2007 metų lapkričio-gruodžio m÷nesiais paskelbtos projekcijų perspektyvos
2007 m. gruodžio 17 d. Finansų ministerija, atsižvelgdama į Statistikos departamento 2007 metų
spalio m÷nesio pabaigoje paskelbtus ekonomikos rodiklius bei į lapkričio m÷nesį išryšk÷jusias
tarptautines maisto produktų brangimo tendencijas Lietuvoje, atnaujina makroekonominių
prognozių perspektyvas. 2007 m. III ketvirčio rezultatai rodo, kad pernelyg optimistinio vartotojų
pasitik÷jimo d÷l ūkio pl÷tros nepaveik÷ oficiali informacija apie nuosaikesnes ūkio pl÷tros
perspektyvas bei susiformavusias rizikas nekilnojamojo turto rinkoje, tod÷l tebesitęs÷ skolinimosi
apimčių greit÷jimas. Skolinimosi stimuliuojama paklausa ir eksporto augimas sąlygos didesnį 2007
metų BVP augimą – BVP apimties augimas bus artimas 10 procentų.
Atitinkamai pagal suderintą vartotojų kainų indeksą skaičiuojama 2007 bei 2008 metų infliacija bus
didesn÷, nei buvo projektuota rugpjūčio m÷nesį, šiuos rodiklius taip pat didina objektyvūs
veiksniai: rugs÷jo m÷nesį apie 12 procentų per metus padid÷jusios naftos kainos ir išryšk÷jusios
tarptautin÷s maisto produktų brangimo tendencijos Lietuvoje koreguos 2007 metų vidutin÷s
metin÷s infliacijos rodiklį iki 5,8 procento, o 2007 metų gruodžio m÷nesio metin÷ infliacija gali
did÷ti iki 8,3 procento ir 2008 metų vidutin÷ metin÷ infliacija gali did÷ti iki 6,5 procento.
2007 metų antrąjį ketvirtį Estijoje prasid÷jęs racionalus skolinimosi apimčių bei nekilnojamojo
turto kainų maž÷jimas ir atitinkamas BVP augimo l÷t÷jimas bei infliacijos stabilizavimosi ženklai,
sustiprina tikimybę, kad Lietuvoje natūralus ūkio pl÷tros sul÷t÷jimo ciklas prasid÷s 2008 metais,
nors keliais ketvirčiais v÷liau. Tačiau išlieka neapibr÷žtumas d÷l ūkio augimo sul÷t÷jimo masto ir
laiko, tod÷l Finansų ministerijos rugs÷jo m÷n. paskelbtų 2008-2010 metų makroekonominių
projekcijų perspektyvų keisti šiuo metu n÷ra pagrindo. Egzistuoja rizika, kad natūraliam ūkio
pl÷tros sul÷t÷jimo ciklui Lietuvoje prasid÷jus v÷liau nei buvo numatyta rugs÷jo m÷nesio pradžioje,
BVP augimo l÷t÷jimas 2009 metais bus atitinkamai staigesnis, o 2010 metais projektuojamas
augimo pagreit÷jimas įvyktų 2011-2012 metais.
2008 metais susilpn÷jus skolinimosi poveikiui kainoms ir stabilizavusis naftos kainoms ties 56
eurais už barelį, infliacija 2009-2010 metais, kaip ir buvo prognozuota anksčiau, tolygiai l÷t÷tų ir
laikotarpio pabaigoje sudarytų apie 2,6 procento. Neatid÷liotinai įgyvendinus Vidutin÷s trukm÷s
laikotarpio infliacijos valdymo strategijoje numatytas priemones, ypatingai skirtas sumažinti
paskatas rizikingoms investicijoms į nekilnojamąjį turtą, ir įvykus pagrindiniam ūkio raidos
scenarijui, numatoma, kad infliacija iki 2011 metų pabaigos sumaž÷s žemiau 2,3 procento.
Vidutinio m÷nesinio bruto darbo užmokesčio augimo 2008 metais perspektyva didinama nuo 15,1
procento iki 18,7 procento – t.y., 2137 litų. 2009-2010 metų darbo užmokesčio augimo
perspektyva nekeičiama, tačiau d÷l spartesnio darbo užmokesčio augimo 2008 metais, darbo
užmokestis 2009 ir 2010 metais atitinkamai sudarys 2298 Lt ir 2463 Lt.
Atsižvelgiant į 2007 m. II ketvirčio užimtųjų gyventojų skaičių, vidutinio metinio užimtųjų
gyventojų skaičiaus 2007 metais augimo projekcija didinama 0,5 procentinio punkto iki 2,6
procentų, o tai yra 1534 tūkst. dirbančiųjų. 2008-2010 metų užimtųjų skaičiaus augimo perspektyva
nekeičiama, tačiau d÷l spartesnio užimtųjų augimo 2007 metais, 2008-2010 metų užimtųjų skaičius
atitinkamai sudarys: 1538 tūkst. (2008 m.), 1539 tūkst. (2009-2010 m.). Atsižvelgiant į paskutiniais
ketvirčiais sumaž÷jusį nedarbo lygį, nedarbo lygio 2007 metais perspektyvą mažinama nuo 4,5
procento iki 4,2 procento.

