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Santrauka. Nors statistikos departamento duomenimis vidutinis darbo užmokestis
Lietuvoje nuo 2005 m. kasmet padidėjo vidutiniškai 8,2 proc. per metus, tačiau tai, nepagerino nei dirbančiųjų žmonių gyvenimo kokybės, nei visos šalies ekonominės būklės.
Atliktas tyrimas parodė, kad pinigine išraiška skaičiuojamo vidutinio darbo užmokesčio, Bendrojo vidaus produkto, senatvės pensijos augimo tempai ženkliai atsiliko nuo
faktinių to užmokesčio perkamosios galios kritimo tempo. Per 2005-2011 metų laikotarpį dėl lito nuvertėjimo gaunamo vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje perkamoji galia
ir vertė sumažėjo vertinant atitinkamai pagal standartinį infliacijos koeficientą ir pagal
„Aukso standartą”.
Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio Lietuvoje tikrosios vertės pokyčių analizės
rezultatai leidžia manyti, kad šalies darbuotojai faktiškai buvo skurdinami. Be to, nors
vidutiniškai absoliučia reikšme Lietuvos Bendrasis vidaus produktas (BVP) padidėja
vidutiniškai 6,6 proc. kasmet, tačiau dėl mažėjančios BVP vertės, Lietuvos žmonių gyvenimo kokybė negali gerėti. Taip pat šis tyrimas atskleidė, kad už tą pačią vidutinę senatvės pensiją buvo galima įsigyti mažiau prekių bei paslaugų, o ateityje, esant Pasaulinės
aukso kainos didėjimo tendencijai, už tą patį vidutinės senatvės pensijos bei vidutinį
darbo užmokesčio dydį bus galima įsigyti dar mažiau prekių bei paslaugų.
Reikšminiai žodžiai: Pinigų vertė ir nuvertėjimas, pajamų vertės skaičiavimas,
vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio vertė, infliacijos poveikis.
ĮVADAS
Statistikos departamento duomenimis darbo užmokestis Lietuvoje 2012
m. II ketvirtį padidėjo visose apskrityse,
kurį lėmė padidėjusi gamybos apimtis
apdirbamosios gamybos, statybos ir kitose įmonėse. Šis faktas suteikia daryti
prielaidą, kad dirbantieji tampa labiau
motyvuoti ir aktyviau dirbdami gali
gerinti veiklos rezultatus, įtakojant tiek
verslo, tiek Valstybės pajamas. Yra nustatyta, kad pagrindinis darbuotojus
motyvuojantis veiksnys yra darbo už-

mokestis, ir kylant asmeninio vartojimo
prekių ir paslaugų kainoms, paprastai
darbuotojai tikisi darbo užmokesčio augimo, atsižvelgiant į kainų lygio didėjimą
(Žiogelytė, 2010). Ekonomikos ekspertai nagrinėja faktinius arba santykinius
darbo užmokesčio, vertinamus nacionaline valiuta, dydžius (Žukauskas, 2008;
Raškinis, 2005). Atsiranda publikacijų
ir tyrimų, kuriuose pradedama vertinti
brangstančių prekių, pingančių pinigų
problemas (Žukauskas, 2011). Kokią įtaką, ekonominiu vertinimu, daro vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio povei-
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kis privačioms ir Valstybės pajamoms,
mokslinėje literatūroje nagrinėta nepakankamai. Analizuojant 2005-2011 m.
laikotarpį, nuo 2005 m. kasmet vidutinis
darbo užmokestis padidėjo vidutiniškai
8,2 proc. per metus, tačiau tai, daugelio
nuomone, nepagerino nei dirbančiųjų žmonių gyvenimo kokybės, nei visos
šalies ekonominės būklės. Faktų analizė
rodo, kad pragyvenimo išlaidos Lietuvoje didėja sparčiau, nei darbo užmokesčio
ar Lietuvos bendrojo vidaus produkto
(BVP) padidėjimas. Šis tyrimas apsiriboja vidutinio darbo užmokesčio poveikio
privačių ir Valstybės pajamų vertei ir perkamajai galiai, atitinkamai pagal „Aukso
standartą“ ir pagal standartinį infliacijos
koeficientą sąlygojančios, analize. Tyrimo tikslas: kiekybiškai įvertinti vidutinio darbo užmokesčio vertės praradimo
mastą Lietuvoje bei poveikį privačių ir
Valstybės pajamų vertei, darnaus vystymosi kontekste.
Tyrimo uždaviniai:
1. atskleisti pinigų vertės skaičiavimo
ypatumus;
2. nustatyti vidutinio mėnesinio darbo
užmokesčio nuostolius dėl infliacijos ir nuvertėjimo;
3. koreliacijos–regresijos analizės būdu
įvertinti vidutinio mėnesinio darbo
užmokesčio įtaka pridėtinei vertei,
bendrajam vidaus produktui, pridėtinės vertės mokesčiui, grynajam
pelnui.
Analizuojant mokslinę literatūrą,
publikuotus 2005-2012 metų laikotarpiu,
nustatyta, kad L. Žiogelytė vertino darbo užmokesčio pokytį Lietuvos darbo
rinkoje (Žiogelytė, 2010), E. Paužinskaitė
nagrinėjo gyventojų darbo užmokesčio
apmokestinimo Baltijos šalyse ypatumus
(Paužinskaitė, 2012), V. Gerikienė ir I.
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Blažienė analizavo Valstybinio sektoriaus
darbuotojų darbo apmokėjimo reguliavimą Lietuvoje (Gerikienė, Blažienė, 2009),
o A. Baležentis ir kiti vertindami darbo
užmokesčio pokyčius Lietuvos žemės
ūkio sektoriuje ekonominio nuosmukio
laikotarpiu, išskyrė tik konkretų sektorių (Baležentis, Misiūnas, 2011). Taip
pat D. Jurevičienė kartu su E. Gausiene
nagrinėjo Finansinės gyventojų elgsenos
ypatumus (Jurevičienė, Gausienė, 2010),
R. Lazutka – Pensijų sistemos raidą Lietuvoje (Lazutka, 2007), o Lietuvos socialinio draudimo kompensuojamąją gerovę
lyginant su ES šalimis – D. Skučienė kartu su A. Gataūlinu (Skučienė, Gataūlinas,
2011).Pasigendama mokslinių straipsnių,
kurie nagrinėja darbo užmokesčio vertės
pokyčius. Šios problemos nagrinėjimas ir
pateikimas mokslinėje literatūroje papildys moksliniais argumentais uždirbamų
pajamų nuvertėjimo nustatymą bei Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio įtaką
Lietuvos ekonomikos ir verslo pajamų
rodikliams: Bendrajam vidaus produktui
(BVP), Valstybės surenkamam pridėtinės vertės mokesčiui (PVM), verslo sukuriamai pridėtinei vertei bei grynajam
pelnui. Kadangi gyventojų perkamoji
galia priklauso ne tik nuo turimų pinigų
absoliučios apimties, bet ir nuo jų vertės,
ypatingas dėmesys tyrime yra skiriamas
pajamų vertės pokyčių vertinimui.
1. PAJAMŲ VERTĖ IR JOS
VERTINIMAS
Straipsnyje lito nuvertėjimas buvo
vertinamas pagal Pasaulines aukso kainas, kurį lėmė globalios finansų sistemos
faktoriai. Infliacija Lietuvoje buvo vertinama pagal Lietuvos statistikos departamento pateiktus kainų indeksus, kurį
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labiausiai lėmė vietiniai faktoriai esantys
Lietuvoje.
Kai pajamos gaunamos pinigine išraiška, jų vertę atspindi tokia formulė
(Jasinavičius, 2012):

Pvi = N pi ⋅ pvi ,

(1)

čia Pvi – pajamų vertė i-tuoju momentu;
N pi – piniginių vienetų skaičius, gautas
duotuoju momentu i; pvi – piniginio
vieneto vertė duotuoju momentu i.
Pagrindinis reikalavimas tikriesiems
pinigams yra toks, kad jų vertė ilguoju
periodu privalo būti nekintama:

p=
vo const ,
vt p=

(2)

čia: pvt , pvo – piniginio vieneto vertė
duotuoju momentu t ir 0.
Tik tokiu atveju pinigų skaičius vienareikšmiškai atspindės mainomų į juos
prekių ir paslaugų vertę. Per visą pinigų
egzistavimo istoriją tokiais pinigais visada buvo auksas ar/ ir kitų tauriųjų metalo gabalai (monetos, luitai). Ilgą laiką
popieriniai jų pakaitalai – banknotai –
buvo susieti su konkrečiu aukso kiekiu. Šis mainuose naudojamų piniginių
vienetų susiejimas su konkrečiu aukso
kiekiu yra vadinamas – „Aukso standartu“, reiškiančiu, kad gryno aukso uncija
turi konkrečią ir pastovią pinigų kainą,
išreikštą pasirinktu piniginiu vienetu
(Jasinavičius, Ganiprauskas, 2012). Pinigų vertės pokytį aukso atžvilgiu FA, toliau vadinamą pinigų nuvertėjimu pagal
„Aukso standartą“, per nagrinėjamą periodą t galima įvertinti išraiška:

A
FA = 0 − 1 ,
At

(3)

čia FA – infliacijos koeficientas pagal
„Aukso standartą“.
A0 ir At - aukso uncijos kainos pradiniu
momentu 0 ir nagrinėjamu momentu t.
Pažymėtina, kai FA>0, tai šis rodiklis
tampa pinigų defliacijos aukso atžvilgiu
koeficientu.
Pinigų vertės pokytis gali būti skaičiuojamas atsižvelgiant ir į kitų vertybių
kainų pokyčius: žemės sklypų, žaliavų,
kasdienio vartojimo prekių ir paslaugų.
Pastarosios naudojamos standartiniam
infliacijos koeficientui nustatyti. Remiantis statistikos departamentu, infliacija apibūdinama kaip tęstinis bendrojo
kainų lygio didėjimas, dėl kurio mažėja
pinigų perkamoji galia (Statistikos departamentas). Siekiant įvertinti gaunamų
pajamų tikrosios vertės pokyčius, privaloma atsižvelgti į pinigų vertės pokyčius:
infliaciją arba defliaciją skaičiuojant pagal bazinių vertybių kainų pokyčius, t.y.
statistikos departamento sudarytą prekių
ir paslaugų krepšelį (statistinį krepšelį),
kurį sudaro 902 reprezentatyviosios prekės ir paslaugos. Į statistinio krepšelio sudėtį įeina prekės ir paslaugos, kurios reprezentuoja šalies namų ūkių vartojimo
išlaidas (Statistikos departamentas).
Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio perkamoji galia ir vertė nagrinėta tokiais požiūriais, atitinkamai pagal
sandauginį standartinį infliacijos koeficientą bei „Aukso standartą“, kuomet pinigai buvo padengti auksu ir kiekvienas
pinigus galėjo pakeisti į auksą. Remiantis
pajamų vertės skaičiavimo metodika, kurios dėka nustatytas pinigų nuvertėjimo
dydis, nagrinėjamas vidutinio mėnesinio
darbo užmokesčio perkamosios galios ir
jo vertės nuvertėjimo mastas 2005-2011

p=
v 2011 p=
v 2005 const

p=
Fv 2011 p=
Fv 2005 const
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nei tikrosios lito vertės kritimas. Šio
fenomeno priežastį galima paaiškinti Lietuvos rinkos subjektų nepakankamu suvokimu apie tikrosios
gaunamų pajamų vertės smukimo
tempus.
Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio Lietuvoje tikrosios vertės pokyčių analizė parodė, kad per 20052011 metų laikotarpį, vertė sumažėjo
minus 73 proc., o jo perkamoji vertė
– minus 29 proc. Tai akivaizdžiai parodo, kad šalies darbuotojai faktiškai
buvo skurdinami.
Nors vidutiniškai absoliučia reikšme
BVP padidėja vidutiniškai 6,6 proc.
kasmet, tačiau dėl mažėjančios BVP
vertės, kuri sumažėja 14,3 proc. kasmet, Lietuvos žmonių gyvenimo kokybė negali gerėti.
Vidutinės senatvės pensijos tikrosios
vertės kaitos analizė parodė, kad už
tą pačią vidutinę senatvės pensiją
nagrinėjamu momentu buvo galima
įsigyti mažiau prekių bei paslaugų, o
ateityje, esant Pasaulinės aukso kainos didėjimo tendencijai, už tą patį
vidutinės senatvės pensijos dydį bus
galima įsigyti dar mažiau prekių bei
paslaugų.
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AVERAGE SALARY AND PENSIONS OF RETIREMENT IMPACT RESEARCH
TO THE VALUE IN LITHUANIA
Rimvydas Jasinavičius, Vidmantas Ganiprauskas
Summary
The average salary increased approximately 8,2 percent during the year since 2005
yearly according to the Department of Statistics in Lithuania. But for most it did not
improve the quality of life neither for working people nor for all the country’s economic
condition and situation.
The research showed that the average salary growth significantly lagged behind the
falling of the same salary actual purchasing power in monetary value in Lithuania. Due
to the depreciation of the litas, the average salary purchasing power decreased as measured by both a standard rate of inflation as well as a „Gold standard“ during the 20052011 period. Inflationary factors of litas made an illusory amount of money in income
and devalued litas.
In summary of research results it can be stated that employees of Lithuania was
actually roasted. With reference to the research results it was determined that Gross
domestic product (GDP) increased an average of 6.6 percent every year, but because of
decreasing GDP, the Lithuanian people’s quality of life cannot improve.
Keywords: monetary value and depreciation, income value calculation, value of the
average monthly wages, the effect of inflation.

