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Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Biudžeto politikos stebėsenos departamentas (BPSD) buvo įsteigtas 2015 m., laikantis
Lietuvos įsipareigojimo vykdyti tvarią fiskalinę politiką pagal ES taisykles tapus visateise Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos
nare. Palyginti su kitomis ES ir EBPO narėmis, Lietuva yra maža šalis, neturinti gilių tradicijų nepriklausomų institucijų srityje. Tai
paskatino valdžią ne įsteigti atskirą instituciją, o pasiūlyti fiskalinės institucijos funkciją pavesti Valstybės kontrolei (VK), turinčiai
nepriklausomos institucijos reputaciją.
BPSD turi gana platų mandatą siekiant užtikrinti valdžios sektoriaus finansų tvarumą, ir stabilią ūkio plėtrą. BPSD tvirtina
makroekonomines prognozes, naudojamas fiskaliniam planavimui; vertina biudžeto prognozes, vertina ex ante ir ex post fiskalinės
drausmės taisyklių laikymąsi, vertina metinių biudžetų projektus ir stebi fiskalinę politiką bei biudžeto vykdymą. Esant išskirtinėms
aplinkybėms, BPSD yra suteiktas mandatas kartą per ketvirtį pateikti savo išvadas apie ekonomikos padėtį. Iki šiol neįprastų fiskalinių
įvykių nebuvo ir BPSD neturėjo pateikti išvadų šiuo klausimu.
EBPO peržiūra buvo atlikta atsižvelgiant į valstybės kontrolieriaus ir BPSD direktoriaus prašymą, siekiant atitikti tarptautinėje erdvėje
pripažintas gerąsias praktikas. Peržiūros grupę sudarė EBPO ekspertai kartu su Airijos fiskalinės patariamosios tarybos ir Jungtinės
Karalystės Biudžeto atsakomybės institucijos kolegomis bei vietos ekspertu iš Lietuvos. Šiuo metu VK taip pat atliekamas išorės
ekspertinis vertinimas.
EBPO nepriklausomų fiskalinių institucijų (NFI) peržiūrų metu vertinama, kaip NFI laikosi EBPO principų, taikomų šioms institucijoms.
Vertinama: institucijos kontekstas, naudojami ištekliai, nepriklausomumo užtikrinimas, darbo rezultatai, taikomos metodikos ir NFI
veiklos poveikis. Metodika remiasi vertinimo sistema, kurią sukūrė EBPO Parlamento biudžeto pareigūnai ir nepriklausomų fiskalinių
institucijų tinklas. Vertinimas remiasi tokiomis priemonėmis kaip pokalbiai su suinteresuotomis šalimis, palyginimas su panašiomis
institucijomis EBPO šalyse ir išorine ekspertų peržiūra. Kiekvienoje peržiūroje pateikiamos tarpusavyje susijusios ir viena kitą
papildančios rekomendacijos, kuriomis siekiama sustiprinti NFI galimybes vykdyti tvarią ir efektyvią fiskalinę priežiūrą.
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BPSD greitai susikūrė patikimas ir nepriklausomas analizes atliekančios institucijos reputaciją. Per palyginti
trumpą laiką institucija padėjo Lietuvai siekti fiskalinio skaidrumo ir paskatino parlamentines bei viešąsias
diskusijas fiskaliniais klausimais.
Biudžeto politikos stebėsenos departamentui, esant VK, stipri valstybės kontrolieriaus lyderystė ir parama
buvo naudinga pirmaisiais veiklos metais, bet dabartinė BPSD institucinė tvarka nesuteikia pakankamai
garantijų ateityje veikti kaip tvariai, autonomiškai ir nepriklausomai institucijai.
Pagrindiniai iššūkiai
BPSD susiduria su keliais iššūkiais. Didžiausi iš jų:
1.

BPSD trūksta aiškaus identiteto ir matomumo, nes daugelis suinteresuotųjų šalių negali atskirti BPSD ir
AAI veiklos. Daugeliui suinteresuotųjų šalių taip pat trūksta aiškumo dėl vadovavimo tvarkos.

2.

BPSD trūksta veiklos nepriklausomumo, kuris užtikrintų, jog institucija galės efektyviai vykdyti
savo užduotis ilgalaikėje perspektyvoje. BPSD būdamas struktūriniu VK dariniu neturi autonomijos,
rengdamas savo ataskaitas ir priimdamas veiklos sprendimus. Pagal dabartinę institucinę tvarką, BPSD
biudžetas nustatomas valstybės kontrolieriaus nuožiūra.

3.

BPSD susiduria su sunkumais įdarbinant ir išlaikant labiau patyrusius specialistus. Atsižvelgiant į
tarptautinius nepriklausomų fiskalinių institucijų ir aukščiausiųjų audito institucijų nepriklausomumo
standartus, naujajame LR valstybės tarnybos įstatyme numatyti įdarbinimo ir kiti procesai neatrodo
tinkami VK, įskaitant ir BPSD.

Pagrindinės rekomendacijos
Siekiant padidinti BPSD nepriklausomumą ir suderinti jį su nepriklausomoms fiskalinėms
institucijoms taikomais EBPO principais, rekomenduojama:
1.

Norint sustiprinti BPSD nepriklausomumą ir nustatyti aiškesnį veiklos organizavimą, BPSD turėtų tapti
atskira institucija su savo vadovybe.

2.

BPSD turėtų turėti autonomiją savarankiškai priimti sprendimus dėl personalo įdarbinimo.

3.

Siekdamas sustiprinti savo finansinį nepriklausomumą, BPSD turėtų turėti galimybę pats numatyti savo
biudžetą, kurį patvirtintų Seimas.

4.

BPSD turėtų sukurti aiškesnį savo atpažįstamumą komunikuojant, įskaitant galimybę pakeisti
pavadinimą, kad būtų aiškiau identifikuojama kaip Lietuvos nepriklausoma fiskalinė institucija. BPSD
turėtų viešai atstovauti sau, o ataskaitos turėtų būti skelbiamos NFI vardu.

5.

Siekdamas dar labiau padidinti skaidrumą ir patikimumą, BPSD turėtų skelbti savo makroekonomines
prognozes, taip pat išsamią informaciją apie savo metodiką pateikiamų ataskaitų techninio pobūdžio
prieduose, darbo dokumentuose ar kitokio pobūdžio leidiniuose. Laikydamasis gerosios praktikos,
BPSD taip pat turėtų skelbti savo prognozes bei jų palyginimą su kitomis institucijomis, kartu pateikti ir
savo prognozių peržiūrų analizę.

Išsamesnes peržiūros įžvalgas galima rasti ataskaitoje, adresu:
www.oecd.org/gov/budgeting/lithuania-independent-fiscal-institution-review-2019.htm
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