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PRATARMĖ

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI), tęsdamas 1997 m. pradėtą Lietuvos 
makroekonominių rodiklių tyrimą, pristato naują studiją, kurioje pateikiami 2001 
m. ekonomikos rodiklių vertinimai ir prognozės 2002-iesiems.

LLRI tyrimas remiasi rinkos dalyvių sutarimo paradigma, grindžiama racionalių lū-
kesčių teorija.1 Ši teorija teigia, kad ekonominis kintamasis gali būti siejamas su pastebi-
mais procesais, o rinkos dalyviai formuoja savo vertinimus ir prognozes, susijusias su šiais 
procesais, panaudodami visą jiems prieinamą informaciją. Vertinimai ir prognozės yra tuo 
patikimesni, kuo daugiau informacijos turi rinkos dalyviai. Vertinimų patikimumas taip 
pat priklauso nuo gebėjimo tinkamai apdoroti informaciją. Tikėtina, kad daugiausia infor-
macijos apie ekonomikos procesus turi asmenys, nuolat naudojantys ją savo tiesioginėje 
veikloje, o jų veiklos sėkmė atspindi informacijos apdorojimo gebėjimus. Būtent rinkos 
dalyvių lūkesčiai lemia jų veiksmus, kartu ir ekonomikos plėtros tendencijas.

Pagrindinis LLRI atliekamo  tyrimo tikslas – pateikti Lietuvos makroekonomikos 
rodiklių vertinimus ir prognozes, paremtas rinkos dalyvių nuomone, apžvelgti veiksnius, 
galėjusius turėti įtakos šiems vertinimams ir lūkesčiams. Šis tyrimas suteiks skaitytojui 
galimybę palyginti rinkos dalyvių vertinimus su ofi cialių institucijų ir kitų šaltinių duome-
nimis, pateiks ryškesnių skirtumų interpretacijas.

LLRI tyrimas yra grindžiamas kitokia metodologija nei ofi ciali statistika, tad juo 
siekiama pateikti alternatyvius ekonomikos rodiklių vertinimus. Tokie vertinimai yra pra-
smingi, nes operatyviai surenkama ir patogiai pateikiama įvairesnė informacija. 

LLRI tyrimas skiriasi nuo ofi cialios statistikos trimis esminiais aspektais. Pirma, LLRI 
tyrimo metu pagrindinius apibendrinimus daro rinkos dalyviai,  tuo tarpu Lietuvos statis-
tikos departamentas (SD) iš verslo aplinkos renka unikalią, neapibendrintą informaciją, 
kurią vėliau apibendrina statistiniais metodais. Antra, LLRI tyrimas remiasi geranorišku 
rinkos dalyvių, vertinančių rinkos procesus, dalyvavimu, o SD duomenis renka iš įmonių 
privalomų ataskaitų (namų ūkiai gali atsisakyti dalyvauti tyrime). Trečia, LLRI tyrimo metu 
nagrinėjami laisvai pasirinkti rodikliai, o jų apibrėžimus lemia jų nauda planuojant ekono-
minę veiklą. SD pagal suderintą metodiką tiria privalomą rodiklių sąrašą. Šios prielaidos 
leidžia tikėtis, kad LLRI tyrimo rezultatai turi rinkos dalyviams praktinę vertę.

LLRI tyrimas atliekamas du kartus per metus. Ši apklausa buvo atlikta 2001 m. sausio 
ir vasario mėn. Studijoje rinkos dalyvių įvertinti rodikliai pateikiami 4 skyriuose. Skyrių pa-
baigoje lentelėse pristatomi apibendrinti tyrimo rezultatai. 

Pirmajame skyriuje nagrinėjamas  bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas, šešė-
linės ekonomikos dalis BVP, importo ir eksporto augimas, vartojimo ir gamintojų prekių 

1 Vienas žinomiausių ekspertų sutarimo paradigma grindžiamų tyrimų yra nuo 1946 m. JAV atliekamas “Livingston” tyrimas. Jo rezulta-
tai reguliariai skelbiami Filadelfi jos federalinio rezervo banko interneto puslapyje http://www.phil.frb.org.
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kainų pokyčiai, nedarbo lygis, mokesčių  naštos dydis nuo BVP ir prognozuojamas lito ir 
JAV dolerio kursas. Šios apklausos metu nebeklausėme respondentų apie neapskaitomą 
užsienio prekybą, nes ji yra tyrime nagrinėjamos šešėlinės  ekonomikos dalis, tačiau įtrau-
kėme klausimą apie viso importo ir eksporto augimą. 

Antrasis skyrius yra skirtas namų ūkiams. Jame aptariamas darbo užmokestis, namų 
ūkių pajamos, investicijoms ir santaupoms skiriama pajamų dalis. 

Trečiajame skyriuje pateikiami įmonių rodikliai: įmonių pelningumas, nuosavo ka-
pitalo grąža ir investicijos. Be to, pradėjome klausti respondentų apie mokslui ir inovaci-
joms skiriamą išlaidų dalį. 

Ketvirtajame skyriuje pristatome indėlių, paskolų ir VVP palūkanų normų kitimo 
analizę. Atkreipiame dėmesį, kad ilgėjant VVP trukmei, pakeitėme prognozuojamo VVP 
pelningumo trukmę nuo 1 iki 3 mėn. Taip pat įtraukėme naują klausimą apie ilgalaikes, 
5 metų, paskolų palūkanas. Be to, nusprendėme nebeklausti rinkos dalyvių apie indėlių 
palūkanas, kadangi didžioji įmonių lėšų dalis yra laikoma sąskaitose iki pareikalavimo, o 
už jas palūkanos paprastai nemokamos. Tačiau atsižvelgdami į tai, kad indėliai yra svar-
bi bankų išteklių dalis ir atspindi įmonių ir namų ūkių fi nansinės padėties tendencijas, 
studijoje pateikiame Lietuvos banko ir kitų ofi cialių šaltinių informacijos apie indėlių pa-
lūkanas analizę. 

Keičiantis rinkos tendencijoms, kinta kai kurie tyrimo rodikliai bei jų analizės as-
pektai. Taigi, kaip rašyta anksčiau, ir šį kartą buvo koreguojamas rodiklių sąrašas ir tyri-
mo ribos. Lankstumas nagrinėjant ir pateikiant informaciją yra derinamas su nuosekliai 
taikoma tyrimo metodologija ir struktūra, tad vertinimų ir prognozių lyginamumas yra 
išlaikomas.

Šioje apklausoje dalyvavo 44 ekspertai. Apklausos dalyvių atranka nėra reprezenta-
cinė: respondentai neskirstomi pagal jų atstovaujamas veiklos rūšis, įmones ar regionus 
–   dalyvauti apklausoje kviečiami sėkmingai dirbančių įmonių darbuotojai. 

Apklausos dalyviai  prašomi nurodyti ne atstovaujamos įmonės ar šakos rodiklius, 
bet bendras šalies realijas atitinkančias reikšmes, remdamiesi visa jiems prieinama infor-
macija. Reikia paminėti, kad prašėme respondentų nurodyti tik tų rodiklių vertinimus ir 
prognozes, kuriuos, jų nuomone, jie gali įvertinti. Dauguma šios apklausos respondentų 
dalyvavo LLRI tyrime ir anksčiau. Apklausos dalyvių sąrašas pateikiamas leidinio pabaigo-
je.   

Apibendrinti LLRI tyrimo dalyvių vertinimai yra lyginami su Lietuvos statistikos de-
partamento, Lietuvos banko, Nacionalinės vertybinių popierių biržos, Centrinio vertybi-
nių popierių depozitoriumo, Lietuvos darbo biržos, naujienų agentūros BNS bei spaudoje 
publikuotais duomenimis. Kalbant apie prognozes, reikia pasakyti, kad ofi cialios insti-
tucijos prognozuoja tik BVP, infl iaciją ir nedarbo lygį, tad ne visas LLRI tyrimo ekspertų 
prognozes yra su kuo lyginti. Lyginant rodiklius atsižvelgiama į apibrėžimų skirtumus. 
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Reikia atkreipti dėmesį, kad penki LLRI tyrimo rodikliai – šešėlinė ekonomika, namų ūkių 
investicijos, įmonių investuojamo pelno dalis, įmonių išlaidų dalis mokslui ir inovacijoms 
ir paskolų rinkos dalis, tenkanti ne bankams – nėra vertinami ofi cialios statistikos. Tad LLRI 
tyrimo rezultatai yra šia prasme unikalūs.

Kaip ir anksčiau, ekspertų vertinimai lyginami ne tik su kitais šaltiniais, bet ir su jų 
anksčiau pateiktomis prognozėmis (ex ante). Remiantis ankstesnių, jau aštuonių, apklausų 
rezultatais studijoje nagrinėjamos rinkos dalyvių vertinimų ir prognozių tendencijos, 

Kaip ir kiekviena metodologija, šio tyrimo metodologija pasiteisina tik tam tikromis 
sąlygomis. Pirma, rezultatų kokybė iš esmės priklauso nuo respondentų skiriamo 
laiko apgalvoti turimai informacijai ir nurodyti rodiklių įverčius. Būtinas respondentų 
geranoriškumas. Svarbu, kad jie ne tik fi ksuotų reikiamą informaciją, bet ir kritiškai ją 
įvertintų.

Antra, apklausos rodiklių apibrėžimai turi būti suformuluoti tiksliai ir aiškiai, kad 
visi respondentai (ir vartotojai) vienodai juos suprastų. Dėl šios priežasties, apklausų 
metu išryškėjus interpretavimo problemoms, rodiklių apibrėžimai buvo koreguojami ir 
tikslinami. 

Trečia, pereinamosios ekonomikos sąlygomis kai kurios prognozės gali turėti 
sisteminių paklaidų. Tam, kad galima būtų nustatyti nuolat pasikartojančias paklaidas 
ir eliminuoti jų poveikį tyrimo rezultatams, reikia bent keletą metų reguliariai atlikti šį 
tyrimą. 

Ketvirta, rodiklių ex poste vertinimai gali skirtis nuo išankstinių prognozių (ex ante). 
Tačiau nuo tokių paklaidų nėra apsaugotos jokios prognozės, o jų poveikį galima vertinti 
nagrinėjant faktinius rodiklius.

LLRI dėkoja apklausos dalyviams ir rėmėjams, be kurių laiko ir lėšų šis tyrimas 
nebūtų įmanomas, taip pat visiems, suteikusiems vertingų pastabų ir pasiūlymų.



5

            
            
1 skyrius. MAKROEKONOMIKA

1.1. BVP auga

2000 m. atsigavusi po nuosmukio Lietuvos ekonomika augo ir 2001 m. 2002 m. sau-
sio mėnesį LLRI atliktos apklausos duomenimis, bendrasis vidaus produktas (BVP) 2001 
m. išaugo 4,2 proc. Rinkos dalyviai prognozuoja, kad augimo tempai bus panašūs ir šiais 
metais – 4,4 proc. 

LLRI tyrime BVP sąvoka suprantama kaip prekių ir paslaugų vertė, sukurta ne tik 
ofi cialios ekonomikos, bet ir šešėliniame sektoriuje. BVP augimo ex poste vertinimai viršija 
ekspertų anksčiau skelbtas prognozes. 2001 m. viduryje tyrimo dalyviai teigė, kad 2001 
m. Lietuvos ūkis augs 3,6 proc., t.y. 0.6 procentinio punkto mažiau nei ex poste įvertis.

Kaip ir anksčiau, LLRI tyrimo dalyvių pateikti BVP augimo vertinimai yra mažesni už 
skelbiamus Lietuvos statistikos departamento (SD). SD duomenimis, 2001 m. šalies BVP 
išaugo 5.9 proc. Šalies viduje buvo pagaminta galutinio vartojimo prekių ir suteikta pa-
slaugų už 47,968 mlrd. litų veikusiomis kainomis. Vienam gyventojui teko 13 752 litų BVP. 
Didžiausią augimą Lietuvos ūkis pasiekė ketvirtąjį 2001 m. ketvirtį – 7.9 proc. 

SD duomenimis, 2001 m. šalies ūkio plėtrai daugiausia įtakos turėjo į eksportą 
orientuotos pramonės ir prekybos augimas. Pramonės augimo rodikliai buvo geriausi 
nuo 1996 m. Pramonės produkcijos buvo parduota 16.9 proc. daugiau nei prieš metus, o 
naftos produktų pardavimai šoktelėjo 47 proc. Medienos ir jos produktų gamyba išaugo 
29 proc., telekomunikacijų rinka – 26 proc. SD vertinimais, prekybos raidą lėmė lengvųjų 
automobilių pardavimų bei mažmeninės prekybos didžiuosiuose prekybos centruose au-
gimas. Labiausiai sumažėjo žuvininkystė ir žemės ūkis, atitinkamai -10,3 ir -6,9 proc. 

1.1 grafi kas

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, LLRI tyrimas, Lietuvos fi nansų ministerija
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2000 m. atsigavusi po nuosmukio Lietuvos ekonomika augo ir 2001 m. 2002 m. 
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Kaip rodo BVP augimo rodikliai, Lietuvos �kyje vis dar dominuoja darbui iml�s
�em� technologij� sektoriai. Reik�t� pamin�ti, kad 2001 m. �vyko persilau�imas tose 
pramon�s �akose, kurios iki �iol dirbo nuostolingai arba nepasi�ym�jo dideliais 
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Kaip rodo BVP augimo rodikliai, Lietuvos ūkyje vis dar dominuoja darbui imlūs 
žemų technologijų sektoriai. Reikėtų paminėti, kad 2001 m. įvyko persilaužimas tose pra-
monės šakose, kurios iki šiol dirbo nuostolingai arba nepasižymėjo dideliais mastais, pvz., 
energetika, statybos. Statybų augimas siejamas su smarkiai besiplečiančia būsto paskolų 
rinka, mažėjančiomis bankų paskolų palūkanomis. Kitas veiksnys – dėl konkurencijos 
mažėjant statybų kainoms, statybų paslaugos tampa prieinamos didesniam gyventojų 
skaičiui.

Vertinant BVP struktūrą išlaidų metodu, ekonomikos plėtrą daugiausia skatino 
eksportas (žr. 1.2 skirsnį). Vidaus paklausos įtaka nebuvo labai didelė. Kaip rodo LLRI ty-
rimo rezultatai, gyventojų pajamos išaugo labai nedaug, o namų ūkių vartojimas didėjo 
taupymo ir investicijų sąskaita (žr. 2.1 skirsnį). Galima teigti, kad dėl brangstančių prekių 
ir paslaugų (žr. 1.3 skirsnį) išaugo einamojo vartojimo išlaidos, o pats vartojimas didėjo 
labai nedaug. 

2001 m. daugėjo investicijų (žr. 3.3 skirsnį). Tam įtakos turėjo nuo 2002 m. pradžios 
numatytas reinvestuojamojo pelno apmokestinimas. Įmonės, norėdamos pasinaudoti 
dar galiojusiu nuliniu tarifu, skubėjo investuoti, pirko kompiuterių įrangą, automobilius. 
SD duomenimis, materialinės investicijos, kurios 2000-aisiais keliais procentais smuko, 
pernai ūgtelėjo 28 proc.2 ir sudarė tvirtą pagrindą tolesnei šalies ūkio plėtrai. 

2001 m. ekonomikos augimo rodikliai pranoko optimistiškiausius lūkesčius. Metų 
pabaigoje buvo koreguojamos anksčiau skelbtos prognozės. 2001 m. gruodį Tarptautinio 
valiutos fondo (TVF) parengtoje pasaulio ekonomikos apžvalgoje teigta, jog Lietuvos 
ekonomika 2001 m. išaugs 3,9 proc. (dar anksčiau buvo prognozuojama 3.6 proc.), o 2002 
m. sausio mėnesį TVF paskelbė, kad Lietuvos ekonomika pernai išaugo apie 4,5 proc.3

2001 m. lapkričio mėnesį Finansų ministerija padidino prognozes iki 4,8 proc., t.y. 1,1 pro-
centiniu punktu daugiau, nei skelbta metų pradžioje (3,7 proc.). 2001 m. spalio mėnesį Vil-
niaus bankas padidino ekonomikos augimo prognozes nuo 4,2 proc. iki 5,0 proc.4 Tokius 
pokyčius paskatino didėjančios investicijos, vidaus paklausa ir eksportas, ypač į Rusiją. 

1.2 grafi kas

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas,  Verslo žinios, BNS
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2 Verslo �inios, Materialin�s investicijos �gtel�jo iki 6,527 mlrd. Lt, 01.03.2002. 
3 BNS, TVF padidino 2001-�j�, ta�iau suma�ino �i� met� Lietuvos BVP augimo prognozes, 
25.01.2002. 
4 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos ap�valga, Nr. 7, 07.2001, p. 9. 

2 Verslo žinios, Materialinės investicijos ūgtelėjo iki 6,527 mlrd. Lt, 01.03.2002.
3 BNS, TVF padidino 2001-ųjų, tačiau sumažino šių metų Lietuvos BVP augimo prognozes, 25.01.2002.
4 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos apžvalga, Nr. 7, 07.2001, p. 9.
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Kaip rodo LLRI atliktų tyrimų rezultatai, pastaraisiais metais nuolat mažėjo šešėlinės 
ekonomikos. Šešėlinė ekonomika suprantama kaip per metus galutiniam vartojimui ša-
lies viduje pagamintų prekių ir suteiktų paslaugų, ofi cialiai nedeklaruojamų dėl mokesčių 
ar reguliavimų, dalis visame BVP. Tyrimo ekspertai mano, kad 2001 m. ji sudarė apie 19 
proc. BVP, arba 3 procentiniais punktais mažiau nei 2000 m. Beje, prieš metus skelbtos 
ekspertų prognozės buvo pesimistiškesnės už jų ex poste vertinimą.5

Kaip rodo ankstesnių tyrimų duomenys, šešėlinio sektoriaus mažėjimui įtakos turi 
mažėjantys nelegalių ir neapskaitomų prekių srautai, nors reikia paminėti, kad juos vis dar 
skatina sudėtingos muitinės procedūros, galimybė išvengti PVM ir akcizų.  Tikėtina, kad 
tyrimo ekspertų nuomonei įtakos turėjo jų nurodytas mokesčių naštos mažėjimas (žr. 1.5 
skirsnį).

Teigdami, kad šešėlinė ekonomika sudaro beveik penktadalį BVP, apklausos dalyviai 
greičiausiai atsižvelgė į tokius veiksnius, kaip griežtas įmonių veiklos reglamentavimas, 
darbo santykių reguliavimai, išbujojusi korupcija. Būtina paminėti ir tai, kad 2001 m. pra-
džioje apribotos galimybės užsiimti ūkine-komercine veikla neregistruojant įmonės. Už-
drausta pagal patentą parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas įmonėms, jeigu 
patento veiklos rūšis sutampa su įmonių veikla. Be to, nustatytos veiklos rūšys, kurioms 
išduotas patentas suteikia teisę teikti paslaugas tik gyventojams, t.y. neleidžia komercinių 
santykių su įmonėmis. Tad patentininkai buvo priversti arba patys steigti įmonę, arba 
dirbti pagal darbo sutartį. Didelė tikimybė, kad norėdami išvengti didesnės mokesčių ir 
reguliavimų naštos, daugelis jų pasitraukė į šešėlį.

1.3 grafi kas

Santrumpos: SEB – Skandinaviska Enskilda Banken6; VB - Vilniaus bankas6; VB - Vilniaus bankas6 7; LLRI – LLRI 7; LLRI – LLRI 7

tyrimas, FM – Finansų ministerija8, Nord/LB8, Nord/LB8 9; TVF – Tarptautinis valiutos fondas9; TVF – Tarptautinis valiutos fondas9 10, LB – Lietu-10, LB – Lietu-10

vos bankas11, HBM – Hansabank Markets12, Nordea12, Nordea12 13, EIU – Economist Intelligence Unit13, EIU – Economist Intelligence Unit13 14; EK 14; EK 14

– Europos Komisija15
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Pana�� augim� prognozuoja ir kitos institucijos (�r. 1.3 grafik�), nors ekonomin�s
pl�tros l�t�jimas Vakar� Europoje ir �iaur�s Amerikoje bei pastaraisiais metais 
smarkiai padid�j� Lietuvos prekybos srautai � pernai nuosmuk� patyrusi� ES paskatino 
jas suma�inti �i� met� prognozes. Antai TVF suma�ino Lietuvos BVP augimo 
prognozes nuo 4,7 proc. iki 4,3 proc. 2001 m. gruod�io m�nes� ir iki 4 proc. 2002 m. 
sausio m�nes�.16 2001 m. lapkrit� Finans� ministerija buvo suma�inusi prognozes nuo 
4.7 proc. iki 4,0 proc., ta�iau remiantis 2001 m. rezultatais bei prielaidomis, kad 
pagrindin�s Lietuvos eksporto rinkos �iemet augs, 2002 m. kovo m�nes� FM 
prognoz�s buvo v�l padidintos iki 4,4 proc.17 Beje, �i prognoz� sutampa su LLRI 
tyrimo dalyvi� prognozi� vidurkiu.  

Tik�tina, kad vienas svarbiausi� veiksni�, tur�jusi� �takos �ioms prognoz�ms, yra 
u�sienio rink� atsigavimo tempai (�r. toliau). LLRI apklausos dalyviai grei�iausiai
atsi�velg� ir � tai, kad ger�jantys Lietuvos makroekonominiai rodikliai, stabilus 
finans� sektorius bei s�kmingos derybos d�l naryst�s ES padidins u�sienio 
investuotoj� pasitik�jim� bei investicij�. Didesnes u�sienio investicijas gali skatinti ir 
pra�jusi� met� ekonomikos nuosmukis Vakar� �alyse, o investicijoms i� euro zonos 
valstybi� teigiam� �tak� darys suma��jusi valiut� rizika susiejus lit� su euru.

Kalbant apie pasaulio ekonomikos pl�tra, tikimasi, kad ji paspart�s 2002 m. antr�j�
pusmet�. 2002 m. baland� TVF padidino pasaulin�s ekonomikos augimo prognoz� iki 
2,7 proc., o JAV BVP augimo prognoz�s buvo padidintos net trigubai, palyginti su 
skelbtomis pernai gruod� (nuo 0.7 iki 2,2 proc.).18 Nors ES �alims irgi 
prognozuojamas augimas, TVF vertinimu j� pl�tros prognoz�s suma�intos nuo 2,2 
proc. iki 1,4 proc.19 Tikimasi, kad gan�tinai stabili bus Rusijos ekonomikos pl�tra,
nors �iemet ji sul�t�s iki 3,6 proc. nuo 5 proc. 2001-aisiais. Reik�t� pamin�ti, kad 
TVF Rusijos ekonomikos perspektyvas �vertino bene palankiausiai per de�imt met� ir 
prognozuoja, kad ji v�l suaktyv�s kit�met.20

Ne ma�esn� reik�m� rinkos dalyvi� l�kes�iams ir �alies ekonomikos raidai turi 
�moni� pasitik�jimas vald�ia ir vald�ios sprendimai. Vienas reik�mingiausi�
pastarojo meto �vyki� � lito susiejimas su euru 2002 m. vasario 2 d. Per�jimas prie 

16 Dalius Sim�nas, TVF v�l per�i�r�jo prognozes, Verslo �inios, 20.12.2001; BNS, TVF prognozuoja, 
jog Baltijos �ali� augimas bus grei�iausias, jeigu � ES jos �stos 2004 metais, 25.01.2002. 
17 BNS, Finans� ministerija padidino BVP augimo prognozes iki 4,4 proc., 19.03.2002. 
18 Verslo �inios, Euro zona �sib�g�s kit�met, 22.03.2002; Midaugas Liukaitis, Tarptautinis valiutos 
fondas didina pl�tros prognozes, Verslo �inios, 10.04.2002. 
19 Teres� Staniulyt�, Lietuvos ekonomikai stres� neprognozuojama, Verslo �inios, 04.01.2002; 
Midaugas Liukaitis, Tarptautinis valiutos fondas didina pl�tros prognozes, Verslo �inios, 10.04.2002. 
20 Dalius Sim�nas, Laikas aktyviau pasidom�ti Rusija, Verslo �inios, 22.03.200 0; Verslo �inios, 
Rusijai � kuklesnis augimas, 09.04.2002. 
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5 2001 m. pradžioje ekspertų pateikta prognozė buvo 21 proc.
6 BNS, SEB prognozuoja spartų Baltijos šalių ekonomikos augimą, 31.01.2002.
7 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos apžvalga, Nr. 8, 01.2001, p. 8.
8 BNS, Finansų ministerija padidino BVP augimo prognozes iki 4,4 proc., 19.03.2002.
9 BNS, Lietuvos ekonomika šiemet augs sparčiau nei Estijos, prognozuoja Vokietijos bankas “Nord/LB”, 07.02.2002.
10 BNS, TVF padidino 2001-ųjų, tačiau sumažino šių metų Lietuvos BVP augimo prognozes, 25.01.2002.
11 Teresė Staniulytė, Lietuvos ekonomikai stresų neprognozuojama, Verslo žinios, 04.01.2002.
12 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 29.11.2001, p. 23.
13 BNS, Lietuvos ekonomika šiemet augs 3,9 proc., prognozuoja “Nordea”, 12.02.2002.
14 BNS, Lietuvoje tiesioginės užsienio investicijos kasmet sieks 450 mln. JAV dolerių, prognozuoja “The Economist”, 15.02.2002.
15 Teresė Staniulytė, Lietuvos ekonomikai stresų neprognozuojama, Verslo žinios, 04.01.2002.
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Prognozuojama, kad šiais metais Lietuvos ekonomika taip pat augs, o jos plėtrą ska-
tins didėjančios investicijos, eksportas ir palaipsniui atsigaunantis vidaus vartojimas. LLRI 
apklausos dalyvių nuomone, 2002 m. šalies ūkis augs 4,4 proc. 

Panašų augimą prognozuoja ir kitos institucijos (žr. 1.3 grafi ką), nors ekonominės 
plėtros lėtėjimas Vakarų Europoje ir Šiaurės Amerikoje bei pastaraisiais metais smarkiai 
padidėję Lietuvos prekybos srautai į pernai nuosmukį patyrusią ES paskatino jas suma-
žinti šių metų prognozes. Antai TVF sumažino Lietuvos BVP augimo prognozes nuo 4,7 
proc. iki 4,3 proc. 2001 m. gruodžio mėnesį ir iki 4 proc. 2002 m. sausio mėnesį.16 2001 m. 
lapkritį Finansų ministerija buvo sumažinusi prognozes nuo 4.7 proc. iki 4,0 proc., tačiau 
remiantis 2001 m. rezultatais bei prielaidomis, kad pagrindinės Lietuvos eksporto rinkos 
šiemet augs, 2002 m. kovo mėnesį FM prognozės buvo vėl padidintos iki 4,4 proc.17 Beje, 
ši prognozė sutampa su LLRI tyrimo dalyvių prognozių vidurkiu. 

Tikėtina, kad vienas svarbiausių veiksnių, turėjusių įtakos šioms prognozėms, yra už-
sienio rinkų atsigavimo tempai (žr. toliau). LLRI apklausos dalyviai greičiausiai atsižvelgė 
ir į tai, kad gerėjantys Lietuvos makroekonominiai rodikliai, stabilus fi nansų sektorius bei 
sėkmingos derybos dėl narystės ES padidins užsienio investuotojų pasitikėjimą bei inves-
ticijų. Didesnes užsienio investicijas gali skatinti ir praėjusių metų ekonomikos nuosmukis 
Vakarų šalyse, o investicijoms iš euro zonos valstybių teigiamą įtaką darys sumažėjusi va-
liutų rizika susiejus litą su euru. 

Kalbant apie pasaulio ekonomikos plėtra, tikimasi, kad ji paspartės 2002 m. antrąjį 
pusmetį. 2002 m. balandį TVF padidino pasaulinės ekonomikos augimo prognozę iki 2,7 
proc., o JAV BVP augimo prognozės buvo padidintos net trigubai, palyginti su skelbtomis 
pernai gruodį (nuo 0.7 iki 2,2 proc.).18 Nors ES šalims irgi prognozuojamas augimas, TVF 
vertinimu jų plėtros prognozės sumažintos nuo 2,2 proc. iki 1,4 proc.19 Tikimasi, kad ganė-
tinai stabili bus Rusijos ekonomikos plėtra, nors šiemet ji sulėtės iki 3,6 proc. nuo 5 proc. 
2001-aisiais. Reikėtų paminėti, kad TVF Rusijos ekonomikos perspektyvas įvertino bene 
palankiausiai per dešimt metų ir prognozuoja, kad ji vėl suaktyvės kitąmet.20

Ne mažesnę reikšmę rinkos dalyvių lūkesčiams ir šalies ekonomikos raidai turi žmo-
nių pasitikėjimas valdžia ir valdžios sprendimai. Vienas reikšmingiausių pastarojo meto 
įvykių – lito susiejimas su euru 2002 m. vasario 2 d. Perėjimas prie euro, kaip bazinės 
valiutos, sumažino Lietuvos eksportuotojų į Europos Pinigų Sąjungos šalis valiutų riziką, 
sudarydamas panašias prekybos sąlygas konkurentų atžvilgiu. Teigiamus ūkio plėtros 
lūkesčius skatina tai, kad, nepaisant valdžios pasikeitimų, tęsiamas privatizavimas, darbai 
ES integracijos srityje. 2001 m. pasistūmėjo energetikos sektoriaus restruktūrizavimas. 
Metų pabaigoje nuo “Lietuvos energijos” buvo atskirtos keturios įmonės – Rytų skirsto-
mieji tinklai, Vakarų skirstomieji tinklai bei Elektrėnų ir Mažeikių elektrinės, pradėjusios 
savarankiškai veikti šių metų pradžioje. Ekonomikos rezultatams įtakos turės tai, ar pavyks 
sėkmingai privatizuoti šias įmones, kaip pasibaigs “Lietuvos dujų” privatizavimas. 

Didelę reikšmę ekonomikos raidai turės tai, ar bus gerinamos verslo sąlygos, atsi-
sakoma nereikalingų rinkos suvaržymų, tęsiama valstybės valdymo reforma. Nors verslo 

16 Dalius Simėnas, TVF vėl peržiūrėjo prognozes, Verslo žinios, 20.12.2001; BNS, TVF prognozuoja, jog Baltijos šalių augimas bus grei-
čiausias, jeigu į ES jos įstos 2004 metais, 25.01.2002.
17 BNS, Finansų ministerija padidino BVP augimo prognozes iki 4,4 proc., 19.03.2002.
18 Verslo žinios, Euro zona įsibėgės kitąmet, 22.03.2002; Midaugas Liukaitis, Tarptautinis valiutos fondas didina plėtros prognozes, 
Verslo žinios, 10.04.2002.
19 Teresė Staniulytė, Lietuvos ekonomikai stresų neprognozuojama, Verslo žinios, 04.01.2002; Midaugas Liukaitis, Tarptautinis valiutos 
fondas didina plėtros prognozes, Verslo žinios, 10.04.2002.
20 Dalius Simėnas, Laikas aktyviau pasidomėti Rusija, Verslo žinios, 22.03.2000; Verslo Žinios, Rusijai – kuklesnis augimas, 09.04.2002.
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plėtra ir biurokratijos mažinimas įvardijami kaip strateginiai dabartinės Vyriausybės pro-
gramos tikslai, esminių pokyčių kol kas neįvyko. Dabartinės Vyriausybės programoje nu-
matytus įsipareigojimus – sumažinti kontroliuojančių institucijų kiekį, peržiūrėti jų funk-
cijas bei padidinti atsakomybę – padėtų įgyvendinti dar 1999 m. pabaigoje inicijuota 
valstybės valdymo sistemos reformos (Saulėlydžio) programa, tačiau jos vykdymas buvo 
nutrauktas. 

Sveikintina tai, kad buvo atnaujinta verslo sąlygų gerinimo (Saulėtekio) programa. 
2001 m. lapkričio mėnesį buvo įsteigta nuolatinė komisija, sprendžianti verslo sąlygų 
gerinimo klausimus. Buvo pašalinti kai kurie procedūriniai programos trukdžiai – sutrum-
pintas pasiūlymų derinimo procesas, sukurtas patvirtintų priemonių įgyvendinimo kon-
trolės mechanizmas. Tačiau  stringantis verslo sąlygų gerinimas rodo, kad įsisenėjusios 
problemos lieka neišspręstos, o institucinis reformos tęstinumas nėra tinkamas. Svarbu 
pabrėžti,  kad programos vykdymą taip pat stabdo politinės valios stoka bei aiškių refor-
mos tikslų ir vertybių, kuriomis vadovautųsi visos programoje dalyvaujančios spendimų 
priėmimo ir įgyvendinimo grandys, nebuvimas. 

Nors pasikeitus valdančiajai koalicijai pagrindinė ekonominės politikos kryptis ne-
pasikeitė, neigiamą įtaką ekonomikos plėtrai gali turėti ryškėjanti tendencija plėsti vals-
tybės reguliavimą ir lengvatų taikymą, didinti valstybės paramą. Kaip pavyzdį galima pa-
minėti cukraus kainų reguliavimą, kuriuo dabartinė Vyriausybė pradėjo savo kadenciją. 

Ypač daug diskusijų kelia mokesčių sistemos pakeitimai, didinantys mokesčių naš-
tą ir bloginantys verslo sąlygas. 2002 m. pradžioje nuo 29 iki 15 proc. sumažinus pelno 
mokesčio tarifą, buvo panaikintas reinvestuojamo pelno nulinis tarifas. Investicijų ap-
mokestinimas sumažino įmonių paskatas plėtoti verslą, modernizuoti gamybą, taigi ir 
galimybes didinti veiklos efektyvumą ir konkurencingumą. Smulkiojo verslo sąlygas pa-
blogino tai, kad nuo 2002 m. individualiosios įmonės privalo mokėti 15 proc. įmoka nuo 
apmokestinamųjų pajamų papildomai pensijų daliai. Neigiamą įtaką ekonomikos plėtrai 
turėtų ir šiuo metu svarstomas progresyvinių mokesčių įvedimas (žr. 1.5 skirsnį). 

Daugelis minėtų veiksnių darys įtaką šešėlinio sektoriaus tendencijoms. Rinkos 
dalyvių nuomone, šešėlinės ekonomikos mažėjimo tempai sulėtės ir 2002 m. ji išliks pa-
našaus lygio kaip ir prieš metus (žr. 1 lentelę skyriaus pabaigoje). Taigi tokias ekspertų pro-
gnozes greičiausiai lėmė auganti mokesčių našta, padidėjęs likviduojamų individualiųjų 
įmonių skaičius, sugriežtintos muitinės procedūros. Neapskaitomos prekybos mastą gali 
didinti nuo 2002 m. pradžios padidėję degalų, cigarečių, kavos akcizai, dėl kurių susidarė 
nemaži kainų skirtumai, palyginti su kaimyninėmis šalimis, ypač Rusija ir Baltarusija. 

Svarbu paminėti, kad bendra šalies raida ir toliau priklausys nuo integracijos į ES bei 
su ja susijusių teisės normų pakeitimų. Ilgalaikę ūkio plėtrą lems tai, ar pavyks išjudinti 
iki šiol stringančias ir daug diskusijų keliančias pensijų, švietimo, sveikatos apsaugos re-
formas. Jų atidėliojimas ne tik blogina dabartinę šių sričių padėtį, bet varžo ir visos šalies 
ekonomiką. Tikimasi, kad po privatizavimo turėtų tapti lankstesnis energetikos sektorius, 
nors naujausių Elektros energetikos bei Gamtinių dujų įstatymų numatyti ribojimai gali 
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sudaryti tam rimtų kliūčių. Įstatymai numato licencijuoti bet kokią veiklą elektros energi-
jos bei gamtinių dujų rinkoje, apriboja elektros energijos skirstymo tinklų statybą terito-
riniu požiūriu bei gamtinių dujų perdavimo sistemos naudojimą. Šie suvaržymai nepaiso 
įstatymų deklaruojamų tikslų užtikrinti patikimą ir efektyvią elektros energijos rinką bei 
“sudaryti nediskriminuojančias ir objektyvias sąlygas visoms dujų įmonėms, tiekiančioms 
gamtines dujas“.

Žmonių lūkesčiams ir ilgalaikėms ekonomikos augimo prognozėms įtakos turės ir 
valdžios sprendimai dėl žemės ūkio paskirties žemės pardavimo Lietuvos juridiniams as-
menims ir užsieniečiams bei  numatomo Ignalinos atominės elektrinės uždarymo. Konsti-
tucijos 47 straipsnio pataisa dėl žemės pardavimo sudarytų sąlygas atgaivinti žemės ūkio 
rinką, pagerintų Lietuvos investicinę aplinką. Priminsime, kad kovo mėnesį Seimas po 
pirmo balsavimo pritarė minėtam Konstitucijos pakeitimui, tačiau iki šiol nesutariama, ar 
bus nustatytas dirbamos žemės pardavimo užsieniečiams pereinamasis laikotarpis. Dau-
giau kaip 75 proc. Lietuvos elektros energijos gaminančios Ignalinos jėgainės uždarymas 
yra susijęs su politiškais jautriomis elektros gamybos pertvarkymo bei modernizavimo, 
jėgainės personalo perkvalifi kavimo ir regiono plėtros problemomis.

1.2. Užsienio prekybos augimas lėtėja 

2002 m. į LLRI atliekamą makroekonominių rodiklių tyrimą buvo įtraukti už-
sienio prekybos pokyčių vertinimai. Eksporto augimas suprantamas kaip per me-
tus nerezidentams parduotų ofi cialiai deklaruojamų ir nedeklaruojamų prekių ir 
paslaugų vertės pokytis, palyginti su prieš tai buvusiu laikotarpiu (f.o.b. kainomis). 
Importo augimas – per metus importuotų ofi cialiai deklaruojamų ir nedeklaruoja-
mų prekių ir paslaugų vertės pokytis lyginant su prieš tai buvusiu laikotarpiu (c.i.f. 
kainomis).

Užsienio prekyba išlieka viena iš pagrindinių Lietuvos ūkio varomųjų jėgų. LLRI ap-
klausos dalyvių nuomone, 2001 m. Lietuvos eksportas išaugo 16,4 proc., o importas – 13 
proc.

Rinkos dalyvių pateikti importo ir eksporto augimo vertinimai yra santūresni už ofi -
cialiosios statistikos rodiklius. Tikėtina, kad vertindami šių metų užsienio prekybos poky-
čius, ekspertai atsižvelgė į sulėtėjusią pasaulio ekonomikos plėtrą, o ypač praėjusių metų 
nuosmukį ES, kuri sudaro didžiąją dalį Lietuvos užsienio prekybos. 

Negalutiniais Lietuvos statistikos departamento (SD) duomenimis, 2001 m., paly-
ginti su 2000 m., Lietuvos eksportas padidėjo 20,3 proc., o importas – 16,4 proc.21 Ir LLRI 
apklausos rezultatai, ir ofi cialioji statistika rodo, kad eksportas augo sparčiau nei impor-
tas. Tačiau dėl didesnių importo apimčių užsienio prekybos balansas išliko neigiamas ir 
sudarė 6,792 mlrd. litų, arba 14,2 proc. BVP.22

21 Lietuvos statistikos departamentas, 2001 metai Lietuvos užsienio prekybai buvo sėkmingi, 25.03.2002.
22 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 01/2002, p. 106.
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1.4 grafi kas

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

SD duomenimis, 2001 m. daugiausia prekių eksportuota į ES šalis – 47.8 proc. viso 
Lietuvos eksporto; eksportas į NVS sudarė 19.7 proc. Daugiausia eksportuota mineralinių 
produktų bei tekstilės ir jos dirbinių. Importuota daugiausia irgi iš ES šalių – 44 proc. ben-
dro Lietuvos importo; importas iš NVS sudarė 29,4 proc.23 Importo struktūroje didžiausią 
dalį sudaro mineraliniai produktai, mašinos bei mechaniniai ir elektros įrenginiai, trans-
porto priemonės, chemijos pramonės produktai.

Nors pernai šalies eksportas ir importas buvo didžiausi per pastaruosius metus, dėl 
ES ekonomikos nuosmukio 2001 m. sulėtėjo eksporto plėtra į ES. Tačiau tai kompensavo 
padidėję prekybos srautai į sparčiai augančias NVS šalių, ypač Rusijos, rinkas (SD duome-
nimis, Lietuvos eksportas į NVS padidėjo 45,9 proc., į Rusiją – net 86,4 proc.). Prekybos 
srautai į ES labiausiai išaugo dėl gerokai padidėjusio naftos produktų eksporto, be naftos 
produktų jie išaugo nedaug. Reikėtų paminėti, kad sulėtėjusią eksporto plėtrą sušvelnino 
padidėjęs automobilių ir maisto produktų reeksportas.24 Eksporto augimui šiek tiek su-
lėtėjus, eksporto ir importo plėtros tempai supanašėjo.

Priešingai nei eksporto, importo augimo tempai paspartėjo. Viena pagrindinių 
importo augimo priežasčių – padidėjusios investicijos (žr. 1.1 skirsnį). SD duomenimis, 
pernai labiausiai išaugo investicinių prekių importas – 30,9 proc.25 Toks augimas rodo, kad 
įmonės modernizuoja gamybos technologijas, plečia veiklą, o tai yra svarbus veiksnys, 
didinantis įmonių efektyvumą bei konkurencingumą. 

2001 m. daugiausia eksportuota į Jungtinę Karalystę, kuri tapo lydere dėl išaugusio 
naftos produktų eksporto, Latviją, Vokietiją ir Rusiją. Didžiausi importo partneriai buvo 
Rusija, kuri yra pagrindinė Lietuvos energetinių išteklių tiekėja, Vokietija, Lenkija ir Italija. 

Prognozuojama, kad šiemet užsienio prekybos  augimo tempai šiek tiek sulėtės. 
Eksportas ir toliau turėtų augti sparčiau nei importas. LLRI apklausos dalyvių nuomone, 
2002 m. eksportas augs 15,8 proc., o importas – 12 proc.

Tikėtina, kad šioms prognozėms, kaip ir 2001 m. vertinimams, įtakos turėjo Vakarų 
šalių ekonomikos nuosmukis. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad šie veiksniai Lietuvą tu-
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Negalutiniais Lietuvos statistikos departamento (SD) duomenimis, 2001 m., palyginti 
su 2000 m., Lietuvos eksportas padid�jo 20,3 proc., o importas � 16,4 proc.21 Ir LLRI 
apklausos rezultatai, ir oficialioji statistika rodo, kad eksportas augo spar�iau nei 
importas. Ta�iau d�l didesni� importo apim�i� u�sienio prekybos balansas i�liko 
neigiamas ir sudar� 6,792 mlrd. lit�, arba 14,2 proc. BVP.22
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SD duomenimis, 2001 m. daugiausia preki� eksportuota � ES �alis � 47.8 proc. viso 
Lietuvos eksporto; eksportas � NVS sudar� 19.7 proc. Daugiausia eksportuota 
mineralini� produkt� bei tekstil�s ir jos dirbini�. Importuota daugiausia irgi i� ES 
�ali� � 44 proc. bendro Lietuvos importo; importas i� NVS sudar� 29,4 proc.23

Importo strukt�roje did�iausi� dal� sudaro mineraliniai produktai, ma�inos bei 
mechaniniai ir elektros �renginiai, transporto priemon�s, chemijos pramon�s
produktai. 

Nors pernai �alies eksportas ir importas buvo did�iausi per pastaruosius metus, d�l ES 
ekonomikos nuosmukio 2001 m. sul�t�jo eksporto pl�tra � ES. Ta�iau tai kompensavo 
padid�j� prekybos srautai � spar�iai augan�ias NVS �ali�, ypa� Rusijos, rinkas (SD 
duomenimis, Lietuvos eksportas � NVS padid�jo 45,9 proc., � Rusij� � net 86,4 proc.). 
Prekybos srautai � ES labiausiai i�augo d�l gerokai padid�jusio naftos produkt�
eksporto, be naftos produkt� jie i�augo nedaug. Reik�t� pamin�ti, kad sul�t�jusi�
eksporto pl�tr� su�velnino padid�j�s automobili� ir maisto produkt� reeksportas.24

Eksporto augimui �iek tiek sul�t�jus, eksporto ir importo pl�tros tempai supana��jo.

Prie�ingai nei eksporto, importo augimo tempai paspart�jo. Viena pagrindini� importo 
augimo prie�as�i� � padid�jusios investicijos (�r. 1.1 skirsn�). SD duomenimis, pernai 
labiausiai i�augo investicini� preki� importas � 30,9 proc.25 Toks augimas rodo, kad 
�mon�s modernizuoja gamybos technologijas, ple�ia veikl�, o tai yra svarbus 
veiksnys, didinantis �moni� efektyvum� bei konkurencingum�.

21 Lietuvos statistikos departamentas, 2001 metai Lietuvos u�sienio prekybai buvo s�kmingi, 
25.03.2002. 
22 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonomin� ir socialin� raida 01/2002, p. 106. 
23 Lietuvos statistikos departamentas, 2001 metai Lietuvos u�sienio prekybai buvo s�kmingi, 
25.03.2002. 
24 SD duomenimis, lietuvi�kos prek�s sudar� tik apie tre�dal� viso eksporto � NVS �alis. 
25 Bendroje importuojam� preki� strukt�roje investicini� preki� dalis sudar� 14,2 proc., tarpinio 
vartojimo prek�s � 59,3 proc. Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonomin� ir socialin� raida 
2002/01, p. 107  

23 Lietuvos statistikos departamentas, 2001 metai Lietuvos užsienio prekybai buvo sėkmingi, 25.03.2002.
24 SD duomenimis, lietuviškos prekės sudarė tik apie trečdalį viso eksporto į NVS šalis.
25 Bendroje importuojamų prekių struktūroje investicinių prekių dalis sudarė 14,2 proc., tarpinio vartojimo prekės – 59,3 proc. Lietuvos 
statistikos departamentas, Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2002/01, p. 107 
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rėtų paliesti mažiau nei kitas regiono valstybes, nes iš Lietuvos daugiausia eksportuojama 
tarpinio vartojimo prekių, žaliavų. SD duomenimis, jos sudarė 52,5 proc. eksporto.26 Turint 
omeny, kad šių prekių paklausa krenta lėčiau, nei smunka ekonomika, Lietuvos eksporto 
struktūra tampa mažiau jautri išoriniams svyravimams. Be to, ekonomikos plėtros lėtėji-
mas Vakarų šalyse, kaip jau buvo minėta, lėmė eksporto srautų posūkį į stiprėjančias Rytų 
rinkas, kuris turėtų kompensuoti Lietuvos praradimus kituose regionuose. Kita vertus, 
stiprėjant prekybos ryšiams su ES bei stengiantis patenkinti ES kokybės reikalavimus, 
turėtų ir toliau augti eksportas į ES. Kalbant apie prekybos su NVS šalimis plėtrą, reikia 
paminėti, kad Rusija gali tapti PPO nare kitų metų pavasarį ar vasarą, o tai reiškia, kad jos 
150 mln. vartotojų turinti rinka greičiau atsivers kitų valstybių, tarp jų ir Lietuvos, prekėms 
ir paslaugoms. 

Prognozuojama, kad Lietuvos eksportas turėtų suaktyvėti paspartėjus pasaulio 
ekonomikos, taigi ir užsienio paklausos augimui antroje 2002 m. pusėje (žr. 1.1 skirsnį). 
Investicijų augimas ir palaipsniui didėjantis vidaus vartojimas turėtų būti pagrindiniai 
Lietuvos importo plėtros veiksniai. 

Užsienio prekybos augimui didelę įtaką daro tarptautinės prekybos liberalizavimas. 
Nuo 2002 m. vasario 1 d. sumažėjo muitų tarifai į Lietuvą importuojamai ES šalių žemės 
ūkio produkcijai. Vykdant Pasaulio prekybos organizacijos įsipareigojimus (Lietuva tapo 
PPO nare 2001 m. gegužės mėn.),  nuo 2002 m. pradžios buvo sumažintos importo muitų 
normos kai kuriems gyvulinės kilmės produktams, gėlėms, rapsų aliejui, variklių alyvai, 
alkoholiniams gėrimams ir tekstilei. Konvencinių muitų mažinimas turės įtakos prekybai 
su Rusija, kitomis NVS valstybėmis bei visomis PPO šalimis. Verta priminti, kad Lietuva yra 
įsipareigojusi kasmet vienodai mažinti importo muitus, kol jie pasieks galutinį su PPO su-
derėtą lygį – taip siekiama suvienodinti gamintojų ir importuotojų verslo sąlygas. 

Kita vertus, užsienio prekybą riboja valdžios pastangos ginti vietos rinką. A. Brazaus-
ko Vyriausybės programoje ypač akcentuojamas siekis aktyviau naudotis netarifi nėmis 
ir nestandartinėmis priemonėmis ginant vietos gamintojus bei saugant šalies rinką nuo 
nekokybiškai ir neteisėtai pagamintų ar įsigytų prekių. Tokios priemonės neišvengiamai 
sunkina verslo sąlygas, skatina nelegalią prekybą, didina importuojamos produkcijos kai-
ną, mažina vartotojų pasirinkimą. 

Nuo 2001 m. lapkričio buvo sugriežtinta prekių muitinio vertinimo tvarka ir kon-
trolė, siekiant sumažinti itin mažomis kainomis įvertintų importuojamų prekių, ypač ap-
rangos ir tekstilės, srautus. Muitinės departamento duomenimis, sugriežtinus kontrolę 
sumažėjo itin pigių importo prekių, padidėjo kai kurių prekių deklaruojamos kainos. 
Tačiau dėl neaiškios ir ydingos muitinėje taikomos palyginamųjų kainų metodikos ir jos 
interpretavimo vingrybių nukenčia visi importuotojai, o pirmiausia – smulkiojo verslo at-
stovai. Neaiškus ir dažnai nepagrįstas prekių įvertinimas muitinėje sunkina verslo sąlygas, 
sudaro kliūtis žaliavų importui, stabdo pramonės plėtrą.27

Vykdant protekcionistinę politiką nevengiama ir muito mokesčių. Antai siekiant 
apsaugoti vienintelę Lietuvos kepimo miltelių gamintoją “Semą”, nuo 2002 m. kovo 1 d. 

26  Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2002/01, pp. 106-107. 
27 Gražina Liukaitytė, Muitinės barjerų smulkusis verslas neperlipa, Verslo žinios, 20.02.2002.
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įvestas 22 proc. muitas į šalį importuojamoms nedžiovintoms kepimo mielėms, nors toks 
muito taikymas diskriminuoja kitus ūkio subjektus ir gali pabranginti miltinius produk-
tus. Kitas pavyzdys – bendrovei “Šiaulių grūdai” atsisakyta leisti įsivežti rugių argumen-
tuojant, kad bendrovė pirmiausia turi pirkti išaugintus Lietuvoje. Šis sprendimas reiškia 
kišimąsi į privatų verslą, riboja galimybes gamybai panaudoti pigesnę ir kokybiškesnę 
importuojamą žaliavą. Iki šiol atsisakoma panaikinti importo muitą ilgajam linų pluoštui, 
nors perdirbėjų teigimu Lietuvoje išauginamas linų kiekis ir jo kokybė yra nepakankami. 
Importuojant žaliavą iš Rusijos ir Baltarusijos, jai taikoma 30 proc. muito norma, o Vyriau-
sybės patvirtinta importo tarifi nė kvota, kuriai taikoma nulinė importo norma, kasmet 
mažinama ir jos perdirbėjams nepakanka.

Užsienio prekybos sąlygoms įtakos turės ir 2001 m. gruodžio mėnesį priimtos Mui-
tinės kodekso pataisos, kuriomis pagal ES normas siekiama liberalizuoti muitinės ir ūkio 
subjektų santykius, aiškiau apibrėžti kai kurių muitinės procedūrų tvarką. Šiomis pataiso-
mis išplėstos muitinės pareigos informuoti asmenis, plačiau apibrėžti muitinės tarpininko 
veiksmai, nustatyti asmenų skundų nagrinėjimo terminai, įteisintas importo ir eksporto 
terminalų (laikinojo saugojimo sandėlių) steigimas, detaliau reglamentuojamas mokes-
čių išieškojimas. Tačiau priimtos pataisos nepašalina daugelio esminių Muitinės kodekso 
trūkumų. Iki šiol Muitinės kodekse neįtvirtintos asmenų, importuotojų, eksportuotojų, 
deklarantų ir keleivių teisės bei šias teises užtikrinantys principai. Nepašalintos nepagrįs-
tos daugiasluoksnės išimtys, pernelyg platūs muitinės pareigūnų įgaliojimai, kai kurie jų 
net išplečiami, pvz., informacijos ir duomenų tikrinimo, mokesčių išieškojimo teisės. Taip 
pat išplečiamos asmenų pareigos teikti informaciją ir pagalbą muitinei. Nustatyta, kad 
asmenys privalo atlyginti visas išlaidas, susijusias su prekių iškrovimu, išpakavimu ar tik-
rinimu muitinėje. Taigi galima teigti, kad muitinės procedūros ir toliau stabdo verslo bei 
užsienio prekybos plėtrą. Norint panaikinti šiuos trukdžius, būtina tobulinti muitinės dar-
bo principus, užtikrinti deklarantų ir keleivių teises, supaprastinti muitinės formalumus ir 
procedūras. 

Remiantis rinkos dalyvių vertinimais bei anksčiau išsakytomis prognozėmis dėl 
užsienio šalių, su kuriomis Lietuva palaiko glaudžius prekybos santykius, raidos, galima 
teigti, kad artimiausioje ateityje Lietuvos užsienio prekybos tendencijos nesikeis. 

1.3. Vartotojų ir gamintojų prekių kainos kyla 

LLRI tyrimo dalyviai įvertino bendrą prekių ir paslaugų, skirtų vartoti namų 
ūkyje, vidutinių kainų pokytį per metus. Pagrindinis šio tyrimo ir Lietuvos statis-
tikos departamento (SD) kainų pokyčių vertinimų skirtumas atsiranda dėl to, kad 
SD skaičiuoja vartojimo prekių ir paslaugų krepšelio vidutinio kainų lygio pokytį, o 
LLRI ekspertai atsižvelgia į visas vartojimo prekes ir paslaugas.

LLRI apklausos dalyvių nuomone, 2001 m. vartojimo prekių ir paslaugų kainos pa-
kilo 2,58 proc. Šis vertinimas yra gerokai mažesnis už ekspertų prognozes, pateiktas 2001 
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m. viduryje. Tuomet tyrimo respondentai prognozavo, kad vartojimo prekių kainos vidu-
tiniškai didės 3.4 proc., t.y. 0.82 procentinio punkto daugiau nei ex poste įvertis. 

Kaip rodo LLRI tyrimo rezultatai, gyventojų pajamų didėjimas buvo gana menkas, 
taigi jo įtaka kainų pokyčių vertinimams greičiausiai buvo minimali. Tikėtina, kad vertin-
dami vartojimo prekių kainas 2001 m., rinkos dalyviai labiausiai atsižvelgė į monopolinių 
ir valstybės reguliuojamų kainų bei mokesčių politikos pokyčius. Kitas svarbus veiksnys 
– dėl nestabilios padėties tarptautinėse rinkose ir vietinių degalinių operatorių konkuren-
cinės kovos šuoliais kilo kuro kainos ir darė didelę įtaką kitų prekių kainoms.

Kainų lygį kilstelėjo nuo 2001 m. rugpjūčio pabrangęs vanduo, kai kurios telekomu-
nikacijų paslaugos, pokalbių telefonu sujungimo mokesčio įvedimas (pokalbiai  telefonu 
pabrango 25,8 proc., abonentinis mokestis už telefoną padidėjo 25,3 proc.).28 2001 m. 
rugsėjo mėnesį Vyriausybė nustatė minimalią valstybinę baltojo cukraus kainą ir mažiau-
sią baltojo cukraus pardavimo iš fabrikų kainą. Toks sprendimas paskatino kitų maisto 
produktų, kurių gamybai naudojamas cukrus, brangimą, pažeidė visų vartotojų interesus, 
pablogino maisto pramonės veiklos sąlygas. 

1.7 grafi kas

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, LLRI tyrimas

SD duomenimis, 2001 m. pabaigoje infl iacija sudarė 2 proc., o vidutinė metinė – 1,3 
proc.29 Kaip ir ankstesnių, taip ir šio tyrimo metu rinkos dalyviai nurodė didesnį vartojimo 
prekių kainų pokytį nei ofi cialioji statistika (žr. 1.5 grafi ką). Kitų institucijų pateikti vertini-
mai svyruoja nuo 0,6 iki 1,9 proc.  

SD duomenimis, 2001 m. labiausiai pabrango ryšiai (21,1 proc.), maistas ir gaivieji 
gėrimai (6,2 proc.), labiausiai atpigo transporto paslaugos (10,9 proc.).30 Nuo 1998 m. SD 
kasmet sausio mėnesį pagal ES reikalavimus peržiūri svorių sistemą, naudojamą kainų 
pokyčiams skaičiuoti, atnaujina reprezentacinių prekių ir paslaugų sąrašą. 2001 m. pra-
džioje pakoregavus prekių ir paslaugų krepšelio sudėtį, labiausiai padidėjo ryšio prekių ir 
paslaugų dalis. Vis dar didelę vartojimo prekių ir paslaugų krepšelio dalį sudarė išlaidos 
maistui ir nealkoholiniams gėrimams (36,6 proc.31). Šie veiksniai ir darė didžiausią įtaką 
vartojimo kainų indekso augimui.
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29 Lietuvos statistikos departamentas, Vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksas gruodžio mėn. sudarė 100,3, 09.01.2002.
30 Lietuvos statistikos departamentas, Vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksas gruodžio mėn. sudarė 100,3, 09.01.2002.
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Vartojimo prekių kainos turėtų kilti ir ateityje. LLRI apklausos dalyvių vertinimais, 
2002 m. vartojimo prekių kainos vidutiniškai išaugs 3,3 proc. 

Ofi cialių Lietuvos ir užsienio institucijų kainų augimo prognozės svyruoja nuo 1,4 iki 
2,8 proc. taigi yra gerokai mažesnės už ekspertų pateiktą dydį (žr. 1.7 grafi ką). 

Kainų pokyčiams įtakos gali turėti po truputį didėjantis vidaus vartojimas. Kaip rodo 
LLRI tyrimas, šiemet prognozuojamas spartesnis namų ūkių pajamų, investicijų augimas, 
taigi manoma, kad gyventojai vis daugiau lėšų galės skirti stambiems ilgalaikio vartojimo 
pirkiniams (žr. 2 skyrių). Tačiau rinkos dalyvių 2002 m. kainų augimo prognozėms didžiau-
sią įtaką greičiausiai darė administruojamų kainų ir mokesčių politikos pakeitimai. Dau-
gelio prekių ir paslaugų kainos turėtų didėti 2002 m. pradžioje padidinus degalų akcizą. 
Jau dabar akcizo ir pridėtinės vertės mokesčiai sudaro apie 50 proc. mažmeninės benzino 
kainos. Bendrą kainų lygį kilstels nuo metų pradžios pabrangusi elektra. Svarbu, kad šiais 
metais buvo pakeista elektros kainų reguliavimo tvarka: nuo šiol Valstybinė kainų ir ener-
getikos kontrolės komisija nustato nebe galutinę elektros kainą, bet viršutines elektros 
perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ribas artimiausiems trejiems metams, o konkre-
čias kainas pasitvirtina pačios energetikos įmonės. Reikia paminėti ir tai, kad energetikos 
bendrovės nuo balandžio mėnesio ketino dar kartą pabranginti elektrą. Tačiau nepaisant 
minėtų elektros kainų reguliavimo pakeitimų ir energetikos įmonių planų, Vyriausybės 
nurodymu šiemet elektros kainos gyventojams nebebus didinamos. 

Priešinga linkme kainų lygį turėtų paveikti nuo liepos 1 d. naikinami akcizai maisto 
produktams, bižuterijai, parfumerijos preparatams, elektros energijai. Priminsime, kad 
pagal naująjį Akcizų įstatymą akcizai bus taikomi tik etilo alkoholiui ir alkoholiniams gė-
rimams, tabakui ir degalams, o kai kurių prekių akcizus pakeis prekių apyvartos mokestis 
(žr. 1.5 skirsnį). Tikėtina, kad įmonės pasinaudos šia galimybe ir sumažins savo prekių kai-
nas, norėdamos padidinti jų konkurencingumą. Kitas svarbus veiksnys - nuo vasario mė-
nesio sumažėję tarptautiniai pokalbių tarifai bei abonentinis mokestis už telefono liniją 
socialiai remtiniems gyventojams. 
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Prekių, naudojamų tolimesniam vertės kūrimo procesui, kainų pokytis yra matuoja-
mas gamintojų kainų indeksu.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad SD skaičiuoja gamintojų parduodamų prekių kainų 
pokyčius, o LLRI apklausos dalyviai įvertina gamintojų perkamų prekių kainų pokytį, taigi 
LLRI tyrime į gamintojų kainas yra įskaitomos importuojamos prekės, bet neįtraukiamos 
eksportuojamos. Be to, priešingai nei SD vertinimuose, LLRI tyrime “neprisirišama” prie 
prekių ir paslaugų krepšelio. 

Rinkos dalyvių nuomone, 2001 m. gamintojų perkamų prekių kainos išaugo 1,79 
proc. LLRI apklausos dalyvių įverčių vidurkis yra daugiau kaip vienu procentiniu punktu 
didesnis, nei buvo prognozuota prieš metus atlikto tyrimo metu (0,7 proc.). 

Tikėtina, kad gamintojų perkamų prekių kainų vertinimus lėmė tie patys veiksniai, 
kaip ir vartotojų prekių kainų, t.y. monopolinių ir valstybės kontroliuojamų kainų, tarp jų 
telekomunikacijų ir elektros,  didinimas.  

SD duomenimis, 2001 m. gamintojų parduodamų prekių kainos vidutiniškai suma-
žėjo 4,5 proc.39 Tikėtina, kad 37 proc. atpigę naftos produktai šiam rodikliui darė didžiau-
sią įtakos. Be rafi nuotų naftos produktų visos pramonės produkcijos kainos per metus 
sumažėjo 0,7 proc.40
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- nuo vasario m�nesio suma��j� tarptautiniai pokalbi� tarifai bei abonentinis mokestis 
u� telefono linij� socialiai remtiniems gyventojams.  
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Preki�, naudojam� tolimesniam vert�s k�rimo procesui, kain� pokytis yra 
matuojamas gamintoj� kain� indeksu.

B�tina atkreipti d�mes� � tai, kad SD skai�iuoja gamintoj� parduodam� preki� kain�
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�neprisiri�ama� prie preki� ir paslaug� krep�elio.

Rinkos dalyvi� nuomone, 2001 m. gamintoj� perkam� preki� kainos i�augo 1,79 
proc. LLRI apklausos dalyvi� �ver�i� vidurkis yra daugiau kaip vienu procentiniu 
punktu didesnis, nei buvo prognozuota prie� metus atlikto tyrimo metu (0,7 proc.).  

32 BNS, Lietuvoje tiesiogin�s u�sienio investicijos kasmet sieks 450 mln. JAV doleri�, prognozuoja 
�The Economist�, 15.02.2002. 
33 Teres� Staniulyt�, Lietuvos ekonomikai stres� neprognozuojama, Verslo �inios, 04.01.2002. 
34 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos ap�valga, Nr. 8, 01.2001, p. 10. 
35 BNS, SEB prognozuoja spart� Baltijos �ali� ekonomikos augim�, 31.01.2002. 
36 BNS, Finans� ministerija padidino BVP augimo prognozes iki 4,4 proc., 19.03.2002. 
37 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 29.11.2001, p. 23. 
38 BNS, Lietuvos ekonomika �iemet augs 3,9 proc., prognozuoja �Nordea�, 12.02.2002. 

2002 m. infliacijos prognoz�s,
proc.

1,4 

1,9 

2,1

2,2

2,5 

2,5 

2,8 

2,8 

2,8 

3,3 

0 1 2 3 4

Nordea

HBM

FM

TVF

SEB

LB

EK

EIU

VB

LLRI

31 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonominė  ir socialinė raida, 1/2001, p. 58.
32 BNS, Lietuvoje tiesioginės užsienio investicijos kasmet sieks 450 mln. JAV dolerių, prognozuoja “The Economist”, 15.02.2002.
33 Teresė Staniulytė, Lietuvos ekonomikai stresų neprognozuojama, Verslo žinios, 04.01.2002.
34 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos apžvalga, Nr. 8, 01.2001, p. 10.
35 BNS, SEB prognozuoja spartų Baltijos šalių ekonomikos augimą, 31.01.2002.
36 BNS, Finansų ministerija padidino BVP augimo prognozes iki 4,4 proc., 19.03.2002.
37 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 29.11.2001, p. 23.
38 BNS, Lietuvos ekonomika šiemet augs 3,9 proc., prognozuoja “Nordea”, 12.02.2002.
39 BNS, Gamintojų kainos per metus sumažėjo tik Lietuvoje, 21.01.2002.
40 Lietuvos statistikos departamentas, Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksai 2001  m. gruodžio mėn., 
08.01.2002.
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Priešingai nei 1999 ir 2000 m., 2001-iesiems rinkos dalyviai nurodė didesnį gamin-
tojų prekių kainų pokytį, nei skelbė SD (žr. 1.8 grafi ką). Šiuos skirtumus galėjo lemti eks-
porto prekių, kurios pagal LLRI apibrėžimą neįeina į gamintojų prekių kainų sąvoką, kainų 
pokyčiai. Kaip rodo SD duomenys, per metus gamintojų eksportuotos produkcijos kainos 
sumažėjo 9,2 proc. Šį mažėjimą lėmė 41,5 proc. atpigę eksportuojami naftos produktai. 
Kita vertus, vidaus rinkoje jų kainos irgi gerokai sumažėjo (31,2 proc.), ir tai irgi turėjo at-
spindėti LLRI tyrimo dalyvių gamintojų kainų pokyčių vertinimai.41

Šiais metais rinkos dalyviai prognozuoja dar didesnį gamintojų perkamų prekių 
kainų augimą. Kaip rodo LLRI apklausos rezultatai, 2002 m. gamintojų prekių kainos Kaip rodo LLRI apklausos rezultatai, 2002 m. gamintojų prekių kainos Kaip rodo LLRI apklausos rezultatai, 2002 m. gaminto
padidės 2,84 proc.42

1.8 grafi kas
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Šių metų ekspertų prognozes, kad gamintojų prekių kainos augs daugiau nei prieš 
metus, greičiausiai lėmė mokesčių tarifų didinimas, galimas monopolinių kainų augimas, 
JAV dolerio stiprėjimas lito atžvilgiu. Taigi gamintojų kainas turėtų kilstelėti nuo 2002 m. 
pradžios padidinti degalų akcizai, dėl pasikeitusios mokesčio tarifų ir lengvatinių koefi -
cientų taikymo tvarkos padidėjęs valstybinės žemės nuomos mokestis, išplėsta kelių mo-
kesčio bazė (žr. 1.5 skirsnį). Rinkos dalyvių sprendimams jau dabar įtakos turi numatomi 
nauji apmokestinimo objektai (nuo 2003 m. įsigalios aplinkos teršimo mokestis pakuotei), 
netikrumas dėl pridėtinės vertės mokesčio pakeitimų. Dujų kainas gali pakoreguoti “Lie-
tuvos dujų” privatizavimas. Šiuo metu už Rusijos tiekiamas dujas mokama fi ksuota kaina, 
tačiau nuo antrojo šių metų pusmečio ji priklausys nuo naftos produktų kainų Lietuvos 
rinkoje. 

Kita vertus, minėtą kainų augimą gali šiek tiek atsverti nuo 2002 m. balandį atpi-
gusi elektra pramonės vartotojams. Išskaidžius “Lietuvos energiją” į penkias  bendroves, 
šiek tiek mažiau tenka mokėti už elektrą didžiausioms pramonės įmonėms, o “Lietuvos 
energijai” sumažinus elektros perdavimo tarifą, gali būti sumažinta ir Ignalinos atominės 
elektrinės gaminamos elektros pardavimo kaina. 
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Tik�tina, kad gamintoj� perkam� preki� kain� vertinimus l�m� tie patys veiksniai, 
kaip ir vartotoj� preki� kain�, t.y. monopolini� ir valstyb�s kontroliuojam� kain�,
tarp j� telekomunikacij� ir elektros,  didinimas.   

SD duomenimis, 2001 m. gamintoj� parduodam� preki� kainos vidutini�kai suma��jo
4,5 proc.39 Tik�tina, kad 37 proc. atpig� naftos produktai �iam rodikliui dar�
did�iausi� �takos. Be rafinuot� naftos produkt� visos pramon�s produkcijos kainos per 
metus suma��jo 0,7 proc.40

Prie�ingai nei 1999 ir 2000 m., 2001-iesiems rinkos dalyviai nurod� didesn�
gamintoj� preki� kain� pokyt�, nei skelb� SD (�r. 1.8 grafik�). �iuos skirtumus gal�jo
lemti eksporto preki�, kurios pagal LLRI apibr��im� ne�eina � gamintoj� preki� kain�
s�vok�, kain� poky�iai. Kaip rodo SD duomenys, per metus gamintoj� eksportuotos 
produkcijos kainos suma��jo 9,2 proc. �� ma��jim� l�m� 41,5 proc. atpig�
eksportuojami naftos produktai. Kita vertus, vidaus rinkoje j� kainos irgi gerokai 
suma��jo (31,2 proc.), ir tai irgi tur�jo atspind�ti LLRI tyrimo dalyvi� gamintoj�
kain� poky�i� vertinimai.41

�iais metais rinkos dalyviai prognozuoja dar didesn� gamintoj� perkam� preki� kain�
augim�. Kaip rodo LLRI apklausos rezultatai, 2002 m. gamintoj� preki� kainos 
padid�s 2,84 proc.42
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�i� met� ekspert� prognozes, kad gamintoj� preki� kainos augs daugiau nei prie� 
metus, grei�iausiai l�m� mokes�i� tarif� didinimas, galimas monopolini� kain�
augimas, JAV dolerio stipr�jimas lito at�vilgiu. Taigi gamintoj� kainas tur�t�
kilstel�ti nuo 2002 m. prad�ios padidinti degal� akcizai, d�l pasikeitusios mokes�io
tarif� ir lengvatini� koeficient� taikymo tvarkos padid�j�s valstybin�s �em�s nuomos 
mokestis, i�pl�sta keli� mokes�io baz� (�r. 1.5 skirsn�). Rinkos dalyvi� sprendimams 

39 BNS, Gamintoj� kainos per metus suma��jo tik Lietuvoje, 21.01.2002. 
40 Lietuvos statistikos departamentas, Gamintoj� parduotos pramon�s produkcijos kain� indeksai 
2001  m. gruod�io m�n., 08.01.2002. 
41 Lietuvos statistikos departamentas, Gamintoj� parduotos pramon�s produkcijos kain� indeksai 
2001  m. gruod�io m�n., 08.01.2002.  
42 Lietuvos statistikos departamentas gamintoj� kain� indekso prognoz�s nepateikia. 

41 Lietuvos statistikos departamentas, Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksai 2001  m. gruodžio mėn., 
08.01.2002. 
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Kaip jau minėta, kitas svarbus veiksnys – kylanti JAV dolerio vertė euro atžvilgiu. 
Daugelį žaliavų, tarp jų energetikos išteklius, Lietuvos įmonės perka už dolerius. Susiejus 
litą su euru ir svyruojant lito ir dolerio kursui, stiprėjantis doleris didins šių žaliavų kainas 
ir atvirkščiai – dolerio kurso kritimas kainas mažins. Turint omeny, kad JAV dolerio vertė 
euro atžvilgiu LLRI apklausos metu kilo, jos įtaka ekspertų prognozėms turėjo būti pa-
kankamai didelė. 

Prognozuojama, kad atsigaunant JAV ir Vakarų Europos šalių ekonomikai metų pa-
baigoje, kils žaliavų kainos.43 Tai irgi darys įtaką gamintojų prekių kainų pokyčiams. 

1.4. Nedarbo lygis nemažėja

Nedarbo lygis suprantamas  kaip bedarbių skaičiaus ir darbo jėgos santykis. Be-
darbiai –tai darbingo amžiaus asmenys, neturintys darbo ir ieškantys jo, bet nebūtinai 
užsiregistravę Darbo biržoje. Darbo jėga – visi darbingo amžiaus gyventojai. LLRI tyrimo 
ekspertai buvo prašomi įvertinti ne ofi cialiai registruojamą bedarbių dalį, bet realų ne-
darbo lygį. 

Kaip rodo LLRI tyrimo rezultatai, nedarbo lygis praktiškai nemažėja. Rinkos dalyvių 
nuomone, 2001 m. pabaigoje nedarbo lygis buvo beveik toks pat – 13,9 proc., kaip ir 
prieš metus (14,1 proc.). Šis ex poste vertinimas sutampa su 2001 m. pradžioje ekspertų 
pateikta prognoze.

Taigi nepaisant ekonomikos augimo, didėjančių investicijų, įmonių apyvartos ir pel-
ningumo (žr. 3.1 skirsnį), nedarbo lygis sumažėjo labai nedaug. Tikėtina, kad ekonomikos 
ir įmonių augimą nusvėrė kiti veiksniai, tokie kaip didelė mokesčių našta, griežtas darbo 
santykių reguliavimas, neaiškios įmonių plėtros perspektyvos, apribotos galimybės užsi-
imti individualia ūkine-komercine veikla. Reikia paminėti, kad nedarbą didina mažėjanti 
nepaklausių profesijų ir nekvalifi kuotų darbuotojų paklausa.44

Kaip ir ankstesnių tyrimų metu, rinkos dalyvių vidutinis nedarbo lygio įvertis yra 
didesnis už Darbo biržos (DB) skelbiamą ofi cialųjį rodiklį, tačiau šis skirtumas ir toliau ma-
žėja (žr. 1.9 grafi ką). DB duomenimis, nedarbo lygis 2001 m. pabaigoje siekė 12,9 proc., 
arba 0,3 procentinio punkto daugiau nei 2000 m. pabaigoje. Vidutinis metinis nedarbo 
lygis buvo 12.5 proc., t.y. vienu procentiniu punktu didesnis nei 2000-aisias. DB buvo už-
registruota 223,5 tūkst. bedarbių.45

42 Lietuvos statistikos departamentas gamintojų kainų indekso prognozės nepateikia.
43 Inga Dautartienė, Žaliavos brangs 2003-iaisiais, Verslo žinios, 02.04.2002. 
44 Darbo rinkai nepasiruošę asmenys sudaro 90 proc. visų darbo biržoje registruotų bedarbių. Virgaudas Gudas, Užimtumas – viena 
opiausių ekonomikos problemų, Respublika, 07.01.2002
45 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 2002/02.
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toliau ma��ja (�r. 1.9 grafik�). DB duomenimis, nedarbo lygis 2001 m. pabaigoje 
siek� 12,9 proc., arba 0,3 procentinio punkto daugiau nei 2000 m. pabaigoje. 
Vidutinis metinis nedarbo lygis buvo 12.5 proc., t.y. vienu procentiniu punktu 
didesnis nei 2000-aisias. DB buvo u�registruota 223,5 t�kst. bedarbi�.45
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Nors nedarbo lygis i�augo, pirm� kart� per pastar�j� penkmet� suma��jo per metus 
darbo bir�oje u�registruot� bedarbi� skai�ius. 2001 m. j� u�registruota 8,3 t�kst. arba 
3,2 proc. ma�iau nei 2000-aisiais. Turint omeny, kad ma��jo ir darbo j�gos, did�jant�
nedarb� galima b�t� paai�kinti tuo, kad  bedarbi� suma��jo ma�iau nei darbo j�gos.
Verta pamin�ti, kad darbo j�gos ma��ja ma��jant gyventoj� ir did�jant u�sienyje 
dirban�i� Lietuvos pilie�i� skai�iui. Kaip rodo gyventoj� apklausos duomenys, �iuo 
metu u�sienyje dirba apie 200 t�kstan�iu Lietuvos gyventoj�.46

SD atliekam� gyventoj� u�imtumo atrankini� tyrim� rezultatai taip pat rodo, kad 
situacija darbo rinkoje neger�ja. 2001 m. lapkri�io m�nes� SD atliktos gyventoj�
apklausos duomenimis, nedarbo lygis per metus i�augo 1.6 procentiniu punkto ir siek�
17 proc. Kaip rodo apklausos rezultatai, darbo ie�kojosi tre�daliu daugiau bedarbi�,
nei u�registruota Darbo bir�oje.47 Galima teigti, jog DB duomen� ir SD apklausos 
rezultat� skirtumai byloja apie gana didel� pasl�pt�j� nedarb�. Jie rodo ir tai, kad 
daugelis �moni� ie�kodami darbo kreip�si ne � Darbo bir��, o � pa��stamus, sek�
skelbimus �iniasklaidoje. 

DB duomenimis, pernai suma��jo darbdavi� valia netekusi�j� darbo (22 proc.) ir 
grupini� atleidim�48, kuri� pagrindin� prie�astis teb�ra �moni� bankrotai ir 
likvidavimas. Nekito mokslus baigusi� absolvent�, taip pat niekur nedirbusi� ir 

45 Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos ekonomin� ir socialin� raida, 2002/02. 
46 Martynas Vencius, Darbo j�gos emigracija � nei�vengiamyb�, Respublika, 27.02.2002. 
47 Lietuvos statistikos departamentas, Gyventoj� u�imtumas 2001 m. lapkri�io m�n. tyrimo 
duomenimis, 07.03.2002. 
48 BNS, Pernai suma��jo grupini� atleidim�, 16.01.2002
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Šaltinis: LLRI tyrimas, Lietuvos darbo birža, Lietuvos statistikos departamentas
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Nors nedarbo lygis išaugo, pirmą kartą per pastarąjį penkmetį sumažėjo per metus 
darbo biržoje užregistruotų bedarbių skaičius. 2001 m. jų užregistruota 8,3 tūkst. arba 3,2 
proc. mažiau nei 2000-aisiais. Turint omeny, kad mažėjo ir darbo jėgos, didėjantį nedarbą 
galima būtų paaiškinti tuo, kad  bedarbių sumažėjo mažiau nei darbo jėgos. Verta pami-
nėti, kad darbo jėgos mažėja mažėjant gyventojų ir didėjant užsienyje dirbančių Lietuvos 
piliečių skaičiui. Kaip rodo gyventojų apklausos duomenys, šiuo metu užsienyje dirba 
apie 200 tūkstančiu Lietuvos gyventojų.46

SD atliekamų gyventojų užimtumo atrankinių tyrimų rezultatai taip pat rodo, kad si-
tuacija darbo rinkoje negerėja. 2001 m. lapkričio mėnesį SD atliktos gyventojų apklausos 
duomenimis, nedarbo lygis per metus išaugo 1.6 procentiniu punkto ir siekė 17 proc. Kaip 
rodo apklausos rezultatai, darbo ieškojosi trečdaliu daugiau bedarbių, nei užregistruota 
Darbo biržoje.47 Galima teigti, jog DB duomenų ir SD apklausos rezultatų skirtumai byloja 
apie gana didelį paslėptąjį nedarbą. Jie rodo ir tai, kad daugelis žmonių ieškodami darbo 
kreipėsi ne į Darbo biržą, o į pažįstamus, sekė skelbimus žiniasklaidoje.

DB duomenimis, pernai sumažėjo darbdavių valia netekusiųjų darbo (22 proc.) ir 
grupinių atleidimų48, kurių pagrindinė priežastis tebėra įmonių bankrotai ir likvidavimas. 
Nekito mokslus baigusių absolventų, taip pat niekur nedirbusių ir nesimokiusių asmenų 
dalis tarp visų bedarbių (atitinkamai 5 ir 8 proc.).49 Šie pokyčiai gali byloti apie senkančius 
įmonių pajėgumus didinti veiklos efektyvumą mažinant darbo vietų skaičių, taip pat apie 
didėjančią jaunų specialistų paklausą. Kita vertus, jie gali būti susiję su šešėline veikla, 
nors LLRI tyrimo rezultatai rodo šešėlinio sektoriaus mažėjimą.

Kaip rodo DB skelbiami dirbančiųjų pagal veiklos aktyvumo sferas skaičiai, darbo 
rinkoje per metus įvyko gana žymių pokyčių. Labiausiai sumažėjo žemės ūkio ir miški-

46 Martynas Vencius, Darbo jėgos emigracija – neišvengiamybė, Respublika, 27.02.2002.
47 Lietuvos statistikos departamentas, Gyventojų užimtumas 2001 m. lapkričio mėn. tyrimo duomenimis, 07.03.2002.
48 BNS, Pernai sumažėjo grupinių atleidimų, 16.01.2002
49 Virgaudas Gudas, Šalyje – 228,8 tūkst. bedarbių, Respublika, 20.02.2002
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ninkystės (18 proc.), transporto ir sandėliavimo (11 proc.), švietimo (4 proc.), sveikatos 
priežiūros ir socialinių darbų (4 proc.) dirbančių žmonių skaičius. Turint omeny, kad be-
veik penktadalis visų dirbančiųjų dirbo žemės ūkyje, o jo indėlis į BVP tesudaro 6,3 proc., 
dirbančiųjų žemės ūkyje mažėjimas yra sveikintinas struktūrinis darbo rinkos pokytis.

1.10 grafi kas

Šaltinis: Verslo žinios

Rinkos dalyvių nuomone, 2002 m. nedarbas po truputį mažės ir metų pabaigoje 
sudarys 13,5 proc. 

Tikėtina, kad nedarbo mažėjimą skatins stabiliai auganti ekonomika ir gerėjanti 
įmonių padėtis. Tačiau nedarbo lygiui sparčiau mažėti trukdys struktūrinės reformos 
(pvz., “Lietuvos geležinkelių” restruktūrizavimas), nors ilgainiui jos skatins kurti naujų 
darbo vietų, verslui nepalankūs mokesčių politikos sprendimai, tokie kaip individualiųjų 
įmonių apmokestinimas papildoma Sodros įmoka. Vien Vilniuje per tris mėnesius buvo 
likviduota apie 700 individualių įmonių. Tai tris kartus daugiau nei per tą patį praeitų 
metų laikotarpį.50 Darbo vietų kūrimą jau dabar stabdytų sprendimas kitais metais įvesti 
progresyvinį pajamų mokestį (žr. 1.5 skirsnį). 

Darbo rinkos plėtros tendencijoms neigiamą įtaką darys didinamos bedarbių pašal-
pos – dėl jų mažės motyvacijos ieškoti darbo, persikvalifi kuoti. Pagal gruodžio pabaigoje 
priimtas Bedarbių rėmimo įstatymo pataisas papildomai prie remiamųjų skiriami darbinę 
veiklą pradedantys 16-25 metų jaunuoliai, ilgiau nei 2 metus darbo neturintys asmenys. 
Ilgiau mokamos bedarbio pašalpos darbo neturintiems ikipensinio amžiaus žmonėms, 
nors reikia paminėti, kad valstybės parama profesinių, aukštesniųjų bei aukštųjų mokyklų 
absolventams apribota. 

Formaliai nedarbo lygį gali kilstelėti padidėjęs įmonių bankrotų skaičius. Nuo 2001 
m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Įmonių bankroto įstatymui, kuris pagreitino ir supapra-
stino bankroto procedūras, įmonių bankrotų padvigubėjo.51 Tačiau kaip minėta, tai bus 
tik formalus nedarbo augimas, kadangi jis atskleis šiuo metu užslėptą nedarbą. 
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Vertindami darbo rinkos tendencijas, rinkos dalyviai atsižvelgia į vykdomą darbo 
santykių reguliavimo politiką. 2001 m. kovą priimtos darbo įstatymų pataisos, kuriomis 
buvo siekiama liberalizuoti iki šiol nuolat griežtinamą darbo santykių reglamentavimą. 
Panaikinta privaloma darbo sutarties forma, sumažintos išeitinės pašalpos atleidžiant 
darbuotojus darbdavio valia, lanksčiau reglamentuojamas darbo užmokesčio mokėjimas. 
Buvo tikimasi, kad šie pakeitimai taps akstinu normalizuoti darbuotojų ir darbdavių san-
tykius bei gerinti darbo sąlygas. Tačiau jie tik sušvelnino esamus reguliavimus ir neužkirto 
kelio naujiems siūlymams riboti darbo santykius. Kaip pavyzdį galima paminėti neseniai 
prezidento vetuotas ir Seimo nepriimtas Darbo sutarties bei Atostogų įstatymų pataisas, 
pagal kurias darbuotojai nebegalėtų savo pageidavimu sudaryti terminuotų darbo su-
tarčių “nuolatinio pobūdžio” darbui ir pasiimti daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nemo-
kamų atostogų per metus. 

Didelių poslinkių nežada ir šiuo metu Seime svarstomas naujasis Darbo kodeksas. 
Sveikintina tai, kad bandoma sisteminti teisinį darbo santykių reglamentavimą, atsisakyti 
kai kurių atgyvenusių nuostatų (pvz., nebevardijami pagrindai, pagal kuriuos galima nu-
traukti darbo sutartį), Iš teigiamų taip pat verta paminėti tai, kad išplėstas darbo sutarčių 
rūšių sąrašas – nuo dabar sudaromų terminuotų ir neterminuotų bei sezoninių darbo su-
tarčių iki laikino, papildomo, namudinio darbo bei atskirų paslaugų atlikimo, numatytas 
lankstesnis darbo sutarčių nutraukimo bei išeitinių pašalpų mokėjimo reglamentavimas. 
Tačiau darbdavio ir darbuotojų santykiai reguliuojami per daug įsakmiai ir detaliai, ne-
pripažįstama šalių susitarimo laisvė sudarant darbo sutartį, paliekama daug nepagrįstų 
senojo kodekso ir kitų įstatymų nuostatų. Vienas iš jų – privalomas darbo vietų registra-
vimas darbo biržoje. Be to, sureikšminami kolektyviniai susitarimai, įvardijamos pareigos 
net jų nepasirašiusiems darbuotojams. 

Pastaroji nuostata ypač pažeis kvalifi kuotų darbuotojų, iš kurių atimama galimybė 
tartis dėl palankesnių darbo sąlygų, interesus. Kaip rodo visuomenės apklausos, jau dabar 
karjeros galimybių Lietuvoje neįžvelgia net 64 proc. gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavini-
mą. Lietuvai tapus ES nare, laikinai padirbėti užsienyje išvažiuotų beveik trečdalis aukštąjį 
ir aukštesnįjį išsilavinimą turinčių asmenų, ir manoma, kad Lietuvos darbo rinka neteks 
iki 320 tūkst. žmonių.52 Reikia pasakyti, kad dėl emigracijos sumažėjus darbo jėgai, turėtų 
mažėti ir nedarbo lygis, tačiau tai tik formalus vertinimas.

Nepaisant anksčiau minėtų darbo rinkos tendencijų bei nelabai optimistinių visuo-
menės lūkesčių, Finansų ministerija pateikia gana optimistines prognozes. Tikimasi, kad 
vidutinis nedarbo lygis 2002 m. sumažės iki 12,1 proc., nors reikia paminėti, kad anksčiau 
buvo prognozuojamas sumažėjimas net iki 11,3 proc.53 Panašų nedarbo lygį – 12 proc. 
– metų pabaigoje prognozuoja Vilniaus bankas.54 Be veiksnių, susijusių su ekonomikos 
augimu, ofi cialios institucijos greičiausiai atsižvelgia ir į valstybės vietinio užimtumo pro-
gramas, kurioms per ateinančius ketverius metus numatyta skirti apie 100 mln. litų.55

Tačiau šių aktyvios užimtumo politikos priemonių poveikis darbo rinkai yra minimalus ir 
dažniausiai laikinas. Norint sistemingai spręsti nedarbo problemą ir skatinti darbo vietų 
kūrimą, būtina gerinti verslo ir darbo sąlygas – mažinti mokesčių naštą, atsisakyti perne-
lyg griežtų įmonių veiklos reguliavimų, supaprastinti darbo santykių reglamentavimą. 

52 Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų studijos “Spinter” 2002 m. vasario mėn. atlikto tyrimo duomenys. Kauno diena, Atsivėrus 
sienoms, mūsų šalį paliks jauni ir išsilavinę žmonės, 04.03.2002.
53 BNS, Finansų ministerija padidino BVP augimo prognozes iki 4,4 proc., 19.03.2002
54 BNS, Lietuvos ekonomika šiemet augs 4.5 proc., prognozuoja Vilniaus bankas, 05.02.2002.
55 BNS, Vietinio užimtumo iniciatyvų projektams pernai skirta apie 13 mln. litų, 17.01.2002
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1.5. Sumažėjusi mokesčių našta vėl augs

Mokesčių našta – tai visų mokestinių valstybės bei savivaldybių biudžetų ir fondų 
pajamų santykis su bendruoju vidaus produktu arba bendruoju nacionaliniu produktu 
(bendrasis nacionalinis produktas – BVP plius grynosios pajamos gautos iš užsienio). 

Mokesčių naštos vertinimas buvo įtrauktas į LLRI makroekonominių rodiklių tyrimą 
1999 metais. Rinkos dalyvių nuomone, mokesčių našta sumažėjo nuo 41 proc. BVP 1999 ir 
2000 m. iki maždaug 36 proc. 2001 m. Pastarasis vertinimas yra gerokai mažesnis už 2001 
m. pradžioje LLRI tyrimo dalyvių pateiktų prognozių vidurkį (40,5 proc.) ir pastarųjų metų 
vertinimus (žr. grafi ką 1.11).

Teigdami, kad mokesčių našta mažėjo, tyrimo dalyviai greičiausiai atsižvelgė į di-
desnį nei tikėtasi ekonomikos augimą (žr. 1.1 skirsnį) ir mokesčių mažinimą. 2001 m. buvo 
sumažintas šildymo PVM (iki 9 proc.), panaikintas privačių gydymo įstaigų PVM, kapitalo 
prieaugio mokestis. Stipriųjų alkoholinių gėrimų padidėjusius akcizus turėjo atsverti 
sumažėję vynų akcizai. Kita vertus, LLRI apklausos dalyvių  nurodytas mokesčių naštos 
mažėjimas yra gana didelis, palyginti su tuo, kokią įtaką galėjo daryti minėtų mokesčių 
pakeitimai. Galima teigti, kad mokesčių naštą mažino didėjančios neapmokestinamos 
arba mažesniais tarifais apmokestinamos pajamos. Kitas galimas veiksnys – individualios 
ūkinės-komercinės   veiklos mažėjimas. Tokios išvados patvirtina prielaidą, kad nepriklau-
somai nuo įstatymais įtvirtintų mokesčių tarifų ir nepaisant BVP augimo, žmonės patys 
nusprendžia, kiek jie išgali sumokėti valstybei. Jei nustatyti  mokesčiai žmonėms tampa 
nepakeliami, jų įvairiais būdais stengiamasi išvengti, pasirenkama šešėlinė veikla arba ap-
skritai nutraukiama ekonominė veikla. 

Kaip pavyzdį galima paminėti tai, kad 2001 m. buvo apribotos pagal patentus dir-
bančių asmenų veiklos galimybės. Uždrausta pagal patentą parduoti savo gamybos pre-
kes ir teikti paslaugas įmonėms, jeigu patento veiklos rūšis sutampa su įmonių veikla. Ap-
ribotos veiklos, kurioms išduotas patentas suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir 
teikti paslaugas įmonėms ir organizacijoms. Taigi, fi ziniai asmenys, norintys teikti paslau-
gas įmonėms, turėjo arba patys steigti įmonę, arba dirbti pagal darbo sutartį. Kadangi tai 
neišvengiamai didintų jų mokesčių naštą, didelė tikimybė, kad daugelis pasitraukė į šešėlį 
arba nutraukė veiklą. 

LLRI nuo 1994 m. skaičiuoja mokesčių naštos dydį, remdamasis ofi cialiais statisti-
niais BNP ir biudžeto pajamų rodikliais. Kaip rodo skaičiavimai, mokesčių našta, išaugusi 
nuo 31 proc. BNP 1994 m. iki 37 proc. 1999 m., per pastaruosius trejus metus nesikeitė 
(žr. 1.10 grafi ką). Tai galima būtų paaiškinti pastaraisiais metais nusistovėjusia mokesčių 
sistema. 
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1.11 grafi kas

Šaltinis: LLRI, LLRI tyrimas
* prognozė

LLRI tyrimo dalyviai mano, kad 2002 m. mokesčių našta didės ir sudarys apie 38 
proc. BVP. 

Priešingai nei ekspertų vertinimai, ofi cialiomis BNP ir biudžeto pajamų prognozė-
mis paremti skaičiavimai rodo, kad 2002 m. mokesčių naštą mažės ir sudarys 33,8 proc. 
BNP, arba 3,2 procentiniais punktais mažiau nei 2001-aisiais. Kadangi šiemet numatomos 
biudžeto įplaukos didės nedaug, mažesnį mokesčių naštos rodiklį lėmė palankios šalies 
ekonomikos augimo prognozės. 

Pesimistines rinkos dalyvių mokesčių naštos prognozes greičiausiai skatino mokes-
čių didinimas. Vienas svarbiausių veiksnių – reinvestuojamojo pelno apmokestinimas, 
nors jo poveikį iš dalies kompensuoja nuo 29 iki 15 proc. sumažintas pelno mokesčio 
tarifas. Ne mažiau reikšmingas yra degalų ir cigarečių akcizų didinimas. Mokesčių naštą 
sunkins kitų mokesčių pakeitimai. Nuo 2002 m. pradžios individualiosios įmonės turi 
mokėti nuo apmokestinamųjų pajamų 15 proc. Sodros įmoką papildomai pensijos daliai. 
Išplėsta kelių mokesčio bazė – dabar 0.5 proc. kelių mokestis skaičiuojamas ne nuo įmo-
nės realizavimo pajamų, o nuo visų pajamų, įskaitant palūkanas, pajamas už turto nuo-
mą, valiutų kursų svyravimų pajamas, dotacijas, subsidijas ir pan. Reikėtų paminėti, kad 
kelių mokestis nuo apyvartos apskritai yra nepagrįstas ir žalingas. Jis lemia daugiapakopį 
apmokestinimą ir nėra tiesiogiai susijęs su kelių naudojimu – jį priverstos mokėti net tos 
įmonės, kurios visiškai nesinaudoja keliais ir neturi automobilių. 

Įmonių mokesčių naštą taip pat didins nuo 2002 m. liepos 1 d. įsigaliosianti nauja 
PVM įstatymo nuostata, draudžianti juridiniams asmenims susigrąžinti PVM už lengvuo-
sius automobilius, kone keturis kartus padidėjęs įmonių mokamas valstybinės žemės 
nuomos mokestis 2002 m. pradžioje pasikeitus valstybinės žemės nuomos mokesčio 
tarifų ir lengvatinių koefi cientų taikymo tvarkai. 

Rinkos dalyvių sprendimams jau dabar įtakos turi numatomi nauji apmokestinimo 
objektai: nuo 2003 m. įsigalios pakuotės aplinkos teršimo mokestis, siūloma įvesti gy-
ventojų nekilnojamojo turto mokestį gyventojams, kuris sudarytų 1,5 proc. turimo turto 
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su keli� naudojimu � j� priverstos mok�ti net tos �mon�s, kurios visi�kai nesinaudoja 
keliais ir neturi automobili�.

�moni� mokes�i� na�t� taip pat didins nuo 2002 m. liepos 1 d. �sigaliosianti nauja 
PVM �statymo nuostata, draud�ianti juridiniams asmenims susigr��inti PVM u� 
lengvuosius automobilius, kone keturis kartus padid�j�s �moni� mokamas valstybin�s
�em�s nuomos mokestis 2002 m. prad�ioje pasikeitus valstybin�s �em�s nuomos 
mokes�io tarif� ir lengvatini� koeficient� taikymo tvarkai.  

Rinkos dalyvi� sprendimams jau dabar �takos turi numatomi nauji apmokestinimo 
objektai: nuo 2003 m. �sigalios pakuot�s aplinkos ter�imo mokestis, si�loma �vesti
gyventoj� nekilnojamojo turto mokest� gyventojams, kuris sudaryt� 1,5 proc. turimo 
turto vert�s.

Santykin� mokes�i� na�ta
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vertės. 

Mokesčių naštos mažėjimo prielaidas sudarys nuo 2002 m. liepos 1 d. naikinami 
kavos, šokolado, kitų maisto produktų, bižuterijos, parfumerijos preparatų, elektros ener-
gijos akcizai. Pagal su ES normomis suderintą naują Akcizų įstatymą akcizai bus taikomi 
tik etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams, tabakui ir degalams. Cukraus, prabangių 
automobilių, erotinio ir smurtinio pobūdžio leidinių ir skystų kosmetikos ir parfumerijos 
preparatų, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio, akcizus pakeis prekių apyvartos mokestis. 
Reikia paminėti ir pridėtinės vertės mokesčio naujoves. Nors pagal 2002 m. liepos 1 d. 
įsigaliosiantį naują PVM įstatymą kitąmet PVM bus pradėtas taikyti kai kurioms šiuo metu 
neapmokestinamoms prekėms56,  numatomi lengvatiniai tarifai vertintini kaip biudžeto 
dotacija, mažinanti mokesčių naštą. 

Mokesčių naštos augimą turėtų šiek tiek atsverti nuo balandžio mėnesio padidintas 
neapmokestinamasis pajamų minimumas (nuo 214 iki 250 Lt), kuriuo siekiama perskirs-
tyti mokesčių naštą mažiau uždirbančiųjų naudai. 

Atskirai verta aptarti Socialdemokratų pasiūlymą įvesti progresyvinį pajamų mokes-
tį. Toks žingsnis turėtų daugybę neigiamų pasekmių. Progresyviniai mokesčiai pabrangin-
tų darbo jėgą, ypač aukštos kvalifi kacijos specialistų darbą, verstų įmones slėpti mokamus 
atlyginimus ir trauktis į šešėlį, padidintų valstybės mokesčių administravimo išlaidas. Būtų 
pažeistas teisingumo principas, nes gyventojai mokėtų valstybei neproporcingą savo pa-
jamų dalį. Reikia paminėti, kad progresyvinių mokesčių idėjai kategoriškai nepritaria ne 
tik opozicija ir verslo bendruomenė, bet ir valdančiosios koalicijos partneriai, Sociallibe-
ralai. Be to, Vyriausybės strateginio planavimo komitetas yra patvirtinęs Finansų ministe-
rijos parengtą naujos redakcijos Fizinių asmenų mokesčio įstatymo projektą, pagal kurį ir 
toliau galiotų proporcinis pajamų apmokestinimas ir būtų sumažintas mokesčio tarifas.

Fizinių asmenų pajamų mokesčio tarifo mažinimas palengvintų gyventojų mokes-
čių naštą ir padidintų jų realiąsias pajamas. Įvedus du tarifus – 29 proc. su darbo santykiais 
susijusioms pajamoms bei 15 proc. individualios veiklos pajamoms – vietoje galiojančių 
aštuonių, palengvėtų mokesčių administravimas, sumažėtų įstatymo interpretavimo ga-
limybių bei manipuliavimų mokesčių taisyklėmis. 

Pajamų mokestį dar labiau mažintų numatomi apmokestinamųjų pajamų atskai-
tymai, tokie kaip išlaidos studijoms, palūkanos už paskolas būstui, kaupiamojo pensijų 
draudimo bei gyvybės draudimo įmokos. 15 proc. tarifas vietoje dabartinio 29 proc. būtų 
taikomas ir dividendams. Tačiau kartu siūloma išplėsti mokesčio bazę, apmokestinant 
indėlių bankuose palūkanas, kapitalo vertės prieaugį, pajamas pardavus vieną automo-
bilį, nekilnojamąjį turtą. Jei Seimas pritartų šiems siūlymams, nuo 2003 m. darbo jėgos 
apmokestinimas būtų panašus į Estijos ir Latvijos – ten taikomi atitinkamai 26 ir 25 proc. 
tarifai.

Būtina paminėti, kad LLRI tyrimo metu gautas mokesčių naštos rodiklis atspindi tik 

56 Nuo 2003 m. laikraščiams ir žurnalams bei laikraščių ir žurnalų popieriui bus taikomi atitinkamai 5 ir 18 proc. PVM tarifai. 5 proc. 
lengvatinis tarifas bus taikomas šviežiai atšaldytai mėsai ir paukštienai. Nuo 2004 m. 5 proc. PVM reikės mokėti už vaistus ir medicinos 
prekes, o nuo 2006 m. įsigalios 5 proc. PVM ekologiškiems maisto produktams.
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tiesioginę mokesčių naštą. Ne mažiau svarbi yra netiesioginė mokesčių našta, kuri yra su-
sijusi su mokesčių administravimo bei mokesčius administruojančių institucijų išlaikymo 
išlaidomis. Mokesčių administravimą sunkina sudėtingos mokesčių taisyklės, daugybė 
išimčių, įstatymų nuostatų interpretavimo vingrybės. Mokesčių administravimo įstaty-
mas suteikia daug įgaliojimų mokesčių administratoriams, tačiau neužtikrina mokesčių 
mokėtojų teisių. 

2001 m. rugsėjo mėnesį įsigalioję Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai 
dar labiau išplėtė mokesčių administratorių įgaliojimus taikyti įmonių veiklos ribojimus, 
atleisti mokesčių mokėtojus nuo delspinigių ir baudų arba jas sumažinti. Mokesčių ad-
ministratoriai tebegali ne ginčo tvarka išieškoti iš asmenų sąskaitų laiku nesumokėtus 
mokesčius ar delspinigius, areštuoti mokesčių mokėtojo turtą, savarankiškai pasirinkti 
tikrintinus mokesčių mokėtojus, apibrėžti tikrinimo mastą ir laiką. Iš teigiamų pakeitimų 
galima paminėti tai, kad atsisakyta skatinti mokesčių administratorius už išieškotas bau-
das, numatyta, kad veiklos draudimas negali būti bausmė už įstatymo pažeidimus. Turint 
omeny, kad netiesioginė mokesčių našta smarkiai sunkina bendrą mokesčių mokėtojų 
naštą, ją būtina mažinti – svarbu nustatyti aiškias ir nedviprasmiškas mokesčių taisykles, 
atsisakyti išimčių ir lengvatų, sumažinti mokesčių administratorių įgaliojimus, užtikrinti 
mokesčių mokėtojų teises.

1.6. Lito ir JAV dolerio kursas kils 

2002 m. vasario 2 d. lito bazinė valiuta – JAV doleris – buvo pakeista euru. Nuo tos 
dienos litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litų už vieną eurą. Jį Lietuvos bankas už-
fi ksavo pagal Europos centrinio banko vasario 1 d. paskelbtą JAV dolerio ir euro santykį. 
Po persiejimo lito ir dolerio kursas svyruoja pagal euro ir dolerio kursą valiutų rinkose.

Šių metų pradžioje LLRI tyrimo ekspertai prognozavo, kad JAV dolerio kursas kils lito 
atžvilgiu ir 2002 m. pabaigoje sieks 4,1 litų už 1 JAV dolerį. 

Bazinės valiutos pakeitimas yra svarbus įmonėms, turinčioms kontraktų užsienio 
valiutomis arba kontraktų litais, pagal kuriuos kainos priklauso nuo lito ir užsienio valiutos 
kurso, ir įmonėms, kurios turi skirtingą įplaukų ir išlaidų valiutų struktūrą nei jų konkuren-
tai, taigi patiria kitokį valiutų kursų svyravimų poveikį. 

Lito persiejimas prie euro gali būti naudingas įmonėms, turinčioms įplaukų ir išlaidų 
eurais ar konkuruojančioms su tų šalių gamintojais, kurių nacionalinė valiuta euro atžvil-
giu yra fi ksuota ar kito mažiau nei litas iki persiejimo. Susiejus litą su euru, tokios įmonės 
dėl sumažėjusios valiutų rizikos turi stabilesnes veiklos sąlygas. 

Kita vertus, įmonėms, kurių įplaukų ir išlaidų struktūroje vyrauja doleriai, bazinės va-
liutos pakeitimas reiškia, kad atsirado valiutų rizika, kurios valdymas reikalaus papildomų 
išlaidų. Kaip pavyzdį galima paminėti energetikos ir naftos perdirbimo sektoriaus įmones, 
kurios žaliavą paprastai perka už dolerius, o produkciją parduoda už litus. 
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Susiejus litą su euru, vargu ar sumažės atsiskaitymų doleriais. Viena iš pagrindinių 
priežasčių – didėjantis eksportas į NVS šalis, kur atsiskaitymai daugiausia vykdomi dole-
riais. Norėdamos išvengti valiutų kursų svyravimų įtakos, įmonės, turinčios įplaukų ir iš-
laidų doleriais ar kitomis valiutomis, kurių kursas kinta lito atžvilgiu, turės naudoti valiutų 
kursų svyravimo įtaką mažinančias priemones.

Daug diskusijų sukėlė lito persiejimo kursas. Buvo nuogąstaujama, kad persieti pa-
sirinktas ne pats palankiausias metas. Iš tiesų, persiejimo metu euras buvo nukritęs iki 
žemiausio lygio JAV dolerio atžvilgiu per pastaruosius šešis mėnesius. (Verta prisiminti, 
kad jis buvo beveik toks pat, kaip ir tuomet, kai buvo priimtas sprendimas dėl lito persie-
jimo datos.) Suprantama, kai kurioms įmonėms, pvz., darančioms išlaidas litais, o įplaukas 
gaunančioms eurais, žemas kursas buvo nepalankus. Užfi ksavus lito ir euro kursą žemame 
lygyje, tokios įmonės gavo mažiau litų konvertavus į juos įplaukas eurais. Be to, užfi ksavus 
žemą lito ir euro kursą, atsirado rizika, kad vėliau euro vertė dolerio atžvilgiu kils ir didins 
lito ir JAV dolerio kursą (tai, beje, ir pasitvirtino). Tokios aplinkybės gal nenaudingos įmo-
nėms, kurios daro išlaidas doleriais, bet negauna jais įplaukų.

Vis dėlto teigti, kad persiejimo kursas ir laikas buvo nepalankūs, yra nekorektiška. 
Pirma, įmonėms, kurios derina pinigų srautus pagal valiutas ir naudoja išvestinius valiutų 
keitimo instrumentus bei kitas valiutų rizikos mažinimo priemones, persiejimo kursas 
praktiškai neturi įtakos. Antra, kai kurioms valiutų rizikos nevaldančioms įmonėms (pvz., 
kurių išlaidose dominuoja eurai, o įplaukose – litai), žemas persiejimo kursas gali būti 
palankus. Trečia, daugelis Lietuvos įmonių konkurentų neabejotinai valdo valiutų riziką 
– tokiu atveju žemas persiejimo kursas jiems nesuteikia konkurencinio pranašumo.

  
1.12 grafi kas

Šaltinis: European Central Bank, Reuters

Vertėtų prisiminti, kad praėjusiais metais renkantis lito persiejimo būdą buvo svars-
tomos dvi pagrindinės alternatyvos. Viena iš jų – numatyti apytikslį persiejimo laiką ir at-
likti jį tada, kai tam bus palankus lito ir euro kursas. Antroji alternatyva – iš anksto paskelbti 
persiejimo datą ir jos nekeisti, kad ir koks būtų lito ir euro kursas. Pirmoji alternatyva buvo 
atmesta dėl to, kad neįmanoma rasti visiems tinkamo lito ir euro kurso, o nežinant tikslios 
persiejimo datos ir įmonėms, ir gyventojams būtų gerokai sunkiau ir brangiau pasirengti 
pakeisti bazinę valiutą. 
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�plauk� ir i�laid� doleriais ar kitomis valiutomis, kuri� kursas kinta lito at�vilgiu, 
tur�s naudoti valiut� kurs� svyravimo �tak� ma�inan�ias priemones. 

Daug diskusij� suk�l� lito persiejimo kursas. Buvo nuog�staujama, kad persieti 
pasirinktas ne pats palankiausias metas. I� ties�, persiejimo metu euras buvo nukrit�s
iki �emiausio lygio JAV dolerio at�vilgiu per pastaruosius �e�is m�nesius. (Verta 
prisiminti, kad jis buvo beveik toks pat, kaip ir tuomet, kai buvo priimtas sprendimas 
d�l lito persiejimo datos.) Suprantama, kai kurioms �mon�ms, pvz., daran�ioms 
i�laidas litais, o �plaukas gaunan�ioms eurais, �emas kursas buvo nepalankus. 
U�fiksavus lito ir euro kurs� �emame lygyje, tokios �mon�s gavo ma�iau lit�
konvertavus � juos �plaukas eurais. Be to, u�fiksavus �em� lito ir euro kurs�, atsirado 
rizika, kad v�liau euro vert� dolerio at�vilgiu kils ir didins lito ir JAV dolerio kurs�
(tai, beje, ir pasitvirtino). Tokios aplinkyb�s gal nenaudingos �mon�ms, kurios daro 
i�laidas doleriais, bet negauna jais �plauk�.

Vis d�lto teigti, kad persiejimo kursas ir laikas buvo nepalank�s, yra nekorekti�ka. 
Pirma, �mon�ms, kurios derina pinig� srautus pagal valiutas ir naudoja i�vestinius 
valiut� keitimo instrumentus bei kitas valiut� rizikos ma�inimo priemones, persiejimo 
kursas prakti�kai neturi �takos. Antra, kai kurioms valiut� rizikos nevaldan�ioms 
�mon�ms (pvz., kuri� i�laidose dominuoja eurai, o �plaukose � litai), �emas persiejimo 
kursas gali b�ti palankus. Tre�ia, daugelis Lietuvos �moni� konkurent� neabejotinai 
valdo valiut� rizik� � tokiu atveju �emas persiejimo kursas jiems nesuteikia 
konkurencinio prana�umo. 
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Vert�t� prisiminti, kad pra�jusiais metais renkantis lito persiejimo b�d� buvo 
svarstomos dvi pagrindin�s alternatyvos. Viena i� j� � numatyti apytiksl� persiejimo 
laik� ir atlikti j� tada, kai tam bus palankus lito ir euro kursas. Antroji alternatyva � i� 
anksto paskelbti persiejimo dat� ir jos nekeisti, kad ir koks b�t� lito ir euro kursas. 
Pirmoji alternatyva buvo atmesta d�l to, kad ne�manoma rasti visiems tinkamo lito ir 
euro kurso, o ne�inant tikslios persiejimo datos ir �mon�ms, ir gyventojams b�t�
gerokai sunkiau ir brangiau pasirengti pakeisti bazin� valiut�.

Prognozi� d�l euro ir dolerio kurso poky�i� yra �vairi�. Teigiama, kad euro kursas 
grei�iausiai bus toks pat kaip dabar ar net suma��s. �ios nuomon�s yra ir LLRI tyrimo 
ekspertai, prognozuodami, kad JAV dolerio vert� kils lito at�vilgiu. Apie tai byloja ir 
pastarojo meto pasaulio ekonomikos raidos tendencijos � yra �enkl�, kad JAV 
ekonomika po recesijos atsigaus spar�iau nei euro zona po l�tesn�s ekonomikos 
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Prognozių dėl euro ir dolerio kurso pokyčių yra įvairių. Teigiama, kad euro kursas 
greičiausiai bus toks pat kaip dabar ar net sumažės. Šios nuomonės yra ir LLRI tyrimo eks-
pertai, prognozuodami, kad JAV dolerio vertė kils lito atžvilgiu. Apie tai byloja ir pastarojo 
meto pasaulio ekonomikos raidos tendencijos – yra ženklų, kad JAV ekonomika po recesi-
jos atsigaus sparčiau nei euro zona po lėtesnės ekonomikos plėtros, ir tai atspindės euro ir 
dolerio santykis.57 Kiti mano, kad euras, pasiekęs smukimo dugną, turėtų kilti, juolab kad 
jis tapo bendruoju euro zonos grynųjų pinigų atsiskaitymo vienetu.58

“The Financial Times” atlikta didžiųjų pasaulio bankų apklausa rodo, kad euro ir do-
lerio kursas 2002 m. pabaigoje viršys 0,8632 dolerio už vieną eurą ribą, t.y. bus didesnis 
nei lito persiejimo metu. Tai reikštų, kad lito ir dolerio santykis, priešingai nei mano LLRI 
tyrimo ekspertai, bus mažesnis nei 1:4.

Ateityje lito ir dolerio kurso svyravimų įtaka konkrečioms įmonėms priklausys nuo 
įmonių įplaukų ir išlaidų valiutų struktūros bei nuo to, kokį poveikį valiutų kursų svyravi-
mai darys jų konkurentams. Jeigu dolerio vertė euro atžvilgiu kiltų, tai gali būti nenaudin-
ga įmonėms, turinčioms išlaidų doleriais (su sąlyga, kad jos nevaldo valiutų rizikos). Jeigu 
dolerio kursas vis dėlto kristų, tai neigiamai paveiktų įmones, turinčias doleriais įplaukų 
(su ta pačia sąlyga). 

1 lentelė. LLRI tyrimo dalyvių vertinimai ir prognozės: BVP augimas (proc.), 
šešėlinė ekonomika (proc. BVP), importo ir eksporto augimas (proc.), kainų pokytis 
(proc.), nedarbas (proc.), mokesčių našta (proc. nuo BVP) ir lito bei JAV dolerio kur-
sas
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1 lentel�. LLRI tyrimo dalyvi� vertinimai ir prognoz�s: BVP augimas (proc.), �e��lin�
ekonomika (proc. BVP), importo ir eksporto augimas (proc.), kain� pokytis (proc.), 
nedarbas (proc.), mokes�i� na�ta (proc. nuo BVP) ir lito bei JAV dolerio kursas

2000 m. 2001 m. metinis pokytis 2002 m. metinis pokytis
procentais absoliu�iai procentais absoliu�iai

BVP augimas 2,2 4,2 90,9% 2 4,4 4,8% 0,2
�e��linis BVP 22 19,33 -12,1% -2,67 19,01 -1,7% -0,32
Eksporto augimas 16,43 #DIV/0! 16,43 15,79 -3,9% -0,64
Importo augimas 12,99 #DIV/0! 12,99 11,95 -8,0% -1,04
Kain� lygis
Vartotoj� kain� pokytis 2 2,5 25,0% 0,5 3,3 32,0% 0,8
Gamintoj� kain� indeksas 2,4 1,79 -25,4% -0,61 2,84 58,7% 1,05
Nedarbas 14,1 13,91 -1,3% -0,19 13,5 -2,9% -0,41
Mokes�i� na�ta 41,3 36,4 -11,9% -4,9 37,7 3,6% 1,3
Lito ir JAV dolerio kursas 4 4 0,0% 0 4,06 1,5% 0,06

57 Dalius Simėnas, Mažesnis našumas smukdo eurą, Verslo žinios, 24.01.2002. 
58 Stasys Likas, Bankininkų pažadai pramonininkų nepaguodė, Respublika, 16.01.2002.
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2 skyrius. NAMŲ ŪKIAI

2.1. Namų ūkių pajamos iš lėto auga

Namų ūkis – tai bendrą biudžetą turintis asmuo ar jų grupė. Namų ūkių pajamos 
- vienas iš pagrindinių rodiklių, atspindinčių gyventojų ekonominę-socialinę padėtį.

Pasak LLRI apklausos dalyvių, kylantis darbo užmokestis, gerėjanti įmonių fi nansinė 
padėtis didina gyventojų pajamas, tačiau šis augimas nėra didelis. Tyrimo dalyvių vertini-
mais, 2001 m. vieno namų ūkio nario vidutinės mėnesio piniginės pajamos padidėjo 0,6 
proc. iki 650 Lt59. Nepaisant sparčiai didėjančio darbo užmokesčio (žr. 2.2 skirsnį) ir ne-
kintančio užimtumo lygio, lėtai kylančios gyventojų pajamos rodo, kad mažėja gyventojų 
gaunamos kitos, su darbo samda nesusijusios pajamos. 

2.1 grafi kas

* vienam namų ūkio nariui, 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, LLRI tyrimas

Kaip ir anksčiau, LLRI respondentai mano, kad namų ūkių piniginės pajamos yra be-
veik dvigubai didesnės, nei teigia ofi ciali statistika. Labiausiai tikėtina, kad skirtumai tarp 
ofi cialių duomenų ir rinkos dalyvių vertinimų susidaro dėl skirtingos apklausos respon-
dentų imties ir nevienodos klausimo formuluotės: SD teiraujasi konkretaus namų ūkio 
apie jo pajamas, ir tikėtina, kad dėl fi nansinių paskatų šiuose tyrimuose dalyvauja santy-
kinai daugiau skurdesnių namų ūkių60. LLRI tyrime yra klausiama apie vidutinę visų šalies 
namų ūkių padėtį bei tendencijas. 
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2 skyrius. NAM� �KIAI 

2.1. Nam� �ki� pajamos i� l�to auga 

am� �kis � tai bendr� biud�et� turintis asmuo ar j� grup�. Nam� �ki� pajamos - 
vienas i� pagrindini� rodikli�, atspindin�i� gyventoj� ekonomin�-socialin�

pad�t�.

Pasak LLRI apklausos dalyvi�, kylantis darbo u�mokestis, ger�janti �moni� finansin�
pad�tis didina gyventoj� pajamas, ta�iau �is augimas n�ra didelis. Tyrimo dalyvi�
vertinimais, 2001 m. vieno nam� �kio nario vidutin�s m�nesio pinigin�s pajamos 
padid�jo 0,6 proc. iki 650 Lt59. Nepaisant spar�iai did�jan�io darbo u�mokes�io (�r. 
2.2 skirsn�) ir nekintan�io u�imtumo lygio, l�tai kylan�ios gyventoj� pajamos rodo, 
kad ma��ja gyventoj� gaunamos kitos, su darbo samda nesusijusios pajamos.  

2.1 grafikas 

* vienam nam� �kio nariui,
�altinis: Lietuvos statistikos departamentas, LLRI tyrimas 

Kaip ir anks�iau, LLRI respondentai mano, kad nam� �ki� pinigin�s pajamos yra 
beveik dvigubai didesn�s, nei teigia oficiali statistika. Labiausiai tik�tina, kad 
skirtumai tarp oficiali� duomen� ir rinkos dalyvi� vertinim� susidaro d�l skirtingos 
apklausos respondent� imties ir nevienodos klausimo formuluot�s: SD teiraujasi 
konkretaus nam� �kio apie jo pajamas, ir tik�tina, kad d�l finansini� paskat� �iuose 
tyrimuose dalyvauja santykinai daugiau skurdesni� nam� �ki�60. LLRI tyrime yra 
klausiama apie vidutin� vis� �alies nam� �ki� pad�t� bei tendencijas.  

2.2 grafikas

59 Perskai�iuota atsi�velgiant � vidutin� nam� �ki� dyd� � 2,66 asmens. 
60 2001 m. nam� �ki� biud�et� tyrime atsisak� dalyvauti 36 proc. didmies�i�, 20 proc. miest� ir tik 13 
proc. kaimo respondent�.
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59 Perskaičiuota atsižvelgiant į vidutinį namų ūkių dydį – 2,66 asmens.
60 2001 m. namų ūkių biudžetų tyrime atsisakė dalyvauti 36 proc. didmiesčių, 20 proc. miestų ir tik 13 proc. kaimo respondentų.
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2.2 grafi kas

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

SD atlikto 2001 m. namų ūkių biudžetų tyrimo duomenimis, kur atsitiktinės imties 
būdu apklausiama apie 2000 namų ūkių, gyventojų disponuojamosios mėnesinės pa-
jamos (natūra ir pinigais) vienam namų ūkio nariui sudarė 410 Lt ir buvo 1,4 proc. (6 Lt) 
mažesnės nei 2000 m. Per metus disponuojamosios pajamos mieste sumažėjo 10 Lt iki 
455 Lt, o kaime nepakito ir sudarė  311 Lt. 2001 m. labiausiai sumažėjo senatvės pensijos. 
Kadangi nedirbančio senatvės pensininko vidutinė pensija per metus išaugo 4 Lt/mėn., 
pensijų mažėjimui įtakos turėjo nuo 2001 m. pradžios dirbantiems pensininkams suma-
žinta pensija. Dar viena neigiama tendencija – ir mieste, ir kaime mažėjančios verslo paja-
mos, kurios rodo pernelyg didelius administracinius smulkiojo šeimos verslo suvaržymus 
bei pašalpų ir politinių pažadų skatinamą žmonių pasyvumą. 

Taigi, SD duomenimis, pajamų atotrūkis, o kartu ir gyvenimo lygio diferenciacija 
pagal gyvenamąją vietą sumažėjo 10 Lt. 2001 m. kaime gyvenančiųjų pajamos sudarė 68 
proc. miestiečių disponuojamųjų pajamų (prieš metus – 70 proc.). Tačiau  kaimo žmonės 
yra santykinai labiau priklausomi nuo įvairių pašalpų ir pensijų (čia pašalpomis bei pen-
sijomis yra gaunama tiek pat, kiek iš darbo samdos, apie 32 proc. pajamų), kurių augimo 
rezervą riboja fi skalinės galimybės, o darbo užmokesčio augimą dar ilgai slopins mažas 
kaimo vietovių gyventojų užimtumas ir žema kvalifi kacija. 

SD duomenimis, per 2001 m. piniginės pajamos šalyje sumažėjo 4 Lt/mėn. ir siekė 
346 Lt/mėn. Likusią disponuojamųjų pajamų dalį (apie 16 Lt) gyventojai gavo natūra61, 
daugiausia iš žemės ūkio.

LLRI tyrimo respondentai prognozuoja, kad per artimiausius metus namų ūkių pa-
jamos turėtų augti kur kas sparčiau. 2002 m. vidutinės vieno namų ūkio nario piniginės 
pajamos turėtų padidėti 5 proc. iki 680 Lt/mėn. Teigiami rinkos dalyvių lūkesčiai galėtų 
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�altinis: Lietuvos statistikos departamentas 

SD atlikto 2001 m. nam� �ki� biud�et� tyrimo duomenimis, kur atsitiktin�s imties 
b�du apklausiama apie 2000 nam� �ki�, gyventoj� disponuojamosios m�nesin�s
pajamos (nat�ra ir pinigais) vienam nam� �kio nariui sudar� 410 Lt ir buvo 1,4 proc. 
(6 Lt) ma�esn�s nei 2000 m. Per metus disponuojamosios pajamos mieste suma��jo
10 Lt iki 455 Lt, o kaime nepakito ir sudar�  311 Lt. 2001 m. labiausiai suma��jo
senatv�s pensijos. Kadangi nedirban�io senatv�s pensininko vidutin� pensija per 
metus i�augo 4 Lt/m�n., pensij� ma��jimui �takos tur�jo nuo 2001 m. prad�ios 
dirbantiems pensininkams suma�inta pensija. Dar viena neigiama tendencija � ir 
mieste, ir kaime ma��jan�ios verslo pajamos, kurios rodo pernelyg didelius 
administracinius smulkiojo �eimos verslo suvar�ymus bei pa�alp� ir politini� pa�ad�
skatinam� �moni� pasyvum�.

Taigi, SD duomenimis, pajam� atotr�kis, o kartu ir gyvenimo lygio diferenciacija 
pagal gyvenam�j� viet� suma��jo 10 Lt. 2001 m. kaime gyvenan�i�j� pajamos sudar�
68 proc. miestie�i� disponuojam�j� pajam� (prie� metus � 70 proc.). Ta�iau  kaimo 
�mon�s yra santykinai labiau priklausomi nuo �vairi� pa�alp� ir pensij� (�ia
pa�alpomis bei pensijomis yra gaunama tiek pat, kiek i� darbo samdos, apie 32 proc. 
pajam�), kuri� augimo rezerv� riboja fiskalin�s galimyb�s, o darbo u�mokes�io 
augim� dar ilgai slopins ma�as kaimo vietovi� gyventoj� u�imtumas ir �ema 
kvalifikacija.  

SD duomenimis, per 2001 m. pinigin�s pajamos �alyje suma��jo 4 Lt/m�n. ir siek�
346 Lt/m�n. Likusi� disponuojam�j� pajam� dal� (apie 16 Lt) gyventojai gavo 
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būti siejami su gera šalies makroekonomikos situacija, darbo užmokesčio augimu, po 
truputį mažėjančiu nedarbu. Be to, nuo 2002 m. balandžio 1 dienos iki 250 Lt buvo pa-
didintas neapmokestinamas minimumas, iki 142 Lt padidinta bazinė pensija, o tai turėtų 
pagerinti mažas pajamas gaunančių asmenų padėtį ir šiek tiek kilstelėti ofi cialias namų 
ūkių pajamas. Kita vertus, padidinus neapmokestinamąjį minimumą, laukiamo pajamų 
padidėjimo gali ir nebūti, nes dažnai darbdavys su darbdaviu tariasi dėl pomokestinio, 
„gaunamo į rankas“ atlygio. Namų ūkių pajamoms neigiamos įtakos turės ir nuo 2002 m. 
pradžios pakeista individualių įmonių socialinio draudimo mokesčio mokėjimo tvarka, iš-
plėtusi apmokestinamąją bazę.

2.2. Darbo užmokestis didėja

Darbo užmokestis LLRI supratimu – tai ofi cialus pomokestinis ir viešai nedeklaruo-
jamas atlyginimas už darbą, gautas pinigais. Respondentai mano, kad vidutinis darbo už-
mokestis 2001 m. buvo 1035 Lt. Per metus jis išaugo 7 proc. ir pasiekė aukščiausią lygį nuo 
1997 m. Respondentai tikisi, kad darbo užmokestis augs ir 2002 m., o jo vidurkis sudarys 
1081 Lt/mėn.

2.3 grafi kas

*prognozė 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Finansų ministerija, LLRI tyrimas

SD duomenimis, 2001 m. vidutinis pomokestinis darbo užmokestis (atskaičius fi zi-
nių asmenų pajamų ir socialinio draudimo mokesčius) buvo 766 Lt/mėn. ir, palyginti su 
2000 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 1,3 proc. SD skelbiamas darbo užmokestis apima tik 
dirbančiųjų pagal darbo sutartis gaunamą atlygį. Tokie LLRI ir SD tiriamo objekto skirtu-
mai lemia nevienodus rezultatus. 

Nors jau matomi teigiami ofi cialaus darbo užmokesčio pokyčiai, vis dar didelė lais-
vos darbo jėgos pasiūla lemia, kad ofi cialus darbo užmokestis šalyje kyla lėtai. Tačiau gali-
ma manyti, kad kitomis formomis mokamas atlyginimas didėja gerokai sparčiau.
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�altinis: Lietuvos statistikos departamentas 

SD atlikto 2001 m. nam� �ki� biud�et� tyrimo duomenimis, kur atsitiktin�s imties 
b�du apklausiama apie 2000 nam� �ki�, gyventoj� disponuojamosios m�nesin�s
pajamos (nat�ra ir pinigais) vienam nam� �kio nariui sudar� 410 Lt ir buvo 1,4 proc. 
(6 Lt) ma�esn�s nei 2000 m. Per metus disponuojamosios pajamos mieste suma��jo
10 Lt iki 455 Lt, o kaime nepakito ir sudar�  311 Lt. 2001 m. labiausiai suma��jo
senatv�s pensijos. Kadangi nedirban�io senatv�s pensininko vidutin� pensija per 
metus i�augo 4 Lt/m�n., pensij� ma��jimui �takos tur�jo nuo 2001 m. prad�ios 
dirbantiems pensininkams suma�inta pensija. Dar viena neigiama tendencija � ir 
mieste, ir kaime ma��jan�ios verslo pajamos, kurios rodo pernelyg didelius 
administracinius smulkiojo �eimos verslo suvar�ymus bei pa�alp� ir politini� pa�ad�
skatinam� �moni� pasyvum�.

Taigi, SD duomenimis, pajam� atotr�kis, o kartu ir gyvenimo lygio diferenciacija 
pagal gyvenam�j� viet� suma��jo 10 Lt. 2001 m. kaime gyvenan�i�j� pajamos sudar�
68 proc. miestie�i� disponuojam�j� pajam� (prie� metus � 70 proc.). Ta�iau  kaimo 
�mon�s yra santykinai labiau priklausomi nuo �vairi� pa�alp� ir pensij� (�ia
pa�alpomis bei pensijomis yra gaunama tiek pat, kiek i� darbo samdos, apie 32 proc. 
pajam�), kuri� augimo rezerv� riboja fiskalin�s galimyb�s, o darbo u�mokes�io 
augim� dar ilgai slopins ma�as kaimo vietovi� gyventoj� u�imtumas ir �ema 
kvalifikacija.  

SD duomenimis, per 2001 m. pinigin�s pajamos �alyje suma��jo 4 Lt/m�n. ir siek�
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LLRI respondentai tikisi, kad 2002 m. darbo užmokestis padidės 4 proc. iki 1081 Lt.

2.4 grafi kas

Santrumpos: FM – Finansų ministerija62, VB – Vilniaus bankas62, VB – Vilniaus bankas62 63, HBM – Hansabank 63, HBM – Hansabank 63

Markets64

Pagal Finansų ministerijos 2002 m. kovo mėnesio prognozes, per 2002-2005 m. 
vidutinis darbo užmokestis turėtų augti spartėjančiais tempais: nuo 3,1 proc. 2002 m. iki 
7,6 proc. 2005 m.

Svarbiausi veiksniai, turėsiantys įtakos 2002 m. darbo užmokesčio augimui, yra lau-
kiamas nedarbo mažėjimas, padidėjęs neapmokestinamas pajamų minimumas, kylantis 
įmonių veiklos efektyvumas, stiprėjančios jų fi nansinės galimybės (žr. 3 dalį). Teigiamą 
įtaką darbo užmokesčiui darytų ir mažiau reguliuojami darbo santykiai, tačiau dabartinė 
valdančioji koalicija, prisidengusi „išnaudojamų darbuotojų“ retorika, yra linkusi kuo de-
taliau reglamentuoti kiekvieną darbo santykių niuansą, palikdama mažai darbuotojo ir 
darbdavio susitarimo laisvės (žr. 1.4 skirsnį). Pernelyg griežti darbo santykių reguliavimai 
yra viena svarbiausių skurdo priežasčių. Vienas iš tokių reguliavimų – minimalus darbo 
užmokestis, kurio didinimo galima sulaukti jau 2003 m. Nors padidinus minimalų darbo 
užmokestį padidėtų mažiausiai uždirbančiųjų pajamos, nežinia, kiek žmonių dėl tokio 
sprendimo neteks realaus ar potencialaus darbo.

2.3. Namų ūkiai taupo daugiau, bet investuoti neskuba

Namų ūkio investicijas galima apibrėžti kaip lėšas, naudojamas ilgalaikiam turtui, 
vertybiniams popieriams ir stambiems pirkiniams įsigyti bei paskoloms, panaudotoms 
jiems pirkti, grąžinti. Santaupos – tai po investicijų ir kitų išlaidų likusios lėšos, kurias 
namų ūkiai laiko bankuose, namuose arba yra paskolinę. 

Pasak LLRI respondentų, 2001 m. namų ūkiai santaupoms ir investicijoms skyrė tiek 
pat pajamų, kaip ir prieš metus – ketvirtadalį. Likusią dalį piniginių pajamų gyventojai 
išleido einamajam vartojimui – maistui, drabužiams, komunalinėms, transporto, ryšių 
paslaugoms, kitoms reikmėms. Tačiau jei santaupoms 2001 m. buvo skiriama 1 proc. 
daugiau pinigų, tai namų ūkių investicijos per metus sumažėjo 9 proc. Taigi neeinamajam 
vartojimui skirta pinigų suma, nepaisant šiek tek didesnių namų ūkių pajamų, sumažėjo, 
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Santrumpos: FM � Finans� ministerija62, VB � Vilniaus bankas63, HBM � Hansabank 
Markets64

Pagal Finans� ministerijos 2002 m. kovo m�nesio prognozes, per 2002-2005 m. 
vidutinis darbo u�mokestis tur�t� augti spart�jan�iais tempais: nuo 3,1 proc. 2002 m. 
iki 7,6 proc. 2005 m. 

Svarbiausi veiksniai, tur�siantys �takos 2002 m. darbo u�mokes�io augimui, yra 
laukiamas nedarbo ma��jimas, padid�j�s neapmokestinamas pajam� minimumas, 
kylantis �moni� veiklos efektyvumas, stipr�jan�ios j� finansin�s galimyb�s (�r. 3 
dal�). Teigiam� �tak� darbo u�mokes�iui daryt� ir ma�iau reguliuojami darbo 
santykiai, ta�iau dabartin� valdan�ioji koalicija, prisidengusi �i�naudojam�
darbuotoj�� retorika, yra linkusi kuo detaliau reglamentuoti kiekvien� darbo santyki�
niuans�, palikdama ma�ai darbuotojo ir darbdavio susitarimo laisv�s (�r. 1.4 skirsn�). 
Pernelyg grie�ti darbo santyki� reguliavimai yra viena svarbiausi� skurdo prie�as�i�.
Vienas i� toki� reguliavim� � minimalus darbo u�mokestis, kurio didinimo galima 
sulaukti jau 2003 m. Nors padidinus minimal� darbo u�mokest� padid�t� ma�iausiai 
u�dirban�i�j� pajamos, ne�inia, kiek �moni� d�l tokio sprendimo neteks realaus ar 
potencialaus darbo. 

2.3. Nam� �kiai taupo daugiau, bet investuoti neskuba 

am� �kio investicijas galima apibr��ti kaip l��as, naudojamas ilgalaikiam turtui, 
vertybiniams popieriams ir stambiems pirkiniams �sigyti bei paskoloms, 

panaudotoms jiems pirkti, gr��inti. Santaupos � tai po investicij� ir kit� i�laid�
likusios l��os, kurias nam� �kiai laiko bankuose, namuose arba yra paskolin�.

Pasak LLRI respondent�, 2001 m. nam� �kiai santaupoms ir investicijoms skyr�
tiek pat pajam�, kaip ir prie� metus � ketvirtadal�. Likusi� dal� pinigini� pajam�
gyventojai i�leido einamajam vartojimui � maistui, drabu�iams, komunalin�ms, 
transporto, ry�i� paslaugoms, kitoms reikm�ms. Ta�iau jei santaupoms 2001 m. buvo 
skiriama 1 proc. daugiau pinig�, tai nam� �ki� investicijos per metus suma��jo 9 
proc. Taigi neeinamajam vartojimui skirta pinig� suma, nepaisant �iek tek didesni�
nam� �ki� pajam�, suma��jo, o einamojo vartojimo i�laidos i�augo.  

62 www.finmin.lt.
63 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos ap�valga Nr. 8. 
64 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 01.04.2002. 

N

62 www.fi nmin.lt
63 Vilniaus bankas, Lietuvos makroekonomikos apžvalga Nr. 8.   
64 Hansabank Markets, The Baltic Outlook, 01.04.2002.
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o einamojo vartojimo išlaidos išaugo. 

2.5 grafi kas

* prognozė
Šaltinis: LLRI tyrimas

2001 m. gyventojai investicijoms vidutiniškai skyrė 183 Lt per mėnesį (11 proc. pini-
ginių pajamų). Kiek didesnė pajamų dalis buvo sutaupoma - 223 Lt (13 proc. namų ūkių 
mėnesinių pajamų).

Tačiau kaip rodo SD namų ūkių pajamų ir išlaidų duomenys, 2001 m. namų ūkiai 
santaupoms kas mėnesį galėjo skirti vos 1,5 Lt (prieš metus šis dydis siekė 8,6 Lt.). Tokius 
didelius LLRI ir SD duomenų skirtumus, kaip ir analizuojant namų ūkių pajamas, reikėtų 
aiškinti  nevienodu tyrimo objektu: LLRI tyrimo dalyviai į vidutinį šalies namų ūkį, o SD 
respondentai vertina savo fi nansinę padėtį. Tai, kad tik 1,3 proc. SD tyrimo responden-
tų save vertino kaip pasiturinčius, tuo tarpu net 30,2 proc. save laikė vargšais, paaiškina 
santykinai mažas SD skelbiamas namų ūkių pajamas, taigi ir galimybes taupyti. Taip pat 
tikėtina, kad namų ūkiai SD apklausų metu slepia šešėlines pajamas, bijodami, kad tokia 
informacija bus panaudota prieš juos. 

Be namų ūkių biudžetų tyrimų, 2001 m. SD pradėjo skelbti vartotojų pasitikėjimo 
rodiklį, kuris atspindi vartotojų požiūrį į artimiausias namų ūkių ir šalies ekonomikos per-
spektyvas65. Pagal šį rodiklį tik apie 23 proc. namų ūkių truputį pajamų gali skirti santau-
poms66, likę apklaustieji teigė, kad visas pajamas išleidžia.

LLRI apklausos dalyviai mano, kad 2002 m. namų ūkių investicijos augs sparčiau nei 
santaupos, atitinkamai 5 ir 3 proc. 

Jeigu, kaip teigia LLRI respondentai, darbo užmokestis ir toliau augs, mažės nedar-
bas ir sparčiau kils realios namų ūkių pajamos, tai vis daugiau pajamų gyventojai galės 
skirti taupyti ir (ar) stambiems pirkiniams įsigyti. Stiprėjančios fi nansinės galimybės ir sta-
bilumo pojūtis skatins vis daugiau žmonių gyventi skolon – naudotis bankų paskolomis 
ir išperkamąja nuoma.

Kita vertus, daugelis iš 1200 SD apklaustų  namų ūkių gana skeptiškai vertino gali-
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2.5 grafikas 

* prognoz�
�altinis: LLRI tyrimas 

2001 m. gyventojai investicijoms vidutini�kai skyr� 183 Lt per m�nes� (11 proc. 
pinigini� pajam�). Kiek didesn� pajam� dalis buvo sutaupoma - 223 Lt (13 proc. 
nam� �ki� m�nesini� pajam�). 

Ta�iau kaip rodo SD nam� �ki� pajam� ir i�laid� duomenys, 2001 m. nam� �kiai
santaupoms kas m�nes� gal�jo skirti vos 1,5 Lt (prie� metus �is dydis siek� 8,6 Lt.). 

Tokius didelius LLRI ir SD duomen� skirtumus, kaip ir analizuojant nam� �ki�
pajamas, reik�t� ai�kinti  nevienodu tyrimo objektu: LLRI tyrimo dalyviai � vidutin�
�alies nam� �k�, o SD respondentai vertina savo finansin� pad�t�. Tai, kad tik 1,3 
proc. SD tyrimo respondent� save vertino kaip pasiturin�ius, tuo tarpu net 30,2 proc. 
save laik� varg�ais, paai�kina santykinai ma�as SD skelbiamas nam� �ki� pajamas, 
taigi ir galimybes taupyti. Taip pat tik�tina, kad nam� �kiai SD apklaus� metu slepia 
�e��lines pajamas, bijodami, kad tokia informacija bus panaudota prie� juos.  

Be nam� �ki� biud�et� tyrim�, 2001 m. SD prad�jo skelbti vartotoj� pasitik�jimo 
rodikl�, kuris atspindi vartotoj� po�i�r� � artimiausias nam� �ki� ir �alies ekonomikos 
perspektyvas65. Pagal �� rodikl� tik apie 23 proc. nam� �ki� truput� pajam� gali skirti 
santaupoms66, lik� apklaustieji teig�, kad visas pajamas i�leid�ia. 

65 Vartotoj� pasitik�jimo rodiklis remiasi vartotoj� nuomoni� tyrimu, kurio metu apklausiama 1200 
nam� �ki�. Pasitik�jimo rodiklis apima susistemintus atsakymus � 4 klausimus: apie nam� �kio 
finansin� pad�t�, �alies ekonomin� pad�t�, nedarbo lygio kitim� ir tikimyb� sutaupyti per artimiausius 
12 m�nesi�.
66 N� vienas nam� �kis nenurod�, kad sutaupo daug. 

Nam� �ki� pad�tis, proc.
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65 Vartotojų pasitikėjimo rodiklis remiasi vartotojų nuomonių tyrimu, kurio metu apklausiama 1200 namų ūkių. Pasitikėjimo rodiklis 
apima susistemintus atsakymus į 4 klausimus: apie namų ūkio fi nansinę padėtį, šalies ekonominę padėtį, nedarbo lygio kitimą ir 
tikimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių.
66 Nė vienas namų ūkis nenurodė, kad sutaupo daug.
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mybę per artimiausius metus sutaupyti.

2.6 grafi kas

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Būtina atkreipti dėmesį, kad investicijos ir taupymas didės tik tuomet, jei nebus di-
dinami privalomieji pirkimai, tokie kaip transporto priemonių savininkų privalomas civi-
linės atsakomybės draudimas, kuris, kaip savotiškas mokestis, nepalieka vartotojui teisės 
rinktis ir mažina gyventojų disponuojamas pajamas.

2.7 grafi kas

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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2.5 grafikas 

* prognoz�
�altinis: LLRI tyrimas 

2001 m. gyventojai investicijoms vidutini�kai skyr� 183 Lt per m�nes� (11 proc. 
pinigini� pajam�). Kiek didesn� pajam� dalis buvo sutaupoma - 223 Lt (13 proc. 
nam� �ki� m�nesini� pajam�). 

Ta�iau kaip rodo SD nam� �ki� pajam� ir i�laid� duomenys, 2001 m. nam� �kiai
santaupoms kas m�nes� gal�jo skirti vos 1,5 Lt (prie� metus �is dydis siek� 8,6 Lt.). 

Tokius didelius LLRI ir SD duomen� skirtumus, kaip ir analizuojant nam� �ki�
pajamas, reik�t� ai�kinti  nevienodu tyrimo objektu: LLRI tyrimo dalyviai � vidutin�
�alies nam� �k�, o SD respondentai vertina savo finansin� pad�t�. Tai, kad tik 1,3 
proc. SD tyrimo respondent� save vertino kaip pasiturin�ius, tuo tarpu net 30,2 proc. 
save laik� varg�ais, paai�kina santykinai ma�as SD skelbiamas nam� �ki� pajamas, 
taigi ir galimybes taupyti. Taip pat tik�tina, kad nam� �kiai SD apklaus� metu slepia 
�e��lines pajamas, bijodami, kad tokia informacija bus panaudota prie� juos.  

Be nam� �ki� biud�et� tyrim�, 2001 m. SD prad�jo skelbti vartotoj� pasitik�jimo 
rodikl�, kuris atspindi vartotoj� po�i�r� � artimiausias nam� �ki� ir �alies ekonomikos 
perspektyvas65. Pagal �� rodikl� tik apie 23 proc. nam� �ki� truput� pajam� gali skirti 
santaupoms66, lik� apklaustieji teig�, kad visas pajamas i�leid�ia. 

65 Vartotoj� pasitik�jimo rodiklis remiasi vartotoj� nuomoni� tyrimu, kurio metu apklausiama 1200 
nam� �ki�. Pasitik�jimo rodiklis apima susistemintus atsakymus � 4 klausimus: apie nam� �kio 
finansin� pad�t�, �alies ekonomin� pad�t�, nedarbo lygio kitim� ir tikimyb� sutaupyti per artimiausius 
12 m�nesi�.
66 N� vienas nam� �kis nenurod�, kad sutaupo daug. 
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LLRI apklausos dalyviai mano, kad 2002 m. nam� �ki� investicijos augs 
spar�iau nei santaupos, atitinkamai 5 ir 3 proc.  

Jeigu, kaip teigia LLRI respondentai, darbo u�mokestis ir toliau augs, ma��s nedarbas 
ir spar�iau kils realios nam� �ki� pajamos, tai vis daugiau pajam� gyventojai gal�s
skirti taupyti ir (ar) stambiems pirkiniams �sigyti. Stipr�jan�ios finansin�s galimyb�s
ir stabilumo poj�tis skatins vis daugiau �moni� gyventi skolon � naudotis bank�
paskolomis ir i�perkam�ja nuoma. 

Kita vertus, daugelis i� 1200 SD apklaust�  nam� �ki� gana skepti�kai vertino 
galimyb� per artimiausius metus sutaupyti. 

2.6 grafikas 
�altinis: Lietuvos statistikos departamentas 

B�tina atkreipti d�mes�, kad investicijos ir taupymas did�s tik tuomet, jei nebus 
didinami privalomieji pirkimai, tokie kaip transporto priemoni� savinink� privalomas 
civilin�s atsakomyb�s draudimas, kuris, kaip savoti�kas mokestis, nepalieka vartotojui 
teis�s rinktis ir ma�ina gyventoj� disponuojamas pajamas. 

2.7 grafikas 

Vartotoj� nuomoni� tyrimas, balansai
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2 lentelė. LLRI tyrimo dalyvių vertinimai ir prognozės: darbo užmokes-
tis, namų ūkių pajamos, santaupos ir investicijos, Lt/mėn.

29

2 lentel�. LLRI tyrimo dalyvi� vertinimai ir prognoz�s: darbo u�mokestis, nam� �ki�
pajamos, santaupos ir investicijos, Lt/m�n. 

2000 m. 2001 m. pokytis 2002 m. pokytis
procentais absoliu�iai procentais absoliu�iai

Nam� �ki� pajamos
visam nam� �kiui 1707 1726 1,1% 19 1805 4,6% 79
vienam nam� �kio nariui 646 650 0,6% 4 680 4,6% 30
Neto darbo u�mokestis 969 1035 6,8% 66 1081 4,4% 46
Santaupos, nam� �kio 221 223 0,9% 2 229 2,7% 6
Investicijos, nam� �kio 200 183 -8,5% -17 192 4,9% 9
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3 skyrius. ĮMONĖS

3.1. Įmonių pelningumas vertinamas prieštaringai

Įmonių pelningumas – tai per metus gauto grynojo pelno ir apyvartos santykis, iš-
reikštas procentais. LLRI tyrimo dalyviai mano, kad prieš pusantrų metų pasiekęs že-
miausią ribą (4,6 proc.) įmonių pelningumas iš lėto auga. 2001 m. jis sudarė 6,1 proc., 
o 2002 m. turėtų išaugti iki 6,3 proc. Tai jau trečias tyrimas iš eilės, kai respondentai teigia, 
kad įmonių fi nansinę padėtį atspindintys rodikliai gerėja. Tačiau kiti duomenų šaltiniai 
šios tendencijos nerodo.

3.1 grafi kas

* pelningai dirbančių įmonių, **prognozė
Šaltinis: NVPB67, LLRI tyrimas

SD duomenimis, daugumai įmonių 2001 m. pavyko padidinti pardavimus. Labiau-
siai išaugo šalies pramonės ir mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (atitinkamai 16,9 ir 
6,8 proc.). Metų antroje pusėje atsigavo ir statybos įmonės: per antrąjį 2001 m. pusmetį 
atliktų statybos darbų vertinė išraiška buvo 6 proc. didesnė nei prieš metus, o metinis sta-
tybos darbų augimas sudarė 3,2 proc. Tiek pat išaugo ir krovinių gabenimas kelių trans-
porto priemonėmis. Tačiau kitų rūšių transporto įmonės dar merdi: 2001 m. geležinkelių 
krovinių srautas dėl sumenkusių tranzitinių krovinių srauto sumažėjo 5 proc., jūros laivų 
krovinių sumažėjo 1,6 proc.

LLRI duomenų bazėje68 užfi ksuotų 63 įmonių  pardavimai per 2001 m. vidutiniškai 
išaugo 9 proc. 71 proc. šių bendrovių gavo pelno. Analizuojamų įmonių pelningumas 
išaugo nuo 1 iki 4,3 proc. Pelningai dirbančių įmonių pelningumas siekė 12,2 proc., nuo-
stolingai dirbančių - minus 15,2 proc. (prieš metus atitinkamai 6,8 ir minus 13,5). Nors 
tiriant tą pačią įmonių imtį iš pirmo žvilgsnio yra matomi labai ryškūs teigiami poslinkiai, 
detaliau paanalizavus atskirų įmonių veiklos rezultatus paaiškėjo, kad tokius pelningumo 
šuolius lėmė vos kelių įmonių fi nansinės ir investicinės veiklos rezultatai69. Atmetus šias 
įmones, vidutinis įmonių pelningumas sumažėtų iki 0,3 proc., o tik pelningai dirbančių 
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3 skyrius. �MON�S

3.1. �moni� pelningumas vertinamas prie�taringai 

moni� pelningumas � tai per metus gauto grynojo pelno ir apyvartos santykis, 
i�reik�tas procentais. LLRI tyrimo dalyviai mano, kad prie� pusantr� met�

pasiek�s �emiausi� rib� (4,6 proc.) �moni� pelningumas i� l�to auga. 2001 m. jis 
sudar� 6,1 proc., o 2002 m. tur�t� i�augti iki 6,3 proc. Tai jau tre�ias tyrimas i� 
eil�s, kai respondentai teigia, kad �moni� finansin� pad�t� atspindintys rodikliai 
ger�ja. Ta�iau kiti duomen� �altiniai �ios tendencijos nerodo. 

3.1 grafikas 

* pelningai dirban�i� �moni�, **prognoz�
�altinis: NVPB67, LLRI tyrimas 

SD duomenimis, daugumai �moni� 2001 m. pavyko padidinti pardavimus. Labiausiai 
i�augo �alies pramon�s ir ma�menin�s prekybos �moni� apyvarta (atitinkamai 16,9 ir 
6,8 proc.). Met� antroje pus�je atsigavo ir statybos �mon�s: per antr�j� 2001 m. 
pusmet� atlikt� statybos darb� vertin� i�rai�ka buvo 6 proc. didesn� nei prie� metus, o 
metinis statybos darb� augimas sudar� 3,2 proc. Tiek pat i�augo ir krovini�
gabenimas keli� transporto priemon�mis. Ta�iau kit� r��i� transporto �mon�s dar 
merdi: 2001 m. gele�inkeli� krovini� srautas d�l sumenkusi� tranzitini� krovini�
srauto suma��jo 5 proc., j�ros laiv� krovini� suma��jo 1,6 proc. 

LLRI duomen� baz�je68 u�fiksuot� 63 �moni�  pardavimai per 2001 m. vidutini�kai 
i�augo 9 proc. 71 proc. �i� bendrovi� gavo pelno. Analizuojam� �moni� pelningumas 
i�augo nuo 1 iki 4,3 proc. Pelningai dirban�i� �moni� pelningumas siek� 12,2 proc., 
nuostolingai dirban�i� - minus 15,2 proc. (prie� metus atitinkamai 6,8 ir minus 13,5). 
Nors tiriant t� pa�i� �moni� imt� i� pirmo �vilgsnio yra matomi labai ry�k�s teigiami 
poslinkiai, detaliau paanalizavus atskir� �moni� veiklos rezultatus paai�k�jo, kad 
tokius pelningumo �uolius l�m� vos keli� �moni� finansin�s ir investicin�s veiklos 
rezultatai69. Atmetus �ias �mones, vidutinis �moni� pelningumas suma��t� iki 0,3 

672000 ir 2001 m. duomenys be AB �Naftos terminalas� rezultat�
68 � LLRI duomen� baz� �traukiami periodin�je spaudoje, �moni� interneto puslapiuose pateikiami 
�moni� finansiniai rezultatai. 
69 Naftos terminalo pelno (nuostolio) ir apyvartos santykis buvo daugiau nei 300 proc.; Dirbtinio 
pluo�to pelno � minus 77 proc. 
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68 Į LLRI duomenų bazę įtraukiami periodinėje spaudoje, įmonių interneto puslapiuose pateikiami įmonių fi nansiniai rezultatai.
69 Naftos terminalo pelno (nuostolio) ir apyvartos santykis buvo daugiau nei 300 proc.; Dirbtinio pluošto pelno – minus 77 proc.
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– iki 4,8 proc. (2000 m. atitinkamai buvo 0,9 proc. ir 5,7 proc.). 

Analizuojant gana pastovią įmonių imtį – Nacionalinėje vertybinių popierių biržos 
ofi cialiajame ir einamajame sąraše esančių įmonių duomenis – matyti tos pačios pelnin-
gumo mažėjimo tendencijos: pelningai dirbančių įmonių grynojo pelno ir apyvartos san-
tykis siekė 5,9 proc., visų įmonių - minus 1 proc. (prieš metus atitinkamai buvo 7,7 proc. ir 
0 proc.). 

Naudojant įvairius duomenų šaltinius apskaičiuoti įmonių vidutiniai pelningumo 
rodikliai ir kitimo kryptys nesutampa su LLRI tyrimo dalyvių vertinimais dėl kelių priežas-
čių. Pirma, LLRI duomenų bazėje ir NVPB yra nemažai valstybinių bendrovių, kurių veiklai 
didelę įtaką daro Vyriausybė (pvz., “Mažeikių nafta”). Tad nenuostabu, kad šių įmonių 
rezultatai gali rodyti visiškai kitokias tendencijas nei privačių įmonių rodikliai. Antra, LLRI 
duomenų bazėje ir NVPB sąrašuose esančios įmonės nereprezentuoja visumos. Tikėtina, 
kad mažesnės įmonės, pavyzdžiui, uždarosios akcinės bendrovės, kurios, skirtingai nuo 
įmonių, kotiruojamų NVPB, neprivalo skelbti metinių rezultatų, savo pelnus didino kur 
kas sparčiau, ir tai atspindi rinkos dalyvių nuomonė. Trečia, įmonių fi nansinių ataskaitų  
rodikliai atspindi įmonės buhalterinį rezultatą, kuris gali būti kitoks nei realus. Tikėtina, 
kad rinkos dalyviai vertina būtent pastarąjį, realų įmonės pelningumą.

Augantis įmonių skolinimasis iš bankų (žr. 4 dalį) vis tik leidžia manyti, kad didėja 
ne tik komercinių bankų lankstumas, bet ir įmonių fi nansinis pajėgumas, atsiranda per-
spektyvių verslo projektų. Antra vertus, didelės konkurencijos sąlygomis apyvarta dažnai 
didinama mažinant prekių ar paslaugų kainas, ir tai turi įtakos pelno rezultatams.

Įmonių pelnui sparčiau didėti trukdo tiesioginė ir netiesioginė mokesčių našta (žr. 
1.5 skirsnį). Įmonių tiesioginė mokesčių našta yra nevienoda ir, pasak SD, įmonės sąnaudų 
struktūroje gali svyruoti nuo 2 iki 25 proc., priklausomai nuo pramonės šakos, tačiau ne-
tiesioginė mokesčių našta kai kuriais atvejais gali būti daug didesnė: sudėtingos ir ilgos 
muitinės procedūros, administracinėmis priemonėmis ribojamas darbo užmokestis ir kiti 
suvaržymai trukdo įmonėms kontroliuoti ir prognozuoti savo išlaidas. Visa tai daro neigia-
mą poveikį įmonės pelningumui.

Įmonėms, ypač dirbančioms užsienio rinkose, teigiamą įtaką turėtų daryti atsiskaity-
mų liberalizavimas, pasiūlytas Lietuvos banko 2002 m. pavasarį. Šio pasiūlymo įteisinimas 
leistų šalies viduje, ūkio subjektams sutarus, atsiskaityti bet kuria valiuta. Tai sumažintų 
valiutų konvertavimo išlaidas, leistų išvengti valiutų rizikos, taigi įmonės galėtų tikėtis 
didesnių pelnų, o įmonių savininkai – didesnės nuosavo kapitalo grąžos.

3.2. Nuosavybės grąža didėja

Įmonių nuosavo kapitalo grąža – tai grynojo pelno ir savininkų į įmonę investuoto 
kapitalo procentinis santykis. LLRI tyrimo dalyviai mano, kad nuosavybės grąža, 2000 m. 
pasiekusi žemiausią tašką (8,6 proc.), pradėjo kilti. 2001 m. ji sudarė 10,4 proc. Rinkos daly-
viai prognozuoja, kad investicijų į įmonę grąža ir toliau augs ir 2002 m. pasieks 10,9 proc.
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3.2 grafi kas

* prognozė
Šaltinis: NVPB, LLRI tyrimas

Tačiau NVPB einamajame ir ofi cialiajame sąraše esančių įmonių duomenys nepa-
tvirtina rinkos dalyvių nuomonės apie augančią investuoto kapitalo grąžą. Nefi nansinių 
pelningai dirbančių įmonių nuosavybės grąža 2001 m. nukrito nuo 9,9 iki 9,3 proc. Pagrin-
dinis veiksnys, lėmęs kapitalo grąžos mažėjimą, yra išaugusi pelningai dirbančių įmonių 
nuosavo kapitalo bazė. 

Taigi rinkos dalyviai mano, kad įmonės galutinai įveikė Rusijos krizę, ir ateityje įmo-
nių fi nansiniai rodikliai toliau gerės. Tą pajus ir įmonės savininkai: kiekvienam į įmonę 
investuotam litui 2002 m. teks beveik 11 cnt grynojo pelno. 

 3.3. Investicijoms skiriama vis daugiau pelno

Investicijos - tai viena pagrindinių sėkmingo verslo sąlygų. Jos padeda įmonėms 
tapti našesnėms, didinti konkurencingumą, plėsti pardavimus vidaus ir užsienio rinkose. 
Vienas iš galimų investicijų fi nansavimo šaltinių – įmonės uždirbtas pelnas. LLRI apklau-
sos dalyvių nuomone, 1997–2001 m. įmonės investicijoms skyrė vis didesnę pelno dalį. 
2001 m. viduryje rinkos dalyviai teigė, kad investicijoms yra skiriama 62 proc. pelno, o 
metų pabaigoje  investuojamo pelno dalis išaugo iki aukščiausio – 66 proc. lygio per visą 
LLRI atliekamo tyrimo laikotarpį (nuo 1997 m.). 

Įmonių investicijų procesai visuomet būna aktyvesni metų pabaigoje, kai jau yra 
žinomi metų rezultatai. Tikėtina, kad 2001 m. tokį investicijų padidėjimą lėmė įmonių pa-
stangos pasinaudoti iki 2002 m. pradžios galiojusiu nuliniu investuojamo pelno mokesčio 
tarifu. Daugelis įmonių skubėjo pasinaudoti besibaigiančia pelno mokesčio lengvata, to-
dėl ypač didelis investicijų augimas buvo paskutinį metų ketvirtį. SD duomenimis, 2001 
m. paskutinį ketvirtį, palyginti su 2000 m. tuo pačiu laikotarpiu, bendrosios vidaus investi-
cijos palyginamosiomis kainomis išaugo 36 proc. Taigi tikėtina, kad 2002 m. investuojama 
bus mažiau. 
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3.2 grafikas 

* prognoz�
�altinis: NVPB, LLRI tyrimas 

Ta�iau NVPB einamajame ir oficialiajame s�ra�e esan�i� �moni� duomenys 
nepatvirtina rinkos dalyvi� nuomon�s apie augan�i� investuoto kapitalo gr���.
Nefinansini� pelningai dirban�i� �moni� nuosavyb�s gr��a 2001 m. nukrito nuo 9,9 
iki 9,3 proc. Pagrindinis veiksnys, l�m�s kapitalo gr��os ma��jim�, yra i�augusi 
pelningai dirban�i� �moni� nuosavo kapitalo baz�.

Taigi rinkos dalyviai mano, kad �mon�s galutinai �veik� Rusijos kriz�, ir ateityje 
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3.3 grafi kas

Šaltinis: LLRI tyrimas

Privačių įmonių investicijos iš nuosavų ir iš skolintų lėšų yra tiesiogiai susijusios su jų 
apyvarta, todėl investicijų, kaip ir pardavimų, lyderiai 2001 m., kaip teigia SD, buvo priva-
čios apdirbamosios pramonės, prekybos, nuotolinių ryšių įmonės. Bendros šių ūkio sričių 
investicijos sudarė 64 proc. privataus sektoriaus investicijų arba 43 proc. visų valstybės ir 
privataus kapitalo investicijų.

3.4 grafi kas

* prognozė
Šaltinis: LLRI tyrimas

Valstybė daugiausia investavo į jai priklausančias monopolines ūkio šakas: elektros, 
dujų ir vandens tiekimo, transportavimo įmones, taip pat švietimo ir viešojo valdymo bei 
gynimo įstaigas. Nenoras įsileisti privataus kapitalo į šiuos sektorius ir jų lėta pertvarka 
reikalauja didelių lėšų (2001 m. buvo skirta daugiau kaip 2,1 mlrd. Lt). Šios investicijos 
daugeliu atveju neatsiperka dėl neefektyvios veiklos, valstybinės kainodaros ir nepagrįs-
tų investicinių sprendimų.

LLRI apklausti rinkos dalyviai mano, kad apmokestinus iš įmonių uždirbto pelno 
fi nansuojamas investicijas, įmonių investicijų sumažės, nes beveik ketvirtis lėšų, kurios 
galėtų būti skiriamos investicijoms, bus sumokamos biudžetui. Respondentai teigia, kad 

39

3.3 grafikas 

�altinis: LLRI tyrimas 

Priva�i� �moni� investicijos i� nuosav� ir i� skolint� l��� yra tiesiogiai susijusios su j�
apyvarta, tod�l investicij�, kaip ir pardavim�, lyderiai 2001 m., kaip teigia SD, buvo 
priva�ios apdirbamosios pramon�s, prekybos, nuotolini� ry�i� �mon�s. Bendros �i�
�kio sri�i� investicijos sudar� 64 proc. privataus sektoriaus investicij� arba 43 proc. 
vis� valstyb�s ir privataus kapitalo investicij�.

3.4 grafikas 

Bendrosios vidaus investicijos*, mln.Lt ir 
augimas, proc. 

9,1%

-11,1%
-1,6%

33,4%

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2000 2001 augimas

* prognoz�
�altinis: LLRI tyrimas 

Valstyb� daugiausia investavo � jai priklausan�ias monopolines �kio �akas: elektros, 
duj� ir vandens tiekimo, transportavimo �mones, taip pat �vietimo ir vie�ojo valdymo 
bei gynimo �staigas. Nenoras �sileisti privataus kapitalo � �iuos sektorius ir j� l�ta
pertvarka reikalauja dideli� l��� (2001 m. buvo skirta daugiau kaip 2,1 mlrd. Lt). �ios 
investicijos daugeliu atveju neatsiperka d�l neefektyvios veiklos, valstybin�s
kainodaros ir nepagr�st� investicini� sprendim�.

LLRI apklausti rinkos dalyviai mano, kad apmokestinus i� �moni� u�dirbto pelno 
finansuojamas investicijas, �moni� investicij� suma��s, nes beveik ketvirtis l���,
kurios gal�t� b�ti skiriamos investicijoms, bus sumokamos biud�etui. Respondentai 
teigia, kad 2002 m. bus investuojama apie 56 proc. u�dirbto pelno, t.y. 10 
procentini� punkt� ma�iau nei 2001 m. pabaigoje. 

�moni� investuojama pelno dalis, 
proc.

54 57 57 62 66
56

0
10
20
30
40
50
60
70

1997 1998 1999 2000 2001 2002

39

3.3 grafikas 

�altinis: LLRI tyrimas 

Priva�i� �moni� investicijos i� nuosav� ir i� skolint� l��� yra tiesiogiai susijusios su j�
apyvarta, tod�l investicij�, kaip ir pardavim�, lyderiai 2001 m., kaip teigia SD, buvo 
priva�ios apdirbamosios pramon�s, prekybos, nuotolini� ry�i� �mon�s. Bendros �i�
�kio sri�i� investicijos sudar� 64 proc. privataus sektoriaus investicij� arba 43 proc. 
vis� valstyb�s ir privataus kapitalo investicij�.

3.4 grafikas 

Bendrosios vidaus investicijos*, mln.Lt ir 
augimas, proc. 

9,1%

-11,1%
-1,6%

33,4%

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2000 2001 augimas

* prognoz�
�altinis: LLRI tyrimas 

Valstyb� daugiausia investavo � jai priklausan�ias monopolines �kio �akas: elektros, 
duj� ir vandens tiekimo, transportavimo �mones, taip pat �vietimo ir vie�ojo valdymo 
bei gynimo �staigas. Nenoras �sileisti privataus kapitalo � �iuos sektorius ir j� l�ta
pertvarka reikalauja dideli� l��� (2001 m. buvo skirta daugiau kaip 2,1 mlrd. Lt). �ios 
investicijos daugeliu atveju neatsiperka d�l neefektyvios veiklos, valstybin�s
kainodaros ir nepagr�st� investicini� sprendim�.

LLRI apklausti rinkos dalyviai mano, kad apmokestinus i� �moni� u�dirbto pelno 
finansuojamas investicijas, �moni� investicij� suma��s, nes beveik ketvirtis l���,
kurios gal�t� b�ti skiriamos investicijoms, bus sumokamos biud�etui. Respondentai 
teigia, kad 2002 m. bus investuojama apie 56 proc. u�dirbto pelno, t.y. 10 
procentini� punkt� ma�iau nei 2001 m. pabaigoje. 

�moni� investuojama pelno dalis, 
proc.

54 57 57 62 66
56

0
10
20
30
40
50
60
70

1997 1998 1999 2000 2001 2002



39

2002 m. bus investuojama apie 56 proc. uždirbto pelno, t.y. 10 procentinių punktų mažiau 
nei 2001 m. pabaigoje.

Nors tikimasi, kad panaikinus investuojamo pelno mokesčio lengvatas įmonės 
daugiau skolinsis iš komercinių bankų, tokios investicijos bus brangesnės dėl tiesioginių 
ir netiesioginių paskolų kaštų: palūkanų mokėjimo, įkeičiamo turto vertinimo, draudimo 
ir įkeitimo kaštų, paskolų sutarties sąlygų pakeitimo mokesčių ir kt. Tai turės neigiamos 
įtakos ir įmonių pelningumo rodikliams.

Pertvarkant įmones, kuriant naujas ir konkuruojant su stipriomis tarptautinėmis 
įmonėmis, vis didesnę išlaidų dalį bendrovės skiria mokslui ir inovacijoms. Kadangi tokių 
duomenų ofi ciali statistika neskelbia, o „informacijos amžiuje“ inovacijos tampa vienu iš 
svarbiausių įmonių konkurencingumo veiksnių, LLRI į tyrimą įtraukė naują klausimą apie 
mokslui ir inovacijoms skiriamą įmonės išlaidų dalį. Rinkos dalyvių nuomone, 2001 m. 
inovacijoms buvo skiriama 7,2 proc. visų įmonės išlaidų, o 2002 m. ši dalis išaugs iki 7,5 
proc. 

3 lentelė. LLRI apklausos dalyvių vertinimai ir prognozės: įmonių pelningumas, 
nuosavybės grąža ir reinvestuojamas pelnas, proc. 
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3 lentel�. LLRI apklausos dalyvi� vertinimai ir prognoz�s: �moni� pelningumas, 
nuosavyb�s gr��a ir reinvestuojamas pelnas, proc.  

2000 m. 2001 m. metinis pokytis 2002 m. metinis pokytis
procentais absoliu� iai procentais absoliu� iai

�mon�s
Pelningumas 5,3 6,1 15,1% 0,8 6,3 3,3% 0,2
Nuosavyb�s gr��a 8,6 10,4 20,9% 1,8 10,9 4,8% 0,5
Investicijoms skiriama pelno dalis 62 66 6,5% 4 56 -15,2% -10
M okslui ir inovacijoms skiriama 
i�laid� dalis - 7,2 - - 7,5 4,2% 0,3
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4 skyrius. PINIGAI

4.1. Vyriausybės vertybinių popierių pajamingumas mažėja 

Klausimas apie Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) pajamingumą yra įtrauktas į 
LLRI tyrimą kaip vieną rodiklių, atspindinčių Vyriausybės skolinimosi kaštus ir, netiesiogiai, 
fi skalinės politikos pokyčius, darančius įtaką visų šalyje veikiančių ūkio subjektų veiklai ir 
skolinimosi kainai.

Lietuvos banko duomenimis, 2001 m. pirminėje rinkoje buvo išplatinta VVP už 1441 
mln. Lt,  išpirkta už 1218 mln. Lt. Skola vidaus investuotojams padidėjo 222 mln. Lt ir metų 
pabaigoje sudarė 1746 mln. Lt. Nors grynasis skolinimasis buvo 100 mln. Lt mažesnis nei 
2000 m., Vyriausybės įsipareigojimai vidaus investuotojams pasiekė aukščiausią lygį nuo 
1994 m., kai buvo pradėti emituoti VVP. 

4.1 grafi kas

Šaltinis: Lietuvos bankas

Sumažėjusį Vyriausybės skolinimąsi lėmė reformuojama valstybės skolos struktūra: 
2000 m.  iždo vekseliai (trumpalaikiai VP) sudarė 80 proc. visos pasiskolintos sumos, o 
2001 m. – tik 53 proc. 2001 m. nebebuvo emituojami 1 ir 3 mėn. trukmės VVP, tačiau rin-
koje pirmą kartą pasirodė vidutinio termino – 5 ir 7 metų iždo obligacijos. Vidutinė VVP 
trukmė pailgėjo iki 807 dienų (2000 m. buvo 369 dienos). Finansų ministerija ketina ir to-
liau ilginti VVP terminą: nuo 2001 m. vidurio nebeemituojamos 2 m. trukmės obligacijos, 
tačiau 2002 m. kovo mėnesį buvo pradėti platinti 10 m. termino VVP70.

Didžiausi investuotojai į Vyriausybės skolinius įsipareigojimus yra bankai.  2001 m. 
pabaigoje jiems priklausė 58 proc. visų apyvartoje esančių VVP, kurių nominali vertė sie-
kė 1,3 mlrd. Lt (prieš metus – 0,9 mlrd. Lt arba 48 proc.).71
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2001 m. bank� VVP paklausa vir�ijo pasi�l� beveik du kartus. Nuo 2002 m. kovo 
m�nesio Finans� ministerija pakeit� skolinimosi politik�: VVP aukcionuose emisij�
dydis i� anksto neberibojamas. Pasak ministerijos atstov�, taip siekiama  subalansuoti 

70 Vidutin� pal�kan� norma buvo 6,15 proc., arba 1,48 proc. didesn� nei vidutinis 1 m. i�do  vekseli�
pelningumas. 
71 www.csdl.lt/ lt/ aktualijos/ statistika/ vvp_bendras. phm 
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2001 m. bankų VVP paklausa viršijo pasiūlą beveik du kartus. Nuo 2002 m. kovo 
mėnesio Finansų ministerija pakeitė skolinimosi politiką: VVP aukcionuose emisijų dydis 
iš anksto neberibojamas. Pasak ministerijos atstovų, taip siekiama  subalansuoti Vyriausy-
bės skolinimosi vidaus rinkoje apimtis su  esančiu laisvu pinigų kiekiu72. Tačiau kad būtų 
pasiektas VVP pasiūlos ir paklausos balansas, turėtų arba išaugti valstybės skolinimasis, 
arba (ir) sumažėti VVP paklausa. Dideli Vyriausybės įsipareigojimai (vėl tęsiamas rubli-
nių indėlių grąžinimas, kompensacijos už žemę) ir dar neatliktos brangiai kainuojančios 
reformos (pensijų, sveikatos apsaugos) ateityje pareikalaus naujų lėšų. Didesniam vals-
tybės skolinimuisi yra sukurtas ir teisinis pagrindas: 2002 m. pradžioje buvo patvirtintos 
valstybės vidutinės trukmės skolinimosi politikos kryptys, kuriose valstybės skolos ribos 
išplėstos iki 30 proc. BVP73. Taigi ekonomikai augant Finansų ministerijos suplanuotais 
tempais, valstybės skola per 2002-2004 m. gali padidėti 5,5 mlrd. Lt (43 proc.)74. Nors iki 
Mastrichto kriterijaus, nustatančio valstybės skolos dydį (60 proc. BVP) šalims, ketinan-
čioms prisijungti prie Europos pinigų sąjungos, yra dar toli,  tokie spartūs skolos augimo 
tempai turėtų neigiamą įtaką einamosios sąskaitos defi citui, sulėtintų šalies ūkio augimą, 
blogintų Lietuvos vertinimą užsienio rinkose. Dėl padidėjusios šalies rizikos išaugtų vals-
tybės ir visų ūkio subjektų skolinimosi išlaidas. 

4.2 grafi kas

Šaltinis: Lietuvos bankas

Didelė VVP paklausa, stabili šalies politinė bei fi nansinė padėtis, krentančios pa-
lūkanos tarptautinėse rinkose ir toliau darė įtaką VVP pelningumui: per metus vidutinės 
VVP palūkanų normos sumažėjo nuo 9,29 iki 6,41 proc. 

2000 m. pabaigoje VVP  pelningumas tapo mažesnis nei paskolų palūkanos. Tokios 
tendencijos buvo ir 2001 m., pvz., 1 m. trukmės VVP palūkanos metų pabaigoje siekė 
5 proc., o paskolų beveik 9 proc. Nepaisant to, bankų investicijos į skolos VP didėjo kur 
kas greičiau nei paskolų portfelis (metinis augimas sudarė atitinkamai 33 ir 14 proc.), tik 
metų pabaigoje daugiau dėmesio buvo skirta kreditavimui.

Tačiau gyventojams vis dar pelningiau savo pinigus investuoti į Vyriausybės emi-
tuojamus taupymo lakštus nei laikyti indėlius bankuose. 2002 m. pradžioje išplatintų 2 
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72 Majauskas M,. Aukcionuose VVP emisij� dydis nebus ribojamas, Verslo �inios, 2002.02.27. 
73 �is dydis turi b�ti nevir�ytas 2004 m.  gruod�io 31 d. 
74 2002 m. sausio pabaigoje valstyb�s skola siek� 12,9 mlrd.Lt (25 proc. BVP) 
75 www.finmin.lt 
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73 Šis dydis turi būti neviršytas 2004 m.  gruodžio 31 d.
74 2002 m. sausio pabaigoje valstybės skola siekė 12,9 mlrd.Lt (25 proc. BVP)
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m. trukmės taupymo lakštų palūkanų norma buvo 5,5 proc.75, t.y. 0.17 procentiniu punk-
to didesnė nei terminuotų indėlių kaina Lietuvos bankuose. Tačiau nepaisant aukštesnio 
taupymo lakštų pajamingumo, šio instrumento paklausa yra maža76.

Ilgėjant VVP trukmei, LLRI pakeitė prognozuojamo VVP pelningumo trukmę nuo 1 
iki 3 m. Tyrimo dalyvių nuomone, 2002 m. pabaigoje 3 m. iždo obligacijos kaina pirminė-
je rinkoje sieks 6,04 proc., t.y. bus aukštesnė, nei mokama šiuo metu77.

Tikėtina, kad tokius rinkos dalyvių lūkesčius lėmė jau minėti Vyriausybės ketinimai 
didinti skolinimąsi; taip pat didžiųjų pasaulio valstybių, ypač euro zonoje, ekonomikos 
atsigavimas. Taigi Lietuvos VVP palūkanos stabilizavosi ir tolesnius jų pokyčius lems pa-
saulio investicijų eurais palūkanos, Vyriausybės skolinimosi poreikis ir investuotojų pasi-
tikėjimas Vyriausybe bei jos emituojamais VP, taip pat premija už Lietuvos kredito riziką, 
kuri turėtų mažėti gerėjant Lietuvos kredito reitingui.

4.2. Sumažėjusios palūkanos skatina skolintis

Sparti ekonomikos plėtra, įmonių apyvartos ir pelno didėjimas, gerėjanti namų ūkių 
padėtis ir krentančios palūkanos 2001 m. sudarė palankias sąlygas plėsti kreditavimą. 

LLRI tyrimo ekspertų nuomone, 2001 m. pabaigoje iš Lietuvos bankų 1 m. truk-
mės paskolą litais buvo galima gauti su 8,87 proc. metinėmis palūkanomis (prieš metus 
– 12,6), eurais – šiek tiek pigiau – 7,25 proc. Plėtojantis ilgalaikiam kreditavimui, LLRI į ty-
rimą įtraukė naują klausimą apie ilgalaikes – 5 m. trukmės paskolas. Respondentai mano, 
kad ilgalaikėms reikmėms galima pasiskolinti šiek tiek pigiau – litus už 8,54 proc, eurus už 
7,24 proc.

Lietuvos banko duomenimis, 2001 m. Lietuvos komercinių bankų paskolų portfelis 
išaugo 1,37 mlrd. Lt (23 proc.) ir metų pabaigoje sudarė 7,3 mlrd. Lt, t.y. 15 proc. BVP (prieš 
metus buvo 13 proc. BVP). Privačioms įmonėms ir gyventojams suteiktų paskolų portfeliai 
padidėjo po 24 proc. ir bankų paskolų struktūroje sudarė atitinkamai 62 ir 10 proc.

Daugiausia paskolų 2001 m. pabaigoje buvo suteikta pramonės ir prekybos įmo-
nėms, t.y. stambioms ir stiprioms verslo įmonėms, dėl kurių fi nansinių galimybių bankai 
neabejoja. Tačiau daugelis smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų vis dar teigia, kad bankų 
paskolos jiems yra neprieinamos. Tai lemia kelios priežastys: vis dar silpna įmonių fi nan-
sinė padėtis ir abejotinos atskirų ūkio šakų plėtros galimybės; didesnės smulkaus kredi-
tavimo išlaidos, nepakankamai lanksti bankų politika, taip pat saugesnės ir pelningesnės 
bankų investavimo alternatyvos. 

Iš viso 2001 m. bankai suteikė 5,3 mlrd. Lt naujų paskolų (2000 m. – 4,1 mlrd. Lt). 
Artėjant lito susiejimo su euru dienai, vis didesnę dalį naujai suteikiamų paskolų sudarė 
paskolos litais arba eurais. Skolinimąsi eurais skatina ir užsienio prekybos struktūra (žr. 1.2 
skirsnį): daugiau nei pusė visos užsienio prekybos vyksta su ES ir ES šalimis kandidatėmis, 
su kuriomis dažniausiai atsiskaitoma eurais. 2001 m. naujai išduotų paskolų litais ir eurais 

75 www.fi nmin.lt
76 Nuo 1999 m. pavasario, kai pirmą kartą ši priemonė buvo pasiūlyta rinkoje, iki 2001 m. pabaigos parduota 435 mln. Lt nominalios 
vertės akcijų, išpirkta – 261 mln. Lt, taigi grynosios investicijos į taupymo lakštus sudarė 174 mln. Lt arba 3 proc. bankų terminuotų 
indėlių.
77 2002 m. kovo viduryje išplatintos 3 m. VVP emisijos vidutinis pelningumas siekė 5,3 proc.
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apimtys išaugo po 54 proc., o paskolų JAV doleriais suma buvo beveik lygi per 2000 m. 
išduotų dolerinių paskolų sumai. Dėl šios priežasties pakito suteiktų paskolų valiutinė su-
dėtis. Daugiausia paskolų buvo suteikta litais - 41 proc. (prieš metus – 35 proc.), eurais – 21 
proc. (17 proc.), JAV doleriais – 38 proc. (48 proc.).

55 proc. suteiktų paskolų sudarė vidutinio (nuo 1 iki 5 m.) ir ilgo termino (daigiau 
nei 5 m.) paskolos.

Paskolų portfelio augimui įtakos turėjo ne tik palanki šalies ekonominė padėtis, bet 
ir gerėjančios kreditavimo sąlygos. Sumažėjus JAV dolerio bazinėms palūkanoms, per 
metus gerokai atpigo paskolos. Lietuvos banko duomenims, 2001 m. pabaigoje vidutinė 
paskolų litais palūkanų norma buvo 8,13 proc. (2001 m. pradžioje – 11,18 proc.). Paskolų 
užsienio valiutomis kaina per metus taip pat sumažėjo: JAV doleriais – 4,79 punkto iki 5,93 
proc.; eurais – 2,55 punkto iki 5,45 proc. 

Nors LLRI tyrimo ekspertai, kaip ir ofi cialios institucijos, mano, kad paskolos pinga, 
jų nuomone, pasiskolinti iš Lietuvos bankų buvo galima šiek tiek brangiau, nei rodo Lie-
tuvos banko statistika. Tikėtina, kad rinkos dalyviai į skolinimosi kainą įtraukia ir netiesio-
ginius skolinimosi kaštus, t.y. turto vertinimą ir draudimą, paskolų sutarčių įforminimo ir 
pakeitimo mokesčius bei kitus su skolinimusi susijusius kaštus. Šie kaštai ir lemia paskolų 
kainos skirtumus.

4.3 grafi kas

Šaltinis: Lietuvos bankas

Paskolų palūkanos mažėja ne tik dėl pasaulinių palūkanų, bet ir dėl stabilios šalies 
fi nansinės padėties, kuri lemia alternatyvių banko investicijų – VVP – palūkanų kritimą. Be 
to, stiprėjanti bankų konkurencija verčia bankus vis labiau derintis prie klientų pageidavi-
mų ir patraukti juos savo pusėn siūlant pigesnius kreditavimo produktus.
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ES �alimis kandidat�mis, su kuriomis da�niausiai atsiskaitoma eurais. 2001 m. naujai 
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4.4 grafi kas

Šaltinis: LLRI tyrimas, Lietuvos bankas

LLRI tyrimo dalyviai tikisi, kad paskolų kainos ir toliau kris. 2002 m. pabaigoje trum-
palaikės paskolos turėtų kainuoti 8,36 proc. už litus ir 6,99 proc. už eurus. Penkeriems 
metams pasiskolinti bus galima mokant atitinkamai 8,11 ir 6,99 proc. metinių palūkanų.

Tokie rinkos dalyvių lūkesčiai yra sietini su didėjančia bankų konkurencija, griež-
tesne šalies fi nansine drausme, palankesniu Lietuvos vertinimu užsienio rinkose. Nors 
palyginti su kitomis Vidurio ir Rytų Europos šalimis Lietuvos kredito reitingai yra vieni iš 
žemiausių78, tikimasi, kad jau 2002 m. pirmoje pusėje jie bus pagerinti.

4.5 grafi kas

Šaltinis: www.standardandpoors.com

Paskolų palūkanoms įtakos gali turėti nuo 2002 m. gegužės 24 d. iki 6 proc. maži-
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Paskol� pal�kanoms �takos gali tur�ti nuo 2002 m. gegu��s 24 d. iki 6 proc. 
ma�inama bank� privalom�j� atsarg� norma, kuri yra savoti�kas bank� mokestis: 
komerciniai bankai turi laikyti tam tikr� dal� l��� (�iuo metu 8 proc.) nuo 
�sipareigojim� pal�kan� neduodan�ioje s�skaitoje Lietuvos banke. Suma�inus 

78 Pavyzd�iui, reiting� agent�ros �Standard & Poor�s� Lietuvai suteikti reitingai nesikei�ia nuo 1997 
m.  
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Paskol� pal�kanoms �takos gali tur�ti nuo 2002 m. gegu��s 24 d. iki 6 proc. 
ma�inama bank� privalom�j� atsarg� norma, kuri yra savoti�kas bank� mokestis: 
komerciniai bankai turi laikyti tam tikr� dal� l��� (�iuo metu 8 proc.) nuo 
�sipareigojim� pal�kan� neduodan�ioje s�skaitoje Lietuvos banke. Suma�inus 

78 Pavyzd�iui, reiting� agent�ros �Standard & Poor�s� Lietuvai suteikti reitingai nesikei�ia nuo 1997 
m.  

78 Pavyzdžiui, reitingų agentūros „Standard & Poor‘s” Lietuvai suteikti reitingai nesikeičia nuo 1997 m. 
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nama bankų privalomųjų atsargų norma, kuri yra savotiškas bankų mokestis: komerciniai 
bankai turi laikyti tam tikrą dalį lėšų (šiuo metu 8 proc.) nuo įsipareigojimų palūkanų ne-
duodančioje sąskaitoje Lietuvos banke. Sumažinus privalomųjų atsargų normą, į rinką 
pateks apie 220 mln. Lt. Tiesa, nuo 2002 m. lapkričio 24 d. bus praplėsta privalomųjų atsar-
gų skaičiavimo bazė, į ją įtraukiant nuo 1 iki 2 metų įsipareigojimus. Toks bazės išplėtimas 
absorbuos dalį laisvų lėšų.  

Privalomųjų atsargų normos skaičiavimo bazės ir laikymo laikotarpio79 pokyčiai yra 
susiję su Lietuvos siekiu tapti Ekonominės ir pinigų sąjungos nare, kurioje taikoma plates-
nė skaičiavimo bazė ir mažesnė - 2 proc. norma. LB ketina šį lygį pasiekti per 2-3 metus. 
Tiesa, yra ir daugiau skirtumų, kurie palaipsniui turės būti suderinti: tai rezervų laikymas 
nacionaline valiuta taikant vidurkio principą, atsargų kompensavimas mokant už jas pa-
lūkanas.

Nors anksčiau išvardinti veiksniai turėtų ir toliau mažinti skolinimosi kainą, progno-
zuojamas didžiųjų pasaulio šalių ekonomikos atsigavimas antrajame 2002 m. pusmetyje 
gali sukelti palūkanų pasaulio rinkose, kartu ir Lietuvos kreditų kainos kilimą. Paskolų 
kainos taip pat gali didėti dėl augančios paskolų paklausos ir mažėjančių bankų kredito 
išteklių.  

4.3. Nors palūkanos mažėja, taupoma daugiau 

Nuo šio tyrimo etapo LLRI  rinkos dalyvių nebeklausė apie indėlių palūkanas, nes 
didžioji įmonių lėšų dalis yra laikoma sąskaitose iki pareikalavimo, o už jas palūkanos pa-
prastai nemokamos. Be to, ūkio subjekto indėlio palūkanos yra nuo jo nepriklausomas 
kintamasis, išskyrus tuos atvejus, kai indėlio suma yra pakankamai didėlė ir indėlio pa-
lūkanos yra sutartinės. Kita vertus, indėliai yra svarbi bankų išteklių dalis. Be to, jie atspin-
dinti įmonių bei namų fi nansinės padėties tendencijas. Taigi manome, kad šiame skirsny-
je tikslinga pateikti Lietuvos banko ir kitų ofi cialių šaltinių informaciją.

Lietuvos banko duomenimis, 2001 m. Lietuvos komercinių bankų indėlių port-
felis išaugo daugiausiai nuo 1994 m. Jis  išaugo daugiau nei 2,4 mlrd. Lt (27 proc.) ir 
metų pabaigoje sudarė 11,7 mlrd. Lt. Nepaisant indėlių palūkanų mažėjimo ir, kaip 
rodo gyventojų apklausos, gyventojų nepasitikėjimo komerciniais bankais, san-
taupos išaugo iki 24,4 proc. BVP. Prieš metus šis dydis buvo kur kas mažesnis – 20,7 
proc. BVP. Kokios priežastys lėmė didėjantį taupymą? Pirma, spartus ekonomikos 
augimas ir darbo užmokesčio didėjimas bei palyginti menkai augantis vartojimas 
(žr. 1, 2 skyrių); antra, didėjanti įmonių apyvarta ir gerėjanti fi nansinė padėtis; tre-
čia, inercija renkantis indėlius kaip taupymo priemonę.

Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, terminuoti indėliai ir indėliai iki pareikalavimo yra 
pasiskirstę maždaug vienodai (54 ir 46 proc.), tačiau pastarųjų dalis indėlių visumoje iš 
lėto mažėja: per metus terminuotų indėlių portfelis išaugo 33 proc., o einamųjų sąskaitų 
ir indėlių iki pareikalavimo - 21 proc. 

79 Iki šiol privalomųjų atsargų laikotarpis buvo nuo mėnesio 13 d. iki kito mėnesio 12 d.; nuo gegužės mėnesio laikymo laikotarpis 
prasidės 24 d. ir baigsis kito mėnesio 23 d. 
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Per metus daugiausia buvo sudaryta terminuotų, iki 1 mėn. trukmės indėlių sutar-
čių. Tačiau šalies taupymo lygiui ir bankų kreditų išteklių stabilumui kur kas svarbesni yra 
ilgesnės trukmės indėliai. 2001 m. ilgesniam nei 1 mėn. terminui buvo priimta 11,1 mlrd. 
Lt indėlių, t.y. 28 proc. daugiau nei 2000 m. Tačiau didžiąją dalį sudarė trumpalaikiai iki 
1 m. trukmės indėliai. Kadangi daugiau nei 80 proc. naujai sudarytų indėlių sutarčių pri-
klauso gyventojams, galima manyti, kad trumpą indėlių terminą lemia gyventojų nepa-
sitikėjimas komerciniais bankais ir (ar) savo fi nansinėmis galimybėmis. Maža premija už 
ilgesnį terminą taip pat neskatina ilgalaikio taupymo.

4.6 grafi kas

Šaltinis: Lietuvos bankas

2001 m. viduryje Lietuvos bankui paskelbus apie bazinės valiutos pakeitimą, žymių 
pasikeitimų naujai priimamų indėlių valiutos struktūroje neįvyko. Tik 8 proc. naujai su-
daromų terminuotų indėlių sutarčių buvo nominuotos eurais, o likusi dalis – maždaug po 
vienodai litais ir JAV doleriais. Iki 2002 m. pradžios eurai cirkuliavo tik negrynųjų pinigų 
pavidalu – tai buvo pagrindinė priežastis, lėmusį mažas santaupas eurais. Kita vertus, 
kaip jau rašėme praeitoje knygoje, nauja ir neįprasta valiuta bei nuo jos įvedimo pradžios 
vyraujančios kurso smukimo tendencijos kelia nepasitikėjimą euru. Taigi tikėtina, kad gy-
ventojų santaupos šia valiuta ir toliau didės lėtai. Santaupų valiutos pasirinkimui įtakos 
turi ir visuomenės įprotis taupyti doleriais. Tikėtina, kad tik ryškus JAV dolerio kurso kri-
timas ir dolerinių santaupų išraiškos litais mažėjimas galėtų paskatinti gyventojus keisti 
indėlių valiutą.

Visiškai priešingos turėtų būti įmonių indėlių tendencijos, nes jų valiutinė sudėtis 
priklauso nuo prekybos ryšių, kurių didžioji dalis susijusi su euro zona ir Vidurio bei Rytų 
Europa80.
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 4.7 grafi kas

Šaltinis: Lietuvos bankas
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4.8 grafi kas

Šaltinis: Lietuvos bankas
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Kita priežastis, turėjusi įtakos mažėjančioms palūkanoms - dėl padidėjusio taupymo 
gerokai išaugę bankų kreditų ištekliai ir likvidumas. Nors metų pabaigoje paskolų buvo 
suteikta daugiau, reikia laiko, kad toks likvidų kiekis būtų „įsisavintas“. 

Bankams ir toliau labiausiai reikia ilgalaikių kreditų išteklių (žr. 4.9 grafi ką), už ku-
riuos jie yra pasiruošę mokėti didesnę kainą, o trumpalaikiai ištekliai yra mažiau reikalingi. 
Tikėtina, kad per artimiausius metus skirtingo termino indėlių pelningumo santykis ne-
turėtų keistis: besiplečiantis kreditavimas bei ilgėjantis paskolų terminas ir toliau didins 
ilgalaikių kreditų išteklių poreikį. 

4.9 grafi kas

Šaltinis: Lietuvos bankas

2002 m. indėlių kainai įtakos turės Europos ekonomikos tendencijos, Europos cen-
trinio banko pinigų politika, Lietuvos ūkio plėtra ir kreditų paklausa, bankų konkurencija. 

Bankų konkurencija 2001 m. pradėjo stiprėti: po Lietuvos taupomojo banko privati-
zavimo rinkoje atsirado stiprus žaidėjas „Hansa-LTB“, kuris po pertvarkymo turėtų sudaryti 
rimtą konkurenciją Vilniaus bankui. 2001 m. pabaigoje suaktyvėjo ir suomių fi nansinei 
grupei parduoto Vystymo banko veikla. Šis bankas, dabar vadinamas „Sampo“ banku, 
planuoja per kelerius metus padidinti banko paslaugų rinkos dalį iki 7-8 proc. 

Per metus fi nansų rinkoje atsirado naujų dalyvių: 2001 m. pabaigoje savo veiklą pra-
dėjo Vokietijos banko „Vereins- und Westbank“ skyrius. 2002 m. į rimtesnę konkurencinę 
kovą įsitrauks  Vokietijos bankas „Nord LB“, įsigijęs paskutinį valstybinį komercinį Žemės 
ūkio banką. 

Stiprėjanti bankų konkurencija ir auganti kreditų paklausa bus veiksniai, skatinantys 
didėti indėlių palūkanas. Tačiau dėl šių priežasčių didelio palūkanų augimo tikėtis neverta 
– bankai, turintys stiprius užsienio bankų užnugarius, padidėjusį lėšų trūkumą nesunkiai 
padengs skolindamiesi tarptautinėse rinkose.
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2002 m. ind�li� kainai �takos tur�s Europos ekonomikos tendencijos, Europos 
centrinio banko pinig� politika, Lietuvos �kio pl�tra ir kredit� paklausa, bank�
konkurencija.  

Bank� konkurencija 2001 m. prad�jo stipr�ti: po Lietuvos taupomojo banko 
privatizavimo rinkoje atsirado stiprus �aid�jas �Hansa-LTB�, kuris po pertvarkymo 
tur�t� sudaryti rimt� konkurencij� Vilniaus bankui. 2001 m. pabaigoje suaktyv�jo ir 
suomi� finansinei grupei parduoto Vystymo banko veikla. �is bankas, dabar 
vadinamas �Sampo� banku, planuoja per kelerius metus padidinti banko paslaug�
rinkos dal� iki 7-8 proc.

Per metus finans� rinkoje atsirado nauj� dalyvi�: 2001 m. pabaigoje savo veikl�
prad�jo Vokietijos banko �Vereins- und Westbank� skyrius. 2002 m. � rimtesn�
konkurencin� kov� �sitrauks  Vokietijos bankas �Nord LB�, �sigij�s paskutin�
valstybin� komercin� �em�s �kio bank�.

Stipr�janti bank� konkurencija ir auganti kredit� paklausa bus veiksniai, skatinantys 
did�ti ind�li� pal�kanas. Ta�iau d�l �i� prie�as�i� didelio pal�kan� augimo tik�tis 
neverta � bankai, turintys stiprius u�sienio bank� u�nugarius, padid�jus� l��� tr�kum�
nesunkiai padengs skolindamiesi tarptautin�se rinkose. 

4.10 grafikas 
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4.10 grafi kas 

Šaltinis: Lietuvos bankas

Nuo 2003 m. indėlininkų, fi zinių asmenų, laukia „staigmena“ – ketinama įvesti 
trumpalaikių (iki 1 m.) indėlių palūkanų apmokestinimą 29 proc. pajamų mokesčiu. Kaip 
jau anksčiau minėta, didelė gyventojų indėlių dalis yra trumpalaikiai indėliai, todėl toks 
Vyriausybės ketinimas turės dvejopas pasekmes: indėlių terminų ilgėjimą ir indėlių grįži-
mą „į kojines“. Kuri iš šių pasekmių bus stipresnė, priklausys nuo gyventojų pasitikėjimo 
komerciniais bankais, litu bei Vyriausybe ir Lietuvos banku, kurie  administracinėmis prie-
monėmis gali keisti taupytojų prioritetus.

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

51

Bank� ind�liai ir akredityvai 2001 m. 
pabaigoje, proc.

�kio 4%

�iauli�
2%

kiti 3%

Snoras 
6% L��B

12%
Hansa-

LTB  
32%

Vilniaus 
bankas 

41%

 �altinis: Lietuvos bankas

Nuo 2003 m. ind�linink�, fizini� asmen�, laukia �staigmena� � ketinama �vesti
trumpalaiki� (iki 1 m.) ind�li� pal�kan� apmokestinim� 29 proc. pajam� mokes�iu.
Kaip jau anks�iau min�ta, didel� gyventoj� ind�li� dalis yra trumpalaikiai ind�liai, 
tod�l toks Vyriausyb�s ketinimas tur�s dvejopas pasekmes: ind�li� termin� ilg�jim� ir 
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kurie  administracin�mis priemon�mis gali keisti taupytoj� prioritetus. 

4 lentel�. LLRI tyrimo dalyvi� vertinimai ir prognoz�s: pal�kan�
normos ir nebankin�s paskolos, proc.

2000 m. 2001 m. pokytis 2002 m. pokytis
procentais absoliu�iai procentais absoliu�iai

Pal�kan� normos
1 m. paskolos litais 12,6 8,87 -29,6% -3,73 8,36 -5,7% -0,51
1 m. paskolos eurais - 7,25 - - 6,99 -3,6% -0,26
5 m. paskolos litais - 8,54 - - 8,11 -5,0% -0,43
5 m. paskolos eurais - 7,24 - - 6,99 -3,5% -0,25
3 m. trukm�s VVP - - - - 6,04 - -
Nebankin�s paskolos 20 20 0,0% 0 19 -5,0% -1
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BAIGIAMOSIOS PASTABOS

2002 m. pradžioje LLRI atliktos rinkos dalyvių apklausos duomenimis, 2001 m. Lie-
tuvos ekonomika augo, gerėjo įmonių ir gyventojų padėtis. Panašios tendencijos turėtų 
būti ir šiemet. Ypač didelių verslo, namų ūkių ir bendros šalies ūkio raidos poslinkių tyrimo 
rezultatai nerodo, taigi ir ekspertų pateiktus praėjusių metų vertinimus, ir 2000 m. pro-
gnozes galima vertinti kaip santūriai optimistines. 

Rinkos dalyviai mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas stabiliai auga, skatina-
mas didėjančio eksporto ir investicijų. Ekspertų nuomone, pernai daugėjo ir eksporto, ir 
importo, nors jų plėtros tempai nebuvo labai dideli. Tokius vertinimus greičiausiai lėmė 
sulėtėjusi pasaulio ekonomikos plėtra, o ypač ekonomikos nuosmukis ES, kuri sudaro 
pusę Lietuvos užsienio prekybos. Tikėtina, kad šiuos praradimus kompensavo smarkiai  
išaugęs eksportas į sparčiai besiplėtojančias NVS, ypač Rusijos, rinkas. Importui augti pa-
dėjo didėjančios investicijos, kurios rodo, kad įmonės modernizuoja gamybą ir techno-
logijas, plečia veiklą. Tai sudaro tvirtą pagrindą didinti efektyvumą ir konkurencingumą, 
taigi ir tolesnei šalies ūkio plėtrai. 

Rinkos dalyvių nuomone, palaipsniui mažėjo šešėlinės ekonomikos (manoma, kad 
šiuo metu ji sudaro apie penktadalį šalies ekonomikos). Tikėtina, kad tam įtakos turėjo 
ekspertų nurodytas mokesčių naštos mažėjimas. Kaip rodo ankstesnių tyrimų duome-
nys, kitas svarbus veiksnys – mažėjantys nelegalių ir neapskaitomų prekių srautai. Tačiau 
šešėlinę veiklą vis dar skatina didelė mokesčių našta, sudėtingos muitinės procedūros, 
griežtas įmonių veiklos ir darbo santykių reglamentavimas, išbujojusi korupcija, apribo-
tos galimybės užsiimti ūkine-komercine veikla neregistruojant įmonės.

Rinkos dalyviai teigia, kad vartojimo ir gamintojų prekių kainos didėja. Kadangi 
asmeninis vartojimas padidėjo labai menkai, jo įtaka kainų didėjimui greičiausiai buvo 
minimali. Kainos daugiausia didėjo dėl monopolinių bei valstybės reguliuojamų kainų bei 
mokesčių politikos pokyčių. Kainų lygį kilstelėjo nuo 2001 m. rugpjūčio mėnesio pabran-
gęs vanduo, elektra, telekomunikacijų paslaugos, taip pat cukraus kainų reguliavimas, 
nulėmęs kitų maisto produktų, kurių gamybai naudojamas cukrus, brangimą. 

Tyrimo duomenimis, 2001 m. gana smarkiai sumažėjo mokesčių našta. Pateikdami 
tokius vertinimus, rinkos dalyviai greičiausiai atsižvelgė į didesnį nei tikėtasi ekonomikos 
augimą bei mokesčių mažinimą. Tačiau ekspertų nurodytas mokesčių naštos mažėjimas 
yra gana didelis, palyginti su tuo, kokią įtaką galėjo daryti 2001 m. įvykę mokesčių poky-
čiai. Tikėtina, kad mokesčių naštą lengvino didėjančios neapmokestinamos arba mažes-
niais tarifais apmokestinamos pajamos. Kitas galimas veiksnys – individualios ūkinės-ko-
mercinės   veiklos mažėjimas. Tai patvirtintų prielaidą, kad, nepriklausomai nuo įstatymų 
įtvirtintų mokesčių tarifų ir nepaisant BVP augimo, žmonės patys nusprendžia, kiek jie 
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išgali sumokėti valstybei. Jei mokesčiai tampa nepakeliami, jų stengiamasi įvairiais būdais 
išvengti, pasirenkama šešėlinė veikla arba apskritai nutraukiama ekonominė veikla. 

Kaip rodo tyrimo rezultatai, nuo Rusijos križės užsitęsęs įmonėms nepalankus laiko-
tarpis baigiasi, gerėja įmonių fi nansinė padėtis. Ekspertų nuomone, įmonių pelningumas, 
prieš pusantrų metų pasiekęs žemiausią ribą, pradėjo iš lėto augti. Augant įmonių pelnin-
gumui, pradėjo didėti ir įmonių nuosavo kapitalo grąža. Pastaraisiais metais vis didesnę 
pelno dalį įmonės skyrė investicijoms. Investicijų ypač padaugėjo 2001 m. pabaigoje, nes 
įmonės skubėjo pasinaudoti dar galiojusiu reinvestuojamojo pelno neapmokestinimu. 

Sparti ekonomikos plėtra ir didėjantis įmonių fi nansinis pajėgumas skatino jas plės-
ti veiklą, kurti perspektyvius verslo projektus, taigi ir daugiau skolintis iš bankų. Palankias 
sąlygas skolintis sudarė ir krentančios paskolų palūkanos, kurioms įtaką darė stiprėjanti 
bankų konkurencija, stabili šalies fi nansinė padėtis, palankūs Lietuvos vertinimai užsie-
nio rinkose. Reikia paminėti, kad iki šiol daugeliui smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių 
paskolos yra neprieinamos. Tai greičiausiai lemia vis dar neaiškios atskirų įmonių plėtros 
galimybės, gerų verslo projektų stoka. Kitos svarbios priežastys – didesnės smulkaus kre-
ditavimo išlaidos, nepakankamai lanksti bankų politika, saugesnės ir pelningesnės bankų 
investavimo alternatyvos. 

Nors ekonomikos rodikliai gerėja, didėja investicijos, įmonių apyvarta ir pelnas, rin-
kos dalyviai mano, kad nedarbo lygis nemažėja. Tikėtina, kad nedarbo lygiui mažėti truk-
do didelė mokesčių našta, griežtas darbo santykių reguliavimas, neaiškios įmonių plėtros 
perspektyvos, apribotos galimybės užsiimti individualia ūkine-komercine veikla. 

Gerėjančią šalies ūkio būklę turėtų atspindėti ir gyventojų pajamos. Pasak rinkos 
dalyvių, pernai gerokai išaugo vidutinis darbo užmokestis (7 proc.). Tačiau nepaisant ky-
lančio darbo užmokesčio, gyventojų pajamos, kaip rodo tyrimo rezultatai, didėjo labai 
nedaug (tik 0.6 proc.). Tai turėtų reikšti, kad beveik tiek, kiek didėjo darbo užmokestis, 
turėjo mažėti gyventojų kitos, su darbo samda nesusijusios pajamos. Be sumažėjusių 
dirbančių pensininkų pensijų, galėjo mažėti indėlių palūkanų pajamų (dėl mažėjančių 
palūkanų normų), bet tikėtina, kad labiausiai mažėjo individualios veiklos pajamų. Ga-
lima manyti, kad dėl mokesčių ir reguliavimų naštos dalis individualių įmonių savininkų 
nutraukė veiklą arba iškeitė savo verslą į samdomą darbą ir pradėjo gauti pajamas kaip 
darbo užmokestį. 

Kaip ir anksčiau, ekspertų nurodytas vidutinis darbo užmokestis yra gerokai dides-
nis už ofi cialiai skelbiamą rodiklį. Šis skirtumas byloja apie tai, kad, dalis darbo užmokes-
čio mokama neofi cialiai, ne pagal darbo sutartį. Tai, kad ekspertai nurodė didesnį darbo 
užmokesčio augimą nei ofi ciali statistika, gali reikšti, kad nedeklaruojama darbo užmo-
kesčio dalis didėjo. Atrodytų, kad dėl to turėjo plėstis ir šešėlinė ekonomika, tačiau tyrimo 
rezultatai to nerodo. Viena iš priežasčių, kodėl didėjant nedeklaruojamam darbo užmo-
kesčiui šešėlinė ekonomika nedidėjo, – mažėjo neapskaitomos individualios veiklos. Be 
to, žmonės, anksčiau turėję šešėlinių pajamų iš savo verslo, bet perėję į samdomąjį darbą, 
galėjo dalį darbo užmokesčio irgi gauti “vokelyje”. 
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Pernai daugiau išlaidų buvo skiriama namų ūkių vartojimui. Tačiau reikia paminėti, 
kad dėl brangstančių prekių ir paslaugų išaugo einamojo vartojimo išlaidos, o pats varto-
jimas didėjo nedaug. Šias išlaidas labiausiai didino pabrangusios komunalinės paslaugos, 
pokalbiai telefonu, maisto produktai. Kaip rodo tyrimo duomenys, namų ūkių pajamos 
augo labai nedaug, taupymas praktiškai nedidėjo, o namų ūkių investicijos smarkiai 
sumažėjo. Taigi galima teigti, kad einamasis vartojimas augo ilgalaikio vartojimo, t.y. in-
vesticijų, sąskaita. Reikia paminėti, kad be didėjančių kasdienio vartojimo išlaidų namų 
ūkių investicijas galėjo mažinti besiplečiančios išperkamosios nuomos galimybės, kurios 
skatino stambių pirkinių fi nansavimą paskirstyti dalimis per kelerius metus. 

Ekspertai prognozuoja, kad Lietuvos ūkis šiemet augs panašiais tempais kaip ir 
pernai. Jo plėtrą turėtų skatinti palaipsniui atsigaunantis vidaus vartojimas, didėjantis 
eksportas ir investicijos. Tikėtina, kad gerėjantys Lietuvos makroekonomikos rodikliai, 
stabilus fi nansų sektorius bei sėkmingos derybos dėl narystės ES didins užsienio inves-
tuotojų pasitikėjimą bei investicijų. Investicijoms iš euro zonos valstybių teigiamą įtaką 
gali turėti sumažėjusi valiutų rizika litą persiejus prie euro. Tikėtina, kad vienas svarbiausių 
veiksnių, nulėmusių teigiamas Lietuvos ūkio raidos prognozes, – laukiamas užsienio rinkų 
atsigavimas. Vis dėlto manoma, kad praėjusiais metais sulėtėjusios pasaulio ekonomikos 
plėtros įtaka dar ribos eksporto ir importo augimo tempus. Rinkos dalyvių nuomone, šie-
met jie nespartės.

Manoma, kad kainos šiemet kils daugiau nei pernai. Kainoms įtakos gali turėti pa-
laipsniui auganti vidaus paklausa, tačiau svarbiausias veiksnys – administruojamų kainų 
ir mokesčių politikos pokyčiai (pabrangusi elektra, padidinti degalų akcizai). Priešinga 
linkme kainų lygį turėtų paveikti akcizų naikinimas. Tikėtina, kad įmonės, norėdamos pa-
didinti savo konkurencingumą, pasinaudos šia galimybe ir pigins prekes (nors tai galima 
pasakyti tik apie tas prekes, kurių akcizų nepakeis prekių apyvartos mokestis). 

Kainų lygiui įtakos turės lito ir JAV dolerio kurso svyravimai, atsiradę persiejus litą 
prie euro. Daugelį žaliavų, įskaitant ir energetikos išteklius, Lietuvos įmonės perka už do-
lerius. Litą persiejus prie euro ir svyruojant lito ir dolerio kursui, kylantis dolerio kursas di-
dins šių žaliavų kainas ir atvirkščiai – smunkantis doleris kainas mažins. Turint omeny, kad 
LLRI apklausos metu JAV dolerio vertė euro atžvilgiu kilo, jos įtaka ekspertų prognozėms 
galėjo būti pakankamai didelė. 

Reikia pasakyti, kad pakeitus bazinę valiutą lito ir JAV dolerio kurso svyravimų įtaka 
konkrečioms įmonėms priklauso nuo įmonių įplaukų ir išlaidų valiutų struktūros. Jeigu, 
kaip prognozuoja rinkos dalyviai, dolerio vertė lito atžvilgiu kiltų, tai gali būti nenaudinga 
įmonėms, turinčioms išlaidų doleriais. Jeigu dolerio kursas vis dėlto kristų, tai neigiamai 
paveiktų įmones, turinčias įplaukų doleriais.

Rinkos dalyvių nuomone, 2001 m. smarkai sumažėjusi mokesčių našta šiemet vėl 
didės. Tokias pesimistines prognozes greičiausiai lėmė mokesčių didinimas, pvz., rein-
vestuojamojo pelno apmokestinimas (nors jo įtaką iš dalies  atsvers sumažintas pelno 
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mokesčio tarifas), papildomas individualiųjų įmonių apmokestinimas, degalų ir cigarečių 
akcizų didinimas, išplėsta kelių mokesčio bazė, padidėjęs valstybinės žemės nuomos mo-
kestis. 

Priešingai nei ekspertų prognozės, ofi cialiomis BNP ir biudžeto pajamų prognozė-
mis paremti skaičiavimai rodo, kad šiemet mokesčių našta gana smarkai mažės. Turint 
omeny, kad šiemet numatomos biudžeto įplaukos didės nedaug, mažesnį mokesčių naš-
tos rodiklį lėmė palankios šalies ekonomikos augimo prognozės. 

Auganti mokesčių našta, individualiųjų įmonių likvidavimas apmokestinus jas pa-
pildoma Sodros įmoka, taip pat sugriežtintos muitinės procedūros (prekių įvertinimo 
tvarka) sulėtins šešėlinės ekonomikos mažėjimą.

Panašūs veiksniai trukdys ir sparčiau mažėti nedarbo lygiui, nors prognozuojama, 
kad stabiliai augant ekonomikai ir gerėjant įmonių padėčiai, jis mažės daugiau nei per-
nai. Būtina paminėti, kad trumpalaikį nedarbą gali skatinti struktūrinės reformos (pvz., 
“Lietuvos geležinkelių” restruktūrizavimas), nors ilgainiui jos sudarys sąlygas kurti naujų 
darbo vietų. 

Įmonių padėtis turėtų ir toliau gerėti, nors, rinkos dalyvių nuomone, įmonių pelnin-
gumas ir nuosavo kapitalo grąža šiemet augs ne taip sparčiai kaip pernai. Įmonių plėtrą 
turėtų skatinti besiplečiantis eksportas, po truputį didėjantis vidaus vartojimas. Siekda-
mos sėkmingai plėtoti veiklą ir konkuruoti su stipriomis užsienio įmonėmis, Lietuvos 
bendrovės, rinkos dalyvių nuomone, vis didesnę išlaidų dalį skiria mokslui ir inovacijoms 
(apie 7 proc. visų įmonės išlaidų). 

Tikimasi, kad dėl stiprėjančios bankų konkurencijos ir stabilios šalies fi nansinės 
padėties ir toliau mažės paskolų palūkanos, taigi gerės skolinimosi sąlygos. Kita vertus, 
įmonių augimą, kaip rodo tyrimo rezultatai, gali sulėtinti mažėsiančios investicijos iš įmo-
nių pelno, nes beveik ketvirtis lėšų, kurios galėtų būti skiriamos investicijoms, panaikinus 
reinvestuojamo pelno nulinį tarifą bus sumokamos biudžetui. 

Būtina paminėti, kad šalies ūkio plėtrą gali sulėtinti išplėstos valstybės skolinimosi 
ribos. Tokį valdžios sprendimą lėmė didėjantys įsipareigojimų (vėl tęsiamas rublinių in-
dėlių grąžinimas, kompensacijos už žemę) ir numatomos pensijų, sveikatos apsaugos re-
formos, kurios pareikalaus nemažai lėšų. Didesnis lėšų poreikis, rinkos dalyvių nuomone, 
skatins Vyriausybę didinti skolinimosi kainą. Prognozuojama, kad vyriausybės vertybinių 
popierių pajamingumas, kuris pastaruoju metu mažėjo dėl stabilios šalies politinės ir fi -
nansinės padėties bei krentančių palūkanų normų tarptautinėse rinkose, šiemet didės. 
Išplėtus valstybės skolinimosi ribas ir augant ekonomikai, valstybės skola gali sparčiai 
didėti, o tai mažintų pasitikėjimą Lietuvos valdžia, blogintų Lietuvos vertinimą užsienio 
rinkose, didintų valstybės ir visų ūkio subjektų skolinimosi išlaidas. 

Gyventojų pajamos šiemet turėtų augti daug sparčiau nei pernai. Teigiami rinkos 
dalyvių lūkesčiai gali būti siejami su gera šalies makroekonomikos situacija, darbo už-
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mokesčio augimu, nors šiemet jis turėtų šiek tiek sulėtėti. Be to, 2002 m. padidintas neap-
mokestinamas minimumas ir bazinė pensija turėtų pagerinti mažas pajamas gaunančių 
asmenų padėtį ir šiek tiek kilstelėti ofi cialias namų ūkių pajamas. Kita vertus, padidinus 
neapmokestinamąjį minimumą, pajamos gali ir nedidėti, nes dažnai darbdavys su dar-
buotoju tariasi dėl atlygio be mokesčių. 

Reikia paminėti, kad namų ūkių pajamas gali mažinti didesnis individualiųjų įmonių 
apmokestinimas. Gyventojų darbo užmokesčio augimą vis dar stabdo dideli mokesčiai, 
griežtas darbo santykių reguliavimas. Vienas iš jų – minimalus darbo užmokestis, kurio 
didinimo galima sulaukti jau 2003 m. Nors padidinus minimalų darbo užmokestį padidė-
tų mažiausiai uždirbančiųjų pajamos, nemažai žmonių netektų realaus ar potencialaus 
darbo.

Pakankamai optimistinės yra ir ekspertų pateiktos namų ūkių taupymo ir investici-
jų augimo prognozės. Jeigu, kaip teigia rinkos dalyviai, darbo užmokestis ir toliau augs, 
sparčiau kils realios namų ūkių pajamos, tai vis daugiau pajamų gyventojai galės skirti 
santaupoms ir ilgalaikio vartojimo pirkiniams. Manoma, kad namų ūkių investicijos augs 
sparčiau nei santaupos. Gerėjanti fi nansinė padėtis ir stabilumo pojūtis turėtų vis daugiau
žmonių skatinti gyventi skolon – naudotis bankų paskolomis bei išperkamąja nuoma. 

* * *

Rinkos dalyvių lūkesčius lemia šalies vidaus ir išorės veiksniai. Kaip minėta, vienas 
svarbiausių išorės veiksnių, turėsiančių įtakos Lietuvos ūkio plėtrai, yra po praėjusių metų 
ekonomikos nuosmukio Vakarų rinkų atsigavimo tempai. Be jau aptartų vidaus veiksnių, 
svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokią įtaką rinkos dalyvių nuomonei daro pasitikėjimas val-
džia, valdžios sprendimai.

Visuomenės pasitikėjimą šalies vyriausybe didina tai, kad, nepaisant valdžios pasi-
keitimų, tęsiamas privatizavimas, perimti ES integracijos darbai. Vienas reikšmingiausių 
pastarojo meto įvykių – sėkmingas lito susiejimas su euru. Perėjimas prie euro, kaip ba-
zinės valiutos, sumažino Lietuvos eksportuotojų į euro zonos šalis valiutų riziką, sudary-
damas panašias prekybos sąlygas konkurentų atžvilgiu. 2001 m. pasistūmėjo energetikos 
sektoriaus restruktūrizavimas. Šalies ekonomikos rezultatai priklausys nuo to, ar pavyks 
sėkmingai privatizuoti energetikos sektoriaus bendroves, tarp jų “Lietuvos dujas” ir nuo 
“Lietuvos energijos” atskirtas įmones.

Visuomenės pasitikėjimą ir stabilumo pojūtį mažina iki šiol stringančios arba dar 
nepradėtos pensijų, švietimo, sveikatos apsaugos reformos ir valdžios neryžtingumas pri-
imti sprendimus dėl šių sričių plėtros. Reformų atidėliojimas ne tik blogina dabartinę šių 
sričių padėtį, bet varžo visos šalies ekonomiką. Daug diskusijų kelia mokesčių didinimas ir 
naujų apmokestinimo objektų įvedimas, bloginantys įmonių veiklos sąlygas ir didinantys 
gyventojų mokesčių naštą. 



55

Ne mažesnę reikšmę rinkos dalyvių lūkesčiams ir ekonomikos raidai turės tai, ar bus 
gerinamos verslo sąlygos, atsisakoma nereikalingų rinkos suvaržymų, vykdoma valsty-
bės valdymo reforma. Verslo plėtra ir biurokratijos mažinimas įvardijami kaip strateginiai 
dabartinės Vyriausybės programos tikslai, tačiau esminių pokyčių kol kas neįvyko. Nors 
buvo atnaujinta verslo sąlygų gerinimo (Saulėtekio) programa, jos įgyvendinimą stabdo 
politinės valios stoka, įsisenėję procedūriniai trukdžiai, pasiūlymų įgyvendinimo kontro-
lės mechanizmo nebuvimas bei neužtikrintas institucinis reformos tęstinumas. 

Būtina paminėti darbo santykių reguliavimo pokyčius. Buvo tikimasi, kad 2001 m. 
pradėtas darbo santykių liberalizavimas (panaikinta privaloma darbo sutarties forma, 
sumažintos išeitinės pašalpos ir kt.) taps akstinu normalizuoti darbuotojų ir darbdavių 
santykius bei gerinti darbo sąlygas, tačiau jie tik sušvelnino esamus reguliavimus. Didelių 
poslinkių nežada ir šiuo metu Seime svarstomas naujasis Darbo kodeksas. Nors bando-
ma sisteminti teisinį darbo santykių reglamentavimą bei atsisakyti kai kurių atgyvenusių 
nuostatų, darbdavio ir darbuotojų santykiai reguliuojami per daug įsakmiai ir detaliai, su-
darant darbo sutartį nepripažįstama šalių susitarimo laisvė, sureikšminami kolektyviniai 
susitarimai. 

Nors pasikeitus valdančiajai koalicijai pagrindinė ekonominės politikos kryptis 
nepasikeitė, neigiamą įtaką ekonomikos plėtrai gali turėti ryškėjanti tendencija plėsti 
valstybės reguliavimą  ir lengvatų taikymą, didinti valstybės paramą (pvz., cukraus kainų 
nustatymas). Užsienio prekybą gali riboti valdžios pastangos ginti vietos rinką muito mo-
kesčiais ir netarifi nėmis priemonėmis, kurios vis plačiau taikomos. Kaip pavyzdį galima 
paminėti sugriežtintą prekių muitinio vertinimo tvarką, kuri dėl ydingos palyginamųjų 
kainų metodikos taikymo apsunkino visų importuotojų, o ypač smulkiojo verslo atstovų 
verslo sąlygas, skatina nelegalią prekybą, didina importuojamos produkcijos kainą. 

Ilgalaikę šalies raidą ir žmonių lūkesčius lems tai, kaip vyks integracija į ES ir kokią 
įtaką įmonėms ir gyventojams darys su ja susiję teisės normų pakeitimai. Didelę reikšmę 
ekonomikos plėtrai, ypač kaimo vietovėse, turės valdžios sprendimai dėl žemės ūkio pa-
skirties žemės pardavimo Lietuvos juridiniams asmenims ir užsieniečiams bei  numatomo 
Ignalinos atominės elektrinės uždarymo. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad vykstantys ir numatomi vidaus politikos po-
kyčiai, pasaulio įvykiai ir užsienio rinkų plėtros tendencijos gali koreguoti rinkos dalyvių 
vertinimus ir prognozes. Apie tai, kaip jie keisis, sužinosime jau šių metų viduryje, atlikę 
kitą LLRI makroekonomikos rodiklių tyrimą.
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Ištrauka iš “Lietuvos makroekonominių rodiklių tyrimas 1997/
1998”

Kai sakoma: “Statistikos departamentas suskaičiavo metų BVP”, dažnai įsivaizduojama 
tarsi buvo susumuotos visos šalyje sukurtos pridėtinės vertės. Iš tiesų toks tiesioginis skaičia-
vimas net teoriškai įmanomas tik planinėje ekonomikoje. Rinkos ekonomikose yra didžiulė 
“vertės kūrėjų” įvairovė, tad surinkti apie juos pilną informaciją yra nerealu, netgi jei tą infor-
maciją teikti įmonės privalo. Dauguma rodiklių “skaičiuojami” atliekant tyrimus: atrenkamos 
reprezentacinės įmonių, prekių, namų ūkių ir pan. imtys ir, remiantis tyrimų rezultatais, daro-
mi apibendrinimai apie visas įmones, prekes, namų ūkius. Lietuvos Statistikos departamen-
tas taipogi perėjo prie tokios darbo metodikos. Todėl reikia nepasiduoti iliuzijai, kad ofi ciali 
informacija yra tikslus ekonominės tikrovės registras. Statistikos departamento duomenys 
– tai duomenys, gauti iš įmonių privaloma tvarka arba atlikus tyrimus bei skaičiavimus pagal 
statistikos (matematikos) taisykles. 

Matematika operuoja grynaisiais santykiais. Grynųjų santykių erdvėje ji yra taikytina ir 
duoda teisingus rezultatus. Tačiau norint pasinaudoti matematika ekonominiams rodikliams 
gauti, reikia ekonominę realybę transformuoti į grynuosius santykius, o gautus rezultatus 
suprojektuoti atgal į realų gyvenimą. Realybės pavertimas skaitiniais duomenimis ir yra pa-
grindinė statistikos ribotumo (sąlygiškumo) priežastis. Pvz., norint suskaičiuoti pagrindinį 
makroekonominį rodiklį – BVP – gamybos metodu, daroma prielaida, kad galima sumuoti 
skirtingus produktus bei paslaugas, naudojant jų 

rinkos kainas (t.y. kiekybinę skirtingų kokybių išraišką).  

Tačiau kaina – lemianti viską konkrečiame sandoryje – atsieta nuo konkretaus laiko ir 
vietos tampa formaliu įverčiu ir nebūtinai išreiškia to sandorio tikrąją vertę bendrame kon-
tekste. 

Ekonominiuose vertinimuose BVP rodikliui suteikiamas kone didžiausias reikšmingu-
mas, kai tuo tarpu jo skaičiavimo metodologija nėra nei skaidri, nei viešai aptariama.

Šiandieninėje konkurencija grindžiamoje ekonomikoje kokybiniai veiksniai įgyja vis 
didesnę reikšmę. Svarbiau tampa ne kiek ir už kiek parduota, o kaip pavyko patenkinti speci-
fi nius poreikius, atrasti naujas nišas rinkoje, naujus produktus bei technologijas. Neabejotinai 
svarbiau yra ne pagaminti, o parduoti: suformuoti fi rmos (prekės) įvaizdį, teikti aptarnavimą 
po pirkimo ir pan. Šios papildomos įmonės veiklos ne visuose dabartiniuose sandoriuose at-
sispindi. Taigi, ir bendrieji ekonominiai rodikliai jų neįvertina, nors kaip tik platesniame kon-
tekste tos veiklos gali būti labai reikšmingos (pavyzdžiui, naujos komunikacijos priemonės 
gali sumažinti visų komunikuojančių išlaidas telefonui).

Statistikoje ekonominės veiklos jungiamos į grupes. Grupuojama neproporcingai 
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detaliai išskiriant senąsias tradicines šakas (daugiausiai susijusias su materialių produktų 
gamyba), o naujas gamybos bei paslaugų rūšis (informacinių technologijų, komunikacijos, 
konsultavimo) sujungiant į daug stambesnius junginius arba priskiriant patogiausiai grupei 
– “kita”. Tuo tarpu pastarųjų dalis BVP ir svarba ekonomikos plėtrai santykinai didėja.

Patikėjus suskaičiuotu BVP, linkstama didžiuotis jo augimu bei tikėtis to paties savo 
asmeninėje piniginėje. Tačiau BVP augimas neparodo konkretaus žmogaus gerovės ir nebū-
tinai reiškia gyvenimo lygio kilimą. Dažnai sparčiau augant BVP nukenčia atskiros socialinės 
grupės – pavyzdžiui, rekonstruojant gamybą, atleidžiami žemos kvalifi kacijos darbuotojai 
arba didėja darbo intensyvumas, didėja aplinkos užterštumas. Arba, augant BVP, didinamas 
perskirstymas bei valdžios išlaidos, todėl dirbančiųjų pajamos neauga taip, kaip jie nusipelno. 
Vienais kitais metais smarkiau ūgtelėjęs  BVP dar nebūtinai reiškia naują ekonomikos kokybę. 
Jis gali būti nulemtas atskirų veiklos sričių laikinu suklestėjimu, trumpalaikių tikslų išsipildy-
mu ilgalaikių sąskaita ir pan. 

Tik ilgalaikis BVP augimas reiškia šalies ekonominį augimą. O BVP augimo santykis su 
gyvenimo lygiu tebėra aktualus ekonominės sociologijos tyrimo objektas.  

Dabar į namų ūkius žvelgiama kaip į įmonių teikiamų prekių bei paslaugų vartotojus. 
Tačiau atsirandant ir plėtojantis naujoms paslaugoms, vis dažniau pasigirsta svarstymų ar 
pietų virimas, vaikų priežiūra bei namų ruoša nėra pridėtinės vertės kūrimas. Kadangi ekono-
miškai aktyvaus asmens gyvenime laikas yra lemiantis faktorius, tradicinės namų ūkių veiklos 
tampa ekonominėmis kategorijomis. Tokios požiūrių transformacijos gali smarkiai pakeisti 
namų ūkiams priskiriamą vaidmenį bendroje ekonomikos vyksmo schemoje.  

Tyrinėjimams dėkingas ir visuomenės dėmesio nestokojantis fenomenas yra šešėlinė 
ekonomika. Dažniausiai į ją žvelgiama kaip į ekonominę anomaliją. Tačiau yra ir šviesioji mė-
nulio pusė. Palikus nuošalyje įstatymo draudžiamas veiklas ir nelegalią užsienio prekybą, lie-
ka įmonės, vedančios dvigubą buhalteriją, išradingi ir veiklūs namų ūkiai (pogrindiniai fabri-
kėliai bei dirbtuvės), turgaus prekeiviai bei laisvi menininkai: vertėjai, repetitoriai, menininkai, 
gydytojai, teisininkai, auklės, kirpėjos, tortų kepėjos ir pan. Tik dalis visų išvardintų “mokesčių 
vengėjų” veiklos yra šešėlyje. Dalį mokesčių įmonės moka, asmenys, nedeklaruojantys visų 
pajamų, turi ofi cialią darbovietę (iš kurios parsineša minimalią algą) arba yra išsipirkę paten-
tą. Matyt yra priežasčių, dėl kurių šie žmonės pasirenka riziką, o ne visų pajamų deklaravimą.   

Šešėlinė ekonomika pripažįstama ir pateisinama kaip socialinis amortizatorius. O dide-
lė jos apimtis yra signalas valdžiai, kad ji deramai neatlieka savo funkcijų: nesukuria sąlygų 
legaliam verslui saugiai egzistuoti arba dideliais mokesčiais bei reguliavimu padaro jį sunkiai 
plėtojamu ir nepelningu.

Politinėje ir ekonominėje retorikoje naudojami statistiniai rodikliai – BVP, infl iacija, vi-
dutinis darbo užmokestis, vidutinės namų ūkio pajamos – yra labiausiai apibendrinti, taigi, 
mažiausiai naudingi konkrečiai įmonei ar asmeniui priimant sprendimus. Panagrinėkime 
vidutines namų ūkių pajamas. Tokia informacija reikalinga gamintojui (paslaugų tiekėjui) 
identifi kuojant savo potencialius klientus. Anot Lietuvos Statistikos departamento, vidutinės 
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namų ūkių pajamos mieste 1997 m. buvo 990 Lt/mėn. Vidutinį namų ūkį mieste statistiškai 
sudaro 2.63 asmens. Imkime šeimą iš trijų asmenų. Tuomet vieno namų ūkio nario pajamos 
būtų lygios 330 Lt/mėn. Išvada – nė vienas jų nėra potencialus švarko už 400 Lt pirkėjas. Ta-
čiau lygiai taip pat galima situacija, kad vienas asmuo yra vaikas, taigi – jo pajamos lygios 
nuliui (rengiamas jis pusbrolių rūbais, o žaidžia dovanotais žaislais), vienas pensininkas – jo 
pajamos lygios 200 Lt (poreikiai mažesni nei dirbančiojo), o vienas dirbantis uždirba – 790 
Lt. Kadangi paprastai pagrindinis šeimos maitintojas sprendžia, kur pinigus išleisti, be to ir 
poreikiai skiriasi, jis gali pirkti brangesnes prekes nei statistiškai jam priskaičiuotas vidurkis. 
Tas pats galioja ir nagrinėjant pasiskirstymą tarp grupės namų ūkių – pagal statistinį vidur-
kį jie visi turėtų būti “neįdomūs” kompiuterių pardavėjui, tačiau realiai dalis jų kompiuterius 
įsigyja. Ne tik dėl nelygaus pajamų pasiskirstymo, bet ir dėl skirtingų poreikių bei prioritetų. 
(Šią mintį puikiausiai iliustruoja spartus lengvųjų automobilių skaičiaus didėjimas.) Skirtingi 
vartotojų bei gamintojų poreikiai apibendrinami, įvedant “krepšelio” sąvoką, o prioritetai ap-
skritai lieka už nagrinėjimo erdvės.  

Analogiškai – infl iacija ir kainų indeksai. Kur tik atsiranda prekių bei paslaugų “krep-
šelis” bei jiems priskiriami “svoriai”, atskira prekė ir jos kainos dinamika pranyksta. Tuo tarpu 
kiekvieno vartotojo ir kiekvieno gamintojo “krepšeliai” ir jo turinio “svoriai” smarkiai skiriasi. 
Transporto įmonei kuro kainų padidėjimas reiškia visai ką kitą nei fi nansų konsultacinei fi r-
mai. Arba kiaulienos kainos vegetarams tikrai mažiau reikšmingos nei obuolių.

Šie skirtumai ypač akivaizdūs, nagrinėjant gamintojų kainų indeksą. Tiek tuo atveju, kai  
juo fi ksuojami gamintojams parduodamų prekių kainų pokyčiai, tiek, kai fi ksuojami gamin-
tojų parduodamų prekių kainų pokyčiai (kaip daroma statistikoje)*, konkrečiai įmonei apie jos *, konkrečiai įmonei apie jos *

laukiančius kaštų pokyčius, susijusius su išteklių pirkimu, GKI retai indikuoja. Juo labiau, kad 
kainų indeksų skaičiavimui naudojamų “krepšelių” turinys bei “svoriai” Lietuvoje nėra vieša 
informacija.  

Skaičiuojant kainų pokyčius neišvengiamai susiduriama su prekių palyginamumo 
problema. Juk atsiranda naujos produktų rūšys, kurios gali rinkoje per keletą mėnesių nu-
konkuruoti savo pirmtakes, o “krepšelyje“ naujoji prekė gali atsirasti tik po jo koregavimo, kas 
paprastai įvyksta gerokai vėliau (jei apskritai įvyksta). Dar problematiškiau su visai naujomis 
prekėmis bei paslaugomis - jų kainų net nėra su kuo lyginti. Šis prekių ir paslaugų kitimas 
vyksta nuolatos, todėl apkritai neįmanoma šio proceso užfi ksuoti “krepšeliais” bei “svoriais”. 

Problema su visais apibendrintais rodikliais yra ta, kad mes liekame nieko nežiną apie jų   
sudedamąsias dalis. Todėl domintis tų dalių konkrečiomis charakteristikomis, reikia nagrinėti 
reiškinį detaliau – pagal dominančius pjūvius.[…]

* Tyrimo eigoje išryškėjo du skirtingi gamintojų kainų indekso traktavimai: gamintojo parduodamų ir gamintojo perkamų prekių 
kainų indeksai. Dalis respondentų, vedami savo aktualijų, linkę vertinti gamintojų perkamų prekių kainų indeksą. LLRI tyrime prie šio 
traktavimo kol kas ir buvo apsistota. Tačiau tolesniuose tyrimo etapuose bus nagrinėjamas abiejų indeksų tikslingumas.
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Iš “Lietuvos makroekonominių rodiklių tyrimas 1998/1999 2”

[…] Valstybės valdymo dalis BVP verta detalesnio aptarimo81. Valstybės valdymo sektoriaus 
sukuriama bendroji produkcija skaičiuojama kaip šio sektoriaus sąnaudų suma82. T.y., juo 
daugiau biudžetinės įstaigos išleidžia lėšų prekėms bei paslaugoms įsigyti bei darbuotojų 
darbo užmokesčiui išmokėti, tuo jų sukuriama produkcija, bei indėlis į BVP, yra didesnis. Be 
skaičiavimo vingrybių kyla ir principinis klausimas, ar valstybės valdymo sektorius kuria pro-
duktą apskritai. Nuomonė, kad šis sektorius produkto nekuria, grindžiama dviem pagrindi-
niais argumentais. Pirma, jo veikla fi nansuojama mokesčiais – tai yra, jau vieną kartą sukurto 
ir prievarta perkelto į kitą biudžetą produkto dalimi. Antra, jokie šio sektoriaus sukurti produk-
tai nėra perkami rinkoje, taigi, kainos neturi. Svarstant galimas valstybės valdymo sektoriaus 
teikiamų paslaugų kainas, dalis jų greičiau būtų neigiama nei teigiama, t.y., tą produkto dalį 
reikėtų atimti iš kitų produktų kūrėjų pagaminamos vertės (pvz., verslo kontrolės institucijų 
darbas). Statistikoje priimta, kad valstybės valdymo sektorius kuria produktą. Dažniausiai re-
miamasi argumentu, kad šis sektorius teikia vadinamąsias “viešąsias gėrybes”, kurių sąrašas 
kiekvienoje šalyje skiriasi. Nuo minimalaus – šalies gynimas ir vidaus saugumas – iki gerovės 
valstybių išplėtotų  ne rinkoje teikiamų švietimo, sveikatos apsaugos, gamtosaugos, būsto, 
socialinės paramos sistemų. Tačiau netgi priėmus konvencinį viešosios gėrybės sąvokos api-
brėžimą, šių paslaugų įkainojimo problema išlieka, kadangi pirkimo - pardavimo santykiai 
čia nevyksta83. 

Grįžkime prie valstybės valdymo sektoriaus sukurto BVP skaičiavimo metodikos, kuri taip pat 
kelia daug abejonių. Pirma, skaičiuojant gamybos metodu pagal apibrėžimą, turi būti sumuo-
jami galutiniai veiklos rezultatai (kaip tai daroma kituose sektoriuose), o ne išlaidos. Išlaidų 
fi ksavimas yra adekvatus, BVP skaičiuojant išlaidų, o ne gamybos, metodu. Faktas, kad nėra 
jokių valstybės valdymo sektoriaus produkciją apibūdinančių parametrų, patvirtina pačios 
šio sektoriaus kuriamos produkcijos sutartinį pobūdį, taigi ir abejonę, ar valstybės valdymo 
sektorius kuria produktą. Antra, skaičiuojant BVP gamybos metodu “galutiniai veiklos rezul-
tatai” turi būti įvertinti rinkos kainomis*. Akivaizdu, kad vyriausybinio sektoriaus produkcija 
nėra rinkos objektas, ergo – negali turėti ir rinkos kainos. Bet kokiais skaitiniais duomenimis 
remiantis suskaičiuota kaina jau yra kitokia nei rinkos kaina. Skaičiuoti produkcijos kainas 
remiantis veiklos kaštais yra labai paplitusi praktika keinsistinėje bei marksistinėje tradicijoje. 
Tačiau Austrų mokyklos ekonomistų požiūriu, toks skaičiavimas yra nekorektiškas, nes prekė 
įgyja vertę, kurią galima skaičiuoti pinigine išraiška,  tik santykyje su konkrečiu individu, per-
kančiu ją rinkoje84. […]

81 Valstybės valdymas ir gynimas; privalomas socialinis draudimas - pagal LSD naudojamą ES ekonominės veiklos rūšių klasifi katorių. 
Statistikoje kitaip dar vadinamas “vyriausybiniu” sektoriumi. Ketvirtinės nacionalinės sąskaitos IV ketvirtis, 1998, p.12.
82 Lietuva: ataskaita apie nacionalines sąskaitas, p. 51.
83 Plačiau apie viešųjų gėrybių kritiką A. Degučio knygoje “Individualizmas ir visuomeninė tvarka”, p. 140-148.
* 1998 metų statistikos leidinyje “Lietuva: ataskaita apie nacionalines sąskaitas” p. 46 nurodoma, kad “Produkcija įvertinama pirkimo, 
t.y., rinkos kainomis” .Tuo tarpu, 1999 m. LSD leidinyje “Ketvirtinės nacionalinės sąskaitos IV ketvirtis 1998” p. 8 pateikiamas toks BVP 
rinkos kainomis skaičiavimo būdas: “bendroji vertė /…/ bazinėmis kainomis, plius mokesčiai gaminiams, minus subsidijos gaminiams”. 
Bazinių kainų apibrėžimas nėra pateiktas.
84 Mises L., Human Action, p.216-219, Degutis A. “Individualizmas ir visuomeninė tvarka”, p. 74-84.
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