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Lietuvos ekonomika šį rudenį sėkmingai juda pirmyn ir, jeigu gruodį, 
priešingai negu pernai, parduotuvės nebus priverstos užsidaryti, laukia 
neblogas kalėdinės prekybos laikotarpis. Prie dešimties procentų 
priartėsianti infliacija vartotojų kišenes labiausiai paplonins kitų metų 
pirmą ketvirtį, todėl būtent kitų metų pradžia prekybininkams bus nebe 
tokia palanki kaip šiemet. Darbo rinkoje padėtis toliau gerėja ir daro 
teigiamą įtaką atlyginimų augimo tempui bei paslaugų kainų infliacijai. 
Kai kurie centriniai bankai jau pradėjo kelti bazinę palūkanų normą ir dėl 
to skolinimosi kaina gyventojams ir verslui ėmė augti. Tačiau Lietuvoje 
kitąmet vis dar mėgausimės neigiamomis EURIBOR palūkanų normomis. 
Pasiteisino lūkesčiai, kad  Lietuvos bankas rudenį gali paskelbti priemones, 
kuriomis bandytų bent simboliškai vėsinti įkaitusią rinką. Tačiau turime jau 
vertinti ir tolesnius scenarijus – ką daryti toliau, jeigu kainų augimo tempas 
nemažėtų ir kitąmet? Kitų metų valstybės biudžete didesnių nepalankių 
gyventojams pokyčių nėra, todėl ir daug dėmesio biudžeto reikalai 
viešojoje erdvėje nesulaukia.

Tadas Povilauskas
SEB banko ekonomistas
(8 5) 268 2521
tadas.povilauskas@seb.lt

Ekonomikoje įsisuko infliacijos viesulas



pradžioje, pavyzdžiui, drabužių parduotuvės. Kaip ir tikėjomės, 
spyruoklės efektas mažmeninės prekybos rinkoje antrą ir 
trečią ketvirčiais pasitvirtino.

Epidemiologinė padėtis Lietuvoje lieka įtempta, todėl 
prekybininkų nerimas, kad vėl bus uždarytos parduotuvės, 
niekur nedingsta, ypač matant, kas vyksta Latvijoje. Galima 
priminti, kad praėjusiais metais griežti ribojimai prekybos 
sektoriuje buvo įvesti gruodžio 16 dieną, todėl praėjusių metų 
gruodžio prekybininkų rezultatai nebuvo labai geri. Jeigu 
šiemet pavyktų išvengti tokių ribojimų, kokie buvo pernai, 
kalėdinė prekyba šiemet turėtų būti labai aktyvi ir metinis 
prekybos lyginamosiomis kainomis pokytis paskutinį ketvirtį 
dar gali būti dviženklis.

Visgi net ir atsiradus dar griežtesniems ribojimams, didelio 
smūgio prekybos sektoriui nebūtų, nes antrasis karantinas 
aiškiai parodė, kad ir verslas, ir gyventojai prisijaukino 
internetinę prekybą. Statistikos departamento duomenimis, 
prekyba internetu per devynis mėnesius buvo maždaug   
53 proc. didesnė negu prieš metus ir sudarė kiek daugiau negu 
10 proc. mažmeninės prekybos, neįtraukus degalų prekybos.

Daugiau, negu tikėtasi, šoktelėjusi infliacija Lietuvoje lemia, 
kad gyventojų vartojimo tendencijos artimiausiais ketvirčiais 
gali truputį keistis. Pirmiausiai dėl didesnių išlaidų už šilumą, 
elektrą ar gamtines dujas kitų metų pirmą ketvirtį mažės 
mažas pajamas gaunančių asmenų perkamoji galia, ir jų 
išlaidos ne pirmo poreikio prekėms turėti sumažėti. Antra, 
gyventojai ir kitų metų pradžioje bus priversti išleisti gerokai 
daugiau už degalus negu šių metų pradžioje. Jeigu daugiau 
išleidžiama tokiems produktams, mažiau lieka kitoms prekėms 
ar paslaugoms, kurių vartojimo įtaka BVP yra didesnė. 

Kitąmet gyventojai daugiau išlaidaus paslaugoms, todėl 
mažmeninė prekyba augs jau panašiu ar truputį kuklesniu 
tempu negu gyventojų pajamos. Mažmeninės prekybos, 
neįtraukus degalų prekybos, apyvarta to meto kainomis 
kitąmet turėtų didėti 9–10 proc. tempu, o įvertinus galimą 
tokių prekių infliaciją augimas lyginamosiomis kainomis siektų 
apie 5–6 procentus. Kitąmet gyventojų taupymo norma 
mažės, ir noras išlaidauti liks didelis, todėl net ir padidėjusi 
prekių kaina lems, kad prekybininkams 2022 metai turėtų būti 
neblogi metai, kai kainas padidinti vartotojams nebus ypač 
sudėtinga.

Trečią ketvirtį žmonės pradėjo daugiau išlaidauti paslaugoms. 
Po sudėtingos metų pradžios maitinimo įstaigų padėtis 
pagerėjo, ir per pirmus devynis šių metų mėnesius apyvarta 
lyginamosiomis kainomis jau buvo 4,4 proc. didesnė negu 
praėjusiais metais. Be to, rugsėjį metinis pokytis buvo net 
17 procentų. Galima priminti, kad praėjusių metų pabaiga 
šiam sektoriui buvo labai prasta, todėl, jeigu pavyks išvengti 
griežtų ribojimų, šių metų pabaigoje metinis apyvartų 
augimas bus dar didesnis. Kaip ir tikėtasi, nuo šių metų 
vasaros gyventojai pradėjo kur kas daugiau keliauti į užsienį. 
Tačiau dėl to sumažėjo kelionių savo šalyje augimo tempas. 
Pavyzdžiui, rugsėjį Lietuvos piliečių nakvynių skaičius šalies 
apgyvendinimo įstaigose netgi buvo 2 proc. mažesnis negu 
prieš metus. Kita vertus, rudenį užsienio turistų Lietuva 
sulaukė jau gerokai daugiau negu prieš metus – jų nakvynių 
skaičius rugsėjį buvo 2,2 karto didesnis negu prieš metus.

Šiandien pasirodė SEB grupės ekonomistų 
leidinys „Nordic Outlook“, o kartu su juo ir 76-oji Lietuvos eko-
nomikos apžvalga. Palyginti su rugpjūčiu, kai paskutinį kartą 
buvo atnaujintos prognozės, labiausiai tenka koreguoti 2021 
ir 2022 metų infliacijos prognozes. Turbūt nėra institucijos, 
kuri šiemet kas kartą atnaujindama infliacijos prognozę, jos 
nedidintų. Prognozuoti, kad vidutinė gamtinių dujų ar elektros 
kaina biržoje viršys 100 EUR/MWh, buvo neįmanoma. Taip pat 
ir dabar būti tikram dėl vienos ar kitos žaliavų kainų judėjimo 
trajektorijos tokiu didelių svyravimų metu būtų neatsakinga. 
Visgi manome, kad tikimybė, jog kitąmet daugelio žaliavų 
kainos bus mažesnės negu šių metų lapkritį, yra didesnė negu 
tikimybė, kad žaliavų kainos dar didės.

Taip pat pagerinome ir šių metų BVP prognozę nuo 4,3 iki 
4,9 procento. Trečio ketvirčio BVP buvo geresnis, negu 
prognozavome rugpjūčio mėnesį. Priminsime, kad BVP trečią 
ketvirtį buvo 4,8 proc. didesnis negu prieš metus. Darome 
prielaidą, kad paskutinį metų ketvirtį metinis Lietuvos BVP 
pokytis bus arti 5 procentų. Jeigu pavyks išvengti didesnių 
ribojimų prekybos sektoriuje iki pat metų pabaigos, nemaža 
tikimybė, kad ekonomika augs ir kiek sparčiau.

Ateinančių dvejų metų ekonomikos augimo prognozių 
nekeičiame. BVP atotrūkis nuo potencialaus BVP šiemet 
bus arti nulio, o kitąmet šalies ūkis augs panašiai kaip ir 
potencialus BVP.

Vidaus vartojimas 
Mažmeninės prekybos, neįtraukus  degalų ir transporto 
priemonių prekybos, apyvarta lyginamosiomis kainomis per 
pirmus devynis šių metų mėnesius padidėjo 13,3 procento. 
Rugsėjį ji buvo 10,5 proc. didesnė negu prieš metus ir 
rodo, kad nuo rugsėjo 13 dienos įvestas reikalavimas turėti 
galimybių pasą norint apsilankyti daugelyje parduotuvių 
didesnės neigiamos įtakos prekybos apimčiai nepadarė.  

Lietuva išliko viena iš lyderių Europos Sąjungoje pagal 
mažmeninės prekybos augimą nuo pandemijos pradžios – ji 
buvo 18 proc. didesnė negu prasidedant pandemijai. Lietuva 
nusileido tik Estijai, kurioje mažmeninės prekybos apimtis 
smarkiai ūgtelėjo rugsėjį dėl išmokėtų pinigų kaupimą antros 
pakopos fonduose nutraukusiems asmenims, kurie nemažą 
dalį gautų pinigų paprasčiausiai išleido naujiems pirkiniams.  

Nuo pandemijos pradžios mažmeninės prekybos apyvarta 
smarkiai svyravo ne dėl paklausos pokyčių, bet dėl ribojimų. 
Būtent ribojimai lėmė, kad vieniems prekybos sektoriams 
sekėsi geriau, kitiems prasčiau. Trečią ketvirtį ribojimų 
prekybos sektoriuje buvo mažiau negu pirmą ar antrą ketvirtį, 
todėl geriausią rezultatą per praėjusį ketvirtį pasiekė tos 
parduotuvės, kurios labiausiai nukentėjo nuo karantino metų 
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Darbo rinka
Situacija darbo rinkoje trečią ketvirtį toliau gerėjo. „Sodros“ 
duomenimis, rugsėjo pabaigoje darbuotojų skaičius Lietuvoje 
buvo 36 tūkst. didesnis negu prieš metus ir 8 tūkst. didesnis 
negu antro ketvirčio pabaigoje. 

Statistikos departamento duomenimis, nedarbas trečią 
ketvirtį siekė 6,7 proc. ir buvo 2,6 proc. punkto mažesnis 
negu prieš metus. Bedarbių skaičius siekė 99 tūkstančius ir 
buvo 38 tūkstančiais mažesnis negu prieš metus. Nedarbas 
sumažėjo truputį daugiau, negu tikėjomės. Ir nors nedarbas 
tebėra didesnis negu prieš pandemiją, prie lygio, buvusio prieš 
pandemiją, artėjame sparčiai.

Ilgalaikis nedarbas, kai darbo ieškoma ilgiau negu metus, 
trečią ketvirtį buvo 2,4 proc., o trumpalaikis, kai darbo 
ieškoma trumpiau negu metus, buvo 4,3 procento. Palyginti 
su 2019 metų trečiu ketvirčiu, kai pandemija dar nebuvo 
prasidėjusi, ilgalaikis nedarbas padidėjo, o trumpalaikis 
nedarbas jau beveik sugrįžo į lygį, buvusį prieš pandemiją. 
Esant didelei darbuotojų paklausai, 2022 metais labiau mažės 
trumpalaikis nedarbas, o ilgalaikis nedarbas dėl didesnio 
inertiškumo keisis lėčiau.

Darbo jėgos (užimti asmenys ir bedarbiai) dydis trečią 
ketvirtį buvo ne tik didesnis negu prieš metus, bet ir didesnis 
negu  2019 metų trečią ketvirtį. Nerimas, kad per pandemiją 
nemažai žmonių ilgam pasitrauks iš darbo rinkos, t. y. nei 
ieškos darbo, nei norės dirbti, nepasiteisino. Pagal žmonių, 
esančių darbo rinkoje dalį, esame gana aukštai Europos 
Sąjungoje, todėl vis dar didesnis užimtumo augimo potencialas 
slypi ne tų žmonių, kurie jau yra pasitraukę iš darbo rinkos 
gretose, bet tarp dabartinių bedarbių, nes nedarbas, palyginti 
su kitomis šalimis, Lietuvoje yra dar didokas. Aišku, tai 
sudėtinga užduotis, bet, jeigu ekonomika judės į priekį, tą 
padaryti bus lengviau.

Registruotas nedarbas, kurį apskaičiuoja Užimtumo tarnyba, 
piką pasiekė sausio pabaigoje, kai buvo 16,4 proc., o vėliau 
ėmė mažėti ir lapkričio 8 dieną buvo 11 procentų. Dabar 
Užimtumo tarnyboje tebėra 190 tūkst. registruotų bedarbių, o 
tai maždaug 55 tūkst. daugiau negu prieš pandemiją. Žinoma, 
nemaža dalis šių registruotų bedarbių ir nesiruošia oficialiai 
dirbti, tačiau vis vien galimybių registruotų bedarbių skaičiui 
kitąmet mažėti yra nemažai.

Kaip ir Vakarų šalyse, Lietuvoje pastaraisiais mėnesiais 
istoriškai daug įmonių skundžiasi darbuotojų trūkumu. 
Statistikos departamento atliekama pramonės įmonių 
apklausa rodo, kad spalį 31 proc. apklaustų pramonės įmonių 
teigė, kad jų augimą ribojo darbuotojų trūkumas. Paskutinį 
kartą tokia didelė taip atsakiusių įmonių dalis buvo 2007 metų 
pabaigoje. Užimtumo tarnybos duomenys rodo, kad laisvų 
darbo vietų skaičius rugsėjo pabaigoje siekė 22 tūkst. ir buvo 
tik truputį mažesnis negu ankstesniais rekordiniais mėnesiais.

Viena iš priežasčių, kodėl yra tokia situacija, susijusi su tuo, 
kad daug laisvų darbo vietų yra tuose sektoriuose, kurie 
dažnai nedomina gyventojų arba dėl mažų algų, arba dėl 
sudėtingų darbo sąlygų.   

Prognozuojame, kad vidutinis nedarbo lygis šiemet mažės iki 
7,1 proc., o kitąmet jis kris iki 6,5 procento.  

 

Pajamos
„Sodros“ duomenimis, vidutinės darbuotojo pajamas rugsėjį 
buvo 9,8 proc. didesnės negu prieš metus. Metinis pokytis 
trečią ketvirtį siekė 10,3 procento. Labai tikėtina, kad 
Statistikos departamento duomenys, kurie bus paskelbti 
lapkričio pabaigoje, taip pat parodys, kad vidutinis darbo 
užmokestis šalyje ir trečią ketvirtį buvo dešimtadaliu didesnis 
negu prieš metus. Reikėtų priminti, kad antrą ketvirtį vidutinis 
mėnesio darbo užmokestis prieš mokesčius Lietuvoje buvo 
1 566 eurai, po mokesčių – 994 eurai. Viešojo sektoriaus 
darbuotojams alga prieš mokesčius antrą ketvirtį buvo 
10,1 proc., privačiame sektoriuje – 13,3 proc. didesnė 
negu prieš metus. Labiausiai alga augo apgyvendinimo 
ir maitinimo paslaugų veiklos bei sveikatos sektoriuose, 
mažiausiai ji padidėjo viešojo valdymo ir finansų sektoriuose. 
Prognozuojame, kad ir trečią ketvirtį metinis algų pokytis 
privačiame sektoriuje buvo didesnis negu valstybės sektoriuje.

Darbo rinkoje darbuotojų paklausa yra labai didelė, o tai lemia 
ir didesnę jų rotaciją, kuri yra vienas iš būdų darbuotojams 
gauti didesnį darbo užmokestį. Darome prielaidą, kad 
darbuotojų paklausa kitąmet liks didelė ir darys teigiamą įtaką 
ir darbo užmokesčio tendencijoms. Be to, jau žinome, kad 
kitąmet minimali mėnesio alga Lietuvoje didės 13,5 proc. ir 
taip neišvengiamai darys teigiamą įtaką algų lygiui šalyje. 

Atsižvelgdami į didesnį, negu anksčiau tartasi, minimalios 
mėnesio algos pakėlimą, pagerinome vidutinio darbo 
užmokesčio 2022 metais prognozę nuo 7,5 iki 8,7 proc., tačiau 
paliekame 2023 metų 6,5 proc. augimo prognozę nepakeistą. 
Darome prielaidą, kad kitąmet algos viešajame sektoriuje 
augs lėčiau negu privačiame sektoriuje. Kitąmet nuo 400 iki 
460 eurų didėsiantis maksimalus neapmokestinamųjų pajamų 
dydis bei pasikeitusi jo taikymo metodika darys teigiamą įtaką 
mažiausias pajamas gaunančių asmenų pajamoms. 

Vidutinė senatvės pensija šių metų rugsėjį siekė 413 eurų ir 
buvo 9,7 proc. didesnė negu prieš metus. Kitąmet senatvės 
pensija turėtų didėti 12,3 procento. Spartesnį pensijų augimą, 
palygint su tuo tempu, kurį rodo pensijų indeksavimo tvarka, 
lemia siūlomas naujas pensijų indeksavimo mechanizmas. Be 
to, kitąmet visi vieniši neįgalieji ir pensinio amžiaus žmonės 
gaus vienišo asmens išmoką, sieksiančią 32 eurus.

Kainos
Metinė infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą 
Lietuvoje trečią ketvirtį buvo 5,2 proc., arba 1,9 proc. punkto 
didesnė negu antrą šių metų ketvirtį. Metinė infliacija spalį 
šoktelėjo iki 8,2 proc. ir artimiausiais mėnesiais bus dar 
didesnė, kai piką pasieks kitų metų pradžioje. Akivaizdu, kad 
ir mes, ir kiti prognozuotojai Lietuvoje ir kitose valstybėse 
pernelyg optimistiškai vertinome, kiek reikės laiko susitvarkyti 
tiekimo grandinėms ir žaliavų kainoms pradėti mažėti. 



Didžiausią įtaką spalio 8,2 proc. metinei infliacijai darė 
energetinių produktų kainos šuolis, kurios dalis siekė  
3,5 procento. Per metus degalai pabrango 34 proc., dujos  
40 proc., šilumos energija 39 procentais. Istoriškai nemažai 
pridėjo ir maisto kainų augimas – 1,4 procento, nes per metus 
maisto kainos padidėjo net 7 procentais. Labiausiai padidėjo 
daržovių, vaisių, duonos ir pieno produktų kainos. Galiausiai 
dėl išaugusių žaliavų kainų ir didelės paklausos sparčiai augo 
ir baldų kainos – jos per metus padidėjo 9 procentais. 

Ankstesniais metais lapkritį ir gruodį dažniausiai mėnesinis 
kainų pokytis būdavo arti nulio, arba kainos net krisdavo. 
Šiemet to nebus vien dėl to, kad ir lapkritį, ir gruodį šilumos 
kainos dar didės ir dėl to infliacija dar padidės maždaug 
0,3 procento. O pats pikas bus pasiektas sausį, kai elektros 
kaina padidės maždaug 10 proc., gamtinės dujos – trečdaliu. 
Tačiau išlaikome prielaidą, kad energetinių išteklių kainos 
tarptautinėje rinkoje kitąmet jau bus gerokai mažesnės, ir 
tai pradės daryti didesnę neigiamą įtaką infliacijai kitų metų 
antrą pusmetį.

Kur kas svarbiau stebėti paslaugų kainų pokyčius artimiausiais 
mėnesiais, nes būtent paslaugų kainos rodo ekonomikos 
aktyvumo lygį ir, jeigu paslaugų kainų augimas toliau įsibėgės, 
tai bus aiškus ženklas, kad ir darbo rinka, ir ekonomika ima 
kaisti. O kitąmet sąlygos, kad paslaugų kainų infliacija bus 
didesnė negu šiemet, bus palankios. 

Pramonė
Pramonės rezultatai ir rudens pradžioje viršijo prognozes. 
Pramonės produkcijos vertė lyginamosiomis kainomis rugsėjį 
buvo 19,6 proc. didesnė negu prieš metus. Apdirbamosios 
gamybos, neįtraukus naftos produktų gamybos, metinis 
pokytis rugsėjį buvo 18 procentų. Labiausiai augo cheminių 
produktų, kompiuterinės, elektroninės, optinės įrangos, 
darbužių, baldų, medienos produktų gamyba. 

Išlaikome prognozę, kad pramonė kitąmet augs gerokai 
lėčiau ir augimo tempas grįš arčiau labiau įprastų 5 procentų. 
Žinoma, pramonininkai ir toliau istoriškai gerai vertina turimą 
gamybos užsakymų lygį, todėl paskutiniai šių metų mėnesiai 
nuvilti neturėtų. 

Pajėgumų panaudojimo lygis ketvirtą ketvirtį pasiekė dar 
vieną rekordą ir rodo, kad pramonės gaminių paklausa 
yra labai didelė. Didžiausią dalį savo pajėgumų ketvirčio 
pradžioje išnaudojo gėrimų, chemijos produktų, kompiuterinės, 
elektroninės ir optinės įrangos gamintojai. 

Deja, bet žaliavų ir komponentų tiekimo trikdžiai nesibaigia. 
Tiesa, bent jau per pastaruosius tris mėnesius pramonės 
įmonių , kurios skųstųsi žaliavų trūkumu, dalis stabilizavosi. 
Darome prielaidą, kad tiekimo grandinės liks įtemptos 
kitų metų pirmą pusmetį, o padėtis vėliau ims gerėti. Beje, 
konteinerių iš Kinijos į Šiaurės Europą transporto kaina 
pastarosiomis savaitėmis taip pat stabilizavosi, o tai irgi 
leidžia drąsiau galvoti, kad šios paslaugos kainų rekordas jau 
lieka už nugaros.

Tokios tendencijos neišvengiamai daro teigiamą įtaką 
pramonės įmonių investicijoms į gamybos pajėgumų plėtrą 
ir darbo našumo didinimą.  Kol kas dar nėra trečio ketvirčio 

įmonių investicijų duomenų, tačiau nėra abejonių, kad 
pramonės įmonių investicijos augo ir kitais metais turėtų 
toliau didėti. Vien pastarojo mėnesio žinia apie „Orlen Lietuva“ 
planus investuoti 640 mln. eurų į naftos produktų gamybos 
didinimą įrodo, kad artimiausiais metais investicijos didės.

  

Eksportas
Prekių eksportas per pirmus devynis mėnesius padidėjo  
19 proc., o importas paaugo 27 procentais. Lietuviškų prekių 
eksportas kilo 24 proc., reeksportas didėjo 11 procentų. Tik 
rugsėjį, metinis eksporto pokytis buvo 17,5 procento. 

Eksporto augimą lemia ne tik didesni eksportuoti 
prekių kiekiai, tačiau ir gerokai per metus padidėjusios 
eksportuojamų prekių kainos. Pavyzdžiui, eksportuojamų 
prekių kainos rugpjūtį buvo 15 proc. didesnės negu 
prieš metus, todėl eksportas, atmetus kainų įtaką, augo 
vienaženkliu tempu. 

Trečią ketvirtį sparčiausiai augo ir didžiausią įtaką visam 
eksportui turėjo naftos produktų, organinių cheminių produktų, 
trąšų, medienos gaminių, plastiko gaminių, baldų eksportas. 
Kaip minėta, nemažą įtaką kai kurių prekių eksporto šuoliui 
darė tiesiog šoktelėjusi jų kaina. Kita vertus, tokių prekių kaip 
baldai eksportas visgi labiausiai augo dėl didesnių parduotų 
kiekių. Apskritai, baldų eksportas rugsėjį ir vėl sumušė 
rekordą. 2020 metų pabaigoje staigiai šoktelėjo reagentų 
ir fermentų eksportas, tačiau bent jau reagentų eksportas 
rugsėjį buvo mažesnis negu prieš metus. Jeigu tokios 
tendencijos išsilaikys, tai darys neigiamą įtaką ne tik metiniam 
eksporto, bet ir BVP pokyčiui ir paskutinį šių metų, ir pirmą kitų 
metų ketvirtį. 

Javų eksportas trečią šių metų ketvirtį buvo 6 proc. mažesnis 
negu prieš metus nepaisant daug didesnių eksportuotų javų 
kainų. Taip yra dėl lėčiau negu prieš metus startavusio grūdų 
eksporto. Žinoma, tam įtakos turi ir beveik 9 proc. mažesnis 
negu prieš metus grūdų derlius. Be to, šiais metais neįprastai 
daug žemesnės kokybės grūdų, o tai daro įtaką ir eksporto 
krypčiai, ir laikui. Tiesa, rapsų derlius šiemet buvo 4 proc. 
didesnis negu prieš metus. Aliejinių sėklų eksportas trečią 
ketvirtį augo 16 proc., o artimiausiais mėnesiais augimas bus 
dar didesnis.

Paslaugų eksportui artimiausiais mėnesiais įtaką darys toliau 
prastėjantys Lietuvos ir Baltarusijos santykiai. Nuo gruodžio 
greičiausiai sustos kalio trąšų tranzitas ir krova Klaipėdos 
jūrų uoste, o tai darys neigiamą 0,2-0,3 proc. BVP įtaką 
ekonomikai. Jau trečią ketvirtį Klaipėdos jūrų uoste buvo 
perkrauta 8 proc. mažiau krovinių negu prieš metus. Tiesa, 
bent jau kalio trąšų krova trečią ketvirtį liko panaši, o labiau 
krito naftos produktų, įvairių rūdų krova. Galiausiai trečią 
ketvirtį negerėjo ir santykiai su Kinija, todėl ir šis geopolitinis 
veiksnys daro neigiamą įtaką mūsų eksportuotojams.

Prekių importas trečią ketvirtį augo 30 proc. ir pusė šio 
prieaugio lėmė per metus ūgtelėjusios importuojamų prekių 
kainos. Prekių importas augo labiau negu prekių eksportas. 
Tą patį galima pasakyti ir apie paslaugų eksportą ir importą. 
Tokie pokyčiai darė neigiamą įtaką einamosios sąskaitos 
rezultatai ir jos perteklius šiemet bus arti 1,5 mlrd. eurų, kai 
pernai buvo sudarė 3,6 mlrd. eurų.



Kredito rinka
Kredito įstaigų paskolų portfelis Lietuvos rezidentams trečią 
ketvirtį didėjo ir ketvirčio pabaigoje buvo 6,9 proc. didesnis 
negu prieš metus. Visgi paskolų portfelis tebedidėjo lėčiau 
negu šalies nominalusis BVP. Sparčiau negu ankstesniais 
ketvirčiais didėjo paskolų verslui portfelis dėl augusio poreikio 
investicijoms finansuoti bei trumpalaikio finansavimosi 
poreikio sparčiai kylant žaliavų ir energetinių produktų kainai. 
Be to, pasibaigus karantinui, sumažėjo ir valstybės parama 
verslui, kuri kai kurioms įmonėms buvo tapusi trumpalaikio 
finansavimosi alternatyva. Paskolų verslui portfelis rugsėjo 
pabaigoje buvo tik 1,1 proc. didesnis negu prieš metus. 
Paskolų namų ūkiams portfelis trečią ketvirtį augo truputį 
lėčiau negu antrą ketvirtį. Paskolų namų ūkiams portfelis 
trečio ketvirčio pabaigoje buvo 9,3 proc. didesnis negu prieš 
metus. Šiemet visas paskolų portfelis kredito įstaigose augs 
8–9 proc., o kitąmet pokytis turėtų būti panašus.

Trečią ketvirtį kredito įstaigos išdavė 30 proc. daugiau būsto 
paskolų negu prieš metus, tačiau 13 proc. mažiau negu antrą 
ketvirtį. Trečią ketvirtį išduota mažiau paskolų negu antrą 
labiausiai dėl to, kad praėjusį ketvirtį būsto sandorių skaičius 
jau buvo mažesnis negu istoriškai labai stiprų antrą ketvirtį.

Rugsėjo pabaigoje būsto paskolų portfelis buvo 11,2 proc. 
didesnis negu prieš metus. Toks augimas yra didžiausias nuo 
2008 metų. Suprantama, kad toks pokytis pradeda atkreipti 
dėmesį ir kelti klausimų, ar kreditavimo įtaka netampa per 
didelė. Tačiau duomenys rodo, kad sandorių, kai būstas 
įsigyjamas be paskolos, nemažėja. Be to, paskolų būstui 
portfelis auga tik truputį spartesniu tempu negu vidutinės 
disponuojamos gyventojų pajamos. Nereikia pamiršti, kad 
Lietuvoje būsto paskolų rinkos dydis, palyginti su BVP, yra 
trečias nuo galo Europos Sąjungoje, todėl suprantama, kad 
nuo žemo lygio augimas būna spartesnis. Vidutinė naujų 
būsto paskolų norma rugsėjį buvo 2,13 proc., arba 0,2 proc. 
punkto mažesnė negu prieš metus padidėjus konkurencijai 
būsto kredito rinkoje. Būsto paskolų portfelis kitąmet turėtų 
didėti dešimtadaliu, o jam didžiausią įtaką darys augančios 
būsto kainos.

Lietuvos kredito įstaigose namų ūkių indėlių suma rugsėjo 
pabaigoje siekė 19,6 mlrd. eurų ir buvo 3 mlrd. eurų, arba  
18 proc. didesnė negu prieš metus. Įmonių indėlių suma trečio 
ketvirčio pabaigoje  buvo 9,3 mlrd. eurų, arba 15 proc. didesnė 
negu prieš metus. Kaip ir tikėtasi, pastaraisiais mėnesiais 
indėlių augimo tempas po truputį lėtėja dėl padidėjusio namų 
ūkio vartojimo, didesnių įmonių investicijų, smarkiai ūgtelėjusių 
importuojamų prekių ir didesnių gyventojų išlaidų užsienyje. 
Lietuva rugsėjį buvo antra Europos Sąjungoje pagal gyventojų 
indėlių metinį pokytį. Kitąmet namų ūkių indėlių augimo 
tempai bus dar lėtesni dėl mažesnio gyventojų taupymo.  

Būsto rinka 
Pirkėjų aktyvumas būsto rinkoje rudenį buvo didelis, tačiau 
bent jau butų sandorių skaičius buvo mažesnis negu prieš 
metus ar šį pavasarį, kai buvo pasiektas mėnesio sandorių 
skaičiaus rekordas. Rugsėjį–spalį butų Lietuvoje parduota 
1,9 proc. mažiau negu prieš metus. Vilniuje butų pardavimo 
sandorių skaičius mažėjo 3 proc., Kaune 7 proc., Klaipėdoje 
4 proc., Šiauliuose 21 proc., o Panevėžyje augo 3 procentais. 
Tiesa, susidomėjimas individualiais gyvenamaisiais namais 
nerimsta, ir jų sandorių skaičius buvo 7 proc. didesnis negu 
prieš metus. Tikėtina, kad lapkritį ir gruodį būsto sandorių 
skaičius labai nesikeis nuo spalio sandorių skaičiaus, bet bus 
didesnis negu prieš metus.

Pirminėje sostinės būsto rinkoje sandorių skaičius per pirmus 
du rudens mėnesius buvo gerokai mažesnis negu ankstesniais 
šių metų mėnesiais. Rugsėjį–spalį Vilniuje buvo parduota ar 
rezervuota 26 proc. mažiau butų negu prieš metus. Be to, 
sandorių skaičius buvo netgi mažesnis, palyginti su 2019 
metų atitinkamu laikotarpiu. Maža naujų butų pasiūla daro 
neigiamą įtaką būsto sandorių skaičiui. Tikėjomės, kad rudenį 
nekilnojamojo turto vystymo bendrovės vėl pasiūlys rinkai 
daug butų, tačiau taip neatsitiko. Būsto kainų šuolis per 
pastaruosius metus taip pat galėjo priversti potencialius 
pirkėjus būti atsargesnius. 

Lietuvos bankas patvirtino Atsakingo skolinimosi nuostatų 
pokyčius – sumažintas maksimalios leistinos kredito sumos ir 
įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės santykis iki 70 proc. imant 
antrą ar paskesnę paskolą būstui įsigyti. Toks sprendimas 
įsigalios nuo vasario 1 dienos ir turėtų praretinti tokių 
investuotojų gretas ateinančiais metais. Šis centrinio banko 
sprendimas nenustebino kredito rinkos dalyvių. Sugriežtinimas 
yra taiklus, tačiau įtaka nekilnojamojo turto rinkai ir kainoms 
nebus didelė. Apskritai, palyginti su kitomis Europos Sąjungos 
šalimis, Lietuvoje Atsakingo skolinimo nuostatai yra griežti, ir 
tų centrinio banko priemonių, kurios nesumažintų pirmo būsto 
pirkėjų galimybės įsigyti būstą, bet gebėtų atvėsinti rinką, 
sąrašas nėra didelis. 

Statistikos departamentas dar nėra paskelbęs trečio ketvirčio 
būsto kainų indekso, tačiau galima nuspėti, kad metinis būsto 
kainų pokytis jau buvo didesnis negu 15 procentų.  
„Ober-Haus“ duomenimis, vidutinė parduoto buto kaina 
Vilniuje spalį buvo 22 proc. didesnė negu prieš metus. Bendras 
butų kainų lygis penkiuose didmiesčiuose didėjo 20,8 proc., 
o tai rodo, kad būstų kainos augo panašiu tempu visoje 
Lietuvoje ir būsto kainos augimo priežastys yra gana panašios. 
Augančios pajamos, per pandemiją padidėjusios santaupos 
ir siekis jų nelaikyti grynaisiais pinigais ar sąskaitoje, teigiami 
lūkesčiai dėl būsto kainų, maža naujo būsto pasiūla – visi šie 
veiksniai toliau dar teigiamą įtaką būsto kainai.

Vidutinė būsto kaina šiemet auga gerokai sparčiau negu vidu-
tinis darbo užmokestis šalyje, todėl būsto įperkamumo rodi-
kliai prastėja. Kol kas teigti, kad būsto kainos jau yra pernelyg 
nutolusios nuo tikrosios vertės, negalima, tačiau nerimas  auga 
žvelgiant į galimas tendencijas ateityje. Jau ne kartą esame 
minėję, kad Lietuvoje būsto kainos iki pandemijos augo lėčiau 
negu vidutinis darbo užmokestis, todėl būsto įperkamumo ro-
dikliai gerėjo ir tik šiemet padėtis keičiasi. Matant būsto kainų 
ir įperkamumo kryptį daugelyje Vakarų ir Šiaurės Europos šalių 
bei atsižvelgiant į ekonominę bei finansų rinkų padėtį, tikėtis, 
kad kainų augimas sulėtės savaime, būtų naivu.



Valdžios politika
Dėl geresnio, negu prognozuota, ekonomikos augimo ir 
mokesčių surinkimo šiemet šalies valdžios biudžeto deficitas 
sudarys tik 4 proc. BVP. Kitąmet jis turėtų mažėti iki  
2,8 proc. BVP, o dar kitais metais iki 1,1 procento. Reikėtų 
pastebėti, kad atmetus išlaidas fizinio barjero su Baltarusija 
statybos užbaigimui ir COVID-19 pandemijos suvaldymui, 
biudžeto deficitas būtų beveik2 procentai. Tiesa, jeigu mes 
šių metų biudžeto išlaidas COVID-19 pandemijos valdymui 
laikytume laikinomis išlaidomis, tai kitų metų fiskalinį impulsą, 
apskaičiuojamą kaip pirminio struktūrinio biudžeto pokytį, 
reikėtų vadinti net kaip šiek tiek skatinantį ekonomiką. 

Šiemet mokesčių į nacionalinį biudžetą yra surenkama gerokai 
daugiau, negu buvo prognozuota birželį, kai buvo atnaujintas 
šių metų biudžeto projektas. Per devynis šių metų mėnesius 
gautos pajamos buvo net 26 proc. didesnės negu prieš metus 
ir 8,7 proc. viršijo prognozę. Per metus labiausiai padidėjo 
pelno mokesčio pajamos. Jos išaugo 58 proc. – iki 
956 mln. eurų. Sparčiau augo ir pridėtinės vertės bei 
gyventojų pajamų mokesčių pajamos – jos padidėjo 
atitinkamai 38 ir 18 procentų. Nereikėtų pamiršti, kad ir toliau 
teigiamą įtaką šiais metais surinktiems mokesčiams  daro 
įmonių grąžinti atidėti mokesčiai.

Centrinės valdžios skola liepos pabaigoje buvo 23,7 mlrd. 
eurų, arba 1,1 mlrd. eurų didesnė negu metų pradžioje. Tai 
gerokai mažesnis skolos prieaugis, negu planuota, ir negu 
praėjusiais metais. Mažesnį skolos augimą lemia didesnės 
biudžeto pajamos ir dėl to mažesnis, negu tikėtasi, centrinės 
valdžios biudžeto deficitas. Jis per devynis šių metų mėnesius 
buvo tik 0,3 mlrd. eurų, kai pernai tokiu pat metu deficitas 
buvo 2,4 mlrd. eurų.

1 lentelė. Pagrindinių Lietuvos ekonominių rodiklių 2021–2023 metais prognozė     

Rodiklis 2019 m. 2020 m. 2021 m. 
(prognozė)

2022 m. 
(prognozė)

2023 m.  
(prognozė)

Nominalusis BVP (mlrd. EUR) 48,9 49,5 55,1 60,2 63,4

Realiojo BVP metinis pokytis (proc.) 4,6 -0,1 4,9 3,6 3,3

Namų ūkių vartojimo išlaidų metinis pokytis (proc.) 3,0 -2,1 4,9 4,2 3,4

Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų metinis pokytis (proc.) -0,3 -0,4 0,3 0,1 0,1

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (proc.) 6,6 -1,8 11,0 7,0 8,0

Prekių ir paslaugų eksportas (proc.) 9,9 0,4 11,3 4,6 4,3

Prekių ir paslaugų importas (proc.) 6,1 -4,4 13,6 5,7 5,5

Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI1 (proc.) 2,2 1,1 4,5 5,4 2,3

Vidutinis nedarbo lygis (proc.) 6,3 8,5 7,1 6,5 6,1

Užimtųjų skaičiaus pokytis (proc.) 0,3 -1,5 1,0 0,6 0,4

Vidutinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis (be IĮ, proc.) 8,8 10,1 9,8 8,7 6,5

Valdžios sektoriaus balansas (proc. BVP) 0,5 -7,2 -4,0 -2,8 -1,1

Valdžios sektoriaus skola (proc. BVP) 35,9 46,6 45,3 43,5 44,4

1. Suderintas vartotojų kainų indeksas.

2. Vidutinis darbo užmokestis prieš mokesčius neįtraukiant individualių įmonių.  



3 lentelė. Kitų valstybių BVP pokyčių 2021–2023 metais prognozė (proc.)

Rodiklis 2020 m. 2021 m. 
(prognozė) 

2022 m. 
(prognozė)

2023 m. 
(prognozė)

Latvija -3,6 4,5 5,0 4,2

Estija -3,0 8,8 3,8 3,0

Euro zona -6,4 5,1 4,4 2,6

Vokietija -4,6 2,9 4,6 3,0

Švedija -2,8 4,6 3,6 2,5

Norvegija -0,8 2,8 3,7 2,6

Jungtinė Karalystė -9,7 6,9 4,9 2,8

JAV -3,4 5,6 3,9 2,2

Kinija 2,3 8,2 5,2 5,4

2 lentelė. Kiti svarbūs Lietuvos makroekonominiai ir finansiniai rodikliai

Rodiklis 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Mažmeninės prekybos, išskyrus transporto priemonių prekybą, 
metinis pokytis (proc.)

6,8 4,4 6,5 5,3 2,8 13,1 (I−III ketv.)

Pramonės produkcijos, išskyrus naftos produktus, metinis pokytis 

(proc.)
4,8 6,2 6,4 4,7 1,4 17,4 (I−III ketv.)

Statybos darbų metinis pokytis (proc.) -9,3 9,2 13,7 8,3 -1,7 1,8 (I-III ketv.)

Materialinių investicijų metinis pokytis (proc.) -0,9 5,3 4,8 8,4 -2,1 29, 3 (II ketv.)

Pramonės pasitikėjimo rodiklis (punktai) -7 -9 -6 -9 -10 -1 (spalis)

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis (punktai) -1 -3 -1 1 -3 -3 (spalis)

Užsieniečių nakvynių Lietuvoje skaičiaus metinis pokytis (proc.) 8,7 4,8 8,9 10,9 -72,3 -23,9 (I−III ketv.)

Prekių eksporto metinis pokytis (proc.) -1,3 16,8 7,0 4,8 -3,4 18,6 (I−III ketv.)

Lietuviškos kilmės eksportas 0,5 15,4 10,2 3,0 -4,8 23,9 (I−III ketv.)

Reeksportas -3,8 18,9 2,5 7,6 -1,2 10,8 (I−III ketv.)

Prekių importo metinis pokytis (proc.) -2,6 15,3 8,5 3,3 -9,3 26,5 (I−III ketv.)

Einamosios sąskaitos balansas (proc. BVP, 4 ketvirčiai) -1,1 0,5 0,3 3,5 7,3 5,0 (I pusm.)

Tiesioginės užsienio investicijos (proc. BVP) 39,4 38,7 37,3 42,3 48,4 47,4 (I pusm.)

Darbo našumo metinis pokytis (proc.) -1,0 7,4 2,1 3,8 5,1 -0,5 (II ketv.)

Būsto kainų indekso metinis pokytis (proc.) 5,4 9,0 7,3 6,8 7,3 13,3 (II ketv.)

Pasikartojančių sandorių būsto kainų indekso metinis pokytis (proc.) 6,9 10,9 5,4 7,0 7,4 17,4 (rugsėjis)

Vienetinių darbo sąnaudų metinis pokytis (proc.) 5,8 4,3 5,2 6,0 6,7 8,8 (II ketv.)

Metinė infliacija pagal VKI1 laikotarpio pabaigoje (proc.) 1,7 3,9 1,9 2,7 0,2 8,0 (spalis)

Kitų PFĮ2 paskolų rezidentams, išskyrus PFĮ2, metinis pokytis (proc.) 8,9 1,9 5,7 2,7 -2,7 6,9 (rugsėjis)

Rezidentų, išskyrus PFĮ2, indėlių kitose PFĮ2 metinis pokytis (proc.) 8,4 6,7 12,4 11,9 28,3 14,5 (rugsėjis)

Vidutinė naujų būsto paskolų palūkanų norma3 (proc.) 1,76 1,80 1,96 2,28 2,15 2,06 (rugsėjis)

1. Vartotojų kainų indeksas.

2. Pinigų finansų įstaiga.

3. Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų.


