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Biudžetais formuojami balansai ir išlaidų dydžiai

Rodiklių paskelbimo data
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Valdžios sektoriaus balanso
rodiklis2, proc. BVP
Struktūrinis valdžios sektoriaus
balanso rodiklis, proc. BVP
Valstybės biudžeto, Valstybinio
socialinio draudimo fondo,
Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžetų konsoliduota
išlaidų visuma3, mln. eurų
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Kartu su naujausiais rodiklių dydžiais, pateikiami ir ankščiau skelbti rodiklių dydžiai.
Duomenys parengti pagal Europos sąskaitų sistemos 2010 metodologiją, teigiamas dydis reiškia perteklių, neigiamas – deficitą.
3
Iki 2018 m. birželio 28 d. išlaidų visuma apskaičiuota nevertinant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, sumuojant atitinkamų biudžetų 2018 m.
rodiklių patvirtinimo įstatymų projektuose nustatytus visų išlaidų dydžius. Nuo 2018 m. birželio 28 d. išlaidų visuma apskaičiuojama pagal 2018 m. birželio 28 d. Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 5, 17, 19, 37, 38 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1328, išlaidų visumą koreguojant biudžetams priskiriamoms
palūkanoms už skolą, diskrecinėmis pajamų priemonėmis, vienkartinėmis išlaidų priemonėmis, ciklinėmis nedarbo išmokomis ir investicijoms, kaip nustatyta Stabilumo ir
augimo pakto reglamente.
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Duomenys skelbiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais:
 Dėl struktūrinio postūmio užduoties įvykdymo ir struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio ataskaitos bei rašytinio pranešimo
rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2017 m. birželio 9 d., Nr.1K-228).
 Dėl valdžios sektoriaus išlaidų augimo ribojimo taisyklės vertinimo nustatymo (2017 m. liepos 28 d., Nr.1K-288).
Naujausi duomenys parengti įvertinus:
 Finansų ministerijos parengto, 2019 m. rugsėjo 11 d. paskelbto ir Valstybės kontrolės, vykdančios nepriklausomos biudžeto politikos
kontrolės institucijos funkcijas, patvirtinto ekonominės raidos scenarijaus duomenis;

 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto, kuriam 2019 m. spalio 16 d.
pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė (nutarimo Nr. 1031), duomenis ir projekto apžvalgoje pateiktus duomenis;
 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto, kuriam Lietuvos Respublikos
Vyriausybė pritarė 2019 m. spalio 16 d. (nutarimo Nr. 1032), duomenis;
 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto, kuriam Lietuvos Respublikos
Vyriausybė pritarė 2019 m. spalio 16 d. (nutarimo Nr. 1033), duomenis.
Duomenys gali būti naudojami įgyvendinant 2014 m. lapkričio 6 d. Nr. XII-1289 Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo
konstitucinį įstatymą (toliau – Konstitucinis įstatymas), tai yra:
 ex-ante vertinimui, ar biudžetų visumos išlaidų augimas atitinka valdžios sektoriaus išlaidų augimo ribojimo taisyklę, nustatytą
Konstitucinio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje;
 ex-post vertinimui, ar buvo įvykdyta struktūrinio postūmio užduotis (jei ši buvo nustatyta Lietuvos Respublikos Seimo); ar buvo
tenkinama bent viena iš Konstitucinio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta sąlyga ir, ar biudžetų visumos išlaidų augimas atitiko valdžios
sektoriaus išlaidų augimo ribojimo taisyklę.

