FISKALINĖ DRAUSMĖ
COVID-19 SITUACIJA TURI ĮTAKOS PRASTĖJANTIEMS VALDŽIOS SEKTORIAUS FISKALINIAMS RODIKLIAMS

8,6 %
TAČIAU 2,0 %
2019 m. Lietuvos
ekonomika augo
sparčiau nei tikėtasi

BVP

lėšų mažiau negu
planuota buvo sukaupta
fiskaliniuose rezervuose
siekė fiskaliniuose
rezervuose sukaupta
lėšų suma

ekonomikos susitraukimas
2020 m.
įspėjo apie būtinybę vykdyti
ekonomikos augimą skatinančią
fiskalinę politiką

numatomas valdžios
sektoriaus deficitas
2020 m.
projektuojamas valdžios
sektoriaus deficitas
2021 m. (pagal
2020-11-10 vertinimą )

8,9 %
5,7 %

tikslinga fiskalinė
politika

BVP

BVP

1

2019 M. BUVO LAIKOMASI NE VISŲ FISKALINĖS DRAUSMĖS TAISYKLIŲ
¥ 2019 m. buvo nesilaikoma
perteklinio valdžios sektoriaus
taisyklės

¥ Valdžios sektoriaus išlaidų
augimo ribojimo taisyklė buvo
pagrįstai netaikoma

VALDŽIOS SEKTORIAUS SKOLOS LYGIS AUGA
Numatome, kad
valdžios sektoriaus
skola 2020 m. sieks

47,2 %

BVP

2021 m. ji augs
toliau ir sudarys

¥ Valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžetas, priešingai
nei Privalomojo sveikatos
draudimo fondo, buvo
vykdomas laikantis valdžios
sektoriui priskiriamų biudžetų
taisyklės

50,7 %

BVP

¥ Visų savivaldybių biudžetai
buvo vykdomi laikantis
valdžios sektoriui priskiriamų
biudžetų taisyklės

Pagal labiausiai tikėtiną
scenarijų, prognozuojant
ekonomikos atsigavimą
2021 m., skola toliau augs
ir 2025 m. gali sudaryti

54,5 %
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Projektuojamas valdžios sektoriaus
deficitas gali būti ir prastesnis, jei
neigiamos rizikos išsipildytų.

Atsigaunant ekonomikai, svarbu ne
tik stabilizuoti skolos augimą, bet ir
numatyti jos mažėjimo kryptį ateityje.

3
BVP

Atsakingos fiskalinės politikos
svarba išlieka – reikėtų siekti grįžti
prie tvaraus ekonomikos augimo.

MOKESČIŲ PAJAMŲ SURINKIMAS DĖL COVID-19 ATSILIEKA

204,3
mln. eur

(arba 2,1 proc.) sausio–lapkričio mėn. valstybės
biudžetas ir savivaldybių biudžetai gavo pajamų
mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu

957,1
mln. eur

(arba 11,1 proc.) atsiliekama nuo 2020 m.
valstybės biudžeto pajamų plano

ATLIKTI VERTINIMAI 2017–2020 M.
 2017–2020 m., Išvados dėl struktūrinio
postūmio užduoties (2017 m., 2018 m.,
2019 m., 2020 m.)
 2017–2020 m., Valdžios sektoriaus finansinių
rodiklių vertinimai (2017 m., 2018 m.,
2019 m., 2020 m.)
 2017–2020 m., Išvados dėl ekonominės
raidos scenarijaus tvirtinimo (2017 m.,
2018 m., 2019 m., 2020 m.)

 2017 m., Valdžios sektoriaus finansų
tvarumas
 2018–2020 m. Lietuvos stabilumo
programos vertinimai (2018 m., 2019 m.,
2020 m.)
 2018 m., Pagrindinių mokesčių planų
paklaidos

 2019–2020 m., Savivaldybių biudžetų
fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi
vertinimai (2019 m., 2020 m.)
 2020 m., Valdžios sektoriaus skolos
projekcijos vidutiniu laikotarpiu
 2020 m., Išvada dėl neįprastos padėties
atitikties išskirtinių aplinkybių sąvokai

Daugiau aktualių ataskaitų ir išvadų galite rasti
www.ifi.lt
ataskaitos nuorodos aktyvios

