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Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo
Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lietuvos gyventojų buvo
sėkmingi vertinant jų finansinės padėties pokyčius. Vartotojų pasitikėjimo
rodiklis gegužę dar ūgtelėjo ir buvo didesnis negu tokiu pat laiku prieš
metus. „Sodros“ duomenimis, 63 proc. dirbančių asmenų draudžiamosios
pajamos per metus padidėjo bent 5 procentais. Akivaizdu, kad Lietuvos
gyventojai kol kas beveik nejaučia sulėtėjusio ekonomikos augimo Vakarų
Europoje bei didėjančio nerimo užsienio šalyse, kad per artimiausius kelerius
metus teks susitaikyti su vangia ekonomikos plėtra. O jeigu kortos nesukris,
galima sulaukti ir dar niūresnio scenarijaus. Vėl didėjanti kietojo „Brexit’o“
galimybė, auganti įtampa tarp Kinijos ir JAV, „Mobilumo paketas“, kaistanti
nekilnojamojo turto rinka – tai tik keletas trumpuoju laikotarpiu galinčių
mūsų šalies ekonomikos plėtrą pristabdyti veiksnių. Manome, kad dar
šiais metais Lietuvos ūkio plėtra išliks sparti, bet kukliau vertiname 2020
metų augimo galimybę. Svarbiausia nesuabejokime ilgalaike mūsų šalies
ekonomikos perspektyva – turime daug daugiau investuoti į mūsų žmonių
žinias, įgūdžius, socialinius santykius, o šiems tikslams įgyvendinti niekada
nebūna blogų laikų.
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SEB bankas, atsižvelgdamas į labiau
negu laukta augusį Lietuvos BVP pirmą ketvirtį (BVP
ūgtelėjo 3,8 procento, pašalinus sezono ir darbo dienų
skaičiaus įtaką), gegužės 8 dieną pasirodžiusiame SEB
grupės leidinyje „Nordic Outlook“ padidino šių metų
Lietuvos ekonomikos prognozę nuo 2,9 iki 3,2 procento.
Tačiau buvo nuspręsta palikti 2020 metų 2,4 proc.
BVP augimo prognozę nepakeistą. Šiemet namų ūkių
vartojimas, tikėtina, augs 4 proc., arba šiek tiek sparčiau
negu 2018 metais. Nors infliacija bus ganėtinai panaši
kaip ir pernai, gyventojų disponuojamos pajamos didės
kiek labiau. Ganėtinai panašiai kaip ir 2018 metais
augs investicijos – ES struktūrinių lėšų panaudojimas
baigiantis 2014-2020 m. ES fondų investicijų periodui,
tikrai darys nemažą teigiamą įtaką statybų sektoriaus
rezultatui. Galbūt esame pernelyg konservatyvūs
vertindami Lietuvos prekių ir paslaugų prekybos
balansą šiais metais, tačiau nelengva patikėti, kad
Lietuvos pramonė visai nereaguos į tebeprastėjančią
Vakarų Europos ekonomikos plėtrą. Beje, šiemet
nemažas kintamasis, statistiškai galintis pagerinti
Lietuvos ekonomikos augimo rodiklį, yra grūdinių augalų
derlius. Priminsime, kad praėjusiais metais dėl beveik
ketvirtadaliu smukusio derliaus BVP augo maždaug 0,3
proc. lėčiau. Nepaisant sausros, vis dar yra lūkesčių, kad
šiemet derlius bus geresnis negu prieš metus.

Darbo rinka
Nedarbo lygis 2019 metų pirmą ketvirtį buvo 6,5
procento. Per metus jis sumažėjo 0,7 proc. punkto.
Labiausiai nustebino užimtųjų skaičiaus padidėjimas.
Jų per metus išaugo net 27 tūkst., arba 2 procentais.
Beje, ir toliau dėl demografinių pokyčių, didesnio
sugrįžtančių lietuvių bei augančio užimtųjų skaičiaus
sparčiai mažėja ekonomiškai neaktyvių žmonių skaičius.
Viena vertus, tai yra labai naudinga ekonomikai tendencija,
skatinanti visuminę paklausą, tačiau tuo pačiu mažėja
galimybių vidaus rinkoje į darbo rinką pritraukti naujų
žmonių. Todėl nestebina, kad Lietuvoje ir toliau daugėja
darbuotojų iš trečiųjų šalių.
Užimtumo tarnybos duomenimis, vidutinis registruotas
nedarbas 2018 metų sausį–balandį buvo 8,9 proc., arba
vos 0,1 proc. mažesnis negu prieš metus. Iš viso balandžio
pabaigoje Lietuvoje buvo 143 tūkst. registruotų
bedarbių. Toks skaičius tebėra gerokai didesnis negu
prieš 2008 metų sunkmetį, kai registruotas nedarbas
buvo susitraukęs žemiau 4 procentų, o ir pačių bedarbių
tebuvo mažiau negu 70 tūkstančių.
Prognozuojame, kad šiemet vidutinis nedarbas bus 6
proc., o kitąmet jis sumažės iki 5,9 procento. Žinoma,
jeigu ekonomikos plėtra nesulėtės labiau, negu tikimės,
nedarbas gali mažėti dar labiau. Tai rodo ir Estijos
pavyzdys, kur netikėtai šių metų pirmą ketvirtį nedarbas
smuko žemiau 5 procentų. Tiesa, norint pasiekti tokį
žemą nedarbo lygį Lietuvoje, reikia didinti užimtumą
didžiausią nedarbą turinčiose savivaldybėse, bet tą
padaryti trumpuoju laikotarpiu sudėtinga.

Vidaus vartojimas
Lietuvoje mažmeninė prekyba, išskyrus automobilių
degalų prekybą, lyginamosiomis kainomis per 2019
metų sausį–balandį didėjo 7,3 proc., arba 2,1 proc.
punktu sparčiau negu 2018 metais. O apyvarta to
meto kainomis ūgtelėjo net 8,7 proc. (2018 metais ji
padidėjo 6,8 procento). Nepasiteisino mūsų baimės,
kad metų pradžioje dėl išaugusių elektros, gamtinių
dujų, šilumos kainų mažmeninė prekyba didės kiek
lėčiau. Akivaizdu, kad dėl mokesčių reformos ir
padidintų pensijų sparčiai augo mažiausias pajamas
gaunančių asmenų pajamos; didžioji paaugusių
pajamų dalis buvo skirta prekių ir paslaugų vartojimui.
Ir toliau sparčiau negu visa mažmeninė prekyba
pučiasi prekybos internetu apyvarta, todėl tradiciniai
prekybos centrai, galvodami apie ateitį, turi vis labiau
ieškoti sprendimų, kaip reikės pritraukti pirkėjų į
fizinę apsipirkimo vietą.

Pajamos
Pastaruoju metu vis ryškesnė tendencija, kad vidutinis
darbo užmokestis privačiame sektoriuje auga lėčiau, o
viešajame sektoriuje jis vis labiau įsibėgėja. Suprantame,
kad viešojo sektoriaus darbuotojai pastaruosius kelerius
metus buvo „nuskriausti“, nes jų alga augo lėčiau negu
privačiame sektoriuje. Tačiau lėčiau kylantis darbo
užmokestis prieš mokesčius privačiame sektoriuje yra
įrodymas, kad, nepaisant liekančio darbuotojų trūkumo
didžiausiuose regionuose, verslas tampa atsargesnis
mokėdamas algas.
Šių metų pirmą ketvirtį vidutinis darbo užmokestis prieš
mokesčius (neįtraukiant individualių įmonių statistikos
ir pašalinus indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių
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mintys gali skirtis nuo oficialios SEB banko pozicijos.

pasikeitimo įtaką) augo 9,4 procento. Privačiame
sektoriuje vidutinė alga padidėjo 7,2, valstybės sektoriuje
net 14,3 procento. Valstybės sektoriuje alga labiausiai
didėjo dėl dar praėjusiais metais priimtų sprendimų
kelti darbo užmokestį sveikatos ir švietimo sektoriaus
darbuotojams. Būtent šiuose sektoriuose vidutinis
darbo užmokestis per metus išaugo labiausiai –
pirmajame 18,6 proc., antrajame 14,8 procento. Be to,
nuo 2019 m. buvo padidintas pareiginės algos bazinis
dydis bei iki 555 eurų pakelta minimali mėnesio alga.
Kaip ir tikėtasi, dėl mokesčių sistemos reformos, kai ne
tik buvo padidintas neapmokestinamųjų pajamų dydis
ir išplėstas jo taikymas, bet ir sumažintas socialinio
draudimo tarifas leidžiant pačiam žmogui pasirinkti, ar jis
nori dalyvauti privačiai kaupiant pensiją prisidėdamas
pats, vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje po mokesčių
ūgtelėjo net 14,6 procento – iki 803 eurų. Suprantama,
jeigu žmogus, gaunantis vidutinį darbo užmokestį,
nusprendė ir toliau kaupti maksimaliai, jo alga po
mokesčių į rankas augo lėčiau.
Prognozuojame, kad vidutinis darbo užmokesčio po
mokesčių šiemet padidės 8,2 proc., o kitąmet augs 6,5
procento. Nepaisant to, kad darbo rinka yra įkaitusi ir
įmonėms, norinčioms augti, darbuotojų trūksta, atsargesnis
bendrovių žvilgsnis į ateitį sunkins darbuotojų galimybes
išsireikalauti didesnės algos. Taip pat bus įdomu stebėti ir
galutinį sprendimą dėl minimalios mėnesio algos (MMA)
2020 metais nustatymo ir kieno derybinė galia galiausiai
bus stipresnė – darbuotojų ar darbdavių. Pirmieji siūlo
MMA padidinti iki 607 eurų, darbdavių atstovai iki 580
eurų. Abu siūlymai telpa į 45–50 proc. vidutinio darbo
užmokesčio intervalą. Manome, kad Vyriausybė laikysis
dabartinio siūlymo ir būtų logikos padaryti bent simbolinę
nuolaidą darbdaviams nustatant 600 eurų MMA kitiems
metams.
Latvijoje vidutinis bruto darbo užmokestis pirmą ketvirtį
buvo 7,8 proc., Estijoje 7,9 proc. didesnis negu prieš metus,
tačiau metinis pokytis buvo lėtesnis negu ankstesniais
ketvirčiais. Latvijoje, priešingai negu Lietuvoje, vidutinis
darbo užmokestis privačiame sektoriuje augo labiau negu
valstybės sektoriuje.
Vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, 2019
metų balandį buvo 364 eurai, arba 12,5 proc. didesnė
negu prieš metus. Visgi tokio pensijų augimo tempo išlaikyti
artimiausiais metais nepavyks ekonomikai augant lėčiau
ir mažėjant galimybių skirti pensijoms daugiau, negu
numato pensijų indeksavimo formulė. Kadangi Lietuvoje į
pensijų indeksavimo formulę įtraukiami ir ankstesnių trejų
metų darbo užmokesčio fondo augimo duomenys, lėčiau
augsiantis darbo užmokestis šalyje turėtų atnešti daugiau
iššūkių ir „Sodros“ biudžetui. Ji ne veltui stengiasi sukaupti
rezervą.

Kainos
Metų pradžioje pabrangę degalai, maisto produktai
ir stabiliai didėjusi paslaugų kaina lėmė, kad metinė

infliacija atsispyrė nuo sausį pasiekto dugno ir balandį
jau buvo 2,8 procento. Metinis kainų pokytis Lietuvoje
išliko mažiausias Baltijos šalyse, nes Estijoje per metus
kainos padidėjo 3,2 proc., Latvijoje – 3,4 procento.
Nekeičiame ankstesnės prognozės, kad vidutinė metinė
infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą
Lietuvoje ir 2019, ir 2020 metais bus 2,5 procento.
Prognozuojame, kad vidutinė naftos kaina antrą metų
pusmetį, jeigu naftos paklausos pasaulyje augimas
labai nesulėtės, bus arti 70 JAV dolerių už barelį,
todėl pigesnių degalų antrą pusmetį nesitikime. Be to,
baiminamės, kad skirtumas tarp benzino ir dyzelino
kainų sumažės ar taps neigiamas metų pabaigoje.
Taip pat manome, kad dėl sauso pavasario bei didelių
šalnų šiais metais šviežių daržovių, vaisių ir uogų
kainos greičiausiai bus didesnės negu prieš metus. Ir
toliau turėtų didėti paslaugų kainos (jų įtaka bendram
vartotojų kainų krepšeliui turėtų būti apie 1,3–1,4
proc.) dėl vis dar sparčiai didėjančio darbo užmokesčio
šalyje.
Beje, tarptautinėje rinkoje šiemet labai krito gamtinių
dujų kaina, į įprastesnį kainų rėžį grįžta ir elektros kaina
biržoje „Nord Pool“, todėl didėja tikimybė, kad bent jau
dujų kaina buitiniams vartotojams mažės.

Eksportas
Prekių eksportas 2019 metų pirmą ketvirtį augo
7,7 proc., arba sparčiau, negu tikėtasi. Lietuviškų
prekių eksportas, be naftos produktų, didėjo 9,3 proc.,
o reeksportas augo 9 procentais. Lietuviškų prekių
eksportas didėjo į beveik visas pagrindines prekybos
partneres, labiausiai į Norvegiją, Jungtinę Karalystę,
Lenkiją. Tiesa, net trečdaliu sumažėjo lietuviškos kilmės
prekių eksportas į Jungtines Amerikos Valstijas nepaisant
to, kad JAV doleris išliko stiprus euro atžvilgiu. Tačiau tam
didžiausią įtaką turėjo pasikeitę „Orlen Lietuva“ degalų
eksporto iš JAV į kitas rinkas srautai.
Šių metų pradžia sėkmingiausia buvo pieno produktų,
trąšų, plastikų, medienos, elektros įrangos, baldų, optikos
priemonių, javų eksportuotojams. Produktų spektras išties
nemažas, todėl negalima teigti, kad eksportą traukė tik
viena ar dvi prekių grupės. Žinoma, reiktų atkreipti dėmesį
ir į specifinius veiksnius. Pavyzdžiui, javų eksportas metų
pradžioje didėjo dėl to, kad praėjusių metų pabaigoje
grūdinių kultūrų eksportas buvo vangus prekybininkams
laukiant geresnių sąlygų tarptautinėse rinkoje ir vėlinant
eksportą. Todėl eksportas ir laivų krova persikėlė į šių metų
pirmą ir antrą ketvirčius. Tai įrodo ir turimi duomenys, kad
balandį grūdų eksportas toliau augo stengiantis išparduoti
praėjusio derliaus grūdus. Javų eksportas trečią ir ketvirtą
ketvirtį priklausys nuo būsimo derliaus, kuris, nepaisant
sauso pavasario, gali būti didesnis negu prieš metus.
Ir toliau galime matyti tendenciją, kad sparčiausiai auga
tie pramonės sektoriai, kurie daugiausia investuoja į
gamybos pajėgumų ir darbo našumo didinimą. Tačiau
bendrai apdirbamosios gamybos įmonių materialinės

investicijos pastaruoju metu neauga. Pavyzdžiui, šių
metų pirmą ketvirtį jos buvo 7 proc. mažesnės negu prieš
metus, o praėjusiais metais didėjo vos 0,7 procento.
Tokios tendencijos gali būti kaip ženklas, kad pramonės
įmonės pastaruoju metu yra atsargesnės priimdamos
investicinius sprendimus dėl baimių, susijusių su prekių
paklausa per kelerius metus. Statistikos departamento
apklausų duomenimis, pramonės įmonės šių metų antrą
ketvirtį išnaudojo šiek tiek mažiau gamybos pajėgumų
negu prieš metus ir mažiau įmonių skundėsi nepakankamu
gamybos pajėgumu.
Paslaugų eksportas 2019 metų pradžioje augo, jį skatino
krovinių vežimo kelių transportu paslaugų eksportas.
Pirminiais duomenimis, transporto ir saugojimo sektoriaus
įmonių pajamos pirmą metų ketvirtį buvo 17 proc. didesnės
negu prieš metus. Tiesa, šiemet Europos Parlamente priimtas
„Mobilumo paketas“ po jo galutinio varianto patvirtinimo
gali labai pakeisti šio sektoriaus padėtį, t. y. priversti įmones
ieškoti registracijos vietos svetur. Ir toliau sėkmingai sekasi
Klaipėdos uostui, kuris per šių metų keturis mėnesius
perkrovė net 10,4 proc. daugiau krovinių negu prieš metus.
Tam didžiausią įtaką darė dar pirmą metų ketvirtį stebėta
didesnė konteinerių paskirstymo veikla. Tačiau tikėtina
krovos apimtis likusiais 2019 metų mėnesiais nenuteikia taip
optimistiškai.

Kredito rinka
Pinigų finansų įstaigų paskolų verslui portfelis 2019 metų
balandį buvo vos 0,1 proc. didesnis negu prieš metus.
O paskolų namų ūkiams portfelis per metus padidėjo
8 procentais. Bendras kredito įstaigų paskolų portfelis
per metus didėjo lėčiau negu šalies nominalus BVP. Bankų
atsargesnė pozicija kredituojant verslą stabdo ekonomikos
plėtrą, tačiau laikas parodys, ar tokia nuosaiki politika
pasiteisino ir apsaugojo ekonomiką nuo didesnių neigiamų
pokyčių. Akivaizdu, kad rinkos dalyvių apetitas rizikuoti
sparčiai auga ir paskolų paklausa didėja labiau negu jų
pasiūla iš bankų. Tačiau dabartinė situacija yra palanki
įsibėgėti skolos kapitalo priemonių rinkai, kuri daug
metų stagnavo.
Būsto paskolų portfelis per metus padidėjo 8,8 procento,
arba sparčiau negu šalies nominalus BVP. Vargu ar gyventojai
turėtų tikėtis dar spartesnio būsto kreditavimo augimo –
dviženklis būsto paskolų augimo tempas būtų aiškus signalas
makroprudencinę politiką vykdančiai institucijai, kad būsto
rinka ima perkaisti.
Indėlių pinigų finansų įstaigose ir toliau sparčiai daugėja.
2019 metų balandį Lietuvos rezidentų indėliai buvo net
13,6 proc. didesni negu prieš metus. Namų ūkių indėliai
augo 10,7 proc., o įmonių – 15,1 procento. Indėliai kredito
sistemoje tampa vis didesni palyginti su paskolomis ir tai
didina Lietuvos finansų sistemos atsparumą nepalankiems
ekonomikos pokyčiams už Lietuvos ribų. Tokį spartų indėlių
augimą lemia keli veiksniai: paskolų portfelio augimas,
išliekantis einamosios ir kapitalo sąskaitos perteklius,
didesnės verslo paskolos, gautos iš užsienio.

Būsto rinka
Nekilnojamojo turto agentūros „Ober-Haus“ duomenimis,
balandį vidutinė buto kaina Vilniuje buvo 4,4 proc.,
Kaune 5,1 proc. didesnė negu prieš metus. Dar sparčiau
vidutinė parduoto buto kaina augo mažesniuose Lietuvos
miestuose. Atsižvelgus į tai, kad vidutinės dirbančių
gyventojų pajamos po mokesčių per metus paaugo
daugiau negu dešimtadaliu, galima teigti, kad toks
kainų pokytis dar nėra labai didelis. Didesnė naujo būsto
pasiūla Vilniuje ir Kaune neleidžia būsto kainai pernelyg
įsibėgėti.
Įspūdingiau negu kainos šių metų pradžioje didėjo būsto
sandorių skaičius. Nekilnojamojo turto grupės „Inreal“
duomenimis, Vilniuje pirminėje butų rinkoje per pirmus
keturis šių metų mėnesius parduota ir rezervuota beveik
70 proc., Kaune 55 proc., o Klaipėdoje 20 proc. daugiau
butų negu prieš metus. Reikia prisiminti, kad 2018 metų
pradžia nekilnojamojo turto rinkoje buvo labai vangi,
todėl tai viena iš priežasčių, kodėl metinis pokytis yra toks
didelis. Visgi sudėtinga laukti, kad Vilniaus pirminė būsto
rinka galėtų išlikti ilgai tokia aktyvi kaip metų pradžioje,
kai per mėnesį buvo parduodama ir rezervuojama net po
500 naujos statybos butų. Per ankstesnius trejus metus
Vilniuje tokių sandorių vidurkis buvo apie 350 butų per
mėnesį.
Kodėl šiemet gyvenamojo būsto rinka tokia aktyvi?
Visų pirma, gyventojų finansinė padėtis Lietuvoje toliau
gerėja. Statistikos departamento apklausų duomenimis,
gegužę namų ūkiai daug geriau negu prieš metus vertino
ne tik savo finansinės padėties faktinius pokyčius, bet ir
jos galimą pokytį ateityje. Antra, didėjanti būsto pasiūla
bent jau Vilniuje ir Kaune taip pat didina ir žmonių
galimybes susirasti bei galiausiai priimti sprendimą įsigyti
naują būstą – ir pirmąjį, ir kaip investiciją. Trečia, Vilniuje
šiuo metu gyvena rekordinis miesto istorijoje 30–39 metų
žmonių skaičius. Ketvirta, per metus padidėjusios vidutinės
naujų būsto paskolų normos rinkoje skatina gyventojus
neatidėlioti būsto įsigijimo baiminantis, kad palūkanos
didės toliau.
Lietuvoje dar kelis mėnesius pirminė būsto rinka veikiausiai
bus aktyvi, tačiau metinis sandorių pokytis ims mažėti.
Nors pagrindiniai būsto įperkamumo indeksai nerodo
būsto rinkos perkaitimo, taip sparčiai didėjantis būsto
sandorių skaičius kelia nerimą. Toks rinkos aktyvumas
skatina nepagrįstus ir nekilnojamojo turto vystymo įmonių,
ir pačių gyventojų lūkesčius.

Valdžios politika
Praėjusiais metais valdžios sektoriaus balansas buvo
geresnis, negu planavome, ir pasiekė 0,7 proc. BVP.
Tačiau struktūrinis biudžeto deficitas buvo 0,5 proc. BVP,

o tai rodo, kad valdžios politika buvo švelniai procikliška.
Šiemet prognozuojame 0,3 proc. BVP valdžios sektoriaus
balanso perteklių, arba 0,1 proc. mažesnį, negu tikisi
Finansų ministerija. Nors mūsų 2019 metų ekonomikos
augimo prognozė yra didesnė negu Finansų ministerijos,
esame pesimistiškesni dėl biudžeto išlaidų.
Per keturis šių metų mėnesius nacionalinio biudžeto
pajamų iš mokesčių surinkta 0,2 proc. daugiau, negu
prognozuota. Labiausiai į akį krenta 3,3 proc. mažiau,
negu prognozuota, arba vos 1,6 proc. daugiau negu prieš
metus surinktų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pajamų.
Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, deklaruota
PVM prievolė per metus augo 6,6 proc. (per visus 2018
metus augimas buvo 9,3 proc.), tačiau per pirmus keturis
mėnesius PVM grąžinta net 25 proc. daugiau negu prieš
metus, tad sumažėjęs negrąžinto / neįskaityto PVM skirtumo

likutis turėjo didžiausią neigiamą įtaką PVM mokesčio
pajamoms. Kita vertus, lėčiau auganti deklaruoto PVM
prievolė yra perspėjantis ženklas, kad kovos su šešėliu
rezultatai šiemet gali būti prastesni negu prognozuota.
Akivaizdu, kad šių metų rudenį politikų laukia labai
sudėtingas uždavinys – patvirtinti 2020 metų valstybės
biudžetą. Ir nors valdančioji koalicija dar praėjusiais
metais patvirtino pagrindinius mokesčių pokyčius
2020 metais, tačiau panašu, kad gali trūkti pajamų
siekiant įgyvendinti anksčiau prisiimtus įsipareigojimus
(ypač valstybės sektoriaus darbuotojams) nedidinant
biudžeto valstybės deficito. Todėl labai realu, ypač jeigu
ekonomikos augimas labiau sulėtės metų pabaigoje, kad
Seimas bandys pakeisti praėjusių metų susitarimą dėl
mokesčių reformos tęstinumo ir gali atsirasti įvairiausių
pasiūlymų, kuriuos reikės labai gerai išfiltruoti.

1 lentelė. Pagrindinių Lietuvos ekonominių rodiklių prognozė 2019–2020 metais.
2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.
(prognozė)

2020 m.
(prognozė)

Nominalusis BVP (mlrd. EUR)

37,4

38,8

42,2

45,1

47,7

50,0

Realiojo BVP metinis pokytis (proc.)

2,0

2,4

4,1

3,5

3,2

2,4

Namų ūkių vartojimo išlaidų metinis pokytis (proc.)

4,0

5,1

3,4

3,9

4,0

3,2

Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų metinis pokytis (proc.)

0,2

-0,1

-0,4

0,8

1,0

0,8

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (proc.)

4,9

0,3

6,8

6,5

6,0

5,0

Prekių ir paslaugų eksportas (proc.)

0,9

4,0

13,6

5,1

3,6

2,8

Prekių ir paslaugų importas (proc.)

6,8

3,8

12,0

4,3

4,7

3,9

Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI** (proc.)

-0,7

0,7

3,7

2,5

2,5

2,5

Vidutinis nedarbo lygis (proc.)

9,1

7,9

7,1

6,2

6,0

5,9

Užimtųjų skaičiaus pokytis (proc.)

1,2

2,0

-0,5

1,0

1,0

0,1

Vidutinio bruto darbo užmokesčio* pokytis (be IĮ, proc.)

5,1

7,9

8,2

9,9

8,2

6,5

Valdžios sektoriaus balansas (proc. BVP)

-0,2

0,3

0,5

0,7

0,3

0,1

Valdžios sektoriaus skola (proc. BVP)

42,6

40,1

39,4

34,2

37,4

36,9

Rodiklis

*Neįtraukiant individualių įmonių

2 lentelė. Kiti svarbūs Lietuvos makroekonominiai ir finansiniai rodikliai.
Rodiklis

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

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

5,5

5,3

6,8

4,4

6,5

7,7 (I-IV mėn.)

Pramonės produkcijos metinis pokytis (proc.)

0,1

4,5

2,9

6,9

4,8

7,1 (I-IV mėn.)

Statybos darbų metinis pokytis (proc.)

16,8

-3,5

-9,3

9,2

13,7

18,6 (I ketv.)

Materialinių investicijų metinis pokytis (proc.)

5,6

10,1

-0,9

5,3

4,8

10,8 (I ketv.)

Pramonės pasitikėjimo rodiklis (punktai)

-16

-16

-7

-9

-6

-1 (gegužė)

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis (punktai)

-8

-4

-1

-3

-1

6 (gegužė)

Prekių eksporto metinis pokytis (proc.)

-0,7

-6,0

-1,3

16,8

7,3

7,7 (I ketv.)

Lietuviškos kilmės

-6,7

-2,2

0,5

15,4

9,8

6,9 (I ketv.)

Reeksportas

8,3

-10,9

-3,8

18,9

3,5

9,0 (I ketv.)

Prekių importo metinis pokytis (proc.)

-1,2

-1,9

-2,2

16,5

8,6

4,8 (I ketv.)

Einamosios sąskaitos balansas (proc. BVP, 4 ketvirčiai)

3,2

-2,3

-0,8

0,9

1,6

1,7 (I ketv.)

Tiesioginės užsienio investicijos (proc. BVP)

34,9

36,1

35,8

35,1

34,4

-

Būsto kainų indekso vidutinis metinis pokytis (proc.)

6,5

3,7

5,4

9,0

7,3

-

Vidutinė metinė infliacija pagal SVKI (proc.)

0,2

-0,7

0,7

3,7

2,5

2,3 (balandis)

Vienetinių darbo sąnaudų metinis pokytis (proc.)

3,0

5,2

6,1

3,8

5,5

-

Metinė infliacija pagal VKI (proc.)

-0,3

-0,1

1,7

3,9

1,9

2,8 (balandis)

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

-1,5

2,4

8,9

1,9

5,7

3,7 (balandis)

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

17,9

5,5

8,4

6,7

12,4

13,6 (balandis)

VKI – vartotojų kainų indeksas
SVKI – suderintas vartotojų kainų indeksas
PFĮ – pinigų finansų įstaiga

