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Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma rekomendācijas
Galvenās rekomendācijas apspriešanai ar Saeimas Budžeta un finanšu
komisiju
1. Izveidot fiskālā nodrošinājuma rezervi arī 2019. gadam, lai stiprinātu valsts finanšu
spēju absorbēt fiskālos satricinājumus.
2. Ieviest ilgtermiņa augsmi nodrošinošus un mērķētus reformu pasākumus, kas mazinātu
prasmju nesakritību un zemās produktivitātes augsmes tempa jautājumus darba tirgū.
3. Padome atkārtoti aicina FM veikt retrospektīvu visu fiskālo nosacījumu novērtējumu
FDL 11. panta nozīmē laika periodam kopš 2013. kā atsauces gada.
4. Ņemot vērā pašreizējo ekonomikas cikla fāzi, ir nepieciešama stingra valdības
apņemšanās un konkrēts plāns ar mērķi samazināt valsts parāda līmeni. Plānā jāparedz
budžeta deficīta un aizņemšanās investīciju dēļ būtiska samazināšana, iekļaujot
investīcijas un finansēšanu VTBI.
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Pilns rekomendāciju saraksts diskusijai ar Finanšu ministriju
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Rekomendācija
Izveidot fiskālā nodrošinājuma rezervi arī 2019. gadam, lai stiprinātu valsts finanšu spēju absorbēt fiskālos
satricinājumus.
Ievērot atbildīgās pretcikliskās fiskālās politikas prasības, ieviešot pasākumus, kas atbilst pašreizējam ekonomiskā cikla
posmam.
Pilnveidot jutīguma analīzi, iekļaujot novērtējumu par riskiem, kas saistīti ar nodokļu reformu.
Nodrošināt caurspīdību un sekmēt brīvprātīgu nodokļu nomaksu, skaidrojot izmaiņas nodokļu sistēmā.
Veikt padziļinātu izdevumu pārskatīšanu, lai uzlabotu valdības izdevumu efektivitāti.
Izstrādāt un ieviest reformu pasākumus, lai uzlabotu veselības aprūpes sistēmas spēju reaģēt uz demogrāfiskajām
izmaiņām, nepalielinot budžeta deficītu.
Uzlabot fiskālo risku vadību, papildinot kvalitatīvos vērtējumus ar kvantitatīviem potenciālās ietekmes aprēķiniem, t.sk.
saistības, kas nav adekvāti atspoguļotas budžeta dokumentos.
Ieviest ierosinātos pasākumus, lai uzlabotu valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldību
Ieviest ilgtermiņa augsmi nodrošinošus un mērķētus reformu pasākumus, kas mazinātu prasmju nesakritību un zemās
produktivitātes augsmes tempa jautājumus darba tirgū.
Pārvērtēt potenciālās izaugsmes prognozes un attīstīt detalizētāku potenciālās augsmes analīzi, lai nodrošinātu apdomīgu
fiskālo plānošanu pēc VTBI 2018./20. perioda.
Padome atkārtoti aicina FM veikt retrospektīvu visu fiskālo nosacījumu novērtējumu FDL 11. panta nozīmē laika
periodam kopš 2013. kā atsauces gada.
Ievērojot būtiskās atšķirības fiskālo nosacījumu piemērošanā VTBI 2018./20, Padome uzskata, ka ir pārkāpts FDL 15.
pants, kas paredz maksimālo valsts izdevumu apjoma noteikšanā ievērot fiskālos nosacījumus. Līdz ar to Padome aicina
Valdību līdz fiskālo nosacījumu korektam pārrēķinam samazināt Valdības izdevumu griestus 2018. gadam par
113,4 milj. eiro, 2019. gadam par 337,6 milj. eiro un 2020. gadam par 369,0 milj. eiro.
Ņemot vērā pašreizējo ekonomikas cikla fāzi, ir nepieciešama stingra valdības apņemšanās un konkrēts plāns ar mērķi
samazināt valsts parāda līmeni. Plānā jāparedz budžeta deficīta un aizņemšanās investīciju dēļ būtiska samazināšana,
iekļaujot investīcijas un finansēšanu VTBI.

