1. PIELIKUMS. 2016. GADA UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMA
REKOMENDĀCIJU PROGRESS

1 Fiskālās politikas izaicinājumi
Rekomendācijas
1. Ieviest strukturālo reformu plānu nodokļu sistēmai, skaidri norādot, kā tiks sasniegta nodokļu
attiecība pret IKP 1/3 apmērā, sekmējot ekonomisko izaugsmi un vienlīdzību un paplašinot
nodokļu bāzi.
Rekomendācija daļēji ņemta vērā: Saeimā tika atbalstīta nodokļu reformas pakete, kas mazina
nodokļu slogu cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, tācu ieņēmumu prognozes nenorāda, kā tiks
sasniegta nodokļu attiecība pret IKP 1/3 apmērā.
2. Izstrādāt un īstenot efektivitāti veicinošas un fiskāli ilgtspējīgas reformas veselības aprūpes
nozarē, nenovirzoties no budžeta deficīta mērķiem.
Rekomendācija daļēji ņemta vērā:
3. Identificēt problēmas un apstiprināt pasākumus, kas ierobežo ilgtermiņa riskus attiecībā uz
speciālo budžetu, ņemot vērā demogrāfiskās tendences, situāciju darba tirgū, politikas izmaiņu
ietekmi un vēsturiskās novirzes no budžeta izdevumu prognozēm.
Rekomendācija daļēji ņemta vērā: Fiskālo risku deklarācijā norādīts, ka tika uzlabota prognožu
kvalitāte, lai mazinātu novirzes no speciālā budžeta izdevumu prognozēm.
4. Veikt regulārus efektivitātes novērtējumus un detalizētāku izdevumu pārskatīšanu, lai efektīvāk

izmantotu budžeta līdzekļus.
Rekomendācija daļēji ņemta vērā: 2017. gadā tika veikta izdevumu pārskatīšana, kā rezultātā
tika identificēti līdzekļi, kurus var izmantot citiem mērķiem, taču padziļināta analīze, kas uzlabotu
izdevumu efektivitāti netika veikta.

2 Makroekonomikas apskats un izlaižu starpības
Rekomendācijas
1. Uzsākt nacionālās produktivitātes padomes izveidi, lai veicinātu attīstību un izaugsmi veicinošas
politikas īstenošanu.
Rekomendācija ņemta vērā. Valdība 2017. gada laikā ir rīkojusi divas diskusijas/seminārus
šajā tēmā un ir uzsākusi praktisko darbu šādas padomes izveidē.
2. Izstrādāt jutīguma analīzi gadījumam, ja nominālais IKP nesasniedz prognozēto līmeni,
ieskicējot ietekmi uz nodokļu ieņēmumu apjomu un aprēķinot nepieciešamo izdevumu
samazinājumu, lai nenovirzītos no VTM.
Progresa nav.

3 Skaitlisko fiskālo nosacījumu izpildes novērtējums
Rekomendācijas
1. FM veikt retrospektīvu fiskālo nosacījumu novērtējumu FDL 11.panta nozīmē laika periodam
kopš 2013. gada, ņemot vērā faktiskos makroekonomiskos un fiskālos rādītājus.
Progresa nav.
2. Atbilstoši fiskālo nosacījumu novērtējumam par VTBI 2017./19. projektu, Padome rekomendē
VTBI izstrādes un ieviešanas gaitā sekojošo:
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1) Padome nepiekrīt FM viedoklim, ka 2017. gada izdevumu griesti jānosaka atbilstoši
pārmantojamības nosacījumu un uzskata, ka 2017. gadam jāpiemēro bilances nosacījums;
2) Padome neatbalsta novirzi no VTM saistībā ar veselības reformas īstenošanu, jo tā ir pretrunā
ar FDL noteiktajiem principiem un rekomendē to izslēgt no fiskālo nosacījumu un valdības
izdevumu griestu aprēķina;
3) 2017. gada strukturālā bilance jāuzlabo par 30,1 milj. eiro (0,1% no IKP), 2018. gadam par
111,6 milj. eiro (0,4% no IKP) un 2019. gadam par 148,1 milj. eiro (0,5% no IKP).
Progresa nav.
3. Padome aicina Valdību apsvērt apdomīgas budžeta deficīta plānošanas praksi zem normatīvajos
aktos atļautā maksimālā līmeņa, tādā veidā nodrošinot lejupvērstu valsts parāda tendenci un līdz
ar to labāku fiskālo pozīciju, lai pārdzīvotu potenciālu finanšu un ekonomikas krīzi nākotnē.
Progresa nav.
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