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Lietuvos ekonomikos
apžvalga Nr.78
Kas nenužudys, padarys mūsų ekonomiką stipresnę
Karas Ukrainoje tokios didelės sumaišties, kokia buvo prasidėjus COVID-19 pandemijai,
neįnešė. Prekyba su Rusija ir Baltarusija mažėja, tačiau nebuvo taip, kad ji visiškai sustotų
prasidėjus karui, todėl ir akivaizdžios neigiamos įtakos ekonomikai dar nematėme. Visgi
Lietuvos ekonominiai ryšiai su Rusija ir Baltarusija buvo nemaži, o dabar jie turi beveik visai
nutrūkti. Nuostolių verslui dydis priklausys nuo pačių įmonių gebėjimo rasti naujų tiekėjų ir
pirkėjų, būsimų sankcijų ir nuo to, kaip jų bus laikomasi. Žmonėms kur kas akivaizdesnė karo
Ukrainoje įtaka prekių ir paslaugų kainų infliacijai. Karas tęsiasi, sankcijos Rusijai ir Baltarusijai
griežtėja, visų lūkesčiai dėl infliacijos dideli, todėl staigaus metinės infliacijos smukimo
artimiausiais mėnesiais nesitikime. Infliacija skatina gyventojus vartoti, o ne taupyti, tačiau
dabartinė tendencija, kai vartojimas auga gerokai sparčiau negu disponuojamos pajamos,
nėra tvari, ir manome, kad realusis namų ūkių vartojimas antrą pusmetį pradės smukti. Laikas
parodys, ar mūsų prognozės nėra pernelyg atsargios. Visgi visiems mums svarbiausia, kad
karas Ukrainoje baigtųsi kuo greičiau ir sėkmingiau jai.
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Šiandien pasirodė SEB grupės ekonomistų leidinys „Nordic Outlook“, o kartu su juo ir
78-oji Lietuvos ekonomikos apžvalga. Reikėtų priminti, kad kovo viduryje, praėjus kelioms
savaitėms po karo, atnaujinome ekonomikos prognozes ir jas paskelbėme viešai. Tuomet
sumažinome Lietuvos BVP augimo prognozę nuo 3,5 iki 0,1 proc. šiemet ir nuo 3,3 proc.
iki 1,5 proc. kitąmet. Tačiau pirmas ketvirtis Lietuvos ekonomikai buvo neblogas (metinis
BVP pokytis buvo 4,4 proc.), prekyba tarp Lietuvos ir Baltarusijos bei Rusijos taip greitai
nenutrūksta, Vyriausybė paskelbė kovos su infliacijos pasekmėmis priemonių paketą,
todėl dabar pageriname šių metų realiojo BVP augimo prognozę iki 0,9 proc., o kitų
metų – iki 1,8 procento. Taip pat neišvengiamai tenka didinti ir vidutinės metinės
infliacijos 2022 metais prognozę iki 14,7 proc., kitiems metams – iki 3,8 procento. Darbo
rinka kaip visada su tam tikru atsilikimu rodo ekonominę padėtį, todėl reikėtų atsargiai
žiūrėti į tebemažėjantį nedarbo lygį.

Vidaus vartojimas
Mažmeninės prekybos, neįtraukus degalų ir transporto
priemonių prekybos, apyvarta lyginamosiomis kainomis per
pirmą ketvirtį padidėjo 12,6 procento. Toks metinis pokytis
atrodo įspūdingai atsižvelgiant į tai, kad infliacija šalyje pirmą
ketvirtį buvo 14,1 procento. Visgi tik kovą mažmeninės
prekybos apyvartos pokytis buvo 7,7 proc. ir artimiausiais
mėnesiais jis mažės.
Prisiminkime, kad 2021 metų pirmą ketvirtį šalyje buvo gilus
karantinas ir prekyba buvo ribojama, todėl šiemet, pandemijai
sušvelnėjus, pirkėjai sugrįžo į parduotuves. Be to, gyventojai
akivaizdžiai neskubėjo mažiau vartoti ir, palaikydami vartojimą,
leido per pandemiją sutaupytas lėšas. Spartėjusi infliacija kaip
tik skatino gyventojus daugiau vartoti, kol prekės dar labiau
nepabrango. Galiausiai ir dėl prasidėjusio karo Ukrainoje
žmonės tam tikrų prekių pirko daugiau, norėdami turėtų jų
atsargų ar jas aukoti ukrainiečiams.
Praėjusių metų pirmą ketvirtį karantiną geriausiai atlaikė maisto
prekyba besiverčiantys prekybininkai, nes jiems ribojimų buvo
mažiau negu ne maistu prekiaujantiems mažmenininkams.
Tačiau šiemet, kai ribojimų ne maisto prekybininkams nebeliko,
būtent pastarųjų apyvarta augo labiausiai (metinis augimas
pirmą ketvirtį buvo15,1 proc.), o prekyba maistu besiverčiančių
mažmenininkų apyvarta krito (metinis nuosmukis pirmą ketvirtį
buvo 4,1 proc.). Aišku, įtakos turėjo ir tai, kad maisto prekių
kainos augo labiau negu ne maisto prekių kainos.

Tai, kad parduotuvės šiemet galėjo dirbti be tokių ribojimų, kokie
buvo prieš metus, lėmė, kad internetinė prekyba pirmą ketvirtį
smuko, ir metinis nuosmukis buvo 4,3 procento. Kita vertus,
internetinė prekyba išlaikė maždaug 10 proc. mažmeninės
prekybos, neįtraukus degalų prekybos, rinkos dalį. Vargu ar ji
labai mažės trumpuoju laikotarpiu, nes gyventojai jau įprato
ir prie prekybos internetu, ir prie galimybės internete greitai
palyginti prekybininkų siūlomas kainas.
Automobilių degalų prekyba besiverčiančių įmonių apyvarta
lyginamosiomis kainomis pirmą ketvirtį buvo 15,6 proc. didesnė
negu prieš metus. Viena vertus, teigiamą įtaką rezultatui darė
tai, kad, priešingai negu prieš metus, ribojimų kelionėms tarp
savivaldybių nebuvo. Tačiau stebino tai, kad žmonės beveik
nereagavo į smarkiai išaugusias degalų kainas ir degalų nepirko
mažiau. Gali būti, kad tam tikrą teigiamą įtaką darė ir karas
Ukrainoje, privertęs gyventojus laikyti daugiau degalų savo
automobilių bankuose ar kitose stacionariose talpose. Be to,
kol kas nepasiteisino ir baimės dėl Lenkijoje sumažinto akcizo
ir pridėtinės vertės mokesčio tarifo degalams įtakos Lietuvos
degalinėms. Tą rodo ne tik mažmeninės prekybos, bet ir VMI
duomenys apie deklaruotus dyzelino ir benzino kiekius.

SEB banko „Lietuvos makroekonomikos apžvalgoje“ pateikti duomenys yra paimti iš išorinių šaltinių. SEB bankas neprisiima jokios atsakomybės dėl
išorinių šaltinių informacijos tikslumo, tikrumo ir išbaigtumo. Kiekviena nuomonė, teiginiai ir prognozės, pateiktos šioje apžvalgoje, yra tik SEB banko
ir gali būti keičiamos be papildomo įspėjimo. Šis dokumentas ar atskira jo dalis nėra kvietimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti vertybinius popierius
ar kitas investicines priemones ir negali būti jokio investicinio sprendimo ir (arba) vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis; taip pat SEB bankas
nėra atsakingas už sprendimus, priimtus remiantis šioje apžvalgoje pateikta nuomone, teiginiais ir prognozėmis. Leidinyje pateiktos mintys gali
skirtis nuo oficialios SEB banko pozicijos.

Vartotojų pasitikėjimo rodikliai šiemet prastėja, o tai nestebina
ir dėl vykstančio karo Ukrainoje įtakos ekonomikai, ir dėl
didėjančios infliacijos. Tačiau lūkesčių pokyčiai nėra labai
dramatiški, o tai rodo, kad namų ūkiams ir infliacija, ir karas
daro nevienodą įtaką. Kadangi labiausiai per metus padidėjo
energetinių produktų ir maisto kainos, labiausiai dėl infliacijos
nukentėjo tie asmenys, kurių išlaidos šioms prekėms yra
didžiausios, o dažniausiai tai yra mažesnes pajamas gaunantys
dirbantieji arba įvairių socialinių išmokų gavėjai. Todėl
sprendimai papildomai nuo birželio 1 dienos didinti senatvės
pensijas, kitas socialines išmokas, nuo liepos 1 dienos pakelti
neapmokestinamųjų pajamų dydį yra palankūs prekybininkams.
Kita vertus, nuo liepos 1 dienos vėl didės elektros kaina
buitiniams elektros ir gamtinių dujų vartotojams, todėl lėšų
kitoms prekėms ar paslaugoms bus mažiau.
Kadangi metinė infliacija artimiausiais mėnesiais laikysis
didesnė negu 15 proc.,, o disponuojamos pajamos augs lėčiau
negu infliacija, mažmeninės prekybos augimas taip pat lėtės
ir metinis pokytis antrą pusmetį bus beveik nulis procentų.
Mažmeninės prekybos padėtį švelnins vis dar juntamas per
pandemiją sukauptų lėšų teigiamas efektas. Prognozuojame,
kad 2022 metais mažmeninė prekyba, neįtraukus degalų
prekybos, lyginamosiomis kainomis padidės maždaug
4 procentais.
Tai, kad šiais metais nebuvo didelių ribojimų paslaugų teikėjams,
lėmė, kad apgyvendinimo ir maitinimo, kultūros, meno, sporto
renginių organizavimo įmonių rezultatai buvo daug geresni negu
prieš metus. Pavyzdžiui, maitinimo paslaugų įmonių apyvarta
lyginamosiomis kainomis pirmą ketvirtį buvo 142 proc. didesnė
negu prieš metus. Apgyvendinimo įstaigose apsistojusių
turistų nakvynių skaičius padidėjo net 244 procentais. Taip
pat gyventojai skubėjo atsigriebti ir keliaudami į užsienį.
Lietuvos oro uostų duomenys rodo, kad pirmą ketvirtį keleivių,
skrendančių užsakomaisiais skrydžiais, aptarnauta 196 proc.
daugiau negu prieš metus. Tikėtina, kad pirmą ketvirtį liko ta
pati tendencija kaip ir praėjusiais metais – lietuviai keliaudami
užsienyje išleido daugiau negu užsieniečiai Lietuvoje.

Darbo rinka
Padėtis darbo rinkoje šių metų pradžioje ir toliau buvo gera,
tačiau neužtikrintumo dėl ateities pokyčių yra daugiau. Pirmą
ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius Lietuvoje buvo beveik toks
pat kaip ir paskutinį praėjusių metų ketvirtį. Tačiau vis daugiau
įmonių pradės vis daugiau jausti neigiamą karo Ukrainoje įtaką,
todėl pranešimų apie atleidžiamus darbuotojus sulauksime vis
daugiau. Kita vertus, nemažai įmonių, kurių veikla nesusijusi
su Rusija ar Baltarusija, toliau auga, ir, kol bendra ekonominė
padėtis Vakarų pasaulyje yra nebloga, atleidžiamiems
darbuotojams susirasti naujus darbus gali būti ne taip ir
sudėtinga.
Darbo rinkai įtaką pirmą ketvirtį darė ir prasidėjęs karas
Ukrainoje, kai dalis dirbusių mūsų šalyje ukrainiečių grįžo namo
ginti šalies (tačiau „Sodros“ duomenys nerodo, kad per metus
būtų sumažėjęs transporto priemonių vairuotojų ar statybininkų
skaičius), o mūsų valstybę pasiekė nemažas skaičius pabėgėlių
iš Ukrainos. Gegužės pradžioje buvo registruota apie 50 tūkst.
iš Ukrainos į Lietuvą atvykusių pabėgėlių, iš kurių 27 tūkst. yra
darbingo amžiaus asmenys. Užimtumo tarnybos duomenimis,
apie 4,5 tūkst. ukrainiečių jau dirbo pagal darbo sutartis.
Daugiausia jų įdarbino apdirbamosios gamybos, prekybos,
apgyvendinimo ir maitinimo įstaigos. Tikėtina, kad dirbančių
pabėgėlių iš Ukrainos skaičius per antrą ketvirtį padidės dar
panašiu dydžiu.
Statistikos departamento duomenimis, nedarbas pirmą ketvirtį
siekė 6,3 proc. ir buvo 1,2 proc. punkto mažesnis negu prieš
metus. Bedarbių buvo 94 tūkstančiai – 15 tūkstančių mažiau
negu prieš metus. Ilgalaikis nedarbas, kai darbo ieškoma ilgiau
negu metus, pirmą ketvirtį buvo 2,6 proc., o trumpalaikis,
kai darbo ieškoma trumpiau negu metus, buvo 3,7 procento.
Palyginti su 2019 metų pirmu ketvirčiu, kai pandemija dar
nebuvo prasidėjusi (tuomet nedarbas buvo 6,5 proc.), ilgalaikis
nedarbas padidėjo, o trumpalaikis nedarbas gerokai sumažėjo.
Registruotas nedarbas, kurį apskaičiuoja Užimtumo tarnyba,
pirmą ketvirtį mažėjo ir, tikėtina, artimiausiais mėnesiais dėl
didesnės sezoninių darbuotojų paklausos dar mažės. Visgi kartu
augs ir atleidžiamų darbuotojų skaičius. Užimtumo tarnyboje
pirmo ketvirčio pabaigoje buvo 168 tūkst. registruotų bedarbių,
o tai maždaug 92 tūkst. mažiau negu prieš metus, tačiau dar
šiek tiek daugiau negu prieš pandemiją. Beje, laisvų vietų
skaičius pirmą ketvirtį toliau buvo didesnis negu prieš metus
ar pandemiją, o tai rodo, kad ir toliau išlieka didelė darbuotojų
paklausa. Statistikos departamento atliekama pramonės įmonių
apklausa rodo, kad įmonių, kurios skustųsi darbuotojų stygiumi,
skaičius pastaraisiais mėnesiais nebedidėjo, bet vis dar yra
istoriškai didelis.
Prognozuojame, kad vidutinis nedarbo lygis šiais metais
sumažės iki 6,8 proc., bet 2023 m. padidės iki 6,9 procento.
Latvijoje vidutinis nedarbas 2021 metais buvo 7,6 proc., o
2022 metais bus 7,4 procento. Estijoje nedarbas praėjusiais
metais buvo 6,2 proc., o šiemet jis mažės iki 5,6 procento.

Pajamos

Kainos

Sodros“ duomenys rodo, kad vidutinės darbuotojo pajamos
pirmą ketvirtį toliau sparčiai augo ir metinis pokytis viršijo 10
procentų. Tam įtakos turėjo ne tik gera ekonominė padėtis,
išlikusi didelė darbuotojų paklausa, bet ir minimalios mėnesio
algos padidėjimas beveik 14 proc. – nuo 642 iki 730 eurų.
Pastarasis veiksnys yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl
algos sparčiau turėjo augti tuose sektoriuose, kur darbuotojų,
gaunančių atlyginimus, beveik atitinkančius minimalią
mėnesio algą, dalis yra didesnė (apgyvendinimo ir maitinimo,
administravimo, transporto sektoriai). Kita vertus, padidėjusi
karo pabėgėlių iš Ukrainos pasiūla tokiuose sektoriuose yra
kaip tik truputį darbo užmokesčio augimą vėsinanti priemonė.
Statistikos departamentas tik gegužės pabaigoje skelbs
2022 metų pirmo ketvirčio vidutinio darbo užmokesčio šalyje
duomenis, todėl išsamių duomenų pagal įvairius ekonominius
sektorius nėra.

Metinė infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą
Lietuvoje balandį buvo 16,6 proc. ir toliau viršijo mūsų ir rinkos
prognozę. Pagal infliacijos dydį Lietuvą lenkė tik Estija, kurioje
balandį metinė infliacija buvo 19 procentų. Latvijoje metinė
infliacija buvo kukliausia – 13,2 procento. Dar metų pradžioje
tikėjomės infliacijos piko vasario mėnesį, tačiau prasidėjęs
karas Ukrainoje sujaukė ankstesnes prognozes. Pirmiausiai nuo
vasario pabaigos labai smarkiai pabrango žemės ūkio kultūrų
ir maisto kainos tarptautinėse rinkose, ir to brangimo rezultatą
greitai pamatėme maisto produktų kainų etiketėse Lietuvoje.
Balandį mėnesinė maisto kainų infliacija buvo didžiausia per
daugiau negu pastaruosius 20 metų.

Prognozuojame, kad šiemet vidutinis darbo užmokestis prieš
mokesčius didės 9 proc., o 2023 metais augs 6,5 procento.
Kaip ir praėjusiais metais, vidutinis darbo užmokestis sparčiau
augs privačiame, o ne valstybės sektoriuje. Vidutinis darbo
užmokestis po mokesčių augs sparčiau negu prieš mokesčius
dėl to, kad šiemet nuo 400 iki 460 eurų padidėjo maksimalus
neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD), o, jeigu Seimas
patvirtins, NPD šiemet didės ir iki 540 eurų. Tai yra labai geros
žinios mažiausias darbo pajamas gaunantiems asmenims.
Tiesa, vidutinis darbo užmokestis šiemet vis vien augs lėčiau
negu vidutinė metinė infliacija. Tačiau toks neigiamas darbo
užmokesčio ir infliacijos augimo skirtumas nėra tik Lietuvos
fenomenas – turbūt nerasime Europos Sąjungoje tokios šalies,
kur šiemet vidutinis darbo užmokestis augtų labiau negu
vidutinė metinė infliacija.
Prognozuojame, kad šiemet Latvijoje vidutinis darbo užmokestis
prieš mokesčius didės 7,1 proc., Estijoje – 7 procentais. Reikėtų
priminti, kad, kaip ir Lietuvoje, praėjusiais metais šiose šalyse
alga augo sparčiai. Latvijoje ji padidėjo 11,8 proc., Estijoje – 6,9
procento.
Vidutinė senatvės pensija pirmo ketvirčio pabaigoje buvo
460 eurų ir buvo 11 proc. didesnė negu prieš metus.
Vyriausybė pasiūlė, o Seimas pritarė siūlymui nuo birželio 1
dienos papildomai padidinti senatvės pensiją 5 procentais.
Nuo birželio vidutinė senatvės pensija turėtų siekti 482
eurus (padidės 22 eurais), o turint būtinąjį stažą – 510 eurų
(padidės 25 eurais). Po tokio sprendimo galima laukti, kad
šiemet vidutinė senatvės pensija padidės daugiau negu
vidutinė metinė infliacija šalyje. Vasaros pradžioje taip pat bus
padidinta ir nemažai kitų išmokų dydžių (bazinės socialinės
išmokos dydis bus padidintas nuo 42 iki 46 eurų, tikslinių
kompensacijų bazė didės nuo 126 iki 138 eurų, o valstybės
remiamos pajamos augs nuo 129 iki 147 eurų), todėl pajamos
didės ir daugeliui kitų socialinių išmokų gavėjų.

Antra, karo pradžioje vėl ūgtelėjo energetinių produktų kainos.
Apskritai iki karo pradžios dar buvo lūkesčių, kad energetinių
produktų kainos gali smukti nuo vėlyvo pavasario, tačiau
dabar tokios viltys dingo ir verslas drąsiai bei sparčiai perkelia
padidėjusias energetinių produktų išlaidas į galutinę produktų
ir paslaugų kainą. Aišku, tą perkėlimą palengvina tai, kad prekių
ir paslaugų paklausa iki šiol buvo didelė ir dar mažai reagavo
į padidėjusias kainas. Be to, stabilus darbo jėgos sąnaudų
didėjimas taip pat neišvengiamai daro teigiamą įtaką infliacijai.
Todėl matome, kad grynoji infliacija, neapimanti energetinių
išteklių ir maisto produktų kainų, taip pat priartėjo prie 10
procentų. Panašu, kad tas procesas, kai prekių pardavėjai ir
paslaugų teikėjai, norėdami užbėgti augančioms sąnaudoms už
akių, stengiasi sparčiai didinti paslaugų kainą, dar tęsis.
Gegužę ir birželį mėnesinė infliacija bus šiek tiek didesnė
negu ankstesniais metais, o metinė infliacija bus maždaug 16
procentų. Tačiau nuo liepos 1 dienos bus dar vienas mėnesinės
infliacijos šuolis dėl maždaug 40 proc. padidėsiančios elektros ir
gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams. Elektra ir gamtinės
dujos gyventojams brangtų dar labiau, jeigu nebūtų sprendimo
skirti subsidijas ir taip riboti kainų padidėjimą. Tačiau tos
subsidijos bus mokamos tik antrą pusmetį ir, jeigu elektros bei
dujų kainos tarptautinėje rinkoje nemažės, o valstybė tokių pat
pagalbos priemonių nepratęs, dar vienas kainų šuolis gali būti
kitų metų sausio 1 dieną.
Maisto produktų kainos per metus šalyje padidėjo jau beveik
penktadaliu, ir akivaizdu, kad būtent šių produktų kainų
didėjimas daro didžiausią neigiamą įtaką. Maisto kainos
mažmeninėje rinkoje dar didės artimiausius du mėnesius, tačiau
vėliau augimo tempas turėtų rimti, nes toks augimo tempas,
kokį matėme pastaruosius mėnesius, nėra tvarus. Aišku,
Lietuvoje maisto kainos būdavo vienos mažiausių Europos
Sąjungoje, tačiau po šių metų būsime priartėję daug arčiau prie
tokių šalių kaip Latvija ar Estija pagal maisto kainų lygį.
Žaliavinės naftos kaina nuo kovo pabaigos laikosi truputį
aukščiau kaip 100 JAV dolerių už barelį, tačiau vargu ar tai
leidžia nusiraminti, kad didesnių kainų šuolių nebepamatysime.

Kur kas daugiau nerimo yra Europos naftos produktų rinkoje,
kur ieškoma sprendimų, kaip pakeisti naftos produktų (ypač
dyzelino) importą iš Rusijos. Todėl dyzelino kaina išlieka
istoriškai aukšta ir nemažės, kol vyksta karas Ukrainoje.
Gamtinių dujų kaina rinkoje taip pat kol kas yra mažesnė negu
prasidėjus karui Ukrainoje. Tačiau rizika, kad ji gali šoktelti
aukštyn artimiausiais mėnesiais, vis dar tebėra labai didelė.

Pramonės įmonės 2021 metais investavo 10 proc. daugiau į
ilgalaikį materialųjį turtą negu 2020 metais, tačiau investicijos
dar buvo truputį mažesnės negu 2019 metais. 2022 metai
žadėjo rekordines investicijas pramonės sektoriuje, tačiau dėl
karo Ukrainoje įmonių investicijos augs lėčiau.

Sparčią infliaciją artimiausiais mėnesiais galėtų sustabdyti
arba karo Ukrainoje pabaiga, arba smarkesnis ekonomikos
nuosmukis Vakarų pasaulyje. Nepamirškime ir to, kad centriniai
bankai vis drąsiau kelia arba ruošiasi kelti palūkanų normas
siekdami pristabdyti įsibėgėjusią infliaciją.
Prognozuojame, kad šiais metais vidutinė metinė infliacija sieks
14,7 proc., o kitąmet kainos vidutiniškai didės 3,8 procento.

Pramonė
Pramonės rezultatai vis dar stebino ir pirmą šių metų ketvirtį.
Tiesa, kovo mėnesio pramonės produkcijos duomenys jau
rodo, kad kai kuriems sektoriams problemų yra ir bus daugiau,
kitiems – kur kas mažiau. Suprantama, kad didžiausi iššūkiai
laukia tų įmonių, kurioms Rusija ir Baltarusija bus svarbi
eksporto partnerė ar kurios iš šių šalių pirko nemažai žaliavų
ar medžiagų. Tačiau, kol įmonės turi atsargų ir kol kai kurių
prekių iš Rusijos ir Baltarusijos pirkimai dar vyksta, kol kas
pramonės rezultatai neatrodo prastai. Pramonės produkcijos
vertė lyginamosiomis kainomis pirmą ketvirtį buvo 23 proc.
didesnė negu prieš metus. Vien tik kovą metinis pokytis buvo
26 procentai. Labiausiai per metus augo medienos, chemijos
produktų, metalo dirbinių, kompiuterinės, elektroninės, optinės
įrangos gamyba.
Pramonės produkcijos augimo tempas jau turėjo sulėtėti
balandį, o gegužę jis turėjo būti dar mažesnis. Reikėtų priminti,
kad balandį veiklą sustabdė trąšų gamintoja „Lifosa“. Gegužę ir
birželį dėl kapitalinio remonto nedirbs „Orlen Lietuva“. Taip pat
tokio augimo, kokį rodė anksčiau, nebepakartos baldų ar metalo
dirbinių gamintojai.
Suprantame, kad ir toliau įmonių augimą ribos ne paklausos
trūkumas, o žaliavų stygius. Balandžio mėnesio pramonės
įmonių apklausa rodo, kad įmonės turimus užsakymus vertina
kaip mažai pakitusius nuo metų pradžios, o tai yra teigiamas
požymis. Tačiau toliau augusios energetinių produktų ir žaliavų
kainos daro neigiamą įtaką eksportuojančių įmonių, kurios
negali taip greitai perkelti padidėjusių sąnaudų į galutinę kainą,
pelningumui. Be to, neišvengsime ir to, kad anksčiau ar vėliau
turės visai nutrūkti daugelio žaliavų ir medžiagų importas iš
Rusijos ir Baltarusijos, o tai irgi neliks be pasekmių pramonei.

Eksportas
Kol kas yra paskelbti tik pirmų dviejų šių metų mėnesių
užsienio prekybos duomenys, todėl dar faktiškai nėra skaičių,
kurie rodytų, kaip prasidėjus karui Ukrainoje keičiasi Lietuvos
prekių eksportas ir importas. Prekių eksportas per du šių metų
mėnesius padidėjo 29 proc., importas augo net 46 procentais.
Lietuviškų prekių eksportas kilo 32 proc., reeksportas didėjo
23 procentais. Eksporto ir importo augimui teigiamą įtaką
darė sparčiai didėjusios eksportuojamų ir importuojamų prekių
kainos. Eksportuojamų prekių kainos vasarį buvo 7 proc.
didesnės, importuojamų prekių – 21 proc. didesnės negu prieš
metus. Įvertinus infliaciją, eksportas šių metų pirmą ketvirtį vis
dar augo įspūdingu tempu.
Šių metų pradžioje toliau sparčiai augo baldų, medienos
gaminių, plastikų, organinių chemijos produktų, pieno, mėsos
produktų eksportas. Kiek kukliau didėjo mašinų, įrangos,
elektronikos gaminių eksportas. Ir toliau gerokai mažesnis negu
prieš metus buvo javų eksportas, bet, tikėtina, jis antrą ketvirtį
paspartės esant palankioms sąlygoms rinkoje ir prekybininkams
atlaisvinant sandėlius prieš naujo derliaus pradžią.
Reeksportas į Rusiją ir Baltarusiją per pirmus du mėnesius dar
buvo didesnis negu prieš metus, tačiau padėtis nuo kovo turėjo
pradėti keistis. Aišku, kovą pokytis dar veikiausiai nebuvo didelis,
tačiau balandį, gegužę ir vėlesniais mėnesiais matysime labai
didelį nuosmukį ir dėl sankcijų įgyvendinimo, ir dėl tų šalių pirkėjų
sudėtingesnių atsiskaitymo su lietuviais galimybių. Tą patį galima
pasakyti ir apie lietuviškos kilmės prekių eksportą į Rusiją ir
Baltarusiją, kuris turėtų beveik išnykti iki metų pabaigos.
Dar prieš karą Ukrainoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas
Kinijai ir jos sprendimui sustabdyti prekių importą iš Lietuvos. Ir
Lietuvos, ir Kinijos muitinių duomenys rodo, kad gruodį ir sausį
prekių eksportas iš Lietuvos į Kiniją buvo sustojęs. Tačiau kovą
padėtis kiek pagerėjo ir, remiantis kinų žiniasklaida, buvo leistas
lazerių ir tam tikrų metalų gaminių importas iš Lietuvos. Naujausi
duomenys ima kelti nerimo ir dėl importo iš Kinijos tendencijų.
Anot Kinijos muitinės, į Lietuvą išsiųstų prekių vertė vasarį ir
kovą buvo 4 ir 11 proc. mažesnė negu prieš metus. Eksportas į
Latviją ir Estiją kito priešinga linkme – augo abu mėnesius.
Iš paslaugų eksportuotojų prasčiausiai šiemet seksis krovos
Klaipėdos jūrų uoste ir vežimu geležinkeliais besiverčiančioms
įmonėms. Dėl sustojusio baltarusiškų kalio trąšų tranzito,
sankcijų Baltarusijai ir Rusijai bei mažėjančios prekybos su
šiomis šalimis krovos nuosmukis sieks keliasdešimt procentų.

Ir akivaizdu, kad kompensuoti kitais kroviniais tokių praradimų
neįmanoma. Taip pat šie metai prasidėjo ne itin geromis
naujienomis ir krovinių vežimu kelių transportu užsienio rinkose
besiverčiančioms įmonėms. Nuo vasario įsigaliojo griežčiausias
reikalavimas reguliariai grąžinti vilkikus į registracijos šalį. Tiesa,
krovinių vežimo paklausa Europoje yra labai didelė, todėl bent
jau užsakymais įmonės toliau skųstis negali.
Prastėjant transporto sektoriaus eksporto rezultatams,
negalima pamiršti, kad kiti paslaugų eksportuotojai
auga. Pavyzdžiui, praėjusiais metais finansinių paslaugų
eksportas didėjo tris kartus, o informacinių technologijų ir
telekomunikacijų paslaugų eksportas augo trečdaliu. Vien šiais
metais skelbtos naujienos apie dideles investicijas į Lietuvos
informacinių technologijų ir finansų sektoriaus įmones rodo, kad
šis sektorius turėtų toliau sparčiai augti ir daryti teigiamą įtaką
mūsų ekonomikai.
Einamosios sąskaitos perteklius nuo 7,3 proc. BVP 2020 metais
sumažėjo iki 1,4 proc. BVP 2021 metais. Išaugęs vartojimas,
investicijos ir importuojamų prekių kainų infliacija lėmė, kad
einamosios sąskaitos perteklius susitraukė. Šiemet šis rodiklis
dar prastės.

Kredito rinka
Kredito įstaigų paskolų Lietuvos rezidentams portfelis pirmą
ketvirtį didėjo ir kovo pabaigoje buvo 18 proc. didesnis negu
prieš metus. Paskolų įmonėms portfelis buvo 23 proc. didesnis
negu prieš metus. Reikėtų priminti, kad metinį pokytį vis dar
iškreipia vienkartinis veiksnys – praėjusių metų vienos lizingo
bendrovės portfelis buvo perkeltas į užsienio banko filialo
balansą, o tai padidino paskolų portfelį maždaug 0,5 mlrd. eurų.
Atmetus tai, paskolų portfelis verslui per metus padidėjo apie
17 procentų.
Naujų suteiktų tikrųjų paskolų įmonėms vertė pirmą ketvirtį
buvo 8 proc. didesnė negu prieš metus. Tačiau būtina pastebėti,
kad augimą lėmė sparčiai augęs skolinimo mastas sausį ir
vasarį, o kovą dėl karo Ukrainoje padarinių ekonomikai naujų
paskolų išduota mažiau negu praėjusių metų kovą. Išduotų
paskolų augimą labiausiai ir toliau lėmė didėjęs apyvartinio
kapitalo poreikis sparčiai kylant žaliavų ir energetinių produktų
kainai. Įmonės iki karo Ukrainoje pradžios didino investicijas,
o tai irgi darė teigiamą įtaką paskolų paklausai. Investicinių
paskolų paklausa artimiausiais mėnesiais turėtų būti mažesnė
negu ankstesniais mėnesiais.
Paskolų namų ūkiams portfelio metinis pokytis kovą buvo
11,6 procento. Metinis pokytis pastaruosius keturis mėnesius
buvo gana panašus, todėl galima teigti, kad augimo tempas
stabilizuojasi. Be to, toks paskolų portfelio augimas pirmą
ketvirtį tik nedaug lenkė gyventojų pajamų didėjimo tempą ir
buvo mažesnis, negu augo nominalusis Lietuvos BVP.

Būsto paskolų portfelis per metus padidėjo 12,1 procento.
Pirmą ketvirtį naujų tikrųjų būsto paskolų išduota 24 proc.
daugiau negu prieš metus. Svarbu pabrėžti tai, kad kovą,
nepaisant mažesnio būsto sandorių skaičiaus nekilnojamojo
turto rinkoje, naujų būsto paskolų vertė ne tik kad nemažėjo, bet
ir buvo 11 proc. didesnė negu prieš metus. Pirmiausiai vidutinė
būsto kaina per metus padidėjo daugiau negu penktadaliu.
Dėl to smarkiai augo ir vidutinė naujos būsto paskolos vertė.
Antra, naujo būsto finansavimui didelę įtaką tebedaro tai, kad
sparčiu tempu anksčiau sudarytos preliminarios būsto pirkimo
sutartys tampa notarinėmis būsto pirkimo sutartimis ir tai
vis dar iš inercijos daro įtaką būsto paskolų paklausai. Tačiau
sumažėjus naujo būsto pasiūlai ir preliminarių sutarčių skaičiui,
būsto paskolų paklausa šių metų pabaigoje ir kitąmet gali būti
kuklesnė.
Konkurencija būsto paskolų rinkoje toliau išlieka didelė, ir
tą rodo stabiliai mažėjančios vidutinės naujų būsto paskolų
palūkanų normos. Kovą jos buvo 2,02 proc., arba 0,17 proc.
punkto mažesnės negu prieš metus. Visgi per pastaruosius tris
mėnesius kardinaliai pasikeitė prognozės dėl Europos Centrinio
Banko palūkanų normų pokyčių, o tai padarė įtaką ir lūkesčiams
dėl tarpbankinės palūkanų EURIBOR normų pokyčių. Labai
realu, kad jau liepą Europos Centrinis Bankas padidins bazinę
palūkanų normą, o vėliau palūkanų normą didins dar du kartus.
Ateities sandoriai rodo, kad tikimasi, jog trijų mėnesių trukmės
tarpbankinės palūkanų EURIBOR norma taps teigiama jau
šių metų rugpjūtį. Apskritai 12 mėnesių EURIBOR palūkanų
norma jau yra teigiama nuo balandžio vidurio. Visa tai rodo,
kad jau artimiausiais mėnesiais vis daugiau gyventojų ir įmonių
Lietuvoje pradės jausti didesnių palūkanų įtaką.
Lietuvos kredito įstaigose namų ūkių indėlių suma kovo
pabaigoje siekė 19,9 mlrd. eurų ir buvo 1,3 mlrd. eurų, arba
7 proc. didesnė negu prieš metus. Įmonių indėlių vertė buvo
9,2 mlrd. eurų, arba 3 proc. mažesnė negu prieš metus. Metinio
indėlių augimo sulėtėjimo buvo tikėtasi, tačiau pokyčių tempas
viršijo lūkesčius. Visus tris šių metų mėnesius indėlių mėnesinis
pokytis buvo neigiamas. Tai aiškiai rodo, kad gyventojų
vartojimo išlaidos augo sparčiau negu pajamos ir tam didžiausią
įtaką darė sparti importuojamų prekių kainų infliacija. Taip
pat panašu, kad gyventojai buvo linkę leisti per pandemiją
sukauptas santaupas ir sparti infliacija neskatino jų taupyti.
Tačiau tai negalės tęstis ilgai ir gyventojų realiojo vartojimo
pokyčiai artimiausius ketvirčius veikiausiai bus neigiami.

netrukus keisis ir būsto paskolų palūkanos ims didėti. Apskritai
nepamirškime, kad, esant tokiai infliacijai, namų ūkiams
sutaupyti pradinei įmokai darosi vis sudėtingiau, todėl finansinės
galimybės įpirkti būstą ir Lietuvoje, ir kitose šalyse prastės.

Būsto rinka
Šių metų pradžioje padėtis būsto rinkoje tapo dar sudėtingesnė.
Nuo pandemijos pradžios naujo būsto pasiūla nespėjo su
paklausa, todėl neparduotų butų skaičius mažėjo, o didžiausia
tokio neparduoto būsto dalis buvo dar tik statomi butai. Didelė
paklausa ir maža pasiūla sudarė puikias sąlygas brangti naujos
statybos nekilnojamam turtui. Prasidėjus karui, paklausa
taip pat sumažėjo, tačiau pasiūlos problemos pasidarė
dar didesnės. Dėl sankcijų medžiagų importui iš Rusijos ir
Baltarusijos ir dėl pabrangusių medžiagų statybos darbų
sąnaudos smarkiai šoktelėjo į viršų. Didesnės sąnaudos daro
neigiamą įtaką ne tik dabartinių vystomų nekilnojamojo turto
projektų pelningumui, bet ir verčia toliau kelti naujų projektų
būsto kainas. Tačiau kainą rinkoje įprastai nustato ne pardavėjų
norai, o pirkėjų galimybė tą kainą mokėti. Todėl artimiausiais
mėnesiais naujo būsto pardavimo sandorių skaičius liks gerokai
mažesnis negu prieš metus.

Gyventojų lūkesčiai dėl būsto kainų Lietuvoje pirmą ketvirtį tik
šiek tiek suprastėjo, tačiau liko istoriškai dideli. Kas ketvirtį SEB
banko užsakymu atliekama reprezentatyvi gyventojų apklausa
parodė, kad 64 proc. apklaustų gyventojų Lietuvoje galvoja, jog
būsto kaina per artimiausius dvylika mėnesių didės, 10 proc.
mano, kad būstas pigs, 18 proc. nesitiki pokyčių, o likę 8 proc.
šiuo klausimu neturi nuomonės. Priešingai negu pirmosiomis
COVID-19 pandemijos savaitėmis, staigių Lietuvos ir pasaulio
ekonomikos pokyčių neįvyko, todėl ir gyventojų lūkesčiai
smarkiai nepablogėjo
Praėjusių metų pabaigoje teigėme, kad laukiame, jog būsto
kainos šiemet vidutiniškai padidės lėčiau negu praėjusiais
metais – maždaug 10 procentų. Tačiau dabar panašu, kad
augimas bus šiek tiek spartesnis ir bus artimesnis 13 procentų.

Galima priminti, kad 2019–2021 metais Vilniuje mėnesio butų
pardavimo sandorių pirminėje rinkoje vidurkis buvo beveik 500.
Bendrovės „Inreal“ duomenimis, šių metų kovą, įsibėgėjus karui
Ukrainoje, rinkoje buvo sudaryta maždaug 180, o balandį 290
sandorių. Tai reiškia, kad pirkėjai visai nedingo, tačiau jų gerokai
sumažėjo. Kita vertus, butų parduota daugiau, negu rinkoje jų
pasiūlyta, o neparduotų butų kaina dar padidėjo. Galima įtarti,
kad sandorių skaičius artimiausiais mėnesiais nepriartės prie
500 ir dėl mažo būsto pasirinkimo, ir dėl atsargesnio pirkėjų
elgesio, ir tiesiog dėl augančių kainų.

Valdžios politika

Registro centro duomenys rodo, kad kovą ir balandį pirkėjai
išties buvo atsargesni nekilnojamojo turto rinkoje, tačiau
pokyčiai nebuvo išskirtiniai. Reikėtų priminti, kad praėjusių
metų pavasaris ypač išsiskyrė pirkėjų aktyvumu, todėl
metinis nuosmukis nestebina. Pavyzdžiui, šių metų balandį
butų sandorių skaičius Lietuvoje buvo 20 proc., individualių
gyvenamųjų namų – 16 proc. mažesnis negu prieš metus.
Vilniuje butų sandorių skaičius balandį buvo 14 proc., Kaune 37
proc., Klaipėdoje 26 proc., Šiauliuose 6 proc., o Panevėžyje –18
proc. mažesnis negu prieš metus. Visgi palyginus su laikotarpiu
prieš pandemiją, matyti, kad 2019 metų balandį parduotų
individualių gyvenamųjų namų skaičius Lietuvoje buvo didesnis,
butų – tik šiek tiek mažesnis.

Toks Lietuvos valdžios sektoriaus biudžeto deficito
sumažėjimas rodo anticiklinį ekonomiką stabdantį fiskalinį
impulsą. Neblogą praėjusių metų biudžeto rezultatą labiausiai
lėmė 1,7 mlrd. eurų didesnės, negu planuota, valstybės
biudžeto ir 1 mlrd. eurų didesnės, negu tikėtasi, „Sodros“
ir savivaldybių biudžetų pajamos dėl palankių ekonomikos
pokyčių. Be to, su COVID-19 susijusioms priemonėms finansuoti
išleista 300 mln. eurų mažiau, negu tikėtasi. Taip pat beveik
400 mln. eurų nuo plano atsiliko ir ginklų bei karinės technikos,
įvertintos taikant kaupiamąjį metodą, išlaidos.

Statistikos departamentas dar nėra paskelbęs pirmo ketvirčio
būsto kainų indekso, tačiau metinis būsto kainų pokytis
veikiausiai buvo apie 20 procentų. Bendrovės „Ober-Haus“
duomenimis, vidutinė parduoto buto kaina Vilniuje kovą
buvo 22 proc. didesnė negu prieš metus. Bendro butų kainų
indekso reikšmė penkiuose didmiesčiuose didėjo 21 procentu.
Panašios tendencijos vyrauja visoje Europoje, kur būsto kainos
pastaraisiais ketvirčiais augo istoriškai labai sparčiu tempu.
Toks kainų augimo tempas nėra tvarus net ir suprantant, kad
būsto statybų savikaina sparčiai didėja. Akivaizdu, kad būsto
įperkamumo rodikliai sparčiai prastėja, nes būsto kainos auga
sparčiau negu pajamos. Teigiamą įtaką iki šiol būsto rinkai
darė labai mažos palūkanų normos, tačiau ir čia situacija

2021 metais valdžios sektoriaus biudžeto balanso deficitas
buvo 1 proc. BVP, arba gerokai mažesnis negu prognozuota,
ir daug mažesnis negu 7,3 proc. BVP deficitas 2020 metais.
Latvijoje valdžios sektoriaus balanso deficitas praėjusiais
metais buvo 7,3 proc., Estijoje – 2,4 proc. BVP.

Dėl prasidėjusio karo Ukrainoje įtakos ekonomikai, siekdama
didinti išlaidas gynybai, padėti į Lietuvą atvykstantiems
Ukrainos karo pabėgėliams bei švelninti sparčiai augančios
infliacijos įtaką socialiai pažeidžiamiesiems Lietuvos
gyventojams, Vyriausybė balandžio pradžioje pasiūlė patikslinti
šių metų valstybės, savivaldybių, „Sodros“ biudžetus. Šių visų
priemonių vertė yra apie 1,7 mlrd. eurų.
Per tris mėnesius nacionalinio biudžeto pajamos buvo gerokai
didesnės, negu prognozuota, ir tai labiausiai susiję su sparčiu
ekonomikos augimu. Be to, infliacijos įtaka biudžeto pajamoms
trumpuoju laikotarpiu, kol žmonės neskubėjo mažiau vartoti,
taip pat buvo teigiama. Tačiau nėra abejonių, kad realusis
vartojimas dėl infliacijos, viršijančios pajamų augimą, ims lėtėti
ir pradės daryti neigiamą įtaką ir biudžeto pajamoms.

Prognozuojame, kad šiemet valdžios sektoriaus biudžeto
balansas sieks 4,5 proc. BVP, o kitąmet mažės iki 2,3 proc.
BVP. Akivaizdu, kad šiemet fiskalinis impulsas bus anticiklinis
ir skatins ekonomiką, nes struktūrinis deficitas padidės.
Kadangi šiemet ir kitąmet Lietuvos ekonomika augs lėčiau
negu potencialusis BVP, produkcijos atotrūkis nuo potencialo
taps neigiamas. ir tai reiškia, kad bent jau Lietuvos Respublikos
konstituciniame įstatyme nustatytos fiskalinės drausmės
taisyklės nebus.

Per tris 2022 metų mėnesius labiausiai padidėjo pridėtinės
vertės mokesčio pajamos. Jos išaugo 33 proc. – iki 1,4 mlrd.
eurų. Sparčiau augo ir gyventojų pajamų bei pelno mokesčio
pajamos – jos padidėjo 30 procentų. Lėčiausiai augo akcizų
pajamos – 13 proc., tačiau ir toks pokytis buvo nemažas
atsižvelgiant į tai, kad Lenkijoje degalai kainavo gerokai mažiau
ir taip skatino didesnį kuro pirkimą toje šalyje.
Centrinės valdžios skola pirmo ketvirčio pabaigoje buvo
22,8 mlrd. eurų, arba 1,2 mlrd. eurų mažesnė negu metų
pradžioje ir 0,7 mlrd. eurų didesnė negu prieš metus. Centrinės
valdžios biudžetas pirmą ketvirtį buvo 115 mln. eurų, o tai buvo
labai geras rezultatas, todėl poreikis skolintis buvo nedidelis.
Pirmą ketvirtį buvo išpirkta 1,3 mlrd. eurų euroobligacijų
emisija, o kita didelė euroobligacijų emisija bus išperkama
tik 2024 metų pradžioje, todėl artimiausiu metu skolinamasi
bus tik būsimam deficitui finansuoti ir vidaus skolai grąžinti.
Palūkanų normos rinkoje jau smarkiai ūgtelėjo, tačiau Lietuvos
valdžios mokamos palūkanos taip greitai nesikeis. Praėjusiais
metais jos sudarė apie 0,4 proc. BVP, o šiemet veikiausiai bus
dar truputį mažesnės.

Karas Ukrainoje tebevyksta, o ekonomikos pokyčiai ir pasaulyje,
ir Lietuvoje gali būti nepalankesni, negu tikimės dabar, todėl
nereikėtų atmesti, kad valdžios išlaidos antrą pusmetį gali būti
dar didinamos. Taip pat ir 2023 metų galimą biudžeto rezultatą
labai sudėtinga prognozuoti. Vėl laukia įtempta 2023 metų
biudžeto priėmimo procedūra šių metų rudenį Seimo nariams
stengiantis būti dosniems prieš kitais metais vyksiančius
Savivaldybių rinkimus.

1 lentelė.
Pagrindinių Lietuvos ekonominių rodiklių 2022–2023 metais prognozė
Rodiklis

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.
(prognozė)

2023 m.
(prognozė)

Nominalusis BVP (mlrd. EUR)

48,9

49,5

55,4

62,6

66,2

Realiojo BVP metinis pokytis (proc.)

4,6

-0,1

5,0

0,9

1,8

Namų ūkių vartojimo išlaidų metinis pokytis (proc.)

3,0

-2,1

7,4

2,4

2,0

Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų metinis pokytis (proc.)

-0,3

-0,4

0,5

0,3

0,1

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (proc.)

6,6

-1,8

7,0

0,0

5,0

Prekių ir paslaugų eksportas (proc.)

9,9

0,4

15,9

-2,5

2,0

Prekių ir paslaugų importas (proc.)

6,1

-4,4

18,7

-1,8

2,8

Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI1 (proc.)

2,2

1,1

4,6

14,7

3,8

Vidutinis nedarbo lygis (proc.)

6,3

8,5

7,1

6,8

6,9

Užimtųjų skaičiaus pokytis (proc.)

0,3

-1,5

0,8

0,8

-0,2

Vidutinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis (be IĮ, proc.)

8,8

10,1

10,5

9,0

6,5

Valdžios sektoriaus balansas (proc. BVP)

0,5

-7,3

-1,0

-4,5

-2,3

Valdžios sektoriaus skola (proc. BVP)

35,9

46,6

44,3

41,5

42,3

1. Suderintas vartotojų kainų indeksas.
2. Vidutinis darbo užmokestis prieš mokesčius, neįtraukiant individualių įmonių.

2 lentelė.
Kiti svarbūs Lietuvos makroekonominiai ir finansiniai rodikliai
Rodiklis

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

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

4,4

6,5

5,3

2,8

12,7

12,6 (I ketv.)

Pramonės produkcijos, išskyrus naftos produktus,
metinis pokytis (proc.)

6,9

5,6

3,1

-1,3

19,4

23,4 (I ketv.)

Statybos darbų metinis pokytis (proc.)

9,2

13,7

8,3

-1,7

5,2

Materialinių investicijų metinis pokytis (proc.)

5,3

4,8

8,4

-2,1

7,8

-

Pramonės pasitikėjimo rodiklis (punktai)

-9

-6

-9

-10

-1

2 (balandis)

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis (punktai)

-3

-1

1

-3

-3

-8 (balandis)

Nakvynių Lietuvoje skaičiaus metinis pokytis (proc.)

5,3

9,9

10,6

-44,9

12,3

244,1 (I ketv.)

Prekių eksporto metinis pokytis (proc.)

16,8

7,0

4,8

-3,2

20,5

Lietuviškos kilmės eksportas

15,4

10,2

3,0

-4,5

25,9

Reeksportas

18,9

2,5

7,6

-1,1

12,7

Prekių importo metinis pokytis (proc.)

15,3

8,5

3,3

-8,7

29,5

Einamosios sąskaitos balansas
(proc. BVP, 4 ketvirčiai)

0,5

0,3

3,5

7,3

1,4

-

Tiesioginės užsienio investicijos (proc. BVP)

38,7

37,3

42,3

48,4

46,9

-

Darbo našumo metinis pokytis (proc.)

7,4

2,1

3,9

5,9

2,2

-

Būsto kainų indekso metinis pokytis (proc.)

9,0

7,3

6,8

7,3

16,1

-

Pasikartojančių sandorių būsto kainų indekso metinis
pokytis (proc.)

10,9

5,4

7,0

7,4

13,6

26,1 (kovas)

Vienetinių darbo sąnaudų metinis pokytis (proc.)

4,3

5,2

6,3

4,9

7,2

-

Metinė infliacija pagal VKI1 laikotarpio pabaigoje
(proc.)

3,9

1,9

2,7

0,2

10,6

15,7 (kovas)

Kitų PFĮ2 paskolų rezidentams, išskyrus PFĮ2, metinis
pokytis (proc.)

1,9

5,7

2,7

-2,7

16,8

17,7 (kovas)

Rezidentų, išskyrus PFĮ2, indėlių kitose PFĮ2 metinis
pokytis (proc.)

6,7

12,4

11,9

28,3

7,7

3,1 (kovas)

Vidutinė naujų būsto paskolų palūkanų norma3
(proc.)

1,80

1,96

2,28

2,15

1,99

1,95 (kovas)

1. Vartotojų kainų indeksas.
2. Pinigų finansų įstaiga.
3. Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų.

6,8
(sausis–vasaris)

28,5
(sausis–vasaris)

31,9
(sausis–vasaris)

22,8
(sausis–vasaris)

46,3
(sausis–vasaris)

3 lentelė.
Kitų valstybių BVP pokyčių 2022–2023 metais prognozė (proc.)
Rodiklis

2020 m.

2021 m.

2022 m.
(prognozė)

2023 m.
(prognozė)

Latvija

-3,6

4,8

1,8

2,5

Estija

-3

8,3

0,6

2

Euro zona

-6,4

5,4

2,1

2,8

Vokietija

-4,6

2,9

1,5

3,2

Švedija

-2,9

4,8

1,8

1,8

Norvegija

-0,7

3,9

3,6

2,9

Jungtinė
Karalystė

-9,3

7,4

3,7

2,5

JAV

-3,4

5,7

2,6

1,7

Kinija

2,2

8,1

5

5,2

