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Įvadas

Jūsų dėmesiui – daugiau nei penkiolika metų rengia-
mo Lietuvos ekonomikos tyrimo trisdešimt ketvirtasis 
numeris. 

Tyrime rasite šių metų ekonominių rodiklių vertini-
mus ir ateinančių metų prognozes. Speciali šio tyrimo 
tema – ekonominių prognozių svarba planuojant vals-
tybės biudžetą. Šiuo metu Seimas svarsto 2015 metų 
biudžeto projektą. Tyrime įvertiname, ar biudžeto 
projektas paremtas tiksliomis prognozėmis, plačiau 
aptariame viešojo sektoriaus galimybes prisitaikyti 
prie ekonomikos pokyčių, tikslių prognozių svarbą ir 
kaip realistiškai planuoti šalies viešuosius finansus. 

Antroje Lietuvos ekonomikos tyrimo dalyje, remian-
tis rinkos dalyvių apklausos duomenimis, pateikiami 
pagrindinių ekonominių rodiklių 2014 metų vertini-
mai bei prognozės 2015 metams. Šioje dalyje taip pat 
apžvelgiami ir veiksniai, galėję turėti poveikį respon-
dentų vertinimams ir lūkesčiams. 

Lietuvos ekonomikos rodiklių vertinimai ir pro-
gnozės remiasi rinkos dalyvių sutarimo paradigma, 
grindžiama racionaliųjų lūkesčių teorija. Ši teorija 
teigia, kad ekonominis kintamasis gali būti siejamas 
su pastebimais procesais, o rinkos dalyviai vertinimus 

ir prognozes, susijusias su šiais procesais, formuoja 
naudodami visą jiems prieinamą informaciją. Verti-
nimai ir prognozės yra tuo patikimesni, kuo daugiau 
informacijos rinkos dalyviai turi. Manoma, kad dau-
giausia informacijos apie ekonomikos procesus turi 
asmenys, nuolat naudojantys ją tiesioginėje veikloje, 
o jų veiklos sėkmė atspindi informacijos apdorojimo 
gebėjimus.

2014 metų rugsėjo mėnesį atliktoje tyrimo apklausoje 
iš viso dalyvavo 58 ekspertai. Respondentų atranka 
nėra reprezentatyvi. Tyrimo dalyviai neskirstomi pa-
gal atstovaujamas veiklos rūšis, įmones ar regionus – 
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.

1 Vienas žinomiausių ekspertų sutarimo paradigma grindžiamų tyrimų yra nuo 1946 m. JAV atliekamas „Livingston“ tyrimas, kurio rezultatai 
reguliariai skelbiami Filadelfijos federalinio rezervo banko interneto puslapyje (žr. http://www.philadelphiafed.org).
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Šiuolaikinėje ekonomikoje rinkos dalyviai susiduria su 
gausia ekonomikos rodiklių prognozių pasiūla. Įvairios 
valstybinės, nevyriausybinės ir privačios organizacijos 
prognozuoja, kokio ekonomikos augimo, infliacijos ar 
nedarbo lygio jos tikisi ateinančiais metais.

Konkreti prognozė neretai pati savaime tampa naujiena, 
tačiau tai nereiškia, kad ekonomikos prognozavimas yra 
savitikslis procesas. Ekonominių rodiklių prognozės yra 
prielaidos geresniam veiklos planavimui. Būtent pro-
gnozės padeda įmonėms priimti sprendimus, ar vykdyti 
įmonės plėtrą ir kokio masto ji turėtų būti, o galbūt prie-
šingai – būtina ruoštis artėjantiems sunkumams.

Privatus sektorius geba lanksčiai prisitaikyti prie be-
sikeičiančios situacijos. Pavyzdžiui, ekonomikai nu-
stojus augti, rinkos dalyviai operatyviai reaguoja į 
pasikeitusią situaciją ir atsisako plėtros planų, mažina 
atlyginimus, darbuotojų skaičių ir t. t. Tiesa, operaty-
vų rinkos dalyvių reagavimą gali sulėtinti nelankstus 
Darbo kodeksas ir kiti valstybiniai reguliavimai.

Tačiau situacija viešajame sektoriuje yra sudėtingesnė. 
Toliau bus apžvelgta, kokiomis prognozėmis paremtas 
2015 metų biudžeto projektas, kokie sunkumai kyla 
mažinant viešojo sektoriaus išlaidas tuo atveju, jei pro-
gnozės nepasiteisino, ir kokie pavojai slypi, jeigu biu-
džeto projektas paremtas netiksliomis prognozėmis.

2015 metų biudžeto projektas – 
pavojingai optimistinis

Finansų ministerijos parengtas 2015 metų biudžeto pro-
jektas remiasi prielaida, kad 2015 metais realus šalies 
bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 3,4 proc., nomi-
nalus – 5,5 proc., vidutinė metinė infliacija sudarys 1,2 
proc., o darbo užmokesčio augimas sieks 5,8 proc. 

Lyginant 2015 metų projektą su tuo, kiek numatyta 
surinkti mokesčių 2014 metais, pajamos iš pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM) turėtų augti 8,1 proc., pelno 
mokesčio – 8,3 proc., gyventojų pajamų mokesčio 
(GPM) – 7,6 proc., akcizų – 4,9 proc.

Finansų ministerijos parengtos ekonomikos augimo 
prognozės yra labiau optimistinės, lyginant su kitų or-
ganizacijų prognozėmis. Tarptautinis valiutos fondas 
prognozuoja, kad 2015 metais Lietuvos BVP augs 3,3 
proc., o Europos Komisijos vertinimu – 3,1 proc. Šio 
tyrimo dalyviai prognozuoja, kad BVP augimas suda-
rys 2,8 proc.

Valstybės Kontrolė (VK) taip pat vertina biudžeto pa-
jamų planą kaip pernelyg optimistinį, įvardindama, 
kad pajamų augimas iš PVM, GPM, akcizų ir pelno 
mokesčio planuojamas nepakankamai atsargiai.

Svarbu ir tai, kad per pastarąjį pusmetį buvo pablo-
gintos prognozės dėl Lietuvos ekonomikos augimo 
2015 metais. Tarptautinis valiutos fondas prognozę 
sumažino nuo 3,5 iki 3,3 proc., Europos Komisija – 
nuo 3,7 iki 3,1 proc., šio tyrimo dalyviai – nuo 3,4 
iki 2,8 proc.

Prastėjančios ūkio augimo prognozės susijusios su 
augančiu nerimu dėl naujos ekonominės krizės euro 
zonoje ir visame pasaulyje. Tarptautinio valiutos fon-
do vertinimu, tikimybė, kad artimiausiu metu smuks 
euro zonos ekonomika, per pastarąjį pusmetį padvigu-
bėjo nuo 20 proc. iki 40 proc.

Tad biudžeto projektas paremtas optimistinėmis pro-
gnozėmis, neatsižvelgiant į pastaruoju metu supras-
tėjusias šalies ūkio augimo prognozes. Toliau bus 
apžvelgta, kodėl optimistinių prognozių naudojimas 
ypač pavojingas planuojant valstybės biudžetą.

Nelankstus viešasis sektorius sunkiai 
prisitaiko prie blogėjančios ekonominės 
padėties

Optimistinių prognozių naudojimas nekeltų problemų 
tuo atveju, jeigu nesurenkant pajamų automatiškai 
mažėtų ir biudžeto išlaidos. Tačiau taip nėra. Viešasis 
sektorius sunkiai prisitaiko prie blogėjančios ekono-
minės padėties dėl įvairių priežasčių:

Tikslių ekonominių Prognozių svarba 
PlanUojanT viešUosiUs finansUs
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•	 Biudžeto išlaidų mažinimas, mažinant viešojo 
sektoriaus darbuotojų atlyginimus ir pensijas 
bei įvairias socialines išmokas, sumažina tokį 
sprendimą priimančių politikų populiarumą 
tarp viešojo sektoriaus darbuotojų ir minėtas iš-
mokas gaunančių gyventojų. Šiemet šalyje buvo 
600 tūkst. „Sodros“ senatvės pensijas gaunančių 
pensininkų, apie 210 tūkst. gyventojų, gaunančių 
netekto darbingumo pensijas ir dar šimtai tūkstan-
čių gyventojų, gaunančių kitas socialines išmokas2. 
Tuo pat metu valstybės sektoriuje dirbo 362 tūkst. 
samdomų darbuotojų3, o tai sudaro 31,6 proc. visų 
Lietuvoje samdomų darbuotojų. Kadangi atlygi-
nimų ir socialinių išmokų mažinimas turi įtakos 
daugiau nei pusei šalies elektorato, toks žingsnis 
yra nepopuliarus ir politikai stengiasi jo išvengti ar 
bent jau jį atidėti.

•	 Konstitucinio Teismo (KT) nutarimuose numa-
tyta prievolė kompensuoti krizės metais suma-
žintus atlyginimus ir pensijas, taip pat tikimybė 
dėl būsimų nepalankių KT nutarimų sumenki-
na politikų galimybes adekvačiai reaguoti į eko-
nominę situaciją ir mažinti biudžeto išlaidas. 
KT yra nutaręs, kad pensijų sumažinimas turi būti 
kompensuotas praėjus ekonominiam sunkmečiui, 
tačiau biudžete gali nebūti šaltinio sumažintoms 
pensijoms kompensuoti. Tad dalis politikų gali 
būti nelinkę priimti sprendimą mažinti „Sodros“ 
išlaidas būtent todėl, kad ateityje vis tiek privalės 
šiuos sumažinimus kompensuoti. Kaip jau minė-
ta, tikimybė dėl būsimų nepalankių KT nutarimų 
taipogi sumažina politikų galimybes lanksčiai re-
aguoti į besikeičiančią ekonominę padėtį. KT yra 
nusprendęs, kad esant blogai ekonominei-finansi-
nei situaci jai atlyginimai ir pensijos gali būti ma-
žinami, tačiau priimant sprendimą mažinti nėra 
iš anksto žinoma, ar konkretus mažinimo būdas 
nebus pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. 
Pavyzdžiui, 2009 metais valstybės tarnautojų atly-
ginimai buvo sumažinti progresiniu būdu, t. y. dau-
giausiai uždirbantiems darbuotojams atlyginimų 
koeficientai buvo sumažinti labiausiai. Tuo metu 
manyta, kad tai – tinkamiausias būdas mažinti at-
lyginimus. Tačiau 2013 metais Konstitucinis Teis-
mas nutarė, kad netolygus atlyginimų mažinimas 
prieštarauja Konstitucijai. Tad priimant sprendimą 
dėl atlyginimų ar pensijų ir kitų socialinių išmokų 
mažinimo, politikai negali būti tikri, kad ateityje 
toks sprendimas nebus pripažintas prieštaraujančiu 

Konstitucijai ir todėl antikonstituciniai sumažini-
mai privalės būti kompensuoti.

•	 Nėra iš anksto žinoma, kokios biudžeto išlaidos 
yra prioritetinės, o kokios – mažiau svarbios, 
todėl atsiradus poreikiui mažinti išlaidas sunku 
tai daryti pagal prioritetus. Kaip jau minėta, ne-
surenkant planuotų biudžeto pajamų, išlaidos nėra 
mažinamos automatiškai. Biudžete nėra „plano 
B“, kuriame būtų įtvirtintos mažesnės išlaidos ir 
kurio būtų laikomasi nesurenkant planuotų paja-
mų. Lietuvos praktika rodo, kad neturint prioritetų 
išlaidų mažinimas tampa neprognozuojamu ir cha-
otišku procesu. Šią problemą galima būtų išspręsti 
įvedant „sąlyginio biudžeto“ principą: tvirtinant 
valstybės biudžeto programas, joms turi būti pri-
skiriami prioritetai, pavyzdžiui, „labai svarbu“, 
„svarbu“, „mažiau svarbu“, arba skaičiai nuo 1 iki 
3 (arba daugiau). Nesurenkant biudžeto pajamų, 
mažiausiai svarbių biudžeto programų turėtų būti 
automatiškai atsisakoma.

Vertinant viešojo sektoriaus pasiruošimą galimam 
susitraukimui reikia pripažinti, kad šiuo metu jis yra 
dar prasčiau pasiruošęs išlaidų mažinimui lyginant su 
2008–2009 metais. Kaip ir 2009 metais, biudžeto iš-
laidoms nėra suteikti prioritetai, tačiau skirtingai nuo 
2009 metų išlaidos už valstybės skolos palūkanas yra 
daugiau nei dvigubai didesnės, taip pat yra atsiradę 
įsipareigojimai kompensuoti sumažintus atlyginimus 
ir pensijas. Be to, politikai būtų mažiau linkę mažinti 
išlaidas dėl tikimybės, kad nauji mažinimo būdai gali 
būti pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai.

Planuojant biudžetą remtis netiksliomis 
prognozėmis – pavojinga

Netikslių ekonominių rodiklių prognozių naudojimas 
privačiame sektoriuje turi pasekmių konkrečių įmo-
nių savininkams, darbuotojams, tiekėjams. Netikslių 
prognozių naudojimas viešajame sektoriuje turi daug 
platesnį poveikį.

Nesurenkant planuotų biudžeto pajamų ir nema-
žinant išlaidų, didėja mokesčių didinimo tikimybė. 
Taip nutiko 2008–2011 metais, kai buvo didinamas 
pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas, panaikintos 
PVM lengvatos, didinamas pelno mokestis, akcizai, 
didinamos valstybinio socialinio draudimo įmokos 
individualiai veiklai ir autorinėms pajamoms ir kt. 
Lietuvoje dažnai kalbama apie automobilių mokesčio 
įvedimą, visuotinį nekilnojamojo turto (NT) mokestį, 
progresinį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą 

2 Šaltinis: „Sodra” 
3 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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ir t. t. Jeigu biudžeto pajamų planas nebūtų vykdo-
mas, išaugtų mokesčių didinimo grėsmė.

Mokesčių didinimo gali nepakakti tam, kad būtų išlai-
kytas užsibrėžtas biudžeto deficito lygis (ypač jeigu 
mokesčių didinimas padidintų šešėlinę ekonomiką ir 
sumažintų biudžeto pajamas). Todėl neišvengiamai 
užprogramuojamas biudžeto deficito ir, atitinka-
mai, valstybės skolos augimas. Šiuo metu šalies sko-
la siekia 50 mlrd. Lt, o išlaidos palūkanoms už skolą 
2015 metais sudarys 2,2 mlrd. Lt.
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Dėl įvardintų priežasčių itin svarbu, kad valstybės, 
savivaldybių ir nebiudžetinių fondų biudžetai būtų 
paremti kuo tikslesnėmis ekonomikos augimo pro-
gnozėmis.

Kaip planuoti 2015 metų biudžetą?

2015 metų biudžeto projektas paruoštas remiantis op-
timistiniu scenarijumi. Siekiant pasiruošti galimoms 
rizikoms ir netikėtumams, šiuo metu svarstomą biu-
džeto projektą reikėtų pakoreguoti įgyvendinant šiuos 
siūlymus:

1. Atsargiau planuoti biudžeto pajamas. Kaip jau 
buvo įvardinta, atskirų mokesčių pajamų eilutės 
vertinamos itin optimistiškai, o tokių prognozių 
neatsargumą pripažino ir Valstybės kontrolė. Todėl 
biudžetą reikėtų pakeisti numatant labiau realistinį 
pajamų augimą. Atitinkamai reikėtų sumažinti ir 
išlaidų planą.

2.  Pasiruošti galimam išlaidų mažinimui įvedant „sąly-
ginio biudžeto“ principą: tvirtinant valstybės biudžeto 
programas, joms turi būti priskiriami prioritetai, pa-
vyzdžiui, „labai svarbu“, „svarbu“, „mažiau svarbu“, 
arba skaičiai nuo 1 iki 3 (arba daugiau). Nesurenkant 
biudžeto pajamų, mažiausiai svarbių biudžeto progra-
mų turėtų būti automatiškai atsisakoma.

lieTUvos ekonomika

BVP, kainų augimas ir nedarbas: stabilios 
kainos ir nuosaikiai mažėjantis nedarbas 
prisideda prie ekonomikos augimo

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 bedar-
bių – darbingo amžiaus asmenų, neturinčių darbo ir 
ieškančių jo, bet nebūtinai užsiregistravusių darbo 
biržoje – skaičiaus ir darbo jėgos santykis. darbo 
jėga – tai visi darbingo amžiaus gyventojai. llri ty-
rimo dalyviai buvo paprašyti įvertinti nedarbo lygį 
šalyje metų pabaigoje.

Lietuvos ekonomikos tyrimo ekspertų apklausos duo-
menimis, 2014 metais Lietuvos ekonomika augs šiek 
tiek lėčiau nei 2013 metais, tačiau nedarbo lygis ir to-
liau mažės. Tyrimo dalyviai taip pat prognozuoja kiek 
mažesnį kainų augimą.

BVP augimas, proc.
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Rinkos dalyvių nuomone, šalies ekonomika 2014 metais 
augs lėčiau – daugiausiai dėl prekybos apribojimų tarp 
Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos bei vis dar stagnuojan-
čios ES ekonomikos. 2014 metų šalies ūkio vystymosi 
prognozė sumažinta iki 2,8 proc., lyginant su 3,5 proc. 
augimo prognoze metų pradžioje. Tačiau, net ir sumažė-
jus ekonomikos augimo lūkesčiams, Lietuvos ekonomi-
ka bus viena sparčiausiai augančių tarp ES narių.



7LIETUVOS EKONOMIKOS T YRIMAS 2014/2015 (1)

Dėmesį verta atkreipti ir į tai, kad 2015 metams Fi-
nansų ministerija planuoja optimistinį 3,4 proc. BVP 
augimą, o rinkos dalyviai laikosi konservatyvesnės 
pozicijos –  jie mano, kad šalies ūkis augs tiek pat, 
t. y.  2,8 proc. Šios pozicijos laikomasi dėl rinkos da-
lyvių matomų rizikų artimiausioje ateityje.

Absoliučios respondentų daugumos (93 proc.) nuo-
mone, didžiausias rizikos šaltinis Lietuvos verslui – 
geopolitinė situacija dėl Rusijos ir Ukrainos konflik-
to. Prastėjanti ekonominė padėtis Europoje yra antra 
didžiausia rizika, kurią kaip didžiausią įvertino 35 
proc. tyrimo dalyvių, o vidutine rizika laiko 48 proc. 
Nepalankūs ir sunkiai prognozuojami Lietuvos įsta-
tyminės bazės pokyčiai įvardinti kaip vidutinė rizika. 
Tokių pokyčių pavyzdžiai – nuo 2014 metų spalio 
padidinta MMA, svarstymai kelti mokesčius ir toliau 
didinti MMA. Tarp kitų grėsmių buvo įvardintas ir 
kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas bei žemas verslo 
investicijų lygis. 

Tyrimo dalyvių taip pat klausta, kaip konfliktas Ukrai-
noje ir su juo susijusios pasekmės pakeis Lietuvos 
investicinę aplinką. Daugumos tyrimo dalyvių (63 
proc.) nuomone, šis konfliktas pablogins šalies inves-
ticinę aplinką. Tai yra dar vienas signalas, įspėjantis, 
kad Finansų ministerijos prognozė dėl ūkio augimo 
gali nepasiteisinti.

Nedarbo lygis šalyje turėtų ir toliau nuosekliai mažėti, 
nepaisant mažesnių BVP augimo lūkesčių. Ekspertų 
nuomone, nedarbo lygis šalyje 2014 metais turėtų 
siekti 10,7 proc., o 2015 metais – 10,1 proc. Šios pro-
gnozės yra optimistiškesnės nei Finansų ministerijos. 
Vis tik vertinant pastarųjų dviejų dešimtmečių nedar-
bo lygio kitimą, dabartinis nedarbo lygis vis dar yra 

didelis – dvigubai didesnis nei, pavyzdžiui, 2005 me-
tais. Kita vertus, lyginant su ES vidurkiu (11,5 proc.), 
Lietuvos padėtis yra geresnė.

Nedarbo lygis laikotarpio pabaigoje, proc.
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Lietuva – LLRI tyrimas

12,9

13,2
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Lietuva –SD, FM

* Vidutinis metinis nedarbo lygis
Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas (SD), Lietuvos finan- 
sų ministerija (FM), 34-asis LLRI Lietuvos ekonomikos tyrimas

10,7

11,2

10,1

10,4

Susidariusi situacija darbo rinkoje, kai nedarbo lygis 
net ir sparčiai augant šalies ekonomikai mažėja labai 
lėtais tempais, rodo apie esamą struktūrinio nedarbo 
problemą. Vienas iš populiariausių būdų šiai proble-
mai spręsti – darbuotojų mokymai, profesinio lavini-
mo kursai. Tačiau ES narių patirtis rodo, kad tai yra 
labai brangi ir neefektyvi priemonė4. Daug didesnės 
naudos atneštų modernesnis, mažiau reguliuojamas 
Darbo kodeksas, ypač siekiant palengvinti bedarbių ir 
jaunimo įsidarbinimą. 

Apklaustų rinkos dalyvių vertinimu, pagrindinė prie-
žastis, dėl kurios didelė dalis gyventojų vis dar negali 
rasti darbo, yra prasta ekonominė padėtis (33 proc.). 
Beveik ketvirtadalis (23 proc.) rinkos dalyvių mano, 
kad įsidarbinti trukdo per aukšta mėnesinė minima-

Kokius įvardintumėte didžiausius rizikos šaltinius verslui Lietuvoje per ateinantį pusmetį?

2%

35%

93%

9%

65%

48%

7%

91%

33%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lietuvos prisijungimas prie euro zonos (pvz., padidinta
valstybės kontrolė dėl kainų augimo)

Nepalankūs ir sunkiai prognozuojami Lietuvos įstatyminės
bazės pokyčiai (pvz., MMA didinimas nuo spalio 1 d., kapitalo

apmokestinimo didinimas)

Kliūtys eksportui dėl prastos ekonominės padėties Europoje

Geopolitinė situacija dėl Rusijos ir Ukrainos konflikto

Didžiausia rizika Vidutinė rizika Mažiausia rizika

4 Šaltinis: „Faktai ir analizė. FLEXICURITY principų įgyvendini-
mas darbo rinkos politikoje“ (LLRI, 2014)
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li alga (MMA). Tai tik parodo, kad tiek pastarasis 
MMA kėlimas (nuo 2014 m. spalio 1 d.), tiek ketini-
mai MMA didinti ateityje, yra priimami neįvertinus 
atnešamos žalos.  Aukšta MMA šiuo metu yra vienas 
pagrindinių barjerų į darbo rinką siekiančiam įeiti jau-
nam ar mažai kvalifikuotam asmeniui. 

Dauguma respondentų (44 proc.) įvardijo, kad egzis-
tuoja ir daugiau įvairių problemų, trukdančių žmonėms 
įsidarbinti – kvalifikacijos trūkumas bei žema moty-
vacija dirbti. Kaip vieną žemos motyvacijos veiksnių 
galima įvardinti ir aukštas socialines išmokas.

Metinis vartotojų kainų pokytis laikotarpio pabaigoje, proc.
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 * Vidutinis metinis indekso pokytis
Šaltiniαι: Lietuvos statistikos departamentas (SD),  
Lietuvos finansų ministerija (FM), 
34-asis LLRI  Lietuvos ekonomikos tyrimas

3,63,2

2012

2
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2,1

0,3

2,6

1,2

2013 2014 2015p

2014 metams prognozuojamas 2,1 proc. kainų augi-
mas (mažesnis nei buvo prognozuota 2014 m. pra-
džioje), tačiau jau 2015 metais infliacija turėtų augti ir 
pasiekti 2,6 proc. lygį. Tokia prognozė stipriai skiriasi 
nuo Finansų ministerijos pateikiamos informacijos, 
kad 2014 metams numatomas vos 0,3 proc. kainų au-
gimas, o 2015 m. – 1,2 proc. 

Importas ir eksportas: neramumai 
tarptautinėje erdvėje daro stiprų poveikį 
Lietuvos prekybai

Tyrime importo ir eksporto augimas apibrėžiamas 
kaip per metus oficialiai deklaruojamų ir nedekla-
ruojamų atitinkamai importuotų ir eksportuotų 
prekių ir paslaugų vertės pokytis, palyginus su prieš 
tai buvusiu laikotarpiu. 

Užsienio prekybos augimas, proc.

Šaltinis: 34-asis LLRI  Lietuvos ekonomikos tyrimas
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Tyrimo dalyvių nuomone, eksporto augimas 2014 me-
tais sieks tik 4 proc., t. y. dvigubai mažiau nei buvo 
prognozuota šių metų vasario mėnesį (8 proc.).  Iš es-
mės tokį didelį prognozės pokytį nulėmė Rusijos ir ES 
taikomos prekybos sankcijos. Lietuvą, kuri yra viena 
pagrindinių reeksportuotųjų į Rusiją, šie prekybos ri-
bojimai veikia ypač smarkiai. Sunki ekonominė padėtis 
daugelyje ES šalių taip pat nepadeda pagerinti esamos 
šalies situacijos, o naujų rinkų produkcijos realizavi-
mui paieškos – užtrunka. Nepaisant to, rinkos dalyviai 
jau 2015 metais planuoja atsigavimą ir tikisi sulaukti 
6 proc. augimo bei pasikeitusios eksporto struktūros.

Lietuvos eksporto struktūra

Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano muitų sąjunga

NVS šalys (be Muitų sąjungos): Armėnija, Azerbaidžanas, Kirgizija, Moldova, Tadžikija, 
Turkmėnija, Ukraina, Uzbekistanas

JAV

ES kartu su Islandija, Lichtenšteinu, Norvegija ir Šveicarija 

Kitos šalys

Šaltinis: 34-asis LLRI Lietuvos ekonomikos tyrimas

2015

2014
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19%

27%

6%

5%

4%

3%

60%

58%

10%

8%

Tyrimo dalyvių nuomone, eksportas į Muitų sąjungos 
šalis sumažės 8 procentiniais punktais ir ši dalis gana 
tolygiai pasiskirstys per visas kitas rinkas. Didžiau-

Jūsų  nuomone, kokia dalis 2014 metais buvusių bedarbių 
(procentais nuo  visų bedarbių skaičiaus) negalėjo rasti darbo?

33%44%

23%

Dėl blogos ekonomikos padėties (%)

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

Kitos priežastys (%) 

Šaltinis: 34-asis LLRI Lietuvos ekonomikos tyrimas
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sias augimas numatomas ES ir kitose šalyse. Tačiau 
dalis eksportui skirtos produkcijos gali būti realizuota 
ir šalies viduje, pavyzdžiui, pieno produktai. 

Mažėjant eksportui buvo sumažinti lūkesčiai ir dėl 
importo augimo – nuo 9 iki 6 proc.

Šešėlinė ekonomika nuosaikiai mažės, 
mokesčių našta nesikeis

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 mokes-
tinių valstybės bei savivaldybių biudžetų ir fondų 
pajamų santykis su bendruoju vidaus produktu.

Augant ekonomikai ir toliau turėtų mažėti šešėlinės 
ekonomikos dalis. Deja, mažėjimo tempas išlieka že-
mas, tad ir 2015 metais ketvirtadalis (24 proc.) šalies 
bendrojo vidaus produkto liks šešėlyje. Prieškrizinis 
lygis, kada vidutiniškai šešėlinė ekonomika sudarė 
apie 20 proc. BVP (2001–2008 m.), liks nepasiektas. 

Šaltinis: 34-asis LLRI  Lietuvos ekonomikos tyrimas

Šešėlinės ekonomikos dalis BVP, proc.
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Vienas iš būdų mažinti šešėlinę ekonomiką yra dar-
bo jėgos apmokestinimo mažinimas bei lankstesnis 
Darbo kodeksas. Abi šios priemonės palengvintų dar-
buotojų įdarbinimą – padarytų jį gerokai pigesnį ir 
lankstesnį. Dėl egzistuojančių suvaržymų, didelių ne 
tik finansinių, bet ir laiko kaštų darbo vietų kūrimas 
yra vykdomas daug vangiau. O dideli skirtumai tarp 
darbo vietos kainos ir atlyginimo „į rankas“ taip pat 
skatina bent dalį pajamų nuslėpti.

Apklausos dalyvių taip pat buvo prašoma įvertinti 
šešėlinės ekonomikos struktūrą.  Rinkos dalyvių nuo-
mone, didžiausią šešėlinėje ekonomikoje sukuriamos 
vertės dalį sudaro akcizinių (cigarečių, alkoholio, de-
galų) ir kitų prekių kontrabanda ir nelegali prekyba 
jomis. Lyginant su 2014 metų pradžios tyrimo rezul-

tatais, akcizinių prekių dalis išaugo nuo 32,9 iki 34,4 
proc. Toliau išliekant aukštiems akcizams, o ypač nu-
sprendus ir toliau juos didinti, gyventojai reaguoda-
mi į akcizo kėlimą gali imti vartoti daugiau nelegalių 
akcizinių prekių. 

Rinkos dalyvių vertinimu, po akcizinių prekių antrą 
vietą pagal šešėlinėje ekonomikoje sukuriamos ver-
tės dalį užima neoficialus darbo užmokestis, moka-
mas „vokeliuose“, ir nelegalus darbas – 25,7 proc. 
Pagrindinė to priežastis – aukštas darbo jėgos apmo-
kestinimas. Tyrime dalyvavusių ekspertų nuomone, 
dėl griežto darbo santykių reguliavimo ir MMA dar-
bo rasti negalėjo apie ketvirtadalis bedarbių, todėl 
tolimesnis MMA didinimas gali lemti ir nelegalaus 
darbo augimą.

Likusią šešėlio dalį sudarė: prekių ir paslaugų teikimas 
nesumokant mokesčių bei ekonominės veiklos slė-
pimas (20,5 proc.), prekyba nelegaliomis prekėmis ir 
paslaugomis  (11,2 proc.) bei kitos veiklos (8,1 proc.).

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

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: 34-asis LLRI Lietuvos ekonomikos tyrimas

2014.02

2014.09

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

33%

34%

26%

26%

22%

21%

13%

11%

5%

8%

Šaltinis: 34-asis LLRI Lietuvos ekonomikos tyrimas
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Tyrimo ekspertų nuomone, santykinė mokesčių našta 
išliks didelė. 2014 metais santykinis mokesčių naštos 
lygis sieks 35 proc. nuo BVP, o 2015 metais –  36 
proc. nuo BVP. Dabartinės rinkos dalyvių prognozės 
yra šiek tiek nuosaikesnės, lyginant su 2014 metų va-
sario mėnesį prognozuotu mokestinės naštos padidė-
jimu iki 37 proc. 

Darbo užmokestis ir toliau augs

vidutinis darbo užmokestis – vidutinis nurodyto lai-
kotarpio mėnesinis atlyginimas asmeniui už darbą 
po mokesčių, gautas pinigais ir nebūtinai deklaruo-
jamas.

Vidutinis neto darbo užmokestis, Lt/mėn.
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Vidutinis darbo užmokestis „į rankas“ ir toliau nuo-
sekliai augs tiek 2014 metais, tiek ir 2015 metais, ta-
čiau 2015 metais augimas bus spartesnis. Pagrindinė 
augimo priežastis – bendras šalies ekonomikos augi-
mas. Svarbus ir užsienio investuotojų vaidmuo, kurie 
moka didesnius nei vidutinius atlyginimus ir taip kelia 
visą šalies atlyginimų vidurkį. Atkreiptinas dėmesys 
ir į tai, kad sumažėjus lūkesčiams dėl bendro šalies 
ūkio augimo, kartu sumažėjo ir lūkesčiai dėl vidutinio 
atlyginimo 2014 metais – nuo 1958 Lt (vasario mėn. 
prognozė) iki 1888 litų.

Apibendrinant pagrindinių makroekonomikos rodi-
klių apžvalgą, matyti, kad net ir konflikto su Rusija 
metu Lietuvos ekonomikos augimo perspektyvos 
vertinamos kad ir konservatyviau, tačiau teigiamai. 
Šalies ekonomika turėtų būti tarp sparčiausiai augan-
čių ES, kartu su ekonomikos augimu toliau po truputį 
mažės nedarbo lygis, šešėlinė ekonomika. Tačiau tiek 
nedarbas, tiek šešėlinė ekonomika išliks didelė, o vien 
ekonomikos augimas šių problemų neišspręs – tam 
reikalingos struktūrinės reformos, kurių įgyvendini-
mas stringa.

išvados
1. Rinkos dalyviai prognozuoja, kad 2014 ir 2015 

metais Lietuvos ekonomikos augimas sieks 2,8 
proc. Lyginant su 2014 metų pradžios prognozė-
mis (3,5 proc.) – lūkesčiai sumažėjo. 

2. Finansų ministerijos parengtas 2015 metų biudžeto 
projektas remiasi optimistiškesnėmis ekonomikos 
augimo prognozėmis, nei pateikia kitos organiza-
cijos. Tai rodo, kad nėra atsižvelgta į galimas rizi-
kas, kylančias Lietuvos ūkio augimui dėl konflikto 
Ukrainoje ir galimo ekonominio nuosmukio euro 
zonoje.

3. Rengiant šalies biudžetą, būtina realistiškai pro-
gnozuoti ekonomikos augimą, atsargiau planuoti 
biudžeto pajamas ir pasiruošti galimam išlaidų 
mažinimui, įvedant „sąlyginio biudžeto“ principą, 
t. y. nustatyti prioritetines sritis.

4. Rinkos dalyvių nuomone, didžiausias rizikos šalti-
nis Lietuvos verslui – geopolitinė situacija dėl Ru-
sijos ir Ukrainos konflikto (93 proc.). Prastėjančią 
ekonominę padėtį Europoje kaip didžiausią ar vidu-
tinio dydžio riziką įvardino 83 proc. respondentų.

5. Rinkos dalyviai prognozuoja, kad vidutinis darbo 
užmokestis „į rankas“ augs ir 2015-aisiais sieks 
2002 litus (580 eurų). Pagrindinė augimo priežas-
tis – bendras šalies ekonomikos augimas.

6. Nedarbo lygis Lietuvoje ir toliau nuosekliai ma-
žės, tačiau vis dar bus du kartus didesnis nei prieš 
krizę. 2014 metams prognozuojamas 10,7 proc., o 
2015 metams  10,1 proc. nedarbas.

7. Trečdalis (33 proc.) rinkos dalyvių mano, bedar-
biai negali rasti darbo dėl vis dar prastos šalies 
ekonominės situacijos. Ketvirtadalis (23 proc.) 
rinkos dalyvių teigia, kad susirasti darbą gyvento-
jams trukdo per aukšta minimali mėnesinė alga ir 
griežtas darbo santykių reguliavimas.

8. Eksporto augimas 2014 metais sieks dvigubai ma-
žiau (4 proc.) nei buvo prognozuota metų pradžio-
je (8 proc.).

9. Ekspertų nuomone, 2015 metais kainų augimas 
sieks 2,6 proc.

10. 2015 metais ketvirtadalis (24 proc.) šalies bendro-
jo vidaus produkto vis dar bus šešėlyje. 
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Rodiklis

2013 m. 
rugsėjo 

mėnesio 
prognozė 

2014‑iems 
metams

2014 m. 
vasario 

mėnesio 
vertinimas 
2013‑iems 

metams

2014 m. 
vasario 

mėnesio 
prognozė 

2014‑iems 
metams

2014 m. 
rugsėjo 

mėnesio 
prognozė 

2014‑iems 
metams

2014 m. 
rugsėjo 

mėnesio 
prognozė 

2015‑iems 
metams

MAKROEKONOMIKA      

BVP augimas 3.5% 3.0% 3.5% 2.8% 2.8%

Nedarbo lygis, laikotarpio pabaigoje 10.7% 11.8% 10.6% 10.7% 10.1%

Vartotojų kainų pokytis per metus, laikotarpio pabaigoje 2.6% 2.0% 2.6% 2.1% 2.6%

Eksporto augimas 9% 8.9% 8.4% 4.4% 5.7%

Importo augimas 9% 8.1% 9.1% 5.6% 6.5%

Šešėlinė ekonomika, dalis BVP 23% 26.0% 25.2% 24.9% 24.1%

Mokesčių našta, dalis nuo BVP 35% 36.3% 37.1% 34.9% 35.7%

Vidutinis dirbančiojo darbo užmokestis (gautas litais po mokesčių) 1828 1853 1958 1888 2002

PAPILDOMI KLAUSIMAI      

1. Kokius įvardintumėte didžiausius rizikos šaltinius verslui Lietuvoje per ateinantį pusmetį?

 Didžiausia rizika Vidutinė rizika Mažiausia rizika

Geopolitinė situacija dėl Rusijos ir Ukrainos konflikto 93% 7% 0%

Kliūtys eksportui dėl prastos ekonominės padėties Europoje 35% 48% 17%

Nepalankūs ir sunkiai prognozuojami Lietuvos įstatyminės bazės pokyčiai (pvz., MMA didinimas nuo spalio 1d., 
kapitalo apmokestinimo didinimas) 2% 65% 33%

Lietuvos prisijungimas prie euro zonos (pvz., padidinta valstybės kontrolė dėl kainų augimo) 0% 9% 91%

2. Kaip konfliktas Ukrainoje ir su juo susijusios pasekmės (sankcijos ir pan.) pakeis investicinę aplinką Lietuvoje?

Pablogins Nepakeis Pagerins

64% 27% 8%

3. Kokia bus Lietuvos eksporto struktūra pagal regionus 2015 metais? 

ES kartu su Islandija, Lichtenšteinu, Norvegija ir Šveicarija 60%

Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano muitų sąjunga 19%

NVS šalys (be Muitų sąjungos): Armėnija, Azerbaidžanas, Kirgizija, Moldova, Tadžikija, Turkmėnija, Ukraina, Uzbekistanas 6%

JAV 4%

Kitos šalys 10%

5. Jūsų nuomone, kokia dalis 2014 metais buvusių bedarbių (procentais nuo visų bedarbių skaičiaus) negalėjo rasti darbo dėl šių priežasčių?

Dėl blogos ekonomikos padėties Dėl per aukštos minimalios algos ir griežto darbo santykių reguliavimo Kitos priežastys

32.9% 22.8% 44.3%

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 34%

Neoficialus darbo užmokestis, mokamas „vokeliuose“, nelegalus darbas 26%

Prekių ir paslaugų teikimas nesumokant mokesčių, ekonominės veiklos slėpimas 21%

Prekyba nelegaliomis prekėmis ir paslaugomis  (pvz., prostitucija, narkotikai, prekyba vogtais daiktais ir pan.) 11%

Kita 8%

34-ojo Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatai



12

Tyrimo eksPerTai

Marius Adomavičius (AB bankas „Swedbank“); Justas Babarskas (ŽŪB „Agrofina“); Saulius Bačauskas (APB 
„Apranga“); Romualdas Bakutis (AB „Kauno alus“); Vitalijus Bertašius (UAB „Vilniaus viešasis transportas“); 
Vygandas Blandis (UAB „Imlitex Holdings“); Vladas Bumelis (UAB „Biotechpharma“); Darius Bužinskas 
(UAB „Alna Business Solutions“); Valdas Rimšelis (UAB „NORDERA“); Jonas Dromantas (UAB „Mida LT“); 
Donatas Frejus (UAB „Orion Asset Management“); Kęstutis Gečas (UAB „INK agency“); Kristina Gvaizdikienė 
(UAB „Baltic Champs“); Regvita Ivanovienė (AB „LIFOSA“); Ovidijus Jankauskas (UAB „Jūrės medis“); 
Vidmantas Janulevičius (UAB „BOD Group“); Jūratė Jukštienė (ŽŪB „Nematekas“); Algirdas Juozaponis (UAB 
„Energijos tiekimas“); Regina Kajokienė (AB „Vernitas“); Eugenijus Kaziliūnas (AB „Kauno energija“); Darius 
Klimašauskas (UAB „KPMG Baltics“); Tomas Krakauskas (UAB „Finasta Asset Management“); Rimantas 
Kraujalis (UAB „EKSMA“); Sigitas Leonavičius (UAB „Traidenis“); Rūta Liaubienė (UAB „Camelia vaistinių 
grupė“); Rolandas Lideikis (AB „Gubernija“); Vytautas Mamaitis (AB „Montuotojas“); Gintaras Markevičius 
(„BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje); Henrikas Mykolaitis (Asociacija „LINPRA“); Alvydas 
Morkvėnas (AB „LĖVUO“); Petras Narbutas (UAB „Narbutas Furniture Company“); Audrius Nekrošius (UAB 
„Asetus“); Rita Nogė (UAB „Aviva Lietuva“); Saturna Paškevičienė (AB „Freda“); Dijana Pėlikienė (AB 
„Klaipėdos nafta“); Mindaugas Pivoriūnas (UAB „DHL LIETUVA“); Evaldas Rėkus (UAB „ALSO Lietuva“); 
Mantas Rudaitis (AB „Kaišiadorių paukštynas“); Vaidotas Rūkas (UAB „Finasta Asset Management“); Arūnas 
Rupšys (UAB „Ruvera“); Vytautas Silevičius (UAB „DOLETA“); Mindaugas Sinkevičius (AB „SKV“); 
Rūta Skyrienė (Asociacija „Investors› Forum“); Ignas Staškevičius (UAB „NDX“); Vygantas Subačius (UAB 
„Morita“); Arūnas Jonuška (UAB „ORION GLOBAL PET“); Viktorija Trimbel (UAB „Quantum Capital“); 
Vytautas Turonis (UAB „Mano būstas LT“); Valdemaras  Vaičekauskas (UAB „Hortus Investment Banking“); 
Egidijus Vaišvilas (UAB „Vestekspress“); Vytautas Valutis (AB „Klaipėdos energija“); Jonas Varkauskas (IF 
P&C Insurance AS filialas); Darius Vyšniauskas (UAB „Transimeksa“); Laimutė Voverienė (UAB „Traidenis“); 
Sigitas Zaikauskas (UAB „ITALIANA LT“); Darius Žilevičius (UAB „Statybos ritmas“); Asta Žukauskaitė (AB 
„Kauno grūdai“); Rasa Žvirblienė-Berčiūnė (UAB „SBA“). 
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