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įVADAs

Jūsų rankose daugiau nei penkiolika metų rengia-
mo Lietuvos ekonomikos tyrimo trisdešimt trečiasis 
numeris. 

Pastaraisiais metais įmonės vis dažniau perkelia savo 
veiklą ar buveines iš Lietuvos. Tyrime šiam reiški-
niui skiriame daugiau dėmesio nagrinėdami moks-
linėje literatūroje aptariamus veiksnius, lemiančius 
tokį įmonių sprendimą. Taip pat siekiant identifi-
kuoti pagrindines šio neigiamo reiškinio priežastis, 
pirmoje tyrimo dalyje analizuojami su šiuo reiškiniu 
susiję statistiniai duomenys bei pasitelkiama rinkos 
dalyvių apklausa. 

Antroje Lietuvos ekonomikos tyrimo dalyje, remian-
tis apklausos duomenimis, pateikiami pagrindinių 
ekonominių rodiklių 2013 metų vertinimai bei pro-
gnozės 2014 metams. Šioje dalyje taip pat apžvel-
giami ir veiksniai, galėję turėti poveikį respondentų 
vertinimams ir lūkesčiams. 

Lietuvos ekonomikos rodiklių vertinimai ir prognozės 
remiasi rinkos dalyvių sutarimo paradigma, grindžia-
ma racionaliųjų lūkesčių teorija1. Ši teorija teigia, kad 
ekonominis kintamasis gali būti siejamas su pastebi-
mais procesais, o rinkos dalyviai vertinimus ir pro-
gnozes, susijusias su šiais procesais, formuoja, naudo-
dami visą jiems prieinamą informaciją. Vertinimai ir 
prognozės yra tuo patikimesni, kuo daugiau informa-
cijos jie turi. Manoma, kad daugiausia informacijos 
apie ekonomikos procesus turi asmenys, nuolat nau-
dojantys ją tiesioginėje veikloje, o jų veiklos sėkmė 
atspindi informacijos apdorojimo gebėjimus.

2014 metų sausio mėnesį atliktoje tyrimo apklausoje 
iš viso dalyvavo 55 ekspertai. Respondentų atranka 
nėra reprezentatyvi. Tyrimo dalyviai neskirstomi pa-
gal atstovaujamas veiklos rūšis, įmones ar regionus – 

1  Vienas žinomiausių ekspertų sutarimo paradigma grindžiamų ty-
rimų yra nuo 1946 m. JAV atliekamas „Livingston“ tyrimas, kurio 
rezultatai reguliariai skelbiami Filadelfijos federalinio rezervo ban-
ko interneto puslapyje (žr. http://www.philadelphiafed.org). 

apklausoje dalyvauti kviečiami sėkmingai dirbančių 
įmonių specialistai. Respondentų prašoma nurodyti 
ne atstovaujamos įmonės ar šakos rodiklius, bet ben-
dras šalies realijas atitinkančias reikšmes, remiantis 
visa jiems prieinama informacija. Apklausos dalyvių 
prašoma įvertinti ir prognozuoti tik tuos rodiklius, 
kuriuos, jų manymu, jie gali įvertinti. Dauguma šios 
apklausos respondentų yra dalyvavę Lietuvos ekono-
mikos tyrime ir anksčiau. Apklausos dalyvių sąrašas 
pateiktas leidinio pabaigoje. 

LLRI dėkoja tyrimo dalyviams ir rėmėjams, taip pat 
visiems, pateikusiems pastabų ir pasiūlymų.

inVesTicijos LieTuVoje 
ir užsienyje

Investicijos – ne tik ekonominės gerovės šaltinis, bet 
ir priemonė spręsti šalies socialines problemas. Šis 
būdas daug lengvesnis, pigesnis ir efektyvesnis nei 
kurti milijonų ar milijardų vertės (dažniausiai vals-
tybės biudžeto lėšomis finansuojamas) strategijas 
ir programas, skirtas užimtumo, pajamų didinimui, 
ekonomikos skatinimui ar socialinės atskirties ma-
žinimui. Tai parodė ir 32-ojo Lietuvos ekonomikos 
tyrimo rezultatai – egzistuoja tamprus ryšys tarp in-
vesticijų, darbo jėgos našumo bei darbo užmokesčio.  
Europos Sąjungos (ES) šalių duomenys tik patvirtina, 
kad padidėjus vienam gyventojui tenkančių investici-
jų kiekiui 10 tūkstančių litų, valandinis darbo produk-
tyvumas šalyje išauga 3,4 Lt, o vidutinis mėnesinis 
darbo užmokestis – 433 Lt (2012 m.). Todėl siekiant 
žmonių pajamų didėjimo svarbu užtikrinti, kad inves-
tuoti Lietuvoje būtų kuo patraukliau, o kurti darbo 
vietas kuo paprasčiau. Taip ne tik pritrauksime užsie-
nio investicijas, bet ir užtikrinsime tinkamas sąlygas 
šalyje jau veikiančiam verslui.
 
2012 m. duomenimis, Lietuva pagal sukauptų in-
vesticijų kiekį smarkiai atsiliko nuo ES vidurkio 
bei kaimyninių šalių. Todėl siekiant mažinti atotrūkį 
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2012 m. matoma, kad didžiąją dalį investicijų suda-
rė profesinė, mokslinė ir techninė veikla – 37 proc. 
nuo visų investicijų. Pagal Statistikos departamento 
naudojamą EVRK 2 klasifikatorių, šiai veiklai priski-
riama ir „pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė 
valdymo veikla“ 2. Kitaip tariant, šios investicijos yra 
susijusios su kontroliuojančių bendrovių steigimu 
palankesnę mokestinę sistemą turinčiose šalyse,  t. y. 
tose šalyse ne plėtojama pagrindinė veikla, o tik su-
mokami mokesčiai. Tokio pobūdžio investicijos nei-
giamai veikia Lietuvos biudžeto surinkimą, nes dalis 
mokesčių sumokami šalyje, kur įsteigtas holdingas, 
o ne Lietuvoje.

2 

nuo kaimyninių šalių Lietuvai ypač svarbu didinti 
pastangas prisitrauki užsienio investicijas. Vienas 
iš geriausių būdų tai daryti – gerinti verslo sąlygas, 
investicinę aplinką. Tačiau rinkos dalyvių apklausa 
parodė, kad judama priešinga nei reikėtų kryptimi. 
Teiginiui, kad per pastaruosius penkerius metus pa-
daugėjo su valdžios veikla susijusių priežasčių, ku-
rios paskatintų įmones dalį arba visą veiklą perkelti 
iš Lietuvos į kitas šalis, pritaria net 70 proc. apklau-
soje dalyvavusių respondentų. Nors viešojoje erdvė-
je daug kalbama apie būtinumą pritraukti užsienio 
investicijas, tačiau ekspertų nuomone, investicinė 
aplinka Lietuvoje lyginant su kitomis šalimis gerėja 
nepakankamai sparčiai, o priežasčių išsikelti rinkos 
dalyviai mato vis daugiau. 

Tai patvirtina ir Statistikos departamento informa-
cija. Analizuojant Lietuvos investicijas užsienyje 
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Ar per  pastaruosius penkerius metus daugėjo priežasčių, 
susijusių su valdžios veikla, paskatinusių  įmonės dalį 
arba visą savo veiklą perkelti iš Lietuvos į kitas šalis?
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Šaltinis: 33-asis LLRI Lietuvos ekonomikos tyrimas

2  Šios investicijos apima patarimus ir pagalbą valdymo klausimais, tokiais kaip strateginis ir organizacinis planavimas, finansų planavimas 
ir biudžeto sudarymas, rinkodaros tikslai ir politika, žmogiškųjų išteklių politika, praktiniai metodai ir planavimas, gamybos tvarkaraščių 
sudarymas ir kontrolės planavimas, teikimas verslo ir kitoms organizacijoms. Į šį skyrių taip pat įeina kitų tos pačios bendrovės arba įmonės 
objektų priežiūra ir valdymas, t. y. vadovaujančiųjų įmonių veikla. (Lietuvos statistikos departamento informacija)
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Šalys, į kurias nukreiptas pagrindinis Lietuvos in-
vesticijų srautas, tik patvirtina prielaidą, jog įmonės 
steigdamos kontroliuojančias bendroves ieško palan-
kesnės mokestinės aplinkos. 2008–2012 m. laikotar-
piu didžiausias investicijų kiekis buvo sukauptas Ny-
derlanduose, Latvijoje ir Kipre. Dvi iš trijų didžiausią 
investicijų srautą gaunančių šalių priskiriamos šalims, 
turinčioms labai palankias mokestines sistemas. Iš mi-
nėto trejetuko tik Latvijoje įmonės vykdo ūkinę veiklą 
pagal pagrindinį veiklos pobūdį. Šioje šalyje daugiau 
nei 50 proc. visų investicijų sudaro didmeninė ir maž-
meninė prekyba bei variklinių transporto priemonių ir 
motociklų remontas (493 mln. Lt, 2012 m.). 

2012 m. metais ženkliai išaugo investicijos ir į Estiją, 
kurios didele dalimi taip pat susijusios su palankes-
ne mokestine baze bei stabilesnės politinės sistemos 
paieškomis. Investicijos Estijoje į pagrindinių buvei-
nių veiklą 2012 metais sudarė 732 milijonus litų. Tai 
yra geras indikatorius, parodantis, kiek Lietuva pra-
randa pralaimėdama konkurencinę kovą dėl palankes-
nių verslo sąlygų.

Lietuvos investicijų užsienyje sukauptas kiekis 
2008–2012 m. mln. Lt

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (SD)
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Rinkos dalyvių nuomonę, kad per pastaruosius pen-
kerius metus daugėjo priežasčių visą arba dalį veiklos 
iškelti iš Lietuvos, atspindi ir Lietuvos investicijų už-
sienyje dinamika. Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, didžiausią ir sparčiausiai augančią in-
vesticijų užsienyje dalį sudarė profesinė, mokslinė ir 
techninė veikla – 482 proc. (2008–2012 m.). Tuo tarpu 
bendras Lietuvos investicijų užsienyje kiekis per pas-
taruosius penkerius metus augo nuosaikiau – 38 proc. 
Investicijų portfeliui augant lėčiau nei atskiroms jo 
dalims neišvengta ir struktūrinių pokyčių. Finansinės 
ir draudiminės veiklos investicijos sumažėjo 383 mln. 
litų, o nekilnojamojo turto operacijos – 798 mln. Lt. 

Dėl investicijų kuriamos naudos valstybės nuolat 
konkuruoja tarpusavyje, siekdamos sukurti palan-
kiausią teisinę ir mokestinę sistemą, kuri leistų pri-

traukti daugiau investicijų. Tačiau šiuo metu Lietuva 
vis labiau pralaimi šią konkurencinę kovą prieš kitas 
šalis, kaip rodo investicijų srautų palyginimas iš pro-
fesinės, mokslinės ir techninės veiklos. 
 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (SD)

Investicijos į profesinę, mokslinę ir techninę veiklą, mln. Lt

426.24 565.91

1655.00 1718.95

2491.17

809.4 766.53

1217.08

1875.8
2227.23

25 30 36 38 36

311 320 321 331
296

0
50
100
150
200
250
300
350

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012

Lietuvos investicijos užsienyje Užsienio investicijos į Lietuvą

Investuojančių įmonių skaičius į Lietuvą
Investuojančių įmonių skaičius užsienyje

Pralaimima ne tik vertinant grynąjį investicijų srautą, 
tačiau skirtumai pastebimi vertinant ir į šalį ateinančių 
ir išeinančių individualių investicijų dydį. Lietuvoje 
į profesinę, mokslinę ir techninę veiklą 2008–2012 
metų laikotarpiu investavo apie 300 įmonių iš kitų ša-
lių, tuo tarpu tokio pobūdžio investicijas iš Lietuvos į 
kitas šalis vykdė apie 30–40 įmonių. Tai parodo, kad 
vidutinis vienos Lietuvos įmonės investicijų užsieny-
je dydis 2012 m. siekė 69 milijonus litų, o į Lietuvą 
investuojančios įmonės – 8 mln. Lt. Nors į Lietuvą ir 
investavo daugiau pavienių įmonių, tačiau jų kuriama 
pridėtinė vertė yra mažesnė palyginus su įmonėmis, 
kurios savo veiklą perkelia iš Lietuvos. Akivaizdu, 
kad Lietuva pralaimi kovą dėl stambaus kapitalo įmo-
nių. Vienos tokios įmonės praradimas yra daug žalin-
gesnis šalies ekonomikai ir reputacijai nei 10 mažes-
nių bendrovių persikėlimas. 

Siekiant, kad ši situacija keistųsi ir Lietuvoje vei-
kiančios įmonės neieškotų geresnių verslo sąlygų 
svetur, pirmiausia reikia identifikuoti, kokie veiksniai 
daro didžiausią įtaką verslo apsisprendimui perkelti 
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dalį verslo iš Lietuvos į kitas šalis. Tam išsiaiškinti 
apklausėme 55 rinkos dalyvius, kurių apibendrintos 
įžvalgos pateikiamos kitame skyriuje.

Veiksniai, lemiantys įmonių veiklos ar jos 
buveinės perkėlimą iš Lietuvos

Tyrimo dalyviai buvo paprašyti įvertinti 7 dažniausias 
priežastis, nulemiančias įmonės veiklos perkėlimą, ir 
nurodyti, ar šios priežastys galėjo lemti Lietuvoje vei-
kiančių įmonių sprendimą dalį arba visą savo veiklą 
perkelti iš Lietuvos.

Didžioji dauguma (91 proc.) visiškai arba greičiau 
sutinka, jog didelis biurokratijos lygis Lietuvoje gali 
prisidėti prie įmonės sprendimo iškelti veiklą iš Lietu-
vos. Dažna problema yra ne tik ilgos procedūros, bet ir 
jų kiekis, t. y. kiek kartų verslui tenka apsilankyti įvai-
riose valstybinėse institucijose. „Doing Business“3 In-
dekso duomenimis, siekiant Lietuvoje gauti statybos 
leidimą reikia atlikti 16 procedūrų, tuo tarpu OECD4 
šalių vidurkis – 13. Biurokratinės naštos nelengvina 
ir nuolatinis valstybinio sektoriaus darbuotojų augi-
mas. Valstybės tarnybos departamento duomenimis, 
nestatutinių valstybės tarnautojų skaičius 2013 metais 
siekė 29761, tai yra net 50 proc. daugiau lyginant su 
2004 m. Spartus valstybės tarnautojų gretų gausėji-
mas prisideda ir prie papildomų reguliavimų bei vals-
tybinių institucijų skaičiaus augimo. 

3  Pasaulio bankas, verslo sąlygų indeksas (http://www.doingbu-
siness.org)
4  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. 
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development)

Daugiau nei 90 proc. rinkos dalyvių visiškai sutiko 
arba greičiau sutiko, jog sunkiai prognozuojama ir 
dažnai kintanti įstatyminė bazė yra viena iš svariausių 
priežasčių, lemiančių kapitalo išvežimą iš Lietuvos. 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje ne tik sunkiai 
prognozuojami įstatymų pakeitimai (o tai verslui yra 
labai svarbu), bet didelė jų dalis dažnai būna susiję su 
papildomais reguliavimais, kurie daro neigiamą po-
veikį verslui. Tai patvirtina ir viena iš Pasaulio ban-
ko atliekamo „Doing business“ indekso išvadų, kad 
perdėtas reguliavimas gali lemti ne tik įmonės veiklos 
perkėlimą į kitą šalį, bet ir pasitraukimą į šešėlį.

Trečias pagal svarbumą veiksnys – korupcijos lygis 
šalyje. 58 proc. respondentų greičiau su tuo sutin-
ka, o dar 20 proc. visiškai tam pritaria. Vienas daž-
nai minimų ir korupciją šalyje skatinančių veiksnių 
yra pertekliniai reguliavimai, kurie ypač pastebimi 
smulkiojo ir vidutinio verslo, paslaugų, teritorijų 
planavimo bei sveikatos sektoriuose. Pasaulio ban-
ko investicijų klimato departamento atlikta analizė5 
atskleidė, jog egzistuoja tiesioginis ryšys tarp korup-
cijos šalyje lygio ir procedūrų kiekio norint atidaryti 
įmonę. Kuo didesnis reguliavimų bei prižiūrinčių 
institucijų skaičius, tuo didesnės įmonės sąnaudos 
siekiant prisitaikyti prie visų reikalavimų. Todėl ko-
rupciniai susitarimai pasirenkami kaip pigesnė alter-
natyva.

5  Pasaulio banko tyrimas, „Restrictive regulation is positively cor-
related to corruption“ (http://blogs.worldbank.org/psd/restrictive-
regulation-is-positively-correlated-to-corruption)

Ar  sutinkate, kad per pastaruosius penkerius metus šios priežastys  turėjo poveikį priimant sprendimą 
įmonėms dalį arba visą savo  veiklą perkelti iš Lietuvos į kitas šalis? 

Šaltinis: 33-asis LLRI Lietuvos ekonomikos tyrimas
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Kitas svarbus aspektas, jog net 73 proc. rinkos daly-
vių greičiau sutinka, nei nesutinka, arba visiškai sutin-
ka, jog nepatikima apsauga nuo politinės rizikos darė 
įtaką įmonių sprendimui savo verslą ar dalį jo perkelti 
į kitą šalį. Tokia situacija ne tik kelia grėsmę netek-
ti esamų investuotojų, tačiau yra ir viena didžiausių 
kliūčių siekiant pritraukti užsienio investuotojus. 
Kaip atskleidė Pasaulio banko atliekamas tyrimas dėl 
investicijų ir politinės rizikos6, ši problema, susijusi 
su nuosavybės teisių pažeidimu ar įsipareigojimų ne-
silaikymų, įvardijama kaip viena pagrindinių tarp viso 
pasaulio investuotojų.

Svarbus vaidmuo tenka ir mokestinei aplinkai. 44 
proc. rinkos dalyvių labiau sutinka, nei nesutinka, o 
27 proc. visiškai sutinka, kad mokestinė aplinka turi 
įtakos sprendimui iškelti verslą. Lietuvos investicijų 
užsienyje kryptys taip pat patvirtina šio veiksnio svar-
bą. Didžiausias investicijų srautas, susijęs su pagrin-
dinių buveinių veikla, nukreipiamas į palankiausią 
mokestinę aplinką turinčias šalis – į Kiprą ar Nyder-
landus. 

Dauguma (68 proc.) ekspertų  greičiau arba visiškai 
sutinka, kad investicijoms nepalankūs teisiniai regu-
liavimai turėjo poveikį visos ar dalies veiklos perkėli-
mui iš Lietuvos. Teisinė bazė ir jos stabilumas dažnai 
investuotojų įvardijama kaip viena esminių sąlygų 
verslo plėtrai. Ypač svarbu, kad pastaroji užtikrintų ir 
tinkamą investuotojo turto apsaugą.

Lyginant su anksčiau išvardintais veiksniais, tiesio-
ginį valdžios dalyvavimą komercinėje veikloje eks-
pertai vertino kaip mažiau grėsmę keliantį veiksnį. 
60 proc. rinkos dalyvių visiškai arba labiau pritarė 
teiginiui, kad valdžios dalyvavimas turi įtakos spren-
dimui iškelti veiklą į kitas šalis, o 37 proc. ekspertų 
su teiginiu visiškai arba greičiau nesutiko ir teigė, jog 
šis veiksnys nedaro poveikio įmonių apsisprendimui.

Kitas tyrimo klausimas buvo skirtas išsiaiškinti, ku-
rie iš viešojoje erdvėje diskutuojamų sprendimų 2014 
metais gali didinti įmonių paskatas dalį arba visą vei-
klą iškelti iš Lietuvos į kitas šalis. Kaip svarbiausią 
veiksnį respondentai išskyrė progresinius mokesčius 
visoms pajamoms (27 proc.), o didesnis progresyvu-
mas darbo pajamų apmokestinimui (15 proc.) įvardin-
tas kaip trečia pagal svarbumą priežastis.

6  Tyrimo tikslas ištirti politinės rizikos suvokimą, užsienio investi-
cijų tikslingumą ir ilgalaikę paklausą draudimui nuo politinės rizi-
kos. Leidinyje didesnis dėmesys skiriamas besivystančioms šalims 
(http://www.miga.org/documents/WIPR13.pdf).

Progresinio tarifo įvedimas Lietuvos mokestinę siste-
mą padarytų dar sudėtingesnę, mažintų jos skaidru-
mą, didintų mokesčių naštą daugiau uždirbantiems, 
padidintų šešėlinės ekonomikos ir nelegalių atlygi-
nimų mastą (didėtų motyvacija nelegaliai mokėti al-
gas, viršijančias nustatytą progresyvumo ribą). Ren-
kantis šalį investicijoms, tokios tendencijos nebūtų 
vertinamos kaip palankios. Siekiant didinti Lietuvos 
investicinį patrauklumą reikia orientuotis į paprastą 
mokesčių sistemą ir proporcinius mokesčius su žemu 
gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifu. Pažymė-
tina, kad Centrinės, Rytų Europos ir Balkanų šalyse 
kaip tik populiarėja paprastos, proporcinės mokesčių 
sistemos, o šios šalys yra  pagrindinės Lietuvos kon-
kurentės dėl užsienio investicijų. Turint omenyje, kad 
didžioji dalis šalių, su kuriomis Lietuva konkuruoja 
dėl investicijų, taiko proporcinius tarifus (Latvija, Es-
tija ir kt.), progresinių mokesčių įvedimas Lietuvoje 
ne tik paskatintų išsikelti veikiančias įmones, suma-
žintų patrauklumą užsienio investuotojams, bet ir nu-
lemtų kompetentingų specialistų emigraciją.

Vienu iš pagrindinių veiksnių buvo įvardintas ir val-
džios veiksmų nulemtas energijos kainų didėjimas 
(16 proc.). Energijos kainų augimas turėtų tiesioginį 
poveikį produkcijos konkurencingumui, o siekiant iš-
likti rinkoje veiklos perkėlimas gali tapti problemos 
sprendimo būdu. MMA didinimas iki 1509 litų kaip ir 
energijos kainos, tiesiogiai susiję su įmonės sąnaudo-
mis ir produkcijos konkurencingumu, tad nenuostabu, 
kad panašus skaičius respondentų (14 proc.) ir MMA 
didinimą mato kaip realią veiklos iškėlimo priežastį. 
Rinkos dalyvių nepritarimo sulauktų ir privalomos 
profsąjungos įmonėse – 14 proc. respondentų teigė, 
jog tai skatintų įmones perkelti veiklą. Kitas priežastis 
kaip svarbias įvardijo po mažiau nei 10 proc. rinkos 
dalyvių, tačiau toks įvairus nuomonių pasiskirstymas 

Kurie iš šių, daug viešojoje erdvėje diskutuojamų, sprendimų 
2014 metais gali didinti paskatas  įmonių dalies arba 

visos veiklos iškėlimui iš Lietuvos į kitas  šalis? 

27%

16%

15%

14%
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Progresiniai mokesčiai visoms pajamoms

Valdžios veiksmų nulemtas energijos kainų 
didėjimas (pvz., importo ribojimas)

Didesnis progresyvumas darbo pajamų 
apmokestinimui

Privalomos profsąjungos įmonėse

MMA didinimas iki 1509 litų

Žemės pardavimo užsieniečiams draudimas

Privalomos kolektyvinės darbo sutartys

Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimas

Šaltinis: 33-asis LLRI Lietuvos ekonomikos tyrimas
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rodo, jog visos minėtos problemos yra svarbios ir rei-
kalaujančios dėmesio.

Mokestiniai klausimai dažnai įvardijami kaip vie-
ni svarbiausių renkantis šalį, kurioje vykdyti veiklą. 
Atsižvelgdami į tai ekspertų prašėme įvardinti, kurie 
mokesčių bazės ir tarifų aspektai yra svarbūs renkan-
tis šalį investavimui. Su pelnu ar nuostoliu susiję mo-
kesčių tarifai respondentams atrodė aktualiausi. Rein-
vestuoto pelno apmokestinimas (98 proc.) bei pelno 
mokesčio dydis (96 proc.) buvo įvardinti kaip svar-
biausi mokesčių bazės elementai renkantis šalį verslo 
perkėlimui. Mokestinių nuostolių perkėlimo ribojimą 
kaip labai svarbų arba greičiau svarbų  veiksnį įvardi-
jo 93 proc. respondentų. 78 proc. rinkos dalyvių pa-
sirinko mokestinio pelno (nuostolio) konsolidavimą 
grupės lygmeniu kaip labai ar greičiau svarbų rodiklį.  

Nulinis reinvestuojamo pelno mokesčio tarifas Lietu-
voje panaikintas 2002 metų pradžioje. Nuo tada vis 
dažniau girdimos diskusijos visuomenėje sekti kitų 
šalių pavyzdžiu (pvz., Estijos) ir sugrįžti prie nuli-
nio tarifo apmokestinant reinvestuojamą pelną. Toks 
žingsnis būtų didžiulė paskata plėtoti verslą Lietuvo-
je tiek vietiniams, tiek užsienio investuotojams. Nors 
įvedus nulinį tarifą trumpuoju laikotarpiu valstybės 

biudžetas negautų dalies pajamų, tačiau tai skatintų 
vykdyti investicijas, kurios paspartintų ekonomikos 
vystymąsi, o tai didintų pajamas iš kitų mokesčių (gy-
ventojų pajamų, privalomojo sveikatos draudimo bei 
,,Sodros”).

Kapitalo prieaugio apmokestinimą ir valstybinio drau-
dimo įmokos dydį kaip sprendimą lemiančius veiks-
nius įvardino atitinkamai 93 proc. ir 95 proc. rinkos 
dalyvių.  Tuo tarpu nemaža dalis ekspertų pritarė, kad 
tarp svarbių kriterijų renkantis šalį investavimui pa-
tenka palūkanų apmokestinimas (77 proc.), valstybi-
nio socialinio draudimo įmokų „lubos” (84 proc.) bei 
specialus mokestinis režimas holdingams (72 proc.). 

Valstybinis socialinis draudimas sudaro didžiąją dar-
bo vietos kainą, tad šis tarifas svarbus tarp visų mo-
kesčių ir daro ženklų poveikį įmonės patiriamoms 
sąnaudoms. Todėl valstybinio socialinio draudimo 
„lubos“ ne tik sumažintų darbo jėgos apmokestinimą 
Lietuvoje, bet ir paskatintų darbdavius oficialiai, o ne 
„vokeliuose“ mokėti didesnes algas kvalifikuotiems 
specialistams. „Lubų“ įvedimas prisidėtų prie šešėli-
nės darbo rinkos mažinimo, kuri rinkos dalyvių nuo-
mone, sudaro apie 26 proc. visos šešėlyje sukuriamos 
vertės. Taip pat įvestos mokesčių „lubos“ palengvintų 

Jūsų nuomone, kurie mokesčių bazės ir tarifų aspektai yra svarbūs, renkantis šalį  investavimui? 

Šaltinis: 33-asis LLRI Lietuvos ekonomikos tyrimas
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gerai apmokamų, kvalifikuotų darbo vietų kūrimą bei 
prisidėtų prie investicijų pritraukimo. Socialinio drau-
dimo įmokų „lubas“, atsižvelgiant į skirtingas darbuo-
tojų mėnesines pajamas, taiko tokios Europos Sąjun-
gos šalys kaip Lenkija, Čekija, Slovakija, Slovėnija.

Pakankamai tolygiai ekspertų atsakymai pasiskirstė 
ties gyventojų pajamų mokesčio dydžio bei progre-
syvumo svarba. 58 proc. pasisakė, kad gyventojų pa-
jamų mokesčio dydį vertina kaip greičiau svarbų, nei 
nesvarbų kriterijų. Panaši nuomonė buvo ir apie GPM 
progresyvumą (55 proc.) ir išimtis, kada taikomas 
žemesnis negu standartinis GPM (54 proc.). Praktika 
taip pat rodo,  jog šių tarifų didinimas dažnai valsty-
bės biudžetui atneša priešingą, negu tikėtasi rezultatą 
– mažesnes įplaukas. Tokia situacija susiklostė 2009 
m. padidinus dividendų apmokestinimą nuo 15 iki 26 
proc. Pasiektas rezultatas – surinkta trigubai mažiau 
pajamų iš šio mokesčio. Tai paskatino  akcininkus ne 
tik išsimokėti dividendus ankstesniais metais, bet ir 
ieškoti kitų priemonių pelno išmokėjimui. 

Nors didžioji dauguma rinkos dalyvių mokesčių ba-
zės ir tarifų aspektus vertino kaip greičiau ir labai 
svarbius, ekspertų nuomonės dėl pridėtinės vertės 
mokesčio išsiskyrė. Greičiau nesvarbių mokesčių 
grupei PVM dydį priskyrė 26 proc. respondentų. Po 
32 proc. apklaustųjų buvo tokios pačios nuomonės 
apie PVM konsolidavimą grupės lygmeniu bei jo ats-
kaitos ribojimą. 

Apibendrinant rinkos dalyvių apklausą galima teig-
ti, kad svarbiausi veiksniai, lemiantys pagrindinių 
įmonių buveinių perkėlimą į kitas šalis, yra susiję 
su sunkiai prognozuojama ir dažnai kintančia įstaty-
mine baze, aukštu biurokratijos lygiu bei nepalankia 
mokestine aplinka. Reinvestuojamo pelno apmokes-
tinimą, pelno mokesčio dydį bei mokestinių nuosto-
lių perkėlimo ribojimą kaip pagrindinius mokesčių 
aspektus renkantis šalį investavimui įvardijo daugiau 
nei pusė respondentų.

Apklausa taip pat parodė, kad dalis šiuo metu politi-
kų viešai aptarinėjamų sprendimų, juos priėmus, gali 
dar labiau pabloginti esamą situaciją. Ypač nepalankiai 
būtų reaguojama į progresinių mokesčių įvedimą. Kaip 
parodė atliktas tyrimas, orientuojamasi turėtų būti į pa-
prastesnės ir palankesnės verslui mokestinės aplinkos 
kūrimą siekiant ne tik išvengti šalyje jau veikiančių įmo-
nių išsikėlimo, bet ir pritraukiant užsienio investuotojus.

Tačiau svarbu ne tik nebloginti esamos situacijos, bet 
ir ją pagerinti. Investicinės aplinkos gerinimui Lietu-
voje erdvės dar yra daug. Darbo kodekso modernizavi-

mas, „Sodros“ įmokų „lubos”, nulinis pelno mokesčio 
tarifas reinvestuojamam pelnui, darbo jėgos apmokes-
tinimo mažinimas, efektyvus ir skaidrus valstybinių 
institucijų darbas, mažesnis biurokratijos ir korupcijos 
lygis, stabili ir prognozuojama valdžia yra tie siektini 
tikslai, kurie ženkliai prisidėtų prie verslo sąlygų ge-
rinimo ir sumažintų paskatas Lietuvoje veikiančioms 
įmonėms pagrindines buveines iškelti į kitas šalis.

LieTuVos ekonomikA

BVP, kainų augimas ir nedarbas: 
ekonomika augs, struktūrinio 
nedarbo grėsmė didės

LLri tyrime bendrasis vidaus produktas apibrėžia-
mas kaip šalies viduje per tam tikrą laikotarpį galuti-
niam vartojimui pagamintų prekių ir paslaugų verčių 
suma, įskaitant ir šešėlinėje rinkoje sukurtą vertę. 

LLri tyrime vartotojų kainų pokytis apibrėžiamas 
kaip prekių ir paslaugų, skirtų vartoti namų ūkyje, 
vidutinių kainų pokytis per metus, lyginant kainų 
lygius metų pabaigoje.

Nedarbo lygis LLri tyrime apibrėžiamas kaip be-
darbių – darbingo amžiaus asmenų, neturinčių dar-
bo ir ieškančių jo, bet nebūtinai užsiregistravusių 
Darbo biržoje – skaičiaus ir darbo jėgos santykis. 
Darbo jėga – tai visi darbingo amžiaus gyventojai. 
LLri tyrimo dalyviai buvo paprašyti įvertinti nedar-
bo lygį šalyje metų pabaigoje.

Lietuvos ekonomikos tyrimo ekspertų apklausos duo-
menimis, 2014 m. Lietuvos ekonomika augs šiek tiek 
sparčiau nei 2013 m., o nedarbo lygis ir toliau mažės. 
Spartesnė šalies ūkio plėtra lems ir kiek didesnį kainų 
augimą.

BVP augimas, proc.
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Rinkos dalyvių vertinimu, 2013 m. Lietuvos bendra-
sis vidaus produktas (BVP) augo 3 proc. Šis vertini-
mas parodo, kad rinkos dalyviai jautė lėtesnį ekono-
mikos augimą nei skelbė oficiali statistika (3,4 proc.). 
Viena iš priežasčių, nulėmusių prastesnį vertinimą, 
yra daugelio rinkos dalyvių lūkesčių nepatenkinę ke-
tvirto ketvirčio rezultatai. Pastarieji keisti ūkio plėtros 
prognozes privertė ir Finansų ministeriją. 

Lietuvos banko duomenimis, ekonomikos augimą 
daugiausiai lėmė vidaus paklausos augimas. Tuo tar-
pu pramonės sektoriuje pastebimas sulėtėjimas. Kaip 
rodo Lietuvos statistikos departamento duomenys, 
pramonės produkcijos indeksui atsistačius į prieškri-
zinį lygį tolimesnis augimas be didelių investicijų bus 
sunkiai įmanomas. Tačiau šis sektorius ir toliau išliks 
vienu iš pagrindinių šalies ūkio variklių.  Pramonės 
sektorius sukuria didžiausią pridėtinę vertę, užtikrina 
eksporto ir importo augimą, taip pat paslaugų sekto-
riaus plėtrą.

Nepaisant pirminių lūkesčių nepateisinusio ekonomi-
kos augimo 2013 m. (rugsėjo mėnesį buvo progno-
zuotas 3,5 proc. augimas), ekspertai 2014 metams 
pranašauja spartesnį (3,5 proc.) Lietuvos BVP augi-
mą. Toks augimas turėtų leisti Lietuvai tapti trečia 
sparčiausiai kylančia ekonomika Europoje. „Euros-
tat“ duomenimis, 2014 m. Europa pradės atsigauti 
iš stagnacijos ir turėtų pasiekti 1,6 proc. augimą, o 
Baltijos šalys ir toliau išliks lyderėmis. Latvijai ir Es-
tijai atitinkamai prognozuojamas 4,1 proc. ir 4 proc. 
augimas.

Nedarbo lygis laikotarpio pabaigoje, proc.
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Rinkos dalyvių vertinimu, nedarbo lygis Lietuvoje 
turėtų mažėti ir toliau. Ekspertų teigimu, 2013 m. Lie-
tuvoje jis siekė apie 11,8 proc. arba 1,1 proc. punkto 
mažiau nei 2012 m. Tai leido bedarbių skaičiui su-
grįžti į 2008 m. pabaigos lygį. Sparčiausiai į buvusį 

lygį atsistatė statybos sektorius, lėčiausiai šis procesas 
vyksta didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje.

Rinkos lūkesčiai dėl nedarbo lygio 2014 m. išliko 
teigiami. Prognozuojama, jog šiais metais Lietuvoje 
nedarbo lygis  turėtų sumažėti dar 1,2 proc. punkto ir 
pasiekti 10,6 proc. Tokia tendencija vis labiau didins 
struktūrinio nedarbo problemą, kai bedarbių kvali-
fikacija neatitinka rinkos poreikių. Todėl svarbu jau 
dabar galvoti, kaip reikės spręsti kvalifikuotų darbuo-
tojų trūkumo problemą. Vienas iš būdų – lengvesnės 
reikiamos kvalifikacijos imigrantų įdarbinimo pro-
cedūros. Nors tai tiesiogiai ir nespręs vidinės šalyje 
esančios nedarbo problemos, tačiau sudarys sąlygas 
tolimesniam ekonomikos augimui. 

„Eurostat“ duomenimis, 2014 m.  nedarbo lygis Eu-
ropoje sieks 11 proc. Prognozuojama, kad didžiau-
sias nedarbas bus Ispanijoje (26,6 proc.) ir Graikijoje 
(25,7 proc.), mažiausias – Austrijoje (4,2 proc.) ir Vo-
kietijoje (5,6 proc.). Kaimyninėse šalyse – Latvijoje 
ir Estijoje – nedarbas atitinkamai sieks 12,2 proc. ir 
9 proc. 

Jūsų  nuomone, kokia dalis 2013 metais buvusių bedarbių 
(procentais nuo  visų bedarbių skaičiaus) negalėjo rasti darbo?

41%38%

21%

Dėl blogos ekonomikos padėties (%)

Dėl per aukštos minimalios algos ir 
griežto darbo santykių reguliavimo (%)

Kitos priežastys (%) (pvz., motyvacijos 
trūkumas; kvalifikacijos trūkumas)

Šaltinis: 33-asis LLRI Lietuvos ekonomikos tyrimas

Rinkos dalyvių nuomone, didžioji dalis (40,7 proc.) 
2013 m. nedirbusių gyventojų (procentais nuo visų 
bedarbių skaičiaus)  negalėjo rasti darbo dėl blogos 
ekonomikos padėties. Kiek mažiau (21,4 proc.) be-
darbių ir toliau liko be darbo dėl per aukštos mėne-
sinės minimalios algos (MMA) ir griežto darbo san-
tykių reguliavimo. Tokie rezultatai rodo, kad politikų 
diskusijos ir ketinimai didinti  MMA gali turėti rimtų 
neigiamų pasekmių nedarbo mažėjimui. 37,8 proc. 
bedarbių, rinkos dalyvių nuomone, negalėjo rasti 
darbo dėl kitų priežasčių. Dažniausiai įvardijama pro-
blema buvo motyvacijos dirbti trūkumas, t. y. lengvai 
gaunamos ir santykinai didelės, lyginant su MMA, 
valstybės mokamos pašalpos skatino gyventojus rink-
tis ne darbą, o pašalpas. Taip pat nemaža dalis eks-
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pertų įvardijo, kad darbą susirasti norintys gyventojai 
neturi reikiamos kvalifikacijos, priminė ne vienerius 
metus egzistuojančią problemą dėl netinkamo specia-
listų parengimo rinkai, aukštojo ir profesinio mokymo 
sistemos trūkumus. Kiti atkreipė dėmesį, jog nemaža 
dalis žmonių vis dažniau ieško nelegalaus darbo ir 
gauna neoficialias pajamas.

Metinis vartotojų kainų pokytis laikotarpio pabaigoje, proc.
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Lietuvos ekonomikos tyrimo ekspertų vertinimais, 
vartotojų kainų augimas 2013 m. sudarė apie 2 proc. 
arba 1,6 proc. mažiau nei 2012 m. 2014 metams rin-
kos dalyviai numato šiek tiek spartesnį kainų augimą 
(2,6 proc.), kuris beveik sutampa su „Eurostat“ pro-
gnoze Lietuvai (2,9 proc.). Tuo tarpu Finansų ministe-
rija prognozuoja 1,6 proc. kainų augimą, t. y. žemiau  
Europos Sąjungos vidurkio (1,7 proc.).

Importas ir eksportas: lėtas ekonomikos 
atsigavimas prekybos partnerių šalyse 
mažins ir Lietuvos užsienio prekybos 
apimčių augimą

Tyrime importo ir eksporto augimas apibrėžia-
mas kaip per metus oficialiai deklaruojamų ir nede-
klaruojamų atitinkamai importuotų ir eksportuotų 
prekių ir paslaugų vertės pokytis, palyginus su prieš 
tai buvusiu laikotarpiu.

Rinkos dalyviai prognozuoja, kad užsienio prekybos 
apimčių augimas sulėtės lyginant su pastaraisiais me-
tais.  Apklausos dalyvių nuomone, 2012 m. eksporto 
ir importo augimas nominalia apimtimi, siekęs 12 ir 
10 proc., 2013 m. sulėtėjo iki atitinkamai 9 ir 8 proc. 
Pasak jų, 2014 m. pastebėsime atvirkštinę tendenciją: 
eksporto augimas sumažės ir sieks 8 proc., o importas 
padidės iki 9 proc. 

Eksporto augimo lėtėjimas 2013 m. sietinas su lėčiau 
augusiu BVP eksporto partnerių šalyse. Išliekant lė-
tam ekonomikos atsigavimui, artimiausiu laikotarpiu 
eksporto apimtys išsilaikys panašiame lygyje. Pieno 
prekybos eksporto į Rusiją suvaržymai bendram eks-
porto lygiui esminio poveikio neturės –  pieno pro-
duktų eksportas sudaro tik 0,6 proc. nuo viso Lietuvos 
eksporto į šią šalį.

Šešėlinė ekonomika ir mokesčių našta: 
šešėlis mažės lėčiau, o mokesčių našta augs 

Šešėlinė ekonomika LLri tyrime suprantama kaip 
per metus galutiniam vartojimui šalies viduje paga-
mintų prekių ir suteiktų paslaugų, oficialiai nedekla-
ruojamų dėl mokesčių ar reguliavimų, vertė.

Santykinė mokesčių našta LLri tyrime – visų mo-
kestinių valstybės bei savivaldybių biudžetų ir fon-
dų pajamų santykis su bendruoju vidaus produktu.

Tyrimo duomenimis, šešėlinės ekonomikos dalis po 
truputį mažėja. Didžiausia šešėlinės ekonomikos dalis 
nuo BVP buvo 2010 m. ir siekė 28 proc. BVP, o 2011 
ir 2012 m. ji sumažėjo iki 27 proc. 2013 m. ekspertai 
įvertino mažėjimą dar vienu procentiniu punktu. Rin-
kos dalyviai ir 2014 m. prognozuoja mažėjančią šešė-
linės ekonomikos dalį, t. y. šešėlinė ekonomika suda-
rys 25 proc. BVP. Tačiau lyginant su 2013 m. rinkos 
dalyvių prognozėmis, jos nėra tokios optimistiškos –  
2013 metams buvo prognozuojama 24 proc. šešėlinės 
ekonomikos dalis BVP, o 2014 m. –  23 proc. 

Pasikeitusį šešėlio masto vertinimą galėjo nulem-
ti metų pradžioje prasidėjusios aktyvios diskusijos 
viešojoje erdvėje dėl minimalaus mėnesinio darbo 
užmokesčio didinimo. Kaip parodė apklausa, jau da-
bar rinkos dalyvių nuomone daugiau kaip penktada-
lis bedarbių negali rasti darbo dėl per aukštos MMA 
kartelės. Esant tokiai situacijai, neišvengiamai dalis 

Užsienio prekybos augimas, proc.

Šaltinis: 33-asis LLRI  Lietuvos ekonomikos tyrimas
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bedarbių veiklą ima vykdyti šešėlyje. Kita priežas-
tis, galėjusi lemti pesimistiškesnes šešėlio vertinimo 
perspektyvas, gali būti siejama su balandžio mėnesį 
įsigaliosiančiais didesniais alkoholio akcizais. Nors 
apklausos metu dar nebuvo paskelbta informacija 
apie ketinimą dar kartą didinti alkoholio akcizą, sie-
kiant surinkti lėšas pensijų kompensavimui, dabarti-
nės šešėlio vertinimo tendencijos rodo, kad tai galėtų 
lemti dar menkesnį šešėlio mažėjimą (arba šešėlis ne-
mažės visai), net ir spartėjant šalies BVP augimui bei 
mažėjant nedarbo lygiui.

Prašome įvertinti šešėlinės ekonomikos struktūrą. 
Kaip manote, kokią šešėlinėje ekonomikoje sukuriamos 

vertės dalį (procentais) sudaro šios šešėlinės ekonomikos 
sudedamosios dalys?

5%
13%

33%

22%

26%

Akcizinių (cigarečių, alkoholio, degalų) ir kitų 
prekių kontrabanda ir nelegali prekyba jomis

Neoficialus darbo užmokestis, mokamas 
„vokeliuose“, nelegalus darbas

Prekių ir paslaugų teikimas nesumokant 
mokesčių, ekonominės veiklos slėpimas

Prekyba nelegaliomis prekėmis ir paslaugomis  
(pvz., prostitucija, narkotikai, prekyba vogtais 
daiktais ir pan.)

Kita

Šaltinis: 33-asis LLRI Lietuvos ekonomikos tyrimas

Apklausos dalyvių taip pat buvo prašoma įvertinti še-
šėlinės ekonomikos struktūrą. Paaiškėjo, jog respon-
dentų nuomone, didžiausią šešėlinėje ekonomikoje 
sukuriamos vertės dalį sudaro akcizinių (cigarečių, 
alkoholio, degalų) ir kitų prekių kontrabanda ir nele-
gali prekyba jomis – 32,9 proc. Akivaizdu, kad akci-
zinėms prekėms sudarant trečdalį šešėlio, tolimesnis 
alkoholio akcizo didinimas tik dar labiau padidintų šią 
problemą. Akcizo kėlimas  neleis valdžiai pasiekti ir 
užsibrėžto tikslo – surinkti daugiau pajamų, reikalin-
gų kompensuoti pensijoms. Gyventojai reaguodami į 
akcizo kėlimą legalaus alkoholio gali imti vartoti ma-
žiau. Tačiau net ir tuo atveju, jei pajamų surinkimas 
iš akcizo padidėtų, toks sprendimas, tikėtina,  šešėlį 
tik padidins.

Rinkos dalyvių vertinimu, po akcizinių prekių antrą 
vietą pagal šešėlinėje ekonomikoje sukuriamos vertės 
dalį užima neoficialus darbo užmokestis, mokamas 
„vokeliuose“, ir nelegalus darbas – 26 proc. Pagrin-
dinė to priežastis – aukštas darbo jėgos apmokesti-
nimas. Tyrime dalyvavusių ekspertų nuomone, dėl 
griežto darbo santykių reguliavimo ir aukštos mini-
malios algos į šešėlį pasitraukia apie penktadalis be-
darbių. Todėl tolimesnis spartus MMA didinimas gali 
lemti ne tik nelegalaus darbo augimą, bet ir šalies ne-
darbo lygio augimą. 

Likusią šešėlio struktūrą sudarė: prekių ir paslaugų 
teikimas nesumokant mokesčių bei ekonominės vei-
klos slėpimas (22,4 proc.), prekyba nelegaliomis pre-
kėmis ir paslaugomis  (13,3 proc.) bei kitos veiklos 
(5,4 proc.).

Šaltinis: 33-asis LLRI Lietuvos ekonomikos tyrimas
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Tyrimo ekspertų vertinimu, santykinė mokesčių naš-
ta 2013 m. nekito ir išliko tokia pati kaip ir 2010–
2012 m., t. y. 36 proc. Tuo tarpu rinkos dalyviai pro-
gnozuoja, jog 2014 m. santykinė mokesčių našta tu-
rėtų padidėti 1 proc. punktu iki 37 proc. Praeitų metų 
ekspertų prognozės  buvo kur kas optimistiškesnės: 
2013 ir 2014 metams dalyviai prognozavo atitinkamai 
34 ir 35 proc. mokestinę naštą.

Darbo užmokestis ir toliau augs

Vidutinis darbo užmokestis – vidutinis nurodyto 
laikotarpio mėnesinis atlyginimas asmeniui už dar-
bą po mokesčių, gautas pinigais ir nebūtinai dekla-
ruojamas.

rinkos dalyvių vertinimu, vidutinis darbo užmokes-
tis Lietuvoje ir toliau augs ne tik nominaliai, bet ir 
realiai, t. y. įvertinus kainų augimą.

Ekspertų nuomone, 2013 m. vidutinis neto darbo už-
mokestis siekė 1853 Lt ir neįvertinus kainų pokyčio 
viršijo prieškrizinį lygį. Prie ženklaus vidutinio darbo 

Šaltinis: 33-asis LLRI  Lietuvos ekonomikos tyrimas

Šešėlinės ekonomikos dalis BVP, proc.
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išVADos

1. Daugiausiai Lietuvos investicijų užsienyje nukrei-
piama į palankios mokestinės aplinkos šalis, t. y. 
Nyderlandus ir Kiprą, taip pat Latviją.

2. 2008–2012 metais užsienyje į pagrindinių buvei-
nių arba konsultacinę valdymo veiklą investuo-
jančių Lietuvos įmonių skaičius išaugo 44 proc., 
o vienai įmonei tenkanti investicijų dalis –  nuo 17 
iki 70 milijonų litų.

3. 2014 metais Lietuvos ekonomikos augimas bus 
spartesnis negu praėjusiais metais ir sieks 3,5 proc.

4. 2013 metais, neįvertinus kainų pokyčio, darbo 
užmokestis pirmą kartą viršijo prieškrizinį lygį ir, 
rinkos dalyvių vertinimu, 2014 metais augs 6 proc.

5. Nors šešėlinė ekonomika sumažės iki 25 proc. nuo 
šalies BVP, tačiau bus priartėta tik prie 1998 metų 
lygio. Ekspertų vertinimu, trečdalį šešėlio sudaro 
akcizinių prekių kontrabanda ir nelegali prekyba 
jomis. Toliau rikiuojasi neoficialus darbo užmo-
kestis (26 proc.), ekonominės veiklos slėpimas 
(22,4 proc.), prekyba nelegaliomis prekėmis ir pas-
laugomis (13,3 proc.) bei kitos veiklos (5,4 proc.)

6. 70 proc. rinkos dalyvių pritarė, kad per pastaruo-
sius penkerius metus daugėjo priežasčių, susijusių 
su valdžios veiksmais, paskatinusių įmonės dalį 
arba visą savo veiklą perkelti į kitas šalis. Tarp pa-
grindinių veiksnių, nulėmusių tokį sprendimą buvo 
sunkiai prognozuojama ir dažnai kintanti įstatymi-
nė bazė, didelis biurokratijos lygis, nepatikima in-
vesticijų apsauga nuo politinės rizikos.

7. Daugiausiai prie visos ar dalies įmonės veiklos iš-
kėlimo prisidėtų progresiniai mokesčiai, valdžios 
veiksmų nulemtas energijos kainų didėjimas bei 
privalomos profsąjungos įmonėse.

8. Daugiau nei pusė respondentų įvardijo reinvestuo-
jamo pelno apmokestinimą, pelno mokesčio dydį 
bei mokestinių nuostolių perkėlimo ribojimą kaip 
labai svarbius mokestinius aspektus renkantis šalį 
investavimui.

9. Rinkos dalyvių nuomone, apie 41 proc. bedarbių 
negalėjo rasti darbo dėl vis dar esančios prastos 
ekonominės situacijos. Griežtą darbo santykių re-
guliavimą bei per aukštą MMA kaip pagrindinę 
kliūtį įvardijo 21 proc. apklaustųjų.

užmokesčio augimo tarp 2012 m. ir 2013 m. prisidėjo 
ir MMA padidinimas, t. y. dalis žmonių, kurie gauda-
vo iki 1000 litų atlyginimą, neteko darbo ir tai pakėlė 
statistinį vidurkį. Teoriškai, jei po MMA padidinimo 
iki 1000 Lt būtų buvę atleisti visi žmonės, kurie dirbo 
pilną darbo dieną ir iki 2013 m. sausio 1 d. uždirbo 
nuo 850 iki 1000 Lt, būtų pasiektas statistinis 210 Lt 
vidutinio darbo užmokesčio padidėjimas. 

Rinkos dalyviai pastaraisiais metais pastebi nuose-
klią darbo užmokesčio augimo tendenciją, susijusią 
su bendru šalies ūkio atsigavimu, kuri, jų nuomone, 
išsilaikys ir 2014 m. Prognozuojamas vidutinis neto 
darbo užmokestis metų pabaigoje tūrėtų siekti 1958 
Lt. Remiantis Finansų ministerijos makroekonominė-
mis prognozėmis, spėjama, jog vidutinis darbo užmo-
kestis Lietuvoje turėtų kas metai augti maždaug apie 
5 proc. ateinančius tris metus. 

Apibendrinant pagrindinių makroekonomikos rodi-
klių apžvalgą matome, kad tyrimo dalyviai pozityviai 
žiūri į 2014 metus ir tikisi spartesnio ekonomikos au-
gimo nei praėjusiais metais, mažesnio nedarbo lygio, 
didesnio darbo užmokesčio. Tačiau svarbu atkreipti 
dėmesį ir į tai, kad ekspertai prognozuoja didesnę 
mokestinę naštą, eksporto apimčių augimo mažėjimą. 
Tuo tarpu šešėlinė ekonomika, nors kiekvienais me-
tais po truputį traukiasi, vis dar sudaro net ketvirtadalį 
šalies BVP.

Vidutinis neto darbo užmokestis, Lt/mėn.
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Rodiklis

2013 m. vasario 
mėnesio 
prognozė 

2013-siesiems 
metams

2013 m. rugsėjo 
mėnesio 
prognozė 

2013-iesiems 
metams

2014 m. vasario 
mėnesio 

vertinimas 
2013-siesiems 

metams

2013 m. rugsėjo 
mėnesio 
prognozė 

2014-iems 
metams

2014 m. vasario 
mėnesio 
prognozė 

2014-siesiems 
metams

MAKROEKONOMIKA

BVP augimas 3.4% 3.2% 3.0% 3.5% 3.5%
Nedarbo lygis, laikotarpio pabaigoje 11.7% 11.5% 11.8% 10.7% 10.6%
Vartotojų kainų pokytis per metus, laikotarpio pabaigoje 3.5% 2.5% 2.0% 2.6% 2.6%
Eksporto augimas 10% 10% 8.9% 9% 8.4%
Importo augimas 10% 9% 8.1% 9% 9.1%
Šešėlinė ekonomika, dalis BVP 26% 24% 26.0% 23% 25.2%
Mokesčių našta, dalis nuo BVP 37% 34% 36.3% 35% 37.1%
Vidutinis dirbančiojo darbo užmokestis (gautas litais po mokesčių) 1979 1744 1853 1828 1958

PAPILDOMI KLAUSIMAI

1. Ar per pastaruosius penkerius metus daugėjo priežasčių, susijusių su valdžios veikla, paskatinusių  įmones dalį arba visą savo veiklą perkelti iš Lietuvos į kitas šalis?

Taip Ne

70% 30%

2. Ar sutinkate, kad per pastaruosius penkerius metus šios priežastys turėjo poveikį priimant sprendimą įmonėms dalį arba visą savo veiklą perkelti iš Lietuvos į kitas šalis?

  Visiškai sutinku
Greičiau sutinku, 

nei nesutinku
Greičiau nesu-

tinku, nei sutinku Visiškai nesutinku
Nežinau arba 

negaliu įvertinti
Sunkiai prognozuojama ir dažnai kintanti įstatyminė bazė 50% 41% 9% 0% 0%
Didelis biurokratijos lygis 38% 53% 7% 0% 2%
Nepatikima investicijų apsauga nuo politinės rizikos 33% 40% 20% 7% 0%
Investicijoms nepalinki mokestinė aplinka 27% 44% 24% 2% 4%
Investicijoms nepalankūs teisiniai reguliavimai 20% 48% 28% 2% 2%
Didelis korupcijos lygis 20% 58% 18% 2% 2%
Tiesioginis valdžios dalyvavimas komercinėje veikloje 17% 43% 31% 6% 4%

3. Kurie iš šių, daug viešojoje erdvėje diskutuojamų, sprendimų 2014 metais gali didinti paskatas įmonių dalies arba visos veiklos iškėlimui iš Lietuvos į kitas šalis? 

Progresiniai mokesčiai visoms pajamoms 27%
Valdžios veiksmų nulemtas energijos kainų didėjimas (pvz., importo ribojimas) 16%
Didesnis progresyvumas darbo pajamų apmokestinimui 15%
Privalomos profsąjungos įmonėse 14%
MMA didinimas iki 1509 litų 14%
Žemės pardavimo užsieniečiams draudimas 7%
Privalomos kolektyvinės darbo sutartys 4%
Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimas 3%

4. Jūsų nuomone, kurie mokesčių bazės ir tarifų aspektai yra svarbūs, renkantis šalį investavimui?

 Labai svarbu
Greičiau svarbu, 

nei nesarbu
Greičiau nesvar-
bu, nei svarbu Visiškai nesvarbu

Nežinau arba 
negaliu įvertinti

Reinvestuojamo pelno apmokestinimas 59% 39% 0% 0% 2%
Pelno mokesčio dydis 52% 44% 0% 2% 2%
Mokestinių nuostolių perkėlimo ribojimas 52% 41% 6% 0% 2%
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dydis 44% 51% 5% 0% 0%
Kapitalo prieaugio apmokestinimas 39% 54% 7% 0% 0%
Mokestinio pelno/nuostolio konsolidavimas grupės lygmeniu 38% 40% 15% 2% 6%
Valstybinio socialinio draudimo įmokų „lubos” 36% 36% 17% 2% 9%
Specialus mokestinis režimas holdingams 35% 49% 11% 4% 2%
Palūkanų apmokestinimas 31% 46% 20% 2% 0%
Gyventojų pajamų mokesčio dydis 26% 58% 13% 2% 0%
PVM atskaitos ribojimas 25% 38% 32% 2% 4%
Taikomas žemesnis negu standartinis GPM tarifas dividendams 24% 54% 17% 2% 4%
Gyventojų pajamų mokesčio progresyvumas 23% 55% 17% 4% 2%
PVM konsolidavimas grupės lygmeniu 21% 38% 32% 2% 8%
Pridėtinės vertės mokesčio dydis 17% 43% 26% 11% 2%

5. Jūsų nuomone, kokia dalis 2013 metais buvusių bedarbių (procentais nuo visų bedarbių skaičiaus) negalėjo rasti darbo

Dėl blogos ekonomikos padėties Dėl per aukštos minimalios algos ir griežto darbo santykių reguliavimo Kitos priežastys
41% 21% 38%

6. Prašome įvertinti šešėlinės ekonomikos struktūrą. Kaip manote, kokią šešėlinėje ekonomikoje sukuriamos vertės dalį (procentais) sudaro šios šešėlinės ekonomikos sudedamosios dalys

Akcizinių (cigarečių, alkoholio, degalų) ir kitų prekių kontrabanda ir nelegali prekyba jomis 33%
Neoficialus darbo užmokestis, mokamas „vokeliuose“, nelegalus darbas 26%
Prekių ir paslaugų teikimas nesumokant mokesčių, ekonominės veiklos slėpimas 22%
Prekyba nelegaliomis prekėmis ir paslaugomis  (pvz., prostitucija, narkotikai, prekyba vogtais daiktais ir pan.) 13%
Kita 5%

33-ojo Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatai
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Tyrimo eksPerTAi

Marius Adomavičius (AB bankas „Swedbank“); Arvydas Andrijauskas (UAB „AL Holdingas“); Saulius Bačauskas 
(APB „Apranga“); Gintautas Bartkus (APB Baltic Legal Solutions); Vitalijus Bertašius (UAB „Vilniaus viešasis 
transportas‘‘); Romualdas Bėkšta (UAB „Ergolain projektai“); Ramūnas Bičiulaitis (AB „Danske bankas“); 
Vygandas Blandis (UAB „Imlitex Holdings“); Vygintas Bubnys (AB „DnB Nord“ bankas); Saulius Buteliauskas 
(UAB „Baltisches Haus“); Saulius Dalikas (UAB „ALKESTA“); Justas Dargužas (UAB „Santa Monica Networks 
Group OU“); Nerijus Datkūnas („UAB „Omnitel“); Jonas Dromantas (UAB „Mida L“); Donatas Frejus (UAB 
„Orion Asset Management“); Andrius Gailius (UAB „Malsena plius“); Kristina Gvaizdikienė (UAB „Baltic 
Champs“); Marius Horbačauskas (AB „Volfas Engelman“); Ovidijus Jankauskas (UAB „Jūrės medis“); Ina 
Jašinskienė (UAB „Aivita“); Saulius Jauneika (UAB „Molėtų švara“); Arūnas Jonuška (UAB „Orion Global 
PET“); Darius Jonutis (UAB „Kardiolita“); Jūratė Jukštienė (ŽŪB „Nematekas “); Algirdas Juozaponis (UAB 
„Energijos tiekimas“); Regina Kajokienė (AB „Vernitas“); Darius Klimašauskas (UAB „KPMG Baltics“); 
Rimantas Kraujalis (UAB „Eksma“); Al Kris (UAB „Delta Management Solutions“); Robertas Krutikovas 
(AB „Grigiškės“); Rolandas Lideikis (AB „Gubernija“); Nerijus Mačiulis (AB bankas „Swedbank“); Vytautas 
Mamaitis (AB „Montuotojas‘‘); Vidmantas Martikonis (UAB „NTF“); Gintautas Monkevičius  (UAB „Užmiesčio 
projektai“); Alvydas Morkvėnas (AB „Lėvuo“); Petras Narbutas (UAB „Narbutas Furniture Company“); Rita 
Nogė (UAGDPB „Aviva Lietuva“); Raimondas Rajeckas (AB „Invalda LT“); Algimantas Smičius (UAB 
„AAA“); Rimantas Stankevičius (UAB „Silberauto“); Ignas Staškevičius (UAB „NDX energija“); Mindaugas 
Statulevičius (Lietuvos nekilnojamojo turto ir plėtros asociacija „LNTPA‘‘); Reda Surdokaitė (AB„Citadele“ 
bankas); Vaclovas Šleinota (Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“); Valdas Trinkūnas (UAB 
„Raminora“); Vytautas Turonis (UAB „Mano būstas LT“); Valdemaras Vaičekauskas (UAB „Hortus Investment 
Banking“); Alma Vaitkunskiene (AB „Citadele“ bankas); Kęstutis Valašimas (UAB „Skuba“); Vytautas Valutis 
(AB „Klaipėdos energija“); Jonas Varkauskas („IF P&C Insurance AS“ filialas); Laimutė Voverienė (UAB 
„Traidenis“); Vytas Zabilius (UAB „Ober Haus“ nekilnojamas turtas); Asta Žukauskaitė (AB„Kauno grūdai“).
  

LIETUVOS LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTAS
Šeimyniškių g. 3A, 09312 Vilnius
Tel. (8 5) 250 0280, faksas (8 5) 250 0288, el. p. llri@llri.lt
www.llri.lt
 
Spausdino UAB „Petro ofsetas“
Savanorių pr. 174D, LT-03153 Vilnius
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