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VERTINIMO TIKLSLO IR APIMTIES PRISTATYMAS
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos pažangos vertinimas atliekamas pagal 2018 m.
vasario 28 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 14P-14, sudarytą tarp Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos ir ūkio subjektų grupės UAB „ESTEP Vilnius“ ir UAB “Visionary Analytics“. Šis struktūrinių
reformų poveikio Lietuvos ekonomikai vertinimas yra integruotos 2014–2020 m. ES fondų investicijų
veiksmų programos tarpinio vertinimo ataskaitos dalis.
Šio vertinimo tikslas – atsižvelgiant į LR Vyriausybės pateiktų struktūrinių reformų (švietimo,
sveikatos apsaugos, mokesčių, inovacijų, šešėlinės ekonomikos mažinimo, pensijų srityse) parametrus
ir rodiklius įvertinti reformų paketo poveikį Lietuvos ūkio makro rodikliams ir 2014-2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos įgyvendinimui.
Vertinimo ataskaitoje nagrinėjami šie klausimai:
-

-

Kokie prognozuojami LR Vyriausybės pasiūlytų struktūrinių reformų ilgalaikiai ir
trumpalaikiai, tiesioginiai ir netiesioginiai efektai?
Kokį poveikį siūlomų reformų paketas turės pagrindiniams bendriesiems makroekonominiams
rodikliams (BVP (įskaitant jo komponentes: namų ūkių vartojimo išlaidoms, bendrojo kapitalo
formavimui ir užsienio prekybai, valdžios sektoriaus pajamoms), užimtumui, vidutiniam darbo
užmokesčiui, našumui)?
Kokį poveikį siūlomų reformų įgyvendinimas turės 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų
programos įgyvendinimui?

Siekiant atsakyti į vertinimo klausimus buvo pritaikyti šie metodai: antrinių šaltinių analizė, statistinių
duomenų analizė, ekspertinės diskusijos, makroekonominis modeliavimas. Taikytas ekonometrinis
modelis pristatytas 1 priede.
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1 LIETUVOS STRUKTŪRINIŲ REFORMŲ APŽVALGA
1.1 LRV PASIŪLYTO REFORMŲ PAKETO PRISTATYMAS
Reaguodama į Lietuvos ūkio augimo apribojimus XVII Vyriausybė inicijavo 6 struktūrines reformas,
kurių tikslas – reformuoti pagrindines Lietuvos sritis: švietimą, sveikatos apsaugą, mokesčių sistemą,
inovacijų politiką, šešėlinės ekonomikos mažinimo principus ir pensijų sistemą. Vyriausybė tikisi, kad
šių reformų rezultatai ir sinergija iš esmės pakeis Lietuvos socialinę ir ekonominę būklę, padės spręsti
demografijos problemą ir suteiks postūmį sparčiam ekonomikos augimui. Toliau šiame skyriuje yra
pristatomi Vyriausybės pasiūlytų struktūrinių reformų pagrindiniai principai. Šios reformos yra
aprašytos vadovaujantis 2018 m. birželio 11 d. vertintojams pateiktais reformų planų dokumentais,
tačiau atsižvelgiant į tai, kad dalis mokesčių ir pensijų reformų nuostatų po balsavimų Seime pasikeitė,
vertinimo metu į tai buvo atsižvelgta ir atitinkamai buvo pakoreguotas reformų aprašymas ir
kvantifikavimas. Tokios korekcijos buvo padarytos tik mokesčių ir pensijų reformų atvejais, kadangi
tie pakeitimai turėjo reikšmingą poveikį viešosioms išlaidoms ir gyventojų pajamoms.

1.1.1 Mokesčių reforma
Vadovaujantis Finansų ministerijos pateiktais duomenis, mokesčių reforma įgyvendinama dėl šių
priežasčių:





Esama mokesčių sistema nėra skaidri darbuotojams, nes jie nemato darbdavio sumokėtos
socialinio draudimo įmokų dalies. Toks išskaidrinimas galimai sustiprins paskatas
darbuotojams pajamas gauti skaidriai.
Su darbo santykiais susijęs apmokestinimas yra nepakankamai konkurencingas regione.
Vidutines pajamas gaunančiųjų darbo apmokestinimo našta Estijoje yra 2 proc. p. mažesnė, o
Lenkijoje – 5 proc. p. mažesnė. Didesnis mokesčių konkurencingumas regione sudarys
prielaidas pritraukti didesnes tiesiogines užsienio investicijas.
Įgyvendinamos EK, EBPO ir TVF rekomendacijos, anot kurių, mokesčius susijusius su darbo
pajamomis pakeičiant labiau augimui palankiais mokesčiais (nekilnojamojo turto,
aplinkosaugos mokesčiais), turėtų paspartėti Lietuvos ekonomikos augimas.

Mokesčių reformos tikslas – pertvarkyti mokesčių ir socialinio draudimo sistemas, padidinti darbo
apmokestinimo konkurencingumą, lyginant su kitomis regiono šalimis, užtikrinti ekonomikos augimui
palankią mokesčių struktūrą bei sukurti prognozuojamą ir stabilią mokesčių aplinką. Vyriausybė tikisi,
kad po mokesčių reformos įgyvendinimo sumažės mokestinė našta, ypač vidutines pajamas
gaunantiems gyventojams, pati mokesčių sistema taps labiau skaidri, bus praplėsta mokesčių bazė,
mokesčius susijusius su darbo pajamų apmokestinimu pakeičiant labiau augimui palankiais
mokesčiais.
Mokesčių reformos pokyčių suvestinė
 Konsoliduojamos darbuotojų ir darbdavių mokamos socialinio draudimo įmokos. Šias įmokas po
reformos įgyvendinimo mokės darbuotojai.
 Siekiant sumažinti darbo apmokestinimą, visų darbuotojų bruto darbo užmokestis didinamas 28,9 proc.
ir jam taikomi tokie mokesčiai ir įvedamos naujos lengvatos:
o Gyventojų pajamų mokesčio (toliau –GPM) tarifas – 20 proc.
 Jei būtų atliekama tik mokesčių konsolidacija, tarifas būtų buvęs 21 proc., taigi
įgyvendinant reformą papildomai buvo sumažintas GPM tarifas 1 p. p.
o Pajamoms viršijančioms „Sodros“ lubas taikomas 27 proc. progresinis GPM tarifas
o Valstybinis socialinis draudimas (toliau – VSD) –12,52 proc.
 Jei būtų atliekama tik mokesčių konsolidacija, tarifas būtų buvęs 13,07 proc., taigi
įgyvendinant reformą papildomai buvo sumažintas VSD tarifas 0,55 p. p.
o Privalomasis sveikatos draudimas (toliau – PSD) – 6,98 proc.
o Darbdavio garantinio ir ilgalaikio darbo fondo įmoka – 0,32 proc. ir „Sodros“ įmoka – 1,47 proc.
o Nuo pajamų viršijančių 120 vidutinių darbo užmokesčių (toliau – VDU) nebemokamos „Sodros“
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įmokos. Šis dydis 2020 m. mažėja iki 84 VDU, o 2021 m. – 60 VDU.
Neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) taikymo ribos yra plečiamos iki 2 VDU ir
nustatoma, kad pats dydis 2019 m. bus – 300 Eur, 2020 m. – 400 Eur, 2021 m. – 500 Eur.
 Didinami akcizų tarifai tabakui. Priimtu įstatymo projektu1 siekiama didinti ekonomikos augimo
nestabdančių mokesčių įtaką biudžeto pajamoms bei mokesčių aplinkos prognozuojamumą ir siūloma:
o nustatyti trejų metų akcizų didinimo planą cigaretėms, cigarams bei cigarilėms ir rūkomajam
tabakui;
o atskira kategorija išskirti ir reglamentuoti akcizų taikymą kaitinamojo tabako produktams;
o nustatyti akcizus elektroninių cigarečių skysčiui, kuris iš esmės laikytinas apdoroto tabako
pakaitalu, įvertinus ir kitų Europos Sąjungos valstybių praktikoje taikomą šių produktų
apmokestinimą akcizais.
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Finansų ministerijos pateiktus duomenis.
o

1.1.2 Šešėlinės ekonomikos mažinimo reforma
Vadovaujantis Finansų ministerijos pateiktais duomenis, šešėlinės ekonomikos mažinimo reforma
įgyvendinama dėl šių priežasčių:






Lietuvos šešėlinės ekonomikos rodiklis yra trečdaliu didesnis už ES vidurkį. Remiantis prof. F.
Šneiderio skaičiavimais2 (naudojant koreguotą MIMIC modelį), šešėlinės ekonomikos dalis
Lietuvoje 2017 m. sudarė 15,5 proc. nuo BVP (ES šalių vidurkis 11,3 proc.). Skirtingų tyrimų
duomenimis, šešėlinės ekonomikos mastas Lietuvoje gali siekti apie 15 – 30 proc. BVP.
Nėra proporcingos atsakomybės, nenuoseklus ir fragmentiškas požiūris į mokesčių mokėtojo
daromus piktybinius pažeidimus. Nepagrįstas naudojimasis lengvatomis ir įstatymų spragomis
lemia aukštą sukčiavimo ir mokesčių vengimo lygį bei iškreipia konkurencines sąlygas.
Sankcijų už praeityje padarytus pažeidimus baimė, sudėtingas mokesčių apskaičiavimas ir
sumokėjimas, nepakankama mokesčių mokėjimo motyvacija trukdo legalizuoti veiklą ir
savanoriškai mokėti mokesčius.
Šešėlinės ekonomikos mastas stabdo viešųjų paslaugų gerinimą, riboja struktūrinių reformų
finansavimą, šešėlyje dirbantys asmenys netenka socialinių ir finansinių garantijų, o vartotojai
– kokybės garantijų.

Šešėlinės ekonomikos mažinimo reforma įgyvendinama dviems projektais:



Paskatų šešėliui sumažėti sukūrimas;
Mokesčių sumokėjimo ir atsakomybės užtikrinimo priemonių įvedimas.

Šiais projektais siekiamas dvilypis šešėlinės ekonomikos mažinimo reformos tikslas – naujų paskatų
šešėliui sumažėti sukūrimas bei mokesčių sumokėjimo ir atsakomybės užtikrinimo priemonių
sukūrimas. Taip pat siekiama padidinti išteklius socialiai orientuotoms struktūrinėms reformoms,
papildomoms valstybės funkcijoms finansuoti bei svarbiausia užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
Šešėlinės ekonomikos mažinimo reformos pokyčių suvestinė



Sukurta galimybė mokesčių mokėtojams susimokėti neapskaičiuotus mokesčius, netaikant baudų ir
delspinigių (6 mėn. laikotarpis). Taip pat mokesčių mokėtojai, savanoriškai jau deklaravę mokesčius,
tačiau jų nesumokėję, bus atleisti nuo priskaičiuotų, bet nesumokėtų ir neišieškotų delspinigių.
Plečiamas išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau – i.MAS) funkcionalumas, siekiant
mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą,
mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą. Planuojama, kad bus įdiegta
apskaitos paslauga ir virtualus kasos aparatas ir taip sumažinta administracinė našta verslui.
o Mokesčių administratorius teiks vis daugiau nemokamų paslaugų mokesčių mokėtojams, kad
jiems būtų kuo paprasčiau apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius.
o Apskaitos paslauga smulkiam verslui (nuo 2019 m. pradžios) bei virtualaus kasos aparato

1 Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. Ix-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II

ir III skyrių pakeitimo įstatymas. Nr. XIII-1327

2 F. Schneider, L. Medina. (2018). IMF Working Paper: Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the

Last 20 Years?
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paslauga (nuo 2020 m. liepos).
Nuo 2019 m. įvedama galimybė gyventojams už patirtas išlaidas už įsigytas automobilių, pastatų
remonto ir vaikų priežiūros paslaugas (per mokestinį laikotarpį iki 2000 Eur) susimažinti savo
apmokestinamąsias pajamas – susigrąžinti dalį sumokėto GPM.
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Finansų ministerijos pateiktus duomenis.


1.1.3 Pensijų reforma
Neigiama demografinė tendencija dėl didelės emigracijos ir mažo gimstamumo mažina esamos pensijų
sistemos pajėgumą – formuojasi darbingo amžiaus gyventojų disbalansas. Skaičiuojama, kad jeigu šiuo
metu vienam pensininkui tenka 3,5 dirbančiųjų, tai, nesikeičiant demografinėms tendencijoms, 2050
m. vienam pensininkui teks 1,7 dirbančiojo. Be pensijų reformos vidutinės pensijos ir vidutinio darbo
užmokesčio santykis dėl tokių tendencijų sumažės nuo 42 proc. 2017 m. iki 34 proc. 2040 m.
Nereformavus sistemos, darbingo amžiaus žmonių mažėjimo problemą reikėtų spręsti ilginant pensinį
amžių 8-eriais metais. Kita galimybė – iki 2040 metų pritraukti apie 600 tūkst. darbingo amžiaus
žmonių arba padidinti „Sodros“ mokesčius 12 proc., tačiau šios priemonės turėtų didelį neigiamą
poveikį visuomenės sanglaudai.
Pagal dabartinę sistemą socialinio draudimo pensijų sistema ir pensijų kaupimo sistema konkuruoja
tarpusavyje, o pats pensijų kaupimo administravimas, įskaitant ir pensijų anuitetų sistemą, yra
brangus. Gyventojai nepakankamai domisi savo pasirinktomis investicinėmis priemonės ar rizikos
lygiais, todėl dažnai jų pasirinkta investavimo strategija nėra optimali ir maksimizuojanti naudą. Be to,
reikšminga gyventojų dalis dėl aukštos pensijų anuiteto privalomumo ribos nesukaupia reikalingos
sumos gauti anuitetui ir atsiima tik vienkartinę išmoką, todėl nepasiekiamas pagrindinis pensijų
sistemos tikslas – užtikrinti periodiškas įplaukas oriai gyventi senatvėje.
Vykdomos reformos tikslas dvilypis – užtikrinti orią gyventojų senatvę ateityje, neužmirštant
dabartinių pensininkų, ir nustatyti aiškesnes taisykles privatiems pensijų fondams. Įgyvendinant
reformą keičiama pensijų kaupimo sistemos finansavimo šaltinių tvarka, didinama aprėptis ir
optimizuojama veikla. Taip pat siekiama didinti mažas pensijas. Išsikėlus šiuos tikslus tikimasi, kad
vidutinės pensijos santykis su vidutiniu darbo užmokesčiu bus 50 proc. Pagal SADM prognozes, 2040
metais vidutinės pensijos santykis su VDU turėtų išlikti maždaug dabartinio lygio – apie 41 proc.
(vietoj 34 proc., jei nieko nebūtų daroma), o 2060 m. – 50 proc. (vietoj 36 proc. jei nieko nebūtų
daroma). Be to, siekiama sumažinti pagyvenusių asmenų pajamų nelygybę, vidutiniškai 20 eurų
didinant mažiausių socialinio draudimo pensijų gavėjam skiriamą paramą ir 13 eurų (11 proc.)
didinant mažiausios šalpos pensijas pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims.
Pensijų reformos pokyčių suvestinė
 Keičiama pensijų kaupimo finansavimo sistema pertvarkant antrosios pakopos sistemą taip, kad nebūtų
priešinami esami ir būsimi pensininkai.
o Atsisakoma socialinio draudimo įmokos dalies pervedimo į II pakopos pensijų kaupimo
sistemos pensijų fondus, nustatant, kad į šiuos pensijų fondus pervedamą pensijų įmoką
sudarys 3 procentai dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo
įmokos, ir 1,5 procentų vidutinio darbo užmokesčio dydžio priemoka, skiriama iš valstybės
biudžeto (3+1,5). Asmenims, tapusiems dalyviais nuo reformos įsigaliojimo (2019 m. sausio 1
d.) siūloma pensijų įmoką nuo 1,8 procentų draudžiamųjų dalyvio pajamų kasmet didinti
palaipsniui, kol ši pasieks 3 procentus per 5 metus, taip nesukeliant naujiems dalyviams
nepatogumų dėl staiga ženkliai išaugusių išlaidų pensijų kaupimui.
o Įdiegiamas automatinio asmenų įtraukimo į pensijų kaupimo sistemą mechanizmas, leidžiantis
didinti pensijų kaupimo sistemos aprėptį ir jos universalumą.
 Automatinio įtraukimo procedūra būtų kartojama tris kartus kas trejus metus ir pagal
ją būtų įtraukiami asmenys iki 40 metų. Vyresni nei 40 metų ir nekaupiantys asmenys
pensijų kaupime galėtų dalyvauti savanoriškai.
 Net ir apsisprendęs dalyvauti pensijų kaupime dirbantysis galėtų laikinai stabdyti
kaupimą, tačiau sustabdymo laikotarpis negalėtų viršyti 12 mėnesių per visą
dalyvavimo pensijų kaupime laikotarpį ir ne trumpiau kaip 1 mėnesiui.
 Šiuo metu kaupiantys antroje pensijų pakopoje įgyvendinus reformą turės vieną
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galimybę grįžti į „Sodrą“ arba stabdyti kaupimą privačiame fonde.
Savanoriška galimybė pačiam dirbančiajam arba jo darbdaviui prisidėti daugiau nei 3 proc. –
tam bus taikomos mokesčių lengvatos (pajamų arba pelno).
o Pertvarkoma pensijų išmokų sistema, leidžianti efektyvinti pensijų išmokų ir anuitetų sistemą ir
didinti jos mastą.
Sudaromos teisinės prielaidos įskaityti pensijų fonde sukauptas lėšas į Valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžetą ir šias lėšas grąžinusiam asmeniui įskaityti daugiau socialinio draudimo pensijos
apskaitos vienetų.
Nustatomas mechanizmas, leidžiantis mokėti mažiausių socialinio draudimo pensijų gavėjams pensijų
priemokas iš valstybės biudžeto bei padidinamos mažiausios šalpos pensijos pagyvenusiems ir
neįgaliems asmenims.
o Didinamos mažiausios pensijos vidutiniškai po 20 eurų, kitų senatvės pensijų didinimas vyksta
kasmet po apytiksliai 7 proc.
Centralizuojant pensijų anuitetų sistemą, nustatant, kad pensijų anuitetų veiklą, remiantis draudimo
principais, vykdytų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Planuojama įtvirtinti dvi rūšis:
atidėtąjį pensijų anuitetą (tai anuitetas, kurį dalyvis įsigyja sulaukęs senatvės pensijos amžiaus, tačiau
pensijų išmokos pradedamos mokėti tik šiam sulaukus 85 metų amžiaus ir mokamos iki gyvos galvos) ir
standartinį pensijų anuitetą (tai anuitetas, kai pensijų išmokos pradedamos mokėti iš karto asmeniui,
įsigijusiam anuitetą, ir mokamos iki gyvos galvos).
o






 Bazinė pensija yra perkeliama į Valstybės biudžetą.
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktus duomenis.

Šios pertvarkos pasekmė – kaupiamoji asmeninė pensija būtų tarsi priedas prie „Sodros“ pensijos, tai
yra nebeliktų nuostatos, jog kaupimas antroje pakopoje sumažina „Sodros“ pensiją, kaip yra šiuo metu.
Kaupiantiesiems pensijų fonduose nebemažės „Sodros“ pensija.

1.1.4 Inovacijų reforma
Lietuvos inovacijų sistemos problemas ir pokyčių būtinybę šioje srityje rodo žemos pastarojo
dešimtmečio Lietuvos pozicijos pasauliniuose inovacijų ir konkurencingumo indeksuose, taip pat ES
Inovacijų švieslentėje pagal MTEP išlaidas privačiame sektoriuje, bendras viešojo ir privataus sektorių
publikacijas, tarptautines patentų, prekių ir dizaino ženklų paraiškas, santykinai mažą pažangių ir
vidutiniškai pažangių technologijų bei žinioms imlių paslaugų eksportą.
EK atliekamos valstybių narių stebėsenos ataskaitos, EBPO, TVF ir kiti užsienio bei Lietuvos ekspertai
nurodo šias Lietuvos inovacijų sistemos problemas:
 Inovacijų politikos fragmentiškumas ir strateginio valdymo ir koordinavimo stoka – neefektyvi
institucinė sąranga;
 Vienareikšmio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros veiklos ir inovacinės veiklos rūšių
suvokimo nebuvimas. Vyrauja mokslo, technologijų ir inovacijų (toliau – MTI) srities veiklos
rūšių neteisingas suvokimas ir prieštaringa ES ir EBPO apibrėžtų pagrindinių veiklos rūšių
terminų ir jų apibrėžimų interpretacija ir klaidingas tiesinio inovacijų modelio suvokimas, kad
inovacijos galimos tik kaip mokslinių tyrimų rezultatas. Dėl šių priežasčių verslas dažnai
nedeklaruoja savo vykdomos inovacinės veiklos ir nesinaudoja mokesčių lengvatomis,
skirtomis MTEP veiklai;
 Sumanios specializacijos prioritetų gausa;
 Viešosios įstaigos nelinkusios prisiimti papildomos rizikos, susijusios su inovatyvaus
sprendimo įsigijimu viešojo konkurso būdu, joms taip pat trūksta kompetencijų ir praktikos tai
įgyvendinti;
 Mažesnis nei galimas ES struktūrinių fondų investicijų efektyvumas, nes finansavimas yra
skiriamas moksliniams tyrimams, o ne veikloms, kurios yra arčiau rinkos. Viešosios išlaidos
MTEP pagal įvairius skatinimo mechanizmus Lietuvoje yra santykinai didelės (0,57 proc.,
palyginti su BVP), tačiau tarptautiniu lygiu patikrintos šios srities skatinimo priemonės
neduoda laukiamo rezultato, todėl manoma, kad žemo inovatyvumo priežastys yra sisteminės;
 Mokslo ir studijų institucijų MTEP veiklos ir paslaugos neatitinka verslo paklausos;
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Pagal mokslo ir studijų įstatymą (toliau – MSĮ) eksperimentinės plėtros veikla valstybės
mokslo ir studijų institucijose praktiškai nevertinama ir nefinansuojama, todėl mokslininkai
nėra suinteresuoti vykdyti tokią veiklą.

Inovacijų reforma yra įgyvendinama trimis projektais:




Inovacijų sistemos sąrangos pertvarka bei įrodymais grįsto inovacijų strategijos valdymo
modelio kūrimas/diegimas;
Inovacijų skatinimo sistemos plėtra;
Inovatyvių investicijų pritraukimo sistema.

Bendras reformos tikslas – iš esmės pertvarkyti MTEPI sistemos institucinę sandarą, paskatinti
viešąsias ir privačias investicijas į inovacijas, sukurti viso inovacijų ciklo (nuo naujo produkto idėjos
suformavimo iki jo įdiegimo į rinką) skatinimo paketą bei inovatyvių investicijų pritraukimo sistemą,
kuri padėtų pritraukti inovatyvius TUI projektus.
Inovacijų reformos pokyčių suvestinė
Inovacijų
 Įgyvendinama MTEPI sistemos institucinės sąrangos pertvarka, nustatant dalyvių
sistemos
funkcijas, pareigas ir paslaugas, atskiriant technologijų ir inovacijų viešojo valdymo
sąrangos
sritį nuo studijų ir mokslo viešojo valdymo srities, mokslinių tyrimų veiklos
pertvarka bei
reglamentavimą nuo naujų produktų kūrimo ir diegimo į rinką skatinimo (EP ir
įrodymais
inovacinės veiklos) reglamentavimo, nustatomos aiškios politikos formavimo
grįsto inovacijų
atsakomybės bei priimtas tam reikalingų teisės aktų projektų paketas.
strategijos
Eksperimentinės plėtros viešojo valdymo sritis priskiriama ŪM;
valdymo
 Konsoliduojamos strateginio lygmens tarpinstitucinės MTI programos;
modelio
 Atnaujinamos Sumanios specializacijos kryptys;
kūrimas/
 Sukuriama vieninga MTEPI veiklos rūšių vertinimo ir srities terminologijos
diegimas
metodika;
 Konsoliduojamos technologijų ir inovacijų politikos įgyvendinimo funkcijos vienoje
agentūroje – Inovacijų agentūroje.
Inovacijų
 Tobulinama finansinių paskatų inovacijoms sistema, tikslingiau išnaudojant ES
skatinimo
fondų investicijų lėšas. Siekiama, kad parama apimtų visą inovacijų ciklą ir taptų
sistemos plėtra
paskata užtikrinti sklandų jo funkcionavimą. Dėmesys skiriamas kiekvienam iš
inovacijų ciklo etapų – nuo naujo produkto idėjos suformavimo iki jo įdiegimo į rinką
(nuo fundamentinių mokslinių tyrimų iki inovacijų);
 Išplėtota MTEPI infrastruktūra, orientuota į technologijų srities plėtrą. Siekiama
išplėtoti verslo poreikius atliepiančią naujiems produktams kurti ir plėtoti reikalingą
eksperimentinės plėtros infrastruktūrą;
 Sukuriamos naujos konsultavimo paslaugos MTEPI klausimais, orientuojantis į
technologijų komercializavimą. Siūlomos tokios paslaugos verslui, kaip technologijų
brokerystė ir žvalgyba, konsultacijos ūkio subjektams, rengiantiems paraiškas
dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose ir sumanios specializacijos fasilitavimas;
 Parengiamas valstybinių mokslinių tyrimų institutų efektyvesnės veiklos modelis,
siekiant optimizuoti tinklą, sukoncentruoti vykdomas veiklas bei pagerinti kokybę;
 Valstybės MTEP užsakymų bendros sistemos sukūrimas ir įdiegimas („vienas
langelis“).
Inovatyvių
 Sumanios specializacijos industrijų ir jų realizavimo tikslinių rinkų tyrimas;
investicijų
 Parengta poinvesticinio aptarnavimo strategija, kuria vadovaujantis bus atliekama
pritraukimo
pritrauktų inovatyvių TUI priežiūra ir skatinama jų plėtra MTEPI srityse;
sistema
 „Investuok Lietuvoje“ tinklo užsienyje sukūrimas ir plėtra, siekiant pritraukti
inovatyvias TUI;
 Aukštos kvalifikacijos užsienyje gyvenančių specialistų konsultavimas ir
pritraukimas į Lietuvos MTEPI įmones.
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Ūkio ministerijos pateiktus duomenis.
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1.1.5 Sveikatos apsaugos sistemos reforma
Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktais duomenis, sveikatos apsaugos sistemos
reforma įgyvendinama dėl šių priežasčių:
 Maža vidutinė sveiko gyvenimo trukmė. Lietuvoje tikėtinos vidutinės sveikos gyvenimo
trukmės rodikliai stipriai atsilieka nuo ES šalių-narių vidurkio. Eurostato duomenimis,
Lietuvos moterų 2016 m. vidutinis sveikų gyvenimo metų rodiklis (59,4 metai) buvo beveik 5
metais mažesnis už ES valstybių narių vidurkį (64,2 metai), o Lietuvos vyrų (56,2 metai) – 7,3
metais mažesnis už ES valstybių narių vidurkį. Nesubalansuota mityba, mažas fizinis
aktyvumas, nuolatinė nervinė įtampa, piktnaudžiavimas alkoholiu, rūkymas yra pagrindiniai
lėtinių neinfekcinių ligų, tokių kaip kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, cukrinis
diabetas, nuo kurių miršta daugiausia Lietuvos gyventojų, rizikos veiksniai.
 Aukštas išvengiamos hospitalizacijos lygis. Daugelyje Europos šalių išvengiamos
hospitalizacijos sudaro mažiau kaip 10 proc. visų hospitalizacijų, tačiau Lietuvoje tokių
hospitalizacijų yra apie 20 proc.3.
 Mažėjantis šeimos gydytojų skaičius. Numatoma, kad 2017 – 2021 metais šeimos medicinos
rezidentūros studijas kasmet baigs apie 85 rezidentus, o pagal SAM duomenis 2021 metais bus
318 šeimos gydytojų, kuriems bus daugiau kaip 70 metų.
 Ilgos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilės (šeimos
gydytojo laukimo eilės 6-14 d.).
 Dėl demografinių tendencijų aktyviojo gydymo paslaugas teikiančių ligoninių tinklas tapo
perteklinis ir neefektyvus. SAM išanalizavus kiekvienos apskrities ligonines, buvo nustatyti
dideli ligoninių veiklos skirtumai ir įvertinta, kuriose iš jų būtina optimizuoti aktyviojo gydymo
paslaugų teikimą ir kokios yra galimybės tai atlikti, konsoliduojant šių paslaugų teikimą
mažesniame ligoninių skaičiuje.
 Aukštesnės nei kitose ES šalyse paciento priemokos už kompensuojamus vaistus. „Sveidra“
duomenimis pacientų priemokų suma 2015-2017 m. išaugo daugiau nei 14 porc., lyginant su
2015 m. duomenimis. Į augančią pacientų priemokų problemą Lietuvoje atkreipia dėmesį ir
tarptautinės organizacijos (EBPO, EK)4.
Sveikatos apsaugos reforma yra įgyvendinama penkiais projektais:






Naujų sveikos gyvensenos ir prevencijos paskatų sukūrimas;
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir pacientų registracijos
pas specialistą sistemos pertvarka;
Infrastruktūros pertvarka ir pritaikymas gyventojų poreikiams, efektyvumo paskatų
sukūrimas;
Priemonių išlaidų vaistams sumažėti sukūrimas;
Slaugos paslaugų plėtros priemonių įvedimas

Sveikatos apsaugos reformos tikslas yra išplėsti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, pradėti teikti papildomas slaugos paslaugas, iš esmės pertvarkyti ir pritaikyti sveikatos
infrastruktūrą pasikeitusiems gyventojų poreikiams ir sukurti paskatas efektyviai ją išnaudoti,
sumažinti vaistų kainas gyventojams ir padidinti sveikos gyvensenos įgūdžius, siekiant prevenciškai
gerinti visuomenės sveikatą.
Sveikatos apsaugos reformos pokyčių suvestinė
Naujų
sveikos  Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos
gyvensenos
ir
priežiūros funkcijų įgyvendinimo gerinimas;
prevencijos
paskatų  Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumų, sergamumo ir mirtingumo rodiklių
sukūrimas;
nuo gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio ir storosios žarnos vėžio mažinimas,
didinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinant
sveiką senėjimą;
3 Higienos institutas. (2016). Išvengiamos hospitalizacijos: ar „neserga“ ambulatorinė sveikatos priežiūra. Nr. 6(19).
4 EK ir EBPO. (2018). State of Health in the EU: Lietuva. Šalies sveikatos profilis 2017.
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Pirminės ambulatorinės
asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugų
plėtra
ir
pacientų
registracijos
pas
specialistą
sistemos
pertvarka;

Infrastruktūros
pertvarka
ir
pritaikymas gyventojų
poreikiams,
efektyvumo paskatų
sukūrimas
Priemonių
išlaidų
vaistams
sumažėti
sukūrimas

Slaugos
plėtros
įvedimas

paslaugų
priemonių

 Ankstyvosios savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo
sistemos kūrimas.
 Šeimos gydytojo instituto stiprinimas (atlyginimų kėlimas, optimizavimas,
pagalbinio personalo plėtra, lėtinių ligų geresnė priežiūra);
 Nuotolinių konsultacijų įvedimas ir išankstinės pacientų registracijos sistemos
vystymas.

 Infrastruktūros tinklo optimizavimas;
 Greitosios medicininės pagalbos infrastruktūros plėtra.

 Vaistų kompensavimo lygmenų peržiūrėjimas ir naujų kriterijų nustatymas,
įvertinant kokioms ligoms ar būklėms tikslinga būtų pakeisti kompensavimo
lygmenį, tam kad palengvintų finansinę naštą pacientams;
 Pridėtinę terapinę naudą turinčių vaistų prieinamumo mažas pajamas
gaunantiems asmenims gerinimas, parengiant atskirą šios pacientų grupės
finansinės naštos dengimo modelį už įsigyjamus receptinius vaistus;
 Informacijos gyventojams apie racionalų vaistų skyrimą ir vartojimą sklaida,
vadovaujantis Švedijos racionalaus vaistų vartojimo praktikos pavyzdžiu
sudarant ,,Išmintingą vaistų sąrašą“ (angl. ,,Wiselist“).
 Stacionarinių slaugos paslaugų plėtojimas.
 Ambulatorinių slaugos paslaugų plėtojimas.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal SAM pateiktus duomenis.

1.1.6 Švietimo reforma
Vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktais duomenis, švietimo reforma įgyvendinama
dėl šių priežasčių:




Egzistuoja ryškūs kaimo ir didžiųjų miestų mokyklų mokinių pasiekimų skirtumai.
Skaičiuojama, kad kaimo mokykloms pavyktų pasiekti Vilniaus miesto vidurkį, prireiktų dviejų
papildomų mokslo metų. Tik 28 proc. neturtingiausių šalies šeimų vaikų pasiekimai santykinai
geri (PISA tyrimo 3 lygis), tuo tarpu turtingiausiose šeimose 70 proc. vaikų pasiekia tokį lygį.
Lietuvos ir pirmaujančių ES bei EBPO šalių mokinių pasiekimai taip pat reikšmingai skiriasi.
Siekiant gerinti mokinių pasiekimus, būtina peržiūrėti bendrojo ugdymo planą, sieti jį su šio
laiko aktualijomis, būtinomis 21 amžiaus kompetencijomis, skatinti integruotą mokymąsi, kelti
probleminius klausimus, kuriems spręsti palankūs praktiniai, projektiniai darbai, suteikti
daugiau sprendimo teisės mokykloms įgyvendinant ugdymo turinį bei pasiūlyti daugiau
įrankių, metodų ir kitų priemonių, siekiant tikslingai įgyvendinti atnaujintą turinį. Mokyklose
trūksta modernių laboratorijų – tik 2 proc. ketvirtų klasių mokinių ir 11 proc. aštuntų klasių
mokinių mokosi mokyklose, kuriose yra gamtos mokslų laboratorijos (2015 m. Tarptautinio
matematikos ir gamtos mokslų tyrimo TIMSS duomenys).
Socialinė atskirtis mokyklose. Vyrauja prastas socialinis klimatas, maža neformaliojo ugdymo
aprėptis. Nacionalinių ir tarptautinių tyrimų (HBSC, nacionaliniai mokinių pasiekimų
patikrinimai, mokyklų veiklos kokybės vertinimai ir kt.) duomenys rodo, kad 31 proc. mokinių
jaučiasi vieniši. 2015 m. fiksuoti 36 krizių mokyklose atvejai dėl mokinių savižudybių, 54 proc.
mokinių patyrė patyčias per pastaruosius 2 mėn. (PSO). Pagal patyčių dažnį Lietuva yra 42
vietoje iš 44 šalių (HBSC, 2014). Pabrėžiamas didesnis psichologinės pagalbos poreikis nei yra
žmogiškųjų išteklių, galinčių patenkinti šį poreikį. Egzistuoja mokyklų kompetencijų stygius
užsienio vaikų integracijai į bendrojo ugdymo programą.
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Mažėja vienam mokytojui tenkantis darbo krūvis, o kaimo mokyklose nesukomplektuojamos
klasės.
Nepakankamas vaikų dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose. Pasenusi savivaldybėms ir
valstybei nuosavybės teise priklausanti NVŠ infrastruktūra neatitinka higienos normų, yra
moraliai pasenusi ir neefektyvi ekonomiškai, todėl daug lėšų tenka aplinkos tvarkybos
išlaidoms, o turima įranga ir priemonės riboja programų pasiūlą ir kokybišką ugdymą.
Disproporcijos tarp profesinio rengimo pasiūlos ir darbo rinkos. Profesinio mokymo įstaigose
yra daug problemų: mokymų turinys nepatrauklus, kompetencijų vertinimas neatitinka
šiandienos iššūkių, nepakankamas darbo rinkos poreikių atliepimas, neefektyvi karjeros
planavimo sistema, silpnas bendras kompetencijų lygmuo, nepakankamas profesinio mokymo
paslaugų finansavimo lankstumas ir nepakankama finansinių paskatų sistema.
Prasta aukštojo mokslo būklė. Mažėja stojančiųjų į pirmosios pakopos vientisąsias studijas,
mažėja konkurencija dėl studijų vietų, į daugelį krypčių jos beveik nelieka. Taip dalis studijų
programų nebeatitinka darbo rinkos poreikių. Didėja absolventų skaičius dirbančių darbą,
kuriam nereikia aukštojo išsilavinimo. Apie 26,5 procento Lietuvos darbuotojų mano turintys
aukštesnius gebėjimus, negu iš jų reikalaujama darbe, t. y. įgūdžių lygis viršija darbo
reikalavimus. Pernelyg susiaurėjęs bakalauro studijų turinys, daugelyje universitetų ir kolegijų
lygiagrečiai vykdomos tos pačios krypties programos. Matomas mokslinių tyrimų dubliavimas,
menkas bendradarbiavimas tarp mokslo institucijų – Lietuvos dalyvavimo tarptautinių
mokslinių tyrimų programose rezultatas yra menkas. Be to, Lietuvos aukštojo mokslo
sektoriuje yra nekonkurencingi atlyginimai, kurie neskatina šios srities plėtros. Mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo lygis taip pat yra gerokai žemesnis nei kitose
pažangiose šalyse.

Švietimo reforma siekiama išspręsti šias problemas, tačiau kadangi šios problemos apima skirtingas
švietimo grandis (nuo bendrojo ugdymo iki mokymosi visą gyvenimą), reforma įgyvendinama šešiais
projektais:







Bendrojo ugdymo turinio ir pasiekimų sistemos atnaujinimas ir mokyklų aprūpinimas
šiuolaikinėmis priemonėmis;
Saugi mokykla kiekvienam;
Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę;
Švietimo ir mokslo finansavimo pertvarka;
Valstybinių universitetų ir profesinių mokymo įstaigų tinklų optimizavimas;
Mokymosi visą gyvenimą plėtra.

Švietimo reforma turi tris skirtingus tikslus skirtingoms visuomenės grupėms – mokiniams, jaunimui
ir suaugusiems. Svarbiausias švietimo reformos tikslas skirtas mokiniams yra gerinti bendrojo
ugdymo kokybę, mokinių rezultatus, mažinti socialinę ir švietimo kokybės atskirtį tarp didmiesčių ir
regionų mokinių bei užtikrinti 21 a. ir ketvirtajai pramonės revoliucijai aktualių gebėjimų ir
kompetencijų ugdymą. Tuo tarpu švietimo reformos projektu „Mokymosi visą gyvenimą plėtra“
siekiama nuolatinės mokymosi kultūros plėtojimo ir per tai darbo jėgos konkurencingumo didėjimo.
Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sukurtos sisteminės prielaidos ir paskatos MVG, atnaujinus
profesinių mokyklų infrastruktūrą ir išplėtojus kokybiškų bei fiziškai ir technologiškai prieinamų
mokymosi paslaugų turinį, atliepiantį technologinius pokyčius ir asmens karjeros lūkesčius. Trečiasis
švietimo reformos tikslas yra susijęs su aukštojo mokslo ir studijų kokybės didinimu bei mokslo
darbuotojų sąlygų gerinimu. Siekiama aukštojo mokslo švietimą labiau orientuoti į darbo rinkos
poreikius, didinant dėstytojo ir tyrėjo profesijos patrauklumą ir pertvarkant valstybinių universitetų
tinklą.
Švietimo reformos pokyčių suvestinė
Bendrojo
ugdymo  Ugdymo turinio atnaujinimas, pritaikant įvairių poreikių turintiems mokiniams
turinio ir pasiekimų  Į skirtingų ugdymosi poreikių asmenis orientuotas mokinio pasiekimų vertinimo
sistemos atnaujinimas ir
sistemos sukūrimas ir įdiegimas
mokyklų
aprūpinimas  Mokyklų aprūpinimas moderniomis mokymosi priemonėmis
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šiuolaikinėmis
priemonėmis
Saugi
mokykla
kiekvienam

 Finansuojamas patyčių ir kitų prevencijos programų mokyklose įdiegimas
 Finansuojamas psichologų, kitų švietimo pagalbos specialistų pareigybių
steigimas mokyklose
 Finansuojamas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybių
išlaikymas, užtikrinamas koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir
sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimas ir plėtra savivaldybėse
 Suteikiama švietimo ir metodinė pagalba mokyklose atvykusiems, sugrįžusiems
iš užsienio vaikams
Neformaliojo švietimo  NVŠ tikslinio finansavimo (krepšelis) ir NVŠ kokybės užtikrinimo ir gerinimo
plėtra,
didinant
jo
sistemos plėtra
įvairovę, prieinamumą ir  STEAM centrų diegimas
gerinant kokybę
 Neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūros tobulinimas
 Mokslo ir inovacijų sklaidos infrastruktūros sukūrimas
Švietimo
ir
mokslo  Naujos bendrojo ugdymo finansavimo metodikos įgyvendinimas ir etatinio
finansavimo pertvarka
mokytojų darbo apmokėjimo įgyvendinimas
 Nemokamo bakalauro įgyvendinimas
 Švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo sistemos kūrimas bei diegimas
 Lietuvos piliečių studijų stipriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose
finansavimo modelio įgyvendinimas
 Bazinio mokslo finansavimo, studijų finansavimo ir paramos doktorantams
didinimas (dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų darbo sąlygų gerinimas –
darbo užmokesčio didinimas, taip pat paramos doktorantams didinimas nuo
2019 m.)
 MTEP rezultatų komercinimas
 Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimas (mokyklų aprūpinimas
geltonaisiais autobusais):
 Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės gerinimas („kokybės krepšelis“)
Valstybinių universitetų  Seimui pritarus, optimizuojamas Vilniuje ir Šiauliuose esančių valstybinių
ir profesinių mokymo
universitetų tinklas
įstaigų
tinklų  Seimui pritarus, optimizuojamas Kauno apskrityje esančių valstybinių
optimizavimas
universitetų tinklas
 Seimui pritarus, optimizuojamas Klaipėdoje esančių valstybinių aukštųjų
mokyklų tinklas
 Optimizuojamas profesinio mokymo įstaigų tinklas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių, Panevėžio, Tauragės, Alytaus ir Utenos apskrityse.
Mokymosi visą gyvenimą  Profesinių mokymo įstaigų infrastruktūros atnaujinimas
plėtra
 Mokymosi visą gyvenimą mokymo turinio atnaujinimas ir kokybės užtikrinimas
 Mokymosi visą gyvenimą sąlygų ir paskatų įgyvendinimas
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktus duomenis.

1.2 TARPTAUTINIŲ INSTITUCIJŲ SIŪLOMŲ PAGRINDINIŲ STRUKTŪRINIŲ
REFORMŲ APŽVALGA
Tarptautinės institucijos Lietuvai yra pateikusios daugybę rekomendacijų, kurias įgyvendinus
turėtų sumažėti ūkio augimą ribojančių veiksnių įtaka ekonomikai. Visos tarptautinių institucijų

(EK, EBPO, TVF) siūlomos reformos Lietuvai yra labai panašios. 2016–2018 m. laikotarpiu
šios institucijos pateikė apie 18 rekomendacijų Lietuvai, o 12 iš jų buvo pateiktos visų trijų
institucijų. Tarp svarbiausių reikia paminėti:




Mokesčių susijusių su darbo pajamų apmokestinimu mažinimas, prarastas lėšas
kompensuojant mokesčių bazės išplėtimu ir gerinant mokestinių prievolių vykdymą.
Švietimo ir sveikatos sistemų optimizavimą, trumpuoju laikotarpiu siekiant padidinti šių
sistemų kokybę ir efektyvumą, o ilguoju laikotarpiu – visų gyventojų produktyvumą;
Skurdo ir socialinės nelygybės problemas spręsti per didesnį užimtumą, skatinant mokymąsi
visą gyvenimą ir mokymąsi darbo vietose bei pensijų, nedarbo išmokų didinimą.
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Inovacijų politikos pertvarka, gerinant politikos koordinavimą, skirtingų agentūrų ir
besidubliuojančių paramos programų apjungimą, remiantis atliktais Lietuvos inovacijų
politikos vertinimais.

Detalus reformų ir rekomendacijų sąrašas Lietuvai pateiktas lentelėje (1 lentelė.). Lietuva
analizuojamu reformų paketu įgyvendinta arba bent iš dalies įgyvendinta 14 iš 18 Lietuvai pateiktų
rekomendacijų.
1 lentelė. Tarptautinių institucijų rekomendacijų Lietuvai suvestinė
Sritis

Rekomendacija

EBPO

EK

TVF

Sutarimas

Demografinė
politika
Geras
valdymas
Geras
valdymas
Inovacijos
Inovacijos
Mokesčiai

Pagerinti imigracijos politiką, mažinant kliūtis
imigrantams ir skatinant emigrantus sugrįžti
Didinti viešųjų investicijų efektyvumą

Taip

Ne

Taip

Ne

Ar
reformų
pakete numatyta
tokia priemonė?
Iš dalies

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Nustatyti valstybės skolos mažino planus su
tiksliais terminais ir jų siekti
Gerinti inovacijų politikos koordinavimą
Skatinti inovacijas įmonėse
Gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir
užkardyti mokesčių vengimą
Išplėsti mokesčių bazę
Sumažinti su darbo pajamomis susijusius
mokesčius, ypač mažiausiai uždirbantiems, juos
pakeičiant labiau augimui palankiais mokesčiais
(nekilnojamojo turto, aplinkosaugos mokesčiais)
Padidinti pensijų adekvatumą
Padidinti nedarbo išmokų adekvatumą ir taikymo
aprėptį
Sustiprinti aktyvios darbo rinkos priemones,
siekiant padidinti užimtumą ir pagerinti
užimtumo tarnybos gebėjimus
Pagerinti sveikos apsaugos sistemą ir jos
efektyvumą
Didinti švietimo sistemos atitiktį darbo rinkos
poreikiams
Padidinti mokytojų profesijos patrauklumą per
darbo užmokesčio didinimą ir investicijas į
mokytojų paruošimą
Skatinti dalyvavimą priešmokykliniame ugdyme
Skatinti mokymąsi darbo vietoje
Skatinti mokymąsi visą gyvenimą
Supaprastinti bankroto procedūrų reguliavimą

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Taip
Taip
Taip

Taip
Taip
Taip

Taip
Taip
Taip

Taip
Taip
Taip

Taip
Taip
Taip

Taip
Taip

Taip
Taip

Taip
Taip

Taip
Taip

Iš dalies
Iš dalies

Taip
Taip

Taip
Taip

Taip
Taip

Taip
Taip

Taip
Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Iš dalies

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip
Taip
Taip
Taip

Ne
Ne
Taip
Ne

Ne
Ne
Ne
Ne

Ne
Ne
Ne
Ne

Ne
Taip
Taip
Ne

Mokesčiai
Mokesčiai

Pensijos
Socialinė
politika
Socialinė
politika
Sveikatos
apsauga
Švietimas
Švietimas
Švietimas
Švietimas
Švietimas
Verslo aplinka

Šaltinis: sudaryta autorių pagal 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. EK, EBPO ir TVF pateikimas
rekomendacijas Lietuvai.
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2 STRUKTŪRINIŲ REFORMŲ POVEIKIO KVANTIFIKAVIMAS
2.1 TEORINĖ STRUKTŪRINIŲ REFORMŲ NAUDA EKONOMIKAI
Struktūrinėmis reformomis gali būti laikomos visos vykdomosios valdžios įgyvendinamos reformos,
kurių pagrindinis tikslas pagerinti ilgalaikį šalies BVP augimą. Įprastai struktūrinės reformos yra
vykdomos darbo rinkos, produktų ir finansų sektoriaus politikos srityse, įgyvendinant viešojo
sektoriaus ar mokesčių politikos pertvarkas. Tinkamai įgyvendintos, struktūrinės reformos gali turėti
neutralų poveikį biudžetui, o tam tikrais atvejais net padėti taupyti biudžeto lėšas. Struktūrinės
reformos gali būti suprantamos ir prilygintos tvariai ekonomikos politikai5.
Struktūrinės reformos turi būti įgyvendinamos tinkamame makroekonominiame kontekste6.
Pastaraisiais metais tarptautinės institucijos akcentuoja, kad svarbu ne tik įgyvendinti tradicinę
reformų darbotvarkę, tačiau ją vykdyti daugiau dėmesio skiriant makroekonominiam kontekstui,
paklausos-pusės poreikiui ir socialinei sanglaudai.
Struktūrinių reformų nauda ekonomikai pasireiškia per tris aspektus: užimtumą, produktyvumą ir
potencialaus BVP padidėjimą7. Įvairios struktūrinės reformos dažnai turi vadinamąjį „persiliejimo
efektą“ (angl. spill-over effect) tarp šių trijų sričių, tačiau reformos gali būti klasifikuojamos pagal jų
poveikį.
Pirmiausia, dalis struktūrinių reformų daro tiesioginį poveikį užimtumui:
 Reformos, kurios mažina darbo kaštus. Pavyzdžiui, darbo apsaugos teisės aktų
harmonizacija, kitoks antro pajamų šaltinio apmokestinimas, su darbo santykiais susijusio
apmokestinimo sumažinimas, aukštų ir besąlygiškų bedarbio pašalpų sumažinimas, ankstyvo
išėjimo į pensiją sąlygų peržiūrėjimas, pensijų reformos, kurių tikslas padidinti pensinį amžių
ar labiau lanksčios į pensiją išėjimo reguliacinės aplinkos įdiegimas.
 Reformos didinančios darbo rinkos atvirumą ir dėl to didinančios darbo jėgos pasiūlą.
Pavyzdžiui, vaikų priežiūros sistemos reforma, kalbų pamokos migrantams, profesinis
mokymams jaunimui, mokymosi visą gyvenimą programos vyresniems asmenims, aktyvios
darbo rinkos politikos priemonės. Šių politikos sričių reformos gali padidinti dalyvavimą darbo
rinkoje. Tai yra ypatingai svarbu, jeigu šalyje yra darbuotojų ar socialinių grupių, kurių
profesinių įgūdžių darbo rinkai nebereikia dėl struktūrinių darbo rinkos pokyčių.
Antra, dalis struktūrinių reformų daro poveikį produktyvumui:
 Reformos, kuriomis mažinamos patekimo į rinką kliūtys ir taip skatinama konkurencija
bei mažinamos kainos. Pavyzdžiui, atveriant uždaras profesionalias paslaugas, reguliacinės
aplinkos harmonizavimas, reguliavimo kliūčių mažinimas.
 Reformos, kuriomis skatinamas rinkos efektyvumas per skaitmenizaciją. Pavyzdžiui,
konkurencijos skatinimas telekomunikacijos sektoriuje, skatinimas naudoti ES lygio standartus
įvairiose sektoriuose.
 Reformos, kuriomis didinamas įgūdžių lygis. Pavyzdžiui, investicijos į ikimokyklinį ugdymą,
mokyklas ir universitetus, profesinį mokymą ir mokslinę veiklą.
Trečia, dalis struktūrinių reformų daro tiesioginį poveikį potencialo augimui:
 Reformos, kuriomis skatinama konkurencija prekybos sektoriuje. Pavyzdžiui,
konkurencijos skatinimas produktų ir paslaugų rinkose, algų kėlimo sistemos susisiejimas su
produktyvumu.
5 Enderlin H., Brinke A., from Jacques Delors Institut. (2017). How to make sense of the structural reform list for the Euro

Area. Policy paper 184.
6 Duval, R., Furceri, D. (2016). Time for a Supply-Side Boost? Macroeconomic Effects of Labor and Product Market Reforms in
Advanced Economies.
7 ECB. (2015). Progress with structural reforms across the euro area and their possible impacts. Economic Bulletin Issue 2.
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Reformos, kuriomis didinamas mokesčių sistemos efektyvumas. Pavyzdžiui, mokestinių
prievolių vykdymo gerinimas, siekiant padidinti mokesčių bazę, su darbo pajamomis susijusių
mokesčių mažinimas, juos pakeičiant labiau augimui palankiais mokesčiais (nekilnojamojo
turto, aplinkosaugos mokesčiais), valdžios administracijos aparato ir išlaidų mažinimas.

2.2 ATSKIRŲ STRUKTŪRINIŲ REFORMŲ KVANTIFIKAVIMAS
Struktūrinių reformų poveikio rodiklių kvantifikavimas buvo atliekamas vadovaujantis moksliniais
tyrimais, kitų šalių patirtimi ir statistine Lietuvos ekonominių rodiklių analize. Šiame procese buvo
daryta esminė prielaida, kad ministerijų pateikti struktūrinių reformų poveikio rodikliai dėl vykdomų
reformų bus pasiekti. Ekspertai iš esmės nekvestionavo reformų intervencijų logikos ir nevertino
numatytų priemonių sąsajų su ministerijų nustatytais poveikio rodikliais ar tų rodiklių pasiekimo
realistiškumo, išskyrus du atvejus. Pirmas buvo inovacijų reformos poveikio rodiklių kvantifikavimas.
Ūkio ministerijos pateikti poveikio rodikliai atspindėjo ne tik pirminius, bet ir antrinius reformos
efektus. Dėl to vertintojai pateikė alternatyvų vertinimą - šios reformos impulsai buvo kvantifikuoti
remiantis moksline literatūra ir statistine inovacijų rodiklių analize. Antra sritis buvo sveikatos
reforma. Dalis planuotų poveikio rodiklių pasiekimų sveikatos apsaugoje buvo ypatingai ambicingi.
Pavyzdžiui, planuota, kad dėl sveikatos apsaugos reformos įgyvendinimo tikėtina sveiko gyvenimo
trukmė 2020 m. išaugs 10 mėnesių. Šiuo atveju buvo pasirinktas ilgesnis laikotarpis - kvantifikuojant
šį poveikio rodiklį buvo daryta prielaida, kad jis pilna apimtimi bus pasiektas 2025 m.
Struktūrinių reformų poveikio rodiklių kvantifikavimas buvo atliekamas ekonometriniu modeliu
įvertinti Vyriausybės vykdomų reformų poveikį makroekonominiams rodikliams. Detalus naudojamo
ekonometrinio modelio aprašymas yra pateiktas priede (1 priedas. ).

2.2.1 Mokesčių reformos poveikio rodiklių kvantifikavimas
Įgyvendinant mokesčių reformą buvo numatytas trimetis (2019-2021 m.) esminių apmokestinimo
pokyčių planas, kuris apima NPD didinimą, VSD įmokų lubų mažinimą ir akcizų tabako produktams
kėlimą. Vienas svarbiausių mokesčių reformos impulsų yra struktūrinis vartojimo pokytis dėl NPD
didinimo. Buvo nuspręsta NPD didinti tris metus iš eilės: 2019 m. – iki 300 eurų, 2020 m. iki 400 eurų,
o 2021 m. – 500 eurų, o NPD taikymo ribą išplėsti iki 2 vidutinių darbo užmokesčių (toliau – VDU). Šie
pakeitimai duoda teigiamą pirminį impulsą į gyventojų pajamas ir atitinkamu dydžiu sumažina
valdžios pajamas, nes dėl to į biudžetą surenkama mažiau mokesčių. Tačiau neigiamas impulsas į
valdžios pajamas iš dalies kompensuojamas didesniais reikalavimais valstybės valdomoms įmonėms,
todėl vertintojams pateiktais LRVK duomenimis, dėl reformos dividendai turėtų padidėti 53 mln. Eur.
1. Mokesčių reformos impulsas Nr. 1: 2019 m. gyventojų pajamos padidėja 175 mln. Eur, 2020 m.
– 170 mln. Eur, o 2021 m. – 170 mln. Eur. Šie padidėjimai yra permanentiniai.
2. Mokesčių reformos impulsas Nr. 2: 2019 m. valdžios pajamos sumažėja 122 mln. Eur, 2020 m.
– 170 mln. Eur, 2021 – 170 mln. Eur. Šie sumažėjimai yra permanentiniai.
Kitas mokesčių reformos tikslas išplėsti mokesčių bazę ir sumažinti su darbo pajamomis susijusius
mokesčius, ypač mažiausiai uždirbantiems, juos pakeičiant labiau augimui palankiais mokesčiais.
Siekiant šio tikslo buvo nuspręsta ne tik konsoliduoti darbdavio ir darbuotojo mokamus mokesčius,
tačiau tuo pačiu ir mažinti GPM tarifą (tik konsoliduojant mokesčius jis turėjo būti 21 proc.) iki 20
proc. ir VSD įmokas (turėjo būti 13,07 proc.) iki 12,52 proc. Šie pakeitimai turi teigiamą pirminį
impulsą į gyventojų pajamas ir atitinkamu dydžiu sumažina valdžios pajamas, nes dėl to į biudžetą
surenkama mažiau mokesčių. Taip pat buvo nustatytas trimetis akcizų didinimo planas tabako
produktams, įvestas progresinis GPM tarifas ir padidintas GPM tarifas kitų pajamų daliai viršijančiai
120 VDU per metus. Tai atitinkamu dydžiu sumažina gyventojų pajamas (per progresinį GPM tarifą ir
kitų pajamų apmokestinimą) ir privataus vartojimo išlaidas (per akcizų didinimą). Kita vertus, buvo
priimtos „Sodros“ lubos, kurių taikymas lemia struktūrinį pajamų pokytį (mažėja valdžios pajamos, bet
didėja gyventojų pajamos arba įmonių pelnas). Pagal teisės aktus nėra numatyta prievolės ūkio
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subjektams „Sodros“ lubų dydžiu padidinti tokių darbuotojų darbo užmokestį. Tačiau tikėtina, kad
toks didėjimas vis dėl to įvyks, nes ūkio subjektai šiuo metu stipriai konkuruoja dėl aukštos
kvalifikacijos darbuotojų dėl jų trūkumo darbo rinkoje, ir tie ūkio subjektai, kurie nedidins darbuotojų
DU gali juos prarasti. „Sodros“ lubos taikomos tik pajamoms viršijančioms 120 VDU 2019 m., 84 VDU 2020 m. ir 60 VDU – 2021 m., o aukštas pajamas gaunantys asmenys daugiau investuoja, todėl tikėtina,
kad dėl lubų įvedimo didės ne tik gyventojų pajamos, bet ir vidaus investicijų rodiklis. Vadovaujantis
JAV atliktu tyrimu8 buvo nustatyta, kad investicijos didės 11,9 proc. dėl „Sodros“ lubų įvedimo
didėjančios gyventojų pajamų sumos.
3. Mokesčių reformos impulsas Nr. 3: 2019 m. gyventojų pajamos padidėja 234,69 mln. Eur, 2020
m. – 4,42 mln. Eur ir 2021 m. – 8,38 mln. Eur per metus. Šie pasikeitimai yra permanentiniai.
4. Mokesčių reformos impulsas Nr. 4: 2019 m. valdžios pajamos sumažėja 224 mln. Eur, 2020 m.
padidėja 5,2 mln. Eur. Šie pasikeitimai yra permanentiniai.
5. Mokesčių reformos impulsas Nr. 5: 2019 m. privataus vartojimo išlaidos sumažėja 12 mln. Eur,
2020 m. ir 2021 m. sumažėja po 11 mln. Eur per metus. Šie sumažėjimai yra permanentiniai.
6. Mokesčių reformos impulsas Nr. 6: 2019 m. pagrindinis kapitalo formavimas padidėja 1,31
mln. Eur, 2020 m. – 1,38 mln. Eur, 2021 m. – 2,62 mln. Eur. Šie padidėjimai yra
permanentiniai.
Ekspertai teigia, kad tradiciškai mokesčių dydis nebuvo pagrindiniu veiksniu lemiančiu tiesioginių
užsienio investicijų (toliau – TUI) pritraukimą, tačiau šio veiksnio svarba pastaraisiais metais didėja
dėl to, kad išsivysčiusios ekonomikos dėl naujų komunikacijos technologijų gali pradėti teikti daugiau
ir įvairių paslaugų per atstumą9. Pagrindiniai veiksniai, kurie lemia šalies patrauklumą užsienio
investuotojams yra politinis stabilumas, mažas korupcijos lygis, rinkos atvirumas, rinkos dydis ir
išsilavinusi bei lanksti darbo jėga. Tačiau daug išsivysčiusių šalių yra gana panašios pagal šiuos
kriterijus, todėl vis didesnė svarba tenka mokestinei aplinkai. Be to, užsienio investuotojai vertina
mokesčių dydį, kaip šalies atvirumo verslui rodiklį. Dėl šių priežasčių per pastaruosius 20 metų EBPO
šalyse mokestinė našta buvo mažinama10. Mokestinės naštos mažinimas paskatino kiekybiškai
įvertinti šio veiksnio įtaką TUI pritraukimui. 2008 m. Heckemeyer ir Feld atliko meta-studiją, kurioje
apžvelgė šioje srityje atliktus tyrimus11. Studijoje nustatyta, kad tiksliausias dalinis elastingumas tarp
mokesčių naštos ir TUI yra -1,39, t. y. 1 proc. p. sumažėjus mokestinei naštai apie 1,39 p. padidėja TUI.
Visgi tikėtina, kad šis padidėjimas pasireiškia ne iš karto, o per vidutinio ilgio laikotarpį (apie 5 metus).
Siekiant tinkamai kvantifikuoti mokestinės naštos mažinimo impulsą TUI, svarbu nustatyti, kiek po
reformos vidutiniškai mažėja mokestinė našta. Tačiau mokestinė našta dėl NPD didinimo ir taikymo
bazės išplėtimo mažėja nevienodai, todėl pirmiausia vadovaujantis „Sodros“ duomenimis buvo
nustatyta, kokia dalis Lietuvos gyventojų gauna tam tikras pajamas įvairiose pajamų stratose (2
lentelė.).
2 lentelė. Stratifikacija pagal atlyginimo dydį, proc.
Bruto mėnesinis atlyginimas

2018

2019

2020

2021

iki 400 €

18,33%

16,01%

13,99%

12,19%

401-450 €

5,27%

4,78%

4,31%

3,87%

451-500 €

5,52%

5,09%

4,67%

4,24%

501-600 €

11,04%

10,47%

9,83%

9,14%

601-700 €

10,18%

9,98%

9,68%

9,28%

701-800 €

8,77%

8,87%

8,86%

8,75%

801-900 €

7,26%

7,53%

7,72%

7,82%

901-1000 €

5,88%

6,23%

6,52%

6,76%

8 Wilson, D. W. (2001). Removing Social Security's Tax Cap on Wages Would Do More Harm Than Good.
9 Jeffrey Owens. The Effect of Tax on Doreign Direction Investment. International Tax and Investment Center Viewpoint.
10 Jeffrey Owens. The Effect of Tax on Doreign

Direction Investment. International Tax and Investment Center Viewpoint.

11 Feld, L. P., Heckemeyer, J. H. (2008). FDI and Taxation. A meta-study. Discussion Paper No. 08-128.
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1001-1300 €

11,51%

12,55%

13,53%

14,46%

1301-1600 €

6,05%

6,78%

7,53%

8,31%

1601-2000 €

4,17%

4,75%

5,36%

6,03%

2001-3000 €

3,79%

4,37%

4,99%

5,70%

3001-4000 €

1,15%

1,33%

1,53%

1,76%

4001-5000 €

0,47%

0,54%

0,63%

0,73%

virš 5001 €

0,63%

0,73%

0,84%

0,97%

Šaltinis: sudaryta vertintojų pagal „Sodros“ duomenis.

Remiantis šiais duomenis ir Finansų ministerijos paskelbta skaičiuokle, kurioje nurodytas mokestinės
naštos dydis prieš ir po reformos12 buvo nustatyta, kiek (proc. p.) vidutiniškai keisis mokestinė našta
tam tikrose pajamų stratose (3 lentelė.).
3 lentelė. Vidutinis metinis mokestinės naštos pokytis stratose, procentiniais punktais.
Bruto mėnesinis atlyginimas

2019

2020

2021

iki 400 €

-1,90

-3,80

-3,80

401-450 €

-2,00

-3,80

-3,60

451-500 €

-2,30

-3,50

-3,30

501-600 €

-2,60

-2,80

-2,80

601-700 €

-2,80

-2,30

-2,30

701-800 €

-3,00

-1,80

-1,90

801-900 €

-3,20

-1,50

-1,60

901-1000 €

-3,20

-1,30

-1,40

1001-1300 €

-3,40

-0,80

-1,10

1301-1600 €

-2,40

-0,50

-0,70

1601-2000 €

-1,70

-0,20

-0,40

2001-3000 €

-1,40

0,00

0,00

3001-4000 €

-1,40

0,00

0,00

4001-5000 €

-1,40

0,00

0,00

virš 5001 €

-1,40

0,00

0,00

Šaltinis: sudaryta vertintojų pagal Finansų ministerijos skaičiuoklės ir „Sodros“ duomenis.

Pagal šiuos duomenis buvo apskaičiuota, kad 2019 m. vidutinė mokestinė našta mažėja 2,5426 proc.
p., 2020 m. – 1,8735 proc. p., lyginant su 2019 m. (iš viso 4,4161 proc. p.), o 2021 m. – 1,8388 proc. p.,
lyginant su 2020 m. Taigi iš viso po reformos per tris metus vidutinė mokestinė našta sumažės 6,2549
proc. p., lyginant su mokestine našta prieš reformą.
7. Mokesčių reformos impulsas Nr. 7: 2019 m. TUI padidėja – 103,6 mln. Eur, 2020 m. – 180 mln.
Eur, 2021 m. – 254,8 mln. Eur, 2022 m. – 254,8 mln. Eur, 2023 m. – 254,8 mln. Eur, 2024 m.
151,2 mln. Eur, 2025 m. – 74,9 mln. Eur. 2025 m. kumuliacinis reformos impulsas 1274 mln.
Eur.
Tam tikri moksliniai tyrimai taip pat nustatė teigiamą mokestinės naštos mažinimo poveikį
užimtumui, tačiau detalesnė vienos iš šių studijų analizė atskleidė, kad joje nėra kontroliuojamas
mokestinės naštos mažinimo poveikis TUI13. Dėl šio veiksnio nekontroliavimo, studijoje buvo
12 Finansų ministerija. (2018-06-28). Pajamų skaičiuoklė priėmus reformą.

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/2018-06-28_pajamu_i_rankas_skaiciuokle_priemus_reforma.xlsx
13 Vork, A., Leetmaa, R., Paulus, A., Anspal S. (2007). Tax-benefit Systems in the New Member States and Their Impact on
Labour Supply and Employment. PRAXIS Working Paper No. 26.
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nustatytas netiesioginis poveikis užimtumui per TUI padidėjimą. Kadangi tai yra antrinis, o ne pirminis
impulsas, jis nėra įtraukiamas į ekonometrinį modelį.

2.2.2 Šešėlinės ekonomikos mažinimo reformos poveikio rodiklių
kvantifikavimas
Literatūroje įvardinama, kad mokesčiai ir socialinės apsaugos įmokos yra pagrindinė šešėlinės
ekonomikos formavimosi priežastis14. Taip pat įvardinama, kad prie šešėlinės ekonomikos dydžio
prisideda reguliacinės aplinkos griežtumas, nedarbo ir kitų socialinių išmokų lygis, įvairūs darbo
rinkos apribojimai bei reali nustatytų apribojimų kontrolė. FM pateiktuose dokumentuose teigiama,
kad po numatytų šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių įgyvendinimo į biudžetą bus surenkama
2019 m. 200 mln. Eur daugiau, 2020 m. ir 2021 m. po 160 mln. Eur pajamų daugiau.
Tyrimai nėra vienareikšmiški dėl šešėlinės ekonomikos poveikio ekonomikos augimui. Dalis ekspertų
mano, kad šešėlinė ekonomika neigiamai veikia ekonominę plėtrą. Jie teigia, kad šešėlinės ekonomikos
mažinimas leidžia surinkti daugiau mokesčių, dėl to didina viešąsias pajamas ir atitinkamai išlaidas,
ypač infrastruktūrai ir paslaugoms, o tai skatina bendrą ekonomikos augimą. Neoklasikinės
ekonomikos šalininkai teigia, kad šešėlinis sektorius yra labiau konkurencingas ir efektyvesnis už
formalų sektorių, todėl šešėlinė ekonomika teigiamai veikia ekonominę plėtrą15. Vis dėl to šešėlinė
ekonomika yra neabejotinai žalinga socialine prasme, todėl visos pasaulio šalys siekia ją mažinti.
Mokslinėje literatūroje yra sutariama, kad apie du trečdalius pajamų uždirbtų iš šešėlinės ekonomikos
įsilieja į oficialią ekonomiką, todėl pritaikius reformoje numatytas priemones atitinkamai sumažėtų
privatus vartojimas16.
8. Šešėlinės ekonomikos mažinimo reformos impulsas Nr. 1: 2019 m. valdžios pajamos padidėja
200 mln. Eur, 2020 m. ir 2021 m. – po 160 mln. Eur per metus. Šie padidėjimai yra
permanentiniai.
9. Šešėlinės ekonomikos mažinimo reformos impulsas Nr. 2: 2019 m. privatus vartojimas
sumažėja 133,33 mln. Eur, 2020 m. ir 2021 m. – po 106,66 mln. Eur per metus. Šie sumažėjimai
yra permanentiniai.
Literatūroje nenurodoma, kur išleidžiamas likęs trečdalis šešėlinėje ekonomikoje sukuriamų pajamų,
todėl vertintojai daro prielaidą, kad šios lėšos neįsilieja į ekonomika ir teigiamai jos neveikia
(iškeliauja į užsienį, išleidžiamos ekonominės vertės negeneruojančiose veiklose, nelegaliai kaupiamos
ir t. t.). Todėl po reformos įgyvendinimo šių lėšų įliejimas į ekonomiką yra didžiausias teigiamas
šešėlinės ekonomikos mažinimo impulsas naudojamas modelyje.
Viena iš šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių, kuri bus taikoma Lietuvoje, yra galimybė
susigrąžinti GPM už įsigytas pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto, išskyrus
daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją, darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto,
nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugas. Per mokestinį laikotarpį bus galima deklaruoti paslaugų už
2000 Eur ir taip susigrąžinti sumokėtą GPM. Tokia priemonė yra rekomenduojama tarptautinių
šešėlinės ekonomikos mažinimo ekspertų bei yra taikoma ir kitose ES šalyse. Pavyzdžiui, Švedijoje
namų paslaugų tvarkybos ekonominėje veikloje šešėlinės ekonomikos mastas yra didelis, todėl nuo
2007 m. su tam tikrais pakeitimais Švedijos vyriausybė taiko panašią mokesčių mažinimo priemonę.
Pagal taikomą mokestinę lengvatą šiose sektoriuose veikiančių asmenų darbo kaštų mokesčiai
sumažinami 50 proc., bet neviršijant maksimalios 100 tūkst. SEK (11,850 Eur) ribos. Praktiškai tai
14 Schneider, F. (2002). Shadow Economy.
15 IMF. (2002). Hiding in the Shadows: The Growth of the Underground Economy.

https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/;
Asea, Patrick K. (1996), The Informal Sector: Baby or Bath Water? Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. No.
45., pp. 163–171.
16 Schneider, F. (2002). Shadow Economy.;
IMF. (2002). Hiding in the Shadows: The Growth of the Underground Economy.
https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/
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padidina gyventojų pajamas iki 50 tūkst. SEK (apie 6000 Eur) per metus. Švedijos mokesčių agentūros
atliktas tyrimas atskleidė, kad dėl šios priemonės taikymo 10 proc. sumažėjo šešėlinės ekonomikos
mastas bei 6 proc. padidėjo dirbančiųjų skaičius šioje ekonominėje veikloje17. Lietuvoje numatytos
priemonės finansinė paskata yra žymiai mažesnė (galima susigrąžinti iki maždaug 400 Eur per metus),
todėl, vertintojų nuomone, jos poveikio dydis bus bent 3 kartus mažesnis nei Švedijoje, t. y. dėl
priemonės taikymo tikėtina, kad šiose sektoriuose užimtumas padidės 2 proc. Manoma, kad šis efektas
pilna apimtimi pasireikš maždaug tolygiai per 2020–2025 m. laikotarpį.
10. Šešėlinės ekonomikos mažinimo reformos impulsas Nr. 3: 2020-2025 m. laikotarpiu užimtųjų
skaičius padidės po 108 per metus. Kumuliacinis šios priemonės impulsas yra papildomi 650
užimtųjų. Šis padidėjimas yra permanentinis.
Pastebėtina, kad šešėlinės ekonomikos mažinimo reforma taip pat turės teigiamą poveikį sąžiningam
verslui, nes bus geriau užtikrintos vienodos konkurencinės sąlygos. Be to, šešėlio mažinimas turi
bendrą poveikį visuomenės teisingumo jausmui, tačiau šių veiksnių paversti kiekybiniais impulsais
neįmanoma.

2.2.3 Pensijų reformos poveikio rodiklių kvantifikavimas
Pagrindinis pensijų reformos elementas yra automatinio asmenų įtraukimo į pensijų kaupimo sistemą
mechanizmas, kuris leidžia didinti pensijų kaupimo sistemos aprėptį ir universalumą. Automatinio
asmenų įtraukimo mechanizmas gali būti laikomas kompromisiniu tarp mechanizmų, kur privatus
kaupimas yra privalomas (Australija, tam tikros Lotynų Amerikos šalys) ir mechanizmų, kur privatus
kaupimas yra visiškai savanoriškas. Privalomo kaupimo privalumas yra aiškus – tai padidina pensijai
kaupiamų lėšų sumą ir sumažina šiuo metu dirbančių asmenų lėšų nepriteklių senatvėje. Tačiau tokios
sistemos trūkumai taip pat yra labai aiškūs – asmenines laisvės apribojimas ir politiniai iššūkiai
įgyvendinant tokią reformą. Automatinio asmenų įtraukimo mechanizmas su galimybe atsisakyti
dalyvauti kaupime laikomas geriausiu kompromisu. Manoma, kad yra daug gyventojų, kurie yra
priėmę sprendimą dalyvauti pensijų kaupime, tačiau faktiškai neatliko veiksmų reikalingų šį
sprendimą įgyvendinti. Be to, jeigu darome prielaidą, kad šie gyventojai jau buvo apsisprendę,
automatinis jų įtraukimas bus vertinamas teigiamai ir jie kaupimo neatsisakys. Elgsenos ekonomikos
atstovai teigia, kad privataus pensijų kaupimo sprendimų kompleksiškumas dažnai apsunkina
sprendimų priėmimą, o tokiais atvejais gyventojai linkę likti prie status quo 18. Automatinio asmenų
įtraukimo mechanizmas lemia tai, kad žmonės lengviau prisiima tokią riziką, nes ir jų aplinkos žmonės
būna įtraukiami19. Taip pat, mokslinėje literatūroje nurodoma, kad gyventojai negalvoja apie pensijos
kaupimą iki 40-tųjų ar 50-tųjų jų gyvenimo metų20.
Įtakingiausia mokslinė studija šioje srityje buvo atlikta 2001 m. Joje buvo nustatyta, kad 85,9 proc.
gyventojų, kurie buvo įtraukti pagal panašų mechanizmą JAV, neatsisakė kaupti21. Pritaikius panašų
automatinio asmenų įtraukimo mechanizmą Jungtinėje Karalystėje, preliminariais rezultatais
neatsisakė kaupti 89 proc. gyventojų. Atitinkamai, atliekant pensijų reformos poveikio kvantifikavimą
daroma prielaida, kad Lietuvoje 85,9 proc. gyventojų po reformos įgyvendinimo irgi neatsisakys
kaupti. Šis įvertis buvo patvirtintas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

17 EurWork. (2013). Tax deductions for domestic service work, Sweden.

https://www.eurofound.europa.eu/data/tacklingundeclared-work-in-europe/database/tax-deductions-for-domestic-service-work-sweden
18 Thaler, R. and Sunstein, C. (2008). Nudge. Improving decisions about health, wealth and happiness. New Haven: Yale
University Press.
19 Ring, P.J. (2012). Trust: a challenge for private pension policy. Journal of Comparative Social Welfare. No. 28(2), 119-128.
20 MacLeod, P., Fitzpatrick, A., Hamlyn, B., Jones, A., Kinver, A. and Page, L. (2012). Attitudes to Pensions: the 2012 survey.
Department for Work and Pensions, research report 813.
21 Madrian, B.C. and Shea, D.F. (2001). The power of suggestion: inertia in 401(k) participation and savings behaviour.
Quarterly Journal of Economics, No. 116, 1149-1225.
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1 pav. Pokyčiai dėl automatinio asmenų įtraukimo į pensijų kaupimą dirbančių grupėms

Gyventojai iki 40
metų amžiaus

Gyventojai virš 40
metų amžiaus

323,3 tūkst. gyventojų,
kurie šiuo metu kaupia
(2+2+2)

281,7 tūkst. gyventojų,
kurie šiuo metu kaupia
(2+2+2)

Šiems gyventojams pokyčių
nebus

Šiems gyventojams pokyčių
nebus

283,1 tūkst. gyventojų,
kurie šiuo metu kaupia, bet
patys neprisideda (2+0+0)

412,4 tūkst. gyventojų,
kurie šiuo metu kaupia, bet
patys neprisideda (2+0+0)

Bus automatiškai įtraukti

Bus automatiškai įtraukti

156 tūkst. gyventojų, kurie
šiuo metu nekaupia

284,9 tūkst. gyventojų,
kurie šiuo metu nekaupia,
tačiau dėl jų amžiaus jiems
įtraukimas netaikomas.

Bus automatiškai įtraukti

Šiems gyventojams pokyčių
nebus

Šaltinis: SADM. (2018). Pensijų kaupimo pertvarka, kuria žvelgiama pirmyn.

Automatinio asmenų įtraukimo į pensijų kaupimą mechanizmas aktualus 851,5 tūkst. dirbančiųjų.
Apie 605 tūkst. dirbančiųjų jau šiuo metu dalyvauja antroje pensijų pakopoje ir prisideda savo lėšomis,
todėl po reformos jiems pokyčių beveik nebus ir atsižvelgus į tai, vertintojai daro prielaidą, kad šie
dirbantieji nekeis savo elgsenos po reformos įsigaliojimo. Taip pat yra 284,9 tūkst. gyventojų, kurie
šiuo metu nekaupia antroje pensijų pakopoje ir yra virš 40 metų amžius. Šiai dirbančiųjų grupei
automatinis įtraukimas nebus taikomas. Remiantis moksline literatūra žinome, kad apie 85,9 proc.
visų dirbančiųjų, kurie bus įtraukti į automatinį kaupimą, turėtų neatsisakyti kaupimo. Automatiškai
įtraukti gyventojai pirmais metais turės galimybę kaupti arba 1,8 proc. nuo po mokesčių reformos
padidinto darbo užmokesčio (28,9 proc.), antrais metais – 2,1 proc., trečiais – 2,4 proc., ketvirtais – 2,7
proc., penktais ir vėlesniais – 3 proc., arba iš karto nuo pirmų metų prisidėti pilna apimtimi – 3 proc.
Atliekant kvantifikavimą daroma prielaida, kad 70 proc. automatiškai įtrauktų dalyvių, kurie iki tol
nekaupė II pakopoje arba kaupė, bet neprisidėjo papildomai, pasirinks mokėti laipsniškai, o kiti 30
proc. – iš karto pilna apimtimi. Pagal nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojančią pensijų kaupimo įstatymo
redakciją22 pensijų įmokos už įtrauktus į pensijų kaupimą asmenis bus pradėtos skaičiuoti nuo 2019
m. liepos 1 d., todėl 2019 m. privataus vartojimo išlaidos mažės tik nuo liepos mėnesio. Vadovaujantis
šiais duomenimis ir prielaidomis, galime paskaičiuoti, kiek dėl automatinio kaupimo įvedimo sumažės
privataus vartojimo išlaidos.
11. Pensijų reformos impulsas Nr. 1: 2019 m. privatus vartojimas sumažės 102,65 mln. Eur, 2020
m. – 122,61 mln. Eur,, 2021 m., 2022 m. ir 2023 m. kasmet papildomai dar po 19,96 mln. Eur,
lyginant su prieš tai buvusiais metais23. Šie padidėjimai yra permanentiniai.
Remiantis Lietuvos banko duomenimis, 2017 m. 22,66 proc. visų antros pakopos pensijų fondų
investicijų buvo investuojama Lietuvoje. Dėl to įsigaliojus automatiniam asmenų įtraukimo
mechanizmui taip pat padidės antros pakopos pensijų fondų investicijų suma ir atitinkamai tų fondų
investicijos Lietuvoje.

22 Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas

Nr. IX-1691.

23 Dėl reformos 2023 m. privatus vartojimas bus sumažėjęs apie 285 mln. Eur.
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12. Pensijų reformos impulsas Nr. 2: 2019 m. pagrindinis kapitalo formavimas padidės 23,26 mln.
Eur, 2020 m. – 27,78 mln. Eur, 2021 m., 2022 m. ir 2023 m. kasmet papildomai dar po 4,52
mln. Eur, lyginant su prieš tai buvusiais metais24. Šie padidėjimai yra permanentiniai.
Iki pensijų reformos buvo vykdomi pervedimai iš „Sodros“ į II pakopos pensijų fondus. Įgyvendinus
pensijų reformą šio aspekto yra atsisakoma, todėl atitinkamai didėja valdžios pajamos. Kita vertus,
taip pat įvedama 1,5 proc. VDU paskata iš valstybės biudžeto kaupiantiems II pensijų pakopoje, o tai
atitinkamai sumažina valdžios pajamas. Bendras šių veiksnių impulsas yra toks:
13. Pensijų reformos impulsas Nr. 3: 2019 m. valdžios pajamos padidės 203,2 mln. Eur, 2020 m.
sumažės 19,8 mln. Eur ir 2021 m. 16,4 mln. Eur, lyginant su prieš tai buvusiais metais. Šie
pokyčiai yra permanentiniai.
Taip pat planuojama vidutiniškai 20 eurų didinti mažiausių socialinio draudimo pensijų gavėjų
pajamas ir 13 eurų didinti mažiausias šalpos neįgalumo ir šalpos senatvės pensijas. Tai yra
struktūrinis pokytis, nes valdžios pajamos mažėja ir atitinkamu dydžiu didėja tam tikros visuomenės
dalies pajamos.
14. Pensijų reformos impulsas Nr. 4: 2019 m. gyventojų pajamos padidės 32,4 mln. Eur, 2020 m. –
17,8 mln. Eur, 2021 m. – 16,9 mln. Eur. Šie padidėjimai yra permanentiniai.
15. Pensijų reformos impulsas Nr. 5: 2019 m. valdžios pajamos sumažės 32,4 mln. Eur, 2020 m. –
17,8 mln. Eur, 2021 m. – 16,9 mln. Eur. Šie sumažėjimai yra permanentiniai.
Vienas pasikeitimas šiuo metu savo lėšomis prisidedantiems prie pensijos kaupimo yra toks, kad
valstybė buvo įsipareigojusi nuo 2020-ųjų maksimaliai kaupiantiems antrosios pakopos fondų
dalyviams „Sodros“ įmoką padidinti nuo 2 proc. iki 3,5 proc., tačiau po pensijų reformos to atisakoma.
Tačiau dėl reikalingų duomenų trūkumo atliekant ekonometrinius skaičiavimus į šiuos aspektus
atsižvelgta nebuvo.
Taip pat nevertinamas „turto efektas“. Pagal elgsenos ekonomikos teoriją – didėjant asmens sukauptų
lėšų sumai, asmuo jaučiasi labiau užtikrintas dėl savo finansinės padėties ir didesnę dalį savo pajamų
skiria vartojimui. Tikėtina, kad dėl šio efekto vartojimas gali sumažėti mažiau nei manoma pagal
„pensijų reformos impulsą Nr. 1“, visgi nėra žinomas šio efekto mastas, todėl jis nėra vertinamas šiame
tyrime.
Be to, didžiausia šios reformos nauda lieka neįvertinama, nes modelyje neatsižvelgiama, kad po 25 m. į
Lietuva pradės grįžti pensijų fonduose sukaupti pinigai ir tai ženkliai padidins gyventojų pajamas.
Pagal SADM skaičiavimus 2040 metais vidutinės pensijos santykis su VDU turėtų išlikti maždaug
dabartinio lygio – apie 41 proc. (vietoj 34 proc., jei nieko nebūtų daroma), o 2060 m. – 50 proc. (vietoj
36 proc. jei nieko nebūtų daroma). Šis efektas neabejotinai atperka vidutinio-ilgo laikotarpio
neigiamus efektus dėl sumažėjusio vartojimo, tačiau dėl to, kad į naudojamą modelį gali būti įtraukti
impulsai tik iki 2025 m., šis teigiamas impulsas įvertintas nebuvo.

2.2.4 Inovacijų reformos poveikio rodiklių kvantifikavimas
Inovacijos politikos srityje atliekami moksliniai tyrimai rodo, kad dažniausiai valdžios paskatos MTEPI
skatina įmones papildomai investuoti į šias sritis, o valdžios kontraktai, dotacijos ir kitos išlaidos
nepakeičia privačių investicijų, išskyrus atvejus, kai pirminės MTEPI paslaugos turi neelastingą
pasiūlą, t. y. yra ribotas kiekis MTEPI paslaugų teikėjų ir dėl didelio jų apkrovimo, dalis projektų lieka
neįgyvendinti25. Inovacijų politikos poveikis pasireiškia trimis būdais: per padidėjusias išlaidas MTEPI,
inovacijų kiekį ir makroekonominius efektus. Dalis studijų analizuoja valdžios finansinių intervencijų
24 Dėl reformos 2023 m. pagrindinis kapitalo formavimas padidės 64,61 mln. Eur.
25 Correa, P., Andres, L., Borja-Vega, C. (2013). The Impact of Government Support on Firm R&D Investments. A Meta-

Analysis.
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poveikį įmonių investicijoms į MTEP, kitos studijos tiria inovacijų politikos įtaką produktų ir procesų
inovacijų kiekiui ir registruotų patentų kiekiui, o trečio tipo studijos – kaip keičiasi įmonių
produktyvumas ir šalies ekonominis augimas dėl vykdomos inovacijų politikos per padidėjusias verslo
investicijas į MTEP ir padidėjusį inovacijų (patentų) kiekį26. Taigi inovacijų reformos kvantifikavimas
susideda iš dviejų aspektų įvertinimo: nustatymo kiek dėl vykdomos inovacijų reformos padidės
verslo išlaidos MTEP srityje ir įvertinimo, kiek padidės MTEPI rezultatai (inovacijų ir patentų
skaičius).
Inovacijų reformos poveikio rodiklių kvantifikavimas sudėtingas. Ūkio ministerijos pateiktuose
inovacijų reformos dokumentuose buvo nurodyta laukiama reformos nauda, įskaitant antrinius
efektus. Juose buvo pateikiami duomenys apie dėl reformos vyksiantį eksporto apimčių padidėjimą,
VDU padidėjimą, BVP padidėjimą ir t. t. Šių poveikio rodiklių kvantifikavimas nėra galimas, nes į
naudojamą ekonometrinį modelį tikslinga įtraukti tik pirminius reformų impulsus - antriniai efektai
nustatomi modeliu. O pirminių impulsų nebuvo. Siekiant išspręsti kvantifikavimo problemą buvo
surengta diskusija su Ūkio ministerijos atstovais ir VGTU mokslininkais padėjusiais nustatyti Ūkio
ministerijos poveikio rodiklių reikšmes27. Diskusijos metu buvo aptartas apie inovacijų reformos
turinys ir bandyta kiekybiškai įvertinti reformos pirminius impulsus. Diskusijos metu išaiškėjo, kad
inovacijų reforma turi bent du kiekybiškai įvertinamus impulsus: dėl reformos turėtų padidėti verslo
sektoriaus išlaidos MTEP bei padidėti viešojo sektoriaus išlaidų MTEP efektyvumas dėl įgyvendinamų
struktūrinių inovacijos politikos pokyčių. Ūkio ministerija planuoja, kad dėl reformos verslo sektoriaus
išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui, išaugs nuo 38,74 Eur (2018 m. gruodžio 31 d.) iki 60,70
Eur (2023 m. gruodžio 31 d). Vadovaujantis šiais duomenimis galime apskaičiuoti, kad dėl reformos
absoliučiais skaičiais 2019-2023 m. laikotarpiu verslo išlaidos didės po 12,75 mln. Eur kasmet. 2016
m. išlaidos MTEP buvo 327,6 mln. Eur (0,85 proc. nuo BVP), iš jų 213 mln. Eur į aukštojo mokslo
(127,5 mln. ) ir valdžios sektorius (85,5 mln.), o 114,6 mln. – į verslo įmonių sektorių. Kadangi po
inovacijų reformos verslo sektoriaus išlaidos MTEP didės po 12,75 mln. Eur per metus 2019–2023
laikotarpiu ir bendrai padidės 63,7 mln. Eur, galime apskaičiuoti, kad 2023 m. jos bus 178,3 mln. Eur, t.
y. 55,6 proc. didesnės nei prieš reformą.
16. Inovacijų reformos impulsas Nr. 1: 2019–2023 m. laikotarpiu kasmet pagrindinis kapitalo
formavimas didės po 12,75 mln. Eur.
Kitas inovacijų reformos kvantifikavimo iššūkis kyla iš to, kad naudojamas ekonometrinis modelis
remiasi finansinių srautų pokyčiais, o šios reformos esmė yra struktūriniai inovacijų politikos
formavimo ir įgyvendinimo pokyčiai, kurių įtaka finansiniams srautams neaiški. Ūkio ministerija
mano, kad dėl vykdomos reformos padidės MTEP išlaidų į aukštojo mokslo ir valdžios sektorius
efektyvumas, daugiausia dėl to, kad inovacijų reforma paskatins valstybės mokslo ir studijų institucijas
vykdyti eksperimentinės plėtros veiklas. Todėl jų teikiamos paslaugos geriau atitiks verslo paklausą ir
duos didesnę naudą. Mosta duomenimis iš dabar skiriamų 213 mln. Eur MTEP išlaidų, tik apie 6 mln.
Eur yra produktyvios, t. y. jos virsta realiais produktais ir kuria pridėtinę vertę. Vertintojų nuomone,
tikėtina, kad neproduktyvių MTEP išlaidų efektyvumas po reformos padidės apie 25 proc. per 2020–
2024 m. laikotarpį. Siekiant šį MTEP išlaidų efektyvumo impulsą atspindėti modelyje, buvo įvestas
toks impulsas:
17. Inovacijų reformos impulsas Nr. 2: 2020–2024 m. laikotarpiu kasmet pagrindinis kapitalo
formavimas didės po 10,35 mln. Eur.

26 Petrin, T. (2017). A literature review of the impact and effectiveness of government support for R&D and innovation.
27 Susitikimo data 2018 m. liepos 24 d.
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2.2.5 Sveikatos apsaugos sistemos reformos poveikio rodiklių
kvantifikavimas
Sveikatos apsaugos sistemos reforma yra plataus masto pokytis, apimantis sveikos gyvensenos,
pirminės sveikatos priežiūros sistemos, sveikatos infrastruktūros, vaistų kainų ir slaugos paslaugų bei
kitas sritis. Skirtingi reformos projektai dažnai daro įtaką tiems patiems poveikio rodikliams, todėl
kvantifikuojant šios reformos poveikio impulsus pagrindinis dėmesys buvo skirtas ne kiekvieno
projekto atskiram poveikiui, o visos reformos naudą atspindintiems poveikio rodikliams. Pagal
Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktus duomenis, įgyvendinus reformą kasmet bus išgelbėta apie
350 gyvybių. Vadovaujantis šioje studijoje naudojamu ekonometriniu modeliu, impulsai
kvantifikuojami 2019–2025 m. laikotarpiui, todėl apskaičiuota, kad įgyvendinus reformą nuo 2020 m.
iki 2025 m. bus išgelbėta apie 2100 gyvybių. Be to, pagal SAM pateiktus poveikio rodiklius,
įgyvendinus reformą mirčių nuo infarkto skaičius sumažės trečdaliu, nuo insulto – ketvirtadaliu, o
savižudybių skaičius sumažės trečdaliu. Vadovaujantis naujausiais Higienos instituto duomenimis
(2016 m.) nuo infarkto mirė 1100 asmenų, todėl trečdaliu sumažinus mirštančiųjų skaičių būtų
išgelbėta apie 370 gyvybių per metus. Be to, 2016 m. nusižudė 823 asmenys, todėl trečdaliu sumažinus
savižudybių skaičių būtų išgelbėta apie 274 gyvybes per metus. Duomenys apie tik nuo insulto
mirusius asmenis nėra prieinami, todėl šis reformos poveikio rodiklis kvantifikuotas nebuvo. Taip pat,
trūksta duomenų įvertinti, ar išgelbėti asmenys yra darbingi, todėl kvantifikuojant išgelbėtų gyvybių
impulsus, atsižvelgta į darbo jėgos ir nuolatinių gyventojų santykį Lietuvoje (52 proc.).
18. Sveikatos apsaugos sistemos reformos impulsas Nr. 1: 2020–2025 m. laikotarpiu kasmet darbo
jėgos skaičius padidės 181 asmeniu ir 2025 m. kumuliacinis reformos impulsas sieks 1084
asmenis. Šis efektas yra permanentinis.
19. Sveikatos apsaugos sistemos reformos impulsas Nr. 2: 2020–2025 m. laikotarpiu kasmet darbo
jėgos skaičius padidės 191 asmeniu ir 2025 m. kumuliacinis reformos impulsas sieks 1146
asmenis. Šis efektas yra permanentinis.
20. Sveikatos apsaugos sistemos reformos impulsas Nr. 3: 2020–2025 m. laikotarpiu kasmet darbo
jėgos skaičius padidės 141 asmeniu ir 2025 m. kumuliacinis reformos impulsas sieks 849
asmenis. Šis efektas yra permanentinis.
Įgyvendinus reformą bus išplėtota ilgalaikės slaugos paslaugų sistema, kuri sudarys sąlygas visiems
pacientams laiku gauti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas. Šiuo metu pacientai, kuriems tokių
paslaugų reikia, dažnai priversti su artimųjų pagalba gydytis namie. Vidutiniškai toks gydymas
užtrunka apie 4 mėnesius, todėl tokiam laikotarpiui pacientų artimieji būna priversti sustabdyti arba
sumažinti savo dalyvavimą darbo rinkoje. Pagal SADM skaičiavimus, įgyvendinus reformą 2020 m.
teigiamą poveikį pajus 20 tūkst. gyventojų, kurie slaugo artimuosius, o 2021 m. – pilna apimtimi
įgyvendinus reformą – 25 tūkst. gyventojų. Darant prielaidą, kad slaugydami artimuosius jie darbo
rinkoje nebedalyvauja, galima apskaičiuoti, kad reforma padidins sąlyginį darbuotojų skaičių 2020 m.
– 6666, o 2021 m. dar papildomai 1667 (iš viso 8333). Siekiant užtikrinti padidėjusį krūvį, 2019 m. bus
sukurti 200 slaugytojų etatai, 2021 m. ir 2022 m. dar po 200 etatų (iš viso 600 etatų).
21. Sveikatos apsaugos sistemos reformos impulsas Nr. 4: 2020 m. užimtųjų skaičius padidės
6666, o 2021 m. papildomai dar 1667 užimtaisiais. Šie efektai yra permanentiniai.
22. Sveikatos apsaugos sistemos reformos impulsas Nr. 5: 2019 m. užimtųjų skaičius padidės 200,
2021 m. ir 2022 m. kasmet dar po 200 užimtųjų. Šie efektai yra permanentiniai.
Vertinant iš makroekonominio taško didžiausia sveikatos apsaugos sistemos reformos nauda yra
tikėtinos sveiko gyvenimo trukmės augimas 10 mėnesių. Žmogiškasis kapitalas dažnai siaurai
suprantamas tik kaip veikiamas švietimo, tačiau būtent sveikata yra esminis žmogiškojo kapitalo
aspektas. Sveikesni darbuotojai yra fiziškai ir psichologiškai tvirtesni, jie dirba produktyviau ir gauna
didesnes pajamas, rečiau praleidžia darbą dėl ligos ar, jei visa visuomenė yra sveikesnė, dėl artimųjų
ligos28. Liga ar neįgalumas stipriai apriboja realiai dirbamų valandų skaičių, ypatingai sektoriuose,
28 Bloom., D. E., Canning. D., Sevilla, J. (2003). The Effect of Health on Economic Growth: A Production
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kuriuose darbas yra susijęs su fiziniu krūviu, o tai turi didelį neigiamą makroekonominį poveikį.
Įprastai visuomenės sveikatos lygis makro lygiu yra matuojamas vidutinės tikėtinos gyvenimo
trukmės metais. Harvardo universiteto viešosios sveikatos politikos mokslininkai 2003 m. atliko
tyrimą, kuriuo bandė įvertinti tikėtinos gyvenimo trukmės metų poveikį BVP29. Studijoje buvo
nustatyta, kad šalies populiacijos tikėtinos gyvenimo trukmės pailgėjimas 1 metais padidina
BVP apie 4 proc.
Tikėtinos sveiko gyvenimo trukmės pailgėjimas nereiškia, kad tikėtina gyvenimo trukmė pailgės
atitinkamai. Lietuvoje 2005 m. moterų tikėtina gyvenimo trukmė buvo 77,4 metai, vyrų – 65,2 metai, o
naujausiais duomenimis (2016 m.) tikėtina moterų gyvenimo trukmė išaugo iki 80,1 metų (2,7
metais), o vyrų – iki 69,5 metų (4,3 metais). Tuo pačiu laikotarpiu tikėtina moterų ir vyrų sveiko
gyvenimo trukmė išaugo 4,8 metais (nuo 54,6 iki 59,4 m. moterų; nuo 51,4 iki 56,2 vyrų). Visgi nuo
2010 m. tikėtina tiek vyrų, tiek moterų sveiko gyvenimo trukmė sparčiai mažėja (po keletą mėnesių
per metus), o gyvenimo trukmė auga. Kitaip sakant, nuo 2010 m. Lietuvos gyventojai gyvena ilgiau,
tačiau didesnę dalį savo gyvenimo praleidžia prastos sveikatos. Dėl šių procesų negalime sveikatos
apsaugos ministerijos pateikto poveikio rodiklio tiesiogiai kvantifikuoti kaip impulso į BVP. Kita
priežastis, kodėl toks kvantifikavimas būtų neteisingas, yra tai, kad poveikis BVP yra antrinis efektas.
Pirminis tikėtinos sveiko gyvenimo trukmės impulsas yra į santykinį užimtųjų skaičių. Pagal Eurostat
„tikėtinos sveikos gyvenimo trukmės“ rodiklio metodiką, rodiklis apskaičiuojamas pagal Pajamų ir
gyvenimo sąlygų reprezentatyvaus tyrimo klausimą: „Ar per pastaruosius bent 6 mėnesius Jūsų veikla,
palyginti su įprastine žmogaus veikla, buvo apribota dėl sveikatos sutrikimų?“. Laikoma, kad žmogaus
sveikata yra gera, jei jis pasirinko atsakymą „visiškai neapribota“ ir negera, jei pasirinko vieną iš
atsakymų: „labai ribojama“ arba „šiek tiek apribota“. Daroma prielaida, kad "labai ribojama" reiškia,
kad žmogus 6-12 mėnesiu laikotarpiu iš vis nedirbo (pilnu etatu vidutiniškai nedirbo 9 mėnesius), o
"šiek tiek apribota", kad 6-12 mėnesiu laikotarpiu dirbo tik pusę laiko (pilnu etatu vidutiniškai nedirbo
4,5 mėnesius). Taigi vidutiniškai tokie asmenys nedirbo 0,5625 darbo laiko per metus.
Kadangi naujausiais duomenimis moterų tikėtina sveiko gyvenimo trukmė buvo 59,4 m., vyrų 56,2 m.,
taigi 10 mėnesių padidėjimas realiai prailgintų procentinę moterų sveiko gyvenimo trukmę 1,4 proc., o
vyrų – 1,48 proc. 2018 m. I ketvirčio duomenimis, Lietuvoje buvo 1347,1 tūkst. užimtų gyventojų, iš jų
661,5 tūkst. vyrų ir 685,6 tūkst. moterų, todėl galime apskaičiuoti, kad po reformos dėl tikėtinos sveiko
gyvenimo trukmės pailgėjimo darbo rinkoje santykinis užimtųjų skaičius padidėtų 9598 moterimis ir
9790 vyrais. Visgi pagal rodiklio apskaičiavimo metodiką žinome, kad dalis asmenų, kurie pagal
tikėtinos sveikos gyvenimo trukmės rodiklį gyvena nesveikai, vis dėl to dalį laiko per metus dirba,
todėl šiuos skaičius reikia padauginti iš apskaičiuoto koeficiento (0,5625). Manoma, kad pilna apimiti
šis impulsas pasireikš tik 2025 m.
23. Sveikatos apsaugos sistemos reformos impulsas Nr. 6: 2020-2025 m. laikotarpiu kasmet
užimtųjų skaičius padidės po 1818 ir 2025 m. kumuliacinis reformos impulsas sieks 10906
užimtų asmenų. Šis efektas yra permanentinis.

2.2.6 Švietimo reformos poveikio rodiklių kvantifikavimas
Švietimo reforma apima skirtingas švietimo grandis: bendrąjį ugdymą, NVŠ, aukštąjį ir profesinį
mokslą bei mokymąsi visą gyvenimą. Šios reformos poveikį makroekonominiams rodikliams galima
suskirstyti į tris grupes pagal poveikio pasireiškimo greitį: trumpuoju—vidutiniu laikotarpiui
pasireikš mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokslo srityse vykstančių pokyčių poveikis, vidutiniuilguoju laikotarpiu – aukštojo mokslo srityje vykstančių pokyčių poveikis, o ilguoju laikotarpiu –
bendrojo ugdymo ir NVŠ srityse vykstančių pokyčių poveikis. Tačiau naudojamame modelyje gali būti
įvesti impulsai tik iki 2025 m., todėl pastarosios grupės srityje vykstančių pokyčių poveikis yra beveik
neįvertinamas, nors kokybiškai vertinant pagal reformos turinį jis neabejotinai yra vienas didžiausių.

29 Bloom., D. E., Canning. D., Sevilla, J. (2003). The Effect of Health on Economic Growth: A Production
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Pastebėtina, kai kurie pokyčiai, ypač susiję su švietimo sektoriaus darbuotojų grupių pajamų didinimu,
turi greitą ir trumpalaikį poveikį ekonomikai, kuris yra įvertinamas šiame vertinime.
Pastaraisiais metais politikos formuotojai daug dėmesio pradėjo skirti žmogiškojo kapitalo plėtrai jau
įsiliejus į darbo rinką. Manoma, kad MVG yra būtinas siekiant tinkamai paruošti darbuotojus
konkuruoti globalioje žinių ekonomikoje bei prisitaikyti gyventi skaitmeninėje ir aukštųjų technologijų
visuomenėje. Nors yra atlikta daugybė studijų įrodančių, kad metų, praleistų studijuojant, skaičius
teigiamai koreliuoja su asmens pajamomis, mažiau studijų nagrinėjo būtent MVG poveikį asmens
pajamoms. Londono ekonomikos ir politikos mokslo mokyklos edukacijos ekonomikos centro
mokslininkai 2002 m. atliko tyrimą, kurio vienas iš tikslų buvo įvertinti mokymosi visą gyvenimą
poveikį pajamoms30. Tyrime buvo nustatyta, kad profesinį mokymą baigę asmenys, lyginant su tokių
mokslų nebaigusiais, tačiau pagal kitus kriterijus panašiais asmenimis, uždirbo vidutiniškai 31-32
proc. daugiau. Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktus duomenis įgyvendinus švietimo reformą
padidės žmonių, kurie mokosi visą gyvenimą (25-64 m.) dalis nuo 5,9 proc. (2017 m. duomenys) iki 9
proc. (2020 m.). Įvertinus reformos turinį buvo nustatyta, kad mokymosi visą gyvenimo lygis bus
keliamas per profesinių mokymo programų ir infrastruktūros atnaujinimą, todėl padidėjusį MVG
rodiklį turėtų lemti tik profesiniame mokyme dalyvaujantys asmenys. Remiantis minėta studija,
žinome, kad profesinis mokymas suaugusiems vidutiniškai gali padidinti jų atlyginimą apie 32 proc.
Pagal ŠMM duomenis, po šios reformos įgyvendinimo padidės asmenų, kurie mokosi visą gyvenimą
dalis 4,1 proc. p., arba 47311 asmenų pavertus absoliučia išraiška. Trūksta duomenų įvertinti, kokios
buvo šių žmonių pajamos iki hipotetinio dalyvavimo MVG veiklose, tačiau galime daryti iš dalies
pagrįstą prielaidą, kad be profesinio išsilavinimo vidutinės jų pajamos buvo artimos MMA (380 Eur
2018 m.). Remiantis minėtoje studijoje nustatytu įverčiu ir dėl reformos papildomai į MVG veiklas
įtrauktų asmenų skaičiumi, galime apskaičiuoti, kad po reformos šių žmonių bruto pajamos turėtų
padidėti apie 69 mln. Eur. Manoma, kad šis padidėjimas pasireikš tolygiai 2020–2024 m. laikotarpiu.
24. Švietimo reformos impulsas Nr. 1: 2020–2024 m. laikotarpiu kasmet gyventojų pajamos
padidės 13,81 mln. Eur.
Be to, ŠMM skaičiavimais dėl reformos įgyvendinimo pagerės jaunimo atitikimas darbo rinkos
poreikiams, todėl trečdaliu sumažės jaunimo nedarbas. 2018 m. sausio 1 d. duomenimis registruotų
jaunų bedarbių (16-29 m.) buvo 23,2 tūkst., todėl dėl reformos 7733 jauni asmenys susiras darbą.
Manoma, kad šis padidėjimas pasireikš tolygiai 2020–2024 m. laikotarpiu.
25. Švietimo reformos impulsas Nr. 2: 2020-2024 m. laikotarpiu kasmet užimtųjų skaičius padidės
apie 1288,89. Šis efektas yra permanentinis.
Vienas iš švietimo reformos elementų yra mokytojų etatinio darbo užmokesčio įvedimas, dėl kurio
pagal ŠMM duomenis mokytojų, iki reformos dirbusių 30 pedagoginio darbo valandų per savaite,
darbo užmokestis, suformavus etatą, padidės nuo 880 Eur iki 1000 Eur (pagal 2018 m. mokesčių
sistemą). Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 2017–2018 m. Lietuvoje bendrojo
ugdymo pedagogų buvo 28925. Darant prielaidą, kad pedagogų skaičius po reformos nesikeis, galime
apskaičiuoti, kad makroekonominiu lygiu jų pajamos padidės 3,471 mln. Eur per mėnesį. Taip pat po
švietimo reformos įgyvendinimo padidės dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų pajamos bei
doktorantams skiriama parama. Pagal ŠMM pateikiamus duomenis tai padidins šių grupių pajamas
2019 m. 23 mln. Eur, o 2020 m. 31,10 mln. Eur. Kadangi šios visuomenės grupėms atlyginimas
mokamas iš viešųjų lėšų, šie pokyčiai yra struktūriniai, t. y. valdžios pajamos mažėja ir atitinkamu
dydžiu didėja šių visuomenės grupių pajamos.
26. Švietimo reformos impulsas Nr. 3: 2019 m. gyventojų pajamos padidės 41,65 mln. Eur. Šis
efektas yra permanentinis.
27. Švietimo reformos impulsas Nr. 4: 2019 m. gyventojų pajamos padidės 23 mln. Eur, o 2020 m.
31,1 mln. Eur. Šie efektai yra permanentiniai.
30 Jenkins, A., Vignoles, A., Wolf, A., Galindo-Reuda, F. (2002). The Determinants and Effects of Lifelong Learning. Centre for

the Economics of Education in London School of Economics and Political Science.
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28. Švietimo reformos impulsas Nr. 5: 2019 m. valdžios pajamos sumažės 64,65 mln. Eur, o 2020
m. papildomai dar 31,1 mln. Eur. Šie efektai yra permanentiniai.
Taip pat ilguoju laikotarpiu švietimo reforma turės didelės teigiamą poveikį gyventojų (dabartinių
moksleivių) pajamoms. Įgyvendinus švietimo reformos projektus susijusius su bendrojo ugdymo
kokybės gerinimu, tikimasi, kad mokinių pasiekimai išaugs dešimtadaliu, o mokinių pasiekimų
skirtumai tarp didmiesčių ir regionų mokyklų sumažės 50 proc. ir todėl daugiau mokinių galės
studijuoti aukštojo mokslo įstaigose. Pagal OECD duomenis, Lietuvoje asmenys, kurie turi aukštojo
mokslo diplomą vidutiniškai uždirba 1,5 karto daugiau nei asmenys, kurie tokio diplomo neturi. Nors
daugybė studijų skirtingose šalyse ir skirtingu laikotarpiu įrodė, kad labiau išsilavinę individai gauna
didesnes pajamas ir kad yra teigiama koreliacija tarp išsilavinimo ir pajamų, priežastinis ryšys tarp šių
veiksnių vertinamas atsargiai31. 1999 m. atlikta studija patvirtino, kad toks priežastinis ryšys
egzistuoja, tačiau įvertino, kad tik apie 11,4 proc. darbo užmokesčio skirtumo tarp šių žmonių grupių
gali būti priskirta dalyvavime aukštajame moksle, o didžiąją dalimi skirtingas pajamas lemia kitos
priežastys, tokios kaip tėvų išsilavinimas, tėvų pajamos, tėvų šeimyniniai santykiai, įgimti asmens
gebėjimai ir t. t32.
ŠMM duomenimis dėl pagerintos bendrojo ugdymo kokybės į aukštąsias mokyklas įstos ketvirtadaliu
daugiau mokinių, todėl jų darbo užmokestis turėtų padidėti apie 11,4 proc., lyginant su scenarijumi be
reformos. Visgi šį reformos poveikio rodiklį kvantifikuoti ir įtraukti galima tik labai maža dalimi, nes
pirmi mokiniai, kurių mokymosi pasiekimai bus geresni ir kurie būtent dėl reformos bus įgavę aukštąjį
išsilavinimą į darbo rinką įsilies tik 2024 m. (dabartiniai 11-tokai). Remiantis skaičiavimais tokių
mokinių 2024 m. bus apie 5986, o 2025 m. - 6710. Įvertinus darbo užmokesčio pokyčius 2024 m. ši
reforma padidins jų pajamas apie 7,247 mln. Eur, o 2025 m. – 8,25 mln. Eur. Visgi tai yra tik labai
mažas impulsas, o pilna apimtimi šios reformos poveikis įsigalios tik po 17-19 m. po reformos
įgyvendinimo.
29. Švietimo reformos impulsas Nr. 6: 2024 m. gyventojų pajamos padidės 7,247 mln. Eur., o 2025
m. papildomai 8,25 mln. Eur. Šie efektai yra permanentiniai.

31 Card D. (1999). The Casual Effect of Education on Earnings. Handbook of Labor Economics, No. 3.
32 Heckman, J. J., Humphries, J. E., Veramendi, G. (2016). Returns to education: The Causal Effects of Education on Earnings,

Health and Smoking.
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3 LRV PASIŪLYTO REFORMŲ PAKETO MAKROEKONOMINIS
POVEIKIS
3.1 MODELIO PRISTATYMAS
Taikant ekonometrinio modeliavimo metodą, vertinimo metu buvo kiekybiškai įvertintas tiesioginis
LR Vyriausybės siūlomų struktūrinių reformų (švietimo, sveikatos apsaugos, mokesčių, inovacijų,
šešėlinės ekonomikos mažinimo, pensijų srityse) atskirų priemonių poveikis Lietuvos ūkio plėtrai iki
2030 metų.
Siekiant įvertinti siūlomų struktūrinių reformų paketo poveikį bendriesiems makroekonominiams
rodikliams, buvo sukurtas nedidelės apimties Lietuvos makroekonometrinis modelis, aprašantis
pagrindinius šalies ūkio pokyčius prekių ir paslaugų bei darbo rinkose. Reformų poveikis Lietuvos
ūkiui buvo vertinamas pagal šalies BVP, sukuriamos pridėtinės vertės, darbo vietų padaugėjimo, darbo
užmokesčio, vartojimo kainų indeksų, eksporto bei kitų pagrindinių makroekonomikos rodiklių
dinamiką. Atsižvelgiant į statistinių duomenų prieinamumą ir detalumą, ekonometrinio modelio
sudarymui buvo naudojami duomenys nuo 2005K1 iki 2018K1.
Nagrinėjamų reformų priemonių įsiliejimas į šalies ekonomiką ir jų bendras poveikis yra
modeliuojamas vertinant skirtingų ekonominių rodiklių impulsus (kiekybiškai įvertintus srautus),
ekonomikos rodiklių tarpusavio sąryšius ir jų bendrą įtaką Lietuvos šalies ūkiui. Atsižvelgiant į
pateiktų struktūrinių reformų priemonių specifiką, pagrindinį modelio pirminių impulsų rodiklių
sąrašą sudaro tiesioginės užsienio investicijų, valdžios pajamų, užimtųjų skaičiaus, privataus
vartojimo, pagrindinio kapitalo formavimo, namų ūkio pajamų bei darbo jėgos rodikliai (2 skyrius).
Visi pirminiai impulsai per modeliu aprašytus tarpusavio sąryšius sukuria antrinius efektus. Todėl,
galutiniam poveikiui apskaičiuoti, pagal pasiūlytą ekonometrinį modelį buvo vertinami dviejų tipų
scenarijai. Pirmajame scenarijuje nagrinėjama prognozuojama Lietuvos ekonomikos raida tuo atveju,
kuomet bus įgyvendintas visas numatytas reformų paketas. Antrajame scenarijuje (bazinis scenarijus)
imituojama Lietuvos ekonomikos elgsena be nagrinėjamų reformų priemonių. Poveikio dydžiai buvo
apibrėžiami kaip skirtumai tarp nurodytų scenarijų.
Atkreiptinas dėmesys, kad modeliuojant ekonometrinį poveikį, dėl sunkumų kvantifikuoti ir įtraukti į
modelį atskirų reformų pokyčius, pavyzdžiui, inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo keitimą,
švietimo reformos planuojamą bendrojo ugdymo sistemos kokybės pagerėjimą. Dėl to buvo
nagrinėjamos tik atskiros siūlomų reformų priemonės. Be to, naudojamas ekonometrinio modeliavimo
metodas tinkamiausias trumpojo ir vidutinio (iki 5 metų) laikotarpio prognozavimui, todėl ilgalaikiai
pensijų, švietimo ir inovacijų reformų poveikiai nėra visapusiškai įvertinami.

3.2 MAKROEKONOMINIS STRUKTŪRINIŲ REFORMŲ POVEIKIS LIETUVOS
EKONOMIKAI
Atsižvelgiant į LR Vyriausybės ir atskirų ministerijų pateiktų struktūrinių reformų planą, instrumentus
ir tikslinius rodiklius bei pasinaudojus kitų šalių patirtimi bei mokslinėmis studijomis buvo
kiekybiškai įvertintos siūlomų reformų priemonės ir atitinkami terminai, tai yra kvantifikuoti reformų
generuojami piniginiai ir žmogiškųjų išteklių srautai, kurie buvo naudojami kaip pirminiai reformų
impulsai į sukonstruotą makroekonometrinį modelį. Prielaidos dėl nagrinėjamų reformų kiekybiškai
įvertintų pirminių impulsų laiko eilutės (agreguotai per visas nagrinėjamas reformas) yra pateiktos 1
lentelėje.
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4 lentelė. Pirminių impulsų poveikio kiekybinio vertinimo suvestinė
Impulso rodiklis
Tiesioginės užsienio
investicijos, mln. Eur
Valdžios pajamos, mln. Eur
Užimtųjų skaičius, tūkst.
asmenų
Privataus vartojimo
išlaidos, mln. Eur
Pagrindinis kapitalo
formavimas, mln. Eur
Pagrindinis kapitalo
formavimas, mln. Eur
Disponuojamos namų ūkių
pajamos, mln. Eur
Bruto namų ūkių pajamos,
mln. Eur
Bruto namų ūkių pajamos,
mln. Eur
Darbo jėga, vnt.

Impulso tipas

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

permanentinis

103,6

179,9

254,8

254,8

254,8

151,2

74,9

permanentinis

-39,8

-73,5

-43,3

0

0

0

0

permanentinis

0,2

9,9

5,1

3,4

3,2

3,2

3,2

permanentinis

-248,0

-240,3

-137,6

-20,0

-20,0

0

0

permanentinis

24,6

39,5

17,5

14,9

14,9

10,4

0

laikinas

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

0

0

442,1

192,2

195,3

0

0

0

0

0

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

0

permanentinis

64,6

31,1

0

0

0

7,3

8,2

permanentinis

0

513

513

513

513

513

513

permanentinis
laikinas

Šaltinis: sudaryta vertintojų.

Vertinimo metu atlikto makroekonometrinio modeliavimo33 rezultatai rodo gana aukštą nagrinėjamų
reformų priemonių teigiamą poveikį BVP ir jo sudedamosioms dalims bei reikšmingą reformų socialinį
efektą (5 lentelė. ir 6 lentelė.). Dėl nuolatinio daugumos reformų impulsų poveikio (t. y. esminių
ekonominių srautų struktūros pokyčių) ir antrinių sukuriamų efektų, kurie šalies ekonomikoje
pasireikš su pavėlavimu, reformų poveikis nesibaigs po nagrinėjamo 2019 – 2025 m. impulsų įvedimo
laikotarpio, ir užtikrins tolesnį teigiamą poveikį BVP.
Poveikio BVP dinamika rodo, kad didžiausias santykinis efektas bus pasiektas maždaug 2025–
2027 metais, kai reformos lems apie 2,0 proc. didesnį BVP lygį arba daugiau, nei 1,2 mlrd. EUR
didesnį BVP, lyginant su scenarijumi be reformų.
Remiantis vertintojų pratęstomis Finansų ministerijos prognozėmis Lietuvos ekonomika nuo 2019 m.
bazės iki 2028 m. išaugs 44,81 proc., tuo tarpu ekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, kad
vykdant struktūrines reformas Lietuvos ekonomika išaugs 47,57 proc. Skirtumas tarp šių skaičių yra
nagrinėjamų reformų priemonių poveikis kumuliatyviam BVP augimui, kuris nuo 2019 m. bazės
didžiausias bus 2028 m. ir sieks 2,76 proc. p. (7 lentelė.).
Siekiant išgryninti BVP augimo veiksnius, tikslinga atkreipti dėmesį į siūlomų reformų priemonių
poveikį BVP komponentams, apskaičiuotiems išlaidų metodu. Analizuojant BVP struktūrą išlaidų
metodu, prognozuojama, kad iki 2030 metų reikšmingą tiesioginį reformų poveikį patirs visos BVP
komponentės, išskyrus grynąjį eksportą. Pirmaisiais prognozavimo metais didžiausias reformų paketo
poveikis pasireikš per padidėjusias investicijas. Poveikis labiausiai pasireikš 2024–2025 metais, kai
pagrindinis kapitalo formavimas bus 350 mln. Eur didesnis, lyginant su scenarijumi be reformų. Tai
sudarys apie 2,5 proc. didesnį investicijų lygį kiekvienais metais. Pratęsus poveikio vertinimą iki 2030
metų, prognozuojama, kad poveikis investicijoms šiek tiek sumažės, bet vis tiek išliks virš 200 mln.
Eur. Reformų lygiu, didžiausią teigiamą poveikį pagrindinio kapitalo formavimui daro
mokesčių, pensijų ir inovacijų reformos (per tiesioginius impulsus investicijoms ir TUI) bei
sveikatos reforma (per antrinius efektus dėl padidėjusio užimtų gyventojų skaičiaus).
Nagrinėjamų reformų priemonės gerokai padidins namų ūkių vartojimą, kuris nuo 2025 m. bus
daugiau nei 650 mln. Eur didesnis nominaliąja išraiška (kas lems apie 1-1,5 proc. didesnį privataus
vartojimo lygį kasmet), lyginant su scenarijumi, jei jokios reformos nebūtų vykdomos. Atskirų
33 Detali modeliavimo metodologija ir detalūs rezultatai pateikti atskaitos priede.
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reformų atžvilgiu, didžiausią teigiamą efektą privačiam vartojimui daro mokesčių reforma (per
namų ūkių pajamų impulsus), ir sveikatos bei švietimo reformos (per dirbančiųjų skaičių ir
padidėjusias pajamas).
Nepaisant gana neigiamų bendrų pirminių impulsų Vyriausybės vartojimo išlaidoms (kas iš esmės
pasireiškia per impulsus valdžios pajamoms), teigiamas poveikis pagrindinio kapitalo formavimui bei
namų ūkių vartojimui sukels antrinius teigiamus efektus ir Vyriausybės vartojimui. Prognozuojama,
kad iki 2030 metų dėl vykdomų reformų Vyriausybės vartojimo išlaidos bus 300 mln. Eur didesnės,
lyginant su scenarijumi be reformų, o tai lemia apie 3 proc. didesnį Vyriausybės vartojimo lygį kasmet.
Vertinant atskiras reformas, didžiausią įtaka teigiamam Vyriausybės vartojimui daro šešėlio
mažinimo, sveikatos bei švietimo reformos.
Vertinamu laikotarpiu neigiamas reformų poveikis Lietuvo prekybos balansui bus nedidelis. Dėl
reformų atsirandanti papildoma vidaus vartojimo ir materialinių investicijų paklausa didins importą,
kuris yra esminis galutinio vartojimo ir investicinių prekių pasiūlos padidėjimo šaltinis. Importo
augimas iš dalies slopins BVP augimą, o įgyvendinamos reformos ir investicijų augimas trumpuoju
laikotarpiu beveik neskatins papildomo eksporto, kuris iš esmės yra priklausomas nuo pokyčių
užsienio rinkose. Tikėtina, kad reformų poveikis eksportui pasireikš su tam tikru vėlavimu. Todėl iki
2030 m. siūlomų reformų poveikis Lietuvos prekybos balansui bus neigiamas. Tačiau, poveikio
dinamika per metus aiškiai rodo teigiamą tendenciją po 2025 m., kai neigiamas efektas prekybos
balansui sumažės nuo -120 mln. Eur 2024–2025 m. iki -58 mln. Eur 2030 m. Reformų lygiu,
didžiausią teigiamą efektą prekybos balansui turės šešėlio, pensijos ir inovacijų reformos.
Nagrinėjamos reformų priemonės turės ir reikšmingą socialinį efektą. Pagal atliktus skaičiavimus iš
viso iki 2025 m. bus naujai sukurta ir išsaugota beveik 26 tūkst. darbo vietų, kas lems iki 1,6 proc.
punkto mažesnį bendrą nedarbo lygį, palyginti su scenarijumi be reformų. Po 2025 m. poveikis
užimtumui ims nežymiai silpnėti, bet dėl permanentinių reformų priemonių efektų išliks reikšmingas
ir po 2030 m. (virš 22 tūkst. papildomų darbo vietų arba 1,4 proc. punkto mažesnis nedarbo lygis).
Ekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, kad dėl vykdomų reformų poveikis BVP defliatoriui ir
vartotojų kainoms bus gana nežymus ir iki 2025 m. lems vidutiniškai iki 0,1-0,2 proc. punkto didesnį
kainų augimą, o po 2027 metu efektas apskritai išnyks.
Apibendrinant, ekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, kad įgyvendinant struktūrines reformas
galima spartinti ekonomikos augimą ilguoju laikotarpiu nemažinant valdžios pajamų.
5 lentelė. Prognozuojamas nagrinėjamų reformų priemonių poveikis pagrindiniams
makroekonominiams rodikliams 2019-2030 m.
Metai

Poveikis (to meto kainomis)
BVP, mln.
EUR

2019

116,0

Namų
ūkių
vartojimu
i, mln.
EUR
77,2

Vyriausyb
ės
vartojimui
, mln. EUR

Importui,
mln. EUR

Eksportui
, mln.
EUR

BPV, mln.
EUR

Valdžios
pajamom
s, mln.
EUR

6,4

Bendram
kapitalo
formavim
ui, mln.
EUR
48,4

16,0

0

103,2

-5,7

2020

313,0

150,7

50,5

162,6

60,6

9,8

278,5

-1,4

2021

554,0

278,0

115,8

248,6

136,1

47,7

492,8

44,4

2022

749,4

380,8

175,9

301,9

211,0

101,8

666,5

109,5

2023

915,8

470,4

226,6

337,9

270,6

151,5

814,2

163,6

2024

1072,8

568,2

273,3

354,9

317,4

193,8

953,5

213,2

2025

1197,7

651,1

318,3

351,1

351,2

228,4

1064,2

255,8

2026

1257,9

692,4

349,9

328,7

366,1

253,0

1117,3

279,6

2027

1277,6

709,4

365,0

301,7

363,7

265,2

1134,5

286,4

2028

1281,2

717,1

372,1

276,2

352,0

267,8

1137,4

287,0
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2029

1276,6

719,2

375,1

252,9

336,7

266,1

1133,1

284,5

2030

1267,9

718,1

375,9

231,6

320,6

262,9

1125,1

280,4

Šaltinis: sudaryta vertintojų

6 lentelė. Prognozuojamas nagrinėjamų reformų priemonių poveikis pagrindiniams
makroekonominiams rodikliams 2019-2030 m.
Metai

Poveikis
BVP
defliatoriui,
%

Vartotojų
kainų
indeksui,
%

Darbo
užmokesčiui
(bruto), EUR

Darbo
užmokesčiui
(neto), EUR

Užimtumui,
tūkst. žm.

Darbo jėgai,
tūkst. žm.

Nedarbo
lygis, %

2019

0,,0

0,0

7,1

27,8

0,4

0,0

0,0

2020

0,2

0,0

18,4

44,8

9,1

0,5

-0,6

2021

0,3

0,1

28,8

62,3

14,1

1,0

-0,9

2022

0,2

0,1

37,9

70,0

17,5

1,5

-1,1

2023

0,2

0,1

46,1

77,5

20,5

2,1

-1,3

2024

0,2

0,1

54,7

85,6

23,4

2,6

-1,5

2025

0,2

0,1

62,4

93,1

26,0

3,0

-1,6

2026

0,1

0,1

67,7

98,6

25,2

3,1

-1,6

2027

0,1

0,1

70,7

102,4

24,2

3,1

-1,5

2028

0,0

0,0

72,5

105,0

23,4

3,1

-1,5

2029

0,0

0,0

73,6

107,2

22,9

3,1

-1,4

2030
0,0
0,0
Šaltinis: sudaryta vertintojų.

74,4

109,0

22,4

3,1

-1,4

7 lentelė. Nagrinėjamų reformų priemonių poveikis kumuliatyviam realiam BPV augimui nuo
2019 m., proc.
Iki
Bazinis scenarijus pagal
Poreforminis scenarijus pagal šiame
Reformų poveikis
metų vertintojų prailgintas FM
vertinime pateiktas prognozes
prognozes
Kumuliatyvus realus BVP
Kumuliatyvus realus BVP augimas
Kumuliatyviam
augimas nuo 2019 m.,
nuo 2019 m., proc.
realiam BVP
proc.
augimui nuo 2019
m., proc. p.
2019
0,00
0,25
0,25
2020
4,20
4,87
0,67
2021
8,58
9,77
1,19
2022
13,14
14,75
1,61
2023
17,89
19,86
1,97
2024
22,84
25,15
2,31
2025
28,00
30,57
2,58
2026
33,37
36,08
2,71
2027
38,98
41,72
2,75
2028
44,81
47,57
2,76
2029
50,90
53,64
2,75
2030
57,23
59,96
2,73
* Pastebėtina, kad tiek bazinio scenarijaus, tiek poreforminio scenarijaus realaus BVP augimo prognozės nėra
tikslios, tačiau vertintojai ir nesiekė prognozuoti ilgalaikio Lietuvos realaus ekonomikos augimo, o tik siekė
atvaizduoti reformų poveikį, kuris yra skirtumas tarp bazinio ir poreforminio scenarijų.
Šaltinis: sudaryta vertintojų.
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3.2.1 Struktūrinių reformų paketo kiekybiškai neįvertintas poveikis
Šiuo modeliu nebuvo įvertinti ilgalaikiai reformų impulsai, kurie ekonomikoje pasireikš po 2025 m.,
todėl ypatingai švietimo ir pensijų reformų poveikis buvo įvertintas tik iš dalies. Toliau šiame skyriuje
trumpai pristatomas kiekybiškai neįvertintas šių reformų poveikis.
Įgyvendinant švietimo reformą, didžiausias dėmesys yra skiriamas bendrojo ugdymo kokybės
gerinimui. Pagrindiniai reformos poveikio rodikliai – vidutiniškai dešimtadaliu išaugę mokinių
pasiekimai ir 50 proc. sumažėję pasiekimų skirtumai tarp didmiesčių ir regionų mokyklų.
Makroekonominiu požiūriu, jei šie pokyčiai bus pasiekti, tai turės didelį teigiamą impulsą Lietuvos
ekonomikai. Apibendrinant mokslinę literatūrą apie švietimo srities makroekonominį poveikį galime
teigti, kad yra svarių įrodymų, kad dėl geresnės švietimo politikos per produktyvumo augimą didėja
šalies žmogiškasis kapitalas. Dauguma „Barro“ stiliaus augimo regresijos modelių34 rodo, kad 1 proc. p.
padidinus mokyklos lankymo lygį, BVP augimas padidėja nuo 1-3 proc. p. kasmet35. Įtakinga 1992 m.
atlikta neoklasikinė studija, kurioje buvo pritaikytas patobulintas Solow augimo modelis ir analizuotos
beveik visos pasaulio šalys, atskleidė, kad 1 proc. p. padidinus žmogiškąjį kapitalą šalyje, 0,28 proc.
padidėja BVP36. Galime daryti prielaidą, kad mokinių pasiekimai mokykloje yra tam tikras žmogiškojo
kapitalo pasireiškiančio pavėluotai per didesnį produktyvumą rodiklis. Todėl dešimtadaliu padidinus
mokinių pasiekimus po 10 m. ir ilgesnio laikotarpio galima tikėtis žmogiškojo kapitalo padidėjimo
šalyje. Ilguoju laikotarpiu pagerėjusi bendrojo ugdymo kokybė didina visuomenės produktyvumą, o
dėl to, vadovaujantis studijos įverčiais, didėja BVP. Jeigu Lietuvos mokinių pasiekimai padidės 10
proc., tikėtina, kad ilguoju laikotarpiu Lietuvos BVP padidės apie 2,8 proc., o tai yra beveik 2
kartus didesnis papildomas efektas BVP, lyginant su kiekybiškai apskaičiuotais rezultatais.
Ekonometriniu modeliu kiekybiškai buvo įvertintas pensijų reformos poveikis 2019–2030 m. Šiuo
laikotarpiu pensijų reformos įgyvendinimas labiau neigiamai veiks ekonomikos augimą, nes įvedus
automatinio asmenų įtraukimo į pensijų kaupimo sistemą mechanizmą, stipriai sumažės vidaus
vartojimas, o investicijų didėjimas nekompensuos neigiamų sumažėjusio vidaus vartojimo pasekmių.
Tačiau nepaisant to, tokia priemonė Lietuvai yra rekomenduojama visų svarbiausių tarptautinių
institucijų ir ekspertų, ir ilguoju laikotarpiu ši priemonė duos teigiamą efektą ekonomikai. Atliekant
kiekybinius skaičiavimus neįvertinama, kad po 25 m. į Lietuva pradės grįžti pensijų fonduose dėl
numatyto automatinio įtraukimo sukaupti pinigai ir tai ženkliai padidins būsimų pensininkų pajamas.
Pagal SADM skaičiavimus 2040 metais vidutinės pensijos santykis su VDU turėtų išlikti maždaug
dabartinio lygio – apie 41 proc. (vietoj 34 proc., jei nieko nebūtų daroma), kol 2060 m. – 50 proc.
(vietoj 36 proc. jei nieko nebūtų daroma). Šis efektas makroekonomine prasme neabejotinai
atperka vidutinio-ilgo laikotarpio neigiamus efektus dėl sumažėjusio vartojimo. Be to,
nevykdant pensijų reformos sumažėtų ateities pensijų pajamos ir atitinkamai vidaus
vartojimas, o tai turėtų didesnį neigiamą poveikį BVP.
Kiekybiškai įvertintas inovacijų reformos poveikis yra mažesnis nei tikėtinas realus poveikis
makroekonominiams rodikliams, ypač eksportui. Kvantifikuojant inovacijų reformos impulsus buvo
įvertinta, kad didės verslo išlaidos MTEP srityje ir viešųjų investicijų į MTEP efektyvumas, tačiau
neįvertinta, kaip dėl vykdomos reformos didės inovacijų ir patentų skaičius. Inovacijų ir patentų
skaičiaus padidėjimas taip pat turėtų duoti papildomus impulsus į modelį, todėl realus inovacijų
reformos poveikis turėtų būti didesnis. Viešųjų subsidijų privataus sektoriaus MTEP veikloms poveikis
buvo įvertintas Vokietijoje. Atliktoje studijoje buvo pritaikytas kontrafaktinio poveikio vertinimo
metodas, panašiausių atvejų analizė, (angl. propensity score matching) kuris duoda ypatingai patikimus
rezultatus37. Rezultatai atskleidė, kad subsidijos padidino įmonių investicijų į MTEP veiklą
34 Barro stiliaus augimo regresijos modeliai tapo populiarūs praeito amžiaus pabaigoje, kurie atsižvelgia į pokyčių dinamikos

aspektus ir į neoklasikinės augimo teorijos aspektus.
35 Sianesi, B., Reene, J. (2003). The Returns to Education Macroeconomics. Journal of Economics Surveys. Vol. 17, No. 2
36 Mankiw, N. G., Romer, D., Weil , D. N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of
Economics.
37 Alecke, B., Mitze T., Reinkowski, J., Untiedt, G. (2012). Does Firm Size make a Difference? Analysing the Effectiveness of
R&D Subsidies in East Germany. German Economic Review.
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intensyvumą38 nuo 1,5 proc. iki 3,9 proc. ir 20 proc. padidino tikimybę, kad įmonės teiks patento
paraišką. Pagal Lietuvos inovacijų reformos planus yra kuriamos viso inovacijų ciklo (nuo naujo
produkto idėjos suformavimo iki jo įdiegimo į rinką) rėmimo priemonės, todėl ypatingai
tikėtina, kad dėl reformos padidės Lietuvos įmonių registruotų patentų skaičius, o tai turės
teigiamą poveiki BVP.

3.2.2 Struktūrinių reformų paketo poveikis 2014-2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos įgyvendinimui
Struktūrinių reformų įgyvendinimas turės teigiamą poveikį 2014–2020 m. ES fondų investicijų
veiksmų programos įgyvendinimui (toliau – VP). Pirmiausia, dalies reformų (inovacijų, sveikatos
apsaugos ir švietimo) priemonės yra finansuojamos ES fondų lėšomis arba dėl tobulinamos
reguliacinės aplinkos (pvz. inovacijų sistemos reglamentavimo) sudarys sąlygas efektyvesniam ES
fondų panaudojimui (žr. 8 lentelę). ES fondų lėšų susiejimo su struktūrinių reformų įgyvendinimu
svarbą ir naudą nuolat pabrėžia Europos Komisija metinėse šalies ataskaitose ir strateginėse ES
sanglaudos politikos ataskaitose. Paskutinėje ES fondų vertinimo ataskaitoje39, kurioje buvo
nagrinėjama 2014-2020 m. ES fondų lėšų optimizavimo galimybė Lietuvoje, buvo pateikta
rekomendacija ES fondų lėšas nukreipti į priemones, galinčias vidutiniu laikotarpiu teigiamai paveikti
darbo rinkos išteklių palaikymą, įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą ir sveikatos ekonomikos
(visuomenės sveikatinimo) plėtrą, užtikrinant, kad gyventojai ilgesnį laiką išbūtų darbo rinkoje.
Vyriausybės suplanuotos reformos sveikatos ir švietimo srityse tiesiogiai atliepia šio vertinimo
rekomendacijas.
Bendra struktūrinių reformų poveikio VP įgyvendinimui matrica yra pateikiama lentelėje (8 lentelė.).
8 lentelė. Struktūrinių reformų poveikio 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų
programos įgyvendinimui matrica
Mokesčių
reforma
1 Prioritetas. Mokslinių
tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas
2 Prioritetas. Informacinės
visuomenės skatinimas
3 Prioritetas. Smulkiojo ir
vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas
4 Prioritetas. Energijos
efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas
5 Prioritetas. Aplinkosauga,
gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos
6 Prioritetas. Darnaus
transporto ir pagrindinių
tinklų infrastruktūros plėtra
7 Prioritetas. Kokybiško
užimtumo ir dalyvavimo darbo
rinkoje skatinimas
8 Prioritetas. Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su
skurdu
9 Prioritetas. Visuomenės

Pensijų
reforma

Inovacijų
reforma

Ne

Šešėlinės
ekonomikos
mažinimo
Ne

Švietimo
reforma

Tiesiogiai

Sveikatos
apsaugos
reforma
Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Netiesiogiai

Ne

Netiesiogiai

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Netiesiogiai

Netiesiogiai

Ne

Netiesiogiai

Netiesiogiai

Tiesiogiai

Tiesiogiai

Netiesiogiai

Tiesiogiai

Netiesiogiai

Tiesiogiai

Tiesiogiai

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Tiesiogiai

Ne

38 MTEP intensyvumas matuojamas, kaip išlaidų MTEP veikloms, visoje

įmonės apyvartoje, dalis.
ESTEP. 2014-2020 m. ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkiui ir plėtros prioritetų 2021-2027 m. vertinimo galutinė
ataskaita, 2017.
39
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švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas
10 Prioritetas. Visuomenės
poreikius atitinkantis ir
pažangus viešasis valdymas
11 Prioritetas. Techninė
parama veiksmų programai
administruoti
12 Prioritetas. Techninė
parama, skirta informuoti apie
veiksmų programą ir jai
vertinti.

Netiesiogiai

Netiesiogiai

Netiesiogiai

Netiesiogiai

Netiesiogiai

Netiesiogiai

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Šaltinis: sudaryta vertintojų.

VP 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimui
tiesioginį poveikį darys inovacijų reformos įgyvendinimas. Vienas iš inovacijų reformos siekiamų
rezultatų atnaujinti Sumanios specializacijos kryptys, o šio rezultato siekiama įgyvendinant per VP
finansuojamą projektą „MTEP ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir
diegimas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0003. Taip pat pertvarkant inovacijų skatinimo sistemą
tobulinamos trijų VP priemonių („Inočekiai“, „Intelektas LT-2“ ir „Ikiprekybiniai pirkimai LT“)
įgyvendinimo schemos, patvirtinta viena nauja priemonė („Inostartas“) ir peržiūrėtos ir pagal poreikį
atnaujintos 7 VP priemonės („Inovaciniai čekiai“, „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“,
„Inopatentas“, „Techninvest“, „Inoklaster LT“, „Inostažuotė“, „InoConnect LT“). Apskritai inovacijų
reformos rėmuose buvo peržiūrėtos VP priemonės ir jos labiau pritaikytos remti visą inovacijų ciklą
(nuo naujo produkto idėjos suformavimo iki jo įdiegimo į rinką). Tokie pakeitimai sudaro prielaidas
didėti bendram šių VP priemonių efektyvumui. Be to, šių priemonių pritaikymas taip pat padidina
priemonių aktualumą verslui, todėl gali paspartėti jų įgyvendinimas bei padidėjus finansavimo
poreikiui, pagerėti įgyvendinamų projektų kokybė.
VP 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimui netiesioginį
poveikį daro šešėlinės ekonomikos mažinimo reforma ir inovacijų reforma. Šešėlinės ekonomikos
mažinimo reformos rėmuose yra užkardomos šešėlinės ekonomikos veiklos, kurios iškreipia
konkurencines sąlygas. Šešėlio mažinimo reforma sudaro prielaidas mažėti tokių įmonių skaičiui, todėl
teisėtai veikiančių įmonių konkurencingumas didėja, taigi ši reforma netiesiogiai prisideda prie VP 3
prioriteto pagrindinio tikslo – konkurencingumo skatinimo. Įgyvendinant inovacijų reformą yra
keičiama inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo institucinės sąranga, tobulinama finansinių
paskatų inovacijoms sistema, plėtojama MTEPI infrastruktūra, didinamas viešųjų išlaidų MTEP sričiai
efektyvumas. Visos šios priemonės netiesiogiai prisideda prie geresnių sąlygų verslui kūrimo ir
atitinkamai jo konkurencingumo didinimo.
VP 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimui tiesioginį
poveikį darys švietimo reforma, o netiesioginį poveikį – visos reformos, išskyrus pensijų.
Ekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, kad ypatingai švietimo, mokesčių, sveikatos ir iš dalies
inovacijų bei šešėlinės ekonomikos mažinimo reformos teigiamai veikia užimtųjų skaičių. Dėl
įgyvendinamos mokesčių reformos ir sumažėjusio darbo apmokestinimo tikimasi, kad iki 2025 m. bus
pritraukta 1274 mln. Eur. papildomų TUI, o, kaip žinoma, TUI yra tiesiogiai siejamos su aukštos
kokybės darbo vietų skaičiumi. Pagal atliktus skaičiavimus dėl visų reformų įgyvendinimo iš viso iki
2025 m. bus naujai sukurta ir išsaugota beveik 30 tūkst. naujų darbo vietų, o tai lems iki 1,7 proc. p.
mažesnį bendrą nedarbo lygį. Šios reformos per darbo vietų kūrimą netiesiogiai prisidės prie didesnių
galimybių gauti gerą darbą suteikimo. Be to, pagal ŠMM planus po švietimo reformos įgyvendinimo
trečdaliu turėtų sumažėti jaunimo nedarbas, o tai tiesiogiai prisidės prie vieno iš VP 7 prioriteto tikslų
– padidinti jaunimo ilgalaikę integraciją į darbo rinką.
VP 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimui tiesioginį poveikį daro
mokesčių, pensijų, sveikatos apsaugos ir švietimo reformos, o netiesioginį – šešėlinės ekonomikos
mažinimo ir inovacijų reformos. Visas struktūrinių reformų paketas daro teigiamą poveikį asmenų
disponuojamoms pajamoms. 2030 m. dėl vykdomų reformų neto darbo užmokestis bus 80 Eur
didesnis, lyginant su scenarijumi be reformų. Mokesčių reforma per didelį NPD didinimą daugiausiai
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prisideda prie neto darbo užmokesčio didėjimo. Tačiau kitos reformos tiesiogiai labiau prisideda prie
tam tikrų 8 prioriteto tikslų. Pavyzdžiui, planuojama, kad sveikatos apsaugos reforma sumažins
sveikatos nelygybę pertvarkant sveikatos paslaugų tinklą, o tai tiesiogiai prisidės prie VP 8.140 ir 8.441
investicinių prioritetų tikslų siekimo.
VP 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimui
tiesioginį poveikį daro švietimo reforma. Visi švietimo reformą įgyvendinantys projektai yra bent iš
dalies finansuojami iš ES fondų investicijų lėšų, todėl švietimo reformos įgyvendinimas turės tiesioginę
įtaką 9 prioriteto lėšų panaudojimui ir tikslų pasiekimui. 48 proc. švietimo reformos įgyvendinimui
numatytų išlaidų (apie 380 mln. Eur) yra dengiama ES fondų investicijų lėšomis.
VP 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimui
netiesioginį poveikį daro visos struktūrinės reformos. Struktūrinių reformų įgyvendinimo tikslas iš
esmės sutampa su prioritetų tikslu – gerinti viešąjį valdymą įgyvendinant įvairių sričių reformas.
Apibendrinant, struktūrinių reformų įgyvendinimas turės teigiamą poveikį 2014–2020 m. ES
fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui ir lems efektyvesnį ES lėšų investavimą,
ypač pagal pirmą, aštuntą ir devintą veiksmų programos prioritetus.

40 8.1 investicinis prioritetas „investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų

ir vietos plėtros, su sveikatos būkle susijusios nelygybės mažinimo, socialinės įtraukties skatinimo, suteikiant geresnę prieigą
prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų, ir perėjimo nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų“
41 8.4 investicinis prioritetas „Galimybių gauti įperkamas, darnias ir aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos
priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas“
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4 IŠVADOS
1. Įgyvendinamo struktūrinių reformų paketo priemonės atitinka tarptautinių institucijų (EK, EBPO,
TVF) pateiktas rekomendacijas Lietuvai. Reformų paketu įgyvendinta arba bent iš dalies
įgyvendinta 14 iš 18 Lietuvai pateiktų rekomendacijų.
2. Dėl nuolatinio daugumos reformų impulsų poveikio (t. y. esminių ekonominių srautų struktūros
pokyčių) ir antrinių sukuriamų efektų, kurie šalies ekonomikoje pasireikš su pavėlavimu, reformų
poveikis nesibaigs po nagrinėjamo 2019 – 2025 m. impulsų įvedimo laikotarpio, ir užtikrins tęstinį
BVP didinimo efektą, lyginant su scenarijumi be reformų.
3. Didžiausias Vyriausybės vykdomų reformų santykinis efektas BVP (nominaliąja išraiška)
bus pasiektas maždaug 2025–2027 metais, kai reformos lems apie 2 proc. didesnį BVP lygį
arba daugiau, nei 1,2 mlrd. EUR didesnį BVP, lyginant su scenarijumi, jei nagrinėjamos
reformos nebūtų vykdomos. Didžiausias kumuliatyvinis reformų poveikis realiam BVP augimui
nuo 2019 m. bus 2028 m. ir sieks 2,76 proc. p., o tai vidutiniškai sudaro apie 0,3 proc. p. didesnį
metinį augimą.
4. Iki 2030 metų reikšmingą teigiamą reformų poveikį patirs visos BVP komponentės, išskyrus
grynąjį eksportą.
 2024–2025 m. pagrindinio kapitalo formavimas bus 350 mln. Eur (2,5 proc.) didesnis,
lyginant su scenarijumi be reformų. Vertinant atskiras reformas, didžiausią teigiamą
poveikį pagrindinio kapitalo formavimui daro mokesčių, pensijų ir inovacijų reformos
(per tiesioginius impulsus investicijoms ir TUI) bei sveikatos reforma (per antrinius
efektus dėl padidėjusio užimtų gyventojų skaičiaus).
 2025 m. namų ūkio vartojimas bus 650 mln. Eur (1-1,5 proc.) didesnis, lyginant su
scenarijumi be reformų. Vertinant atskiras reformas, didžiausią teigiamą efektą
privačiam vartojimui daro mokesčių reforma (per namų ūkių pajamų impulsus) ir
sveikatos bei švietimo reformos (per dirbančiųjų skaičių ir padidėjusias pajamas).
 Nepaisant to, kad struktūrinių reformų įgyvendinimas reikalauja didelių investicijų,
prognozuojama kad iki 2030 metų dėl vykdomų reformų vyriausybės vartojimo
išlaidos bus 300 mln. Eur (3 proc.) didesnės. Teigiamas poveikis pagrindinio kapitalo
formavimui bei namų ūkių vartojimui sukels antrinius teigiamus efektus ir vyriausybės
vartojimui. Vertinant atskiras reformas, didžiausią įtaka teigiamam vyriausybės
vartojimui daro šešėlio mažinimo, sveikatos bei švietimo reformos.
 Vertinamu laikotarpiu bus nedidelis neigiamas reformų poveikis grynajam eksportui
(2030 m. -58mln. Eur), nes dėl reformų atsirandanti papildoma vidaus vartojimo ir
materialinių investicijų paklausa didins importą, o įgyvendinamos reformos ir
investicijų augimas trumpuoju laikotarpiu beveik neskatins papildomo eksporto, kuris
iš esmės yra priklausomas nuo pokyčių užsienio rinkose. Vertinant atskiras reformas,
didžiausią teigiamą efektą prekybos balansui turės šešėlio, pensijos ir inovacijų
reformos.
 Dėl vykdomų reformų iki 2025 m. bus naujai sukurta ir išsaugota beveik 26 tūkst.
darbo vietų, o tai lems iki 1,6 proc. p. mažesnį bendra nedarbo lygį.
5. Dėl įvairių naudojamo modelio apribojimų ilgalaikiai švietimo, pensijų, inovacijų reformų poveikiai
nebuvo įvertinti pilna apimtimi, todėl tikėtina, kad:
 dėl bendrojo ugdymo kokybės gerinimo, ilguoju laikotarpiu Lietuvos BVP papildomai
padidės apie 2,8 proc.;
 pensijų reformos įtaka BVP ir jos komponentėms po 25 m. bus didelė, nes į Lietuvą
pradės grįžti pensijų fonduose dėl numatyto automatinio įtraukimo sukaupti pinigai,
dėl to ženkliai padidės būsimų pensininkų pajamos, o tai teigiamai veiks BVP;
 reikšmingai pagerinus inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo institucinę
sąrangą ir patobulinimus finansinių paskatų inovacijoms kurti sistemą, padidės
Lietuvos įmonių registruotų patentų skaičius, o tai papildomai prisidės prie didesnio
BVP.
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6. Struktūrinių reformų įgyvendinimas turės teigiamą poveikį 2014–2020 m. ES fondų investicijų
veiksmų programos įgyvendinimui ir lems efektyvesnį ES lėšų investavimą, ypač pagal pirmą,
aštuntą ir devintą veiksmų programos prioritetus.
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1 PRIEDAS. POVEIKIO VERTINIMO METODOLOGIJOS (EKONOMETRINIO
MODELIAVIMO) APRAŠYMAS
Poveikio vertinimo metodologijos aprašyme iš pradžių apžvelgiami bendri modelio principai, o po to
aprašomi specifiniai šios metodologinės prieigos ypatumai. Atkreiptinas dėmesys, kad šio vertinimo
metu taikyta poveikio vertinimo metodologija Lietuvoje jau buvo taikyta šio darbo autorių keliose
ankstesnėse studijose.
Vienas iš dažnai taikomų prognozavimo bei poveikio vertinimo kiekybinių metodų yra ekonometrinis
modeliavimas. Sudarant ekonometrinį modelį veikiantys kintamieji išreiškiami kiekybiškai, nustatomi
jų sąryšiai ir tarpusavio priklausomybė. Statistiniai duomenys interpretuojami remiantis ekonomikos
teorija ir formalizuojami matematinėmis išraiškomis, įtraukiant į šią sistemą tikimybių teorijos ir
matematinės statistikos komponentus. Ekonometrinis modeliavimas leidžia įvertinti skirtingų
veiksnių poveikį ir matematiškai formalizuoti istorinį šių veiksnių veikimą.
Ekonometrinis šalies ūkio ir atskirų ekonomių sektorių modeliavimas naudingas tiek įvairiais
aspektais kiekybiškai analizuojant ekonominę-socialinę plėtrą, tiek vertinant planuojamų įgyvendinti
ekonominių reformų ar ES paramos poveikį ir efektyvumą. Tinkamas kokybinių metodų taikymas taip
pat leidžia patvirtinti vertinimo prielaidas, kai to negalima identifikuoti iš statistinių duomenų.
Trumpas naudojamo ekonometrinio modelio aprašymas

Siekiant įvertinti siūlomų struktūrinių reformų paketo poveikį bendriesiems makroekonominiams
rodikliams, buvo sukurtas nedidelės apimties Lietuvos makroekonometrinis modelis. Šis modelis yra
supaprastintas mažos atviros ekonomikos visuminės paklausos – pasiūlos (AD-AS) modelis.
Matematiškai naudojamą modelį galima apibūdinti kaip dinaminių lygčių sistemą, kur lygtys yra
specifikuotos paklaidų koregavimo formoje, kuri ypatinga tuo, kad atsižvelgiama kartu į ilgo
laikotarpio (dalinės pusiausvyros) sąryšius tarp ekonominių rodiklių ir trumpalaikius nuokrypius nuo
jų.
Sudarant bet kokį makroekonometrinį modelį natūraliai iškyla klausimas: kokį teorinio ir empirinio
suderinamumo laipsnį pasirinkti, nes kaip buvo pažymėta ankstesnėse modeliavimo studijose, esamos
pasaulinės modeliavimo žinios vis dar riboja galimybes sukurti universalų makroekonomikos modelį.
Modeliavimui naudojamų ekonomikos teorijų ir modelio detalumo pasirinkimą iš esmės lemia šie
pagrindiniai veiksniai: modelio sudarymo tikslas, nagrinėjami ekonominės kintamieji, aprašomos
ekonomikos ypatybės, orientacija į trumpalaikius ar ilgalaikius rezultatus. Pirmieji du veiksniai
daugiau nulemia modelio dydį ir detalumą, o kiti - modelio teorinį pagrindą. Teoriniai modelio
pagrindai gali būti pasirenkami iš daugelio alternatyvų. Pastebėta, jog paprastai juose vyrauja
keinsistinės orientacijos teoriniai pagrindai (Danijos MONA, Korėjos BOK makroekonominiai
modeliai), jeigu modeliai sudaryti trumpo laikotarpio proceso analizei. Kai orientuojamasi į vidutinio
ar ilgo laikotarpio analizę, modeliuose daugiau vyrauja klasikinės teorijos arba akcentuojama
racionalių lūkesčių svarba (Suomijos BOF5 modelis). Vertinimo metu Lietuvos makroekonominio
modelio kūrimui buvo pasirinktas tarpinis būdas - neoklasikinė sintezė. Jai būdinga tai, kad ilgalaikės
modelio savybės remiasi pasiūla; tuo tarpu dėl realaus ar nominalaus inertiškumo trumpalaikėje
analizėje remiamasi paklausa. Ekonomikos struktūrų modeliavimo, teorijų taikymo ir analizės
požiūriais šis būdas yra lanksčiausias.
Atskirų nagrinėjamų reformų priemonių įsiliejimas į šalies ekonomiką ir jų bendras poveikis yra
modeliuojamas per atskirus atitinkamų ekonominių rodiklių impulsus (kiekybiškai įvertintus srautus),
ekonomikos rodiklių tarpusavio sąryšius ir jų bendrą įtaką Lietuvos šalies ūkiui. Pagal ekonometrinio
vertinimo metodologiją, visi rodikliai į modelį įtraukiami ar neįtraukiami tik atsižvelgiant į jų statistinį
reikšmingumą. Pirminiai reformų impulsai per modelyje aprašytus tarpusavio sąryšius sukuria
antrinius efektus. Todėl galutinis nagrinėjamų reformos veiksnių poveikis makroekonominiams
rodikliams (BVP, užimtumui ir pan.) ir yra nustatomas kaip skirtumas tarp makroekonometrinio
modelio (lygčių sistemos) sprendinių: su visomis reformų priemonėmis ir be jų.
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Poveikio modeliavimas

Siekiant kiekybiškai įvertinti struktūrinių reformų poveikį Lietuvos ekonomikai, buvo remiamasi
sukaupta makroekonominio poveikio Lietuvoje vertinimo patirtimi (pavyzdžiui LITMOD, LEMAM,
HERLIT ekonometriniais modeliais), tame tarpe ir ES struktūrinių fondų lėšų poveikio vertinimo
metodologija, kurį buvo taikyta šio darbo autorių keliose ankstesnėse studijose. Tačiau tiesiogiai
taikyti anksčiau sukurtus modelius yra netikslinga, nes dauguma iš jų nebuvo tiesiogiai kuriami
struktūrinių reformų poveikio vertinimui. Be to, jie buvo kuriami ir įgyvendinami prieš keletą metų
(kai kurie, iki 2008 m. krizės, turint gana trumpas duomenų laiko eilutes), o nuo tada šalies ūkio
struktūra gerokai pakito. Todėl siekiant geriau atspindėti vertinamų struktūrinių reformų poveikį
buvo sukurtas naujas, detalizuotas makroekonometrinis modelis. Šis modelis yra pritaikytas,
pagrindiniams šalies ūkio procesams prekių ir paslaugų bei darbo rinkose aprašyti. Modelio
endogeninių kintamųjų sąrašą sudaro pagrindiniai makroekonominiai rodikliai: BVP komponentai
išlaidų metodu (namų ūkių ir vyriausybės vartojimas, išlaidos pagrindinio kapitalo formavimui,
eksportas, importas), valdžios sektoriaus pajamos, tiesioginės užsienio investicijos, užimtųjų skaičius,
vidutinis darbo užmokestis, kainų indeksai ir kt.; tuo tarpu egzogeniniais bus laikomi valdžios
sektoriaus skolos, banko paskolų palūkanų normų, darbo jėgos pasiūlos, importo ir eksporto kainų,
užsienio paklausos, valiutų kursų ir energijos bei žaliavų kainų, ES paramos rodikliai.
Siūlomą makroekonometrinį modelį galima trumpai apibūdinti kaip dinaminių lygčių sistemą, kur
lygtys yra specifikuotos autoregresijos su egzogeniniais kintamaisiais (AEK) arba paklaidų koregavimo
formoje (PKM). Šie modeliai yra vieni svarbiausių įrankių šiuolaikinėje ekonometrijoje. Apibendrinta
autoregresinio pasiskirsčiusių vėlavimų modelio ADL42(m,n) išraiška su konstanta ir p egzogeninių
kintamųjų skaičiumi užrašoma tokiu pavidalu:
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Šioje išraiškoje yt ir xjt žymi logaritmines (skirtumines) modeliuojamojo ir egzogeninių kintamųjų
transformacijas. Logaritmuoti duomenis reikia dėl to, kad tarp ekonominių rodiklių būdingi
multiplikatyvūs sąryšiai (pvz., Cobb-Douglas gamybos funkcija). Skirtuminė transformacija atliekama,
siekiant užtikrinti kintamųjų stacionarumą, tačiau, jei duomenys yra kointegruoti (jų tiesiniai deriniai
yra stacionarūs), AEK modelis tinka ir nestacionariems rodikliams, pateikiant modelį PKM forma.
Paklaidų koregavimo modelio forma gaunama transformuojant (1) lygtį. Pastaroji forma ypatinga tuo,
kad atsižvelgiama kartu į ilgo laikotarpio (dalinės pusiausvyros) sąryšius ir trumpalaikius nuokrypius
nuo jų. Remiantis modeliu galima nusakyti, kaip greitai endogeniniai ir egzogeniniai kintamieji grįžta į
pusiausvyros lygį. Bendriausiu atveju PKM forma atrodo taip:
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Nagrinėjamų reformų priemonių įsiliejimas į modelį ir jų bendras poveikis yra modeliuojamas per
atskirus ekonominių rodiklių pirminius impulsus, kurie paduodami į atitinkamas modelio lygtis per 𝜀𝑡
komponentę (pavyzdžiui, struktūrinis vartojimo perskirstymas, t.y. padidėja gyventojų pajamos dėl
NPD didinimo ir atitinkamai sumažėja valdžios pajamos; dėl mokesčių taikymo bazės išplėtimo išauga
valdžios pajamos; dėl „Sodros“ lubų įvedimo padidėja vidaus investicijos ir t.t.). Visi pirminiai impulsai
per modeliu aprašytus tarpusavio sąryšius sukuria antrinius efektus. Todėl galutiniam poveikiui
apskaičiuoti pagal pasiūlytus modelius yra vertinami dviejų tipų scenarijai:
42

Angliškai šis modelis vadinamas Autoregressive Distributive Lags Model.
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Pirmuoju scenarijumi –prognozuojama Lietuvos ekonomikos raida tuo atveju, kuomet bus
įgyvendintas visas numatytas reformų paketas.



Antruoju scenarijumi – imituojama tiriamos dinaminės sistemos elgsena be nagrinėjamų
reformų priemonių.

Pažymėtina, kad pasiūlytas šalies ekonomikos modelis yra tik supaprastintas sudėtingų
makroekonominių ir sektorinių sąryšių, nusakomų per bendrąją ekonomikos pusiausvyrą, dalis. Visi
tiesioginiai ir netiesioginiai kitų šalių ar ūkio šakų poveikiai bei natūralus modeliuojamų kintamųjų
apribojimai paliekami už modelio ribų, t. y. jie egzogeniniai. Sisteminga sąsaja galima nagrinėjant
skaičiuojamosios bendrosios pusiausvyros modelius arba visos ekonomikos sektorinius makroekonometrinius modelius. Tačiau, autorių nuomone, atsižvelgiant į turimų resursų ir laiko apribojimus
tokių modelių sudarymas uždavinio tikslui pasiekti yra netikslingas. Pažymėtina, kad siūlomi dalinės
pusiausvyros modeliai pasiekia neblogesnius, o tam tikrais atvejais dėl mažesnės statistinės
sisteminės paklaidos net ir geresnius rezultatus už minėtas alternatyvas.
Modelių kintamieji

Šioje studijoje šalies ūkio modelis yra sudaromas, naudojant ketvirtinius duomenis nuo 2005 m. iki
2018 m. Į šiuos modelius įtraukiami tokie vidiniai (endogeniniai) ir išoriniai (egzogeniniai) rodikliai:
9 lentelė. Endogeninių ir egzogeninių rodiklių sąrašas
Žymėjimas

Tipas

Duomenų šaltinis

Y
VA
I
G
G_I
C
X
M
E
L
U
W_B
W_N
P_Y
P_C
P_I
P_G
P_M
P_X
L_NC_F
L_H_F
FDI
RS
P_OIL
M_GER

Rodiklis
MAKROEKONOMINIAI RODIKLIAI
Bendras vidaus produktas
Bendroji pridėtinė vertė
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas
Valdžios išlaidos
Valdžios pajamos (mokesčiai, socialiniai įnašai)
Privataus vartojimo išlaidos
Paslaugų ir prekių eksportas
Paslaugų ir prekių importas
Užimtųjų skaičius
Darbo jėga
Nedarbo lygis
Vidutinis bruto darbo užmokestis
Vidutinis neto darbo užmokestis
BVP defliatorius
Vartotojų kainų indeksas
Bendrojo pagrindinio kapitalo defliatorius
Valdžios išlaidos defliatorius
Importo kainų indeksas
Eksporto kainų indeksas
Paskolų nefinansinėms korporacijos sandorių apimtis
Paskolų namų ūkiams sandorių apimtis
Tiesioginės užsienio investicijos
Palūkanų norma (Overnight Interbank Rate)
Naftos kaina (Crude Oil – WTI)
Vokietijos importas

Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Egzog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Egzog.
Egzog.
Egzog.
Egzog.
Egzog.
Egzog.
Egzog.
Egzog.

M_RU

Rusijos importas

Egzog.

P_Y_GER

Vokietijos BVP defliatorius

Egzog.

Z

ES parama

Egzog.

Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Lietuvos bankas
Lietuvos bankas
Statistikos dep.
Lietuvos bankas
www.eia.gov
Eurostat duomenų
bazė
Rusijos statistikos
dep.
Eurostat duomenų
bazė.
SFMIS

Šaltinis: sudaryta vertintojų pagal vertinimo techninės specifikacijos reikalavimus.
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Modeliavimo prielaidos (vertinimo ypatumai)

1. Atsižvelgiant į nagrinėjamų reformų priemones ir naudojamų impulsų struktūrą, dauguma
modelio lygčių yra statistiškai adekvatesnės, modeliuojant logaritmuotus rodiklius veikusiomis
arba pastoviomis kainomis.
2. Nors ryšiai tarp metinių rodiklių yra gerokai stabilesni nei tarp ketvirtinių, tačiau dėl trumpų
duomenų eilučių dažniau yra nagrinėjami ketvirtiniai modeliai. Tačiau dėl 2005 – 2018 m.
laikotarpyje stebėto staigaus ūkio nuosmukio, minėti ryšiai tarp ketvirtinių rodiklių buvo per
daug nestabilūs, todėl šioje studijoje buvo pasirinktas dar kitas būdas - modeliuojami
vidutiniai rodikliai, bet ne tik kalendoriniais, bet ir slenkančiais metais. Šiuo atveju
nagrinėjamų rodiklių laiko eilutės buvo nedaug trumpesnės nei ketvirtinio modelio atveju,
ryšiai tarp rodiklių buvo stabilesni ir tuo pačiu išvengta sezoniškumo problemų.
3. Kiekvienos nagrinėjamos reformos priemonių įsiliejimas į modelį ir jų poveikis yra
modeliuojamas per atskirų atitinkamų rodiklių pirminius impulsus. Struktūrinių reformų
poveikio rodiklių kvantifikavimo į pirminius impulsus prielaidos (agreguotai per visas
nagrinėjamas reformas) yra pateiktos lentelėje:
10 lentelė. Pirminių impulsų poveikio kiekybinio vertinimo suvestinė
Impulso rodiklis

Impulso tipas

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Tiesioginės užsienio
investicijos, mln. Eur
Valdžios pajamos, mln. Eur

permanentinis

103,6

179,9

254,8

254,8

254,8

151,2

74,9

permanentinis

-39,8

-73,5

-43,3

0

0

0

0

Užimtųjų skaičius, tūkst.
asmenų
Privataus vartojimo išlaidos,
mln. Eur
Pagrindinis kapitalo
formavimas, mln. Eur
Pagrindinis kapitalo
formavimas, mln. Eur
Disponuojamos namų ūkių
pajamos, mln. Eur
Bruto namų ūkių pajamos,
mln. Eur
Bruto namų ūkių pajamos,
mln. Eur
Darbo jėga, vnt.

permanentinis

0,2

9,9

5,1

3,4

3,2

3,2

3,2

-248,0

-240,3

-137,6

-20,0

-20,0

0

0

24,6

39,5

17,5

14,9

14,9

10,4

0

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

0

0

442,1

192,2

195,3

0

0

0

0

0

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

0

64,6

31,1

0

0

0

7,3

8,2

0

513

513

513

513

513

513

permanentinis
permanentinis
laikinas
permanentinis
laikinas
permanentinis
permanentinis

Šaltinis: sudaryta vertintojų.

4. Į sudarytą modelį būtina įtraukti keletą egzogeninių kintamųjų, kurie turi reikšmingą įtaką
nagrinėjamų socialinių ir ekonominių rodiklių dinamikai, todėl norint įvertinti įgyvendinamų
(planuojamų įgyvendinti) reformų įtaką ekonomikai, būtina pirmiausia nustatyti tokių rodiklių
prognozes. Ši problema buvo išspręsta panaudojant kitų institucijų atliktų studijų ir prognozių
duomenis. Egzogeninių kintamųjų prognozių šaltiniai, padarytos prielaidos ir minėtų
institucijų pavadinimai yra pateikti lentelėje. Šios prognozės kartu su sudarytu ekonometriniu
modeliu buvo panaudotos ilgalaikio reformų poveikio vertinimui.
11 lentelė. Egzogeninių kintamųjų prognozės
Egzogeniniai kintamieji

Vokietijos BVP defliatorius
(%, augimas per metus)
Rusijos BVP defliatorius (%,
augimas per metus)
Vokietijos importas (%,
nominalus augimas per
metus)
Rusijos importas (%,
nominalus augimas per

Prognozių
šaltinis/prielaida

2017
(faktas)

2018

2019

2020

2021

20222025

TVF, WEO

1,2

1,5

1,6

2,0

2,4

2,5

TVF, WEO

5,5

4,6

3,6

3,7

3,9

4,0

TVF, WEO (su prielaida, kad
importo santykis su BVP yra
pastovus)
TVF, WEO (su prielaida, kad
importo santykis su BVP yra

3,8

4,1

3,7

3,6

3,8

3,8*

7,2

6,3

5,2

5,3

5,5

5,5*
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metus)

pastovus)

Importo kainos (%, pokytis
per metus)
Eksporto kainos (%, pokytis
per metus)
Darbo jėga (%, pokytis per
metus)

Finansų Ministerija ir
vertintojai
Finansų Ministerija ir
vertintojai
Apskaičiuota vertintojų pagal
Finansų Ministerijos
pateikiamas prognozes
Finansų Ministerija (su
prielaida, kad paskolų
portfelio santykis su BVP yra
pastovus) ir vertintojai
Finansų Ministerija (su
prielaida, kad paskolų
portfelio santykis su BVP yra
pastovus) ir vertintojai
Finansų ministerija pagal
Europos Komisijos prielaidas
ir vertintojai
Finansų ministerija pagal
Europos Komisijos prielaidas
ir vertintojai

Paskolų namų ūkiams
likučiai, (%, nominalus
augimas per metus)
Paskolų nefinansinėms
korporacijos likučiai (%,
nominalus augimas per
metus)
JAV dolerio ir euro keitimo
kursas
Naftos kainos (Brent, JAV
doleriais už barelį)

4,0

2,6

1,0

1,8

1,8

1,8*

4,4

2,3

1,3

1,7

1,7

1,7*

0,0

-1,1

-1,0

-0,8

-0,5

-0,5*

-

5,9

4,9

4,2

4,2

4,2*

-

5,9

4,9

4,2

4,2

4,2*

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2*

54,4

68,3

64,2

64,2

64,2

64,2*

* Atitinkamos institucijos šių rodiklių reikšmes prognozuoja trumpuoju laikotarpiu (1-3 metų), todėl siekiant
nustatyti šių rodiklių reikšmes vidutiniu laikotarpiu naudota paskutinių atitinkamų institucijų prognozuotų metų
konstanta.
Šaltinis: sudaryta vertintojų pagal FM, EK ir TVF duomenis.
Sudarytas ekonometrinis modelis

Ekonometriniam modeliui sudaryti buvo naudojami ketvirtiniai duomenys, apimantys laikotarpį nuo
2005K1 iki 2018K1. Duomenys buvo suglodinti, priklausomai nuo nagrinėjamo rodiklio imant
ketvirtinių reikšmių slenkančias metines sumas arba slenkančius metinius vidurkius.
Pastabos:
 Užrašytose lygtyse ilgalaikius ryšius parodantis kointegravimo narys išskirtas laužtiniais
skliaustais;
 Skaičiai skliausteliuose, esantys po kintamojo, rodo pavėlinimo eilę (pavyzdžiui,
reiškia, kad imama praeito ketvirčio reikšmė);
 log(∙) žymi (natūrinio pagrindo) logaritmo funkcija;

žymi skirtuminę transformaciją (
));
2
 R rodo determinacijos koeficiento reikšmę; kuo šis rodiklis yra arčiau vieneto, tuo didesnė
nagrinėjamo rodiklio dispersijos dalis yra paaiškinta modeliu. Pavyzdžiui, R2 = 0,72 rodo, kad
paklaidų korekcijos modelis (PKM) paaiškina apie 72 procentus stebėjimų kintamumo.
Pažymėtina, kad augimo tempo modeliams šis rodiklis nebūtinai turi būti didelis (ypač kuomet
pasikeičia augimo kryptis arba reikšmės artimos nuliui), tačiau reikšmės didesnės negu 0,5
rodo pakankamai aukštą modeliuotos dalies atitikmenį faktiniams stebėjimams;
Bendras makroekonominis modelis

BVP defliatoriaus lygtis
Šalies BPV defliatorius statistiškai reikšmingai priklauso nuo importo kainų ir šalies vidutinio bruto
darbo užmokesčio dinamikos.
∆log(P_Y)= 0,004 + 0,145*∆log(W_B)(-3)+ 0,343*∆log(P_M)(-2)
Vartotojų kainų lygtis
Vartotojų kainų prieaugį daugiausia apibūdina jų praeities svyravimai bei importo ir BVP defliatoriaus
pokyčiai.
∆log(P_C)=0,0004+0,771* ∆log(P_C)(-1)+ 0,071*∆log(P_M)+ 0,141*∆log(P_Y)(-1)
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo defliatoriaus lygtis
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Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo defliatorių ilguoju laikotarpiu apibūdina šalies BVP
defliatoriaus dinamika. Trumpuoju laikotarpiu investicijų kainų didėjimui įtakos daro jų praeities
svyravimai ir importo kainų pokyčiai.
∆log(P_I)= -0,061*[log(P_I)(-1)-2,694-0,423*log(P_Y)(-1)]+ 0,867* ∆log(P_I)(-1)+ 0,105*∆log(P_M)
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų defliatoriaus lygtis
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų kainų lygį ilguoju laikotarpiu nusako privataus vartojimo bei
vidutinio darbo užmokesčio dinamika. Trumpalaikių svyravimų įneša darbo užmokesčio ir BVP
defliatoriaus pokyčiai.
∆log(P_G)= -0,302*[log(P_G)(-1)- 0,005-0,570*log(W_B)(-2)- 0,204*log(P_C)]+ 0,322* ∆log(W_B)(1)+ 0,889*∆log(P_Y)(-1)
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo lygtis
Trumpuoju laikotarpiu bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo pokyčius lemia jo praeities dinamika,
prekių ir paslaugų eksporto, užimtųjų skaičiaus bei tiesioginių užsienio investicijų svyravimai.
∆log(I)= -0,005+0,621* ∆log(I)(-1) + 0,407* ∆log(X)+ 1,003* ∆log(E)(-1)+ 0,003* ∆log(FDI)
Užimtųjų lygtis
Kaip matyti iš įvertintų užimtųjų skaičiaus lygties koeficientų, reikšmingą poveikį šalies užimtumui
daro ir šalies realaus BVP dinamika bei darbo užmokesčio pasikeitimai.
∆log(E/L)= -0,002+0,486* ∆log(Y/P_Y)(-1) -0,147* ∆log(W_B/P_C)(-1)
Prekių ir paslaugų eksporto lygtis
Šalies prekių ir paslaugų eksporto dinamiką ilguoju laikotarpiu daugiausia lemia praeities bendrojo
pagrindinio kapitalo ir užsienio paklausos apimties tendencijos. Trumpuoju laikotarpiu eksporto
didėjimui įtakos daro užsienio paklausos, kuri aproksimuojama Rusijos ir Vokietijos importu,
didėjimas.
∆log(X)= -0,220*[log(X)(-1) +19,988-0,079*log(I)(-4)- 1,763*log(M_GER)(-1)+ 0,392*log(M_RU)]+
1,447* ∆log(M_GER)+ 0,213* ∆log(M_RU)
Prekių ir paslaugų importo lygtis
Prekių ir paslaugų importo prieaugį statistiškai daugiausia apibūdina praeities šalies BVP dinamika ir
prekių ir paslaugų eksporto pokyčiai.
∆log(M)= -0,008+0,227*∆log(Y)(-1)+ 1,056*∆ log(X)
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų lygtis
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidas ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu labiausiai veikia valdžios
pajamų, darbo užmokesčio ir užimtųjų skaičiaus dinamika.
∆log(G)= -0,213*[log(G)(-1) +0,225-0,262*log(G_I)(-1)- 0,473*log(W_B*E)(-3)]+ 0,374*∆log(G_I)+
0,363*∆ log(W_B*E)(-2)
BVP lygtis
BVP gamybos metodu sudaro bendros pridėtinės vertės ir grynųjų mokesčių gaminiams suma, ką ir
atspindi sekanti lygtis
∆log(VA)= 0,986*∆log(Y)
Privataus vartojimo išlaidų lygtis
Vartojimo išlaidų prieaugį daugiausia lemia praeities BVP dinamika bei užimtumo ir darbo užmokesčio
pokyčiai.
∆log(C/P_C)= -0,765*[log(C/P_C)(-1)+ 1,603-0,738*log(Y/P_Y)(-2)- 0,262*log(E*W_N/P_C)(-1)]+
0,946*∆log(Y/P_Y)(-1)+ 0,270*∆log(E*W/P_C)
Valdžios pajamų lygtis
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Statistiškai reikšmingą poveikį valdžios pajamų pokyčiams daro praeities šalies BVP kitimas, ką ir rodo
sekanti lygtis
∆log(G_I)= 0,001+0,895 *∆log(Y)(-1)
Vidutinio bruto darbo užmokesčio lygtis
Realaus bruto darbo užmokesčio prieaugį daugiausia apibūdina jo praeities svyravimai bei šalies
realaus BVP pokyčiai.
∆log(W_B/P_C)= 0,00004+0,802*∆log(W_B/P_C)(-1)+ 0,231*∆log(Y/P_Y)(-1)
Vidutinio neto darbo užmokesčio lygtis
Vidutinio neto darbo užmokesčio prieaugį statistiškai gerai apibūdina bruto darbo užmokesčio
pokyčiai.
∆log(W_N)= 0,001+0,948*∆log(W_B)
Balansiniai ir apibrėžimų lygtys
Nedarbo lygtis
Nedarbo lygis apibrėžiamas per darbo jėgos ir užimtųjų skaičiaus rodiklius.
U=(L-E)/L*100
BVP lygtis
Iš BVP išlaidų metodu apibrėžimo gauname BVP skaičiavimo formulę.
Y=C+I+G+X-M
Detalūs modeliavimo rezultatai

Šiame priede detalizuojamas gautas ekonometrinis modelis, pagal kurį skaičiuojamas atskirų reformų
veiksnių poveikis Lietuvos ūkio plėtrai. Skirsnyje pateikiamos modelio lygtys ir jų adekvatumo
empiriniams duomenims statistiniai rodikliai. Pažymėtina, kad visi įvertinti parametrai yra statistiškai
reikšmingi 5 proc., o dauguma ir 1 proc. reikšmingumo lygmeniu. Ekonometriniai skaičiavimai atlikti R
programine įranga.
Makroekonometrinio modelio vertinimo rezultatai:
∆log(P_Y)=c1+ c2 ∆log(W_B)(-3)+c3 ∆log(P_M)(-2)
Parametras
Įvertis
p-value
Modelio aprašomoji statistika
c1
0,004
0,005 Residual standard error: 0,006702 on 43 degrees of freedom
c2
0,145
Multiple R-squared: 0,553,Adjusted R-squared: 0,5322
0,009
F-statistic: 26,59 on 2 and 43 DF, p-value: 3,036e-08
c3
0,343
0,000
∆log(P_C)=c1+c2 ∆log(P_C)(-1)+c3 ∆log(P_M)+c4 ∆log(P_Y)(-1)
Parametras
Įvertis
p-value
Modelio aprašomoji statistika
c1
0,000
0,403
Residual standard error: 0,002042 on 44 degrees of
c2
0,771
0,000
freedom
Multiple R-squared: 0,9345, Adjusted R-squared: 0,93
c3
0,071
0,000
F-statistic: 209,2 on 3 and 44 DF, p-value: < 2,2e-16
c4
0,141
0,003
∆log(P_G)=c4[log(P_G)(-1)-c1-c2 log(W_B)(-2)-c3 log(P_C)]+c5 ∆log(W_B)(-1)+c6 ∆log(P_Y)(-1)
Parametras
Įvertis
p-value
Modelio aprašomoji statistika
c1
0,005
0,970
c2
0,570
0,000
Residual standard error: 0,01097 on 45 degrees of freedom
c3
Multiple R-squared: 0,7596, Adjusted R-squared: 0,7436
0,204
0,002
F-statistic: 47,39 on 3 and 45 DF, p-value: 5,629e-14
c4
-0,302
0,001
c5
0,322
0,027
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c6

0,889

0,002

∆log(P_I)=c3 [log(P_I)(-1)-c1-c2 log(P_Y)(-1)]+c4 ∆log(P_I)(-1)+c5 ∆log(P_M)
Parametras
Įvertis
p-value
Modelio aprašomoji statistika
c1
2,694
0,000
c2
0,423
0,000 Residual standard error: 0,004186 on 45 degrees of freedom
c3
Multiple R-squared: 0,8903, Adjusted R-squared: 0,883
-0,061
0,007
F-statistic: 121,7 on 3 and 45 DF, p-value: < 2,2e-16
c4
0,867
0,000
c5
0,105
0,009
∆log(E/L)=c1+c2 ∆log(Y/P_Y)(-1) + c3 ∆log(W_B/P_C)(-1)
Parametras

Įvertis

p-value

Modelio aprašomoji statistika

c1

-0,002

0,075

c2

0,486

0,000

c3

-0,147

0,070

Residual standard error: 0,006166 on 44 degrees of
freedom
Multiple R-squared: 0,5306, Adjusted R-squared: 0,5093
F-statistic: 24,87 on 2 and 44 DF, p-value: 5,93e-08

∆log(W_B/P_C)=c1+c2∆log(W_B/P_C)(-1)+c3∆log(Y/P_Y)(-1)
Parametras
c1
c2
c3

Įvertis

p-value

0,000

0,952

0,802

0,000

0,231

0,000

Modelio aprašomoji statistika
Residual standard error: 0,00447 on 45 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0,9237, Adjusted R-squared: 0,9203
F-statistic: 272,5 on 2 and 45 DF, p-value: < 2,2e-16

∆log(W_N)=c1+c2∆log(W_B)
Parametras
c1
c2

Įvertis

p-value

0,001

0,001

0,948

0,000

Modelio aprašomoji statistika
Residual standard error: 0,001409 on 35 degrees of
freedom
Multiple R-squared: 0,9848, Adjusted R-squared: 0,9844
F-statistic: 2268 on 1 and 35 DF, p-value: < 2,2e-16

∆log(X)=c5[log(X)(-1)-c1-c2 log(I)(-4)-c3 log(M_GER)(-1)+c4 log(M_RU)]+c6 ∆log(M_GER)
+ c7 ∆log(M_RU)
Parametras
Įvertis
p-value
Modelio aprašomoji statistika
c1
-19,988
0,000
c2
0,079
0,065
Residual standard error: 0,01635 on 43 degrees of
c3
1,763
0,000
freedom
c4
0,392
0,000
Multiple R-squared: 0,8829, Adjusted R-squared: 0,8747
c5
-0,220
0,000
F-statistic: 108 on 3 and 43 DF, p-value: < 2,2e-16
c6
1,447
0,000
c7
0,213
0,019
∆log(I)=c1+c2 ∆log(I)(-1) + c3 ∆log(X)+c4 ∆log(E)(-1)+c5 ∆log(FDI)
Parametras
Įvertis
p-value
Modelio aprašomoji statistika
c1
-0,005
0,186
Residual standard error: 0,01968 on 43 degrees of
freedom
c2
0,621
0,000
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c3
c4
c5

0,407
1,003
0,003

0,000
0,083
0,037

∆log(M)=c1+c2 ∆log(Y)(-1)+c3 ∆ log(X)
Parametras
Įvertis
p-value
c1

-0,008

0,002

c2

0,227

0,032

c3

1,056

0,000

∆log(VA)=c1 ∆log(Y)
Parametras

Įvertis

p-value

c1

0,986

0,000

Multiple R-squared: 0,89, Adjusted R-squared: 0,8798
F-statistic: 86,97 on 4 and 43 DF, p-value: < 2,2e-16

Modelio aprašomoji statistika
Residual standard error: 0,01414 on 45 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0,9187, Adjusted R-squared: 0,915
F-statistic: 254,1 on 2 and 45 DF, p-value: < 2,2e-16

Modelio aprašomoji statistika
Residual standard error: 0,001957 on 48 degrees of
freedom
Multiple R-squared: 0,9949, Adjusted R-squared: 0,9947
F-statistic: 9275 on 1 and 48 DF, p-value: < 2,2e-16

∆log(G)=[log(G)(-1)-c1-c2 log(G_I)(-1)-c3 log(W_B*E)(-3)]+c5 ∆log(G_I)+c6 ∆ log(W_B*E)(-2)
Parametras
Įvertis
p-value
Modelio aprašomoji statistika
c1
-0,225
0,565
c2
0,262
0,000
Residual standard error: 0,01256 on 43 degrees of freedom
c3
0,473
0,000
Multiple R-squared: 0,7559, Adjusted R-squared: 0,7388
c4
-0,213
0,007
F-statistic: 44,38 on 3 and 43 DF, p-value: 3,177e-13
c5
0,374
0,000
c6
0,363
0,000
∆log(G_I)=c1+c2 ∆log(Y)(-1)
Parametras
Įvertis

p-value

Modelio aprašomoji statistika
Residual standard error: 0,0129 on 45 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0,7382, Adjusted R-squared: 0,7324
F-statistic: 126,9 on 1 and 45 DF, p-value: 1,098e-14

c1

0,001

0,547

c2

0,895

0,000

∆log(C/P_C)=c4 [log(C/P_C)(-1)-c1-c2 log(Y/P_Y)(-2)-c3 log(E*W_N/P_C)(-1)]+c5∆log(Y/P_Y)(-1)+c6
∆log(E*W/P_C)
Parametras
Įvertis
p-value
Modelio aprašomoji statistika
c1
-1,603
0,000
c2
0,738
0,000
Residual standard error: 0,005829 on 34 degrees of
c3
0,262
0,000
freedom
Multiple
R-squared:
0,9124,
Adjusted R-squared: 0,9047
c4
-0,765
0,000
F-statistic:
118,1
on
3
and
34 DF, p-value: < 2,2e-16
c5
0,946
0,000
c6
0,270
0,002
Balansinės ir apibrėžimų lygtys
Y=C+I+G+X-M
U=(L-E)/L*100
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2 PRIEDAS. STRUKTŪRINIŲ REFORMŲ POVEIKIO MAKROEKONOMINIAMS
RODIKLIAMS VIZUALIZACIJA
2 pav. Poveikis BVP, to meto kainomis

3 pav. Poveikis kumuliatyviam realiam BVP augimui nuo 2019 m.
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4 pav. Poveikis kumuliatyviam realiam BVP augimui nuo 2019 m.

5 pav. Poveikis pridėtinei vertei
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6 pav. Poveikis namų ir vyriausybės vartojimui

7 pav. Poveikis bendram kapitalo formavimui
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8 pav. Poveikis importui ir eksportui

9 pav. Poveikis bruto ir neto darbo užmokesčiui
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10 pav. Poveikis valdžios pajamoms

11 pav. Poveikis užimtumui ir darbo jėgai
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12 pav. Poveikis nedarbo lygiui

13 pav. Poveikis BVP defliatoriui
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14 pav. Poveikis vartotojų kainų indeksui
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