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2019 metus Lietuvos ekonomika užbaigė aukšta nata – metinis BVP 
pokytis paskutinį ketvirtį siekė 3,8 procento ir pagal tokį augimo tempą 
aplenkėme ir Latviją, ir Lenkiją. Tiesa, Estija vėl mus aplenkė. Praėjusiais 
metais  augo visi sektoriai, bet lūkesčius labiausiai viršijo apdirbamosios 
gamybos sektorius. Nepaisant lėčiau augusių svarbiausių eksporto rinkų, 
Lietuvos gamybininkų sukurta bendra pridėtinė vertė didėjo dar sparčiau 
negu užpernai. Jau žinomi 2020 metų sausio ir vasario ekonominiai 
duomenys rodo, kad šalies ūkio judėjimo kryptis ir greitis beveik 
nepasikeitė. Tačiau artimiausius mėnesius dauguma Lietuvos ekonominių 
rodiklių bus prastesni dėl COVID–19 viruso padarinių ir pasaulio, ir 
mūsų šalies verslui. Trumpalaikių nuostolių neišvengs daugelis sektorių, 
bet kokio dydžio jie bus ir kiek tęsis šis chaosas, įvardinti pernelyg 
anksti. Mūsų anksčiau nustatyta 2,5 proc. Lietuvos ekonomikos augimo 
prognozė 2020 metais buvo atsargi, bet dabar ji suteikia galimybę 
absorbuoti galimą kelių dešimčių proc. punktų COVID–19 neigiamą įtaką 
mūsų šalies ekonomikai. Tačiau tikimybė, jog ilgiau negu tikimės augant 
užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičiui už Kinijos ribų, teks mažinti 2020 
metų Lietuvos ūkio augimo prognozę, yra labai didelė.
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COVID–19 kelionė po pasaulį jaukia ekonominius planus



Darbo rinka
Praėjusiais metais nedarbo lygis, kurį apskaičiuoja 
Statistikos departamentas, šalyje nelauktai ūgtelėjo – 
vidutinis metinis nedarbo lygis 2019 metais buvo 6,3 
proc., arba 0,1 proc. punkto, didesnis negu 2018 metais. 
Kodėl tai nustebino? Pirmiausia todėl, kad 2019 metais 
ekonomika sparčiai augo, dirbančių asmenų skaičius 
padidėjo, pranešimų apie atleidžiamus darbuotojus buvo 
mažiau. Antra, ir Latvijoje, ir Estijoje nedarbas praėjusiais 
metais smuko. Estijoje vidutinis metų nedarbas sumažėjo 
net iki 4,5 procento. Trečia, vidutinis registruotas nedarbas, 
kurį apskaičiuoja Užimtumo tarnyba, 2019 metais truputį 
sumažėjo.

Darbo rinkos problemas rodo tai, kad, nepaisant palyginti 
didelio nedarbo, laisvų darbo vietų skaičius šalyje 2020 
metų sausį buvo didžiausias nuo 2009 metų ekonomikos 
nuosmukio. Problemų kyla ne dėl darbuotojų paklausos, o 
dėl jų pasiūlos. Statistikos departamento ir kitų institucijų 
atliekamos įmonių apklausos nerodo, kad darbdaviai 
šiemet mažintų darbuotojų skaičių šalyje. 2019 metų 
pabaigoje Lietuvoje buvo 20 tūkst. daugiau užimtų vietų 
negu prieš metus. Tiesa, reikėtų atkreipti dėmesį, kad 
praėjusių metų pabaigoje nustojo didėti sunkiasvorių 
transporto priemonių vairuotojų skaičius. Ir tai yra aiškus 
požymis, kad dar nepatvirtintas Mobilumo paketas jau daro 
neigiamą įtaką šiam sektoriui Lietuvoje. Šiame sektoriuje 
dirbančių užsieniečių skaičius šiemet nebedidės, bet ir 
toliau darbuotojų iš trečiųjų šalių pageidaus statybų, 
pramonės ir maitinimo bei apgyvendinimo paslaugas 
teikiančios įmonės. Migracijos departamento duomenimis, 
2019 metų pabaigoje Lietuvoje gyveno 49,9 tūkst. laikiną 
leidimą gyventi Lietuvoje  turinčių užsieniečių, tai yra 16,6 
tūkstančių daugiau  negu prieš metus. 

Nedarbas ir užimtųjų skaičius šalyje šiemet turėtų būti 
panašus kaip ir praėjusiais metais. Darbo rinkoje, jei nėra 
staigios krizės, pokyčiai greitai nevyksta. Todėl šiais 
metais rinkoje išliks tie patys iššūkiai: į darbo rinką įsilies 
dar mažiau jaunų žmonių, augs priešpensinio amžiaus 
asmenų skaičius ir didės darbuotojų iš trečių šalių skaičius. 
Daugiau jaunų žmonių Lietuvoje neatsiras, bet ką valdžia ir 
verslas gali padaryti artimiausiu metu, norėdami išlaikyti 
nemažėjantį darbuotojų skaičių šalyje, tai padėti vyresnio 
amžiaus žmonėms išlaikyti norą ir galimybes likti darbo 
rinkoje kuo ilgiau.

Pajamos
2019 metų ketvirtą ketvirtį vidutinis darbo užmokestis prieš 
mokesčius šalyje buvo 1359 eurai, arba 8,6 proc. didesnis 
negu prieš metus. Per visus metus vidutinis darbo užmokestis 
padidėjo 8,6 proc., todėl galima teigti, kad paskutinio ketvirčio 
darbo užmokesčio duomenys staigmenų nepateikė. Privačiame 
sektoriuje atlyginimai didėjo 7,4 proc., valstybės – 11,3 
procento. Santykis tarp vidutinio darbo užmokesčio valstybės 

Paskutinį kartą savo ekonomines prognozes 
atnaujinome 2020 metų sausio 11 dieną, kai buvo išleistas 
SEB grupės ekonomistų leidinys „Nordic Outlook“. Tuomet 
minimaliai nuo 2,4 iki 2,5 procento padidinome Lietuvos 
ekonomikos plėtros 2020 metais prognozę. Pagrindinės 
prielaidos, kodėl tikėjomės lėtesnio negu pernai ekonomikos 
augimo, buvo susijusios su gerokai lėtesne pramonės ir 
transporto sektorių plėtra. Ypač atsargiai prognozavome 
galimus transporto sektoriaus pokyčius. Pirmiausiai todėl, 
kad dėl Mobilumo paketo vis daugiau Lietuvos vežėjų 
registruoja vilkikus ir įdarbina vairuotojus Lenkijoje. Antra, 
krovos uoste ir krovinių pervežimo geležinkeliu augimo 
galimybės yra ribotos. 

Jau žinomi vasario ekonominių tendencijų rodikliai rodo, 
kad nei pramonės, nei kitų ekonomikos sektorių atstovų 
padėtis ir ateities lūkesčiai  per pirmus du mėnesius nelabai 
pasikeitė. Tai rodo, kad ir ekonomika per pirmus du mėnesius 
veikiausiai augo vos truputį lėčiau negu paskutinį metų 
ketvirtį. Bet jau aišku, kad nuo kovo Lietuvos verslui didesnę 
neigiamą įtaką darys dėl koronaviruso plitimo vykstantys 
sutrikimai tiekimo grandinėse. Kol kas darome prielaidą, kad 
ir Kinijoje, ir Europoje, ir kituose žemynuose verslas grįš į 
augimo vėžes antrą pusmetį. Jeigu taip neįvyks, pasekmės ir 
nuostoliai Lietuvos ekonomikai bus daug didesni. 

Vidaus vartojimas 
Lietuvoje mažmeninė prekyba, išskyrus automobilių degalų 
prekybą, lyginamosiomis kainomis per 2019 didėjo 5,2 
proc., arba tiek pat, kiek ir 2018 metais. Apyvarta to meto 
kainomis ūgtelėjo 7,1 proc. (2018 metais ji padidėjo 6,8 
proc.). Augimui didelę įtaką darė sparčiai augusios ne tik 
dirbančiųjų pajamos, bet ir pensijos, vaiko pinigai. Praėjusiais 
metais mažmeninės prekybos apyvarta augo kukliau negu 
darbuotojų pajamos ar pensijos. Dėl tokio rinkos augimo 
prekybininkai skųstis negalėjo. Tiesa, antrą pusmetį maisto 
prekybininkų apyvartos augo ne dėl didesnio realaus 
vartojimo, bet dėl išaugusių maisto prekių kainų. Ne maisto 
prekių apyvarta praėjusiais metais didėjo net 9,6 procento ir 
tai tik dar kartą įrodo, kad padidėjusias pajamas gyventojai 
leido nebūtiniausioms prekėms. Vidutinė degalų ir šildymo 
kaina Lietuvoje praėjusiais metais buvo mažesnė negu 2018 
metais ir taip pat sudarė palankias sąlygas daugiau išleisti 
kitoms prekėms ar paslaugoms.

Jau žinome, kad sausį mažmeninė prekyba, išskyrus 
automobilių degalų prekybą, lyginamosiomis kainomis augo 
net 7,4 procento. Tikėtina, kad ir vasarį prekyba didėjo ne 
mažiau negu 2019 metais. Visgi esame atsargesni dėl ne 
maisto prekių apyvartos pokyčių artimiausiais mėnesiais ir 
prognozuojame, kad 2020 metais mažmeninės prekybos, 
išskyrus automobilių degalų prekybą, augimas dėl lėtesnio 
gyventojų pajamų augimo kris iki 4,5 procento. 
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ir privačiame sektoriuose paskutinį metų ketvirtį ūgtelėjo iki 
aukščiausio lygio nuo 2011 metų. Šiemet valstybės sektoriuje 
vidutinis darbo užmokestis augs dar sparčiau negu privačiame 
sektoriuje, todėl atotrūkis dar didės. Visgi toks augimo tempų 
skirtumas nėra tvarus ir daro vis didesnę neigiamą įtaką 
valstybės biudžetui. 

Sparčiausiai 2019 m. ketvirtą ketvirtį didėjo atlyginimai 
sveikatos ir viešojo valdymo sektoriuose. Nepaisant to, 
kad Lietuvoje vidutinis darbo užmokestis yra didžiausias 
informacijos ir ryšių sektoriuje, praėjusių metų pabaigoje jis 
augo net 11,6 procento. Tai tik dar kartą įrodo, kad ir Lietuvoje 
vidutinis darbo užmokestis būtų didesnis ir augtų dar sparčiau, 
jeigu būtų daugiau užimtųjų šiame sektoriuje. Apdirbamosios 
gamybos sektoriuje vidutinis darbo užmokestis padidėjo 8 
procentais. Nors atlyginimai sektoriuje 2019 metais augo 
sparčiau negu darbo našumas, kol kas nėra daug ženklų, kad 
sektoriaus konkurencingumas labai kentėtų – traukiasi tik 
tokios rankų darbui imliausios pramonės šakos kaip drabužių 
siuvimas, kurias auganti minimali mėnesio alga ir vidutinis darbo 
užmokestis paveikia labiausiai. Kaip ir ankstesniais ketvirčiais, 
lėčiau negu šalies vidurkis augo vidutinis darbo užmokestis 
transporto (5,7 proc.) ir statybų (6,7 proc.) sektoriuose, 
kuriuose daugiausia dirbančių asmenų iš trečiųjų šalių. 

Darbo užmokestis po mokesčių praėjusių metų paskutinį 
ketvirtį didėjo net 14,1 procento ir toks spartesnis negu 
darbo užmokesčio prieš mokesčius augimas buvo dėl pensijų 
ir mokesčių reformos. Šiemet dėl padidinto maksimalaus 
neapmokestinamųjų pajamų dydžio nuo 300 iki 350 eurų 
vidutinis darbo užmokestis po mokesčių augs taip pat sparčiau 
negu atlyginimas prieš mokesčius, tik lėtesniu tempu (8–9 
proc.).

Prognozuojame, kad 2020 metais vidutinis darbo užmokestis 
prieš mokesčius augs lėčiau – 7,5 proc., o 2021 metais 
augimas sulėtės iki 5,8 procento. Teigiamą įtaką vidutinio 
darbo užmokesčio augimui šiemet darys jau patvirtintas 9 proc. 
minimalios mėnesio algos didinimas. Taip pat kiek sparčiau 
negu vidutinis darbo užmokestis šalyje kitąmet turėtų augti ir 
valstybės sektoriaus darbuotojų alga. Neigiamą įtaką darbo 
užmokesčio pokyčiams darys lėčiau augsiantis eksportuojantis 
verslas. 

Kainos
Pirmąjį 2020 metų mėnesį Lietuvoje metinė infliacija ūgtelėjo 
iki 3 proc., arba iki aukščiausio lygio per dvejus metus. 
Infliacija labiausiai padidėjo dėl paaugusių degalų kainų, 
kurioms įtakos turėjo ir didesni akcizai, ir sausio pradžioje 
padidėjusi žaliavinės naftos kaina. Vis dar gerokai negu 
prieš metus yra didesnės maisto produktų kainos, kurioms 
įtaką tebedaro prastesnis kai kurių daržovių ir vaisių derlius 
praėjusiais metais bei augusios kiaulienos kainos pasaulyje. 
Pasaulio maisto organizacijos skaičiuojamas maisto žaliavų 
kainų indeksas per metus padidėjo 11 procentų, todėl 
sudėtinga tikėtis priešingų pokyčių Lietuvoje, ypač kai JAV 
doleris per metus yra sustiprėjęs. Galiausiai tęsiasi paslaugų 
brangimo tendencija dėl augančios darbo jėgos sąnaudų. 
Restoranų ir viešbučių kainos per metus padidėjo 6,3 proc.,  
švietimo – 7,4 proc. sveikatos – 5,3 procento.

KKol kas nekeičiame šių metų 2,4 proc. vidutinės metinės 
infliacijos pagal SVKI prognozės. Tikimės, kad šiemet 
pavasaris ir vasara daržovių ir uogų derliui bus palankesnis, 

todėl laukiame, kad mūsų regione auginamos daržovės šių 
metų viduryje jau bus gerokai pigesnės negu prieš metus. 
Be to, jau vasarį žaliavinė nafta smarkiai pigo ir degalų kaina 
degalinėse, nepaisant padidėjusių akcizų, yra mažesnė negu 
2019 metų pabaigoje. Prognozuojame, kad šiemet žaliavinės 
naftos kainos vidurkis bus mažesnis negu praėjusiais 
metais. Paslaugų kainos 2020 metais augs panašiu kaip ir 
pastaraisiais mėnesiais tempu ir jų įtaka galutinei infliacijai 
bus apie 1,4–1,5 procentinio punkto. Kol kas per anksti 
apskaičiuoti koronaviruso įtaką infliacijai. Viena vertus, 
žaliavų kaina jau dabar sumažėjo, tačiau jeigu toliau pasaulyje 
trūkinės prekių tiekimo grandinės, tai mažins prekių pasiūlą ir 
gali didinti jų kainą. 

Eksportas
2019 metais Lietuvos einamosios sąskaitos perteklius 
buvo 3,8 proc. BVP, arba didžiausias nuo nepriklausomybės 
atkūrimo. Pagrindinė priežastis, kodėl taip augo einamosios 
sąskaitos perteklius, yra tokia pati kaip ir pernai – rekordą 
sumušė paslaugų eksportas, kurį lėmė geresnis, negu 
tikėjomės, transporto paslaugų eksportas. Tačiau praėjusiais 
metais netikėtai sumažėjo ir prekių balanso deficitas. 
Viena iš mažesnio deficito priežasčių yra ta, kad ypač antrą 
pusmetį eksportuojamų prekių kainos smuko mažiau negu  
importuojamų prekių. Be to, ir realus prekių eksportas 
praėjusiais metais augo sparčiau negu 2018 metais.

Lietuviškų prekių, be energinių išteklių, eksportas praėjusiais 
metais didėjo 6,1 proc., o reeksportas – 7,5 procento. 
Lietuviškos kilmės prekių eksportas augo į aštuonis iš 
dešimties didžiausių eksporto partnerių. Praėjusiais metais 
mažiau prekių eksportuota į Švediją ir Daniją. Tačiau nustebino 
daugiau negu 6 proc. eksporto augimas į Vokietiją, šalį, kurios 
pramonė 2019 metais nugrimzdo į recesiją.

Tiesa, lietuviškos kilmės  prekių eksportas 2019 metų 
pabaigoje jau augo gerokai lėčiau. Pirmiausia reikia atkreipti 
dėmesį į kritusį naftos produktų eksportą. „Orlen Lietuva“ 
paskutinį metų ketvirtį perdirbo 12,8 proc. mažiau žaliavinės 
naftos dėl prastesnių sąlygų naftos produktų eksporto rinkose. 
Jas lėmė nuo šių metų pradžios įsigalioję IMO reikalavimai 
laivuose naudoti mažiau sieringą kurą. Žaliavinės naftos 
importas per Būtingės terminalą šių metų sausį buvo 39 
proc. mažesnis negu prieš metus, o tai rodo, kad naftos 
produktų eksportas ir 2020 metų pradžioje buksuoja bei 
daro neigiamą įtaką visam šalies eksportui. Praėjusių metų 
pabaigoje taip pat mažėjo ir plastikų bei kitų cheminių 
produktų eksportas; labiausiai dėl smukusių tokių produktų 
kainų. Taip pat praėję metai nebuvo sėkmingi ir žaliavinės 
medienos eksportuotojams – padarinės medienos kainos krito 
visame regione, todėl kentėjo ir miškų savininkai, ir medienos 
eksportuotojai. 

Kita vertus, praėjusių metų pabaigoje rekordus toliau mušė 
baldų gamintojai. Spalį buvo pasiektas mėnesio baldų 
eksporto rekordas. Kadangi šio sektoriaus bendrovės ir 
pernai investavo daugiau, galima tikėtis ir 2020 metais 
baldų eksporto rekordo. Praėjusių metų paskutinio ketvirčio 
eksporto rodiklius gerino daugiau negu dvigubai padidėjęs 
javų eksportas ir dėl didesnio praėjusių metų grūdinių kultūrų 
derliaus, ir dėl to, kad eksportuotojai, naudodamiesi palankia 
situacija tarptautinėje rinkoje, sudarė daugiau eksporto 
sutarčių, pagal kurias javai buvo pakraunami į laivus ir 
išsiunčiami rudenį bei žiemą (priešingai negu prieš metus). 



Tačiau tai reiškia, kad, pirmą šių metų pusmetį grūdų atsargoms 
sumažėjus iki pernykščio lygio, neverta tikėtis didesnio negu prieš 
metus javų eksporto.

Kol kas stebina ir Lietuvos pramonės pasitikėjimo rodikliai, kurie 
2020 metų vasarį buvo netgi geresni negu prieš metus. Tiesa, 
ir euro zonoje vasarį pramonės pasitikėjimo rodikliai pagerėjo, 
palyginti su praėjusių metų pabaiga. Visgi esame atsargūs dėl 
prekių eksporto pokyčių artimiausiais mėnesiais, ypač dėl galimų 
tiekimo grandinės sutrikimo padarinių visame pasaulyje. Be 
to, metų pabaigoje vėl sugrįš „Brexit‘o“ drama, kuri gali palikti 
Jungtinę Karalystę be laisvos prekybos su ES susitarimo. 

Beje, apdirbamosios gamybos įmonės praėjusiais metais džiugino 
ir savo investicijomis. Per 2019 metus apdirbamosios gamybos 
įmonės investavo  net 20,5 proc. daugiau negu 2018 metais ir 
gerokai viršijo prognozes. Daugiausiai investavo baldų, variklinių 
transporto priemonių ir maisto produktų gamybos sektorių 
bendrovės. Apskritai viso privataus sektoriaus investicijos į 
įrenginius, mašinas, transporto priemones augo 6,8 procento 
ir tai buvo istoriškai neblogas rezultatas. Šiemet investicijos 
privačiame sektoriuje didės lėtesniu tempu. Tačiau ir toliau jos 
gana sparčiai augs valstybės sektoriuje. ES struktūrinių fondų 
lėšos ir 2020 metais darys teigiamą įtaką statybų sektoriui. 
Statistikos departamento apklausų duomenimis, pramonės 
įmonės šių metų pradžioje panaudoja maždaug 76,5 proc. 
pajėgumų, tai yra tik truputį mažiau negu prieš metus. 

Nors paslaugų eksportas 2019 metų ketvirtą ketvirtį augo 
lėčiau, 14,8 proc. metinis pokytis buvo puikus ir viršijantis 
prognozę rezultatas. Kaip ir ankstesniais ketvirčiais, didžiausią 
įtaką eksportui darė krovinių pervežimu kelių transportu 
užsiimančių įmonių plėtra. Tačiau šiemet šio sektoriaus augimas 
bus minimalus. Visų pirma, dėl Mobilumo paketo Lietuvos vežėjai 
didina vilkikų ir darbuotojų skaičių ne Lietuvoje. Antra, vargu ar 
krovinių krovos uoste ir krovinių vežimo geležinkeliu rezultatai 
šiemet blizgės. Trečia, koronaviruso padarinius jaus ir Lietuvoje 
veikiančios su aviacijos verslu susijusios įmonės.

Kredito rinka
Kredito įstaigų paskolų verslui portfelis 2019 metų pabaigoje 
buvo 154 mln. eurų, arba 1,8 proc. mažesnis negu prieš metus. 
Atsižvelgiant į tai, kad privačiame sektoriuje materialinės 
investicijos 2019 metais padidėjo maždaug 6,7 procento, didėjo 
ne bankų dalis finansuojant įmonių investicijas. Bendrovės 
daugiau skolinosi leisdamos skolos vertybinius popierius, didėjo 
tarptautinių finansų institucijų skolinimas Lietuvos bendrovėms, 
daugiau paskolų užsienio kapitalo įmonėms Lietuvoje suteikė 
ir susijusios grupės įmonės. Be to, praėjusiais metais daugiau 
išmokėta ir ES struktūrinių fondų pinigų. Galiausiai, pačios įmonės 
daugiau naudojo nuosavų lėšų finansuodamos investicijas. Reiktų 
pastebėti, kad didelę įtaką verslo paskolų portfeliui tebeturėjo 
banko „Luminor“ turto ir įsipareigojimų struktūros pokyčiai, dėl 
kurių banko paskolų verslui portfelis sumažėjo daugiau negu 360 
mln. eurų. Šiemet bankų paskolų verslui portfelis šalyje turėtų 
didėti bent 5 procentus.

Paskolos namų ūkiams 2019 metais augo 6,8 procento,  būsto 
paskolos – 8,4 procento. Panašu, kad toks būsto paskolų augimo 
tempas nei kaitina, nei stabdo gyvenamosios būsto rinkos – 
paskolų portfelis tebeauga panašiu tempu kaip ir darbuotojų 
pajamos, o vidutinės gyvenamojo būsto kainos augimas šalyje 
taip pat neviršija vidutinio darbo užmokesčio augimo. Beje, 
praėjusiais metais augo būsto sandorių be paskolų dalis, ir tai 

rodo, kad ne bankų finansavimas, o realusis gyventojų pajamų 
augimas lemia kaitrą būsto rinkoje. Šiemet būsto paskolų 
portfelis turėtų augti ganėtinai panašiu tempu atsižvelgiant 
į tai, kad ypač Vilniuje šiemet bus užbaigtų naujų butų, kurie 
buvo rezervuoti praėjusiais metais, pirkimo sandorių. Vidutinė 
naujų būsto paskolų kintama palūkanų norma 2020 metais 
neturėtų augti. Jau ir pernai ji stabilizavosi ties 2,3 procento. 

2019 metais Lietuvos kredito įstaigose toliau sparčiai daugėjo 
indėlių – pernai namų ūkių indėliai didėjo 11,1 proc., įmonių 
– 6,5 procento. Indėliai kredito įstaigose sparčiai augo dėl 
einamosios ir kapitalo sąskaitos pertekliaus, didesnės verslo ir 
valdžios skolos užsieniui, nors ir lėčiau, bet dėl vis vien augusio 
bankų skolinimo. Lietuvos bankų sistemoje vis labiau rezidentų 
indėliai viršija išduotas paskolas rezidentams.  

Būsto rinka
2019 metais didžiausiuose Lietuvos miestuose augo ir būsto 
sandorių skaičius, ir vidutinė parduoto būsto kaina. Ypač aktyvi 
buvo pirminė būsto rinka – sparčiai augo ir butų, ir individualių 
namų sandorių skaičius. INREAL duomenimis, praėjusiais 
metais Vilniuje parduota ar rezervuota 5500 naujų butų, arba 
net 43 proc. daugiau negu prieš metus. Naujų butų paklausa 
viršijo pasiūlą, todėl neparduotų pastatytų ar statomų butų 
skaičius šiek tiek sumažėjo ir metų pabaigoje buvo apie penki 
tūkstančiai. Panaši situacija buvo ir Kaune bei Klaipėdoje, 
kur pirminėje rinkoje įsigyta rekordiškai daug naujų butų, o 
neparduotų butų skaičius sumažėjo. 2020 metų pradžios 
rezultatai nerodo, kad situacija būsto rinkoje keistųsi. Vilniaus 
pirminėje rinkoje butų sandorių skaičius sausį vėl viršijo penkis 
šimtus. 

Priežastys, kodėl būsto rinka sostinėje ir didžiuosiuose 
miestuose bujojo, lieka tos pačios: 2019 metais gyventojų 
skaičius Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje (įskaitant ir rajonus) 
padidėjo, gyventojų pajamos sparčiai augo, daugėjo žmonių, 
norinčių investuoti sukauptas santaupas,  bankai toliau augino 
būsto paskolų portfelį. Tokios sąlygos buvo palankios ir būstui 
brangti. „Ober-Haus‘o“ duomenimis, 2020 metų sausį vidutinė 
buto kaina Vilniuje buvo 7,1 proc., Kaune – 7,6 proc., Klaipėdoje 
– 7,6 proc., Šiauliuose – 12,2 proc.,  Panevėžyje – net 13,9 
proc. didesnė negu prieš metus. Vilniuje butų kaina augo lėčiau, 
nes sostinėje naujos statybos butų sandorių dalis yra didžiausia, 
palyginti su kitais miestais – apie trečdalis visų parduotų butų 
2019 metais buvo ne senesni negu 2 metų. Naujos statybos 
butai Vilniuje brango lėčiau negu senos statybos būstas. Tuo 
tarpu Panevėžyje ar Šiauliuose dėl naujos statybos būstų 
trūkumo bei didelio gyventojų noro keisti ar įsigyti nuosavą 
būstą kainos auga daug sparčiau ir jau viršija gyventojų pajamų 
augimo tempą. 

Mažesnės Lietuvos savivaldybės negali pasigirti didėjančiu 
sandorių skaičiumi. Praėjusiais metais Lietuvoje, atmetus penkis 
didžiausius miestus, butų sandorių sudaryta 7,7 proc. mažiau 
negu 2018 metais.  Tačiau daugelyje savivaldybių toliau augo 
statomų individualių namų skaičius, nes dažnai tai yra vienintelė 
alternatyva  mažesnių miestų gyventojams, norintiems naujo 
būsto. 

Ko tikėtis būsto rinkoje 2020 metais? Visų pirma, realiosios 
disponuojamos gyventojų pajamos šiais metais didės lėčiau. 
Remiantis SEB banko prognozėmis, dėl kukliau augsiančios 
ekonomikos šiemet vidutinis darbo užmokestis šalyje prieš 
mokesčius didės 7,5 proc. (2019 metais augo beveik 9 



proc.), o po mokesčių – maždaug 8–9 procentais (2019 metais 
didėjo 14 proc.). Būsto paskolų portfelis bankuose 2019 metais 
augo 8,4 procento. Tikėtina, kad paskolų portfelis šiemet didės 
panašiu tempu, tačiau vienaženklio augimo ribos perlipti neturėtų. 
Gyventojų finansinis turtas 2019 metais ūgtelėjo – gyventojų 
bankų ir indėlių sąskaitose turimos lėšos pernai šoktelėjo daugiau 
negu 11 procentų. Todėl namų ūkių, turinčių pakankamai lėšų 
juodai dienai ir galvojančių, kur investuoti sukauptas lėšas, dar 
padaugėjo. Gyventojų pajamų pokytis ir rekordinė paklausa 
pirminėje rinkoje rodo, kad būstai praėjusiais metais sostinėje 
galėjo brangti dar daugiau, tačiau naujų būstų pasiūla buvo taip 
pat gana gausi. Šiemet pirminėje Vilniaus būsto rinkoje naujų butų 
sandorių rekordo neturėtume pakartoti, bet smukimas nebus 
didelis. Todėl ar šiemet naujo būsto kaina augs lėčiau, ar greičiau, 
nemažai priklausys nuo to, kaip kis naujo būsto pasiūla. Ji,  bent 
jau kol kas panašu, bus mažesnė negu prieš metus ir perspėja, kad 
Vilniuje būsto kainų augimas nelėtės.

Valdžios politika
Konsoliduotas 2019 metų valdžios sektoriaus balansas bus 
paskelbtas tik kovo pabaigoje, tačiau panašu, kad po trejų metų 
pertraukos biudžetas buvo deficitinis. Per devynis praėjusių 
metų mėnesius valdžios biudžeto perteklius buvo 231 mln. 
eurų, kai atitinkamu laikotarpiu 2018 metais jis buvo net 634 
mln. eurų. Paskutinį ketvirtį visada išleidžiama daugiau, negu 
gaunama pajamų, ir šiais metais ketvirtą ketvirtį deficitas bus 
ne mažesnis negu 300 mln. eurų. Tiesa, valdžios sektoriaus 
balansas sudaromas kaupimo principu, todėl jis skiriasi nuo jau 
žinomų valstybės ar socialinių fondų biudžetų, sudaromų pinigų 
principu, rezultato. Pavyzdžiui, daugiau negu 70 mln. eurų 
„Sodros“ gautų įplaukų, gyventojams nutraukus pensijų kaupimą 
privačiuose pensijų fonduose, greičiausiai nebus pripažintos 
kaip „Sodros“ pajamos. Centrinės valdžios (įtraukus valstybės 
biudžetą, socialinės apsaugos ir nebiudžetinius fondus) 
biudžeto, sudaromo pinigų principu, deficitas praėjusiais metais 
padidėjo nežymiai: nuo –0,1 proc. iki –0,3 procento. 

Dėl geresnio negu prognozuota Lietuvos ekonomikos augimo 
nacionalinio biudžeto pajamos 2019 metais augo sparčiau, 
negu tikėtasi. Praėjusių metų biudžetas buvo sudarytas 
remiantis 5,5 proc. nominalaus BVP augimo prognoze, o 
faktinis augimas buvo spartesnis – 6,6 procento. Geriausiai 
sekėsi surinkti gyventojų pajamų mokesčio pajamas – jų 
gauta 165 mln. eurų daugiau, negu planuota dėl spartesnio, 
negu tikėtasi, vidutinio darbo užmokesčio augimo. Taip pat 
daugiau, negu laukta, surinkta ir pelno mokesčio pajamų. 
Pasitvirtino prieš 2019 metų biudžeto priėmimą pateiktos 
pastabos, kad Finansų ministerijos planas surinkti 8,5 proc. 
daugiau pridėtinės vertės mokesčio (PVM) buvo pernelyg 
optimistinis. PVM mokesčio pajamos praėjusiais metais 
padidėjo 6,7 procento. Bendras deklaruotas PVM 2019 
metais augo 7,5 proc., arba lėčiau negu 2018 metais, kai 
didėjo 9,3 procento. PVM mokesčio pajamos augo lėčiau 
negu bendra deklaruoto PVM mokesčio prievolė labiausiai 
dėl sumažėjusio negrąžinto / neįskaityto PVM likučio 
skirtumo. Būtent PVM mokesčio pajamų surinkimo prognozė 
šiais metais kelia daugiausia nerimo dėl biudžeto plano 
įvykdymo, nes planuojama gauti 4,1 mlrd. eurų mokesčio 
pajamų, arba 9,9 proc. daugiau, palyginti su praėjusių metų 
pajamomis. Tačiau ir toliau nekeičiame savo prognozės, kad 
šiemet valdžios sektoriaus biudžetas bus subalansuotas.

Šie metai, jeigu šalies ekonomikai pavyks išvengti didelių 
nuostolių dėl koronaviruso pasekmių, ,turėtų būti labiau 
prognozuojami mokesčių srityje. Kadenciją baigiantys Seimo 
nariai veikiausiai pavasario sesijoje neberodys didelio 
entuziazmo tobulinti mokesčių sistemą, o naujoji valdžia, 
gavusi valstybės vairą, didesnių pokyčių likusį metų laiką 
nekeldama sumaišties nespės atlikti.  2020 m. lapkritį naujai 
išrinkta valdžia vėl susidurs su sugrįšiančiu reikalavimu 
didinti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, bet atrasti 
pinigų lengva tikrai nebus.



1 lentelė. Pagrindinių Lietuvos ekonominių rodiklių prognozė 2020–2021 metais. 

Rodiklis 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 
(prognozė)

2021 m. 
(prognozė)

Nominalusis BVP (mlrd. EUR) 38,9 42,3 45,3 48,3 50,7 53,3

Realiojo BVP metinis pokytis (proc.) 2,6 4,2 3,6 3,9 2,5 2,4

Namų ūkių vartojimo išlaidų metinis pokytis (proc.) 4,1 3,5 3,9 3,2 3,1 3,2

Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų metinis pokytis (proc.) 0,1 -0,3 0,5 0,7 0,8 0,6

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (proc.) 3,4 8,2 8,4 7,4 4,8 3,9

Prekių ir paslaugų eksportas (proc.) 4,9 13,6 6,3 9,3 3,4 3,7

Prekių ir paslaugų importas (proc.) 4,0 11,5 6,0 6,7 6,9 4,4

Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI1 (proc.) 0,7 3,7 2,5 2,2 2,4 2,3

Vidutinis nedarbo lygis (proc.) 7,9 7,1 6,2 6,3 6,3 6,4

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

Vidutinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis (be IĮ, proc.) 7,9 8,2 9,9 8,8 7,5 5,8

Valdžios sektoriaus balansas (proc. BVP) 0,3 0,5 0,7 -0,33 0,0 0,1

Valdžios sektoriaus skola (proc. BVP) 39,9 39,3 34,1 36,53 35,4 36,4

1. Suderintas vartotojų kainų indeksas.

2. Neįtraukiant individualių įmonių.

3. Prognozė

2 lentelė. Kiti svarbūs Lietuvos makroekonominiai ir finansiniai rodikliai.

Rodiklis 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Mažmeninės prekybos, išskyrus transporto priemonių prekybą, 
metinis pokytis1 (proc.)

5,3 6,8 4,4 6,5 5,4 5,6 (sausis)

Pramonės produkcijos, išskyrus naftos produktus, metinis 

pokytis1 (proc.)
3,7 4,8 6,2 6,4 4,7 3,7 (sausis)

Statybos darbų metinis pokytis1 (proc.) -3,5 -9,3 9,2 13,7 8,3

Materialinių investicijų metinis pokytis1 (proc.) 10,1 -0,9 5,3 4,8 8,4

Pramonės pasitikėjimo rodiklis (punktai) -16 -7 -9 -6 -9 0 (vasaris)

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis (punktai) -4 -1 -3 -1 1 4 (vasaris)

Užsieniečių nakvynių Lietuvoje skaičiaus pokytis (proc.) -0,8 8,7 4,8 8,9 12,4

Prekių eksporto metinis pokytis (proc.) -6,0 -1,3 16,8 7,0 4,7

Lietuviškos kilmės eksportas -2,2 0,5 15,4 10,2 2,9

Reeksportas -10,9 -3,8 18,9 2,5 7,5

Prekių importo metinis pokytis (proc.) -1,9 -2,2 16,5 8,6 2,9

Einamosios sąskaitos balansas (proc. BVP, 4 ketvirčiai) -2,4 --1,1 0,5 0,3 3,8

Tiesioginės užsienio investicijos (proc. BVP) 39,0 39,1 38,6 37,6 38,1 (III ketv.)

Darbo našumo pokytis (proc.) -0,7 -0,8 7,1 2,0 0,7

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

Vienetinių darbo sąnaudų metinis pokytis (proc.) 5,3 5,9 4,3 5,5 6,2

Metinė infliacija pagal VKI2 (proc.) -0,1 1,7 3,9 1,9 2,7 3,0 (sausis)

Kitų PFĮ3 paskolų rezidentams, išskyrus PFĮ, metinis pokytis (proc.) 2,4 8,9 1,9 5,7 2,2 2,7 (sausis)

Rezidentų, išskyrus PFĮ, indėlių kitose PFĮ metinis pokytis (proc.) 5,5 8,4 6,7 12,4 11,9 12,1 (sausis)

Vidutinė naujų būsto paskolų palūkanų norma4 (proc.) 1,76 1,80 1,96 2,28 2,30 2,30 (sausis)

1. Metinis pokytis.

2. Vartotojų kainų indeksas.

3. Pinigų finansų įstaiga.

4. Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų.


