.

ES Struktūrfondu un Kohēzijas
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Prezentācijas saturs

• ES fondu apguves progress uz 31.12.2009.
• ES fondu apguves izaicinājumi 2010.gadā
• ES fondu ietekme uz tautsaimniecību
• Secinājumi
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ES fondu apguves statuss līdz
31.12.2009. (milj. LVL) pa fondiem*
3 184 (100,0%)
1 467 (45,3%)
1 336 (42,0%)

Kopā

479 (15,0%)
474 (14,9%)

Apstiprinātie projekti (milj.
LVL)

1 715 (100,0%)
706 (41,2%)
635 (37,0%)
256(14,9%)
287 (16,7%)

ERAF

Noslēgtie līgumi (milj. LVL)

1 082 (100,0%)
489(45,2%)
464 (42,9%)
165 (15,3%)
138 (12,8%)

KF

Visi maksājumi finansējuma
saņēmējiem* (milj. LVL)

387 (100,0%)
247 (63,7%)
237 (61,2%)
57 (14,8%)
49 (12,6%)

ESF

-

1 000

ES fonda finansējums (milj.
LVL; % ES fondu fin.)

Saņemtie maksājumi no EK
(milj.LVL)
2 000

*Valsts kases dati uz 31.12.2009.

3 000

4 000
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ES fondu apguves progresa
salīdzinājums starp 3 Baltijas valstīm
uz 31.12.2009.
16%

15%
15%

14,70%
15%
14%

13,40%

14%
13%
13%

Latvija

Lietuva

Igaunija

veikto maksājumu īpatsvars no pieejamā ES fondu finansējuma
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Saprašanās memorandā noteiktā
mērķa izpilde uz 31.12.2009.

352 (100%)

Kopā

479 (136,1%)

190 (100%)

ERAF

256 (134,9%)

Saprašanās memorandā
noteiktais mērķis
maksājumiem finansējuma
saņēmējiem līdz
31.12.2009. (milj. LVL)

120 (100%)

KF

165 (138,2%)

Visi maksājumi finansējuma
saņēmējiem līdz
31.12.2009. (milj. LVL; % no
mērķa)

42 (100%)

ESF

57 (135,8%)
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ES fondu ieviešanas statuss uz
18.12.2009. dalījumā pa nozarēm
(milj. LVL)
1 000

957

900
800
700
600
500

546

511
473

348

400
300

203

200
100

55

185
106

191

312
186
134

204

127

116
22

118

193
116
30

188

97 97
38

0

Piešķīrums

Apstiprinātie projekti

159

141

61 60

34 34
7

20

Noslēgtie līgumi

78

29
10 2

36 36

23
8

15 9
0

19 7 6

0

15 14

10 2

Visi veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem

6

Saprašanās memorandā noteiktie ES
fondu apguves mērķi 2010.gadā
2010.gadā finansējuma saņēmējiem jāizmaksā
vismaz 381 milj. latu ES fondu finansējuma
(neskaitot valsts budžeta līdzfinansējumu), tajā
skaitā
• 46 milj. latu ESF ietvaros,
• 205 milj. latu ERAF ietvaros
• 130 milj. latu KF ietvaros.
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2010.gadā plānotie un vēl nepieciešamie
izdevumi valsts budžetā un atbilstoši
plānotie budžeta ieņēmumi (milj. LVL)

900
800

700

400

600

170

500

Papildus nepieciešamie
līdzekļi izdevumu
segšanai/ plānotie
ieņēmumi**

400
300

410

448

200

Valsts budžets
(izdevumos iekļauta tikai
valsts budžeta dotācija)*

100
0

izdevumi (810 milj. LVL)

ieņēmumi (618 milj. LVL)

*Provizoriski.
** FM ir aicinājis EK un SVF piekrist budžeta izdevumu palielināšanai, neraugoties uz attiecīgu budžeta deficīta
palielināšanu 2010.gadā
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ES fondu ietekme uz tautsaimniecību
2009.gada
nogalē

FM sagatavoja stratēģisko ziņojumu par ES fondu ieviešanu 2007.2009.gadā, pārskatot esošos un piedāvājot jaunus ietekmes rādītājus
atbilstoši ekonomiskai situācijai

Līdz 2010.gada
vidum

Esošie makroekonomiskie modeļi nespēj prognozēt mainīgo ekonomisko
situāciju Latvijā, tādēļ tiek aktualizēts vidēja termiņa modelis un tiks
sniegtas prognozes par ES fondu lomu valsts ekonomikas attīstībā
krīzes un pēc-krīzes apstākļos

Līdz 2010.gada
vidum

FM iekšēji veic ad-hoc izvērtējumu par ES fondu ietekmi uz
tautsaimniecību.
FM sagatavotajā gada ziņojumā par 2009.gadu sniegs analīzi par ES
fondu ieguldījumu valsts makroekonomiskās situācijas stabilizēšanā,
izmantojot t.sk. ad-hoc izvētrējuma rezultātus un apskatot horizontālās
prioritātes „Makroekonomiskas stabilitātes” principu īstenošanu

2010.gadā

FM plāno veikt Vidus posma (mid-term) VSID un DP prioritāšu,
pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes izvērtējumu

2010.gadā

Plānots veikt SF 2004.-2006.gada plānošanas perioda ex-post
izvērtējumu uzņēmējdarbības, nodarbinātības un izglītības jomās
(rezultāti 2010.gada 2.pusgadā)

ES fondu vadības un kontroles sistēmas
darbības rādītāji salīdzinājumā ar citām
jaunajām ES dalībvalstīm
FM veikusi pētījumu par ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbības rādītajiem starp
jaunajām ES dalībvalstīm, lai novērtētu Latvijas sasniegto ES fondu administrēšanas
sistēmas vienkāršošanas jomā un identificētu iespējamos uzlabojumus tajā. Aptaujas
rezultāti liecina ka:
•

Faktiskais projektu iesniegumu vērtēšanai paredzētais laiks Latvijā (12 nedēļas) ir par 4
nedēļām mazāks par vidējo starp jaunajām dalībvalstīm

•

Maksājumu pieprasījumu izskatīšanas laiks Latvijā ir viens no labākajiem rādītājiem starp
jaunajām dalībvalstīm.
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Secinājumi
•

2009.gadā panākts nozīmīgs progress ES fondu finansējuma apguvē, izpildes
Saprašanas memoranda mērķus un pārsniedzot ieņēmumu plānu par 29 milj. latu (10,7%)

•

Latvija ir viena no līderēm ES finansējuma apguves progresa ziņā, kas lielā mērā
skaidrojams tieši ar sistēmas ātrdarbību un veiktajiem vienkāršošanas pasākumiem

•

Veiktās investīcijas ES fondu projektos palīdz ekonomikai gan pārdzīvot krīzi, gan
nodrošināt ekonomisko izaugsmi vidējā termiņā

•

Lai sasniegtu 2010.gadam noteiktos ES fondu apguves mērķus, nepieciešams papildu
valsts budžeta finansējums apmēram 400 milj. latu.

•

Ievērojams finansējuma apguves un fizisko rādītāju progress prognozējams 2010.gadā,
taču sakarā ar izmaksu samazinājumu projektos, jau tagad vērojama sasniedzamo
rādītāju pārsniegšana

•

2010.gadā FM turpinās ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanu , kā arī sagatavos
ziņojumu par ES fondu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā
11

