 14,5 proc.5 (prieš 
metus buvo 14,1 proc.). Apklausos 
dalyviai prognozuoja, kad nedarbo 
lygis per metus šiek tiek sumažės ir 
2002 m. viduryje sudarys 14 proc. 
 
Per pirmus šešis šių metų mėnesius per 
Lietuvos darbo biržą (LDB) įsidarbino 
virš 64 tūkst. žmonių, t.y. beveik 20 
tūkst. daugiau nei prieš metus. Todėl,  
šių metų pradžioje pasiekęs 
aukščiausią tašką (13,2 proc.), 
pavasariop užsiregistravusiųjų LDB 
skaičius pradėjo mažėti. Nedarbo lygis 
nukrito ir liepos 1 d. buvo 12,1 proc. 
Nors nemaža dalis įsidarbinusiųjų (63 
proc.) gavo nuolatinį darbą, didelės 
įtakos nedarbo lygio mažėjimui turėjo 
prasidėję sezoniniai žemės ūkio, 
viešieji darbai, laikinai padidinę 
užimtumo lygį. 
 
LSD atliktos gyventojų apklausos 
duomenys patvirtina LLRI respondentų 
vertinimus: situacija darbo rinkoje kol 
kas negerėja: gegužės mėnesį nedarbo 
lygis buvo 1,3 proc. punktu didesnis 
nei prieš metus ir siekė 16,6 proc. LDB 
duomenų ir LSD apklausos rezultatų 
skirtumai (oficialus nedarbo lygis 
gegužės mėnesį buvo 12,3 proc.) rodo 
gana didelį paslėptąjį nedarbą (4,3 
proc.), kai asmenys, netekę vilties rasti 

5 Į rodiklį nėra įtraukiamas nedarbas kaime 

N 
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darbą per oficialias įdarbinimo 
institucijas arba neturintys teisės gauti 
bedarbio pašalpas, LDB 
nesiregistruoja.  
 
1.7 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 
Lietuvos darbo birža, LLRI tyrimas 
 
Dirbančiųjų skaičiaus pagal 
ekonominio aktyvumo sferas analizė 
rodo, kad darbo rinkoje per metus 
įvyko gana žymių pokyčių: dar prieš 
metus daugiausia dirbančiųjų – po 
penktadalį - buvo žemės ūkyje ir 
žuvininkystėje bei pramonėje6 
(atitinkamai 21 ir 20 proc. visų 
užimtųjų). Tačiau šių metų viduryje 
santykis pasikeitė pramonės darbuotų 
naudai: žemės ūkyje užimtų gyventojų 
skaičius sumažėjo iki 17,5 proc. 
Nepaisant panašaus užimtųjų skaičiaus 
šiose veiklos sferose, žemdirbių ir 
pramonės darbuotojų įnašas į šalies 
ekonomiką skyrėsi: pirmieji sukūrė vos 
5 proc. šių metų pirmojo pusmečio 
BVP, antrieji – 27 proc. Vienas žemės 
ūkyje ir žuvininkystėje dirbantis asmuo 
per šių metų šešis mėnesius sukūrė 
vertės už 4,4 tūkst. Lt., o pramonės 
darbuotojas – už 20 tūkst. Lt (žr. 1.8 
grafiką). Taigi, įvertinus tai, kad darbo 
efektyvumas šiose ūkio šakose yra 

6 Pramonė apima kasybą ir karjerų 
eksploatavimą; apdirbamąją pramonę; elektros, 
dujų ir vandens tiekimą. 

labai skirtingas, be to, pirmieji yra 
nuolatos valstybės remiami 
dotacijomis ir subsidijomis, užimtųjų 
dalies žemės ūkyje mažėjimas yra 
sveikintinas darbo rinkos struktūrinis 
pokytis (palyginimui - ES žemės ūkyje 
dirba 6,6 proc. dirbančiųjų7). 
 
1.8 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas  
 
Tikėdamiesi tolesnio ekonomikos 
augimo, įmonių pelningumo ir 
apyvartų didėjimo, rinkos dalyviai 
prognozuoja, kad nedarbo lygis po 
truputį mažės. 2002 m. viduryje jis 
turėtų nukristi iki 14 proc. Spartesnio 
užimtumo augimo respondentai laukia 
didžiuosiuose šalies miestuose, kur yra 
sutelktos pagrindinės gamybos ir 
paslaugų įmonės, ateina didžiausios 
investicijos. Tačiau mažesniuose šalies 
miestuose padėtis darbo rinkoje kol kas 
nesikeis. Jei nebus imtasi rimtesnių 
pertvarkų, ypač žemės ūkyje, juose 
nedarbas ir toliau viršys 17 proc. 
 
LDB ir LSD prognozės yra kur kas  
labiau optimistiškos: metų pabaigoje 
oficialus nedarbo lygis turėtų nukristi 
iki 11 proc. Tačiau metų pabaigoje, 

7 Kauno diena, Žemės ūkyje dirba beveik 
penktadalis visų šalies dirbančiųjų, 2001.08.20. 
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pasibaigus sezoniniams darbams, 
užimtumas būna mažesnis nei metų 
viduryje, todėl būtų realu tikėtis šiek 
tiek aukštesnio nedarbo. Tarptautinė 
darbo organizacija (ILO) prognozuoja, 
kad šių matų pabaigoje nedarbo lygis 
sieks 16,1 proc.8 
 

1.5. Mokesčių našta nekinta 
 

okesčių našta – tai visų 
mokestinių valstybės pajamų 

santykis su BVP ar BNP (BNP - 
bendrasis nacionalinis produktas: BVP 
plius grynosios pajamos iš užsienio). 
LLRI pradėjo skaičiuoti mokesčių 
naštą 1994 m. Nuo to laiko iki pat 
1998 m. mokesčių našta didėjo 
sparčiais tempais. Nusistovėjus 
mokesčių sistemai, jau trejus metus 
valstybės mokestinių pajamų ir BVP 
santykis praktiškai nesikeičia ir sudaro 
32 proc. arba 37 proc. BNP (kadangi 
pajamų iš užsienio balansas yra 
neigiamas, BNP yra mažesnis nei 
BVP). 
 
1.9 grafikas 

Šaltinis: LLRI  
 
LLRI apklausos dalyvių vertinimais 
mokesčių našta, nepaisant daugelio 
politikų deklaracijų ją sumažinti, kol 

8 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 
15.08.2001. 

kas nesikeičia ir sudaro apie 40 proc. 
BVP.  
 
1.10 grafikas 

Šaltinis: LLRI, LLRI tyrimas 
 
Per metus iki 2002 m. vidurio 
apklausos dalyviai prognozuoja 
nežymų mokesčių naštos padidėjimą 
iki 40,2 proc. Svarbiausias veiksnys, 
lemsiantis mokesčių naštos augimą, - 
nuo 2002 sausio 1 d. planuojamas 
akcizo tarifų alkoholiui, kurui ir 
tabakui kėlimas9. Taip pat nuo kitų 
metų pradžios 23 proc. pelno mokesčio 
tarifu žadama apmokestinti iš įmonės 
pelno finansuojamas investicijas, 
kurioms iki šiol buvo taikomas nulinis 
tarifas. Iš kitos pusės, mokesčių naštos 
augimą turėtų pristabdyti planuojamas 
neapmokestinamojo minimumo 
didinimas (nuo 214 iki 250 Lt) ir  
pelno mokesčio mažinimas (iki 23 
proc.).  
 
Neapmokestinamo minimumo 
didinimas yra vienas iš 
socialdemokratinės vyriausybės 
žingsnių, kuris padidins mokesčių 
progresyvumą ir mokesčių naštą 
perskirstys tarp gyventojų sluoksnių 
mažiau uždirbančiųjų naudai. Tačiau 
daugeliu atveju darbuotojai ir 
darbdaviai tariasi dėl “į rankas” 
gaunamo atlyginimo, todėl toks 
žingsnis gyventojų nepraturtins.  

9 Staniulytė T. Akcizų šuolis – ne paskutinis, 
Verslo žinios, 2001.08.24. 
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1.6. Po metų lito ir JAV dolerio 
santykis išliks toks pats 

 
ietuvos bankui apsisprendus nuo 
kitų metų vasario 2 d. pakeisti 

bazinę valiutą – JAV dolerį - euru, nuo 
tos dienos lito ir dolerio santykis 
nebebus fiksuotas, koks buvo nuo 1994 
m. balandžio 1 dienos (4:1). Šis 
santykis keisis priklausomai nuo euro 
ir dolerio kurso valiutų rinkose bei lito 
ir euro kurso, kurį Lietuvos bankas 
užfiksuos vasario 1 d. pagal Europos 
centrinio banko paskelbtą tos dienos 
JAV dolerio ir euro santykį. Taigi, litas 
persiejimo momentu nebus nei 
devalvuotas (nuvertintas), nei 
revalvuotas (pervertintas). 
 
Lietuvos bankui paskelbus konkrečią 
lito persiejimo dieną, netyla kalbos, 
koks bus tas santykis, kokia valiuta 
įmonėms sudaryti sandorius ir kokia 
skolintis ar taupyti. Šalies 
dienraščiuose skelbta verslininkų ir 
analitikų nuomone, lito ir euro santykis 
bus apie 3,5-3,6 Lt. Verta akcentuoti, 
kad nuo vasaros vidurio didėjantis 
pasitikėjimas euru (o tuo pačiu ir 
kylantis jo kursas),  pesimistinės 
nuotaikos JAV ekonomikoje bei karo 
veiksmai metų pabaigoje gali dar 
labiau sustiprinti euro pozicijas valiutų 
rinkoje ir pakoreguoti lito bei euro 

santykio prognozes didėjimo linkme. 
 
LLRI tyrimo dalyviai mano, kad 
2002 m. liepos 1 d. lito ir JAV 
dolerio kursas išliks beveik 
nepakitęs ir sieks 4,09.  
 
 1.11 grafikas 
Šaltinis: LLRI tyrimas 
 
Lito susiejimas su euru stabilizuos 
prekybos sąlygas su ES. Tai teigiamai 
paveiks atskirų šalies įmonių eksportą, 
tačiau visos šalies mastu didelių 
laimėjimų tikėtis neverta, nes eksportas 
į ES sudaro 50 proc. visų išvežamų 
prekių. Taigi galima manyti, kad 
panašiai tiek yra ir atsiskaitymų eurais. 
Vadinasi, vienoms įmonės išvengus 
valiutinės rizikos, kitoms ji atsiras.  
 
Antra vertus, lito persiejimas gali 
paspartinti šalies infliacinius procesus. 
Pirminės žaliavos, pavyzdžiui nafta, 
kava, yra perkamos pasaulinėse 
rinkose atsiskaitant už jas JAV 
doleriais. Todėl kylant dolerio kursui 
euro atžvilgiu šios žaliavos, o kartu ir 
produktai, kurių gamyboje jos 
naudojamos, brangs. Priešinga 
tendencija – importuojamų žaliavų 
pigimas - paprastai ne taip greitai 
atsispindi mažėjančiose kainos, nes 
kainos apskritai nėra linkusios mažėti. 
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1 lentelė. LLRI apklausos respondentų vertinimai ir prognozės: BVP augimas 
(proc.), šešėlinė ekonomika (proc. BVP, proc. užsienio prekyboje), kainų pokytis 
(proc.), nedarbas (proc.), mokesčių našta (proc. nuo BVP) ir lito bei JAV dolerio 
kursas 
 

2000 m. 2001 m. metinis pokytis 2002 m. metinis pokytis
viduryje viduryje procentais absoliučiai viduryje procentais absoliučiai

BVP
BVP augimas 1,4 3,3 135,7% 1,9 3,9 18,2% 0,6
Šešėlinė ekonomika
Šešėlinis BVP 23 21 -8,7% -2 21 0,0% 0
Neapskaitomas importas 20 17 -15,0% -3 17 0,0% 0
Neapskaitomas eksportas 12 11 -8,3% -1 10 -9,1% -1
Kainų lygis
Vartotojų kainų pokytis 2 2,5 25,0% 0,5 3,4 36,0% 0,9
Gamintojų kainų indeksas 101,7 102,1 0,4% 0,4 103,2 1,1% 1,1
Nedarbas
didmiestyje 12,2 12,4 1,6% 0,2 11,8 -4,8% -0,6
mieste 16,7 17,3 3,6% 0,6 17,2 -0,6% -0,1
vidurkis 14,1 14,5 2,8% 0,4 14 -3,4% -0,5
Mokesčių našta 41,2 40 -2,9% -1,2 40,2 0,5% 0,2
Lito ir JAV dolerio kursas 4 4 0,0% 0 4,09 2,3% 0,09  
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2 skyrius. NAMŲ ŪKIAI 

 

2.1. Namų ūkių pajamos auga 
 

amų ūkis – tai asmuo ar jų 
grupė, gyvenanti viename bute 

(name), turinti bendrą biudžetą ir kartu 
besimaitinanti10. Namų ūkių pajamos - 
vienas pagrindinių rodiklių, 
atspindinčių gyventojų ekonominę – 
socialinę padėtį bei jos kitimo kryptis. 
 
Pasak LLRI apklausos dalyvių, 
gerėjanti šalies ūkio būklė jau 
atsispindi ir gyventojų gyvenimo lygio 
kokybės augime (praėjusį pusmetį ši 
tendencija nebuvo ryški). Tyrimo 
dalyvių vertinimais per metus iki 
2001 m. vidurio vieno namų ūkio 
nario vidutinės piniginės pajamos 
padidėjo 7 proc. iki 598 Lt11 per 
mėnesį ir iki kitų metų vidurio 
turėtų išaugti iki 617 Lt (žr. 2 lentelę 
skyriaus pabaigoje). Sparčiausiai augo 
didmiesčių ir miestų namų ūkių 
pajamos, kiek lėčiau – kaimo. Miestų 
namų ūkių pajamų augimui lemiamos 
įtakos turėjo kylantis darbo užmokestis 
(žr. 2.2 skirsnį). Kaime pagrindiniai 
pinigų šaltiniai yra samdomo darbo 
pajamos ir pensijos bei pašalpos. Jiems 
praktiškai nesikeičiant (LSD 
duomenimis, per metus pajamos iš 
samdomojo darbo išaugo 10 Lt, 
vidutinė nedirbančio pensininko 
pensija - 7 Lt) nedaug keitėsi ir kaimo 
gyventojų pajamos. 
 
LLRI respondentai mano, kad namų 
ūkių piniginės pajamos yra kur kas 
didesnės, nei teigia oficiali statistika. 
Labiausiai tikėtina, kad skirtumai tarp 

10 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos 
ekonominė ir socialinė raida, 2001/4, p.50. 
11 Perskaičiuota laikant, kad didmiestyje 
gyvena 39.8 proc. visų namų ūkių ir jų dydis 
yra 2.63 asmens, mieste atitinkamai 28.4 ir 
2.62, kaime – 31.8 ir 2.72. 

oficialių ir rinkos dalyvių vertinimų 
susidaro dėl skirtingo apklausos 
respondentų rato: LSD tyrimuose 
dalyvauja santykinai daugiau 
skurdesnių namų ūkių, kuriems su 
dalyvavimu susijusios finansinės 
paskaitos gali būti rimta motyvacija 
(pavyzdžiui, 2001 m. antrojo ketvirčio 
namų ūkių biudžetų tyrime atsisakė 
dalyvauti 36 proc. didmiesčių, 20 proc. 
miestų ir tik 13 proc. kaimo 
respondentų). 
 
LSD namų ūkių biudžetus tiria 
atsitiktinės imties metodu, kurios metu 
yra apklausiama apie 2000 namų ūkių. 
2001 m. antro ketvirčio LSD apklausos 
duomenimis, namų ūkių 
disponuojamosios mėnesinės pajamos 
(natūra ir pinigais) vienam namų ūkio 
nariui sudarė 406 Lt ir buvo 0,3 proc. 
(1 Lt) didesnės nei 2000 m. tą patį 
laikotarpį. Mieste disponuojamosios 
pajamos per metus išaugo 3 Lt iki 463 
Lt, kaime 2 Lt sumažėjo - iki 283 Lt. 
Taigi, pajamų atotrūkis, o kartu ir 
gyvenimo lygio diferenciacija 
priklausomai nuo gyvenamosios vietos 
dar išaugo. 
 
2.1 grafikas 

* vienam namų ūkio nariui, ** prognozė 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 
LLRI tyrimas 
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LSD duomenimis, piniginės pajamos 
sudarė didžiausią namų ūkių pajamų 
dalį (85 proc.). Per metus jos išaugo ir 
mieste (1,5 Lt), ir kaime (2,4 Lt) ir 
siekė vidutiniškai 346 Lt per mėnesį. 
Likusią disponuojamųjų pajamų dalį 
gyventojai gavo natūra12. Tačiau 
natūrinės pajamos per metus ypač 
sumažėjo kaime. Šis veiksnys ir stabdė 
spartesnį namų ūkių disponuojamųjų 
pajamų augimą. 
 
Svarbiausias disponuojamųjų piniginių 
pajamų šaltinis buvo samdomojo darbo 
pajamos (67 proc.) ir įvairios pensijos 
bei pašalpos (27 proc.). Didmiestyje ir 
mieste pagrindinis pragyvenimo 
šaltinis buvo darbo užmokestis. Jis 
sudarė 69 proc. piniginių pajamų. 
Tačiau kaime vis svarbesnės tampa 
pašalpos ir pensijos: čia jos sudarė 44 
proc. visų piniginių pajamų, nors dar 
1998 m. pabaigoje buvo 38 proc. kaip 
ir anksčiau, kaime samdomojo darbo 
pajamos nesiekė nė pusės visų 
disponuojamųjų pinigų (47 proc.) 
 
2.2 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 
Taigi, nors namų ūkių vartojimas ir 
taupymo apimtys auga, menkai 
didėjančios oficialios namų ūkių 
pajamos ir nemažėjantis nedarbas rodo, 

12  LLRI tyrime į namų ūkio pajamas pajamos 
natūra neįtraukiamos 

kad nemenka gyventojų pajamų dalis 
yra šešėlinė ir viešai nedeklaruojama. 
 
LLRI tyrimo respondentai 
prognozuoja, kad namų ūkių pajamos 
ir toliau augs. 2002 m. viduryje vieno 
namų ūkio nario piniginės pajamos 
turėtų siekti 617 Lt per mėnesį. 
Teigiami rinkos dalyvių lūkesčiai 
galėtų būti siejami su gerėjančia šalies 
makroekonomine situacija, įmonių 
finansiniais rezultatais, didėjančiomis 
investicijų apimtimis, augančia darbo 
vietų pasiūla, o tuo pačiu ir didėjančiu 
darbo užmokesčiu. Namų ūkių, ypač su 
mažesnėmis samdomojo darbo 
pajamomis, gyvenimo lygiui įtakos 
turėtų turėti nuo kitų metų vidurio 
planuojamas neapmokestinamojo 
minimumo didinimas. 
 

2.2. Darbo užmokestis didėja 
 

LRI tyrime darbo užmokestis 
apibrėžiamas kaip atlyginimas už 

darbą atskaičius mokesčius, gautas 
pinigais ir nebūtinai deklaruojamas. 
Dėl darbo santykių kaime specifikos į 
tyrimą nėra įtraukiamas darbo 
užmokestis kaime. Respondentai 
mano, kad neto darbo užmokestis 
šių metų viduryje buvo 1023 Lt. Per 
metus darbo užmokestis išaugo 9 
proc. ir pasiekė aukščiausią lygį nuo 
1997 m. Respondentai tikisi, kad 
darbo užmokestis augs ir per 
artimiausius metus ir kitų metų liepą 
pasieks 1061 Lt per mėnesį. 
 
LSD darbo užmokestį skaičiuoja kaip 
įmonių imties (virš 5000 įmonių), į 
kurią neįtraukiamos individualios 
įmonės, darbo užmokesčio fondo ir 
darbuotojų skaičiaus santykį. Tikėtina, 
kad LLRI tyrimo respondentų 
vertinimai skiriasi nuo LSD duomenų 
dėl darbo užmokesčio sąvokų 
skirtumų. 2001 m. II ketvirtį vidutinis 
mėnesinis ikimokestinis darbo 

L 
Disponuojamųjų piniginių pajamų 

struktūra, proc.
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užmokestis, LSD duomenimis, buvo 
1066,7 Lt ir lyginant su pirmu šių metų 
ketvirčiu išaugo 2,5 proc. Tačiau 
metinis augimas buvo nežymus – 0,1 
proc. Išmokėtas darbo užmokestis 
(atskaičius fizinių asmenų pajamų ir 
socialinio draudimo mokesčius) per tą 
patį laikotarpį sudarė 753 Lt.  
 
2.3 grafikas 

*prognozė  
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 
LLRI tyrimas 
 
Nors trumpalaikiuose oficialaus darbo 
užmokesčio pokyčiuose stebimos 
teigiamos tendencijos, vis dar didelė 
konkurencija darbo rinkoje ir 
pakankamai aukštais mokesčiais 
apmokestinta darbo jėga lemia, kad 
oficialus darbo užmokestis šalyje per 
metus praktiškai nepakito. Tačiau 
galima manyti, kad kitomis formomis 
mokamas atlyginimas (pavyzdžiui, 
atlyginimas pagal autorines sutartis) 
didėja gerokai sparčiau. Tą patvirtina 
LSD namų ūkių biudžetų tyrimai. 
Pagal juos, samdomojo darbo pajamos 
vienam namų ūkio nariui per metus 
išaugo 6 proc.  
 
Didelė darbo rinkos segmentacija ir 
aukšti reikalavimai darbuotojams 
apsunkina darbo jėgos persiliejimą iš 
vieno segmento į kitą. Aukštos 
kvalifikacijos specialistų paklausa (tik 
4 proc. bedarbių turi aukštąjį 

išsilavinimą) ir kylantis jų darbo 
užmokestis lemia ekonomikos 
paradoksą, kai esant dideliam nedarbui 
vidutinis darbo užmokestis kyla. 
 
Pagal Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos šių metų kovo mėnesio 
prognozes, neto darbo užmokestis šių 
metų pabaigoje turėtų padidėti iki 905 
Lt.13, tačiau stebint dabartines darbo 
užmokesčio ir darbo rinkos tendencijas 
galima drąsiai teigti, kad šios 
prognozės yra nerealios. 
  
LLRI respondentai tikisi, kad darbo 
užmokestis per metus padidės 4 proc. 
iki 1061 Lt. 
 

2.3. Namų ūkiai taupo ir investuoja 
daugiau 

 
LRI tyrime namų ūkio 
investicijos apibrėžiamos kaip 

lėšos, naudojamos ilgalaikiam turtui, 
vertybiniams popieriams ir stambiems 
pirkiniams įsigyti bei paskoloms, 
panaudotoms jiems pirkti, grąžinti. 
Santaupomis laikomos lėšos, likusios 
po investicijų ir kitų išlaidų, kurias 
namų ūkiai laiko bankuose, namuose 
arba yra paskolinę.  
 
Pasak LLRI respondentų, 2001 m. 
viduryje namų ūkiai santaupoms ir 
investicijoms skyrė tokią pačią 
pajamų dalį kaip ir prieš metus – 
ketvirtadalį (27 proc.). Likusią dalį 
disponuojamųjų piniginių pajamų (virš 
70 proc.) gyventojai išleido einamajam 
vartojimui – maistui, drabužiams 
įsigyti, už komunalines, transporto bei 
ryšių paslaugas sumokėti. Nepaisant 
to, dėl didėjančių namų ūkių pajamų 
sutaupoma ir investuojama pinigų 
suma per metus padidėjo 7 proc. iki 
431 Lt per mėnesį. 

13 Verslo žinios, Uždarbis ir pensijos mažėjo, 
2001.03.20. 
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2.4 grafikas 

* prognozė 
Šaltinis: LLRI tyrimas 
 
Didėjant realiam darbo užmokesčiui 
bei augant namų ūkių pajamoms, 2001 
m. pirmąjį pusmetį gyventojai 
investicijoms vidutiniškai skyrė 221 Lt 
per mėnesį (14 proc. piniginių 
pajamų). Ir absoliučiai, ir santykinai 
daugiausiai investavo namų ūkiai, 
turintys didžiausias pajamas – 
didmiesčiuose (336 Lt). Tačiau per 
metus gerokai paaugo ir šeimų, 
gyvenančių mažesniuose miestuose ir 
kaimuose investicijos (atitinkamai iki 
204 ir 91 Lt). 
 
2.5 grafikas.  

Šaltinis: LLRI tyrimas 
 
Per metus gyventojai ne tik galėjo 
įsigyti daugiau ilgalaikio vartojimo 
prekių, bet taip pat nemažą pajamų dalį 
skyrė taupymui. Fizinių asmenų 
terminuoti indėliai bankuose per metus 

išaugo beveik 1 mlrd. Lt iki 3,9 mlrd. 
Lt šių metų viduryje.  
 
 
 
2.6 grafikas. 

Šaltinis: Lietuvos bankas 
 
LLRI tyrimo respondentai mano, kad 
namų ūkių per mėnesį sutaupoma 
pinigų suma analizuojamu laikotarpiu 
išaugo 4 proc. iki 210 Lt ir sudarė 
vidutiniškai 13 proc. namų ūkių 
mėnesinių pajamų. Kaip ir investicijų 
atveju, didmiesčiuose esantys namų 
ūkiai taupė daugiau, nei esantys 
miestuose ar kaimuose. 
 
Per metus išryškėjo nauja tendencija: 
santaupos tapo mažesnės nei 
investicijos. Ypač tai tapo pastebima 
didmiesčiuose, kur investicijoms vis 
plačiau naudojamos ne tik sukauptos 
lėšos, bet ir paskolos. Taip pat plečiasi 
besinaudojančiųjų išperkamosios 
nuomos paslaugomis ratas. 
 
LLRI apklausos dalyviai mano, kad 
panašios tendencijos turėtų išsilaikyti 
ir ateityje. Augant darbo užmokesčiui, 
didėjant namų ūkių pajamoms ir 
mažėjant nedarbui, vis didesnę pajamų 
dalį (28 proc.) gyventojai galės skirti 
taupymui ir (ar) stambiems pirkiniams 
įsigyti. Stiprėjančios finansinės 
galimybės bei stabilumo pojūtis skatins 
vis daugiau namų ūkių gyventi skolon 
- naudotis bankinėmis paskolomis bei 
lizingo paslaugomis. Dėl to ateityje 

Namų ūkių pajamų dalis, skiriama 
santaupoms, investicijoms ir 

vartojimui, proc.
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santaupų - investicijų svarstykles 
turėtų nusverti pastarosios. 
 

 17 



2 lentelė. LLRI apklausos respondentų vertinimai ir prognozės:
darbo užmokestis, namų ūkių pajamos, santaupos ir investicijos

2000 m. 2001 m. metinis pokytis 2002 m. metinis pokytis
viduryje viduryje procentais absoliučiai viduryje procentais absoliučiai

Namų ūkių pajamos, Lt/mėn.
didmiestyje 2069 2221 7,3% 152 2305 3,8% 84
mieste 1436 1586 10,4% 150 1615 1,8% 29
kaime 778 796 2,3% 18 828 4,0% 32
vidurkis 1479 1588 7,4% 109 1639 3,2% 51
Neto darbo užmokestis, Lt/mėn.
didmiestyje 1063 1166 9,7% 103 1214 4,1% 48
mieste 757 822 8,6% 65 847 3,0% 25
vidurkis 936 1023 9,3% 87 1061 3,7% 38
Darbo užmokesčio dalis namų ūkių pajamose, proc.
didmiestyje 85 85 0,0% 0 85 0,0% 0
mieste 76 76 0,0% 0 76 0,0% 0
kaime 38 40 5,3% 2 41 2,5% 1
vidurkis 67 68 1,5% 1 68 0,0% 0
Santaupos, Lt/mėn.
didmiestyje 311 311 0,0% 0 330 6,1% 19
mieste 180 200 11,1% 20 213 6,5% 13
kaime 86 93 8,1% 7 98 5,4% 5
vidurkis 202 210 4,0% 8 223 6,2% 13
Investicijos, Lt/mėn.
didmiestyje 312 336 7,7% 24 359 6,8% 23
mieste 180 204 13,3% 24 213 4,4% 9
kaime 82 91 11,0% 9 96 5,5% 5
vidurkis 201 221 10,0% 20 234 5,9% 13  
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3 skyrius. ĮMONĖS 
 

3.1. Įmonių pelningumas vertinamas 
prieštaringai 

 
monių pelningumas – tai santykinis 
dydis, rodantis, kiek grynojo pelno 

uždirba įmonė pardavusi produkcijos 
už 1 Lt. LLRI tyrimo dalyviai mano, 
kad, prieš metus pasiekęs žemiausią 
ribą (4,6 proc.), įmonių pelningumas 
po truputį auga. Šių metų pirmąjį 
pusmetį įmonių grynasis 
pelningumas siekė 6 proc., o kitų 
metų viduryje išaugs iki 6,6 proc. Tai 
jau antras tyrimas iš eilės, kai 
respondentai teigia, kad įmonių 
pelningumo rodikliai auga. Tačiau kiti 
duomenų šaltiniai šios tendencijos 
nepatvirtina. 
 
3.1 grafikas 

* pelningai dirbančių įmonių, **prognozė 
Šaltinis: NVPB14, LLRI tyrimas 
 
Dauguma įmonių, esančių Centrinio 
vertybinių popierių depozitoriumo 
skelbiamo Lietuvos didžiausių akcinių 
bendrovių šimtuke, 2001 metų pirmąjį 
pusmetį padidino pardavimus, tačiau jų 
uždirbti pelnai sumažėjo. Per pirmus 
šešis šių metų mėnesius labiausiai 
pardavimus padidino šalies pramonės 
ir mažmeninės prekybos įmonės 
(atitinkamai 16,4 ir 6,5 proc.). Tačiau 

142000 ir 2001 I pusmečio duomenys be AB 
“Lietuvos jūrų laivininkystė”, AB “Lisco 
Baltic Sevice”, AB “Lithun”, AB “Naftos 
terminalas”,  KIB “Invalda” rezultatų 

kitų svarbių ūkio šakų - statybos ir 
transportavimo - įmonės dar merdi (per 
pirmąjį šių metų pusmetį statybos 
darbų vertine išraiška buvo atlikta 1,2 
proc. mažiau nei pernai per tą patį 
laikotarpį, krovinių srautas sumažėjo 
13 proc.). 
 
Analizuojant nacionalinės vertybinių 
popierių biržos (NVPB) oficialiojo ir 
einamojo sąrašo įmones11, 27 iš 37 
šiais metais gavo pelno (prieš metus - 
25). Visos šios įmonės per pirmus šešis 
2001 m. mėnesius pardavė produkcijos 
galiojusiomis kainomis 18 proc. 
daugiau nei pernai per atitinkamą 
laikotarpį, tačiau jų uždirbtas pelnas 
sumažėjo net 33 proc. Tai lėmė, kad 
pirmojo pusmečio grynasis 
pelningumas nukrito iki 0,8 cnt už 
parduotos produkcijos 1 Lt (prieš 
metus – 3,4 cnt). Pelningai dirbančių 
įmonių pelningumas siekė 6,9 proc., 
nuostolingai dirbančių - minus 15,7 
proc. (prieš metus atitinkamai 9 ir 
minus 8,2). Taigi, tiriant tą pačią 
NVPB įmonių imtį teigiamų poslinkių 
kol kas nematyti, o diferenciacija tarp 
pelningai ir nuostolingai dirbančių 
įmonių dar labiau išaugo.  
 
Be abejo, NVPB imtis nereprezentuoja 
visumos, tačiau ir tiriant didesnę 
įmonių imtį (LLRI duomenų bazėje15 
užfiksuoti 105 įmonių 2000 ir 2001 m. 
pirmojo pusmečio duomenys) stebimos 
panašios tendencijos. Pelningai 
dirbančių įmonių pelningumas 
sumažėjo nuo 9,6 iki 8,4 proc., o visų 
įmonių nuo 1,7 iki minus 1,3 proc. 
 
Taigi, įmonių vidurkiniai pelningumo 
rodikliai ir kitimo kryptys vertinami 
prieštaringai. Tačiau bendra tendencija 
ta, kad augant eksporto apimtims ir 
vidaus paklausai, įmonės, sugebančios 

 
15 Į LLRI duomenų bazę įtraukiami CVPD  
įmonių 100-uko ir periodinėje spaudoje 
pateikiami įmonių finansiniai rezultatai. 
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tvarkytis šiuolaikiškai ir pritraukti 
naujų investicijų, plečia rinkas 
nukonkuruodamos neracionaliai 
dirbančias. Antra vertus, apyvartos 
augimas yra dažnai pasiekiamas 
pirkėjams siūlant žemesnes kainas. 
Ypač tai aktualu įmonėms, 
dirbančioms ES rinkose. Per pirmąjį 
šių metų pusmetį, eurui pingant JAV 
dolerio atžvilgiu, pigo ir ES gaminama 
produkcija. Todėl Lietuvos įmonės, 
konkuruodamos su ES gamintojais, 
buvo priverstos mažinti parduodamų 
gaminių kainas (pavyzdžiui, gamintojų 
eksportuojamos pramonės produkcijos 
kainos per pusmetį sumažėjo 4,6 
proc.). Tai neigiamai atsispindėjo 
įmonių pelningumo rodikliuose. 
 

3.2. Kapitalo grąža didėja 
 

monių kapitalo grąža rodo, kiek 
grynojo pelno tenka vienam į įmonę 

investuotam litui. Tai grynojo pelno ir 
savininkų nuosavybės procentinis 
santykis. LLRI apklausos 
respondentai mano, kad nuosavybės 
grąža praėjusių metų pabaigoje 
pasiekė žemiausią tašką (8,6 proc.) ir 
pradėjo kilti. 2001 m. pirmąjį 
pusmetį ji sudarė 9,2 proc. Rinkos 
dalyviai prognozuoja, kad kapitalo 
grąža ir toliau augs ir kitų metų 
viduryje pasieks 9,9 proc. 
 
3.2 grafikas 

* prognozė 
Šaltinis: NVPB, LLRI tyrimas 
 

Tačiau NVPB pateikiamų nefinansinių 
pelningai dirbančių įmonių nuosavybės 
grąža nukrito iki 5,1 proc. Tikėtina, 
kad tiriant didesnę įmonių imtį 
rezultatas būtų panašus. Pagrindinis 
veiksnys, lėmęs kapitalo grąžos 
kritimą, yra sumažėjęs įmonių 
pelningumas. Šį kritimą pristabdė dėl 
patiriamų nuostolių mažėjanti įmonių 
nuosavo kapitalo bazė. Taip pat 
savininkai mažina kapitalą siekdami 
išvengti pajamų apmokestinimo, o 
atsilaisvinusias lėšas išsimoka 
proporcingai turimų akcijų skaičiui. 
 
Tačiau LLRI respondentai tikisi, kad 
įmonėms blogiausias etapas jau 
praeityje. Jie prognozuoja, kad po metų 
įmonių finansiniai rodikliai dar 
pasitaisys. Tą pajus ir įmonės 
savininkai: kiekvienam į įmonę 
investuotam litui teks beveik 10 cnt 
grynojo pelno.  
 

 3.3. Investicijoms skiriama vis 
daugiau pelno 

 
nvesticijos - tai viena pagrindinių 
sėkmingo verslo sąlygų. Jų pagalba 

įmonės atnaujina gamybinį potencialą, 
plečia pardavimus vidaus ir užsienio 
rinkose, didina darbo našumą. Vienas 
investicijų finansavimo šaltinių yra 
įmonės uždirbtas pelnas. LLRI 
apklausos dalyvių nuomone, įmonės 
investicijoms skiria vis didesnę pelno 
dalį. 2001 m. pirmąjį pusmetį ši dalis 
sudarė 61 proc. 
 
3.3 grafikas. 
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* prognozė 
Šaltinis: LLRI tyrimas 
Iki šiol reinvestuojant įmonėje uždirbtą 
pelną, pelno dalis, skirta investicijoms, 
buvo atimama iš apmokestinamojo 
pelno. Tokiu investicijų 
neapmokestinimo modeliu naudojosi 
apie 70 proc. apklaustų Lietuvos 
įmonių16. Vasaros viduryje vėl kilo 
diskusijos apie reinvesticijoms taikomo 
nulinio tarifo panaikinimą. Toks 
investicijų apribojimas būtų žalingas ir 
atskirai įmonei, ir bendram šalies 
investiciniam klimatui. Apmokestinus 
iš įmonių uždirbto pelno finansuojamas 
investicijas, sumažėtų įmonių 
investicijų apimtys, nes beveik 
ketvirtis lėšų, kurios galėtų būti 
skiriamos investicijoms,  
 
3.4 grafikas  

*įmonių vadovų nuomonės 

16 LLRI 2001 m. liepos mėnesį atlikta įmonių 
apklausa “Pelno apmokestinimo modelių 
naudojimas Lietuvos įmonėse” 

Šaltinis: LLRI apklausa 
 
būtų sumokamos į biudžetą. LLRI 
liepos mėnesį atliktos apklausos 
duomenimis, reinvestuojamo pelno 
apmokestinimas sulėtintų įmonių 
technologinį progresą, susilpnintų jų 
konkurencingumą ir paskatintų slėpti 
pajamas (žr. 3.4 grafiką). Taip mano 
daugelis apklausoje dalyvavusių 
įmonių vadovų. 
 
Įmonių konkurencingumo mažėjimas 
paskatintų šešėlinę ekonomiką, įmonių 
bankrotus ir nedarbo didėjimą. Tuo 
pačiu per mažesnes mokestines 
įplaukas (fizinių asmenų, socialinio 
draudimo, vartojimo mokesčių) ir 
didesnes išmokas (bedarbių pašalpos, 
išmokos iš Garantinio fondo) didėtų 
valstybės biudžeto deficitas. Taigi, 
galima manyti, kad bendras poveikis 
šalies ūkiui būtų neigiamas. 
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3 lentelė. Įmonių pelningumas, nuosavybės grąža ir reinvestuojamas pelnas, 
proc. (LLRI apklausos respondentų vertinimai ir prognozės) 

2000 m. 2001 m. metinis pokytis 2002 m. metinis pokytis
viduryje viduryje procentais absoliučiai viduryje procentais absoliučiai

Įmonės
Pelningumas 4,6 6 30,4% 1,4 6,6 10,0% 0,6
Nuosavybės grąža 9,7 9,2 -5,2% -0,5 9,9 7,6% 0,7
Investicijoms skiriama pelno dalis 59 61 3,4% 2 62 1,6% 1  
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4 skyrius. PINIGAI 
 

4.1. Indėlių palūkanos krenta 
 

er pirmąjį 2001 m. pusmetį 
Lietuvos komercinių bankų 

indėlių portfelis išaugo daugiau nei 0,5 
mlrd. Lt (6 proc.) ir metų viduryje 
sudarė 9,8 mlrd. Lt. Kaip ir 
ankstesniais laikotarpiais, terminuoti 
indėliai ir indėliai iki pareikalavimo  
pasiskirstė maždaug vienodai (54 ir 46 
proc.), tačiau pastarųjų dalis indėlių 
visumoje iš lėto mažėja.  
 
4.1 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos bankas 
 
Bankų indėlių portfelis didėjo dėl 
augančių terminuotų indėlių. Kaip ir 
anksčiau, daugiausia sudaryta 
terminuotų iki 1 mėn. trukmės indėlių 
sutarčių. Tačiau darant išvadas apie 
šalies taupymo apimtis reikėtų remtis 
ilgesnės trukmės indėliais, nes  
indėliams iki 1 mėn. būdingas didelis 
judrumas, kuris dirbtinai didina trumpo 
termino, o kartu ir visų terminuotų 
indėlių apimtis. 
 
Per pirmąjį šių metų pusmetį buvo 
priimta 5,3 mlrd. Lt indėlių, ilgesnių 
nei 1 mėn. termino, t.y. 29 proc. 
daugiau nei per 2000 m. tą patį 
laikotarpį. Gana sparčiai augantys 

ilgesnio termino indėliai ir santykinai 
lėta pinigų apyvarta juose rodo, jog 
pasitikėjimas šalies komerciniais 
bankais, o kartu ir taupymas didėja: 
2000 m. viduryje indėliai sudarė 18 
proc. BVP, o šiais metais – 23 proc.  
 
4.2 grafikas 
Šaltinis: Lietuvos bankas 
 

Indėlių valiutinė sudėtis per metus 
praktiškai nepakito. Indėliai litais 
sudarė 51 proc. visų indėlių. Ir 
gyventojai, ir įmonės litus daugiausia 
laiko iki pareikalavimo. Gyventojų 
indėlius iki pareikalavimo dažniausiai 
sudaro į sąskaitas pervedamas darbo 
užmokestis, įvairios pašalpos. Tačiau 
terminuoti indėliai vis dar mieliau 
laikomi užsienio valiuta. Įmonės 
indėlių valiutą renkasi priklausomai 
nuo prekybinių ryšių ir prekių rinkų, 
nes sąskaitinius pinigus jos dažniausiai 
naudoja einamiesiems mokėjimams.  
 
2002 m. pradžioje planuojami pokyčiai 
pinigų politikoje - bazinės valiutos 
keitimas – turės įtakos indėlių 
valiutinei struktūrai. Nauja ir daugeliui 
neįprasta valiuta – euras bei 
nebepastovus lito ir JAV dolerio 
santykis gali paskatinti gyventojus 
daugiau indėlių laikyti nacionaline 
valiuta. Tam pagrindo teikia ir nuosekli 
Lietuvos banko pinigų politika bei 
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deklaruojama nuostata išlaikyti valiutų 
valdybos modelį iki Lietuvos įstojimo į 
Europos pinigų sąjungą. 
 
Per pirmus šešis šių metų mėnesius 
augančios indėlių apimtys didino ir 
bankų kreditinius išteklius. Tačiau 
ribotos bankų investavimo galimybės 
(ypač nacionaline valiuta) buvo vienas 
veiksnių, lėmusių indėlių palūkanų 
mažėjimą. Vidutinės palūkanos už 
terminuotus indėlius litais metų 
viduryje sudarė 2,9 proc. (prieš metus 
– 3,51 proc.), JAV doleriais – 3,25 
proc., eurais – 2,65 proc. (indėliai 
eurais, skirtingai nuo indėlių kitomis 
valiutomis, per metus pabrango). 
Nevienodos palūkanos už skirtingas 
valiutas rodo, jog bankai teikia 
pirmenybę JAV doleriams ir eurams, 
kuriuos jie gali investuoti užsienio 
rinkose, nepažeisdami riziką ribojančio 
maksimalios atviros pozicijos užsienio 
valiuta normatyvo. 
 
Kitas, bene svarbiausias veiksnys, 
turėjęs įtakos indėlių palūkanų normų 
mažėjimui – JAV Federalinio rezervų 
banko mažinamos bazinės palūkanų 
normos. Per 9 mėnesius nuo metų 
pradžios palūkanų normos buvo 
sumažintos 3,5 proc. punkto iki 2,5 
proc. Mažesni skolinimosi kaštai 
tarptautinėse rinkose darė įtaką ir 
Lietuvos komercinių bankų 
alternatyvių kredito išteklių kainai 
vidaus rinkoje. 
 
4.3 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos bankas 
 
Indėlių litais pelningumo kreivės rodo, 
kad ir toliau bankams labiausiai reikia 
ilgalaikių kreditinių išteklių, už kuriuos 
jie yra pasiruošę mokėti didžiausią 
kainą. Esant pakankamam likvidumui 
bankų sistemoje, trumpalaikiai 
kreditiniai ištekliai yra ne tokie 
paklausūs, ir šią situaciją atspindi gana 
mažos trumpalaikių indėlių palūkanos. 
Panašiai išsidėsčiusios ir indėlių 
užsienio valiuta pelningumo kreivės. 
Tikėtina, kad per artimiausius metus 
skirtingos trukmės indėlių pelningumo 
santykis neturėtų keistis: auganti 
ilgalaikių paskolų paklausa ir toliau 
didins ilgalaikių kreditinių išteklių 
poreikį ir kainą. 
 
LLRI apklausti rinkos dalyviai 
mano, kad per metus indėlių 
palūkanos nukrito ir metų viduryje 
už 3 mėn. indėlį litais buvo galima 
gauti 5,59 proc. palūkanų, o JAV 
doleriais – 4,34 proc. (žr. 4 lentelę 
skyriaus pabaigoje). Respondentų 
nuomone, indėlių palūkanos ir toliau 
turėtų mažėti ir 2002 m. viduryje 
sudaryti atitinkamai 5,26 ir 4,08 
proc. 
 
Ateityje indėlių kainai ir toliau didelės 
įtakos turės bazinės valiutos palūkanos 
tarptautinėse finansų rinkose, bankų 
kreditavimo apimtys bei tarpbankinė 
konkurencija. Tik pakankama kreditų 
paklausa ir konkurencija vers bankus 
ieškoti papildomų kreditinių išteklių, 
taigi – didinti indėlių palūkanas.  
 

4.2. Paskolos pinga 
 

er pirmąjį 2001 m. pusmetį 
Lietuvos komercinių bankų 

paskolų portfelis išaugo 0,25 mlrd. Lt 
(4 proc.) ir birželio mėn. sudarė 6,2 
mlrd. Lt. Didžioji paskolų dalis (63 
proc.) buvo suteikta privačioms 
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įmonėms, fiziniams asmenims – 17 
proc., valstybės ne finansų įmonėms - 
4 proc. 
 
Per pirmąjį metų pusmetį bankai 
suteikė 2,4 mlrd. Lt paskolų (2000 m. 
tą patį laikotarpį – 2,1 mlrd. Lt). 
Dauguma suteiktų paskolų buvo 
nominuotos JAV doleriais (46 proc.), 
tačiau eurais suteiktų paskolų dalis taip 
pat sparčiai didėja. Besiplečianti 
prekyba su Vakarų Europa, žemesnės 
eurais nominuotų paskolų palūkanų 
normos bei artėjanti lito persiejimo 
prie euro diena didina paskolų eurais 
paklausą. Per pirmąjį šių metų pusmetį 
eurais buvo suteikta 19 proc. visų 
paskolų (0,5 mlrd. Lt). Litais 
nominuotų paskolų dalis išlieka gana 
stabili - trečdalis. 
 
Kaip ir anksčiau, didžiausią dalį (73 
proc.) suteiktų paskolų sudarė trumpo 
(1 metų) ir vidutinio (iki 5 metų) 
termino paskolos. 
 
4.4 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos bankas 
 
Nors per pirmus du šių metų ketvirčius 
paskolų suteikta šiek tiek daugiau nei 
per praėjusių metų tą patį laikotarpį, 
paskolų paklausa ir toliau nėra tokio 
dydžio, kokios yra kreditinių išteklių 
apimtys bankuose. Tai yra vienas 
pagrindinių veiksnių, lemiančių 
paskolų kainų mažėjimą. 

 
 Nepaisant paskolų palūkanų normų 
mažėjimo, ir gyventojai, ir verslininkai 
vis dar mano, kad bankų prašomos 
palūkanos yra per aukštos. Todėl 
įmonės gana dažnai naudojasi 
nebankinėmis paskolomis. LLRI 
apklausos dalyviu nuomone, kad 
apie penktadalį paskolų įmonės 
gauna ne iš bankų, bet viena iš kitos 
bei emituodamos obligacijas ir 
besiskolindamos tiesiogiai rinkoje. 
 
Lietuvos banko duomenimis, 2001 m. 
viduryje vidutinė paskolų litais 
palūkanų norma buvo 9,97 proc. (2000 
m. viduryje – 12,02 proc.). Paskolų 
užsienio valiutomis kaina per metus 
taip pat sumažėjo: JAV doleriais 2,67 
punkto iki 8,3 proc.; eurais – 1,85 
punkto iki 7,6 proc. 
 
4.5 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos bankas 
 
Yra kelios svarbios paskolų palūkanų 
mažėjimo priežastys. Pirma, palūkanas 
žemyn spaudžia JAV dolerio bazinių 
palūkanų normų mažinimas. Antra, 
lėtai auga paskolų paklausa, todėl 
bankai nemažą dalį lėšų investuoja 
užsienyje (2,3 mlrd. Lt) bei skolina 
centrinei vyriausybei (2,2 mlrd. Lt). 
Nors ūkis atsigavo ir didėja įmonių 
apyvarta, nepakankamas įmonių 
pelningumas ir užimtumas neleidžia 
tikėtis, kad kreditavimas šiais metais 
žymiai išsiplės. Trečia, stabili šalies 

 Paskolų litais pelningumas, proc.
14,0 13,4

12,2 12,1 11,9
11,1

9,6 9,5 9,5
10,2 10,6

9,68
9

10
11
12
13
14
15

1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 m. iki 5
m.

virš 5
m.

2000 birželis 2000 gruodis
2001 birželis

Trumpalaikių ir ilgalaikių paskolų 
dinamika, mln. Lt.

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

Sau
.99

Bal.
99

Lie.
99

Spl.9
9

Sau
.00

Bal.
00

Lie.
00

Spl.0
0

Sau
.01

Bal.
01

Lie.
01

trumpalaikės ilgalaikės 

 25 



finansinė padėtis lemia alternatyvių 
banko investicijų - VVP palūkanų 
kritimą, o tuo pačiu ir paskolų kainų 
mažėjimą. Ketvirta, stiprėjanti bankų 
tarpusavio konkurencija (tai rodo 
mažėjanti palūkanų marža) verčia 
bankus vis labiau derintis prie klientų 
pageidavimų ir patraukti juos savo 
pusėn siūlant pigesnius ir 
kokybiškesnius kreditavimo produktus. 
 
LLRI tyrimo dalyvių nuomone, šių 
metų viduryje 1 metų trukmės 
paskolą litais iš Lietuvos bankų buvo 
galima gauti už 11,35 proc., JAV 
doleriais – 9,60 proc. palūkanų. 
Apklausos dalyviai tikisi, kad 
paskolų kainos ir toliau turėtų kristi, 
atitinkamai iki 10,89 ir 9,07 proc. 
2002 m. viduryje. Tokie lūkesčiai, visų 
pirma, yra sietini su didėjančia bankų 
konkurencija, griežta šalies finansine 
drausme bei palankiu Lietuvos 
vertinimu užsienio rinkose. Antra 
vertus, didėjantys Vyriausybės 
įsipareigojimai (pavyzdžiui, išmokos 
žemdirbiams) bei spalio pradžioje su 
TVF sutartas didesnis fiskalinis 
deficitas (1,5 proc. BVP) gali išplėsti 
vyriausybės skolinimąsi - dėl to 
palūkanos gali kilti. 
 
Verta akcentuoti ir tokį faktą, kad, 
artėjant lito susiejimo su euru dienai, 
litais nominuotų paskolų palūkanos 
palaipsniui artėja prie palūkanų eurais. 
 
Palūkanų normų kritimui įtakos turi ir 
bankų privalomųjų atsargų normos 
mažėjimas (šiuo metu – 8 proc.). 
Rezervų normos mažinimas turėjo būti 
svarstomas dar antrąjį šių metų ketvirtį. 
Tačiau dėl vidaus rinkoje sunkiai 
absorbuojamų laisvų pinigų ir bazinės 
valiutos pokyčių bei su tuo susijusio 
padidėjusio poreikio bankų sistemos 
likvidumui, tikėtina, kad privalomųjų 
atsargų normos mažinimas bus atidėtas 
iki kitų metų. 
 

Privalomųjų rezervų normos 
mažinimas teigiamai paveiktų bankų 
sistemos pelningumą, kadangi už 
atsargų laikymą palūkanos nėra 
mokamos (skirtingai nuo ES). Tačiau 
dėl sumažintos atsargų normos rinkoje 
atsilaisvinę pinigai ir toliau bus 
investuojami į VVP ir užsienio rinkas, 
jei kreditų paklausa ir toliau liks 
menka. Taigi didesnio poveikio ir taip 
mažėjančioms paskolų kainoms sunku 
būtų tikėtis. 
 

4.3. Vyriausybės vertybinių popierių 
pajamingumas ir toliau mažėja  

 
uo praėjusių metų rudens 
liberalų ir socialliberalų 

koalicinė vyriausybė tęsė A.Kubiliaus 
vyriausybės pradėtą taupymo programą 
ir griežtą valstybės fiskalinę politiką 
bei mažino vyriausybės skolinimąsi 
vidaus rinkoje. Šių metų pirmoje 
pusėje pirminėje rinkoje buvo 
išplatinta VVP už 751 mln. Lt, išpirkta 
už 729 mln. Lt. Skola vidaus 
investuotojams per šį laikotarpį 
padidėjo 22 mln. Lt, iki 1545,5 mln. 
Lt, t.y. 10 kartų mažiau nei per 
praėjusių metų tą patį laikotarpį 
(tuomet buvo pasiskolinta 1513 mln. 
Lt, grąžinta – 1298 mln. Lt, o grynasis 
skolinimasis siekė 214 mln.Lt).  
 
4.6 grafikas 
Šaltinis: Lietuvos bankas 
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Be mažėjančių skolinimosi apimčių, 
gana smarkiai pasikeitė ir VVP 
terminų struktūra: dar prieš pusmetį 
iždo vekseliai (trumpalaikiai VVP) 
sudarė 63 proc. visos pasiskolintos 
sumos, o 2001 m. pirmąjį pusmetį - 56 
proc. Pirmąjį šių metų pusmetį 
nebebuvo emituojami 1 ir 3 mėn. 
trukmės VVP ir rinkoje pirmą kartą 
pasirodė vidutinio termino - 5 ir 7 metų 
- iždo obligacijos. Vidutinė VVP 
trukmė pailgėjo iki 688 dienų (2000 m. 
pradžioje buvo 276 dienos). 
 
Bankai ir toliau išlieka pagrindiniais 
investuotojais į VVP. Jiems 2001 m. 
viduryje priklausė 65 proc. visų 
apyvartoje esančių VVP, kurių 
nominali vertė siekė 1 mlrd. Lt (prieš 
metus – 0,7 mlrd. Lt arba 50 proc.).17 
 
Lėtai atsigaunantis kreditavimas ir 
siauros bankų investavimo alternatyvos 
vidaus rinkoje lėmė, kad 2001 m. 
pirmąjį pusmetį VVP paklausa viršijo 
pasiūlą daugiau nei 2 kartus. Padidinta 
paklausa, stabili šalies politinė ir 
finansinė padėtis bei bazinių palūkanų 
JAV mažėjimas žemyn spaudė ir 
Lietuvos VVP pelningumą. 
 
4.7 grafikas 

Šaltinis: Lietuvos bankas 
 

17 www.csdl.lt/lt/aktualijos/statistika/ 
vvp_bendras. phm 

Praėjusių metų antroje pusėje VVP 
pelningumas tapo mažesnis nei paskolų 
palūkanos. Tokios tendencijos išsilaikė 
ir šiais metais: pavyzdžiui, 1 m. 
trukmės VVP palūkanos metų viduryje 
siekė 5,96 proc., o paskolų – 10,22 
proc. Tačiau gyventojams savo pinigus 
vis dar pelningiau investuoti į 
vyriausybės emituojamus taupymo 
lakštus nei laikyti bankuose: birželio 
pabaigoje išplatintų 1 m. trukmės 
taupymo lakštų palūkanų norma buvo 
6,5 proc.18, t.y. 0,44 proc. punkto 
didesnė nei birželio mėnesio vidutinė 
terminuotų indėlių kaina Lietuvos 
bankuose. 
 
LLRI tyrimo respondentų nuomone, 
1 m. trukmės VVP kaina pirminėje 
rinkoje 2002 m. viduryje sieks 7,48 
proc., taigi gerokai daugiau nei šių 
metų rudenį rinkoje mokėtos 
palūkanos19. Tikėtina, kad tokius 
lūkesčius lėmė apklausos metu 
pasikeitusi valdančioji koalicija ir jos 
deklaruojama socialiai orientuota 
politika, kuriai įgyvendinti reikėtų 
didesnių valstybės finansinių išteklių. 
Vienas iš būdų jiems mobilizuoti yra 
skolintos lėšos, tačiau didesnį 
vyriausybės skolinimąsi riboja Lietuvos 
prisiimti ir planuojami prisiimti 
tarptautiniai įsipareigojimai 
(memorandumas su TVF, stojimo į ES 
kriterijai). A.Brazausko Vyriausybės 
programoje taip pat užfiksuota nuostata 
nedidinti bendros valstybės skolos 
procentinės dalies nuo BVP20. Antra 
vertus, tuo pačiu dokumentu 
įsipareigojama mažinti valstybės 
skolinimąsi užsienio rinkose ir 
“efektyviau panaudoti vidaus 
skolinimosi išteklius”21. Įgyvendinus 

18 www.finmin.lt 
19 Spalio pradžioje 1 m. trukmės VVP vidutinis 
pelningumas buvo 4.258 proc. 
20 Lietuvos respublikos vyriausybės 2001 – 
2004 metų programa, 2001.07.07. 
4 ten pat 
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tokią nuostatą padidėtų VVP pasiūla, ir 
tai sudarytų sąlygas VVP pelningumo 
vidaus rinkoje didėjimui. 
 
Tačiau labiau tikėtina priešinga VVP 
pelningumo kitimo tendencija. 
Pesimistinės prognozės dėl JAV ir euro 
zonos ekonomikos plėtros leidžia 
manyti, kad JAV dolerio ir euro 
palūkanų normos bus dar mažinamos. 

Taigi Lietuvos VVP palūkanos irgi 
turėtų kristi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 lentelė.. LLRI apklausos respondentų vertinimai ir prognozės: palūkanų 
normos ir nebankinės paskolos, proc. 
 

2000 m. 2001 m. metinis pokytis 2002 m. metinis pokytis
viduryje viduryje procentais absoliučiai viduryje procentais absoliučiai

Palūkanų normos
3 mėn. indėliai litais 6,2 5,59 -9,8% -0,61 5,26 -5,9% -0,33
3 mėn. indėliai JAV doleriais 4,5 4,34 -3,6% -0,16 4,08 -6,0% -0,26
12 mėn. paskolos litais 13,8 11,35 -17,8% -2,45 10,89 -4,1% -0,46
12 mėn. paskolos JAV doleriais 11,5 9,6 -16,5% -1,9 9,07 -5,5% -0,53
1 m. trukmės VVP 10,48 6,4 -38,9% -4,08 7,48 16,9% 1,08
Nebankinės paskolos 21 21 0,0% 0 21 0,0% 0
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