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Nuo ko pradėjome

NUO KO PRADĖJOME

+0,6% 
BVP

+0,6 
mlrd. eurų

Pirmą kartą 
suplanuotas fiskalinis 

perteklius

Koncentracija į 
socialinę sritį, 

skurdo mažinimą



BVP ir investicijos

-0,1

6,7

2016 m. 2017 m.

Investicijų augimas, proc.

2,3

3,8

2016 m. 2017 m.

BVP augimas, proc.

Šaltinis: Statistikos departamentas



Migracija

2017 m. 

neto emigracija

2017 m. gruodžio

migracijos saldo 

užfiksuotas teigiamas

-7,5%
- 2,3 tūkst. 

asmenų

1-as 

kartas per 

dešimtmetį

Šaltinis: Statistikos departamentas



Patrauklumas, eksportas 

ir atlyginimai

“Doing Business 2018” 

indekse pakilome 

5 pozicijomis

Eksporto augimas 2017 m.

sparčiausiausias

po 2011 m.

Atlyginimų augimas 

2017 m.

viršijo infliaciją 

16-a 

vieta
+13,3% +8,5%

Šaltinis: Pasaulio bankas, Statistikos departamentas



Nepaisant augančių rodiklių, 

ilgametės problemos su 

demografija priešakyje išlieka 

įsišakniję ir reikalauja sudėtingų 

kompleksinių sprendimų

DEMOGRAFIJA



Nuo 2014 m. stringame gerovės augime
BVP vienam gyventojui, proc. ES vidurkio
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Šaltinis: Eurostat



pAmbicinga vizija –

raktas į sėkmę



Skatinti investicijas, 

inovacijas ir padidinti 

BVP augimą ne mažiau 

penktadaliu

Vyriausybės tikslas

Dėl to:

▪ Sieksime palankiausio darbo 

apmokestinimo Baltijos 

šalyse

▪ Sukursime didelį inovacijų 

skatinimo paketą, 

konsoliduosime ir 

sustiprinsime mokslinių 

tyrimų sistemą

▪ inovacijų politikos 

pokyčių įtaką pajaus 

pusė šalies įmonių



Vyriausybės tikslas Dėl to:

▪ Eiles pas šeimos gydytoją 

sutrumpinsime per pusę

(nuo 15 d. iki 7 d.)

▪ Eiles dėl specializuotų 

paslaugų sutrumpinsime 

ketvirtadaliu 

(nuo 40 d. iki 30 d.)

▪ Slaugos paslaugas 

išplėtosime bent per 

pusę, eilės dėl slaugos 

paslaugų sutrumpės nuo 

60 d. iki 30 d.

▪ Sieksime trečdaliu

mažesnio savižudybių 

skaičiaus

Padidinti sveikų gyvenimo 

metų skaičių, darbingų 

gyventojų skaičių



Dėl to:

• Mokinių pasiekimų skirtumus 

tarp didmiesčių ir regionų 

sumažinsime per pusę

ir skirsime daugiau dėmesio

visapusiškam asmenybės ugdymui

• Patyčias mokyklose 

sumažinsime trečdaliu

• 75 proc. vaikų dalyvaus 

neformaliajame vaikų švietime 

(vietoje 55 proc. dabar) 

• Pagerinsime profesinio mokymo ir 

aukštojo mokslo atitiktį visuomenės 

ir darbo rinkos poreikiams 

Vyriausybės tikslas

Užtikrinti geriausią 

išsilavinimą kiekvienam, 

suteikiant XXI a. būtinas 

kompetencijas



Dėl to:

• Bus pokyčiai pensijų kaupime, 

padėsiantys sušvelninti 

neigiamą demografijos poveikį

• Priimti sprendimai leis 

turėti didesnes pensijas

ateityje, lyginant su tomis, 

jei sistema nebūtų 

pertvarkyta

Užtikrinti didesnes 

pensijas ateityje

Vyriausybės tikslas



Dėl to:

▪ Sumažinsime galimybes 

sukčiauti ir  išvengti 

apmokestinimo

▪ Įvesime naujų ekonominių 

paskatų formalizuotis, 

supaprastinsime mokesčių 

procedūras

▪ Užtikrinsime atsakomybės 

neišvengiamumą

▪ Investuosime į sąmoningumo 

didinimą

Vyriausybės tikslas

Sumažinti šešėlinę 

ekonomiką, padidinti 

dirbančiųjų finansinį ir 

socialinį saugumą, išlyginti 

konkurencinę aplinką



Mokesčiai Sveikata Švietimas

Šešėlio 

mažinimas

Inovacijos Pensijų 

kaupimas



Pakeis Lietuvos 

demografinę situaciją



Dabar yra tinkamas ir neatidėliotinas 

laikas priimti sprendimus dėl Lietuvos 

parengimo XXI a. iššūkiams

0 0 : 0 0 pm


