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2020 m. įgyvendinti vertinimai
•

2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos švietimo ir mokslo srities 1 ir
9 prioritetų poveikio vertinimas (ŠMSM)

•

2021–2027 m. visuomenės skaitmeninimo išankstinio poveikio vertinimas (EIM)

•

Europos Sąjungos fondų investicijų poveikio Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono
strategijos įgyvendinimui vertinimas (FM)

•

Socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimas (FM)

•

ES fondų investicijų ir kitų valstybės intervencijų poveikio visuomenės gyvenimo
kokybės augimui vertinimas (FM)
2 teminiai horizontalūs
3 prioriteto/ uždavinio/priemonės
lygmens
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2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos švietimo ir
mokslo srities 1 ir 9 prioritetų poveikio vertinimas (1)
Nagrinėtos investicijos:
• ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą bei neformalų vaikų švietimą
• aukštąjį mokslą ir studijas
• viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimų stiprinimą
• profesinį ir suaugusiųjų mokymą
• mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir žinių komercinimą
2015 -2016
2017 - 2019
2020 - 2023
Nustatyta,
kad
... intervencijos atitinka veiksmų programoje identifikuotus iššūkius ir prisideda prie
siekiamų pokyčių bei veiksmų programos lygiu nustatytų stebėsenos rodiklių. Tačiau dalis
identifikuotų iššūkių ir nustatytų siekių reikalauja papildomų veiksmų, norint ir toliau
didinti švietimo kokybę ir prieinamumą visais lygmenimis bei mokslo ir verslo
bendradarbiavimą ir žinių komercinimą ...
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2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos švietimo ir
mokslo srities 1 ir 9 prioritetų poveikio vertinimas (2)
Poveikio švietimo įstaigų tinklo efektyvumui analizė parodė, kad teigiamą poveikį turėjo
• investicijos į bendrojo ugdymo įstaigų infrastruktūrą, pritaikant ją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
paslaugoms teikti,
• centralizuotai vykdomi projektai, skirti aprūpinti švietimo įstaigas mokykliniais autobusais, gamtos ir
technologinių mokslų įranga ir priemonėmis bei specialiųjų poreikių turintiems vaikams reikalingomis
techninėmis priemonėmis
• investicijos į neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą
Tačiau :
 investicijos neatliepė iššūkių, susijusių su dalyvavimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme
2015 -2016
2019
2020 - 2023
skirtumais
mieste ir kaimo vietovėse2017
bei- pagal
SEK statusą
 nepakankamos mokinių galimybės savo mokyklose naudotis laboratorija
 tikslinių, į mokinį nukreiptų priemonių, skirtų gerinti ugdymo pasiekimus, trūkumas
Rekomenduojama
• didinti dalyvavimą ikimokykliniame ugdyme kaimo vietovėse, užtikrinant prieinamas ir pasiekiamas, t. y. arti
namų esančias, ikimokyklinio ugdymo paslaugas bei didinant ikimokyklinio ugdymo paklausą
• 2021–2027 m. laikotarpiu svarbu aprūpinti mokyklas laboratorine įranga, užtikrinant mokinių galimybes ja
naudotis mokymosi procese
• tikslinė (pilotinė) intervencija identifikuotose mokyklose finansuojant kokybišką visos dienos ugdymą 2–7
4
klasių mokiniams

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos švietimo ir
mokslo srities 1 ir 9 prioritetų poveikio vertinimas (3)
Investicijų aukštąjį mokslą ir studijas efektyvumą ir poveikį bei riboja
• silpnas universitetų tinklo optimizavimo, tarp jų ir universitetų jungimo proceso koordinavimas
• reguliacinių ir administracinių priemonių įgyvendinti universitetų tinklo optimizavimo planą stoka
• mažėjantis vidurinį išsilavinimą įgyjančių mokinių skaičius ir nuo 2014 m. - nuolatinis studentų skaičiaus
mažėjimas
Todėl ateityje būtina
 veiksmingas universiteto tinklo pertvarkos įgyvendinimo koordinavimas
 pokyčiai ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo švietimo lygmeniu, mažinant pasiekimų rezultatų netolygumą ir
poveikį mokinių iš socialiai pažeidžiamų grupių ir žemesnio SEK statuso galimybėms siekti aukštojo mokslo
 plačiau 2015
taikyti
konkursinį aukštojo mokslo
įstaigų projektų, skirtų inovatyvių,
į studentą orientuotų mokymo
-2016
2017 - 2019
2020 - 2023
metodų adaptavimui ir taikymui studijų procese, finansavimą
Investicijos į profesinį ir suaugusiųjų mokymą yra fragmentuotos t.y. intervencijos, kurios yra skirtos didinti
suaugusiųjų mokymosi apimtis, apėmė tik atskiras tikslines grupes, pvz., socialiai jautrių grupių asmenis, vidurinio
išsilavinimo neįgijusius asmenis, švietimo įstaigų darbuotojus, pedagogus ir profesijos mokytojus, medikus
Rekomenduojama ateityje MVG taikyti
 individualių mokymosi paskyrų modelį
 plačios apimties iniciatyvas, skirtas įtraukti kuo didesnį žmonių skaičių ir taip populiarinti MVG
 tikslines intervencijas, nukreiptas į profesinį mobilumą į prioritetines arba aukštesnę pridėtinę vertę kuriančias
profesijas; tokio tipo intervencijoms galėtų būti taikomi į rezultatus orientuoti fiksuoti įkainiai
5

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos švietimo ir
mokslo srities prioritetų 1 ir 9 prioritetų poveikio vertinimas (4)
Nustatyta, kad Lietuvos MTEPI sistema, o ypač MTEPI infrastruktūra
• išlieka stipriai priklausoma nuo ES investicijų
• priemonės kol kas ribotai prisideda prie sukurtos MTEPI infrastruktūros įveiklinimo ir išorės vartotojų iš ūkio
subjektų pritraukimo, nes lėšos sukoncentruotos į MTEPI infrastruktūros plėtrą, atnaujinimą ir integraciją į
tarptautinius tinklus
• Esminiam pokyčiui pasiekti yra reikalingos papildomos priemonės, nukreiptos į MTEPI ekosistemos dalyvių – MSI,
verslo įmonių bei viešojo ir privataus sektoriaus tyrėjų – elgesio pokyčius
Rekomenduojama
 MSI vykdomo žinių komercinimo apimtims padidinti reikalingos sisteminio ir organizacinio lygmens paskatos,
nukreiptos
MSI ir viešojo sektoriaus2017
tyrėjų
elgsenos pokyčius:
2015į -2016
- 2019
2020 - 2023
• sisteminės paskatos, kurios apima dosnų MSI pritrauktų privačių investicijų arba ES bendrųjų programų lėšų
bendrafinansavimą (pvz., 50 proc.) ir tyrėjams projektuose taikomų atlyginimų lubų panaikinimą;
• organizacinės paskatos, siekiant formuoti komercinimo kultūrą MSI plačiai finansuojant veiklas įvairiais
komercinimo ciklo etapais:žinių / know how inventorizacija; koncepcijos patvirtinimas; maketo testavimas ir
patikrinimas; patentų paraiškų registravimas; prototipavimas; faktinis komercinimas, bendradarbiaujant su
užsienio arba Lietuvos verslo įmonėmis
• individualios paskatos tyrėjams vykdyti žinių komercinimą, kurios atsiranda dėl įgyvendinamų sisteminio ir
organizacinio lygmens paskatų
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2021–2027 m. visuomenės skaitmeninimo išankstinio poveikio
vertinimas (EIM)(1)

Lietuva tebėra skaitmeninimo „vidutiniokė“, nes :
• silpni Lietuvos gyventojų skaitmeniniai gebėjimai
• nepakankamos verslo investicijos į skaitmenines technologijas
• lėta viešojo sektoriaus skaitmeninė transformacija
.
Sėkmės sąlygos (2021-2027):
• holistinis požiūris, politinė lyderystė (EIM, IVPK)
• viešojo sektoriaus motyvacinė sistema ir investuota į skaitmeninius
2015 -2016
2017 - 2019
2020 - 2023
gebėjimus
• politikos eksperimentavimo įrankiai , mokslo-verslo-valstybės sąveika
• alternatyvūs finansavimo šaltiniai –Europos Komisijos valdomos programos („Skaitmeninė
Europa“, „Europos horizontas“, „Invest EU“, Europos infrastruktūros tinklų priemonė (CEF2 Digital);

• laiku įgyvendinti reikiami teisinės bazės pokyčiai
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2021–2027 m. visuomenės skaitmeninimo išankstinio poveikio vertinimas (2)
Švietimo sistemos pokyčiai:
 Skaitmeninio ugdymo priemonių diegimas bendrojo ir
profesinio lavinimo sistemose
 Aukštojo mokslo programų atnaujinimas ir pritaikymas
skaitmeniniam turiniui
 Skaitmeninių gebėjimų suteikiantis suaugusiųjų švietimas.
Pokyčių lyderiai – ŠMSM.

.

Valstybė „realiu laiku“:
 Išmanios, į vartotoją
orientuotos ir tarpvalstybinės
paslaugos
 E. sveikata
 Išmanieji miestai.
 Efektyvus valstybės „debesis“
 Naujos kartos ryšio plėtra
Pokyčių lyderiai – EIM, VRM,
SM, IVPK, SAM, savivaldybės.

Saugus ir patrauklus
skaitmeninis turinys:
 Kova su dezinformacija.
 Patraukli skaitmeninė
kultūra.
 Saugus internetas vaikams.
Pokyčių lyderiai – KM, SADM.

2015 -2016

Darbo rinkai reikalingi gebėjimai:
 Skaitmeninės transformacijos
radikaliai paveiktų darbuotojų
gebėjimai.
 Darbo jėgos įgūdžių
atnaujinimas.
 Didesnis moterų vaidmuo
skaitmeninėje ekonomikoje.
Pokyčių lyderiai – EIM, SADM
ŠMSM, Užimtumo tarnyba.

2017 - 2019

Stipri Lietuvos kibernetinio
saugumo ekosistema:
 Saugus gyventojų ir įmonių
elgesys kibernetinėje erdvėje.
 Verslo bendradarbiavimas
didinant valstybės kibernetinio
saugumo pajėgumus.
Pokyčių lyderiai – KAM, EIM,
ŠMSM.

2020 - 2023

Įveiklinta duomenų ekonomika
 Atveriami prioritetiniai Europai
duomenys.
 Tinkama infrastruktūra
duomenų atvėrimui.
 Atvirų duomenų praktikos
institucionalizavimas.
 Paskatos duomenimis
grįstiems verslo sprendimams.
Pokyčių lyderiai – EIM, IVPK.

Lietuvos verslas ir mokslas –
skaitmeninių technologijų
lyderiai:
 Investicijos į naujų
skaitmeninių technologijų
vystymą.
 Politikos eksperimentavimo
įrankiai.
 Investicijos į pramonės
skaitmeninimą.
 Skaitmeninių startuolių
ekosistemos plėtra.
Pokyčių lyderiai – EIM, ŠMSM,
LMT, INVEGA
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Socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimas (FM)(1)
Pastebima teigiamų tendencijų, tačiau kol kas:
•
•

•
•

•

kolektyvinių sutarčių skaičius ir aprėpties mastas išlieka vienas žemiausių visoje ES
- pastarasis siekia vos 15-20 proc.
informavimo ir konsultavimo veiklų reguliarumas ir kokybė didžiąja dalimi
priklauso nuo vadovo bei vidinės organizacijos kultūros
neformalios diskusijos ar pasitarimai darbo klausimais reguliariai vyksta vos
daugiau nei pusėje visų darboviečių (57 proc.)
ženkli
dalis darbuotojų teigė
esantys nepatenkinti 2020
dėl -savo
2015 -2016
2017 - 2019
2023 gaunamo atlyginimo ir
karjeros galimybių, jautė baimę prarasti darbą
geriausiai vertinti darbo sąlygų aspektai – darbo sauga, darbo ir poilsio režimas ir
socialinės garantijos
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Socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimas (FM)(2)
• viešame sektoriuje kolektyvinių sutarčių. aprėptis yra reikšmingai didesnė nei
•
•
•
•

•

privačiame sektoriuje, bet darbo sąlygos yra vertinamos prasčiau
ryškūs kontrastai tarp skirtingų ūkio šakų, geriausiai socialinis dialogas ir jo
poveikis vertintas finansų ir draudimo veiklą vykdančiose įmonėse, o prasčiausiai
viešojo valdymo ir gynybos srityje
geriausiai socialinio dialogo veiklos buvo vertintos labai mažose bei didelėse
įmonėse, prasčiausiai, - vidutinio dydžio (50-249 darbuotojai) įmonėse
užsienio kapitalo įmonės pasižymi geresniu darbuotojų ir darbdavių tarpusavio
2015 -2016
- 2019 darbo sąlygų vertinimu
2020 - 2023
pasitikėjimu
bei šiek tiek 2017
geresniu
socialinių partnerių organizacijų įtaką riboja tarpusavio fragmentacija bei
finansinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumas, žinių, gebėjimų ir galimybių teikti
nuolatinę pagalbą organizacijų nariams stoka; narystė šiose organizacijose ir
toliau išlieka žema
2017 m. įsigalioję Darbo kodekso pokyčiai itin didelio poveikio socialiniam
dialogui lig šiol neturėjo, tačiau pastebėta teigiamų tendencijų
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Socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimas (FM)(3)
2014–2020 m. ES investicijų į socialinį dialogą intervencijos.neturėjo reikšmingo poveikio darbo sąlygoms ir
darbo rinkos patrauklumui, nes:
1) ribotas veiklų mastas; 2) ryškesnės orientacijos į konkrečios tikslinės grupės poreikius trūkumas; 3)
nekokybiškas dalies viešinimo ir į tikslines grupes orientuotų veiklų įgyvendinimas; 4) konsultacinio pobūdžio
veiklų trūkumas
Rekomendacijos:
 siekiant stiprinti socialinių partnerių organizacijas, siūloma įvesti reprezentatyvumo kriterijus (šakos ir
teritorijos lygiais)
 siūloma įvesti kriterijus, leidžiančius atskirti socialinių partnerių organizacijas (ypač šakos ir teritorijos lygiais)
nuo tokių įgaliojimų neturinčių darbuotojų ar darbdavių asociacijų, turinčių kitas (pvz., lobistinio pobūdžio)
funkcijas.
-2016 streiko paskelbimo
2017
- 2019 pvz., išplečiant šią teisę 2020
 siūloma2015
palengvinti
sąlygas,
ne tik- 2023
profesinių sąjungų
darbuotojams, arba sutrumpinant streiko įspėjimo terminą. Tokiu būdu darbuotojai įgautų daugiau derybinės
galios, taigi darbdaviams atsirastų papildomas interesas dalyvauti kolektyvinėse derybose.
 planuoti daugiau konsultacinio pobūdžio mokymų konkrečiai tikslinei grupei kylantiems klausimams
 įvairių socialinio dialogo formų skatinimas privačiose įmonėse, ypač aktualu labiau informuoti darbdavius
apie socialinio dialogo, įskaitant ir kolektyvinių sutarčių, ekonominę naudą (pvz., pasitelkiant Lietuvos įmonių
gerosios praktikos pavyzdžius ar socialinio dialogo „ambasadorius“).
 skatinti gerosios praktikos sklaidą, pateikiant pavyzdžius, kuomet socialinio dialogo pagalba buvo išspręsta
konkreti darbovietės problema
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ES fondų investicijų poveikio ES Baltijos jūros regiono strategijos
įgyvendinimui vertinimas FM (1)
.
Nustatyta, kad
•
•

•

•
•
•

2009–2020 m. laikotarpiu BJRS aktualios intervencijos Lietuvoje buvo finansuotos bent 41 skirtingo finansavimo
šaltinio lėšomis; Lietuvos subjektai dalyvavo daugiau kaip 2,7 tūkst. prie BJRS įgyvendinimo prisidėjusių
projektų, kurių bendra finansinė apimtis viršijo 5,6 mlrd. EUR.
daugelio šių investicinių programų intervencijų indėlis į BJRS įgyvendinimą buvo atsitiktinis (ne tikslingai
planuotas), o poveikis – netiesioginis
nesant tikslinio BJRS finansavimo šaltinio politinis dėmesys BJRS įgyvendinimui yra mažas, BJRS įgyvendinimo
koordinavimo sistema šalyje yra neefektyvi – neužtikrinamas su BJRS įgyvendinimo koordinavimu susijusių
žmogiškųjų išteklių pakankamumas ir tvarumas, trūksta tarpinstitucinio bendradarbiavimo tarp skirtingas BJRS
2015 -2016
2017 - 2019
2020 - 2023
politikos sritis ir horizontaliuosius veiksmus koordinuojančių institucijų
Dėl nepakankamo dėmesio BJRS Lietuvos politiniame ir instituciniame lygmenyje, nacionalinėje strateginėje
darbotvarkėje įtvirtintos sąsajos su BJRS yra daugiausiai deklaratyvios
Rengiant ir įgyvendinant įvairias investicines programas, tiek instituciniame lygmenyje, tiek visuomenėje trūksta
informuotumo apie galimų BJRS aktualių intervencijų finansavimo šaltinių įvairovę
Finansiniu požiūriu BJRS aktualios intervencijos labiausiai prisidėjo prie strategijos politikos sričių „Transportas“,
„Maistinės medžiagos“ ir „Pavojingos medžiagos“ bei „Energetika“, politikos srityse „Bioekonomika“ ir
„Inovacijos“ įgyvendinti projektai pasižymėjo santykinai stipriau išreikšta bendradarbiavimu ir partneryste
Baltijos jūros regione
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ES fondų investicijų poveikio ES Baltijos jūros regiono strategijos
įgyvendinimui vertinimas FM (2)
.
Rekomenduojama
•
•

•
•

siekiant BJRS sukurti didesnę pridėtinę vertę Lietuvai, siūloma atskirose viešosios politikos srityse
politiniu lygmeniu išskirti prioritetines bendradarbiavimo Baltijos jūros regione sritis ir
partnerystės kryptis
užtikrinti BJRS koordinavime dalyvaujančių Lietuvos institucijų žmogiškųjų resursų pakankamumą
ir tvarumą, užtikrinti faktinį susietumą tarp BJRS tikslų bei politikos sričių ir įvairių investicinių
programų prioritetų bei uždavinių, inicijuojant BJRS politikos sričių įgyvendinimo koordinavime
dalyvaujančių
institucijų atstovų
įsitraukimą į įvairių Lietuvoje2020
rengiamų
investicinių programų
2015 -2016
2017 - 2019
- 2023
intervencijų planavimą
aktyvinti Nacionalinę BJRS įgyvendinimo priežiūros komisiją – jos rėmuose reguliariai organizuoti
BJRS koordinavime dalyvaujančių institucijų ir kitų suinteresuotų šalių susitikimus, kuriuose būtų
aptariami ...
didinti informuotumą apie BJRS ir paskatinti įvairių finansavimo šaltinių lėšų nukreipimą jos
įgyvendinimui, sukuriant konsoliduotą informacijos apie BJRS platformą, kurioje būtų pateikiama
svarbiausia informacija apie įvairius BJRS įgyvendinimo aspektus
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ES fondų investicijų ir kitų valstybės intervencijų poveikio visuomenės
gyvenimo kokybės augimui vertinimas (FM)
Vertinimo tikslas dvejopas : 1) sukurti GKAM 2) panaudoti GKAM, įvertinant finansų politikos poveikį GKA ir
pateikti pasiūlymus kaip optimizuoti valstybės finansų politiką siekiant visuomenės GKA trumpuoju, vidutiniu ir
ilguoju laikotarpiu
Pagrindiniai vertinimo rezultatai
1. Visuomenės gyvenimo kokybės samprata, rodikliai ir VGKI:
• Visuomenės gyvenimo kokybė – pagal objektyvius parametrus vertinama ekonominių, socialinių ir aplinkos
veiksnių visuma, atspindinti išorines ir vidines visuomenės galimybes ir potencialą (gyvenimo sąlygas, aplinkos
tinkamumą gyventi, savybes, įgūdžius ir gebėjimus)
• VGKI struktūra (apima 55 socialinius, ekonominius ir aplinkos rodiklius, kurie suskirstyti į 10 dimensijų ir 19
2015 -2016
2017 - 2019
2020 - 2023
visuomenės gyvenimo kokybės veiksnių grupių
• VGKI paskirtis
• apibendrinti (agreguoti) ir patraukliai viešinti informaciją apie gyvenimo kokybės pokyčius, kuriuos atspindi
skirtingi gyvenimo kokybės rodikliai
• analizuoti dinamiką laikui bėgant (VGKI skaičiuojamas nuo 2005 m.)
• analizuoti atotrūkį nuo galutinio tikslo (VGKI=100) – šią galimybę suteikia GKI rodiklių siektinų reikšmių
įtraukimas į GKI rodiklių reikšmių normavimą
• Lietuvos situacijos palyginimas su kitomis šalimis ir valstybės intervencijų (finansų politikos ir kitų) planavimas
turėtų būti atliekamas atskirų VGKI rodiklių ir (arba) jų pjūvių, o ne VGKI pagrindu.
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• ES fondų investicijų ir kitų valstybės intervencijų poveikio
visuomenės gyvenimo kokybės augimui vertinimas (FM)
•

2. GKAM yra kombinuotas dinaminis modelis, kuris leidžia įvertinti (ex-post) ir prognozuoti (ex-ante) skirtingų
valstybės finansų politikos intervencijų poveikį VGKI ir atskiriems VGKI rodikliams trumpuoju (1-2 m.), vidutiniu
(3-4 m.) ir ilguoju (5-7 m.) laikotarpiu.
• GKAM apima du blokus:
 GKAM makroekonometrinį modelį, skirtą pagrindiniams šalies ūkio procesams prekių, paslaugų ir darbo
rinkose aprašyti bei įvertinti intervencijų poveikį pagrindiniams makroekonominiams ir daliai GKI rodiklių (iš
viso 25 VGKI rodikliams).
 GKAM mikrosimuliacinį modelį, skirtą įvertinti intervencijų poveikį namų ūkių disponuojamoms pajamoms
ir daliai kitų GKI rodiklių (iš viso 13 VGKI rodiklių). GKAM mikrosimuliacinis modelis apima EUROMOD,
2015 -2016
2017 - 2019
2020 - 2023
mikro duomenų (konkrečiai – ES-SPGS) modifikavimą ir sąsają tarp GKAM mikro ir makro blokų bei VGKI
rodiklių apskaičiavimą iš modifikuotų mikro duomenų
Bazinis scenarijus – 2019 m. biudžetas su ES parama;
Pagrindinis pokyčių scenarijus „noCOVID“ – 2020 m. biudžetas be COVID-19 intervencijų.
Pagrindinis pokyčių scenarijus „COVID“ – 2020 m. biudžetas su COVID-19 intervencijomis (6,1 mlrd. Eur).
Pagrindinis scenarijus „nosupport“ – 2019 m. biudžetas be ES paramos.
Papildomas pokyčių scenarijus „NPD“ - 2019 m. biudžetas su ES parama + NPD didinimo priemonės 2020 m.,
Papildomas pokyčių scenarijus „PEN“ - 2019 m. biudžetas su ES parama + pensijų didinimo priemonės 2020 m.
(išskyrus vienkartinę išmoką).
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ES fondų investicijų ir kitų valstybės intervencijų poveikio visuomenės
gyvenimo kokybės augimui vertinimas (FM)
•
•
•

•

3. Vertinime nustatyta, kad
Trumpuoju laikotarpiu didžiausia VGKI reikšmė pasiekiama scenarijaus „COVID“ atveju, o ilguoju – šiek tiek
didesnę VGKI reikšmę duoda scenarijus „noCOVID“
Vertinant suminį intervencijų poveikį 2020-2025 m. geriausią rezultatą duoda scenarijus „COVID“
Prognozuojama, kad įgyvendinus visas COVID-19 intervencijas VGKI reikšmė 2020 m. turėtų siekti 61,7, o 2025
m. – 63,4
ES ir kitos tarptautinės paramos investicijos didžiausią teigiamą poveikį daro VGKI materialinių gyvenimo sąlygų
ekonominio saugumo ir būsto bei verslo inovatyvumo, užimtumo ir nedarbo dimensijoms dėl teigiamo poveikio
darbo užmokesčiui ir užimtumo rodikliams
2015 -2016

2017 - 2019

2020 - 2023
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Pasiūlymai dėl valstybės finansų politikos intervencijų
optimizavimo
Papildomų scenarijų „NPD“ ir „PEN“ analizė
atskleidė, kad:
• NPD didinimas duoda trumpalaikį teigiamą
efektą BVP augimui ir pajamų nelygybei,
tačiau neigiamai veikia vyresnių asmenų
skurdo lygį
• NPD didinimas turėtų būti derinamas su
pensijų didinimu, kuris didina gyvenimo
kokybę beveik visose dimensijose
Pasiūlymai dėl valstybės finansų politikos
intervencijų optimizavimo priklauso nuo
vertinamo laikotarpio:
• Tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiais
„COVID“ scenarijaus intervencijos duoda
didžiausią suminį VGKI, lyginant su kitais
scenarijais
• Tačiau 2025 m. GKI būtų šiek tiek didesnis
„noCOVID“ scenarijaus atveju
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Klausimai...
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