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2015 M. PAGRINDINIAI ŠALIES EKONOMINIAI IR SOCIALINIAI RODIKLIAI

BVP
37,2 mlrd. €
realus BVP pokytis
1,7 %

2015 m. šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) sudarė 37,2 mlrd. EUR to meto
kainomis, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos
departamentas.
Palyginti su 2014 m., realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus
įtaką, sudarė 1,7 proc. (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos – 1,6
proc.).
2015 m. BVP augo visus ketvirčius: I ir II ketv. – po 1,4 proc., III ketv. – 1,8 proc.,
IV ketv. – 2,1 proc. pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.
2015 m. didelę įtaką BVP augimui turėjo pramonės, didmeninės ir mažmeninės
prekybos bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, transporto ir
saugojimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonių sukurta pridėtinė vertė, tačiau
statybos ir žemės ūkio sektoriai vystėsi lėčiau.

2015 m. Lietuvoje užfiksuota metinė 0,1 proc. defliacija. Per 2015 m. vartojimo
prekės atpigo 1,7 proc., paslaugos pabrango 5,1 proc. Paslaugų kainų didėjimo
tendencija stebima nuo 2011 m.
2015 m. bendrąjį metinį kainų pokytį daugiausia lėmė transporto prekių ir paslaugų
atpigimas 6 proc., būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro – 4,5 proc., maisto
produktų ir nealkoholinių gėrimų – 0,8 proc. bei poilsio ir kultūros prekių ir paslaugų
pabrangimas 7,8 proc., viešbučių, kavinių ir restoranų paslaugų – 5,5 proc.,
drabužių ir avalynės – 3 proc. Ypač 2015 m. atpigo energetinės prekės: skystasis
kuras – 22,2 proc., degalai – 13,6 proc., kietasis kuras – 11,3, dujos – 10,5,
šilumos energija – 9,2, elektros energija – 6,3 proc.
Per praėjusius metus valstybės ir savivaldybių institucijų reguliuojamos kainos
sumažėjo 1,9 proc., o rinkos kainos padidėjo 0,2 proc.
Pagal suderintą vartotojų kainų indeksą apskaičiuota vidutinė metinė infliacija buvo
neigiama ir sudarė –0,7 proc. Išankstiniais duomenimis, 2015 m. euro zonoje, kaip
ir visoje ES, fiksuota nulinė vidutinė metinė infliacija. Neigiama vidutinė metinė
infliacija, be Lietuvos, fiksuota dar 10 ES valstybių narių, nulinė – Airijoje.

pramonės produkcija
18,7 mlrd. €, 4,5 %

metinė defliacija
0,1 %
prekės atpigo
1,7 %
paslaugos pabrango
5,1 %

2015 m. pramonės produkcijos parduota už 18,75 mlrd. EUR to meto kainomis.
Palyginti su 2014 m., pramonės produkcija palyginamosiomis kainomis padidėjo
4,9 proc. (pašalinus darbo dienų įtaką – 4,5 proc.). Užsienio rinkose Lietuvos
gamintojų parduodamos produkcijos dalis sudarė 64,3 proc.
Sparčiausiai augo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų
gamybos produkcija – 40,7 proc., kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių
gamybos – 31,5, kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos – 14,2, baldų
gamybos – 13,9, medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos 13,7,
rafinuotų naftos produktų gamybos – 7,6 proc. Sumažėjo mašinų ir įrangos remonto
ir įrengimo produkcija – 8,5 proc., odos ir odos dirbinių gamybos – 8 proc., kitų
nemetalo mineralinių produktų gamybos – 5,5, drabužių siuvimo – 3,4 proc.
palyginamosiomis kainomis.

2015 m. prekių eksportas sudarė 23,1 mlrd. EUR, importas – 25,4 mlrd. EUR.
Palyginti su 2014 m., eksportas sumažėjo 5,3 proc., importas – 1,9 proc. Užsienio
prekybos deficitas sudarė 2,3 mlrd. EUR.
2015 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją, Latviją,
Lenkiją ir Vokietiją. Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į ES (70,1
proc. bendro lietuviškos kilmės eksporto), pagrindinės lietuviškos kilmės eksporto
partnerės buvo Vokietija, Latvija, Jungtinės Valstijos, Lenkija ir Jungtinė Karalystė.
Lietuviškos kilmės prekių eksportas, palyginti su 2014 m. sausio–lapkričio mėn.,
sumažėjo 3 proc. ir sudarė 58,5 proc. bendro eksporto, be mineralinių produktų –
padidėjo 2 proc. Eksportas į Rusiją sumažėjo 48,8 proc. Lietuviškos kilmės žemės
ūkio ir maisto produktų eksportas sumažėjo 1 proc., į Rusiją – 73,3 proc. Pieno
produktų eksportas labiausiai išaugo į Jungtines Valstijas ir Lenkiją, atsirado
naujos pieno produktų eksporto rinkos: Iranas, Sirija, Jordanija. Didžiausią
lietuviškos kilmės prekių eksporto dalį sudarė mineraliniai produktai, kurių
eksportas sumažėjo 17,2 proc. (sumažėjimą lėmė naftos kainų sumažėjimas),
tačiau augo Lietuvoje pagamintų baldų (7,8 proc.), trąšų (10,4 proc.) eksportas.
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mažmeninės prekybos
įmonių apyvarta
5,3 %

Mažmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų
prekybą, įmonių apyvarta 2015 m., palyginti su 2014 m., padidėjo 5,3 proc.
palyginamosiomis kainomis (pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką –
5,4 proc.).
Mažmeninė prekyba maisto prekėmis padidėjo 3,1 proc., ne maisto
prekėmis – 5,8 proc., mažmeninė prekyba automobilių degalais padidėjo
8,8 proc. palyginamosiomis kainomis.
Labiausiai
augo
telekomunikacijų
įrangos
mažmeninė
prekyba
specializuotose parduotuvėse – 84,5 proc., užsakomasis pardavimas paštu
arba internetu – 38,6 proc.

2015 m. statybos įmonės šalyje atliko darbų už 2,6 mlrd. EUR, t. y. 0,7 proc.
palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2014 m. Pastatų statybos darbų atlikta
5,8 proc. daugiau, o inžinerinių statinių statybos darbų – 4,5 proc. mažiau nei
2014 m.
Daugiausia atlikta inžinerinių statinių statybos darbų (47 proc. šalyje atliktų
darbų), negyvenamųjų pastatų ir gyvenamųjų pastatų statyba sudarė atitinkamai
36 ir 17 proc. šalyje atliktų darbų.

transporto krovinių
apyvarta 4,8 %
keleiviai oro uostuose
11,3 %

statybos darbai
2,6 mlrd. €, 0,7 %

Visų transporto rūšių krovinių apyvarta 2015 m. sumažėjo 4,8 proc., o krovinių
vežimas – 0,7 proc.
Bendroje krovinių apyvartoje didžiąją dalį užima geležinkelių ir kelių transporto
apyvarta. Geležinkelių transporto krovinių apyvarta ir kiekis sumažėjo 1,9
proc., Kelių transporto krovinių apyvarta sumažėjo 6,4 proc., tačiau krovinių
vežimas padidėjo – 1,2 proc.
Krovinių perkrovimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale
2015 m. išaugo 4,6 proc.
Keleivių srautas oro uostuose išaugo 11,3 proc.

2016 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje veikė 99,2 tūkst. ūkio subjektų, arba
44 proc. visų Juridinių asmenų registre įregistruotų ūkio subjektų. Veikiančių ūkio
subjektų skaičius per metus padidėjo 6,6 proc.
2015 m. buvo įregistruota kiek daugiau nei 10 tūkst. naujų ūkio subjektų, tai 26,9
proc. mažiau nei 2014 m. Daugiausia (25,4 proc.) ūkio subjektų užsiėmė
didmenine ar mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų
remontu.
Daugiau nei 80 proc. ūkio subjektų turėjo mažiau negu 10 darbuotojų, juose dirbo
17,6 proc. visų dirbančiųjų. Daugumos šalies ūkio subjektų vidutinės metinės
pajamos neviršija 0,3 mln. EUR, 0,2 proc. ūkio subjektų metinės pajamos viršija
40 mln. EUR.

įmonių ikimokestinis
pelnas per 9 mėn.
3,3 mlrd. €, 19 %

veikiantys ūkio
subjektai
99,2 tūkst., 6,6 %

Per devynis 2015 m. mėnesius Lietuvos įmonės uždirbo 3,3 mlrd. EUR
ikimokestinio pelno – 19 proc. daugiau negu per atitinkamą 2014 m. laikotarpį.
Ikimokestinis pelnas padidėjo visuose sektoriuose, išskyrus miškininkystės ir
žuvininkystės. Labiausiai padidėjo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonių
pelnas – 3 kartus. Apdirbamosios gamybos įmonių pelnas išaugo 50 proc. (dėl
daugiau nei dvigubai išaugusio pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir
farmacinių preparatų gamybos įmonių pelno).
Vidutinis įmonių pelningumas siekė 5,5 proc. ir buvo 0,8 proc. punkto didesnis
nei 2014 m. Pelningiausiai dirbo verslo paslaugų bei informacijos ir ryšių
įmonės, kurių pelningumas siekė atitinkamai 13,9 ir 12,2 proc. Mažiausiai
pelningos buvo prekybos bei miškininkystės ir žuvininkystės įmonės – jų
pelningumas sudarė atitinkamai 3,3 ir 4,2 proc.
Įmonių ikimokestinis pelnas augo sparčiau nei didėjo išlaidos darbuotojams –
atitinkamai 19 ir 12 proc.

Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė 2015 m., palyginti su 2014 m.,
padidėjo 0,6 proc. Augalininkystės produkcijos vertė padidėjo 10,5 proc., o
gyvulininkystės – sumažėjo 13,6 proc. Augalininkystės produkcijos vertės
padidėjimą nulėmė 12,2 proc. didesnis augalų derlius. Gyvulininkystės
produkcijos vertės sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjusios gyvulių ir
gyvulininkystės produktų supirkimo kainos, ypač pieno (24,5 proc.) ir kiaulių
(11,7 proc.).

žemės ūkio produkcija
0,6 %
augalininkystė
10,5 %
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Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2015 m. sumažėjo 8,7 proc. Tam
įtakos turėjo 14,8 proc. sumažėjusios gyvulių ir gyvulininkystės produktų
supirkimo kainos ir 0,5 proc. – augalininkystės produktų supirkimo kainos.
2015 m., ankštinių augalų derlius buvo 2,3 karto, javų – 18,4 proc. didesnis
nei 2014 m., daugiau buvo išauginta galvijų (13,9 proc.), avių ir ožkų
(3,1 proc.).

užimti gyventojai
1 335 tūkst., 1,2 %
bedarbiai
134 tūkst., 15,2 %
nedarbo lygis
9,1 proc.
1,6 proc. punkto
bruto darbo
užmokestis
712 €, 5,1 %
neto darbo
užmokestis
553 €, 4,8 %

gyvulininkystė
13,6 %

2015 m. šalyje buvo 1 mln. 335 tūkst. užimtų gyventojų, 134 tūkst. bedarbių ir
1 mln. 15 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų. Per
2015 m. užimtų gyventojų skaičius padidėjo 15,9 tūkst., arba 1,2 proc., o
sumažėjo bedarbių – 24,1 tūkst., arba 15,2 proc., ir ekonomiškai neaktyvių
gyventojų – 14,7 tūkst., arba 1,4 proc. Nedarbo lygis sudarė 9,1 proc. ir buvo
1,6 procentinio punkto mažesnis nei 2014 m.
2015 m. vidutinis mėnesinis bruto (iki mokesčių) darbo užmokestis, įskaitant
individualiąsias įmones, sudarė 712 EUR ir, palyginti su 2014 m., padidėjo
5,1 proc., arba 35 EUR. Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius mokesčius) darbo
užmokestis sudarė 553 EUR ir per metus padidėjo 4,8 proc., arba 25 EUR.
Realusis darbo užmokestis (neto darbo užmokestis atsižvelgus į vartotojų
kainų pokyčius) per metus padidėjo 5,8 proc.
2015 m. bruto darbo užmokestis sparčiau didėjo privačiajame sektoriuje
(6 proc., arba 39 EUR), ir sudarė 694 EUR, o valstybės sektoriuje padidėjo
3,8 proc., arba 27 EUR, ir sudarė 748 EUR.
2015 m. bruto darbo užmokestis didėjo visų ekonominės veiklos rūšių
įmonėse, ypač informacijos ir ryšių veikloje (apie 8,3 proc.), apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų veikloje (apie 8,2 proc.), meninėje, pramoginėje ir poilsio
organizavimo veikloje (apie 7,5 proc.), o mažiausiai augo viešajame valdyme ir
gynyboje; privalomajame socialiniame draudime, (apie 2,4 proc.), švietime
(apie 3 proc.).
Vidutinis darbuotojų, mokėjusių mokesčius Sodrai, skaičius sudarė apie
1 240,5 tūkst. Iš jų daugiau nei du trečdaliai dirbo privačiajame (68,7 proc.),
mažiau nei trečdalis (31,3 proc.) – valstybės sektoriuje. Finansuojamose iš
biudžeto įstaigose ir organizacijose 2015 m. dirbo apie 317,5 tūkst. (25,6 proc.
visų šalies ūkio) darbuotojų. Iš jų 135,4 tūkst. (42,6 proc.) dirbo švietime, po 80
tūkst. (25,3 proc.) sveikatos priežiūros ir socialinio darbo bei viešajame
valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime. Darbuotojų,
finansuojamų iš biudžeto, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2015 m.
sudarė apie 721 EUR ir per metus didėjo daugiau nei 3 proc.

2016 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 889 tūkst. nuolatinių gyventojų –
32,7 tūkst., arba 1,1 proc. mažiau negu 2015 m. pradžioje.
Nuolatinių gyventojų skaičius mažėjo dėl dviejų priežasčių: 70 proc. bendro
nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjimo sudarė neigiama neto tarptautinė
migracija (22,9 tūkst. daugiau žmonių emigravo negu imigravo) ir 30 proc. –
neigiama natūrali gyventojų kaita (mirė 9,8 tūkst. daugiau žmonių negu gimė
kūdikių). Dėl minėtų priežasčių praėjusiais metais Lietuva neteko beveik viso
Mažeikių miesto.
2015 m. iš Lietuvos emigravo 25,5 tūkst. vyrų ir 21 tūkst. moterų. Palyginti su
2014 m., emigravusių vyrų skaičius padidėjo 7 tūkst. (1,4 karto), moterų –
2,9 tūkst. (1,2 karto). Kas trečias emigravęs vyras buvo 19–26, kas penktas –
27–34 metų amžiaus. Palyginti su 2014 m., emigravusių 19–26 metų
amžiaus vyrų skaičius padidėjo 3 tūkst., arba 1,6 karto, 27–34 metų
amžiaus – 1 tūkst., arba 1,2 karto.
Į Lietuvą 2015 m. imigravo 23,6 tūkst. žmonių, iš jų 19,8 tūkst. (83,8 proc.)
buvo į Lietuvą grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai ir 3,8 tūkst. (16,2 proc.)
užsieniečiai. Palyginti su 2014 m., imigrantų skaičius sumažėjo 0,7 tūkst. (2,9
proc.) – į Lietuvą grįžo šiek tiek daugiau Lietuvos Respublikos piliečių (0,3
tūkst., arba 1,5 proc.), o užsieniečių atvyko mažiau (1 tūkst., arba 20,8 proc.).

gyventojų skaičius
2 889 tūkst., 1,1 %
gimė
32 tūkst., 5,3 %
mirė
41,8 tūkst., 3,7 %
emigravo
46,5 tūkst., 27 %
imigravo
23,6 tūkst., 2,9 %
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