Galimybės
realizuoti Lietuvos
transformaciją į
aukštesnės pridėtinės
vertės ekonomiką
Finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė

2021 m. rugsėjo 23 d.

Naujieji ES iššūkiai ir prioritetai
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Ar Lietuvos siekiami pokyčiai 2030 m.
atitinka ES prioritetus?
LT pagal pasaulio
30 VIETA 39
konkurencingumo
indeksą

Skaitmeninės
ekonomikos ir
visuomenės indeksas
Pasaulinis inovacijų
indeksas

7 VIETA

14

2030

24,4 50 PROC.

Elektros energija iš AEI

20,6 14 PROC.

Bendras skurdo
rizikos lygis

71,6

75 PROC.

20 VIETA 40
75,1 81 METAI

Gyventojų užimtumo
lygis (15–64 m.)
Vidutinė tikėtina būsimo
gyvenimo trukmė

Mokinių dalis, pasiekianti
Sumažintas ŠESD kiekis
95
PROC.
89,6
bent 2 lygį (iš 6) pagal
29,9 19,8 PROC.
Lietuvoje, 25 PROC. 0
PISA
palyginti su 2005 m
Vidutinis BVP/1 gyv. nuokrypis regionuose,
palyginti su šalies BVP/1 gyv.

Trumpojo laikotarpio
galimybės ir perspektyvos
Ekonominės raidos scenarijus (2021 m. rugsėjis)
BVP dinamika
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ES investicijos yra svarbiausias šalies
pažangos variklis
NPP finansavimo šaltiniai iki 2030 m.
€ mlrd.

Instrumentas
Sanglaudos politika
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (RRF)
Teisingos pertvarkos fondas
Bendroji žemės ūkio politika (pažangos lėšos)
Ignalinos AE uždarymo programa
Europos infrastruktūros tinklų priemonė (CEF)
Kitos programos

5,825
2,225
0,263
1,451
0,552
0,687
1,001
Iš viso:

12,004

Kofinansavimas:
Valstybės biudžetas
Iš viso:

2,512
2,572
17,088

Pokyčiams įgyvendinti – nauja administravimo
ir dokumentų planavimo sistema

VIENA
SISTEMA

Vieningesnė ir mažesnė
strateginio, teritorinio ir
regioninio planavimo
sistema

FINANSINIS
PAKETAS
POKYČIAMS

BENDROS
LĖŠŲ PLANAVIMO
TAISYKLĖS

NAUJA
BIUDŽETO
STRUKTŪRA

Centralizuotas išteklių
planavimas

Bendros ir vieningos
finansavimo taisyklės,
vienas langelis
finansavimui gauti
išteklių planavimas

Įrodymais grįsti
sprendimai, atskiriant
investicines ir
einamąsias lėšas
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2021-2027 m. ES fondų investicijų programa
Žalia ir teisinga pertvarka
2 215 m eur
• EE ir AEI pastatuose, šilumos
sektoriuje ir įmonėse
• Žiedinė ekonomika
• Klimato kaitos padarinių rizikos
mažinimas, tvari vandentvarka
• Biologinė įvairovė ir žalioji
infrastruktūra

Inovacijos, Verslo Pažanga ir
skaitmeninimas, 1 344 m eur
• MTEPI
• Skaitmeninimas piliečiams, įmonėms ir
valstybei
• MVĮ augimas ir konkurencingumas
• Pažangioji specializacija, pramonės
pereinamasis laikotarpis ir verslumui
reikalingi įgūdžiai

Socialinė atsakomybė ir
regionų plėtra 3 168 M EUR

7 747
M Eur

• Tvari miestų ir regionų bei jų vietos
iniciatyvos
• Socialinės paslaugos ir inovacijos, lygios
galimybės, kultūra
• Švietimo prieinamumas, kokybė ir
rezultatyvumas bei MVG
• Užimtumas, kompetencijos bei
kvalifikacijos
• Sveikatos priežiūros sistemos
prieinamumas ir efektyvumas

Junglumas ir darnus judumas
1 020 M eur
• TEN-T keliai ir geležinkeliai
• Tarpvalstybinis, nacionalinis, regiono ir
vietos judumas
• 18 didžiųjų miestų ir kurortų DJMP
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IŠ VISO

2,225
mlrd. EUR

Naujos kartos Lietuva
Inovacijos ir
mokslas
9%
Darbo rinka ir
socialinė
įtrauktis
5%

Viešojo
sektoriaus
0%
efektyvumas
3%
0%
Žalioji
pertvarka
37%

Sveikata
12%

Švietimas
14%

Skaitmeninė
transformacija
20%

501,2
51,5

104

129

mln.eurų

mln.eurų

mln.eurų

218
mln. eurų

172

293

mln. eurų

mln. eurų

199
mln. eurų

55,3
mln. eurų

60,2

51

50

mln. eurų

mln. eurų

mln. eurų

ŽALIŲJŲ IR VERSLO
INOVACIJŲ
AKSELERAVIMAS

246

37

148

102

mln. eurų

mln. eurų

mln. eurų

mln. eurų

Finansinės priemonės padeda pasiekti
tvaresnių rezultatų
Multiplikatorius – 3,6
ES IR VB
INVESTICIJOS
1,2 MLRD. EUR

PRIVAČIOS
INVESTICIJOS
3,1 MLRD.EUR

REINVESTUOTA
567 MLN. EUR
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Mokesčių lengvatų peržiūros - strategija
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PRINCIPAI
• Tikslingumas ir efektyvumas
• Socialinis teisingumas
• Draugiškumas klimatui
• Administravimo paprastumas
• Įtraukumas ir atvirumas (darbo grupė)

Baigiamasis darbo
Teisės aktų projektų
grupės susitikimas derinimas su visuomene
ir institucijomis

2021 m. spalis

2021 m. spalis

Teisės aktų
svarstymas LRV ir
Seime

Teisės aktų
priėmimas Seime

Teisės aktų
įsigaliojimas

2021 m. lapkritis

2021 m. gruodis

2023 m. sausis

Mokesčių lengvatų peržiūros kryptys –
ko tikėtis?

•
•

•

•
•
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1 KRYPTIS

2 KRYPTIS

3 KRYPTIS

Pelno reinvestavimo
skatinimas

Investavimo ir ilgalaikio taupymo
instrumentų modelis

Spec. apmokestinimo sąlygų ir
lengvatų peržiūra

Plėsti pažangiomis pripažįstamas įmonių
investicijas
Siūlyti alternatyvų – momentinį įmonių
įsigyjamo ilgalaikio turto kaštų
atskaitymo modelį

•

Investicinės sąskaitos modelio sukūrimas

•
•
•

Sektorinės lengvatos
Pelno mokesčio lengvatos
Smulkaus verslo apmokestinimo sąlygų
peržiūra

4 KRYPTIS

5 KRYPTIS

6 KRYPTIS

Žaliasis
kursas

Savivaldos finansinio
savarankiškumo stiprinimas

Pajamų nelygybės
mažinimas

Akcizų lengvatų iškastiniam kurui
atsisakymas
Taršos apmokestinimo plėtra
Socialinį poveikį atsveriančios/
konkurencingumą palaikančios
priemonės

•

•
•

Nekomercinės paskirties turto
apmokestinimo modelio peržiūra
Turto mokesčių įskaitymas pilna
apimtimi į savivaldybių biudžetus
Teisė spręsti dėl lengvatų taikymo –
savivaldos taryboms

•
•
•

Spartesnis NPD didinimas
Socialinio draudimo įmokų ir išmokų
sistemos peržiūra
Dovanojamo ir paveldimo turto lengvatų
peržiūra

