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DĖL 2023 METAIS TAIKYTINO MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO DYDŽIO 
 
 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, 

Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos narė, teikia nuomonę dėl 2023 metais taikytino minimaliojo 
darbo užmokesčio dydžio. 

LVK atkreipia dėmesį į didelį makroekonominį neapibrėžtumą, kurio sąlygomis yra itin sunku 
tiksliai prognozuoti ekonomikos raidą net ir trumpuoju laikotarpiu. 2021 m. gruodžio mėn. Lietuvos 
bankas prognozavo 3,6 proc. p. realaus BVP augimą 2022 m., 2023 m. – 3,8 proc. p. augimą. Kovo 
mėnesį Lietuvos bankas sumažino prognozes iki augimo po 2,7 proc. p. atitinkamai 2022 ir 2023 
metais. Naujausiomis Finansų ministerijos jau prognozuojamas tik 1,6 proc. p. 2022 m. ir 2,5 proc. p. 
realaus BVP augimas 2023 m. Atsižvelgiant į dalį išsipildžiusių neigiamų rizikų bei ne tik 
išliekantį, tačiau ir augantį ekonominį neapibrėžtumą, šiais metais buvo peržiūrėtos tiek 
Finansų ministerijos, tiek Lietuvos banko makroekonominės prognozės į neigiamą pusę. 
Tikėtina, kad Lietuvos ekonomika 2022 m. fiksuos mažiausią realaus BVP augimą nuo 2015 m. ar net 
2012 m. (be 2020 m., kuomet ekonomiką susitraukė dėl pandemijos). 

Atsižvelgiant į tai, LVK pritaria 2022 m. rugsėjo 13 d. Trišalės tarybos posėdžio metu 
pristatytam Lietuvos banko siūlymui minimaliąją mėnesinę algą (MMA) kitais metais didinti 
dalimis. Lietuvos banko siūlymu,  2023 m. sausio mėnesį siūlomas MMA/VDU santykis būtų 45 proc., 
o MMA sudarytų 798,97 Eur (+ 9,3 proc. p.). 2023 m. birželio mėnesį, atsižvelgiant į ekonomikos raidą 
(jeigu 2023 m. I ketv. metinis BVP būtų teigiamas ir VDU faktinis augimas 2023 m. I ketv. būtų didesnis, 
nei prognozuota Finansų ministerijos), MMA būtų didinamas dar kartą, pasiekiant 50 proc. MMA/VDU 
santykį, MMA sudarant 887,74 Eur. Tokiu būdu 2023 metų eigoje MMA padidėtų 21,6 proc. arba 
157,74 Eur.  

LVK nuomone, tai būtų visų pusių (tiek darbdavių, tiek profesinių sąjungų) lūkesčius atliepiantis 
sprendimas, kadangi būtų numatytas žymus MMA padidėjimas 2023 m. (profesinių sąjungų lūkestis), 
tuo pačiu nuosaikesnis MMA padidinimas metų pradžioje energetinių resursų krizę ir pirmuosius 
ekonominio lėtėjimo požymius patiriantiems verslams būtų lengviau pakeliamas, be to,  būtų palikta 
galimybę sprendimus koreguoti, susidūrus su dar didesniais ekonominiais iššūkiais (darbdavių 
lūkestis).  

Maloniai prašome atsižvelgti į išdėstytus argumentus priimant Vyriausybės sprendimą dėl MMA 
dydžio 2023 m. 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 
 
Pagarbiai 
 
Prezidentas        Andrius Romanovskis 
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