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Lietuvoje pastaraisiais metais džiaugiamasi ge-
rėjančia šalies ekonomine ir finansine padėti- 
mi – augančia ekonomika, didėjančiu mokes-

čių surinkimu, mažėjančiu skolinimusi. Tačiau džiū-
gauti nėra dėl ko: nedeficitinis biudžetas ir gyveni-
mas neprasiskolinus vis žadamas po poros metų, 
be to, dar nebuvo tokių metų, kad mokesčiai nedi-
dėtų (pvz., plečiama mokesčių bazė, didinami tari-
fai). Metai iš metų vilkinami pažadai subalansuoti 
biudžetą, mažinti mokestinę naštą ir valstybės sko-
lą – lieka neįgyvendinti.

Valstybės demografinė situacija signalizuoja, kad 
ateityje turėsime rimtų finansinių iššūkių – mažė-
jant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui, būtinybė 
išlaikyti senstančią visuomenę dirbantiesiems taps 
sunkia našta. 

Apie atsakingesnį viešųjų finansų valdymą vertėtų 
susimąstyti ir dėl to, kad kasmet mažės Europos 
Sąjungos parama, vadinasi, nebegalėsime tikėtis 
didesnės finansinės kitų šalių pagalbos. Jei neno-
rime tapti dar labiau prasiskolinusia valstybe ir di-
desniais mokesčiais apkrauti savo vaikų ir anūkų, 
nebegalime kliautis ir didesniu skolinimusi. 
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Šiame buklete paprastai ir aiškiai parodyta Lietu-
vos viešųjų finansų padėtis – biudžeto dydis, skolos 
ir palūkanų našta dabartinei ir būsimai mokesčių 
mokėtojų kartai.

Jei norite sužinoti, kiek mokesčių sumokate Jūs 
asmeniškai ir kaip jie yra panaudojami, kviečiame 
apsilankyti svetainėje www.mokumokescius.lt.

Pagarbiai
Lietuvos laisvosios rinkos instituto komanda
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 Šaltinis: Statistikos departamentas, Finansų ministerija, LLRI skaičiavimai

VALSTYBĖS SKOLA*, mlrd. Eur

Centrinės valdžios skola     „Sodros“ skola     Vietos valdžios skola

Nepaisant to, kad ekonominė padėtis Lietuvoje grįžo į prieškri-
zinę būklę, Lietuvos valdžios sektorius vis dar išleidžia daugiau, 
negu surenka pajamų. Todėl Lietuvos valstybės skola yra ir to- 
liau didinama. Vien tik per 2015 metus sukaupta valstybės sko-
la (įskaitant, centrinės valdžios, savivaldybių ir „Sodros“ fon-
do skolą) išaugo 1,3 mlrd. eurų arba daugiau kaip 450 eurų 
kiekvienam šalies gyventojui. Iki 2016 m. rugsėjo mėnesio Vy- 
riausybė jau yra pasiskolinusi beveik 800 mln. eurų. O 2017 me-
tais numato skolintis apie 3,2 mlrd. eurų, daugiausiai ankstesnei 
skolai grąžinti bei valstybės biudžeto deficitui finansuoti ir kitoms 
išlaidoms padengti.

*Valstybės skolos duomenys pateikiami neįvertinus kainų lygio poveikio bei nekonsoliduoti, 
tai yra neatėmus  centrinės, vietos valdžios ir Sodros tarpusavio įsipareigojimų.
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Tiek valstybės skolos teko vienam gyventojui 2005 m.

1200EUR1200EUR

5800EUR5800EUR
Tiek valstybės skolos teko vienam gyventojui 2015 m.
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3500EUR3500EUR
Tiek valstybės skolos teko vienam gyventojui 2010 m.



 Šaltinis: Eurostat, Finansų ministerija, LLRI skaičiavimai

PALŪKANOS UŽ VALSTYBĖS SKOLĄ, 
TENKANČIOS VIENAM 
GYVENTOJUI, Eur

Per pastaruosius dešimt metų palūkanos už valstybės skolą išau-
go beveik 4 kartus: 2006 m. tam skyrėme beveik 170 mln. eurų, o 
2016 m. skirsime 620 mln. eurų. Tai – vien palūkanos, o ne pačios 
skolos grąžinimas. Palūkanoms mokėti 2016 metais skirsime  
beveik tiek pat, kiek šalies gynybai (643 mln. eurų). 

2006 m. vienam gyventojui palūkanų už valstybės skolą našta 
siekė apie 50 eurų per metus, 2016 m. –215 eurų. Palyginimui, 
2016 m. vidutinė senatvės pensija yra 255 eurai. Jei nereikėtų 
mokėti palūkanų už valstybės skolą, vidutinę senatvės pensiją 
būtų galima padidinti apie 70 eurų.

*Planas
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620 MLN. EUR
Tiek 2016 m. skirsime valstybės skolos palūkanoms.
620 MLN. EUR

Tiek 2016 m. skirsime valstybės šalies gynybai.
643 MLN. EUR643 MLN. EUR
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Jei nereikėtų mokėti palūkanų už valstybės 
skolą, gynybą būtų galima finansuoti dvigubai 
daugiau.



 Šaltinis: Eurostat

KURI BALTIJOS ŠALIS DAUGIAUSIAI 
PRASISKOLINUSI?

Lietuva yra labiausiai prasiskolinusi Baltijos šalis: mūsų šalyje 
valstybės skola 2015 m. sudarė 42,7 proc. BVP, Latvijoje – 36,4, 
Estijoje – 9,7. Valstybės skolos ir BVP santykis nuo 2008 metų 
sparčiausiai išaugo Lietuvoje – tris kartus, Latvijoje ir Estijoje – du 
kartus.  
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Baltijos šalių valstybės skolos ir BVP santykis



42,7% BVP
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 Šaltinis: Eurostat, Statistikos departamentas, LLRI skaičiavimai

VIEŠOSIOS IŠLAIDOS AUGA 
SPARČIAU NEI BENDRAS KAINŲ LYGIS
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Valstybės išlaidos vienam gyventojui, Eur
Viešųjų išlaidų ir infliacijos* augimo skirtumas, proc.

*Vidutinė metinė infliacija apskaičiuota pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI)
10

Kai išlaidos didėja sparčiau nei ekonomika ir kainų augimas, tai 
reiškia, kad viešojo sektoriaus paslaugos brangsta daugiau nei 
bendras kainų lygis šalyje. Iki 2009 m. viešosios išlaidos kasmet 
vidutiniškai 13 proc. augo  sparčiau nei infliacija. Ekonomikos 
sunkmečio metu viešosios išlaidos buvo  sumažintos, infliaci- 
ja – sumažėjo. Nors nuo 2013 metų išlaidų augimas yra sumažė-
jęs, palyginti su prieškriziniu laikotarpiu, tačiau išlaidos vis tiek 
auga vidutiniškai 2,5 proc. sparčiau nei šalies infliacija.
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Nors per dešimtmetį valdžia dukart daugiau pinigų išleidžia 
gyventojams teikiamoms viešosioms paslaugoms, tačiau akivaiz-
du, kad viešųjų paslaugų kokybė per šiuos metus nepadvigubėjo. 
Daugiau pinigų neužtikrina kokybiškų ir pakankamų paslaugų. 
Dažnai problema yra neefektyvus pinigų naudojimas, o ne jų trū-
kumas.
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Metai, kai išlaidos augo sparčiau nei infliacija



 Šaltinis: Statistikos departamentas, LLRI skaičiavimai

VIEŠŲJŲ IŠLAIDŲ IR BVP SANTYKIO 
KITIMAS
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Viešųjų išlaidų ir BVP santykis, proc.
Viešųjų išlaidų ir BVP santykio kitimas, lyginant su ankstesniais 
metais, proc.

12

Iki 2009 metų, kai Lietuvoje dar nebuvo prasidėjęs ekonomikos 
nuosmukis, valstybės išlaidos augo žymiai sparčiau nei šalies 
ekonomika. Valstybei finansine situacija sudėtingiausiais 2009 
metais,  kai ekonomika smuko beveik penktadaliu, o viešosios 
išlaidos sumažėjo vos 3 procentais, išlaidų ir BVP santykis buvo 
vienas didžiausių. Vėliau, ekonominei ir finansinei situacijai šaly-
je gerėjant, išlaidos ir BVP auga panašiu tempu. Svarbu, kad 
ir toliau išlaidos neaugtų sparčiau nei tai leidžia valstybės 
ekonominė ir finansinė padėtis.
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Viešųjų išlaidų augimas, proc.           BVP augimas, proc.

VIEŠOSIOS IŠLAIDOS AUGA 
SPARČIAU NEI ŠALIES EKONOMIKA

* *
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Metai, kai išlaidos augo sparčiau nei ekonomika



VIEŠŲJŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMO 
ŠALTINIAI, mlrd. Eur

Mokesčiai        Socialinio draudimo įmokos        Kitos pajamos**

Lietuvos viešųjų išlaidų finansavimo struktūroje vis didesnę 
dalį sudaro pajamos iš mokesčių ir įmokos į socialinį draudimą 
(„Sodrą“). Šiuo metu viršijant 2016 m. mokesčių surinkimo prog-
nozę, jų dalis bus dar didesnė.
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ES ir kita finansinė parama***        Skolintos lėšos****

 Šaltinis: Statistiko departamentas, Finansų ministerija, LLRI skaičiavimai

*Planas 
**Pajamos iš valstybės turto (žemės, pastatų nuomos, valstybinių įmonių ir t.t.) bei kitos veiklos

***Per metus į valstybės ir savivaldybių biudžetus gauta finansinė parama iš 
Europos Sąjungos ir  kitų užsienio šalių

****Per metus pasiskolintos ir grąžintos skolos skirtumas
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Ir priešingai, ambicijos, kasmet surinkti daugiau pajamų iš valsty-
bės turto nuomos, valstybinių įmonių ir kitos valstybės vykdomos 
veiklos, yra gerokai per mažos. Valdžia disponuoja dideliu turtu, 
iš kurio pajamos tik nežymiai papildo biudžetą. Kasmet biudže-
tui trūkstant pinigų, valdžia siūlo didinti mokesčius. Tačiau nere-
tai pamirštama, kad efektyvus ir racionalus valstybės turto 
valdymas, yra vienas iš būdų papildyti valstybės biudžetą. 

ES parama sudaro daugiau nei dešimtadalį viešųjų išlaidų finan-
savimo. Ateityje ši parama mažės, vadinasi, nebegalėsime tikėtis 
didesnės finansinės kitų šalių pagalbos. Dėl to jau dabar reikia 
imtis atsakingesnio viešųjų finansų valdymo.
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1/101/10DAUGIAU NEI
DAUGIAU NEI

Tokią viešųjų išlaidų finansavimo dalį sudaro ES parama.



MOKESČIŲ NAŠTA DARBINGO 
AMŽIAUS ŽMONĖMS, tūkst. Eur

Mokesčių našta*, tenkanti vienam darbingo amžiaus gyventojui, 
atitinkamais metais

Darbingo amžiaus žmonių, t.y. dabartinių ir potencialių mokesčių 
mokėtojų skaičius, Lietuvoje mažėja. Jiems tenkanti mokesčių 
našta – didėja. Toliau nemažėjant valstybės išlaidoms ir skolai, 
mokesčių mokėtojus ateityje slėgs dar didesnė mokesčių našta. 
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 Šaltinis: Statistiko departamentas, LLRI skaičiavimai

*Mokesčių našta – mokestinių pajamų (įskaitant Socialinio draudimo įmokas) 
ir darbingo amžiaus žmonių skaičiaus atitinkamais metais santykis

**Mokesčių našta – mokestinių pajamų (įskaitant Socialinio draudimo įmokas) 
ir darbingo amžiaus žmonių skaičiaus 2006 metais santykis
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Mokesčių našta**, tenkanti vienam darbingo amžiaus 
gyventojui, palyginamaisiais su 2006 metais



Tiek darbingo amžiaus žmonių yra 2016 m.

2 016tūkst.2 016tūkst.
Tiek darbingo amžiaus žmonių buvo 2006 m.

1 790tūkst.1 790tūkst.
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SODROS BIUDŽETAS, mlrd. Eur
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Pajamos Išlaidos Deficitas Skola

Nors „Sodros“ fondo biudžeto deficitas mažėja, o 2017 m. netgi 
planuojama turėti perteklinį biudžetą – daugiau surinkti pajamų 
negu išleisti, tačiau anaiptol situacija nėra tokia gera. „Sodrą“ 
slegia didelė susikaupusi skola, 2016 m. viduryje ji siekė 3,7 
mlrd. eurų. Ši skola ateityje menkins galimybes mokėti adek-
vataus dydžio pensijas ir kitas išmokas. Nesiimant esminės 
„Sodros“ reformos, kuri užtikrintų įsipareigojimų mažinimą,  
galimas ekonomikos sunkmetis ateityje situaciją tik pablogins.

 Šaltinis: atvira „Sodra“, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2017 metų 
rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

*Planas
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LIGOS PAŠALPOS IR GAVĖJAI

2015 m. padidintas ligos pašalpos, mokamos už 3 – 7 nedarbin- 
gumo dienas, dydis nuo 40 iki 80 proc. pašalpos gavėjo darbo 
užmokesčio. Nuo tada sparčiau pradėjo augti ligos pašalpos 
gavėjų skaičius ir jiems priskaičiuota ligos pašalpa. Nors mili-
jardinėse skolose skęstančios „Sodros“ bendras 2017 m. biu-
džetas planuojamas perteklinis (gaus daugiau pinigų nei išleis), 
ligos pašalpos finansai lieka nesubalansuoti. T. y. išlaidos ligos 
pašalpoms mokėti viršys pajamas iš ligos socialinio draudimo 
įmokų beveik 120 mln. eurų. 

 Šaltinis: atvira „Sodra“, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2017 metų  
rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

*Planas
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NEDARBO IŠMOKOS IR GAVĖJAI

 Šaltinis: atvira „Sodra“, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2017 metų  
rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

*Planas
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Šalyje mažėjant nedarbo lygiui, nedarbo išmokos ir gavėjų skai- 
čius – didėja. Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 
2016 m. yra 311,50 eurų. Palyginimui, minimali mėnesinė alga 
siekia 317,3 eurų, atskaičius mokesčius. Tokia sistema mažina 
žmonių motyvaciją grįžti į darbo rinką, daro juos labiau priklau-
somus nuo socialinės paramos.

Nedarbo socialinis draudimas kitąmet kainuos daugiau – dėl 
2017 m. įsigaliosiančių socialinio modelio nuostatų nedarbo so-
cialinio draudimo išmokos didės 52,4 mln. eurų arba 64,7 proc. 
daugiau negu laukiama 2016 m. Dėl keičiamos nedarbo socialinio 
draudimo išmokų skyrimo tvarkos, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija prognozuoja, kad kitąmet nedarbo išmokų gavėjų 
skaičius didės beveik 15 proc. 
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 Šaltinis: Statistikos departamentas

SOCIALINĖS PAŠALPOS IŠLAIDOS IR 
GAVĖJAI
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Nuo 2014 metų savivaldybėms pačioms leidus tvarkytis skiriant 
socialines pašalpas, jos gali tiksliau identifikuoti tuos gyventojus, 
kuriems iš tiesų reikia paramos. Dėl šios reformos, ekonomikos 
augimo, nedarbo mažėjimo ir kitų priežasčių sumažėjo tiek so-
cialinę pašalpą gaunančiųjų skaičius, tiek bendra pašalpoms 
skiriama suma. Nors situacija gerėja, vis dėlto dar nėra pasiektas 
prieškrizinis lygis, kai tiek socialinės pašalpos išlaidos, tiek 
gavėjų skaičius buvo kelis kartus mažesnis. 
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SUŽINOK DAUGIAU

WWW.MOKUMOKESCIUS.LT

http://www.mokumokescius.lt


WWW.LLRI.LT


