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Taip ir gyvename: nuo vienos iki kitos krizės 

Vasarą daugelis lietuvių buvo priversti geriau susipažinti su energetikos rinkos subtilybėmis. 
Deja, bet artimiausiu metu dėl labai aukštų energijos produktų kainų rinkoje dar labiau didės 
verslo ir gyventojų išlaidos šiems produktams. Gamtinių dujų ir elektros kainų šuolis lemia 
Europos gamintojų nekonkurencingumą, tad sprendimo, kaip sušvelninti rekordinių kainų įtaką, 
reikia ieškoti visai Europai kartu. O kol kas įvairių šalių valdžios atstovai, grįžę po vasaros 
atostogų, vėl siūlo įvairias didelės infliacijos įtaką švelninančias priemones ir ruošia  žmones 
ir verslą galimam elektros ir gamtinių dujų tiekimo ribojimui. Kai yra tokių aplinkybių, vargu ar 
galima tikėtis teigiamų lūkesčių, todėl ir mes liekame atsargūs ir dėl euro zonos, ir dėl Lietuvos 
ekonomikos pokyčių. Toliau išlaikome prielaidą, kad Lietuva neišvengs švelnios recesijos, o tai, 
ar visų 2023 metų BVP pokytis bus teigiamas, priklausys nuo to, kokios energijos produktų 
kainos bus jau kitų metų antrą pusmetį. Rudenį bus įdomu stebėti būsto rinką ir kaip pirkėjai 
bei pardavėjai reaguos į prastėjančią ekonomikos padėtį – didesnė tikimybė, kad, be pasyvios 
paklausos, pamatysime jei ne būsto kainų kritimą, tai bent jau stabilizaciją.
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Šiandien pasirodė SEB grupės ekonomistų leidinys „Nordic Outlook“, o kartu su juo ir ši 
79-oji Lietuvos ekonomikos apžvalga. Lietuvos ir pasaulio ekonomikos pokyčiai antrą 
ketvirtį buvo geresni, negu prognozavome gegužę, todėl 2022 metų BVP prognozes 
šįkart pageriname. Buvome pernelyg pesimistiški dėl Rusijos ir Baltarusijos sankcijų 
įtakos Lietuvos ekonomikai antrą ketvirtį. 

Tačiau mūsų lūkesčiai dėl 2023 metų ekonomikos pokyčių tapo gerokai prastesni, todėl 
daugelio valstybių ekonomikos pokyčių prognozė kitąmet yra smarkiai nurėžta. Liekame 
prie ankstesnių savo prielaidų, kad Lietuvos ekonomika techninės recesijos neišvengs, 
ir po nedidelio nuosmukio antrą ketvirtį matysime neigiamą BVP pokytį ir trečią ketvirtį. 
Tiesa, trečio ketvirčio BVP teigiamą įtaką darys maždaug dešimtadaliu didesnis derlius, 
tačiau tai bus vienkartinis veiksnys. Šių metų Lietuvos BVP pokyčio prognozę padidinome 
nuo 0,9 iki 1,5 proc., kitų – sumažinome nuo 1,8 iki 0,5 procento.

Ir vėl neišvengiamai tenka didinti vidutinės metinės infliacijos 2022 metais prognozę: 
nuo 14,7 iki 17,9 proc., kitų metų – nuo 3,8 iki 6,2 procento. 

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.

Mažmeninės prekybos, neįtraukus  degalų ir transporto 
priemonių prekybos, apyvarta lyginamosiomis kainomis antrą 
ketvirtį sumažėjo 1,1 procento. Liepą metinis nuosmukis 
didėjo ir pasiekė 3,5 procento. Prekyba maistu besiverčiančių 
mažmenininkų apyvarta per metus krito net 8,7 proc., ne maistu 
– dar buvo 1 proc. didesnė.

Akivaizdu, kad didžiausią įtaką nuosmukiui daro didesnė negu 
20 proc. infliacija šalyje. Toks infliacijos dydis viršija gyventojų 
pajamų augimo tempą, todėl gyventojų galimybės palaikyti tą 
patį vartojimo lygį prastėja. Prekybininkams maistu ypač didelę 
neigiamą įtaką daro beveik 30 proc. per metus padidėjusios 
maisto kainos. Taip pat aiškiai matome besitęsiančią lauktą 
tendenciją, kai žmonės šią vasarą po pandemijos daugiau 
išlaidavo  pirkdami paslaugas o ne prekes. Nėra abejonių, 
kad tokios nepalankios prekybininkams tendencijos tęsis ir 
artimiausiais mėnesiais, nes, nors ir infliacija šalyje, tikėtina, 
nebedidės, tačiau vis vien bus beveik 20 procentų. Be to, 
vartotojų pasitikėjimo rodikliai, nors ir ne taip smarkiai kaip 
kitose Europos Sąjungos šalyse, tačiau taip pat prastėja. 

Vasarą dėl išaugusių degalų kainų jau buvo matyti didesni 
neigiami pokyčiai ir automobilių degalų prekybos sektoriuje. 
Automobilių degalų prekyba besiverčiančių įmonių apyvarta 
lyginamosiomis kainomis liepą buvo 6,1 proc. mažesnė negu 
prieš metus. 

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 liepą buvo 11 proc. didesnė negu prieš 
metus. Metinis apgyvendinimo įstaigose apsistojusių turistų 
nakvynių skaičiaus pokytis birželį buvo 37 procentai. Taip pat 
gyventojai skubėjo atsigriebti ir keliaudami į užsienį. Lietuvos 
oro uostų duomenys rodo, kad liepą keleivių, skrendančių 
užsakomaisiais skrydžiais, aptarnauta 28 proc. daugiau negu 
prieš metus. Tikėtina, kad rudenį paslaugų vartojimo pokyčiai 
jau bus gerokai prastesni – tikėtina, kad rudenį gyventojai daug 
atsargiau leis pinigus ne pirmo būtinumo prekėms ir paslaugoms
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Padėtis darbo rinkoje šių metų viduryje ir toliau buvo labai gera, 
tačiau vis daugiau nerimo, kad esame labai arti piko. „Sodros“ 
duomenys rodo, kad birželį darbuotojų skaičius buvo net 43 
tūkst., arba 3,3 proc. didesnis negu prieš metus. Įtaką darbuotojų 
skaičiaus augimui darė ir įsidarbinę pabėgėliai iš Ukrainos. 
Lietuvoje rugpjūčio pradžioje darbą buvo susiradę 15,8 tūkst., 
arba beveik pusė darbingo amžiaus pabėgėlių iš Ukrainos. 

Statistikos departamento duomenimis, nedarbas antrą ketvirtį 
siekė vos 5,2 proc. ir buvo 2,4 proc. punkto mažesnis negu prieš 
metus. Bedarbių buvo 79 tūkstančiai – 29 tūkstančių mažiau 
negu prieš metus. Ilgalaikis nedarbas, kai darbo ieškoma ilgiau 
negu metus, antrą ketvirtį buvo 2,1 proc., o trumpalaikis, kai 
darbo ieškoma trumpiau negu metus, buvo 3,1 procento. 
Nedarbas antrą ketvirtį jau buvo mažesnis negu tokiais pat 
2018 ar 2019 metų ketvirčiais, kai pandemija dar nebuvo 
prasidėjusi. Palanku tai, kad pagaliau pradėjo mažėti ir ilgalaikis 
nedarbo lygis. Taip pat toliau sparčiai augo 55-64 metų amžiaus 
gyventojų užimtumo lygis, o tai rodo, kad stipri darbo rinka 
sugeba įtraukti ir priešpensinio amžiaus gyventojus. 

Registruotas nedarbas, kurį apskaičiuoja Užimtumo tarnyba, 
liepą buvo 9,1 procentai, arba 4 proc. punktais mažesnis 
negu prieš metus. Tačiau, palyginti su birželiu, nedarbas, net 
ir atsižvelgiant į sezoniškumą, padidėjo kiek daugiau negu 
tikėtasi. Beje, pastaruosius keletą mėnesių mažėja ir naujai 
registruojamų laisvų darbo vietų skaičius, o tai irgi perspėja 
apie atsargesnius įmonių darbuotojų samdos planus. Tiesa, 
Statistikos departamento duomenys rodo, kad bendras laisvų 
darbo vietų skaičius antrą ketvirtį dar buvo panašus, kaip ir 
prieš metus. Labiausiai darbuotojų trūko viešojo valdymo, 
finansų, IT ir transporto sektoriaus bendrovėms. 

Prognozuojame, kad vidutinis nedarbo lygis šiais metais 
sumažės iki 6 proc., tačiau 2023 m. padidės iki 6,8 procento. 
Didžiausią įtaką nedarbo augimo kitąmet prognozei turi 
lūkesčiai dėl lėtesnių ekonomikos apsukų .

Darbo rinka Pajamos
Statistikos departamento duomenys apie algų pokyčius 
Lietuvoje rodo, kad antrą ketvirtį vidutinis mėnesio darbo 
užmokestis prieš mokesčius Lietuvoje buvo 1 781 euras ir per 
metus padidėjo 13,7 proc., po mokesčių – 1 116 eurų ir per 
metus paaugo 12,2 procento. Viešojo sektoriaus darbuotojams 
alga prieš mokesčius antrą ketvirtį buvo 9,7 proc., privačiame 
sektoriuje – 13,5 proc. didesnė negu prieš metus. Latvijoje 
dar nėra  paskelbti antro ketvirčio vidutinio darbo užmokesčio 
duomenys. Estijoje antrą ketvirtį vidutinė alga buvo 10,1 proc. 
didesnė negu prieš metus.

Labiausiai alga augo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 
veiklos (23,8 proc.), meninės, pramoginės ir poilsio 
organizavimo veiklos (16,5 proc.), IT (16,5 proc.) bei profesinės 
ir mokslinės veiklos sektoriuose (16,3 proc.). Lėčiausiai ji didėjo 
energetikos (3,9 proc.) ir finansų sektoriuose (7,5 proc.). 

Akivaizdu, kad įtempta padėtis darbo rinkoje, kai laisvų darbo 
vietų skaičius ir antrą ketvirtį buvo istoriškai didelis, buvo 
palanki darbo užmokesčiui sparčiai augti. Taip pat aiškiai matosi 
ir minimalios mėnesio algos nuo metų pradžios padidėjimo 
įtaka. MMA šiemet beveik 14 proc. didesnė negu prieš metus. 
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, meninės, 
pramoginės veiklos). 

Visgi vidutinio darbo užmokesčio pokytis šiemet yra mažesnis 
negu infliacija, todėl dirbančio asmens pajamų perkamoji galia 
mažėja. Realusis darbo užmokestis per metus antrą ketvirtį 
sumažėjo net 5,6 proc. Tikėtina, trečią ketvirtį skirtumas 
tarp vidutinės algos ir infliacijos bus dar didesnis. Tačiau 
suprantama, kad darbuotojai negali reikalauti, kad darbo 
užmokestis šiemet augtų ne mažiau negu infliacija – didelė 
dalis infliacijos yra nulemta importuojamų energetinių išteklių 
kainos šuolio, kuris daro neigiamą įtaką ir verslo pelningumui. 
Prognozuojame, kad vidutinio darbo užmokesčio pokytis viršis 
infliaciją tik kitų metų antrą pusmetį.

Įmonių galimybės didinti atlyginimus gerokai sumažės 
artimiausiais mėnesiais, tačiau metinis vidutinio darbo 
užmokesčio pokytis antrą pusmetį dar liks dviženklis. Labai 
sudėtinga prognozuoti vidutinės algos pokytį kitąmet. Jeigu 
Vyriausybė nuspręs padidinti MMA kitąmet 19 proc. nuo 730 
iki 868 eurų, tai darys labai didelę įtaką ir vidutinio darbo 
užmokesčio pokyčiui. Tačiau esant tokiam ekonominiam 
neapibrėžtumui, būtų racionalu priimti Lietuvos banko siūlymą 
didinti MMA kitąmet per du kartus – sausį ir liepą. Jeigu 
energetinių išteklių kainos liks istoriškai labai didelės kitų metų 
pradžioje, akivaizdu, kad daliai įmonių beveik 20 proc. siekiantis 
MMA padidinimas turės rimtų padarinių.  

Taip pat kol kas sunku nuspėti, kiek 2023 metais didės viešojo 
sektoriaus darbuotojų algos. Šiemet vidutinė alga valstybės 



Kainos

sektoriuje augo daug lėčiau negu privačiame, todėl veikiausiai 
kitąmet bus stengiamasi, kad pokyčiai būtų artimesni vienas 
kitam.

Neišvengiama ir tai, kad 2023 metais didės maksimalus 
neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD). Jis šiemet jau 
padidėjo nuo 400 iki 540 eurų, o kitąmet neabejotinai perlips 
600 eurų ribą. 

Vidutinė mėnesio senatvės pensija liepą buvo 484 eurai, arba 
16,9 proc. didesnė negu prieš metus. Tokiam pokyčiui teigiamą 
įtaką darė Vyriausybės sprendimas papildomai 5 proc. nuo 
birželio 1 dienos padidinti pensijas. Vasaros pradžioje taip 
pat buvo 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). 
Tikėtina, kad kitąmet vėl bus siūloma papildomai indeksuoti 
pensijos pokytį. Be papildomo indeksavimo pensijos augtų      
9,2 procento. 

nedarys, tačiau nuo 2023 metų sausio 1 dienos laukia staigus 
elektros kainų šuolis atidėto trečio liberalizavimo etapo 
dalyviams, kuris darys įtaką ir infliacijos šuoliui kitų metų sausį. 
Antrą šių metų pusmetį daugelis buitinių vartotojų gauna 9 ct/
kWh subsidiją, bet sunkiai tikėtina, kad valdžia jos nepratęstų 
ir net nepadidintų. Valdžia taip pat stengsis sušvelninti ir 
gamtinių dujų kainos šuolį nuo sausio 1 dienos, bet dabar 
pasakyti, kokia bus parama, per anksti. Galiausiai, valdžiai 
nesiimant veiksmų, šilumos kainos gyventojams ateinantį 
šildymo sezoną būtų iki 90 proc. didesnės negu prieš metus, 
tačiau irgi akivaizdu, kad tokie sprendimai kaip gamtinių dujų  
kuro keitimas į mazutą, ar didinama biokuro pasiūla padės 
sušvelninti šilumos kainų didėjimą. 

Gyventojams ypač sudėtinga dėl maisto kainų infliacijos, kuri 
liepą pasiekė beveik 30 procentų. Labiausiai pabrango pieno 
produktai – 44 procentais. Kiek mažiau paaugo aliejų ir riebalų 
(43 proc.), daržovių (36 proc.), duonos ir grūdinių produktų 
(33 proc.) kainos. Tikimybė, kad maisto kainų augimo pikas jau 
labai nebetoli, didėja, tačiau pačių kainų korekcijos šiemet dar 
nepamatysime. 

Kaip minėta, liepą ir rugpjūtį infliaciją prislopino atpigę 
degalai, tačiau vargu ar reikėtų kiek atsargiau žvelgti į galimus 
degalų kainų pokyčius per artimiausius mėnesius. Naftos 
rinkos padėtis pasaulyje yra labai įtempta, atsargos mažos, 
metų pabaigoje įsigalioja sankcijos iš Rusijos importuojamai 
žaliavinei naftai ir degalams, todėl degalų, o ypač benzino, 
kainų šuolių dar gali būti. 

Vienas iš veiksnių, kuris darys neigiamą įtaką infliacijai ir 
Lietuvoje, ir visoje Europoje, bus tiesiog mažesnės ekonomikos 
apsukos, kai namų ūkių vartojimas ims mažėti mažindamas ir 
prekių paklausą.

Metinė infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą 
Lietuvoje liepą buvo 20,9 procento. Bazinė infliacija siekė 10,8 
procento. Pagal infliacijos dydį liepą Lietuvą lenkė Estija ir 
Latvija, kuriose metinė infliacija buvo atitinkamai 23,2 ir 21,3 
procentai. Tikėtina, kad rugpjūtį dėl atpigusių degalų metinė 
infliacija Lietuvoje jau buvo šiek tiek mažesnė, bet dar viršijo 
20 procentų. Darome prielaidą, kad ir rugsėjį metinė infliacija 
dar bus didesnė negu 20 procentų ir tik vėliau pradės leistis 
žemyn. Tiesa, esant tokiai sudėtingai situacijai energetikos 
sektoriuje, yra kur kas didesnė tikimybė, kad mūsų atnaujinta 
179 procentų vidutinės metinės infliacijos prognozė šiemet ir 
6,2 proc. kitąmet gali būti viršyta.

Šių metų pradžioje Lietuva staigiai įsiveržė į priekį pagal metinės 
infliacijos lygį Europos Sąjungoje, nes ūgtelėjusių energetikos ir 
kitų žaliavų sąnaudos labai greitai buvo perkeltos galutiniams 
vartotojams vidaus rinkoje, o sprendimų, kurie ribotų kainų 
didėjimą, nebuvo daug. Tačiau dabar matome, kad infliacija 
kitose šalyse ima artėti prie Lietuvos infliacijos, nes vis vien 
anksčiau ar vėliau gamintojai, didmenininkai ir mažmenininkai 
turi įtraukti didžiausią dalį sąnaudų į galutinę kainą. 

Didžiausias galvos skausmas verslui šiuo metu yra aukštos 
elektros ir gamtinių dujų kainos, kurios vasarą nušuoliavo į 
sunkiai prieš metus įsivaizduotą lygį. Vargu ar galima tikėtis, 
kad ilgai verslas galės pakelti tokias kainas ir ar vartotojai bus 
pajėgūs naujus bandymus jiems perkelti didesnes energetinių 
produktų sąnaudas. 

Kadangi dauguma antro elektros liberalizavimo etapo dalyvių 
užfiksavo elektros pirkimo kainą, tiesiogiai elektros kainų 
pokyčiai infliacijai likusiais šiais metų mėnesiais didelės įtakos 

Pramonė
Pramonės gamybos rezultatai pastaraisiais mėnesiais 
prastėjo, tačiau tai nebuvo netikėta atsižvelgiant į visą 
paletę susikaupusių ir besikaupiančių problemų. Be to, 
metinis Lietuvos pramonės produkcijos pokytis išlieka vienas 
didžiausių Europoje.

Metinis pokytis liepą buvo 8,2 procento. Tačiau apdirbamosios 
gamybos, išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą, 
produkcijos vertė tebuvo 3,2 proc. didesnė negu prieš metus. 
Be to, ir liepą, ir birželį mėnesio apdirbamosios gamybos, 
išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą, produkcijos vertės 
pokyčiai buvo neigiami, ir tai gana aiškiai rodo prastėjančią 
situaciją.  Vakarų pasaulyje slūgstant prekių pirkimo bumui, 
tai vis labiau atsispindi ir Lietuvos pramonės rezultatuose. Ir 
žinoma, sudėtingiausia problema – energetikos kainų šuolis, 
kuris rugpjūtį dar labiau smogė daugeliui pramonės įmonių. 
Nereikėtų atmesti, kad elektros ir gamtinių dujų kainos rudenį 
ir žiemą dar ūgtels, todėl pramonės laukia labai sudėtingi 
mėnesiai. Daugelio pramonės įmonių pelningumas trečią ir 



Eksportas
Lietuvos eksportas antrą ketvirtį buvo 25 proc. didesnis negu 
prieš metus. Lietuviškos kilmės eksportas per metus didėjo 
27 proc., reeksportas augo lėčiau – 21 procentu. Importas 
dėl augusių energetinių produktų kainų didėjo 35 procentais. 
Eksporto ir importo augimui teigiamą įtaką toliau darė sparčiai 
didėjusios eksportuojamų ir importuojamų prekių kainos. 
Eksportuojamų prekių kainos antrą ketvirtį buvo 15 proc. 
didesnės, importuojamų prekių – 30 proc. didesnės negu prieš 
metus. Atsižvelgiant į kainų augimą, eksportas šių metų antrą 
ketvirtį vis vien augo dideliu tempu. 

Metinis eksporto pokytis buvo didesnis, negu tikėjomės, 
labiausiai dėl mažiau, negu prognozuota, kritusio eksporto į 
Baltarusiją ir Rusiją. Pavyzdžiui, liepą eksportas į Rusiją buvo 
30 proc. mažesnis negu prieš metus. Tiesa, lietuviškos kilmės 
prekių eksportas į Rusiją sumažėjo gerokai daugiau – 66 
procentais. Visgi artimiausiais mėnesiais metinis eksporto 
nuosmukis į šias šalis agresores turėtų didėti. Kaip ir baimintasi, 
užsienio prekybos duomenys pradeda rodyti negerus požymius 
– nuo karo Ukrainoje pradžios ūgtelėjo prekių eksportas į tokias 
šalis kaip Kazachstanas ar Uzbekistanas, o tai, tikėtina, yra 
susiję ir su bandymais apeiti sankcijas Rusijai. Birželį prekių 
eksportas į Kazachstaną buvo 118 proc. didesnis negu prieš 
metus,  į Uzbekistaną – 159 procentais. 

Beje, antrą ketvirtį importas iš Rusijos ir Baltarusijos taip 
pat krito mažiau, negu tikėjomės, tačiau tą paaiškina įmonių 
skubėjimas kiek galima padidinti tų žaliavų ir medžiagų, 
importuojamų iš šių šalių, atsargas, kol neįsigaliojo sankcijų 
draudimai. Importas iš Rusijos ir Baltarusijos, neįtraukus 

energetinių produktų, antrą ketvirtį buvo 2 proc. didesnis 
negu prieš metus. Visgi daugelis sankcijų tokių iš Rusijos ir 
Baltarusijos importuojamų prekių kaip mediena, metalai ar 
anglis įsigaliojo šią vasarą, todėl trečią ketvirtį importo iš šių 
šalių nuosmukis jau bus gerokai didesnis ir bus matyti, ar 
Lietuvos didmenininkai ir pramonės įmonės sugebėjo atrasti 
naujų tiekėjų už priimtiną kainą kitose rinkose.

Antrą ketvirtį sparčiausiai augo pieno, mėsos, medienos, 
plastiko, geležies gaminių, baldų, javų eksportas. Kaip anksčiau 
minėta, didžiausią įtaką eksporto pokyčiui darė per metus 
smarkiai šoktelėjusios eksportuojamų produktų kainos. 
Pavyzdžiui, pieno produktų kainos eksporto rinkose per metus 
padidėjo nuo 50 iki 80 procentų, todėl nenuostabu, kad ir 
pieno produktų eksportas birželį buvo net 71 proc. didesnis 
negu prieš metus. Antrą ketvirtį prieš naują derlių labai augo 
ir seno derliaus grūdų eksportas. Kadangi šių metų derlius bus 
bent dešimtadaliu gausesnis, būsimas grūdinių kultūrų ir rapsų 
eksportas bus taip pat didesnis. 

Didesnių neigiamų prekybos su Kinija pokyčių per antrą ketvirtį 
neįvyko. Eksportas liko minimalus, tačiau importas per metus 
padidėjo 44 procentais. Kinijos muitinės duomenys rodo, kad 
ir liepą iš Kinijos į Lietuvą išvežta prekių daugiau negu prieš 
metus.

Iš paslaugų eksportuotojų prasčiausiai šiemet sekasi 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 apimtis Klaipėdos jūrų uoste liepą buvo 24 
proc. mažesnė, o geležinkeliais vežta 44 proc. mažiau krovinių. 
Kita vertus, šiemet labai smarkiai auga oro uostų veiklos apimtis 
dėl šoktelėjusių keliautojų į užsienį skaičiaus.

Dėl energetinių produktų kainų šuolio ir kitų importuojamų kainų 
augimo pastaraisiais ketvirčiais labai suprastėjo einamosios 
sąskaitos balanso rezultatas. Neigiamą įtaką tam darė ir vienos 
biotechnologijų įmonės išmokėti 1,6 mlrd. eurų dividendai 
akcininkams. Pastarųjų dvylikos mėnesių einamosios sąskaitos 
deficitas buvo 4,1 proc. BVP.

 

ketvirtą ketvirčiais smarkiai mažės, nes permesti pirkėjui 
padidėjusių energetikos produktų išlaidų taip greitai nepavyks. 

Liepą daugiausiai per metus buvo padidėjusi transporto 
priemonių, kitų mašinų ir įrangos, metalo bei popieriaus gaminių 
gamyba. Tačiau per metus smuko gėrimų, drabužių, chemijos 
produktų gamyba. Chemijos pramonei didžiausią neigiamą įtaką 
daro dėl sankcijų akcininkui smukusi „Lifosos“ gamybos apimtis. 
Gėrimų pramonei koją kiša turbūt mažesnis eksporto į rytų 
rinkas mastas. Nereikėtų pamiršti, kad antrą ketvirtį matėme 
spartų įvairių medžiagų ir žaliavų iš Rusijos bei Baltarusijos 
importo šuolį prieš sankcijų įsigyvendinimą. Tačiau tik trečias 
ir ketvirtas ketvirčiai parodys, kaip pramonininkams pavyko 
pakeisti tiekėjus ir ar importuojamų medžiagų iš kitų šalių kaina 
yra tokia, kuri būtų pelninga įmonėms. Gerai tai, kad bent jau 
tiekimo grandinių problema šių metų viduryje ėmė silpnėti.   

Pramonės įmonės 2022 metų antrą ketvirtį investavo 41 
proc. daugiau į ilgalaikį materialųjį turtą negu prieš metus, 
tačiau didžiausią įtaką tokiam augimui darė  bendrovės „Orlen 
Lietuva“ investicijos. Daugiau negu prieš metus investavo 
baldų, plastikinių gaminių, transporto priemonių, optikos 
gamintojai. Antrą metų pusmetį investicijų veikiausiai bus 
mažiau negu prieš metus.

Kredito rinka
Kredito įstaigos antrą ketvirtį išdavė daugiau paskolų įmonėms 
ir gyventojams negu šių metų pirmą ar praėjusių metų antrą 
ketvirtį. Paskolų Lietuvos rezidentams portfelis birželio 
pabaigoje buvo 18 proc. didesnis negu prieš metus. Vien tik 
paskolų įmonėms portfelis buvo 24 proc. didesnis negu prieš 
metus. Visgi 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 18 procentų. 

Naujų suteiktų tikrųjų paskolų įmonėms vertė antrą ketvirtį 
buvo 5 proc. didesnė negu prieš metus ir 11 proc. didesnė 



negu pirmą ketvirtį. Išduotų paskolų augimą labiausiai ir toliau 
lėmė didėjęs trumpalaikio finansavimo poreikis kylant žaliavų 
ir energetinių produktų kainai. Tai lėmė, kad būtent sparčiausiai 
augo paskolos energetikos, apdirbamosios gamybos ir prekybos 
sektoriams. Panašu, kad didelio proveržio įmonių investicijos 
neparodys antrą metų pusmetį, todėl didžiausią įtaką paskolų 
portfelio augimui darys trumpalaikės paskolos.

Paskolų namų ūkiams portfelio metinis pokytis pastarąjį 
pusmetį nekito – jis augo stabiliu 12 proc. metiniu tempu. 
Paskolų portfelis didėjo panašiai, kiek augo gyventojų pajamos, 
todėl išduotų paskolų mastą galima laikyti subalansuotu.  

Būsto paskolų portfelis per metus taip pat padidėjo  
12 proc., o antrą ketvirtį naujų tikrųjų būsto paskolų išduota 
5 proc. daugiau negu prieš metus. Kadangi per metus būsto 
kaina padidėjo penktadaliu, toks naujų būsto paskolų vertės 
padidėjimas reiškia, kad išduotų paskolų skaičius jau buvo 
mažesnis negu prieš metus. Tai susiję su 20 proc. mažesniu 
negu prieš metus Registrų centre registruotų būsto sandorių 
skaičiumi. Tikėtina, kad trečią ketvirtį naujų išduotų būsto 
paskolų vertė bus panaši kaip ir prieš metus, tačiau pačių 
sandorių bus vėl mažiau. Būsto paskolų portfelis antrą pusmetį 
turėtų augti lėčiau. Matant, kad preliminarių būsto sutarčių 
šiais metais mažėja, galima gana aiškiai prognozuoti, kad kitais 
metais naujų būsto paskolų skaičius bus mažesnis. 

Konkurencija būsto paskolų rinkoje išlieka didelė, tačiau 
finansuotojų pasiūlymai pastaruoju metu kiek išsiskyrė dėl to, 
kaip kredito įstaigos greitai atsižvelgia į pasikeitusias finansų 
rinkos sąlygas. Kadangi 6 mėnesių trukmės tarpbankinė 
EURIBOR palūkanų norma birželį jau buvo teigiama (vidurkis 
0,16 proc.), tai labiausiai ir lėmė nuo 1,96 iki 2,08 proc. 
padidėjusią vidutinę naujos išduotos būsto paskolos tą mėnesį 
palūkanų normą, kai palūkanų norma fiksuojama trumpesniam 
laikotarpiui negu metai. Kadangi trijų ir šešių mėnesių EURIBOR 
palūkanų norma toliau didėja, rugpjūtį ir rugsėjį naujų išduotų 
būsto paskolų palūkanų norma bus didesnė. 

SEB grupės analitikai prognozuoja, kad Europos Centrinis 
Bankas padidins bazinę palūkanų normą iki 1,5 proc. šių metų 
pabaigoje. Ateities sandoriai dabar rodo kur kas spartesnį 
palūkanų normos didinimą. Finansų rinkose tikimasi, kad trijų 
mėnesių trukmės tarpbankinės palūkanų EURIBOR norma kitų 
metų antrą pusmetį bus 2,2 procento. 

Lietuvos kredito įstaigose namų ūkių indėlių suma birželio 
pabaigoje siekė 20,2 mlrd. eurų ir buvo 1 mlrd. eurų, arba  
5 proc. didesnė negu prieš metus. Įmonių indėlių vertė buvo 8,9 
mlrd. eurų, arba 6 proc. mažesnė negu prieš metus. Po lūkesčius 
viršijusio namų ūkių indėlių sumažėjimo pirmą ketvirtį antrą 
ketvirtį pokyčiai buvo švelnesni, tačiau tendencija liko panaši – 
namų ūkių taupymo norma mažėjo, ir gyventojai buvo priversti 
išleisti daugiau už importuojamus energetikos produktus.  
Gyventojai buvo linkę leisti per pandemiją sukauptas 
santaupas, ir sparti infliacija vis dar neskatino jų taupyti. Tačiau 
tai negalės tęstis ilgai, ir gyventojų realiojo vartojimo pokyčiai 
artimiausius ketvirčius veikiausiai bus neigiami. Tikėtina, kad 
šių metų pabaigoje namų ūkių indėlių metinis pokytis bus ne 
didesnis negu 5 procentai. 

Būsto rinka
Būsto rinkoje sandorių ir kainų kryptis šių metų vasarą išsiskyrė. 
Registrų centro duomenys rodo, kad liepą butų sandorių 
skaičius Lietuvoje buvo 17 proc., individualių gyvenamųjų namų 
– 25 proc. mažesnis negu prieš metus. Vilniuje butų sandorių 
skaičius balandį buvo 22 proc., Kaune 18 proc., Klaipėdoje 29 
proc., Šiauliuose 17 proc. mažesnis, o Panevėžyje – 9 proc. 
didesnis negu prieš metus. Žinoma, praėjusių metų vasara buvo 
rekordinė pagal sandorių skaičių rinkoje, todėl tas neigiamas 
skirtumas yra toks didelis. Pavyzdžiui, palyginus su 2018 ar 
2019 metų liepa, t. y. metais prieš pandemiją, sandorių skaičius 
šiemet buvo gana panašus. Panašu, kad gyventojai atsargiau 
žvelgia į dar nepastatyto būsto pirkimą, kai statybos sąnaudos 
sparčiai auga. Be to, pirminėje rinkoje pasiūla ir toliau yra 
istoriškai maža. Todėl antrinėje rinkoje būsto sandorių skaičius 
keitėsi mažiau negu pirminėje rinkoje. 

Bendrovės „Inreal“ duomenimis, šių metų liepą Vilniuje sudaryti 
vos 64, birželį – 185 pirminiai sandoriai rinkoje, kai 2019–
2021 metais sostinėje mėnesio butų pardavimo sandorių 
pirminėje rinkoje vidurkis buvo beveik 500. Tokį nuosmukį 
lėmė ne tik pasiūlos problemos – potencialūs pirkėjai irgi tapo 
gerokai atsargesni ir dėl karo Ukrainoje, ir dėl pesimistiškesnių 
ekonominių prognozių.  Aišku, labai didelę įtaką daro ir daugiau 
negu penktadaliu padidėjusios būsto kainos. Jos augo labiau 
negu vidutinis darbo užmokestis, todėl būsto įperkamumo 
rodikliai suprastėjo. 

Tikėtina, kad trečią ketvirtį registruotų būsto sandorių skaičius 
liks iki 10 proc. mažesnis negu prieš metus. Pirminėje rinkoje 
metinis nuosmukis bus didesnis, tačiau būstų sandorių skaičius 
turėtų padidėti, palyginti su liepa. Daug kas priklausys ir nuo 
nekilnojamojo turto vystymo bendrovių būsto pasiūlos – jeigu 
padidėtų pasiūla, tai galėtų suaktyvinti ir paklausą.  

Statistikos departamentas dar nėra paskelbęs antro ketvirčio 
būsto kainų indekso, tačiau metinis būsto kainų pokytis 
veikiausiai buvo apie 20 proc. (pirmą ketvirtį metinis pokytis 
buvo 19,1 proc.). Bendrovės  „Ober-Haus“ duomenimis, vidutinė 
parduoto buto kaina Vilniuje liepą buvo 25 proc. didesnė negu 
prieš metus. Stebino tai, kad būsto kainos mėnesiniai pokyčiai 
birželį ir liepą nesumažėjo, o priešingai – dar padidėjo. Kituose 
miestuose būsto kaina per metus padidėjo truputį kukliau: 
Kaune – 20,9 proc., Klaipėdoje – 16,7 proc., Šiauliuose – 17,5 
proc., Panevėžyje – 17,2 procento. 

Pesimistiškesnės ekonomikos prognozės, augančios palūkanų 
normos, prastėjantys būsto įperkamumo rodikliai – visa tai 
turėtų daryti neigiamą įtaką būsto kainų augimui, ir labai 
tikėtina, kad metų pabaigoje mes jau galime pamatyti ir 
neigiamus kainos mėnesinius pokyčius. Tačiau vidutinis metinis 
būsto kainos pokytis šiemet Lietuvoje vis vien liks dar istoriškai 
didelis – apie 16 procentų. Kitąmet vidutinis metinis būsto 
kainos pokytis gali būti vos kiek didesnis negu 0 procentų.



Valdžios politika

Beje, kai kuriose Europos šalyse būsto kainų tendencijos 
pradeda keistis, ir pokyčių lyderė yra Švedija. Ten liepą vidutinė 
butų kaina jau buvo 2,9 proc. mažesnė negu prieš metus, ir 
pokyčių kryptis yra aiški – žemyn.

Gyventojų lūkesčiai dėl būsto kainų Lietuvoje stebėtinai 
smarkiai ūgtelėjo antrą ketvirtį. Keturi iš penkių apklaustųjų 
teigė, kad būsto kainos mūsų šalyje per artimiausius vienus 
metus didės. Tokio skaičiaus taip teigiančių asmenų nėra buvę 
nuo tada, kai SEB banko užsakymu daugiau negu prieš dešimt 
metų buvo pradėta atlikti reprezentatyvi gyventojų apklausa. 
Galvojančių, kad būstas pigs, beveik nebeliko. Atrodytų, kad 
tokie  lūkesčiai labai aiškiai rodo, jog būstas sparčiai brangs, 
tačiau dažnai būna, kad pernelyg istoriškai dideli lūkesčiai kaip 
tik įspėja apie netrukus pasikeisiančią padėtį.

2022 metų pirmą pusmetį valstybės biudžeto rezultatas buvo 
geresnis, negu prognozuota. Tą labiausiai lėmė daugiau, negu 
planuota, didėjusios mokesčių pajamos dėl infliacijos šuolio ir 
lėčiau, negu prognozuota, į infliaciją reagavusio realiojo namų 
ūkio vartojimo. Tačiau antrą pusmetį tokių teigiamų tendencijų 
jau nebebus, ir prastėjantys realiojo namų ūkio vartojimo 
rodikliai ims daryti neigiamą įtaką mokesčių surinkimui. Be 
to, nuo antro pusmečio valstybė yra suplanavusi išleisti apie 
570 mln. eurų kompensuodama dalį elektros ir gamtinių dujų 
kainų. Dar maždaug 400 mln. eurų reikės išleisti daugiau, 
negu planuota, metų pradžioje padidintoms pensijoms, kitoms 
išmokoms. Taip pat antrą pusmetį auga išlaidos ir krašto 
gynybai.

Kol kas yra paskelbti tik 2022 metų pirmo ketvirčio konsoliduoti 
valdžios sektoriaus finansų duomenys. Biudžetas pirmą 
ketvirtį buvo subalansuotas. Latvijoje deficitas buvo 5,1 
proc., Estijoje – 1,7 proc. BVP. Tačiau jau žinome centrinės 
valdžios biudžeto duomenis, kurie preliminariai rodo, kad 
ir antrą ketvirtį konsoliduotos valdžios sektoriaus pajamos 
viršijo sąnaudas. Tiesa, reikia priminti, kad centrinės valdžios 
biudžetas sudaromas pinigų, bet ne kaupimo principu. Centrinės 
valdžios biudžeto perteklius pirmą pusmetį buvo 818 mln. 

eurų, kai pernai tuo pačiu metu deficitas siekė 630 mln. eurų. 
Be anksčiau išvardintų priežasčių, lėmusių daug geresnį negu 
prieš metus biudžeto rezultatą, reikėtų įvardinti ir lėtesnį, negu 
prognozuota, Europos Sąjungos lėšų investavimą. Šių metų 
pirmą ketvirtį buvo investuota tik 163 mln. eurų iš planuojamų 
1,2 mlrd. eurų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. 

Per šešis 2022 metų mėnesius labiausiai padidėjo pelno 
mokesčio pajamos. Jos išaugo 35 proc. – iki 1 mlrd. eurų. Taip 
pat labai sparčiai augo ir gyventojų pajamų mokesčio pajamos 
– jos buvo net 33 proc. didesnės negu prieš metus. Tą lėmė 
ne tik 17,5 proc. padidėjusios juridinių asmenų deklaruotos su 
darbo santykiais susijusios išmokos, bet ir sumažėjęs įmonių 
įsiskolinimas biudžetui. Pridėtinės vertės mokesčio pajamos per 
pirmą pusmetį padidėjo 27 procentais. Lėčiausiai augo akcizų 
pajamos  – 7 procentais. Šio mokesčio surinkimą vis labiau 
stabdys mažėjantis dėl degalų kainų šuolio vartojimas. Jau per 
pirmą pusmetį deklaruota 0,4 proc. mažiau akcizų už degalus, ir 
nuosmukis artimiausiais mėnesiais vis didės. 

Centrinės valdžios skola pirmo ketvirčio pabaigoje buvo 23,7 
mlrd. eurų, arba 1,1 mlrd. eurų didesnė negu prieš metus. Pirmą 
ketvirtį buvo išpirkta 1,3 mlrd. eurų euroobligacijų emisija, o 
antrą ketvirtį išleista nauja 0,7 mlrd. eurų obligacijų emisija. 
Palūkanos už naujus išleidžiamus skolos vertybinius popierius 
ūgtelėjo, tačiau Lietuvos valdžios išlaidos palūkanoms taip 
greitai nesikeis, nes  artimiausiu metu reikės refinansuoti gana 
nedidelę dalį visos skolos. 

Panašu, kad šiemet valdžios sektoriaus balanso deficitas ir 
skola bus gerokai mažesni, negu prognozuota. Tai reiškia, 
kad struktūrinis deficitas liks gana panašus kaip ir praėjusiais 
metais. Kadangi šiemet ir kitąmet Lietuvos ekonomika augs 
lėčiau negu potencialusis BVP, produkcijos atotrūkis nuo 
potencialo taps neigiamas. Tai reiškia, kad bent jau Lietuvos 
Respublikos konstituciniame įstatyme nustatytos fiskalinės 
drausmės taisyklės nebus taikomos. 



1 lentelė.
Pagrindinių Lietuvos ekonominių rodiklių 2022–2024 metais prognozė 

Rodiklis 2019 m. 2020 m. 2021 m.
2022 m. 
(prognozė)

2023 m. 
(prognozė)

2024 m. 
(prognozė)

Nominalusis BVP (mlrd. EUR) 48,9 49,5 55,4 65,7 69,5 73,3

Realiojo BVP metinis pokytis (proc.) 4,6 -0,1 5,0 1,5 0,5 3,7

Namų ūkių vartojimo išlaidų metinis pokytis (proc.) 3,0 -2,1 7,4 2,0 0,0 4.0

Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų metinis pokytis 
(proc.)

-0,3 -0,4 0,5 0,3 0,5 0,5

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (proc.) 6,6 -1,8 7,0 4,5 2,0 5,0

Prekių ir paslaugų eksportas (proc.) 9,9 0,4 15,9 3,3 -2,0 4,0

Prekių ir paslaugų importas (proc.) 6,1 -4,4 18,7 4,7 -2,1 4,2

Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI1 
(proc.)

2,2 1,1 4,6 17,9 6,2 1,6

Vidutinis nedarbo lygis (proc.) 6,3 8,5 7,1 6,0 6,8 6,8

Užimtųjų skaičiaus pokytis (proc.) 0,3 -1,5 0,8 2,4 -0,9 0,0

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

8,8 10,1 10,5 12,2 8,5 6,5

Valdžios sektoriaus balansas (proc. BVP) 0,5 -7,3 -1,0 -1,5 -2,2 -1,0

Valdžios sektoriaus skola (proc. BVP) 35,9 46,6 44,3 38,8 40,7 40,7

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 3,8 (sausis–liepa)

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

6,9 5,6 3,1 -1,3 19,4 14,9 (sausis–liepa)

Statybos darbų metinis pokytis (proc.) 9,2 13,7 8,3 -1,7 5,2 3,1 (I pusm.)

Materialinių investicijų metinis pokytis (proc.) 5,3 4,8 8,4 -2,1 7,8 5,1 (II ketv.)

Pramonės pasitikėjimo rodiklis (punktai) -9 -6 -9 -10  -1 -1 (liepa)

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis (punktai) -3 -1 1 -3 -3 -12 (liepa)

Nakvynių Lietuvoje skaičiaus metinis       
pokytis (proc.)

5,3 9,9 10,6 -44,9 12,3 115,4 (I pusm.)

Prekių eksporto metinis pokytis (proc.) 16,8 7,0 4,8 -3,2 20,5 27,4 (I pusm.)

Lietuviškos kilmės eksportas 15,4 10,2 3,0 -4,5 25,9 31,1 (I pusm.)

Reeksportas 18,9 2,5 7,6 -1,1 12,7 21,4 (I pusm.)

Prekių importo metinis pokytis (proc.) 15,3 8,5 3,3 -8,7 29,5 39,9 (I pusm.)

Einamosios sąskaitos balansas (proc. BVP, 4 
ketvirčiai)

0,5 0,3 3,5 7,3 1,4 -4,1 (I pusm.)

Tiesioginės užsienio investicijos (proc. BVP) 38,7 37,3 42,3 48,4 46,9 46,7 (I ketv.)

Darbo našumo metinis pokytis (proc.) 7,4 2,1 3,9 5,9 2,2 -1,1 (I ketv.)

Būsto kainų indekso metinis pokytis (proc.) 9,0 7,3 6,8 7,3 16,1 19,1 (I ketv.)

Pasikartojančių sandorių būsto kainų     
indekso metinis pokytis (proc.)

10,9 5,4 7,0 7,4 13,6 22,9  (liepa)

Vienetinių darbo sąnaudų metinis             
pokytis (proc.)

4,3 5,2 6,3 4,9 7,2 14,5 (I ketv.)

Metinė infliacija pagal VKI1 laikotarpio 
pabaigoje (proc.) 

3,9 1,9 2,7 0,2 10,6 21,6 (liepa)

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

1,9 5,7 2,7 -2,7 16,8 18,4 (birželis)

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

6,7 12,4 11,9 28,3 7,7 3,2 (birželis)

Vidutinė naujų būsto paskolų palūkanų norma3 
(proc.)

1,80 1,96 2,28 2,15 1,99 2,08 (birželis)

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



3 lentelė.
Kitų valstybių BVP pokyčių 2022–2024 metais prognozė (proc.)

Rodiklis 2020 m. 2021 m. 2022 m.
2023 m. 

(prognozė)
2024 m. 

(prognozė)

Latvija -3,6 4,8 2,5 1,3 3,5

Estija -3,0 8,3 1,2 0,5 3,5

Euro zona -6,4 5,3 2,7 0,3 2,1

Vokietija -4,6 2,6 1,3 -0,1 2,5

Švedija -2,8 4,8 2,0 0,1 1,7

Norvegija -0,7 3,9 2,3 1,5 1,9

Jungtinė Karalystė -9,7 7,4 3,4 -0,2 1,3

JAV -3,4 5,7 1,5 0,5 2,0

Kinija 2,3 8,1 3,5 5,3 5,0


