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GERESNĖ VERSLO APLINKA
Geresnis reguliavimas gerai atrodo „ant
popieriaus“, bet praktikoje susiduriame su
problemomis:

Priimtų įstatymų ir
kitų teisės aktų
skaičius per
kadenciją siekia 3500

20 % jų- skubos
tvarka

• Teisėkūra – chaotiška, neprognozuojama ir
dažnai besikeičianti, o tai sukelia didžiulę
administracinę ir prisitaikymo naštą
• Geresnio reglamentavimo įrankiai –
nepakankami:
o Vertinama administracinė, bet ne prisitaikymo našta, kuri yra
reikšminga reguliavimo naštos dalis

o One-in-one-out taisyklės nesilaikoma
o Poveikio vertinimas išlieka fragmentuotas, institucijos neturi reikiamų
analitinių resursų
o Egzistuoja didelė nematoma našta (ministrams pavaldžių įstaigų ir

Administracinė našta
nuo 2014 m.
128,5 mln. EUR
Prisitaikymo našta

GERESNĖ VERSLO APLINKA
Reguliavimo naštos verslui
vertinimas

Visa tai rodo, kad geresnis reglamentavimas iki
šiol nebuvo politinis prioritetas
Tai atsispindi ir reitinguose:
WEF Konkurencingumo indeksas
(39 vieta tarp 141 šalies)

(85 vieta iš 141)

Teisinės sistemos
efektyvumo įgyvendinant
reguliavimo pokyčius
vertinimas
(91 vieta iš 141)

Vyriausybės užtikrinamo
politikos stabilumo
vertinimas
(83 vieta iš 141)
Socialinio kapitalo
vertinimas
(89 vieta iš 141)

ILGALAIKIAI TIKSLAI

• Efektyvios geresnio
reguliavimo priežiūros
institucinės sistemos
kūrimas
• Būtini teisės aktų
pakeitimai

• Įrankiai verslui
• Verslo priežiūros institucijų
konsolidavimo re-startas

TRUMPALAIKIAI TIKSLAI
Reguliavimo srityje:
• Patarėjų taryba
• Reguliavimo naštos mažinimo mechanizmo sukūrimas
Verslo priežiūros srityje:
• Verslo priežiūros institucijų konsolidavimo ex ante
analizė
• Verslo priežiūros institucijų veiklos analizės
instrumentų atnaujinimas ir integracija
Gebėjimų stiprinimo srityje:
• Dalyvavimu paremto reguliavimo tobulinimo projektas
(KurkLT)
• Atnaujinama ir tęsiama mokymų programa
institucijoms

SĖKMĖS RODIKLIAI
• Per šiuos metus bent pusė institucijų sumažins administracinę naštą savo
reguliavimo srityje. Ilgalaikis tikslas – administracinę naštą mažins arba
bent nedidins visos institucijos.
• Bus pradėtos vertinti prisitaikymo išlaidos.
• Parengus sektorinius reguliavimo naštos mažinimo planus, bus nustatyti ir
konkretūs kiekybiniai rodikliai (pvz., ūkio subjektams reguliacinę naštą
sumažinti 10 mln. eurų).
• Verslo priežiūros institucijų konsolidavimo ex ante analizė leis kiekybiškai
pagrįsti priežiūros institucijų konsolidavimo poveikį tiek verslui, tiek pačioms
priežiūros institucijoms.
• Pasitenkinimo priežiūros institucijų veikla rodiklis padidės 2 p.p. (nuo 82 iki
84 proc.)
• Patvirtinus Patikrinimų naštos skaičiavimo metodiką, bus įvertinta ūkio
subjektams tenkanti patikrinimų našta ir tuomet bus suformuoti metiniai
jos mažinimo rodikliai.

