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Akronimai ir sąvokos

AAI
AIReF
BAT
BPSD
BS
BVP
EAR
ECBS
EK
EPS
ES NFI
ES
ESRI
IFAC
JK
NFI
OBR
PBT NFI tinklas
PBT
TAAIS
TVF
VAR
VK

aukščiausioji audito institucija
Ispanijos nepriklausoma fiskalinės atsakomybės institucija
Slovakijos biudžeto atsakomybės taryba
Biudžeto politikos stebėsenos departamentas
bendradarbiavimo susitarimai
bendrasis vidaus produktas
Europos Audito Rūmai
Europos centrinių bankų sistema
Europos Komisija
Ekonominė ir pinigų sąjunga
ES nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklas
Europos Sąjunga
Ekonominių ir socialinių tyrimų centras
Airijos patariamoji fiskalinė taryba
Jungtinė Karalystė
nepriklausoma fiskalinė institucija
JK biudžetinės atsakomybės biuras
EBPO Parlamento biudžeto pareigūnų ir nepriklausomų fiskalinių
institucijų tinklas
parlamentinė biudžeto tarnyba
tarptautiniai aukščiausiųjų audito institucijų standartai
Tarptautinis valiutos fondas
Vektorinė autoregresija
Valstybės kontrolė
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Santrauka ir rekomendacijos

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Biudžeto politikos stebėsenos
departamentas (BPSD) buvo įsteigtas 2015 m., laikantis Lietuvos Respublikos
įsipareigojimo vykdyti tvarią fiskalinę politiką pagal ES taisykles tapus visateise Europos
ekonomikos ir pinigų sąjungos nare. 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.
Lietuva – maža šalis, neturinti gilių tradicijų nepriklausomų institucijų srityje. Tai
paskatino valdžią ne įsteigti atskirą instituciją, o pasiūlyti fiskalinės institucijos funkciją
pavesti Valstybės kontrolei (VK). BPSD yra viena iš trijų institucijų, veikiančių VK:
aukščiausioji audito institucija (AAI), ES investicijų audito institucija ir nepriklausoma
fiskalinė institucija (NFI). Tokia struktūra yra unikali lyginant su panašiomis institucijomis
Europoje.
BPSD susiduria su keliais iššūkiais. Didžiausi iš jų:
a) BPSD trūksta aiškesnės viešosios tapatybės ir matomumo, nes daugelis
suinteresuotųjų šalių negali atskirti BPSD ir AAI veiklos, joms taip pat trūksta
aiškumo dėl vadovavimo.
b) BPSD trūksta veiklos nepriklausomumo, kuris užtikrintų, jog institucija galės
efektyviai vykdyti savo užduotis ilgalaikėje perspektyvoje. BPSD, būdamas
struktūriniu VK padaliniu, neturi visiškos autonomijos, rengdamas savo ataskaitas
ir priimdamas veiklos sprendimus. Pagal dabartinę institucinę sąrangą, BPSD
biudžetas nustatomas valstybės kontrolieriaus nuožiūra.
c) BPSD susiduria su sunkumais įdarbinant ir išlaikant labiau patyrusius
specialistus. Padėtį sunkina tai, kad nėra galimybių savarankiškai apspręsti darbo
užmokesčio dydį. 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.
Atsižvelgdamas į iššūkius dėl išteklių, trumpalaikėje perspektyvoje BPSD turėtų
toliau stiprinti savo gebėjimus, kad galėtų sėkmingai įgyvendinti jam suteiktą mandatą.
Paties departamento inicijuotas ilgalaikio tvarumo vertinimas („Valdžios sektoriaus
finansų tvarumas“) buvo gerai įvertintas, bet daugiau išteklių reikalaujančios funkcijos,
pavyzdžiui, politikos kaštų vertinimas, ilgesnėje perspektyvoje turėtų būti svarstomos tik
tada, jei atsirastų papildomų išteklių. BPSD taip pat galėtų ieškoti bendradarbiavimo
galimybių su kitomis institucijomis politikos kaštų vertinimo klausimais.
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Siekiant padidinti BPSD nepriklausomumą ir suderinti jį su nepriklausomoms
fiskalinėms institucijoms taikomais EBPO principais, rekomenduojama:
1.
Stipri valstybės kontrolieriaus lyderystė ir parama buvo naudinga pirmaisiais BPSD
veiklos metais, tačiau esanti BPSD institucinė sąranga nesuteikia pakankamai garantijų
ateityje veikti kaip tvariai, autonomiškai ir nepriklausomai institucijai. Norint sustiprinti
BPSD nepriklausomumą ir nustatyti aiškesnį veiklos organizavimą, BPSD turėtų tapti
atskira institucija su savo vadovybe. Daugelyje nedidelių EBPO NFI tinkamai veikia
tvarka, pagal kurią sudaromas susitarimas su didesne institucija, dėl vidaus administravimo
paslaugų įsigijimo iš jos. Jei BPSD taptų atskira institucija, viena iš galimybių, remiantis
gerais BPSD ir VK ryšiais, būtų sudaryti susitarimai dėl vidaus administravimo paslaugų
įsigijimo tarp BPSD ir VK. Kaip alternatyva, tapęs nepriklausoma institucija, BPSD galėtų
siekti sudaryti susitarimą dėl vidaus administravimo paslaugų įsigijimo su kita
nepriklausoma institucija, tokia kaip Lietuvos bankas, kaip tai padarė Estijos fiskalinė
taryba.
2.
Remiantis EBPO 2.5 principu, BPSD turėtų turėti įgaliojimus savarankiškai
priimti sprendimus dėl personalo įdarbinimo (įskaitant konkurencingo darbo
užmokesčio nustatymą ir galimybę samdyti užsienio valstybių piliečius). Naujajame LR
valstybės tarnybos įstatyme nustatytas įdarbinimo procesas neatrodo tinkamas BPSD.
Atsižvelgiant į mažą BPSD dydį, bet koks personalo praradimas ar vėlavimai įdarbinant
turi didelę įtaką institucijai.
3.
Siekdamas sustiprinti savo finansinį nepriklausomumą, BPSD turėtų turėti
galimybę planuoti savo biudžetą, kurį patvirtintų Seimas. Pagal EBPO 4.1 principą,
asignavimai NFI turėtų būti skelbiami ir traktuojami taip pat, kaip ir kitų nepriklausomų
institucijų biudžetai.
4.
Laikydamasis EBPO 7.4 principo, 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 ataskaitas turėtų skelbti savo vardu. BPSD komunikacijos strategijai
taip pat gali būti naudinga vystyti ir geriau stebėti bei analizuoti komunikacijos veiklos
efektyvumo rodiklius, įgyvendinti kitas BPSD poveikio vertinimo priemones.
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 prognozių palyginimą su kitų institucijų prognozėmis, kartu pateikti ir savo
prognozių peržiūrų analizę. Atsižvelgiant į dabartinius išteklius, BPSD turėtų stiprinti
savo gebėjimus, siekdamas vykdyti jam suteiktą mandatą.
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Įvadas ir peržiūros metodika

1.
Vadovaudamiesi tarptautiniu lygiu suderintomis geriausiomis praktikomis,
valstybės kontrolierius ir BPSD direktorius įsipareigojo atlikti nepriklausomą išorinį BPSD
vertinimą. VK taip pat bus atliekamas Europos Audito Rūmų (EAR) ir Lenkijos bei
Jungtinės Karalystės aukščiausiųjų audito institucijų ekspertinis vertinimas.
2.
Šios peržiūros metodika yra įtvirtinta EBPO nepriklausomų fiskalinių institucijų
principuose (EBPO, 2014 m.) ir vėliau EBPO Parlamento biudžeto pareigūnų ir
nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklo (PBT NFI tinklas) parengtoje vertinimo
sistemoje. EBPO nepriklausomų fiskalinių institucijų 9.1 principas nurodo:
„NFI turėtų sukurti išorinio vertinimo, kurį atliktų vietiniai ar tarptautiniai
ekspertai, mechanizmą. Jis gali būti įgyvendinamas keliomis formomis: pasirinktų
darbo dalių peržiūra; kasmetinis ataskaitų kokybės įvertinimas; nuolatinė
patariamoji darbo grupė arba valdyba; arba kitos šalies NFI kolegų atliekamas
vertinimas.“
3.
ES nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklas (ES NFI) dar kartą patvirtino šiuos
EBPO principus savo parengtame dokumente „Apibrėžiant ir įgyvendinant būtiniausius
nepriklausomų fiskalinių institucijų standartus“ (2016 m.).
4.
Vertinimo sistemos pagrindas yra tarptautiniu lygiu suderinti standartai (pvz.,
EBPO principai). Šioje BPSD peržiūroje vertinamas šių principų laikymasis, atliekamas
palyginimas su panašiomis institucijomis EBPO šalyse ir, jei įmanoma, nurodomi
skirtumai. Vertinama pagal keturis pagrindinius aspektus:


kontekstas, BPSD institucinė aplinka ir mandatas



ištekliai ir nepriklausomumas, žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, galimybė gauti
informaciją ir nepriklausomumas



darbo rezultatai, pagrindiniai BPSD produktai, įskaitant metodikos efektyvumą



BPSD veiklos poveikis, įskaitant komunikacijos veiksmingumą ir suinteresuotųjų
šalių pasitikėjimą.

5.
Vertinimas remiasi visų pasaulyje veikiančių vyriausybių naudojamais veiklos
rezultatų vertinimo metodais ir pasitelkiamos įprastos vertinimo priemonės, tokios kaip
pokalbiai su suinteresuotosiomis šalimis ir EBPO ekspertų atliekama peržiūra.
6.
EBPO skelbia galutinę ataskaitą anglų ir lietuvių kalbomis, kurios elektroninė
versija talpinama EBPO tinklalapyje. EBPO PBT NFI tinklas 2020 m. vyksiančio metinio
susitikimo metu aptars EBPO ekspertų išorės peržiūros įžvalgas.

Peržiūros grupė
7.
Peržiūros grupę sudaro du nariai iš EBPO Viešojo valdymo direktorato Biudžeto ir
viešųjų išlaidų skyriaus, du tarptautiniai ekspertai iš Jungtinės Karalystės Biudžetinės
atsakomybės biuro ir Airijos patariamosios fiskalinės tarybos bei vienas vietos ekspertas
iš Lietuvos banko. Peržiūra taip pat remiasi kitų svarbių EBPO Sekretoriato narių ir PBT
NFI tinklo ekspertų įžvalgomis. EBPO išorės peržiūros grupės susitikimai su
suinteresuotomis šalimis vyko 2019 m. balandžio mėn. Vilniuje, Lietuvoje (daugiau
informacijos žr. B priede).
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1. skyrius. Kontekstas

1.1. Įvadas
8.
Lietuvos nepriklausoma fiskalinė institucija – Biudžeto politikos stebėsenos
departamentas – buvo įsteigta Lietuvai įstojus į Europos pinigų sąjungą, kaip Lietuvos
įsipareigojimo vykdyti tvarią fiskalinę politiką pagal ES taisykles dalis. Jis buvo įsteigtas1
kaip 2014 m. teisėkūros paketo, įgyvendinančio Europos fiskalinį susitarimą, dalis ir
2015 m. sausio 1 d. pradėjo veikti VK sudėtyje. Parlamentas diskutavo apie fiskalinės
institucijos įkūrimą kartu su didesniu reformų paketu, tačiau suinteresuotosios šalys
pabrėžė, kad diskusijoje buvo skiriama mažai dėmesio pačiai NFI funkcijai, išskyrus
diskusiją priskirti šią funkciją Lietuvos bankui ar VK.
9.
Nors BPSD nebuvo įsteigtas tiesiogiai reaguojant į finansų krizę, krizė turėjo rimtų
padarinių Lietuvos viešiesiems finansams. Nepaisant esminių konsolidavimo priemonių,
krizės įkarštyje bendras biudžeto deficitas padidėjo nuo 0,8 proc. BVP 2007 m. iki
9,1 proc. 2009 m. Lietuva toliau taikė konsolidavimo priemones (daugiausia išlaidų
srityje), kol 2012 m. biudžeto deficitas sumažėjo iki 3,1 proc. BVP (vis dar nepasiekus
3,0 proc. BVP tikslo, nustatyto 2012 m. Konvergencijos programoje).2 Pastaruoju metu
Lietuvos ekonomikos augimas buvo palyginti stabilus, daugiausiai nulemtas vidaus
paklausos, ypač namų ūkių vartojimo.3
10.
Lyginant su kitomis ES ir EBPO narėmis, Lietuva yra maža šalis, neturinti gilių
tradicijų steigiant nepriklausomas institucijas ir beveik neturinti ekspertų grupių ar
institutų, dirbančių viešųjų finansų srityje. Dėl šių aplinkybių BPSD buvo įsteigta VK
institucijoje, kuri jau turėjo susiformavusią nepriklausomos institucijos reputaciją.
Suinteresuotosios šalys atmetė NFI steigimą Lietuvos banke, kuris, neabejotinai, turi dar
daugiau savarankiškumo ir autonomijos atsižvelgiant į jo biudžeto ir personalo aspektų
nepriklausomumą taip pat Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) palaikymą,
alternatyvą kaip galimai pažeidžiančią ECBS taisykles ir per daug nukrypstančią nuo
pagrindinės banko veiklos, nepaisant to, kad ši tvarka galioja kitose ES šalyse.4
11.
Fiskalinės institucijos sukūrimą parėmė įvairios Seime atstovautos partijos. Nuo jos
įkūrimo 2016 m. jau pasikeitė viena vyriausybė.5 2020 m. įvyks Seimo rinkimai, po kurių
bus sudaryta nauja vyriausybė. Naujasis prezidentas, kuris, kaip ir buvusi prezidentė, yra
2014-11-06 Lietuvos Respublikos Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas,
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c4be7b32bb6b11e4a939cd67303e5a1f
1

2

Duomenų šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas.

Remiantis Lietuvos banko „Lietuvos ekonomikos apžvalga“ (2019 m. kovo mėn.), žr.:
https://www.lb.lt/uploads/documents/files/musu-veikla/ekonomikos-analizeprognozes/lietuvos_ekonomikos_apzvalga_2019-03_en.pdf
3

Pavyzdžiui, artima Lietuvos kaimynė Estija turi fiskalinę instituciją, kuri veikia globojama Estijos
centrinio banko.
4

Vyriausybė pasikeitė iš vadovaujamos socialdemokratų ministro pirmininko, kurį rėmė kelių
partijų koalicija, į vadovaujamą nepartinio ministro pirmininko, kurį palaiko Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos (šiuo metu sudarančios didžiąją daugumą Seime) ir Lietuvos socialdemokratų darbo
partijos koalicijos.
5
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nepriklausomas nuo politinių partijų, buvo išrinktas 2019 m. Šiuo metu BPSD nemano,
kad BPSD kiltų egzistencinė grėsmė dėl kurios nors politinės partijos ar pagrindinių
interesų grupių. Reikėtų pažymėti, kad prezidentas turės pasirašyti VK įstatymo
pakeitimus po jo priėmimo Seime. Būdamas kandidatu į prezidentus, jis kritikavo
pasisakymus prieš VK ir Lietuvos banko nepriklausomumą ir viešai palaikė siūlomus
naujojo Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimus.6 Kai 2020 m. balandžio mėn. dabartinio
valstybės kontrolieriaus kadencija baigsis, naująjį valstybės kontrolierių taip pat skirs
Seimas Prezidento teikimu.

1.1 intarpas. BPSD teisinė sistema

Remiantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymu (2014 m.) BPSD
buvo įsteigtas siekiant stebėti Lietuvos įsipareigojimus vykdant tvarią fiskalinę politiką
pagal Europos ir nacionalinę fiskalinio tvarumo sistemą. Įstatyme pabrėžiamas BPSD
nepriklausomumas teigiant, kad „kontrolės institucijos vadovas, jo pavaduotojai, kontrolės
institucijos valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis,
įgyvendindami įstatymuose nustatytus tikslus ir atlikdami šiame įstatyme nustatytas
funkcijas, turi nepriimti nurodymų iš jokios kitos institucijos ar asmens“.
Valstybės kontrolės įstatyme (2002 m.) yra nustatytos specialiosios apsaugos priemonės,
užtikrinančios valstybės kontrolieriaus ir BPSD direktoriaus nepriklausomumą ir
nešališkumą. Vis dėlto, buvo išreikštas susirūpinimas, kad 2002 m. įstatymo nepakanka, ir
Seimui buvo pateikti nauji teisės aktai, kuriais siekiama sustiprinti VK nepriklausomumą.
Valstybės tarnybos įstatymo (1999 m., su pakeitimais, atliktais 2002 m. ir 2019 m.)
pakeitimai, priimti 2019 m., reiškia, kad valstybės tarnautojų – įskaitant BPSD direktorių
ir BPSD bei VK darbuotojus – įdarbinimo funkcija ir veiklos vertinimas dabar yra
centralizuoti Valstybės tarnybos departamente. Valstybės kontrolierius griežtai priešinosi
šiems pakeitimams, nes jie riboja VK funkcinį savarankiškumą ir galimybes vykdyti savo
funkcijas.
Be įgalinančių įstatymų, BPSD sukūrė savo nuostatus, apibrėžiančius jo užduotis,
funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.7
Šaltinis: Autoriai, remiantis vieša informacija.

1.2. BPSD valdymo struktūra, atskaitomybė ir santykiai su suinteresuotosiomis
šalimis
12.
Kaip minėta anksčiau, BPSD yra įsteigtas VK. VK yra išskirtinė Europos kontekste
tuo, kad ją sudaro trys institucijos – aukščiausioji audito institucija, ES investicijų audito
institucija (ES investicijų audito departamentas) ir nepriklausoma fiskalinė institucija
(Biudžeto politikos stebėsenos departamentas). Tik dvi kitos EBPO NFI, Prancūzijos ir
Žr. straipsnį DELFI, pagrindiniame Estijos, Latvijos ir Lietuvos interneto naujienų portale:
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/gitanas-nauseda-kas-vyksta-musuvalstybeje.d?id=80807061
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/04/04/news/prezidento-posto-siekiantis-gnauseda-nepriklausomos-institucijos-yra-torpeduojamos--9841810/
6

7

BPSD nuostatus galite rasti: http://www.ifi.lt/puslapis.aspx?id=2
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Suomijos, yra pasirinkusios panašų modelį, pavesdamos NFI funkcijos vykdymą
aukščiausiajai audito institucijai, nors Suomijoje dabar taip pat yra įsteigta atskira
Ekonominės politikos taryba. Suomijos atveju, nepriklausoma stebėsena ir vertinimas
pavedami NFI, esančiai audito institucijoje, o Ekonominės politikos taryba dabar teikia exante vertinimus.
1.1. pav. EBPO NFI instituciniai modeliai

3
11

22

Įstatymų leidžiamoji biudžeto tarnyba

Fiskalinė taryba

Audito institucija

Pastaba. Duomenys apima 36 EBPO NFI, įskaitant tris subnacionalines NFI Australijoje (Viktorijoje),
Kanadoje (Ontarijuje) ir Jungtinėje Karalystėje (Škotijoje) bei vieną viršnacionalinę NFI – Europos fiskalinė
valdyba. Duomenys apima dvi Airijos, Austrijos, Graikijos ir Suomijos NFI. NFI esančios ne EBPO šalyse
neįtraukiamos.
Šaltinis: (EBPO, 2019 m.).
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1.2 intarpas. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

VK misija yra „padėti valstybei išmintingai valdyti jos finansus ir turtą“. Nors teisiškai tai
yra viena institucija, VK, vadovaujama valstybės kontrolieriaus, vykdo trijų nepriklausomų
institucijų funkcijas:
1. Aukščiausioji audito institucija atlieka finansinius (atitikties) ir veiklos auditus;
2. Europos Sąjungos investicijų audito departamentas vertina Europos fondų
investicijų įgyvendinimą;
3. Biudžeto politikos stebėsenos departamentas tvirtina ir vertina 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.
Šaltinis: Autoriai, remdamiesi vieša Valstybės kontrolės informacija.

13.
Nepriklausomos fiskalinės institucijos funkcijos priskyrimas VK leido BPSD
pasinaudoti jau susiformavusia VK, kaip nepriklausomos ir patikimos institucijos,
reputacija. Departamentas taip pat gali naudotis bendromis administracinėmis ir
finansinėmis paslaugomis. Tačiau ši tvarka taip pat kelia tam tikrą pavojų BPSD
nepriklausomumui, ypač dėl biudžeto ir personalo, kurie bus išsamiau aptarti
tolimesniuose skyriuose. Suinteresuotosios šalys taip pat pažymėjo, kad BPSD dar
nepavyko sukurti savo identiteto, kuris būtų aiškiai suvokiamas suinteresuotųjų šalių ir
visuomenės. Galiausiai, nors BPSD naudojasi VK paslaugomis, tačiau specifiniai,
techniniai įgūdžiai, kuriais VK darbuotojai galėtų dalintis su BPSD darbuotojais, mažai
sutampa.
14.
BPSD vadovauja LR valstybės kontrolierius, kuris yra atsakingas už valdymo
sprendimus ir kartu su BPSD direktoriumi bei labiau patyrusiais BPSD specialistais viešai
atstovauja BPSD. Valstybės kontrolierių Prezidento teikimu skiria Seimas penkerių metų
kadencijai, kuri gali būti vieną kartą pratęsta. Valstybės kontrolierius yra atsakingas už
BPSD direktoriaus skyrimą. Departamento kasdienę ir dalykinę veiklą organizuoja BPSD
direktorius. Dėl BPSD ataskaitų konsultuojamasi su valstybės kontrolieriaus
pavaduotojais, o ataskaitas peržiūri ir pasirašo valstybės kontrolierius.
15.
Laikydamasi EBPO principų, 2016 m. balandžio mėn. BPSD įsteigė užsienio
ekspertų patariamąją darbo grupę, sudarytą iš trijų narių. Patariamoji darbo grupė teikia
patarimus įvairiais klausimais, taip pat teikia metodinę pagalbą. Nors BPSD savo veiklai
oficialiai netaiko kito tipo peržiūrų, BPSD gali gauti įžvalgų iš Lietuvos banko ir palyginti
savo ataskaitas su kitų NFI ataskaitomis. BPSD sulaukia profesionalių partnerių palaikymo
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu (taip pat žr. 1.4 skyrių).
16.
Būdamas VK dalimi, BPSD yra atskaitingas Seimui. Kaip minėta anksčiau, Seimas
turi patvirtinti valstybės kontrolieriaus paskyrimą. Seimas, ypač jo Audito bei Biudžeto ir
finansų komitetai, reguliariai naudojasi BPSD analizėmis, o valstybės kontrolierius, BPSD
direktorius ir kiti labiau patyrę BPSD specialistai reguliariai kviečiami į Seimo komitetus
jas pristatyti. Nepaisant to, kad BPSD yra neseniai įkurtas ir nedidelis, jis yra gerai
vertinamas Seime, tačiau jo veikla ne visada atskiriama nuo kitų VK funkcijų. Seimas turi
ribotas kompetencijas savarankiškai analizuoti biudžetą.
17.
Valdžios institucijos neprivalo formaliai atsakyti į BPSD pateiktas ataskaitas ir
rekomendacijas, nors ir teikia komentarus dėl ataskaitų, kai jos yra pristatomos komitetų
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posėdžiuose ar aptariamos žiniasklaidoje. Prieš oficialiai paskelbiant NFI išvadą, BPSD
gali neformaliai diskutuoti su Finansų ministerija ir Lietuvos banku. Apskritai, BPSD
palaiko glaudžius darbo santykius su Lietuvos banku ir dažnai dalinasi nuomonėmis apie
ekonomikos plėtrą ir valstybės finansus. Be privačių bankų pateikiamų makroekonominių
prognozių, nėra kitų institucijų, pateikiančių panašias ar papildomas apžvalgas.

1.3. Mandatas
18.
BPSD turi gana platų mandatą, siekdamas 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. Taigi, BPSD yra teisiškai įgaliotas kiekvienais metais Seimui
pateikti penkias išvadas (išsamiau žr. 3 skyrių).
19.
Esant išskirtinėms aplinkybėmis, BPSD yra įgaliotas kartą per ketvirtį pateikti savo
išvadas apie ekonomikos padėtį. Iki šiol neįprastų fiskalinių įvykių nebuvo ir BPSD
neturėjo pateikti išvadų šiuo klausimu. Jei susiklostytų išskirtinės aplinkybės, tai BPSD
būtų reikšmingas išbandymas, nes realus pasipriešinimas NFI funkcijai gali paaiškėti tik
tada, kai kyla neatitikimo ar esminių nesutarimų su valdžios institucijomis rizika.
20.
BPSD analizė apima valdžios sektorių. Vadovaudamasis Fiskalinės sutarties
įgyvendinimo konstituciniu įstatymu, 2016 m. sausio 1 d. BPSD pradėjo stebėti fiskalinės
drausmės taisyklių laikymąsi savivaldybėse, kurių planuojami asignavimai viršijo
0,3 proc. praėjusių metų BVP to meto kainomis, ir 2018 m. sausio 1 d. savivaldybėse,
kuriose planuojami asignavimai neviršijo 0,3 proc. praėjusių metų BVP to meto kainomis.
21.
BPSD savo iniciatyva gali atlikti kitas analizes. 2016 m. ir 2017 m. BPSD ėmėsi
iniciatyvos paskelbti ilgalaikio fiskalinio tvarumo vertinimo ataskaitą („Valdžios
sektoriaus finansų tvarumo vertinimo ataskaita“). 2018 m. BPSD paskelbė Stabilumo
programos vertinimą; tai bus metinė ataskaita, skelbiama gegužės mėnesį.
22.
Politikos kaštų vertinimo (angl. policy costing) funkcija visose ministerijose yra
labai silpna. Kai kurios suinteresuotos šalys išreiškė susidomėjimą, kad BPSD prisiimtų
vaidmenį atliekant politikos kaštų vertinimą. Tačiau EBPO tinklui priklausančios
nepriklausomos fiskalinės institucijos mano, kad tai yra daug išteklių reikalaujanti
funkcija, tad ir šiuo metu BPSD trūksta tam reikiamų pajėgumų.

1.4. Bendradarbiavimas su pasauline NFI bendruomene ir tarptautinių standartų
laikymasis
23.
Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 9 straipsnyje nustatyta,
kad „Kontrolės institucija turi teisę pasitelkti nepriklausomų Lietuvos ir užsienio
ekspertų“. Nuo pat pradžių BPSD dėjo dideles pastangas mokytis iš labiau patyrusių NFI
ir dalintis gerąja patirtimi. BPSD yra aktyvus Baltijos ir Šiaurės šalių NFI tinklo, taip pat
ES NFI tinklo ir EBPO PBT NFI tinklo dalyvis. Už NFI bendruomenės ribų, tokios
tarptautinės organizacijos kaip Europos Komisija, EBPO ir TVF, bendradarbiauja su
BPSD ir remiasi jo ataskaitomis atliekant vertinimus Lietuvoje.
24.
EBPO ir ES NFI bendruomenių sukurti standartai, taip pat gausi literatūra apie kitų
nepriklausomų institucijų, tokių kaip centriniai bankai ir aukščiausiosios audito
institucijos, nepriklausomumą, suteikia naudingą palyginamąjį kontekstą BPSD
vertinimui. BPSD išsiskiria iš daugumos panašių institucijų tuo, kad yra įkurtas Valstybės
kontrolėje. Bet kokios kliūtys VK nepriklausomumui ir tinkamam veikimui taip pat turi
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įtakos ir BPSD. Peržiūros grupė remia VK pastangas peržiūrėti ir sustiprinti savo
nepriklausomumo mechanizmus, laikantis gerosios AAI tarptautinės praktikos.
25.
Analizė rodo, kad BPSD visais atžvilgiais atitinka EBPO principus, kurių daugelis
yra įtvirtinti ES NFI būtiniausiuose standartuose (žr. 1 lentelę žemiau). Šis apibrėžtų
pasaulinių standartų laikymasis suteikia BPSD palyginamųjų institucijų pripažinimą ir
turėtų suteikti pasitikėjimo suinteresuotoms šalims Lietuvoje. Nepaisant to, peržiūros metu
nustatytos rizikos, susijusios su BPSD dabartine institucine sąranga, ir sritys, kuriose
galėtų būti sustiprintas funkcinis BPSD nepriklausomumas.
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1.1 lentelė. Ar BPSD atitinka EBPO nepriklausomų fiskalinių institucijų principus? (teisės aktų ir taikomos praktikos vertinimas)
Simboliai: =taip; =dalinai; = ne
EBPO principas

Ar yra susijęs
ES NFI
principas

1. VIETOS LYGMUO
1.1.
Bendra
nacionalinė
atsakomybė,
Preambulėje
įsipareigojimas ir sutarimas visame politiniame
spektre. Užsienio modeliai neturėtų būti dirbtinai
kopijuojami ar primetami.
1.2. Vietos lygmens poreikiai ir institucinė aplinka
Preambulėje
turėtų apibrėžti NFI vaidmens ir struktūros
pasirinkimą.
2. NEPRIKLAUSOMUMAS IR NEŠALIŠKUMAS
2.1 Nepateikia savo analizės iš politinės
perspektyvos; siekia parodyti objektyvumą ir
profesinę kompetenciją, atsižvelgia į visų šalių
poreikius. NFI turėtų susilaikyti nuo bet kokios
normatyvinės politikos formavimo pareigos, kad
būtų išvengta bet kokio šališkumo.

2.2 NFI vadovybė turėtų būti renkama remiantis ne
politine priklausomybe kuriai nors partijai, o
atsižvelgiant į nuopelnus ir techninę kompetenciją.
Kvalifikacija turėtų būti aiškiai apibrėžta.
2.3 Teisės aktuose turėtų būti aiškiai apibrėžta
kadencijų, kurias gali eiti pareigas NFI vadovybė,
trukmė ir skaičius, taip pat atleidimo kriterijai ir
procesas.

Vertinimas

Pastabos





Pasirinktas institucinis modelis BPSD atspindi Lietuvos
institucinę aplinką, tačiau suinteresuotos šalys ne visada atskiria
BPSD veiklą nuo kitų VK funkcijų.



Nors tai teisiškai nedraudžiama, BPSD susilaiko nuo normatyvinių
patarimų ar konkrečių rekomendacijų teikimo politiniais
klausimais.



Nors iki šiol taip ir buvo, jei VK (taigi ir BPSD) ir toliau bus
taikomas naujas Valstybės tarnybos įstatymas, BPSD direktoriaus
įdarbinimo procesas ir veiklos vertinimas būtų centralizuoti
Valstybės tarnybos departamente, keliant potencialią riziką šiam
principui.
Valstybės kontrolierius skiriamas penkerių metų kadencijai su
galimybe ją pratęsti dar vienai kadencijai. Teisės aktuose nustatyti
šeši valstybės kontrolieriaus atleidimo kriterijai. Pagal
Konstituciją Seimas visų savo narių balsų dauguma gali atleisti
valstybės kontrolierių iš pareigų jam praradus pasitikėjimą. Ši
nuostata kelia pavojų valstybės kontrolieriaus nepriklausomumui
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2.3 Vadovybės kadencija turėtų būti optimaliai
nepriklausoma nuo rinkimų ciklo.





2.4 NFI vadovo pozicija turėtų būti apmokama ir,
pageidautina, dirbti pilnu etatu. Turėtų būti taikomi
griežti interesų konflikto standartai.
2.5 NFI vadovybė turėtų turėti visišką laisvę
samdyti ir atleisti darbuotojus pagal galiojančius
įstatymus.









2.6 Darbuotojai turėtų būti atrenkami atviro
konkurso būdu, remiantis ne politine priklausomybe
kuriai nors partijai, o atsižvelgiant į nuopelnus ir
techninę kompetenciją bei valstybės tarnybos
sąlygas.
3. MANDATAS
3.1 Mandatas turėtų būti apibrėžtas teisės
aktuose, įskaitant rengiamų ataskaitų ir analizių
tipus, kas gali jų paprašyti ir kokie jų pateikimo
terminai.
3.2 NFI turėtų turėti galimybę rengti naujas
ataskaitas ir analizes savo iniciatyva ir
savarankiškai nustatyti savo veiklos planą,
neviršijant suteikto mandato.
3.3. Neviršijant suteikto mandato, turėtų būti
nustatyta aiški sąsaja su biudžeto sudarymo
procesu.
4. IŠTEKLIAI
4.1 NFI skiriami ištekliai turi būti proporcingi jos
mandatui.



ir neatitinka tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų standartų
(TAAIS). BPSD direktorius yra nuolatinė pareigybė, kuriai
taikomas Valstybės tarnybos įstatymas.
Valstybės kontrolierius yra skiriamas penkerių metų kadencijai,
nesusijusiai su prezidento ir parlamento politiniais ciklais. BPSD
direktoriui termino apribojimai netaikomi.
Tai taikoma tiek valstybės kontrolieriui, tiek BPSD direktoriui.
Naujasis Valstybės tarnybos įstatymas riboja nepriklausomumą.
Jis centralizuoja VK bei BPSD darbuotojų įdarbinimo ir veiklos
vertinimus Valstybės tarnybos departamente ir, be kita ko, nustato
atlyginimų ribas bei pareigų pavadinimus.
Žr. aukščiau.







BPSD išvadas ir ataskaitas peržiūri ir pasirašo valstybės
kontrolierius. Dėl BPSD išvadų ir ataskaitų konsultuojamasi su
valstybės kontrolieriaus pavaduotojais.







Apskritai, BPSD finansavimo lygis yra panašus į tą, kurio buvo
tikimasi įsteigimo metu.

4.1 Asignavimai NFI turėtų būti skelbiami ir
tvarkomi taip pat, kaip ir kitų nepriklausomų
institucijų biudžetai.





4.1 Daugiamečiai finansavimo įsipareigojimai gali
dar labiau sustiprinti NFI nepriklausomumą ir
suteikti papildomą apsaugą nuo politinio spaudimo.
5. RYŠIAI SU ĮSTATYMŲ LEIDĖJU
5.1 Turėtų būti įdiegti mechanizmai, skatinantys
tinkamą atskaitingumą įstatymų leidėjui.









5.1 Biudžeto kalendorius turėtų suteikti pakankamai
laiko NFI atlikti parlamentiniam darbui reikalingą
analizę.
5.2 NFI vaidmuo parlamento biudžeto ir finansų
komitete (arba lygiaverčiame komitete), kituose
komitetuose ir santykiuose su atskirais nariais,
atsižvelgiant į prašymus atlikti analizę, turėtų būti
aiškiai apibrėžtas teisės aktuose.





6. PRIEIGA PRIE INFORMACIJOS
6.1 NFI turėtų gauti visą reikiamą informaciją be
apribojimų ir laiku.
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BPSD biudžeto asignavimai yra VK biudžeto dalis. Pagal
Biudžeto sandaros įstatymą, VK yra „asignavimų valdytojas“, o
valstybės kontrolierius yra „asignavimų valdytojo“ vadovas.
Tokiu būdu BPSD biudžetas nustatomas valstybės kontrolieriaus
nuožiūra. Nors BPSD turi savo biudžeto eilutę VK biudžete
„Biudžeto politikos stebėsenos funkcijų įgyvendinimui“, šie
ištekliai nėra atskirti ir gali būti pakoreguoti. Taip pat reikėtų
pabrėžti, kad gali kilti abejonių dėl VK biudžeto
nepriklausomumo, kuris bus nagrinėjamas toliau peržiūroje.
Siekdama atitikti TAAIS 10.8, VK turėtų turėti galimybę laisvai
siūlyti Seimui savo biudžetą be vykdomosios valdžios įsikišimo;
be to, ji turėtų turėti teisę tiesiogiai kreiptis į įstatymų leidėją, jei
suteikti ištekliai nėra pakankami.
BPSD biudžetą kasmet nustato valstybės kontrolierius kartu su
preliminaria informacija apie asignavimus kitiems dvejiems
metams.
Valstybės kontrolierių skiria parlamentas, o VK savo metinį
veiklos planą ir metinę ataskaitą pateikia Seimo Audito komitetui
ir skelbia viešai. BPSD metinis veiklos planas ir metinė ataskaita
yra neatskiriama jų dalis. BPSD teikia ataskaitas ir išvadas Seimui.
VK vadovybė ir labiau patyrę BPSD specialistai dalyvauja Seimo
komitetų posėdžiuose.



Nors įstatymuose nėra aiškiai nustatyta, kaip BPSD turėtų reaguoti
į Seimo narių prašymus atlikti analizes, praktikoje keletas BPSD
gautų prašymų buvo susiję su fiskalinės drausmės taisyklių
laikymusi ir taip buvo susiję su pagrindine BPSD ataskaita.
Atsakymai į tokius prašymus pateikiami oficialiu valstybės
kontrolieriaus raštu, paremtu oficialiomis BPSD ataskaitomis.



Praktikoje BPSD įprastai laiku gauna prieigą prie svarbios
valdžios institucijų informacijos. Prieigą prie informacijos

18│
užtikrina bendradarbiavimo susitarimai, pasirašyti tarp BPSD ir
valdžios institucijų suinteresuotųjų šalių.
6.2 Bet kokie prieigos prie valdžios institucijų
informacijos apribojimai turėtų būti aiškiai apibrėžti
teisės aktuose.
7. SKAIDRUMAS
7.1 NFI turėtų veikti kiek įmanoma skaidriau,
įskaitant visišką skaidrumą savo veikloje bei
išvadose ir ataskaitose.
7.2 NFI ataskaitos ir analizės (įskaitant pagrindinius
duomenis ir metodiką) turėtų būti skelbiamos,
visiems prieinamos ir siunčiamos parlamentui.
7.3 Pagrindinių ataskaitų ir analizių paskelbimo
datos turėtų būti oficialiai nustatytos, ypač siekiant
suderinti jas su atitinkamų valdžios institucijų
ataskaitų ir analizių paskelbimu.
7.4 NFI turėtų savo vardu skelbti ataskaitas ir
analizes ekonominiais ir fiskaliniais klausimais,
pagal suteiktą mandatą.
8. KOMUNIKACIJA
8.1 NFI nuo pat pradžių turėtų kurti veiksmingus
komunikacijos kanalus.
9. IŠORINIS VERTINIMAS
9.1 NFI turėtų sukurti savo veiklos išorinio
vertinimo mechanizmą.







BPSD turi savo svetainę, kurioje išsamiai aprašo savo veiklas ir
skelbia išvadas bei ataskaitas.



Visos išvados ir ataskaitos skelbiamos ir pateikiamos BPSD
tinklalapyje, tačiau dėl išteklių ribotumo BPSD neskelbia
makroekonominių prognozių ir metodikos.
Nors įstatymai to nenumato, kiekvienos BPSD ataskaitos
paskelbimo data oficialiai yra nustatoma kalendoriuje, kuris
skelbiamas departamento svetainėje.







Pagal dabartinę institucinę tvarką BPSD ataskaitas pasirašo
valstybės kontrolierius ir jos išleidžiamos su VK logotipu.



Nors BPSD palaiko ryšius su žiniasklaida, tačiau jo institucinė
tvarka lemia, kad net atitinkamai šią sritį išmanantys žurnalistai ne
visada atskiria BPSD funkcijas nuo kitų VK funkcijų.



Įkurta patariamoji darbo grupė (2016 m.) ir atliktas pirmasis
išorinis tarptautinių ekspertų vertinimas (2019 m.).
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1.5. Išvados ir rekomendacijos
26.
Nors BPSD vis dar yra neseniai įkurtas ir nedidelis, jis tarp suinteresuotų šalių
greitai susikūrė patikimas ir nepriklausomas analizes atliekančios organizacijos reputaciją.
BPSD taip pat savo iniciatyva dalijasi patirtimi ir mokosi iš kolegų Lietuvos banke ir
palyginamosiose institucijose tarptautiniu mastu.
27.
BPSD teisinė sistema, valdymas, mandatas ir institucinė aplinka formuoja ir daro
įtaką jos veiklai. Pasirinkimas NFI funkciją paskirti VK atspindi tai, kad Lietuva yra maža
šalis, neturinti gilių tradicijų kuriant nepriklausomas institucijas ir ekspertų grupes ar
institutus, dirbančius su viešaisiais finansais.
28.
Tokia institucinė struktūra tarp EBPO NFI yra reta. Tai, kaip BPSD vykdo NFI
veiklą, suteikia ir privalumų, ir iššūkių, ypač atsižvelgiant į biudžetą, personalą ir BPSD
žinomumą suinteresuotų šalių atžvilgiu. Dėl dabartinės institucinės srangos, bet kokie VK
nepriklausomumo ir sklandaus veikimo trukdžiai taip pat daro tiesioginį poveikį ir BPSD.
Peržiūros grupė remia VK pastangas peržiūrėti ir sustiprinti savo nepriklausomumo
mechanizmus, laikantis gerosios AAI tarptautinės praktikos.
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2. 2. skyrius. Ištekliai ir nepriklausomumas

2.1. Įvadas
29.
Šiame skyriuje nagrinėjama, ar BPSD turi pakankamai išteklių ir
nepriklausomumo, kad galėtų vykdyti savo mandatą. Tai apima žmogiškuosius ir biudžeto
išteklius, taip pat prieigą prie informacijos. Tai, kiek šie ištekliai yra numatomi ir tvarūs,
daro įtaką tam, ar NFI turi reikiamą nepriklausomumą funkcijoms atlikti. Remiantis EBPO
principais, tam, kad NFI patikimai vykdytų savo mandatą, NFI turi turėti jam proporcingų
išteklių ir turi būti įdiegti mechanizmai, užkertantys kelią institucijai patirti spaudimą per
biudžetą (4.1 principas). NFI taip pat turi turėti prieigą prie visos reikalingos informacijos
laiku, įskaitant metodiką ir prielaidas, kuriomis grindžiamas biudžetas ir kiti fiskaliniai
pasiūlymai (6.1 principas). Galiausiai, nešališkumas ir nepriklausomumas yra būtinos
sėkmingo NFI funkcionavimo sąlygos (2.1 principas).
30.
Vertinimas rodo, kad BPSD turi išteklių, proporcingų jo mandatui. Tačiau,
palyginti su panašiomis NFI, jis neturi biudžeto nepriklausomumo ir šiuo atžvilgiu
neatitinka EBPO principų. Kaip vieną iš priežasčių, dėl kurių jiems buvo sudėtinga
įdarbinti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, būtinus departamento darbams atlikti,
BPSD paminėjo bendrą ekonomistų ir viešųjų finansų ekspertų trūkumą Lietuvoje, taip pat
žemą BPSD atlyginimų lygį ir kai kuriuos apribojimus samdyti užsienio piliečius. Nors
BPSD vadovauja direktorius, kuris organizuoja kasdienę ir dalykinę departamento veiklą,
šias pareigas užimantis asmuo yra pavaldus valstybės kontrolieriui, kuris priima
svarbiausius sprendimus, pavyzdžiui, dėl institucijos finansavimo, ir pasirašo visas BPSD
išvadas ir ataskaitas. Nors BPSD buvimas VK buvo naudingas pirmaisiais jo veiklos
metais, dabar kyla klausimų, kaip sustiprinti institucijos atpažįstamumą, nepriklausomumą
ir tvarumą ilguoju laikotarpiu. BPSD turi palyginti gerą prieigą prie informacijos, nors
kartais patiria problemų dėl atsakymų kokybės ir informacijos gavimo laiku.

2.2. Finansavimas
31.
BPSD finansuojamas iš VK biudžeto. Apskritai, dabartinis BPSD finansavimas yra
panašus į tą, kurį numatė suinteresuotos šalys Lietuvoje departamento įkūrimo metu, o
ištekliai vertinami kaip proporcingi jo mandato apimčiai. BPSD biudžetą kasmet nustato
valstybės kontrolierius kartu su preliminaria informacija apie asignavimus ateinantiems
dvejiems metams. Nors BPSD turi savo biudžeto eilutę VK biudžete „Biudžeto politikos
stebėsenos funkcijų įgyvendinimui“, šie ištekliai nėra atskirti ir gali būti koreguojami.
32.
VK finansuojama iš valstybės biudžeto, išskyrus Europos Sąjungos investicijų
audito departamento funkciją, kuri finansuojama iš ES struktūrinių fondų. Šiuo metu VK
biudžeto projektą rengia Finansų ministerija, kurį Vyriausybė priima ir teikia Seimui.
Seimas tvirtina valstybės biudžetą ir prižiūri jo vykdymą, tačiau yra dedamos pastangos,
siekiant stiprinti VK nepriklausomumą ir atskaitingumą Seimui. Tiksliau, šiuo metu Seime
svarstomame įstatymo projekte siūloma iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo
statutą, kad VK biudžetui skiriamos lėšos būtų privalomai vertinamos Seimo Audito
komitete.
33.
2019 m. BPSD asignavimai sudarė šiek tiek mažiau nei 3 proc. VK biudžeto.
Tačiau neatsižvelgiama į tam tikras išlaidas, ypač į išlaidas, susijusias su VK darbuotojais,
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kurie taip pat padeda BPSD, arba į VK vadovybės teikiamą paramą BPSD. VK nurodė,
kad jei būtų atsižvelgta į šias išlaidas, biudžetas gerokai padidėtų.
34.
Nors biudžeto asignavimai VK 2015–2019 m. laikotarpiu išliko stabilūs (padidėjo
tik atstačius neteisėtai sumažintus valstybės tarnautojų atlyginimus 8), BPSD biudžetas
padidėjo 73 proc. Tai lėmė augančios darbo užmokesčio išlaidos, nes BPSD siekė padidinti
savo darbuotojų skaičių. Personalo išlaidos 2018 m. sudarė 82 proc. BPSD išlaidų.
Likusios BPSD išlaidos yra papildomos išlaidos (pvz., materialaus ir nematerialaus turto
nuoma, komunalinės paslaugos, komandiruotės, mokymai, kitų prekių ir paslaugų
pirkimas ir kt.).
2.1 lentelė. Metinės VK ir BPSD išlaidos 2015–2019 m. (EUR)

VK
BPSD
BPSD
išlaidų dalis
lyginant su
VK
biudžetu,
procentais

2015

2016

2017

2018

2019

Bendras
vidutinis
augimo
rodiklis 2015–
2019 m.

8.475.000

8.662.000

8.674000

8.662.000

9.272.000

2,3%

141.985

203.703

194.944

242.820

245.000

14,6%

1,7%

2,4%

2,2%

2,8%

2,6%

Netaikoma

Pastaba. Į BPSD duomenis neįtrauktos išlaidos, susijusios su VK darbuotojų teikiama parama. 2019 m.
duomenys yra orientaciniai. BPSD 2019 m. skaičius buvo pakoreguotas, kad būtų pašalintos išskirtinės išlaidos,
susijusios su šia EBPO peržiūra.
Šaltinis: Autoriai, remdamiesi BPSD pateikta informacija.

35.
Nors BPSD turimi finansiniai ištekliai pastaraisiais metais labai padidėjo, jie išlieka
mažesni nei palyginamųjų institucijų, vykdančių panašias funkcijas (žr. 2.1 pav. toliau). Iš
dalies tai galima paaiškinti tuo, kad Lietuva yra maža šalis, lyginant su kitomis panašiomis
ES NFI, taip pat turinti mažesnes darbo sąnaudas.

Valstybės kontrolei buvo skirta papildomų lėšų po Konstitucinio Teismo nutarimo atkurti
ekonominės krizės metu neteisėtai sumažintus valstybės tarnautojų atlyginimus (2009–2013 m.).
8
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2.1 pav. ES NFI, atliekančių panašias funkcijas kaip BPSD, mandatas ir ištekliai

Pastaba. Ispanijos NFI turi platesnį mandatą ir daugiau atsakomybės vietos lygmens fiskalinei priežiūrai ir
išlaidų apžvalgai atlikti, o tai iš dalies paaiškina jos papildomus išteklius. Duomenų apie Austrijos biudžetą
nėra. Tarybos nariai taip pat yra darbuotojai.
Šaltinis: (EBPO, 2019 m.).

36.
Dabartinis valstybės kontrolierius dėmesingai reaguoja į didėjančius BPSD
finansavimo poreikius. BPSD niekada nekilo grėsmė dėl biudžeto sumažinimo ar panašių
veiksmų, kuriuos vyriausybė traktuoja kaip esminius. Nepaisant to, BPSD biudžetas
visiškai priklauso nuo valstybės kontrolieriaus ir kyla rizika, kad kai reikės paskirstyti
išteklius visoms trims VK institucijoms, būsimasis valstybės kontrolierius galėtų būti
santūresnis BPSD plėtrai.
37.
Keletas suinteresuotųjų šalių pareiškė, kad teiktų pirmenybę didesnei BPSD
biudžeto apsaugai, visų pirma, kad BPSD turėtų galimybę planuoti savo biudžetą, kurį
tvirtintų Seime. Taip BPSD finansavimas atitiktų esamą daugelio EBPO NFI ir
aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) praktiką bei EBPO principus (4.1 principas),
kuriuose teigiama:
„Asignavimai NFI turėtų būti skelbiami ir tvarkomi taip pat, kaip ir nepriklausomų
institucijų biudžetai, tokių kaip audito institucijos, siekiant užtikrinti jų
nepriklausomumą“ (EBPO, 2014 m.).
38.
BPSD būtų naudinga turėti savo biudžeto eilutę valstybės biudžeto įstatyme. Tai
užtikrintų didesnį BPSD skiriamų išteklių skaidrumą. Ši geroji praktika turėti atskirą
biudžeto eilutę jau buvo priimta beveik pusėje EBPO šalių, turinčių NFI (EBPO, 2019 m.).
39.
Taip pat reikėtų pažymėti, kad gali kilti abejonių dėl VK biudžeto
nepriklausomumo, kuris bus nagrinėjamas kitoje VK peržiūroje. Siekdama atitikti TAAIS
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10.8, VK turėtų turėti galimybę laisvai siūlyti Seimui savo biudžetą be vykdomosios
valdžios įsikišimo; be to, ji turėtų turėti teisę tiesiogiai kreiptis į įstatymų leidėją, jei
paskirti ištekliai nepakankami.

2.3. Žmogiškieji ištekliai
2.3.1. Vadovavimas
40.
Kadangi BPSD yra VK dalis, BPSD vadovas yra valstybės kontrolierius. Kaip
parodyta 2.2 paveiksle, BPSD direktoriaus pareigos yra žemesnės už valstybės
kontrolieriaus. BPSD direktorius tiesiogiai pavaldus valstybės kontrolieriui. Dėl
komentarų taip pat gali būti konsultuojamasi su valstybės kontrolieriaus pavaduotojais
2.2 pav. Valstybės kontrolės organizacinė schema

Pastaba. 2019 m. sausio mėn. organizacinė schema
Šaltinis: https://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=4

41.
Valstybės kontrolierių Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu skiria Seimas
penkerių metų kadencijai, kuri gali būti vieną kartą pratęsta. Kadencija yra tokios pačios
trukmės kaip ir prezidento kadencija (nors nebūtinai sutampa) ir ilgesnė nei Seimo ketverių
metų kadencija. Valstybės kontrolės įstatymas nustato, kad valstybės kontrolieriumi gali
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būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos, ne vyresnis kaip šešiasdešimt penkerių metų
Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį išsimokslinimą. Įstatyme taip
pat išdėstyti šeši atleidimo kriterijai. Valstybės kontrolierius gali būti atleistas: i) jam
atsistatydinus, ii) pasibaigus jo įgaliojimų laikui, iii) pareiškus jam nepasitikėjimą, iv) dėl
sveikatos būklės, v) įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui, vi) netekęs Lietuvos
Respublikos pilietybės. Dėl trečiosios nuostatos, remiantis Konstitucija, Seimas visų savo
narių balsų dauguma gali atleisti valstybės kontrolierių iš pareigų jam praradus
pasitikėjimą. Ši nuostata kelia pavojų valstybės kontrolieriaus nepriklausomumui ir
neatitinka aukščiausiųjų audito institucijų tarptautinių standartų (TAAIS).
42.
Kita vertus, BPSD direktoriaus paskyrimui ir atleidimui taikomos kitokios teisinės
procedūros. Nors Valstybės kontrolės įstatymas nustato, kad VK gali pasirinkti
direktoriaus įdarbinimo reikalavimus ir apribojimus, tačiau jo pareigas, atlyginimą ir
įdarbinimo tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas. 2019 m. sausio mėn. įsigalioję
Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai reiškia, kad valstybės tarnautojus, įskaitant BPSD
direktorių ir kitus VK darbuotojus, centralizuotai atrinks Valstybės tarnybos
departamentas. Tai galėtų mažinti BPSD nepriklausomumą, nes Valstybės tarnybos
departamentas yra pavaldus Vidaus reikalų ministerijai, o pastaroji atskaitinga
Vyriausybei, su kuria BPSD daug bendrauja. Tai galėtų sukelti BPSD su įdarbinimu
susijusių sunkumų, nes įdarbinimo procesas taptų ilgesnis ir jis būtų nepakankamai
lankstus, atsižvelgiant į institucijos poreikius. Apskritai, naujas procesas netinkamas
institucijai, kuri yra tokia maža ir unikali kaip BPSD.
43.
Valstybės kontrolierius griežtai prieštarauja šiems pakeitimams ir rašė raštus Seimo
Pirmininkui, kuriuose paaiškino, kad „tokia sistema riboja Valstybės kontrolės veiklos
nešališkumą, nepriklausomumą ir savarankiškumą, taigi ir mano, kaip aukščiausiosios
audito institucijos vadovo, galimybes nepriklausomai ir savarankiškai atsirinkti Valstybės
kontrolės valstybės tarnautojus“. Įdomu pastebėti, kad ir kitos institucijos išreiškė
susirūpinimą dėl savo pačių veiklos.
44.
Šie pakeitimai yra viena iš priežasčių, kodėl nemažai suinteresuotųjų šalių išreiškė
susirūpinimą dėl 2002 m. priimto VK įstatymo, kuris jau yra pasenęs ir negalintis užtikrinti
valstybės kontrolieriaus ir BPSD direktoriaus nepriklausomumo bei nešališkumo.
Įstatymo, iš dalies keičiančio Valstybės kontrolės įstatymą, projektu siekiama sustiprinti
institucijos nepriklausomumą, ir Seimas jį nagrinėja daugiau nei metus. Be kita ko,
valstybės kontrolierius siekia Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimų, kad VK ir BPSD
būtų neįtraukti į centralizuotas įdarbinimo procedūras ir veiklos vertinimus.
45.
Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo vėlavimas kelia pavojų AAI ir BPSD, nes
abiem institucijoms trūksta išteklių. Kyla didelis susirūpinimas, kad valstybės kontrolieriui
naujos VK ir BPSD darbuotojų įdarbinimo procedūros neleidžia pakeisti darbuotojų, kurie
neseniai paliko instituciją. Pirmasis BPSD direktorius atsistatydino 2019 m. gegužę, kad
užimtų Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas. Jei ilgą laiką nebus
darbuotojų, užimančių pagrindines pareigybes, kyla didelis pavojus institucijos gebėjimui
efektyviai veikti.
46.
BPSD, būdamas VK dalimi, pavaldus valstybės kontrolieriui ir finansine, ir
sprendimų priėmimo prasme, nėra funkciškai nepriklausomas, palyginti su dauguma kitų
EBPO NFI. Iki šiol gerus VK ir BPSD darbinius santykius palaikė teigiamas valstybės
kontrolieriaus ir pirmojo BPSD direktoriaus bendradarbiavimas. Tačiau nėra garantijos,
kad šie teigiami santykiai tęsis atsiradus naujai vadovybei. Jei VK ir BPSD imsis
priemonių sustiprinti BPSD nepriklausomumą, turėtų būti įdiegti mechanizmai,
suteikiantys direktoriui daugiau autonomijos priimant sprendimus.
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47.
Kai kurios suinteresuotosios šalys pasiūlė, kad BPSD galėtų tapti atskira institucija,
vadovaujama mažos nepriklausomų ekspertų tarybos. Taryba galėtų užtikrinti strateginį
vadovavimą, kokybės užtikrinimą ir viešai atstovautų departamentui, siekiant
bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis ir viešinti BPSD veiklos rezultatus. Tačiau
didžiausią susirūpinimą kelia labai mažas skaičius nepriklausomų nacionalinių ekspertų,
kurie galėtų dalyvauti tokioje taryboje. Panašus susirūpinimas kilo ir kitose mažose EBPO
šalyse, siekiančiose įkurti fiskalines tarybas. Tačiau praktikoje šioms institucijoms pavyko
rasti pakankamai tinkamų kandidatų. Viena iš strategijų buvo įdarbinti užsienyje
gyvenančius tautiečius arba kai kuriais atvejais užsienio šalių piliečius (pavyzdžiui,
Airijoje, Portugalijoje ir Švedijoje), nors Lietuvos atveju natūraliai kyla susirūpinimas dėl
galimybės dirbti vartojant vietinę kalbą. 2.1 intarpe aprašomi Estijos ir Latvijos atvejai: abi
šalys yra mažesnės nei Lietuva, tačiau turi NFI, vadovaujamą mažos nepriklausomų
ekspertų tarybos.
2.1 intarpas. NFI, kurioms vadovauja taryba, pavyzdžiai mažose šalyse
Estija
Estijos gyventojų skaičius yra 1,3 milijono. Kai pirmą kartą buvo įsteigta Estijos fiskalinė
taryba, kilo tam tikrų abejonių dėl galimybės rasti tinkamus kandidatus į jos šešių narių tarybą. Pagal
Estijos fiskalinės tarybos įstatus reikalaujama, kad Fiskalinės tarybos pirmininką, pirmininko
pavaduotoją ir keturis narius penkerių metų kadencijai centrinio banko valdytojo teikimu paskirtų
centrinio banko Stebėtojų taryba. Vis dėlto, 2014 m. gegužės 14 d. Stebėtojų taryba, atlikusi
ekspertų paiešką iš akademinės bendruomenės, privataus sektoriaus ir centrinio banko, galėjo
paskirti pirmuosius Fiskalinės tarybos narius. 2019 m. kovo mėn. centrinio banko Stebėtojų taryba
patvirtino centrinio banko valdytojo pasiūlymą, kad tie patys ekspertai liktų poste dar penkerius
metus. Šis sprendimas buvo priimtas todėl, kad dabartiniai tarybos nariai labai gerai dirba kartu, o
ne todėl, kad trūksta alternatyvių kandidatų.
Latvija
Latvijos gyventojų skaičius yra 1,95 milijono. Kai buvo steigiama Latvijos fiskalinės drausmės
taryba, Finansų ministerija nerimavo dėl galimybės rasti ekspertų į šešių narių tarybą. Tarybos narius
siūlo Seimas (parlamentas), Latvijos banko vadovas ir finansų ministras. Jų kadencija yra šešeri
metai. Siekiant padidinti potencialų kandidatų skaičių, kai kurie tarybos nariai buvo surasti ne
Latvijoje. Šiuo metu taryboje be keturių Latvijos piliečių yra du užsienio ekspertai (vienas Danijos
akademikas ir Estijos centrinio banko valdytojo pavaduotojas). Tikimasi, kad būsimais tarybos
nariais galės būti buvę Finansų ministerijos, Centrinio banko, komercinių bankų, Europos Komisijos
ar panašių NFI darbuotojai, turintys patirties makroekonomikos ar fiskalinėje srityje.
Šaltinis: Autoriai, remdamiesi Estijos fiskalinės tarybos ir Latvijos fiskalinės drausmės tarybos
pateikta informacija.

2.3.2. Personalas
48.
BPSD turėtų dirbti apie dešimt darbuotojų, kad departamentas galėtų vykdyti savo
mandatą, tvirtinti oficialias makroekonomines prognozes, vertinti fiskalinės drausmės
taisyklių laikymąsi ir vykdyti biudžeto analizę. Šios peržiūros metu BPSD dirbo tik šeši
darbuotojai ir buvo keturi laisvi etatai, įskaitant laisvas svarbiausias vadovaujamas
pareigas (žr. 2.2 lentelę). Iš jų penki darbuotojai yra moterys. Darbuotojai turi magistro
laipsnį ekonomikos, ekonometrijos ir matematikos srityse. Profesinė personalo patirtis
paprastai yra viešoji politika, statistika arba ekonomika. Vienas darbuotojas buvo
pasamdytas tiesiai iš universiteto, vienas atėjo iš Finansų ministerijos, du – iš Lietuvos
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statistikos departamento, vienas – iš nevyriausybinės organizacijos, o vienas – iš privataus
sektoriaus. Vidutinis darbuotojų amžius yra 34 metai.
49.
BPSD darbuotojų skaičius nėra nustatytas jo veiklą reglamentuojančiuose teisės
aktuose. BPSD direktorius, valstybės kontrolieriui pritarus, yra atsakingas už pasirinkimą,
kada samdyti ir kada atleisti darbuotojus, tačiau pagal naująjį Valstybės tarnybos įstatymą
įdarbinimo procedūros (ir kiti aspektai) dabar yra centralizuotos, ribojant valstybės
kontrolieriaus autonomiją priimti darbuotojus.
2.2 lentelė. BPSD darbuotojų skaičius 2015–2019 m.
Darbuotojai
1. Direktorius
(valstybės tarnautojas)1
2. Vyresnysis patarėjas
(valstybės tarnautojas)2
3. Patarėjas (valstybės
tarnautojas)3
4. Vyriausiasis
specialistas4
5. Patarėjas (valstybės
tarnautojas)5
6. Vyriausiasis
specialistas (pagal
darbo sutartį)6
7. Vyresnysis
specialistas (pagal
darbo sutartį)7
8. Vyriausiasis
specialistas (valstybės
tarnautojas)8
9. Vyriausiasis
specialistas (valstybės
tarnautojas)9
10. Vyriausiasis
specialistas (valstybės
tarnautojas)10
11. Vyresnysis
specialistas (referentas,
pagal darbo sutartį)11
Iš viso

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

-

1

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

4

5

7

8

6

Pastabos. 1 Pirmasis direktorius paliko šias pareigas 2019 m. gegužės mėn. ir oficialiai nebuvo pakeistas. 2 Šis
valstybės tarnautojas yra nėštumo ir gimdymo atostogose. 3 Ši pareigybė buvo laikinai panaikinta 2019 m.
vasario mėn., tačiau gali būti atnaujinta, kai bus išspręsti klausimai, susiję su naujuoju įdarbinimo procesu.
4 Šiuo metu šis darbuotojas laikinai eina direktoriaus pareigas. 5 Ši pareigybė buvo įsteigta 2017 m. rudenį ir
užimta nuo 2017 m. gruodžio 1 d. 6 Ši vieta tapo laisva 2018 m. spalio mėn. 7 Ši pareigybė buvo įsteigta 2017 m.
vasarą, užimta nuo 2017 m. rugsėjo mėn. ir tapo laisva 2018 m. birželio mėn. 8 Ši pareigybė buvo įsteigta
2018 m. pabaigoje. 9 Ši pareigybė taip pat buvo įsteigta 2018 m. pabaigoje. 10 Ši vieta buvo užimta nuo 2019 m.
balandžio mėn. 11 Ši pareigybė buvo įsteigta 2017 m., tačiau tapo laisva 2019 m. gegužės mėn.
Šaltinis: Autoriai, remdamiesi BPSD pateikta informacija.
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50.
Svarbi BPSD problema buvo didelė personalo kaita. Departamentas stengiasi
pritraukti ir išlaikyti labiau patyrusius specialistus, esant bendram ekonomistų ir viešųjų
finansų ekspertų trūkumui Lietuvoje, žemam atlyginimų lygiui viešajame sektoriuje9 ir
nustatytiems tam tikriems apribojimams įdarbinant užsieniečius.10 Susirūpinimą kelia tai,
kad personalo klausimą gali dar labiau apsunkinti neseniai atlikti Valstybės tarnybos
įstatymo pakeitimai, remiantis kuriais įdarbinimas ir BPSD, ir AAI dabar centralizuotas.
51.
Be to, atsižvelgiant į tai, kad VK ir NFI veiklai reikalingi skirtingi specifiniai ir
techniniai įgūdžiai, galimybė VK darbuotojams jais dalintis su BPSD darbuotojais yra
labai maža. Kaip ir kitose šalyse, bendradarbiavimas su Lietuvos banku dėl darbuotojų
mainų ar stažavimosi būtų logiškesnis pasirinkimas. Yra ir teigiamų ženklų - sutarta, kad
vertinant 2020 m. biudžeto projektą vienas Lietuvos banko ekonomistas trims savaitėms
bus paskirtas į BPSD.
2.2 intarpas. Centrinio banko parama Ispanijos NFI

Ispanijos bankas aktyviai rėmė NFI įsteigimą. Kai 2013 m. buvo steigiama Ispanijos
nepriklausoma fiskalinės atsakomybės institucija (AIReF), bankas taip pat aktyviai teikė
techninę paramą steigimo etape. Pirmuosius dvejus metus jis laikinai perkėlė šešis
darbuotojus į AIReF. Iki 2017 m. vienas banko darbuotojas vis dar buvo komandiruotas į
AIReF. Vėliau bankas nusprendė, kad AIReF jau įsitvirtino ir jam nebereikia jo paramos.
Tačiau tarp dviejų institucijų vis dar vyksta dialogas ir bendradarbiavimas, įskaitant
ketvirtinius techninius susitikimus. AIReF institucijos sėkmę įvertino Ispanijos bankas,
kuris mano, kad makroekonominės ir fiskalinės stebėsenos kokybė gerėja turint kelis
nepriklausomus balsus.
Šaltinis: Von Trapp, L. ir kt. (2018 m.).
52.
BPSD lengviau pritrauktų ir išlaikytų kvalifikuotus darbuotojus, jei direktorius
turėtų visišką autonomiją juos samdyti ir nustatyti jų įdarbinimo sąlygas. BPSD direktorius
turėtų turėti galimybę nustatyti konkurencingesnį atlyginimą savo darbuotojams ir samdyti
ekspertus iš užsienio. 2.3 intarpe pateikiami pavyzdžiai, kaip kelios EBPO NFI leidžia
užsienio šalių piliečiams būti tarybos nariais ar darbuotojais ir taip padidina kvalifikuotų
kandidatų sąrašą.
2.3 intarpas. Užsienio šalių piliečių įdarbinimas EBPO NFI

Daugelis EBPO NFI leidžia įdarbinti užsienio šalių piliečius tarybos nariais ar
darbuotojais, kad padidintų kvalifikuotų kandidatų skaičių. Įprastai tai yra NFI, veikiančios
mažose šalyse. Pavyzdžiui, 2014 m. buvo įsteigta Škotijos fiskalinė komisija.
Pripažindama, kad Škotijoje yra ribotas ekonomikos ir statistikos analitikų skaičius, NFI
įdarbino darbuotojus iš Jungtinės Karalystės ir visos Europos Sąjungos. Airijos fiskalinės
patariamosios tarybos ir Švedijos fiskalinės politikos tarybos nariais gali būti užsienio
šalių piliečiai, o abi NFI turi patirties samdant narius iš užsienio. Portugalijos viešųjų

Palyginti su panašiomis pareigybėmis Lietuvos banke ar privačiame sektoriuje BPSD atlyginimų
lygiai atitinka Finansų ministerijos nustatytus atlyginimus.
9

10

Užsienio šalių piliečiai gali būti įdarbinti viešajame sektoriuje pagal darbo sutartis.
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finansų taryboje du iš penkių aukštesnes pareigas užimančių valdybos narių privalo būti
ne Portugalijos piliečiai.
Šaltinis: Autoriai.

2.3.3. Patariamoji darbo grupė
53.
Laikydamasis EBPO 9.1 principo, BPSD 2016 m. balandžio mėn. įsteigė
Patariamąją darbo grupę, kurios tikslas – sustiprinti jo efektyvumą ir užtikrinti, kad
teikiamos ataskaitos ir išvados atitiktų gerąją praktiką. Iš pradžių Patariamąją darbo grupę
sudarė du nariai, o trečiasis narys prisijungė 2018 m. Lietuvoje nėra pakankamai šios srities
ekspertų, o tai reiškia, kad BPSD turėjo ieškoti savo Patariamosios darbo grupės narių
užsienyje. Šiuo metu visi trys darbo grupės nariai yra tarptautiniai ekspertai, nors vienas
narys yra įsikūręs Lietuvoje.11
54.
Su BPSD Patariamosios darbo grupės nariais galima konsultuotis elektroniniu
būdu, dažniausiai susitinkama kartą per metus. BPSD turėtų ir toliau siekti, kad galiotų
oficiali tvarka, pagal kurią atlyginamos grupės narių kelionės išlaidos, susijusios su metiniu
susitikimu.
55.
Patariamoji darbo grupė yra gana nedidelė, lyginant su panašiomis institucijomis
kitose šalyse, ir, atsižvelgiant į ribotą BPSD darbuotojų skaičių, patartina išplėsti
Patariamosios darbo grupės narių skaičių, kad būtų teikiamos tikslingesnės konsultacijos
ir atliekamas BPSD veiklos ekspertinis vertinimas. Todėl BPSD turėtų apsvarstyti
galimybę pabandyti papildyti savo Patariamąją darbo grupę kreipdamasis į akademikus,
turinčius patirties konkrečiais klausimais, ir gilindamas bendradarbiavimą su centriniu
banku, kad pagerintų savo galimybes naudotis esamais ekspertais, kaip tai padarė panašaus
dydžio NFI, pavyzdžiui, Slovakijoje.

2.4. Informacijos prieinamumas
56.
Kaip nepriklausomoms institucijoms, NFI reikalinga prieiga prie viso viešojo
sektoriaus informacijos, kad būtų užtikrintos geriausios įmanomos sąlygos pateikti
pagrįstas analizes ir išvadas. EBPO 6.1 principas nurodo:
„Tai sukuria ypatingą pareigą garantuoti įstatymais ir, prireikus, patvirtinti tai
protokolais ar bendradarbiavimo susitarimais, kad NFI turi laiku gauti pilną
prieigą prie reikiamos informacijos, įskaitant metodiką ir prielaidas, kuriomis
grindžiamas biudžetas ir kiti fiskaliniai pasiūlymai.“
57.
BPSD prieiga prie informacijos yra įtvirtinta teisės aktuose (9 straipsnis). Įstatymas
nustato, kad departamentas turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų jo
prašomus pateikti duomenis, reikalingus jo funkcijoms atlikti. Lietuvos bankas taip pat yra
įpareigotas teikti makroekonomines prognozes BPSD kiekvieną kartą, kai jos
atnaujinamos, ir ne rečiau kaip du kartus per metus. Pažymėtina, kad Vyriausybės
teikiamai informacijai nėra jokių apribojimų ar privilegijų.

Grupės sudėtyje yra buvęs Slovakijos atsakomybės už biudžetą tarybos narys, buvęs Vengrijos
fiskalinės tarybos darbuotojas ir ekonomistas iš užsienio, šiuo metu dirbantis Lietuvos banke.
11
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58.
Prieigą prie informacijos taip pat sustiprina bendradarbiavimo susitarimai (BS),
pasirašyti tarp BPSD ir suinteresuotųjų šalių, įskaitant Finansų ministeriją, Socialinės
apsaugos ir darbo ministeriją, Lietuvos banką, taip pat su Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
savivaldybėmis. 2.3 pav. parodyta, kad BPSD turimos priemonės (tiek teisės aktai, tiek
BS), kuriomis siekiama užtikrinti prieigą prie informacijos, yra tokios pat, kuriomis
naudojasi didžiausia dalis EBPO šalių NFI. BS padeda valdyti informacijos užklausų
procesus, terminus, veiksmus, kurių reikia imtis prašymų netenkinimo atvejais, ir
konfidencialių duomenų tvarkymą.

2.3 pav. Susitarimai, kuriais EBPO NFI užtikrinama prieiga prie informacijos

Pastaba. Duomenys apima 36 EBPO NFI, įskaitant tris regionines NFI Australijoje (Viktorijoje), Kanadoje
(Ontarijuje) ir Jungtinėje Karalystėje (Škotijoje) bei vieną viršvalstybinę NFI – Europos fiskalinę valdybą.
Duomenys apima dvi Austrijos, Suomijos, Graikijos ir Airijos NFI. NFI ne EBPO šalyse neįtraukiamos.
Šaltinis: (EBPO, 2019 m.).

59.
BPSD gali tiesiogiai kreiptis į valdžios institucijų darbuotojus prašydamas
informacijos. Jei BPSD nebūtų pateikta reikalinga informacija, gali būti taikomas trijų
skirtingų priemonių procesas: i) prašymai galėtų būti perduodami atitinkamos institucijos
politiniam lygmeniui, ii) BPSD galėtų tai paminėti savo ataskaitoje, iii) įsitrauktų valstybės
kontrolierius.
60.
Praktikoje BPSD niekada nebuvo siekta apriboti prieigą prie valdžios institucijų
informacijos ir jam neteko dėl to imtis minėtų priemonių proceso. BPSD įprastai laiku
gauna reikalingą informaciją. Skirtingai nei kai kurios NFI, BPSD nestebi informacijos
užklausų ir šių užklausų neviešina. Ateityje galima būtų apsvarstyti šių duomenų stebėjimo
galimybę.
61.
Be teisinės bazės, kuria grindžiama BPSD prieiga prie informacijos, svarbų
vaidmenį užtikrinant sklandžią prieigą prie informacijos atliko geri asmeniniai BPSD
vadovybės ir valdžios sektoriaus institucijų darbuotojų santykiai. Tai ypač taikytina
Lietuvos statistikos departamentui, kuris teikė BPSD reikalingą informaciją, nepaisant to,
kad tarp šių dviejų institucijų nebuvo pasirašyto BS. Tačiau BPSD turėtų būti atsargus
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pernelyg pasikliaudamas gerais asmeniniais santykiais ir turėtų užtikrinti, kad BS būtų
pasirašyti ir atnaujinami, siekiant užtikrinti prieigą prie informacijos ilgalaikėje
perspektyvoje.
62.
Nors įprastai BPSD prašoma reikalinga informacija yra gaunama, pastaruoju metu
kyla problemų dėl nekokybiškų atsakymų ir lėto reagavimo. Pavyzdžiui, 2018 m.
duomenis dėl 2019 m. biudžeto projekto Finansų ministerija BPSD pateikė vėliau nei
įprasta. Šis nenumatytas uždelsimas paveikė BPSD veiklą rengiant išvadą dėl biudžeto
projekto, nes ji turėjo būti pateikta Seimui laiku. Be to, 2019 m. vykdant naujai pradėtą
mokesčių reformą, BPSD gauta informacija apie biudžeto vykdymą buvo neišsami, nes
joje trūko duomenų apie socialinį draudimą. Kai kurie duomenys paprašius vėliau buvo
gauti.
63.
Šie įvykiai rodo, kad 2015 m. su Finansų ministerija pasirašytą BS gali būti
naudinga atnaujinti, siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas dėl terminų ir informacijos teikimo
atvirų duomenų formatu. Atnaujinant susitarimus taip pat turėtų būti atsižvelgiama į naujus
informacijos reikalavimus, susijusius su ataskaitomis, kurias BPSD neseniai pradėjo
rengti. Reguliarus BS atnaujinimas yra labai svarbi užduotis, siekiant užtikrinti, kad jie ir
toliau atitiktų paskirtį (žr. 2.4 intarpą).
2.4 intarpas. JK OBR metodas reguliariai atnaujinti savo BS

JK OBR neturi specialios savo planuojamų BS atnaujinimų politikos, tačiau rūpinasi
jų atnaujinimu reaguodama į naujas ar ypatingas aplinkybes, dėl kurių reikėtų atlikti
pakeitimus. Pavyzdžiui, OBR 2017 m. atnaujino savo BS su Jos Didenybės iždu, Jos
Didenybės mokesčių ir muitų departamentu bei Darbo ir pensijų departamentu, kai buvo
išplėsta institucijos atsakomybė. OBR taip pat sudarė naujus BS su decentralizuotomis
institucijomis, įskaitant Škotijos fiskalinę komisiją, reaguodamas į išplėstą atsakomybę,
susijusią su decentralizuotomis fiskalinėmis prognozėmis.
Šaltinis: Autoriai, remiantis JK OBR pateikta informacija.

2.5. Nepriklausomumas
64.
Nepriklausomumas ir nešališkumas reiškia NFI gebėjimą atlikti savo pareigas be
politinio spaudimo ar įtakos. NFI nepriklausomumo skatinimui didelę įtaką turi teisės
aktai, kuriais institucija yra įsteigta ir valdoma.
65.
Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių BPSD buvo įsteigtas VK, yra ta, kad VK
turi ilgametę reputaciją kaip nuo Vyriausybės nepriklausoma institucija. Visų pirma,
valstybės kontrolierius turi vadovavimo ir veiklos nepriklausomumą, kuris pastaraisiais
metais padėjo tiek VK, tiek BPSD. Nepaisant to, kad BPSD yra naujai įkurta institucija,
suinteresuotos šalys mano, kad jo darbas yra visiškai nepriklausomas ir nešališkas.
66.
Nors BPSD yra įsteigtas nepriklausomoje institucijoje (ir jam tai buvo naudinga),
ši pozicija nebeatitinka šiandienos NFI, kaip atskiros institucijos, poreikių, neprisideda prie
jos nepriklausomumo ir atpažįstamumo. Keletas būdų, kuriais esanti situacija gali pakenkti
BPSD nepriklausomumui:
 Vadovybės nepriklausomumas. Nors BPSD turi savo direktorių, NFI vadovas iš
tikrųjų yra valstybės kontrolierius. Valstybės kontrolierius dažnai atstovauja BPSD
Seimo posėdžiuose ar žiniasklaidoje.
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 Veiklos nepriklausomumas. BPSD atlieka techninę analizę ir rašo ataskaitas pats.
Būdamas VK vadovas, valstybės kontrolierius peržiūri ir pasirašo BPSD
ataskaitas, kurios yra išleidžiamos su VK logotipu. Dėl komentarų taip pat gali būti
konsultuojamasi su valstybės kontrolieriaus pavaduotojais.
 Finansinis nepriklausomumas. BPSD biudžetas yra VK biudžeto dalis, todėl gali
būti koreguojamas valstybės kontrolieriaus nuožiūra.
67.
Apskritai pastebima, kad daugelį pagrindinių, su BPSD susijusių sprendimų nors
rengia BPSD, priima valstybės kontrolierius. Nors BPSD direktorius ir valstybės
kontrolierius palaikė gerus santykius, pirmasis BPSD direktorius neseniai pasitraukė, o
valstybės kontrolieriaus kadencija turėtų baigtis kitais metais. Pakitę būsimų lyderių
santykiai gali pakenkti BPSD gebėjimui savarankiškai veikti Valstybės kontrolėje. Kaip
pažymėta 2018 m. EBPO Lietuvos ekonomikos apžvalgoje, „taryba ir toliau lieka pavaldi
Valstybės kontrolei, kurios reputacija yra aukšta, tačiau gali kilti įtampa, jei dviejų funkcijų
(VK ir NFI) tikslai skirtųsi“.
68.
Kita rizika yra tai, kad VK susiduria su iššūkiais, susijusiais su jos
nepriklausomumu, dėl neseniai pradėto Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimų
įgyvendinimo, kuris reiškia, kad visų VK ir BPSD darbuotojų įdarbinimo procesas bus
centralizuotas Valstybės tarnybos departamente ir jiems bus organizuojami centralizuoti
mokymai ir veiklos rezultatų vertinimas.
69.
Apskritai, dabartinė BPSD institucinė sąranga neužtikrina pakankamų garantijų jos
gebėjimui ateityje būti tvaria, automiška ir nepriklausoma institucija. Didinant BPSD
nepriklausomumą, reikėtų, kad BPSD taptų atskira, nepriklausoma institucija, o ne
funkciniu padaliniu, atliekančiu NFI užduotis kitos institucijos viduje.
70.
Tvarka, kuri gerai tiko daugeliui mažų EBPO NFI (žr. 2.5 intarpą), buvo
susitarimas dėl vidaus administravimo paslaugų įsigijimo pasirašymas su didesne
institucija. Tai leidžia NFI sutelkti išteklius vykdant savo mandatą, perkant biuro paslaugas
(IT, pastatų tvarkymo, teisines paslaugas ir kt.). Dabartinė situacija reiškia, kad BPSD,
kaip VK struktūrinis darinys, naudojasi VK bendros infrastuktūros paslaugomis ir ši tvarka
veikia sklandžiai. Čia minima tvarka, kai sudaromas susitarimas, leistų išgryniniti tikrąją
biuro ir kitų vidaus administravimo paslaugų kainą. Vienas galimas variantas, priėmus
įstatyminius pakeitimus ir BPSD tampant savarankiška institucija, BPSD ir VK
remdamiesi dabartiniais gerais santykiais galėtų sudaryti vidaus administravimo paslaugų
įsigijimo susitarimą, kuris leistų BPSD toliau likti dabartinėse patalpose ir pirkti paslaugas
iš VK. Tai reikštų BPSD teisinės sistemos pakeitimus ir VK turėtų apsispręsti. Kita
alternatyva – BPSD galėtų siekti pasirašyti minėtą susitarimą su kita nepriklausoma
institucija, pavyzdžiui, Lietuvos banku.

2.5 intarpas. EBPO NFI paslaugų įsigijimo susitarimų pavyzdžiai
Estija: Estijos fiskalinė taryba yra įsikūrusi Estijos centriniame banke, kuris yra paskirtas teikti visus
išteklius Tarybos darbui. Tai apima personalą, kuris atlieka analitinį darbą, patalpas, IT palaikymą,
teisines, vertimo paslaugas ir kt. Tarybos ir Centrinio banko santykiai yra nustatyti banko įstatyme
ir išsamiau aprašyti Tarybos įstatuose. Taryba išdėsto savo finansavimo poreikius ir išsiunčia juos
patvirtinti Centrinio banko valdytojui. Centrinis bankas padengia Tarybos išlaidas iš savo biudžeto.
Vyriausybė bankui pareikalavus gali atlyginti jam šias išlaidas, tačiau jis šia teise niekada
nepasinaudojo. Taryba išlaiko savo nepriklausomumą ir atskirą identitetą šioje struktūroje, nes
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pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas nėra Centrinio banko darbuotojai, o Taryba turi savo
tinklalapį.
Airija: Airijos fiskalinė patariamoji taryba buvo laikinai įsteigta 2011 m. Siekiant, kad Taryba būtų
greitai įsteigta ir pradėtų veikti laikinąja forma, palaikymo paslaugas ir patalpas suteikė Ekonominių
ir socialinių tyrimų institutas (ESRI) – nepriklausomas tyrimų institutas, kurį iš dalies finansuoja
vyriausybė. Šios priemonės buvo tęsiamos priėmus Fiskalinės atsakomybės įstatymą, ESRI už
suteiktas paslaugas buvo kompensuota iš Airijos fiskalinės patariamosios tarybos (IFAC)
biudžeto.
Škotija: Škotijos fiskalinė komisija gali pasirinkti, kur įsikurti ir kaip teikti savo paslaugas bei IT.
Po svarstymo Komisija nusprendė, kad ji pasinaudos Škotijos Vyriausybės personalo, IT, viešųjų
pirkimų ir vidaus audito tarnybomis. Škotijos Vyriausybė taip pat teikia teisines paslaugas ir remia
išorės teisinės pagalbos pirkimą, jei Komisijos teisininkas negali suteikti konsultacijos. Tačiau
Komisija pati valdo savo ryšių tarnybą. Komisija viena pati yra įsikūrusi pastate, priklausančiame
Škotijos Vyriausybei. Ji moka metinę įmoką Škotijos Vyriausybei už gaunamas paslaugas, o išlaidos
kompensuojamos.
Šaltinis: Autoriai.

2.6. Išvados ir rekomendacijos
71.
BPSD turėtų dirbti apie dešimt darbuotojų, siekiant tvaraus mandato vykdymo:
tvirtinti oficialias makroekonomines prognozes, vertinti fiskalinės drausmės taisyklių
laikymąsi ir analizuoti biudžetą. Šiuo metu BPSD yra tik šeši darbuotojai ir keturi laisvi
etatai, įskaitant laisvas svarbiausias vadovaujamas pareigas. Institucija stengiasi pritraukti
ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, esant bendram tokių kompetencijų ekonomistų
trūkumui Lietuvoje, žemam atlyginimų lygiui viešajame sektoriuje ir nustatytiems tam
tikriems apribojimams įdarbinant užsieniečius. Personalo problemas gilina neseniai
priimtas Valstybės tarnybos įstatymas, kuris centralizuoja būsimą įdarbinimą BPSD ir
veiklos rezultatų vertinimą, kaip ir visų viešojo sektoriaus institucijų. Panaikinus BPSD
galimybę pačiam samdyti savo darbuotojus, ši nauja tvarka kenkia BPSD
nepriklausomumui ir dar labiau silpnina instituciją, kuriai ir taip skiriami nedideli ištekliai.
Remiantis gerąja NFI praktika ir siekiant laikytis EBPO principų bei įveikti darbuotojų
trūkumą, BPSD turėtų turėti visišką autonomiją samdyti darbuotojus ir nustatyti jų
įdarbinimo sąlygas. Taip pat turėtų būti galimybė samdyti ekspertus iš užsienio.
72.
BPSD biudžetą šiuo metu nustato valstybės kontrolierius. Nors biudžetas padidėjo
vadovaujant dabartiniam valstybės kontrolieriui, jo kadencija baigsis kitais metais. Kelios
suinteresuotosios šalys pasiūlė, kad BPSD galėtų pats planuoti savo biudžetą, kurį
patvirtintų Seimas. BPSD būtų naudinga bent jau turėti savo biudžeto eilutę biudžeto
įstatyme.
73.
BPSD turi prieigą prie teisės aktuose nustatytos informacijos, kurią palaiko tarp
institucijos ir vyriausybės suinteresuotųjų šalių sudaryti BS. Apskritai, BPSD gauna
prašomą informaciją, nors kai kuriais atvejais ji nėra gaunama atvirų duomenų formatu ir
nėra gaunama laiku. BPSD turėtų periodiškai atnaujinti savo BS, kad šios problemos būtų
išspręstos.
74.
NFI funkcija buvo pavesta atlikti VK atsižvelgiant į jos ilgametę nuo Vyriausybės
nepriklausomos institucijos reputaciją. Nors šis pasirinkimas turėjo teigiamos įtakos BPSD
pirmaisiais jo veiklos metais, tai nebeatitinka šiandienos NFI, kaip atskiros institucijos,
poreikių, neprisideda prie jos nepriklausomumo ir atpažįstamumo. Dabartinė institucinė
sąranga reiškia, kad valstybės kontrolierius viešai atstovauja BPSD ir pasirašo jo
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ataskaitas, o BPSD ataskaitos yra išleidžiamos su VK logotipu. Be to, valstybės
kontrolierius priima keletą pagrindinių sprendimų, susijusių su BPSD, įskaitant jo
finansavimo nustatymą. Dabartinė BPSD institucinė sąranga neužtikrina pakankamų
garantijų jo gebėjimui ateityje būti tvaria, autonomiška ir nepriklausoma institucija.
Siekiant padidinti BPSD nepriklausomumą, reikėtų, kad BPSD taptų atskira,
nepriklausoma institucija, o ne funkciniu padaliniu, atliekančiu NFI užduotis kitos
institucijos viduje. Priėmus įstatyminius pakeitimus ir BPSD tapus savarankiška
institucija, viena iš galimybių būtų remiantis dabartiniais gerais BPSD ir VK ryšiais
sudaryti vidaus administravimo paslaugų įsigijimo susitarimą tarp BPSD ir VK, kuris leistų
BPSD toliau likti dabartinėse patalpose ir pirkti paslaugas iš VK. Kita alternatyva – BPSD
galėtų siekti pasirašyti vidaus administravimo paslaugų įsigijimo susitarimą su kita
nepriklausoma institucija, pavyzdžiui, Lietuvos banku.
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3. 3. skyrius. Darbo rezultatai ir metodikos

3.1. Įvadas
75.
Šiame skyriuje pristatomi BPSD darbo rezultatai ir jiems pasiekti naudojamos
metodikos. Tai apima BPSD metodikų techninį vertinimą, kuriuo remiantis jos lyginamos
su panašių institucijų naudojamomis metodikomis, taip pat nurodomos pagrindinės BPSD
ataskaitų problemos: dėmesys trumpajam laikotarpiui palyginti su ilguoju laikotarpiu,
neapibrėžtumo vertinimas, atskaitomybės visapusiškumas ir aiškumas, kokybės kontrolės
procesas ir skaidrumas.
76.
Vertinimas rodo, kad BPSD darbo rezultatai yra palankiai vertinami ir tinkamai
pristatomi, nors pagrindinius dalykus galima būtų pabrėžti labiau struktūrizuotai.
Nustatyta, kad BPSD metodai yra tinkami ir suderinti su panašių institucijų metodais.
Siekdamas dar labiau sustiprinti patikimumą ir skaidrumą, BPSD galėtų skelbti savo
makroekonomines projekcijas ir informuoti apie savo metodikų taikymo rezultatus.

3.2. BPSD darbo rezultatai
77.
Kaip aprašyta 1 skyriuje, BPSD tvirtina makroekonomines projekcijas, 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. Jis yra teisiškai įpareigotas kiekvienais metais pateikti Seimui šias
penkias išvadas:
1. išvadą dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo (pavasarį ir rudenį);
2. išvadą dėl fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi biudžeto projekte (ex-ante);
3. išvadą dėl fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi praėjusių metų biudžete (expost);
4. išvadą dėl susidariusios ar numatomos padėties atitikimo išskirtinių aplinkybių
sąvokai;
5. išvadą dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos Lietuvos Respublikos tam
tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) poreikio
šiai užduočiai įvykdyti.
78.
Esant išskirtinėms aplinkybėms BPSD yra įgaliotas kas ketvirtį pateikti išvadą apie
ekonomikos padėtį. BPSD taip pat įpareigotas prisiimti svarbų vaidmenį išskirtinių
aplinkybių atveju. Išskirtinių aplinkybių atveju BPSD turėtų paskelbti papildomą išvadą.
Tuo atveju, kai smarkiai nukrypstama nuo fiskalinių tikslų, vyriausybė turi pateikti
konkrečių priemonių planą. Šį planą vertintų BPSD. Departamentas pateiktų išvadą, ar šios
priemonės yra pakankamos. Iki šiol išskirtinių aplinkybių nebuvo ir BPSD dar neteko
pateikti savo išvados šiuo klausimu.
79.
BPSD analizė apima valdžios sektorių. BPSD 2016 m. sausio 1 d. pradėjo stebėti,
ar savivaldybės, kurių planuojami asignavimai neviršijo 0,3 proc. praėjusių metų BVP to
meto kainomis, o 2018 m. sausio 1 d., ar savivaldybės, kurių planuojami asignavimai
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viršijo 0,3 proc. praėjusių metų BVP to meto kainomis, laikosi fiskalinės drausmės
taisyklių.
80.
Siekdamas apimti ne tik trumpojo laikotarpio perspektyvą, bet ir vidutinio bei
ilgojo laikotarpio fiskalinių projekcijų ir tvarumo vertinimus, BPSD neseniai įtraukė
papildomas ataskaitas į metų veiklos planą. 2016 ir 2017 m. BPSD ėmėsi iniciatyvos ir
paskelbė ilgalaikio fiskalinio tvarumo vertinimą. 2018 m. BPSD paskelbė Stabilumo
programos vertinimą. Tai taps metine ataskaita, kuri pasirodys gegužės mėn. Reaguodamas
į atsirandančius ekonomikos disbalansus, BPSD taip pat pradėjo rengti fiskalinių rizikų
švieslentę. Šios priemonės padeda BPSD stebėti fiskalinę sistemą.
81.
BPSD veiklos planas yra įtrauktas į metinį VK veiklos planą. Kaip ir dauguma kitų
panašių NFI, BPSD turi autonomiją atlikti analizes savo iniciatyva. BPSD neteikia
normatyvinių siūlymų ar konkrečių rekomendacijų politikos klausimais, kaip ir dauguma
EBPO NFI.
82.
Kaip parodyta 3.1 paveiksle, BPSD ataskaitos ir išvados yra gana tolygiai
pasiskirstę per visą biudžeto ciklą (kuris sutampa su kalendoriniais metais). Pavasarį BPSD
pateikia išvadą dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo ir Stabilumo programos
vertinimo ataskaitą. Vasarą rengiamos trys ataskaitos: ex-post išvada apie praėjusių metų
biudžeto atitiktį fiskalinės drausmės taisyklėms, ilgalaikio tvarumo vertinimo ataskaita ir
ataskaita apie savivaldybių atitiktį fiskalinės drausmės taisyklėms. Rudenį BPSD paskelbia
išvadą dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo ir ex-ante išvadą dėl biudžeto įstatymo
projekto atitikties fiskalinės drausmės taisyklėms.
3.1 pav. BPSD ataskaitos, teikiamos per metus

Šaltinis: Autoriai.
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83.
Nors BPSD šiuo metu nedalyvauja nei politikos kaštų, nei politinių partijų
programų politikos vertinime, yra tam tikras poreikis, kad departamentas vystytų politikos
kaštų vertinimo (angl. policy costing) pajėgumus. Kadangi ši funkcija reikalauja didelių
išteklių, tai būtų galima numatyti ilgalaikėje perspektyvoje, jei atsirastų daugiau išteklių.
Šiuo metu BPSD turėtų toliau investuoti į gebėjimų vykdyti turimą mandatą stiprinimą ir
apsiriboti vyriausybės politikos išlaidų, skirtų iniciatyvoms, turinčioms didelį poveikį
viešiesiems finansams ar ekonomikai, „pagrįstumo patikrinimo“ vertinimais. Politikos
išlaidų vertinimo tikslais BPSD taip pat galėtų ieškoti bendradarbiavimo galimybių su
kitais, pavyzdžiui, su naujos vyriausybės iniciatyva kuriamu Vyriausybės strateginės
analizės centru.

3.3. BPSD metodikų techninis vertinimas
84.
Šiame techniniame vertinime nagrinėjami metodai, kuriuos BPSD taiko
vykdydamas savo mandatą, ir įvertinamas jų mokslinis bei metodologinis tinkamumas.

3.3.1. Metodika
85.
Yra daugybė sričių, kuriose BPSD naudojasi techninėmis priemonėmis, kad atliktų
jam pavestas funkcijas. Šios techninės užduotys apima:


palyginamųjų makroekonominių projekcijų rengimą;



produkcijos atotrūkio nuo potencialo vertinimą;



valdžios sektoriaus balanso ir skolos tvarumo priežiūrą;



biudžeto taisyklių laikymosi vertinimą;



ilgojo laikotarpio fiskalinių projekcijų sudarymą.

86.
Atsižvelgdamas į šias užduotis, BPSD pastaraisiais metais atliko pakeitimus ir
2018–2019 m. pirmą kartą taikė kelias naujas metodikas.
87.
Modelio pasirinkimas apima kompromisus, kuriuos ne tik sunku subalansuoti, bet
ir kurie dažnai prieštarauja vienas kitam. Pasirinkdami darbui tinkamą įrankį, NFI
analitikai turi priimti sudėtingus sprendimus, teikdami pirmenybę tam tikriems kriterijams.
Dėl šios priežasties sunku priimti galutinį sprendimą, ar tam tikras įrankis yra
tinkamiausias analizei. Vietoje to, EBPO išnagrinėjo šešių vertinimo kriterijus ir pateikė
subjektyvią nuomonę apie tai, ar kiekviena metodika gali būti laikoma tinkama BPSD
mandatui vykdyti. Vertinime taip pat atsižvelgiama, ar tai atitinka kitų NFI taikomus
standartus. 3.1 lentelėje apibendrinti šeši naudojami vertinimo kriterijai.
3.1 lentelė. Vertinimo kriterijai
Teorinis
pagrindimas
Tikslumas
Komunikacija
Skaidrumas
Ištekliai ir
tęstinumas
Tarptautinis
naudojimas

Ar modelis ir įrankių rinkinys naudojami analizei paremti moksline literatūra?
Ar šiuo modeliu galima gauti tikslius rezultatus, reikalingus tokio tipo analizei?
Ar metodiką ir rezultatus galima lengvai ir įtikinamai perteikti parlamentarams ir
visuomenei?
Ar prielaidos aiškios? Ar modelyje naudojami laisvai prieinami ir atviri duomenys?
Ar modelis buvo paskelbtas taip, kad visuomenė galėtų gauti tuos pačius rezultatus?
Ar modelio palaikymui reikia daug analitikų, turinčių specializuotų įgūdžių?
Ar jis palankiai vertinamas lyginant su metodais, naudojamais kitose tyrimų
institucijose, ir su tais, kurie rekomenduojami patikimuose vadovuose?
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3.3.2. Techninio vertinimo rezultatai
88.
Techniniame vertinime daroma išvada, kad BPSD metodika, kurią jis naudoja
pavestų funkcijų vykdymui, yra tinkama analizėms atlikti, tačiau reikšmingi patobulinimai
galėtų būti daromi skaidrumo ir komunikacijos srityse. Kiekvienas BPSD metodas turi
teorinį pagrindimą ekonominėje ir prognozavimo literatūroje ir dera su kitų panašių NFI.
3.2 lentelė. BPSD metodikos vertinimas

Modelis

Metodas

Ekonometriniai modeliai, skirti
ekonominei perspektyvai vertinti
BVP modeliai

Daugiamatės regresijos modeliai, pagrįsti
koreliacine analize
Vektorinės autoregresijos modeliai
Dinaminis modelis, išvedantis trumpojo
laikotarpio prognozavimo modelio
vidurkį

Infliacijos modelis
Potencialaus BVP ir produkcijos
atotrūkio nuo potencialo
projekcija
Lietuvos ekonominės raidos
stebėsena (SLED)
Skolos tvarumo analizė
Sveikatos priežiūros išlaidų
modelis
Švietimo išlaidų modelis
Valdžios sektoriaus balanso
priežiūra

Pusiau struktūrinis daugiamatis filtras,
gamybos funkcijos metodas
Vidutinės apimties struktūrinis ketvirtinis
makroekonometrinis modelis,
grindžiamas neoklasikine ir naujųjų
keinsistų ekonominių teorijų sinteze,
išreiškiama paklaidų korekcijos forma
TVF metodas, bazinis scenarijus,
jautrumo testai

Vertinimas

Tinkama
Tinkama
Tinkama
Tinkama

Tinkama

Tinkama

Makrosimuliacinis modelis

Tinkama

Makrosimuliacinis modelis
Viešųjų finansų pinigų principu
duomenų susiejimas su ESA2010
metodika kaupiamuoju principu

Tinkama
Tinkama

Šaltinis: Autoriai.

89.
Teoriniu pagrindu BPSD naudojami modeliai remiasi mokslinėje literatūroje
priimtomis metodikomis. BPSD pasiūlos pusės įverčiai gaunami naudojant Cobb-Douglas
gamybos funkciją, kuriai būdinga pastovi masto grąža. Kad parengtų BVP aštuonių
ketvirčių prognozes, BPSD taip pat taiko keletą vektorinės autoregresijos (VAR) modelių.
Nors VAR nėra pagrįsti konkrečia ekonomikos teorija, tai yra laiko eilučių modeliai,
išpopuliarėję tarp trumpojo laikotarpio prognozių rengėjų. Lietuvos ekonominės raidos
stebėsenos modelis yra sukurtas pačioje institucijoje kaip standartinis makromodelis,
derinantis neoklasikinę ilguoju laikotarpiu optimizuojančią elgseną su trumpojo
laikotarpio naujųjų keinsistų dinamika per paklaidų korekcijos procesą.12
90.
Kalbant apie tikslumą, NFI atlikta analize siekiama sukurti pagrindą diskusijoms
ir vertinti vyriausybės projekcijų bei įverčių pagrįstumą. Šiame kontekste prognozių
tikslumas nėra toks svarbus kaip vidinis prognozės nuoseklumas ir prognozės paaiškinimo
pagrįstumas. Nepaisant to, dauguma NFI laikui bėgant stebi savo prognozių tikslumą ir
lygina rezultatus su kitų panašių institucijų prognozėmis bei alternatyviais modeliais, tad
12

Už šio modelio kūrimą atsakingas darbuotojas išėjo iš BPSD.

38│
BPSD turėtų daryti tą patį. EBPO neatliko nepriklausomo BPSD projekcijų tikslumo bei
modelių efektyvumo vertinimo, nes norint tai ištirti, reikia duomenų apie ilgesnio
laikotarpio įverčius ir rezultatus, nei turima dabar. Kai kurios metodikos tik neseniai pirmą
kartą buvo pritaikytos, įskaitant 2018 m. BVP VAR modelius ir 2019 m. ekonometrinius
modelius, skirtus ekonominei perspektyvai vertinti.
91.
BPSD naudojamos metodikos ir modeliai atitinka įprastą praktiką. Taigi, BPSD
modeliai yra tinkami prognozavimui ir, jei juos papildo ekspertinis vertinimas, jų pagalba
galima pateikti pakankamai tikslias prognozes. Tačiau skaidrumo ir komunikacijos srityse
yra keletas dalykų, į kuriuos pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį – būtų naudinga, jei atlikęs
šiuos veiksmus BPSD galėtų reguliariau analizuoti savo prognozavimo tikslumą, įskaitant
lyginimą su kitų institucijų prognozėmis. Pirmasis toks žingsnis buvo žengtas, kai BPSD
paskelbė potencialaus BVP prognozių tikslumo analizę, kurią BPSD, Europos Komisija ir
Finansų ministerija pateikė 2018 m.13
92.
Kalbant apie skaidrumą, prieigos prie metodikos detalių išorės suinteresuotoms
šalims suteikimas, iš esmės, gali prisidėti prie modelių tobulinimo. Ekspertai galėtų
pasiūlyti patobulinimus, rasti kodavimo klaidas ir nustatyti kitas problemas, kurių galėjo
nepastebėti modelius prižiūrintys ir naudojantys analitikai. BPSD turi erdvės naudojamų
metodikų skaidrumo gerinimui. Visų pirma, BPSD galėtų skelbti ir informuoti apie gautus
rezultatus. BPSD skelbia savo sprendimus dėl tvirtinimo ir oficialių prognozių vertinimą,
tačiau neskelbia savo makroekonominių prognozių, kurios turi įtakos vertinimui ir
atitinkamam sprendimui dėl tvirtinimo. Iš tikrųjų, iš paskelbtų ataskaitų neaišku, kiek
BPSD techninė analizė turi įtakos tvirtinimo sprendimui. Pavyzdžiui, neapibrėžtumo
grafikai (angl. fan charts), kuriuose pateikiamas kiekybinis požiūris dėl sprendimo, ar
tvirtinti, remiasi Lietuvos banko prognozėmis. Rezultatai nebūtinai turi būti skelbiami tuo
metu, kai priimamas sprendimas dėl tvirtinimo, bet gali būti paskelbti vėliau, pavyzdžiui,
kitoje artimiausioje vertinimo ataskaitoje.
93.
BPSD taip pat galėtų gerinti savo skaidrumą, skelbdamas išsamią informaciją apie
departamento taikomas metodikas darbo dokumentuose ir kituose leidiniuose. Žingsniai
šia linkme jau buvo žengti. Ankstesnis pavyzdys – 2015 m. „Išvada dėl ekonominės raidos
scenarijaus tvirtinimo“, kurioje BPSD pateikė tam tikros informacijos apie metodikas,
naudotas ekonominės raidos scenarijui tvirtinti, kas yra laikoma BPSD labiausiai tikėtinu
scenarijumi, ir kaip kuriami neapibrėžtumo grafikai.14 Šiuo metu BPSD tobulina
ekonominės raidos scenarijaus vertinimo metodiką. Kadangi BPSD finansuojamas iš
valstybės lėšų, galima teigti, kad skaidrumas turėtų būti dar didesnis, galbūt taip pat
paviešinant naudojamą kodą ir duomenis. Skaidrumas yra vertingas pats savaime, tačiau
gali suteikti ir kitų privalumų, tokių kaip klaidų tikrinimas ir modelio tobulinimas
bendradarbiaujant, kurie lemia geresnius rezultatus. Tačiau didesnis skaidrumas kelia ir
tam tikrų rizikų. Pavyzdžiui, neįgudę vartotojai gali nepakankamai suprasti vidinį modelio
sudėtingumą ir dėl to gauti netikslius ar klaidinančius rezultatus. Be to, dokumentų
rengimui, kurie skirti išoriniam naudojimui, reikalingi papildomi ištekliai. Tačiau šiuo
metu ribotas skaidrumas reiškia, kad tokią riziką ir sąnaudas greičiausiai atsveria
padidėjusio skaidrumo privalumai, kurie padėtų padidinti BPSD patikimumą.

Žr. BPSD Išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo (2018 m.). A intarpas „Ekonomika
šyla ar šąla?“. Nuoroda į ataskaitą: http://www.ifi.lt/isvada.aspx?id=10223
13

14

Žr. ataskaitos A intarpą ir B intarpą: http://ifi.lt/isvados.aspx
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94.
Komunikacijos srityje BPSD veiksmingai informuoja apie sprendimus dėl
tvirtinimo, tačiau nepateikia savo metodikų taikymo rezultatų, kurie paaiškina minimus
sprendimus. BPSD turėtų pranešti apie rezultatus, gaunamus taikant savo metodikas.
Tokios komunikacijos poreikį apsprendžia tai, kad parlamentarai yra viena pagrindinių bet
kurio NFI suinteresuotų šalių. Svarbu, kad ataskaitose teikiami rezultatai būtų lengvai
suprantami Seimo nariams ir jiems tai būtų vertinga. Gali tekti ieškoti pusiausvyros tarp
modelių sudėtingumo ir galimybės lengvai paaiškinti jų taikymo rezultatus. Šiuo metu
BPSD naudoja tik ribotą skaičių standartinių modelių, kurių rezultatai turėtų būti gana
lengvai komunikuojami. Norint pagerinti BPSD statusą, būtų naudinga, jei rezultatai būtų
skelbiami BPSD, o ne VK vardu.
95.
Kalbant apie išteklius ir veiklos tęstinumą, svarbu tai, kad BPSD, kaip ir dauguma
NFI, yra palyginti maža organizacija, galinti patirti didelę darbuotojų kaitą. Tai reiškia, kad
pasirenkant, kurią metodiką taikyti, BPSD turi atsižvelgti į išteklius, reikalingus modelių
naudojimui, taip pat į laiką, reikalingą naujų darbuotojų apmokymui. Jei modeliai yra
sudėtingi ir sunkiai naudojami, institucijos darbas gali sutrikti išėjus kai kuriems
darbuotojams. Taip pat svarbus vidinis modeliavimo strategijų nuoseklumas ir bendras jų
vertinimas. Šiuo metu BPSD yra tinkama pusiausvyra tarp jo modelių sudėtingumo ir
veiklos tęstinumo. Su nedideliu ekonomistų skaičiumi turėtų būti galima palaikyti ir
naudoti visus šiuo metu turimus modelius. Jei ištekliai leistų, BPSD galėtų stiprinti savo
makroekonomines analizes. Kaip pažymėta 2 skyriuje, Lietuvos banko darbuotojų
stažavimasis galėtų padėti palaikyti nuolatinį BPSD makroekonominės funkcijos vystymą.
96.
Kalbant apie tarptautinį aspektą, BPSD metodas trumpojo ir vidutinio laikotarpio
ekonominei perspektyvai ir fiskalinei perspektyvai įvertinti yra panašus į tai, ką taiko kitos
NFI, įskaitant Airijos fiskalinę patariamąją tarybą. Kai kurie, pavyzdžiui, Ispanijos AIReF,
naudoja sudėtingesnius statistinius modelius, kurie, vargu, ar galėtų būti tinkami
mažesnėms NFI, tokioms kaip BPSD.
97.
BPSD vidutinio laikotarpio ekonomikos prognozavimui naudoja gana standartinį
metodą, nors kai kurie jo elementai buvo priimti tik neseniai. Skolos tvarumo analizei
skirtas metodas atitinka TVF nustatytą metodą. Prognozuojant valdžios sektoriaus išlaidas
nereikia sudėtingų modelių. Daugeliu atvejų ateities išlaidų tendenciją lemia institucinė
sąranga, demografiniai veiksniai ir vyriausybės politika. BPSD metodas, skirtas
ilgalaikėms valdžios sektoriaus išlaidų sveikatos ir švietimo srityje prognozėms, atitinka
metodiką, kurią naudoja kitos NFI. Fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimui
naudojama skaičiuoklė, apimanti matematines ir logines formules.

3.4. Pagrindinės įžvalgos apie BPSD ataskaitas
98.
Ataskaitų, apimančių analizes ir išvadas, paskelbimas yra pagrindinė priemonė,
kuria BPSD naudojasi vykdydamas savo mandatą. Šiame skyriuje vertinami pagrindiniai
BPSD ataskaitų aspektai, įskaitant jų dėmesį trumpojo ir ilgojo laikotarpio perspektyvai,
neapibrėžtumo vertinimą ir išsamumą, aiškumą ir skaidrumą. Jame taip pat pateikiamos
pagrindinių BPSD ataskaitų, susijusių su palyginamųjų institucijų publikacijomis visoje
EBPO, vertinimas.

3.4.1. Dėmesys trumpajam laikotarpiui palyginti su ilgesnės trukmės įverčiais
99.
Didžioji dalis BPSD ataskaitų orientuojasi į trumpojo laikotarpio analizę. Šis
principas atitinka mandatą vertinti, kaip laikomasi Vyriausybės fiskalinės drausmės
taisyklių, remiantis Finansų ministerijos parengtomis 3 metų ekonominėmis prognozėmis.
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Tai taip pat yra praktiškas sprendimas, atsižvelgiant į turimus išteklius ir ribotą laiką
Finansų ministerijos ekonominių prognozių vertinimams rengti.
100. BPSD kruopščiai nagrinėja trumpojo laikotarpio Finansų ministerijos ex-ante ir expost makrofiskalines prognozes ir paprastai teikia alternatyvias prognozes, įtraukiant
politinę kryptį, kuri lemia valdžios sektoriaus balansą. Taigi, tiek ex-ante, tiek ex-post
vertinimai visada pateikiami makrofiskalinėms prognozėms. Iki šiol BPSD visada
patvirtindavo oficialias prognozes. Tačiau Finansų ministerija skelbia ekonominės raidos
scenarijų nepateikdami informacijos apie produkcijos atotrūkį nuo potencialo (kuris gali
būti skelbiamas, kaip nurodyta teisės aktuose, iki 5 darbo dienų vėliau), todėl BPSD
sprendimas dėl tvirtinimo tampa sudėtingesnis. BPSD produkcijos atotrūkio nuo
potencialo analizės naudingumas galėtų būti padidintas, jei Finansų ministerija kartu su
kovo mėn. ir rugsėjo mėn. projekcijomis paskelbtų reikalaujamą informaciją.
101. BPSD paskelbtų ataskaitų struktūra atspindi konkretų jo mandatą. Einamiesiems ir
kitiems dvejiems prognozės metams BPSD turi tvirtinti (arba ne) pagrindines fiskalinių
rodiklių (vartojimo, darbo užmokesčio, užimtumo), taip pat BVP (realiojo ir nominaliojo)
prognozes. Sprendimas dėl ketvirtų metų tvirtinimo susijęs tik su potencialaus BVP
augimo projekcija tais metais. Tačiau BPSD funkcijos bėgant laikui vystėsi ir apima ne tik
trumpojo, bet ir vidutinio laikotarpio fiskalinių prognozių vertinimą bei ilgalaikį fiskalinio
tvarumo vertinimą.
102. 2018 m. BPSD pradėjo rengti Stabilumo programos vertinimą, kuris dabar suteikia
jam galimybę analizuoti viešuosius finansus plačiau negu numatoma mandate. Šiuo metu
ataskaitoje didelis dėmesys tebėra sutelktas į artimiausio laikotarpio perspektyvą ir
ankstesnių metų rezultatų vertinimą, kuris yra vertingas, tačiau būsimose ataskaitose galėtų
būti išlaikyta kitokia pusiausvyra, ypač atsižvelgiant į paties BPSD indėlį į jo vidutinio
laikotarpio fiskalinių prognozių rengimą (kol kas dar nepaskelbtą).
103. Dėmesys trumpajam laikotarpiui gali būti suprantamas atsižvelgiant į BPSD
mandatą ir žiniasklaidos polinkį telkti dėmesį į trumpesnį laiko periodą. BPSD identifikavo
poreikį plėsti savo ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo vertinimą. 2016 m. BPSD savo
iniciatyva paskelbė ataskaitą apie ilgalaikį viešųjų finansų tvarumą. 2017 m. ilgalaikio
tvarumo vertinimo ataskaitoje buvo išnagrinėtas 2016 m. įdiegtų pensijų sistemos pokyčių
poveikis. Ataskaita atitinka daugelio kitų panašių NFI turinį, naudoja EBPO metodiką
pagrindiniam scenarijui sukurti ir atlieka nurodytų BVP augimo pokyčių, grynosios
migracijos ir palūkanų normos jautrumo analizę. Jei leis ištekliai, BPSD taip pat planuoja
toliau nagrinėti pensijų sistemos tvarumą.

3.4.2. Neapibrėžtumo vertinimas
104. Makroekonominėms ir viešųjų finansų prognozėms iš esmės būdingas
neapibrėžtumas. Nuolat besikeičianti vidaus ir pasaulio rinkų dinamika, taip pat valdžios
reakcija į šalies poreikius gali smarkiai paveikti naujausių ekonomikos ir biudžeto
tendencijų mastą ir net kryptį. Dėl to bet koks BVP augimo ar biudžeto deficito „taškinis
įvertis“ yra labai neapibrėžtas ir realybėje faktiniai rezultatai pastebimai nukryps net nuo
geriausios, nešališkos prognozės.
105. Kaip ir kitos NFI, BPSD akcentuoja ir kiekybiškai vertina šį neapibrėžtumą,
laikydamasis plačiai naudojamos praktikos į savo pagrindines ataskaitas įtraukti tikimybe
pagrįstus „neapibrėžtumo grafikus“ ir aprašymą, kuriame aptariamas prognozių
neapibrėžtumas. Tačiau BPSD skelbiamų neapibrėžtumo grafikų skaičius yra neįprastas
kitoms NFI. Į ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo ataskaitas įtraukti kiekvieno
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prognozuojamo rodiklio neapibrėžtumo grafikai, kurie turi būti patvirtinti, t. y. realusis
BVP, BVP defliatorius15, namų ūkių vartojimo išlaidos, užimtumas ir darbo užmokestis. Į
Stabilumo programos vertinimo ataskaitą įtraukti fiskalinės perspektyvos neapibrėžtumo
grafikai, t. y. biudžeto balansas, struktūrinis balansas ir skola.
106. Neapibrėžtumo grafikuose vaizduojami 40, 60 ir 80 procentų tikimybių intervalai,
kurie padeda sudaryti tvirtinimo atkarpos pagrindą ir sukuria aiškų vaizdą apie
neapibrėžtumo diapazoną aplink centrines projekcijas. Intervalai sudaryti iš istorinių
prognozių paklaidų, išskyrus finansų krizės metus, kurie laikomi išskirtiniu laikotarpiu.
Realiojo BVP ir biudžeto balanso neapibrėžtumo grafikų pavyzdžiai iš naujausių
atitinkamų ataskaitų yra pateikiami 3.2 ir 3.3 paveiksluose.

3.2 pav. BPSD neapibrėžtumo grafikų naudojimas. Realusis BVP
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BPSD nusprendė pakeisti BVP defliatorių į nominalųjį BVP ir nuo 2019 m. rudens tvirtins šiuos
rodiklius: realusis BVP, nominalusis BVP, namų ūkių vartojimo išlaidos, užimtumas ir darbo
užmokestis.
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3.3 pav. BPSD neapibrėžtumo grafikų naudojimas. Valdžios sektoriaus biudžeto balansas
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107. Atsižvelgiant į tai, kad visapusiškai naudojami neapibrėžtumo grafikai, kurie
aiškiai pateikiami ir aprašomi ataskaitose, vertinimuose galima būtų plačiau naudoti
numanomas tikimybes, kad būtų suteikiama daugiau konteksto sprendimui „tvirtinti /
netvirtinti“. Tai būtų panašu į Ispanijos „AIReF“ naudojamas atkarpas, kuriose laikoma,
kad atitiktis fiskaliniams tikslams yra „tikėtina“, „įmanoma“, „mažai tikėtina“ arba „labai
mažai tikėtina“.
108. BPSD taip pat lygina Finansų ministerijos prognozes su ribotu kitų organizacijų
prognozių skaičiumi16, atsižvelgdamas į visą prognozuojamų komponentų, kurie turi būti
tvirtinami, rinkinį.
109. Apskritai, BPSD plačiai naudojami neapibrėžtumo grafikai ir projekcijų
palyginimai yra naudingi. Tokia analizė naudinga jų viešiesiems pranešimams, kas galėtų
geriau atsispindėti ir ataskaitų santraukose. Jei ištekliai leistų, BPSD taip pat galėtų išplėsti
neapibrėžtumo vertinimą, įtraukiant papildomą pagrindinių parametrų jautrumo analizę.
Istorinės produkcijos atotrūkio nuo potencialo peržiūros jau naudojamos, siekiant parodyti
neapibrėžtumo laipsnį, susijusį su struktūrinio balanso įverčiais, ir šis metodas galėtų būti
taikomas plačiau.

3.4.3. Ataskaitų išsamumas ir aiškumas
110. Reguliarios BPSD ataskaitos ir išvados yra tinkamai pateiktos, kuriose išsamiai
apžvelgiama ekonomika ir viešųjų finansų pokyčiai. Laikui bėgant BPSD ataskaitose
aiškiai pastebima maketavimo, struktūros ir grafikų naudojimo pažanga. Naujausiose
ataskaitose labai efektyviai pateikiama išsami analitinė medžiaga, įtraukiant daug
Įskaitant Lietuvos banką, Europos Komisiją, EBPO ir privačius bankus, tokius kaip „Swedbank“
ir SEB.
16

│43
diagramų ir lentelių (pagrindiniai duomenys jų tinklalapyje yra aiškūs, prieinami ir pateikti
patogiu formatu).
111. Atsižvelgiant į išsamių ataskaitų pateikimo kokybę, santraukas galima tobulinti,
sistemiškiau išryškinant pagrindinius dalykus. Šiuo metu jas sudaro pagrindiniai punktai,
kuriuose apibendrinami esminiai ataskaitos aspektai, o tai reiškia, kad pagrindinė žinutė
dėl fiskalinės perspektyvos gali pasimesti tarp punktų. Taip pat būtų naudinga įtraukti
vieną apibendrinančią diagramą, kurioje būtų pateiktos pagrindinės ataskaitos žinutės,
pavyzdžiui, lentelę, rodančią, kaip laikomasi fiskalinės drausmės taisyklių.
112. Apskritai, BPSD ataskaitos yra aiškiai parengtos, nors kartais pasitaiko atvejų
pereiti į profesinę kalbą. Visų pirma, intarpuose, kurie naudojami tokiems aspektams, kaip
metodikos aprašymas, gali būti pateiktos lygtys ir techninė informacija, ir daugiau laiko
galima skirti terminų paaiškinimui skaitytojui ne specialistui. Kiekvienos ataskaitos įžanga
įprastai taip pat yra gana formali, ir teisinių pagrindų nurodymas kiekvienoje ataskaitoje
nepadeda pritraukti skaitytojo dėmesio.
113. Esant ribotiems ištekliams, BPSD apdairiai sutelkė dėmesį į kelių didelio poveikio
grafikų kūrimą. Geriausias pavyzdys yra ekonomikos temperatūros diagrama, parodyta
3.4 paveiksle, kurią gerai įvertino suinteresuotosios šalys. Apibendrintą fiskalinės
drausmės taisyklių laikymosi lentelę žiniasklaida taip pat gyrė kaip veiksmingą
komunikacijos priemonę.
3.4 pav. BPSD Lietuvos ekonomikos temperatūros diagrama

Pastabos. Langelių spalvos pagal standartizuotas rodiklio reikšmes
Šaltinis: BPSD, 2019 m., http://www.ifi.lt/isvada.aspx?id=10286

3.4.4. Kokybės kontrolės procesas
114. NFI darbo rezultatų, ypač jos pagrindinių ataskaitų ir išvadų, suvokiama kokybė
yra labai svarbi institucijos patikimumui visuomenės akyse. Nuolatinis aukštos kokybės
produktas sukuria institucijai pagrindą užtikrinti veiksmingą, nepriklausomą viešųjų
finansų peržiūrą, suteikiančią galimybę, esant poreikiui, nesutikti su Vyriausybe dėl
ekonominės ir fiskalinės perspektyvos.
115. BPSD išaugo iš trijų žmonių padalinio į šešių asmenų departamentą. Darbuotojai,
nors ir kvalifikuoti, įprastai yra įdarbinami gana ankstyvoje savo karjeros stadijoje, neturi
ilgametės patirties. Kaip minėta 2 skyriuje, didelė personalo, ypač labiau patyrusių
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darbuotojų, kaita buvo problema, o naujasis Valstybės tarnybos įstatymas taip pat sudaro
kliūčių naujo personalo įdarbinimui.
116. Esant tokioms aplinkybėms, BPSD vadovybė atliko puikų darbą, suderindama savo
darbo rezultatus su turimais ribotais ištekliais, stabiliai plėtodama ataskaitų išsamumą ir
apimtį, kaupdama savo institucinę patirtį ir kruopščiai naudodama tokius išteklius kaip
Patariamoji darbo grupė, kai to reikia. Teisiškai privalomų ataskaitų skaičius reiškia, kad
jų rengimas neišvengiamai sunaudoja didžiąją darbuotojų laiko dalį, o BPSD lieka mažiau
laiko kurti savo analitines priemones. Vis dėlto, BPSD sėkmingai nustatė darbo prioritetus,
kad galėtų kurti savo metodus, ir paskelbė darbo dokumentus, kuriuose išdėstė savo
metodiką.

3.4.5. Skaidrumas
117. BPSD ataskaitos skelbiamos ir lengvai randamos aiškios struktrūros internetinėje
svetainėje. Dalis ataskaitų santraukų pateikiama ir anglų kalba. BPSD siekia, kad jo
ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo metodas būtų skaidrus. Kitose srityse jis veikia
kiek įmanoma skaidriau, atsižvelgdamas į turimus išteklius, ir siekia ateityje paskelbti
išsamesnius dokumentus apie taikomas metodikas. Taip pat svetainėje yra pateikiama daug
išsamių rezultatų ir prognozių duomenų, pateiktų gerai parengtose diagramose ir lentelėse.
118. BPSD neseniai sukūrė savo prognozavimo modelį, kad nustačius projekcijų
tvirtinimo atkarpas pagal savo projekcijas, galima būtų atlikti papildomą palyginimą. Kai
šių prognozių sudarymo metodai ir procesai BPSD atrodys pakankamai patikimi, turėtų
būti apsvarstyta galimybė jas paskelbti laikantis gerosios panašių NFI patirties, pavyzdžiui,
Airijos fiskalinės patariamosios tarybos.
119. Kitas svarbus skaidrumo aspektas yra BPSD santykiai su žiniasklaida. Pranešimai
spaudai pridedami prie kiekvienos BPSD ataskaitos, taip pat informuojama apie platesnę
jo veiklą ir bendravimą su Seimu. Anksčiau BPSD rengdavo spaudos konferencijas,
susijusias su ataskaitomis ir išvadomis, bet dabar jų neberengia. Apskritai, BPSD aktyviai
komunikuoja su žiniasklaida, stebi žurnalistus, rašančius apie viešuosius finansus, kad
paaiškintų apie savo darbą. Tačiau, kaip pabrėžta 1 ir 2 skyriuose, neaiškumas dėl BPSD
statuso VK ir dėl to, kas vadovauja institucijai, komplikuoja ryšius su žiniasklaida ir
sumažina BPSD kaip nepriklausomos institucijos atpažįstamumą ir jo įtaką.

3.4.6. Pagrindinių darbo rezultatų palyginimas su panašiomis institucijomis
120. Kaip ir daugelis ES NFI, BPSD veikia tik šiek tiek daugiau nei 4 metus, todėl dar
anksti atlikti išsamų jo paskelbtų darbų vertinimą, palyginti panašiomis NFI, kurios buvo
įsteigtos anksčiau. Nepaisant to, jo paskelbti darbai yra gerai palyginami su panašaus
dydžio EBPO NFI darbo rezultatais. Ypatingas privalumas yra tai, kad BPSD plačiai
naudoja neapibrėžtumo grafikus ir nuolat tobulina savo ataskaitų struktūrą ir išdėstymą.
3.3 lentelėje pateiktas kai kurių pagrindinių BPSD ataskaitų suvestinis vertinimas,
palyginti su panašiomis ataskaitomis, kurias paskelbė panašios institucijos visoje EBPO.
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3.3 lentelė. Pagrindinių darbo rezultatų palyginimas su panašiomis institucijomis

Ataskaitos tipas

Ekonominės raidos scenarijus

Ar ataskaita
atitinka mandatą?

Kiekvienų metų pavasarį ir rudenį BPSD
vykdo savo mandatą peržiūrėdamas ir
tvirtindamas Finansų ministerijos
ekonomines projekcijas.

Kaip turinys ir
metodika
palyginami su
tarptautiniais
standartais?

Kaip turinys ir
metodika
palyginami su
panašių NFI?

Biudžeto projektas

BPSD vertina fiskalinės drausmės
taisyklių laikymąsi ir lygina
Finansų ministerijos pagrindinių
fiskalinių rodiklių prognozes su
savo.
Ataskaitoje pateikiama aiški prognozių
Biudžeto tendencijų analizė ir
santrauka (nors kokybinis vertinimas
aptarimas yra gana aukšto lygio,
ribotas), geros lentelės ir diagramos su
ataskaitos pabaigoje pateikiama
aktualiais tarptautiniais palyginimais.
daug išsamių lentelių. Paskutinės
ataskaitos rodo labai ryškų
patobulėjimą, lyginant su tuo, kas
buvo prieš trejus metus.
Turinys ir metodika yra palyginami su
BPSD analizės prilygsta daugeliui
kitų, panašaus dydžio NFI, tačiau jie nėra panašaus dydžio NFI. Kitos NFI
tokie išsamūs kaip didesnių kolegų.
taip pat galėtų pradėti rengti
BPSD kol kas neskelbia savo
fiskalinių rizikų švieslentes.
ekonominių prognozių, kaip tą daro
daugelis NFI, pavyzdžiui, IFAC.

Stabilumo programos atnaujinimas
BPSD praplėtė savo mandatą
pradėdamas vertinti Stabilumo programą,
nes tai sudaro biudžeto projekto rengimo
pagrindą, o šio vertinimo rezultatas yra
paplitęs kitose ES NFI.
Ataskaitoje pateiktas nepriklausomas
(struktūrinio) biudžeto balanso, skolos ir
pro/anticikliškos fiskalinės politikos
krypties vertinimas. Naujai pateiktos
ataskaitos yra šiek tiek trumpesnės ir ne
taip aiškiai pateiktos, nei ankstesnės
ataskaitos.
Geras pajamų ir išlaidų įverčių, palyginti
su prognozėmis, skirtumų
apibendrinimas ir paaiškinimas, tačiau
pagrindinės išvados dėl pagrindinių
fiskalinių rodiklių galėtų būti labiau
išskirtos, kaip tai daro kolegos,
pavyzdžiui, AIReF.

46│

3.5. Išvados ir rekomendacijos
121. BPSD analizė laikoma kruopščia, nepriklausoma ir nešališka. Atlikus techninį
metodikos vertinimą nustatyta, kad BPSD naudojama metodika, skirta atlikti jam pavestas
funkcijas, yra tinkama jo atliekamai analizei pagrįsti. Tačiau skaidrumą ir komunikaciją
galima būtų tobulinti. Tiksliau, BPSD galėtų skelbti ir komunikuoti savo
makroekonomines projekcijas, kadangi tai padėtų visuomenei suprasti sprendimus dėl
Finansų ministerijos projekcijų tvirtinimo. Be to, BPSD galėtų skelbti išsamesnius
metodinius dokumentus ir viešinti savo metodikos rezultatus. Tai padėtų sustiprinti
pasitikėjimą jo darbu. Laikydamasis gerosios praktikos, BPSD taip pat turėtų skelbti savo
prognozes bei jų palyginimą su kitų institucijų prognozėmis, kartu pateikti ir savo
prognozių peržiūrų analizę.
122. BPSD plačiai naudoja neapibrėžtumo grafikus, kad parodytų įverčių
neapibrėžtumą. Jei ištekliai leistų, BPSD taip pat galėtų išplėsti savo neapibrėžtumo
analizę, įtraukdamas papildomą pagrindinių parametrų jautrumo analizę. Taip pat būtų
galima plačiau naudoti numanomas tikimybes ataskaitų santraukose, kad būtų suteikiama
daugiau konteksto sprendimui „tvirtinti / netvirtinti“.
123. BPSD ataskaitos ir išvados yra tinkamai parašytos, juose yra naudingų grafikų.
Pastaraisiais metais pastebimai pagerėjo pagrindinių dokumentų struktūra. Ateityje
dokumentų santrauką galima būtų dar patobulinti, sistemingiau išryškinant pagrindinius
dalykus. Taip pat būtų naudinga įtraukti vieną apibendrinančią diagramą, kurioje būtų
pateiktos pagrindinės ataskaitos žinutės, pavyzdžiui, lentelę, rodančią, kaip laikomasi
fiskalinės drausmės taisyklių.
124. BPSD yra įpareigotas per metus paskelbti penkias ataskaitas. Be šių privalomų
dokumentų, BPSD taip pat neseniai praplėtė savo mandatą, įtraukdamas papildomas
ataskaitas, kurios taip pat apima vidutinio bei ilgojo laikotarpio fiskalinių prognozių ir
tvarumo vertinimus. Suinteresuotosios šalys gerai įvertino šias ataskaitas. Tačiau,
atsižvelgdamas į ribotus išteklius, BPSD turėtų būti atsargus, įsipareigodamas rengti kitus
dokumentus, kurie viršija privalomų užduočių apimtį.
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4. 4. skyrius. Poveikis

4.1. Įvadas
125. Kaip ir daugelis panašių institucijų, BPSD yra sąlyginai neseniai įkurta institucija,
o kai kurie veikloje naudojami elementai yra labai nauji. Dėl to bet koks jo poveikio
vertinimas yra ribotas. Nepaisant to, suinteresuotosios šalys teigė, kad BPSD padeda siekti
fiskalinio skaidrumo Lietuvoje ir skatinti parlamentines bei viešąsias diskusijas fiskaliniais
klausimais. Suinteresuotosios šalys ypač vertina BPSD sprendimą savo iniciatyva imtis
darbo, susijusio su ilgalaikiu tvarumu.
126. Nors suinteresuotųjų šalių vertinimai iš esmės teigiami, jos pažymi, kad BPSD
įtaką gali mažinti tam tikri veiksniai, pavyzdžiui, labai techninis BPSD darbo pobūdis,
kuris vargu ar patiks plačiajai auditorijai, įvairų turinį kuriančios žiniasklaidos trūkumas ir
tai, kad suinteresuotosios šalys negali atskirti BPSD ir kitos VK veiklos. Žiniasklaidos
įsitraukimas išlieka tobulintina sritimi.

4.2. Įtaka viešosioms diskusijoms
4.2.1. Žiniasklaidos aprėptis
127. Remiantis EBPO 8.1 principu, NFI nuo pat pradžių turėtų kurti veiksmingus
komunikacijos kanalus, ypač su žiniasklaida. Tai padeda ugdyti žmonių, turinčių bendrų
interesų, grupę, kurie vėliau gali reikiamu metu daryti spaudimą vyriausybei su fiskaline
sritimi susijusiais klausimais, siekiant elgtis skaidriai ir atsakingai.
128. BPSD toliau plėtoja savo komunikacijos strategiją. Šiuo metu BPSD neturi
darbuotojo, dirbančio vien tik komunikacijos srityje. Tai nestebina, atsižvelgiant į nedidelį
darbuotojų skaičių, tačiau gali būti verta investuoti į darbuotojų mokymus žiniasklaidos
srityje, daugiausia dėmesio skiriant informavimo apie BPSD veiklą ir jos poveikio
didinimui. Žurnalistai turi galimybę tiesiogiai susisiekti su BPSD vadovybe dėl su
departamento veiklos sritimi susijusių klausimų, ir tai jie daro. Jie taip pat gali kreiptis į
VK Komunikacijos skyrių, o tai gali prisidėti prie to, kad BPSD painiojama su VK.
129. Kalbant apie žiniasklaidą, BPSD teikiama informacija daugiausia apsiriboja
pranešimų spaudai paskelbimu ataskaitos išleidimo dieną ir, prireikus, trumpais interviu su
atitinkamais žurnalistais. Kartais valstybės kontrolierius ir BPSD direktorius teikia interviu
televizijoje ir radijuje, taip pat pagrindiniam verslo laikraščiui „Verslo žinios“ ir tikisi tai
daryti ateityje. Vėlgi, kai valstybės kontrolierius atstovauja BPSD, tai gali prisidėti prie
suinteresuotų šalių nesupratimo, ar kalbama VK, ar BPSD vardu.
130. Nors praeityje BPSD rengė spaudos konferencijas (2015 m. ir 2016 m.), kuriose
dalyvavo keliolika žurnalistų, ši praktika buvo nutraukta. BPSD galėtų atnaujinti spaudos
konferencijas, nes paminėjimų žiniasklaidoje analizė rodo, kad kai BPSD rengė spaudos
konferencijas, susijusias su išvada apie biudžeto projektą, paminėjimai reikšmingai išaugo.
131. Žurnalistai, besidomintys BPSD, daugiausia dirba specializuotose ekonomikos ir
verslo žiniasklaidos priemonėse, o tai yra svarbi, nors ir labai maža, šalininkų grupė. Ši
suinteresuotųjų šalių grupė teigia, kad BPSD padeda jiems rasti ir geriau suprasti
fiskalinius duomenis. BPSD veikla prisideda prie platesnio viešųjų finansų klausimų
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nagrinėjimo, pavyzdžiui, diskusijų apie perviršį Lietuvoje ir ilgalaikio tvarumo planavimą.
Jie taip pat teigiamai vertina BPSD ataskaitose naudojamą grafinį duomenų vaizdavimą.
132. Apskritai, BPSD darbo aprėptis interneto žiniasklaidoje yra žymiai didesnė nei
spaudoje, radijuje ar televizijoje. Iš dalies tai atspindi dabartinę situaciją žiniasklaidoje.
Atsižvelgiant į pasaulines tendencijas, spausdintinės žiniasklaidos populiarumas Lietuvoje
mažėja: pastaraisiais metais sparčiai mažėja lietuviškų spausdintų laikraščių skaičius, o kai
kurie ankstesni spausdinti periodiniai leidiniai perkeliami į internetą.
133. Internetinė aprėptis gali būti didesnė nei kitų žiniasklaidos priemonių, tačiau ji taip
pat mažėjo, ir tai prisidėjo prie reikšmingo pagrindinių ataskaitų paminėjimų visų formų
žiniasklaidos priemonėse skaičiaus sumažėjimo. Pavyzdžiui, ataskaitos, kuri nuolat
sulaukia daugiausia dėmesio – išvada dėl biudžeto projekto – bendras paminėjimų
žiniasklaidos priemonėse skaičius 2015–2018 m. sumažėjo nuo 396 iki 34 (žr. 4.2
paveikslą).
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4.1 pav. BPSD žiniasklaidos aprėptis ir pranešimų publikacijos 2015–2018 m.

Paminėjimai žiniasklaidoje

Pastaba. Duomenys apima nacionalinę, regioninę ir specializuotą spaudą, radiją, televiziją ir skaitmeninę
spaudą.
Šaltinis: Autoriai, remdamiesi BPSD pateikta informacija.

No
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4.2 pav. BPSD išvados dėl biudžeto projekto paminėjimai žiniasklaidoje 2015–2018 m.
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Šaltinis: Autoriai, remdamiesi BPSD pateikta informacija.

4.2.2. Žiniatinklio srautas ir socialinė žiniasklaida
134. BPSD internetinė svetainė yra pagrindinė komunikacijos priemonė.17 Visos
departamento išvados ir ataskaitos skelbiamos šioje svetainėje. BPSD kartu su savo
ataskaitomis visada skelbia ir apibendrintą medžiagą suinteresuotoms šalims, tokią kaip
infografikai ar trumpos pagrindinių pranešimų santraukos, ir suinteresuotosios šalys
vertina tai kaip vartotojui patogų turinį.
135. Siekdamas stiprinti savo žinomumą, BPSD 2016 m. sukūrė savo atskirą internetinę
svetainę, tačiau vis dar yra palaikomas ir departamento internetinis puslapis VK svetainėje.
Šiame etape didžiausio efektyvumo galima pasiekti VK svetainėje turint tik nuorodą į
atskirą BPSD svetainę, o ne palaikant dvi atskiras versijas. Dabar žiniatinklio analitikai
turi stebėti apsilankymų skaičių abiejose internetinėse svetainėse. Nors laikotarpis
lyginimui nėra ilgas, lankytojų skaičius atskiroje BPSD svetainėje sparčiai augo ir,
remiantis 2019 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, apsilankymų atskiroje BPSD svetainėje
skaičius pirmą kartą viršijo apsilankymų BPSD puslapyje, esančiame VK svetainėje,
skaičių.

17

Žr. www.ifi.lt
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4.3 pav. Apsilankymai BPSD svetainėse
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Šaltinis: Autoriai, remdamiesi BPSD pateikta informacija apie apsilankymus puslapiuose.

4.4 pav. Apsilankymai BPSD ir VK internetinėse svetainėse paskelbus BPSD ataskaitą,
2016–2019 m.
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Šaltinis: Autoriai, remdamiesi BPSD pateikta informacija.
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136. BPSD neturi atskiros paskyros socialiniuose tinkluose, o tai šiek tiek riboja
galimybes stebėti departamento veiksmingumą socialiniuose tinkluose. Nepaisant to,
BPSD pažymėjo, kad socialiniai tinklai yra veiksmingesnė priemonė skleidžiant
pranešimus nei tradicinė žiniasklaida ir kad socialiniai tinklai iš dalies naudojami siekiant
pritraukti BPSD svetainės lankytojus. VK, kuri taip pat gali dalintis BPSD naujienomis,
veikia socialiniuose tinkluose „Facebook“ (2240 sekėjų), „LinkedIn“ (194 sekėjai) ir
„Twitter“ (220 sekėjų).18 Tai labai skiriasi nuo daugelio panašių NFI, net ir tų, kurios turi
konservatyvias socialinių tinklų strategijas ir sėkmingai naudoja „Twitter“, norėdamos
perduoti svarbiausias žinutes, papildytas didelį poveikį darančiomis diagramomis,
animacijomis ar infografikais.
137. Veiksminga ir efektyvi komunikacijos strategija priklauso nuo informacijos
pateikimo formos, kuri galėtų pritraukti daugiausiai lankytojų. Pvz., OBR naudoja daugybę
nemokamų, bet galingų įrankių, skirtų stebėti OBR komunikacijos ir ataskaitų rezultatus.
Įrankiai apima: analizę; „Google analytics“; „Twitter“ analizę; atsisiuntimus; tiesioginius
atsiliepimus ir apklausas. BPSD turėtų toliau ieškoti būdų, kaip gerinti savo komunikacijos
stebėseną.

4.1. intarpas. Analizės konvertavimas į skirtingoms auditorijoms pritaikytas pateikimo
formas skaitmeninės komunikacijos kanaluose: JK biudžetinės atsakomybės biuras
Siekdama pritaikyti analizę skirtingoms auditorijoms, OBR naudoja skirtingų lygių sistemą, kurioje
sukuriamos labai išsamios pateikimo formos tiems, kurie turi laiko ir žinių tai perskaityti. Tiems,
kurie neturi laiko arba kurie tiesiog domisi bendra informacija, pateikia trumpą, supaprastintą ar
sąmojingą informaciją. Žinutė ta pati, bet pateikiama skirtingais būdais.

Pilnos ataskaitos
Santrauka

Įrankiai

Apžvalga

Pranešimai spaudai

Antraštės

Animacija

Dokumentai

Diagramos

Interaktyvios diagramos

Žinutės

Infografikai

Praktinis pavyzdys: viršuje nurodyta OBR pavyzdinė prognozės ataskaita, sudaranti 250 puslapių,
remiantis kuria parengiama apie 10 puslapių santrauka, kurioje pabrėžiamos pagrindinės žinutės.
Jos pagrindu parengiama iki 2 puslapių apžvalga, kuri šiuos pagrindinius dalykus apibendrina. Iš
šios apžvalgos OBR ima informacijos fragmentus ir sukuria antraštę pagrindiniame internetinės
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Sekėjų skaičius 2019 m. rugsėjo pradžioje.

Daugiau detalių

Didesnis prieinamumas

Gilus žiniatinklio
turinys
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svetainės puslapyje. Tada OBR išrenka pagrindines žinutes ir pateikia jas animacijos, diagramų,
žinučių su citatomis iš ataskaitos ar infografiko forma.
Šaltinis: Autoriai, remiantis JK OBR pateikta informacija.

4.2.3. Parlamentinės diskusijos
138. NFI teikiama informacija skatina parlamentines diskusijas ir taip gali stiprinti
įstatymų leidėjo galimybes didinti vyriausybės atskaitomybę. Nors didžioji dauguma
EBPO NFI dalyvauja parlamento komitetuose, BPSD išsiskiria aktyvumu. Tam iš dalies
padėjo VK tvirti santykiai ir gera reputacija Audito komitete bei kituose Seimo
komitetuose.
139. VK vadovybė ir labiau patyrę BPSD specialistai įprastai dalyvauja Seimo
komitetuose, kai Seimui pateikiamos išvados ar ataskaitos – vidutiniškai apie 8–10
apsilankymų per metus. Pagrindiniai komitetai, kuriuose nagrinėjamos BPSD pateiktos
išvados ir ataskaitos, yra Audito komitetas (kuris yra atsakingas už VK veiklos
parlamentinę kontrolę) bei Biudžeto ir finansų komitetas, į kuriuos BPSD įprastai
kviečiamas 3–5 kartus per metus. Komiteto suinteresuotosios šalys teigiamai vertina BPSD
darbą ir BPSD vadovybės bei VK įsitraukimą. Jie teigiamai vertina BPSD savo iniciatyva
parengtą ataskaitą apie ilgalaikį tvarumą, pažymėdami, kad ji buvo svarbi ir reikšmingai
prisidėjo prie parlamentinių diskusijų, susijusių su pensijomis. Tačiau jie pažymėjo, kad
aktyvesnis dalyvavimas žiniasklaidoje paskatintų Seimo narius labiau atkreipti dėmesį į
BPSD darbą.
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4.5 pav. Dalyvavimo Seimo komitetuose skaičius: 2014 m. lapkričio mėn. – 2018 m. lapkričio
mėn.
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Šaltinis: Autoriai, remiantis BPSD pateikta informacija.

140. Seimas, padedant BPSD, dabar skiria daugiau dėmesio biudžetui ir fiskalinei
politikai visus metus. Anksčiau parlamentinėse diskusijose daugiausia dėmesio buvo
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skiriama biudžeto projektui, kurio svarstymas prasideda spalio pabaigoje ir baigiasi
gruodžio pradžioje. Dabar parlamentinės diskusijos taip pat vyksta pavasarį, kai kovo mėn.
BPSD pateikia išvadą dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo ir gegužės mėn.
pateikia išvadą dėl Stabilumo programos. Diskusijos tęsiasi rudenį, kai pateikiamas
atnaujintas ekonominės raidos scenarijus ir biudžeto projektas, ir yra pačios
intensyviausios lapkričio / gruodžio mėnesiais.
141. Panašiai kaip žiniasklaida, Seimo suinteresuotosios šalys ne visada atskiria BPSD
ir kitas VK funkcijas. BPSD bandė atkreipti dėmesį surengdamas konferenciją Seime dėl
savo parengtos ilgalaikio tvarumo ataskaitos. Nors tokios konferencijos yra naudingos
informavimo priemonės, Seimo narių aktyvumas buvo labai mažas. BPSD galėtų
apsvarstyti papildomas informavimo priemones naujai išrinktiems Seimo nariams, galbūt
pasibaigus artėjančiam rinkimų laikotarpiui, siekdamas užtikrinti, kad kuo daugiau
suinteresuotų šalių Seime žinotų apie BPSD vaidmenį.
142. Nors šiek tiek daugiau nei pusė EBPO šalių parlamentų dabar naudojasi specialistų
analitine parama biudžetui nagrinėti, Seimas jos neturi. Tai pabrėžia BPSD vaidmens
svarbumą padedant Seimui gerinti biudžeto peržiūrą, tačiau tai taip pat gali trukdyti Seimo
nariams įsitraukti į labiau techninius BPSD darbo aspektus.

4.3. Geresnis finansų valdymas ir skaidrumo didinimas
143. BPSD sėkmingai skatina didesnį fiskalinį skaidrumą. Visų pirma, atsižvelgiant į
departamento rekomendacijas, buvo atliktas pirmasis TVF „Lietuvos fiskalinio skaidrumo
vertinimas“19 ir paskelbtas naujas, piliečiams skirtas informacinis Finansų ministerijos
leidinys „Biudžetas glaustai“ 20.
144. BPSD rengiama informacija yra naujas informacijos šaltinis įvairioms
suinteresuotoms šalims, t. y. Seimui, komerciniams bankams, akademikams, tarptautinėms
organizacijoms ir kt., praturtinantis jų diskusijas ir analizes. Kaip jau minėta anksčiau,
Seimo komitetai reguliariai naudojasi BPSD parengtomis ataskaitomis, svarstydami
biudžeto ir fiskalinės politikos klausimus. Komerciniai bankai dabar naudojasi BPSD
parengtomis ataskaitomis kaip lyginamuoju standartu, rengdami savo prognozes, įskaitant
konkrečius aspektus, tokius kaip struktūrinis balansas ar ilgalaikis skolos lygis.
145. BPSD įsteigimas paskatino vyriausybės suinteresuotų šalių diskusijas apie
fiskalinius duomenis. Vykdydamas nuolatinį dialogą su Finansų ministerija, BPSD skatina
tobulinti vyriausybės informacijos ir duomenų bei biudžeto dokumentų pateikimo būdus,
nors ir suinteresuotosios šalys pabrėžė būtinybę BPSD ir toliau skatinti vyriausybę geriau
pateikti duomenis internete.
146. BPSD savarankiškai inicijuota ilgalaikio fiskalinio tvarumo ataskaita užpildo
spragą, likusią nuo tada, kai Ūkio ministerija prieš aštuonerius metus nustojo skelbti
ilgalaikes prognozes, ir prisidėjo prie diskusijų dėl pensijų reformos Seime.
147. Taip pat yra požymių, kad BPSD skatina elgtis atsargiai, įspėdama apie riziką,
susijusią su fiskalinės drausmės taisyklių laikymusi. BPSD pažymi, kad FM remiasi
departamento įspėjimais dėl atitikties taisyklėms, pasisakydama Seime prieš biudžeto
TVF ataskaitoje padaryta išvada, kad fiskalinis prognozavimas ir biudžeto sudarymo praktika
daugelyje sričių atitinka gerą ar pažangiausią praktiką, nors dar yra ką tobulinti, ypač kiek tai susiję
su fiskalinėmis rizikomis.
19

20

Žr. https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/issami-informacija-apie-2019-m-biudzeta-1
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išlaidų didinimą. Ex-post analizė parodė, kad fiskalinės drausmės taisyklių buvo laikomasi
ir 2016 m., ir 2017 m., kai BPSD nustatė atitikties riziką, nors galbūt įtakos turėjo ir kiti
veiksniai, pavyzdžiui, valdžios sektoriaus balansas buvo geresnis nei prognozuota, nes
buvo mažesnės išlaidos bendram ES investicijų finansavimui dėl lėto ES lėšų įsisavinimo.

4.4. Išvados ir rekomendacijos
148. BPSD sėkmingai skatina didesnį fiskalinį skaidrumą. Visų pirma, atsižvelgiant į
departamento rekomendacijas, buvo sukurtas pirmasis TVF „Lietuvos fiskalinio
skaidrumo vertinimas“ ir paskelbtas naujas, piliečiams skirtas informacinis Finansų
ministerijos leidinys „Biudžetas glaustai“.
149. Suinteresuotosios šalys pažymi, kad BPSD darbas kelia aktyvesnes visuomenės ir
parlamentarų diskusijas fiskaliniais klausimais. BPSD sėkmingai bendradarbiauja su
pagrindiniais Seimo komitetais ir, padedant BPSD, dabar skiriama daugiau dėmesio
biudžetui ir fiskalinei politikai visus metus.
150. BPSD bendradarbiavimas su žiniasklaida buvo mažiau sėkmingas, ir BPSD
paskelbtų ataskaitų aprėptis žiniasklaidoje mažėjo. BPSD turėtų stengtis didinti
dalyvavimą žiniasklaidoje, pavyzdžiui, vėl rengti spaudos konferencijas, skirtas
svarbiausiems pranešimams. Apskritai, BPSD turėtų stengtis didinti visuomenės supratimą
apie BPSD vaidmenį ir funkcijas, kodėl jis buvo įsteigtas ir kaip jis prisideda prie
demokratinių diskusijų dėl biudžeto ir valstybės finansų. Žiniasklaida yra viena iš
priemonių visuomenės sąmoningumui gerinti.
151. BPSD vis dar trūksta aiškaus identiteto ir atpažįstamumo, nes daugelis
suinteresuotųjų šalių negali atskirti BPSD ir AAI veiklos. Daugeliui suinteresuotųjų šalių
taip pat trūksta aiškumo dėl vadovavimo tvarkos. Institucijos veiklą galima dar labiau
sustiprinti, plėtojant aiškesnį matomumą savo komunikacijoje, atskiriant šią funkciją nuo
AAI.
152. BPSD internetinė komunikacija toliau tobulinama, pastebima teigiama tendencija,
kad įsitraukimas internete didėja. Veiksminga ir efektyvi komunikacijos strategija
priklauso nuo informacijos pateikimo formų, pritraukiančių daugiausiai lankytojų,
vertinimo. BPSD galėtų būti naudinga tobulinti žiniatinklio ir žiniasklaidos bei kitų, su
komunikacija susijusių veiklos rodiklių, stebėseną, taip pat taikyti kitas panašių institucijų
naudojamas stebėsenos formas, pavyzdžiui, sekti informacijos užklausas. Efektyvumas
gali būti padidintas VK tinklalapyje pateikiant tiesioginę nuorodą į atskirą BPSD svetainę,
o ne palaikant dvi atskiras svetainės versijas.
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5. 5. A priedas. Peržiūros grupė ir padėkos

Peržiūros grupė norėtų padėkoti valstybės kontrolieriui ir BPSD darbuotojams, taip
pat daugeliui asmenų, sutikusių kalbėtis peržiūros tikslais, už nuoširdžias ir atviras
diskusijas visais klausimais peržiūros proceso metu (žr. B priedą).
Peržiūros grupė norėtų padėkoti Andrew Blazey, EBPO Biudžeto sudarymo ir viešųjų
išlaidų skyriaus vedėjo pavaduotojui, ir Michal Horvath, Jorko universiteto ekonomikos
dėstytojui bei Slovakijos Respublikos Biudžetinės atsakomybės tarybos (BAT) nariui
įkūrėjui, už jų įžvalgius komentarus.
Peržiūros grupė taip pat norėtų padėkoti EBPO Viešojo valdymo direktorato Biudžeto
ir viešųjų išlaidų skyriaus jaunesniosios politikos analitikei Emeline Denis už reikšmingą
indėlį rengiant ataskaitą.
Peržiūros grupė
Seamus Coffey yra Airijos fiskalinės patariamosios tarybos pirmininkas ir Korko
universiteto koledžo ekonomikos dėstytojas. Jo mokymo sritis apima mikroekonomiką,
valdžios institucijas ir verslą, pažangiąją mikroekonomiką ir ekonometriją, taip pat
suaugusiųjų ir nuotolinio mokymo kursus. Jo atlikti tyrimai ir publikacijos sutelkti į Airijos
ekonomikos rezultatus. Jis yra naujasis ES nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklo
pirmininkas ir kartais prisideda prie spausdintos, transliuojamos ir internetinės
žiniasklaidos, susijusios su Airijos ekonomika, įskaitant fiskalinius rezultatus,
apmokestinimą, skolas, nacionalines sąskaitas ir kitus klausimus.
Stephen Farrington nuo 2018 m. spalio mėn. yra JK Biudžetinės atsakomybės
tarnybos (OBR) personalo viršininkas. Prieš tai jis daugiau nei 15 metų dirbo Jos
Didenybės ižde, kur buvo ekonomikos direktoriaus pavaduotojas ir vadovavo iždo
analitiniam darbui rengiantis „Brexit“. Jis dirbo sprendžiant įvairius makroekonominius ir
fiskalinius klausimus, įskaitant analitinio Iždo indėlio į Škotijos nepriklausomybės
referendumą priežiūrą, buvo ekonominių prognozių vadovas naujai sukurtame OBR, vykdė
fiskalinių paskatų stabilizavimą finansų krizės metu ir „Penkių testų“ vertinimą dėl JK
narystės EPS. Nuo 2017 m. jis buvo Tarptautinio valiutos fondo Fiskalinių reikalų
departamento techniniu patarėju.
Povilas Lastauskas yra Lietuvos banko Tyrimų centro direktorius ir Vilniaus
universiteto mokslo bendradarbis. Jis yra ekonomikos mokslo žurnalo anglų kalba „Baltic
Journal of Economics“ redaktorius, Baltijos ekonomikos asociacijos valdybos narys, vykdo
struktūrinių reformų, darbo rinkų ir sukrėtimų, perduodamų įvairiose ekonomikose,
mokslinius tyrimus, finansuojamus subsidijomis. Povilas Vilniaus universitete vadovauja
naujoms bakalauro studijoms „Kiekybinė ekonomika“, dėsto ekonometrijos, statistikos ir
politikos vertinimo kursus. Anksčiau jis buvo ECB darbo grupės struktūrinių reformų euro
zonoje narys, Lietuvos banko vyriausiasis ekonomistas, Kembridžo universiteto koledžo
dėstytojas, studijų direktorius ir oficialus mokslo bendradarbis.
Scherie Nicol yra EBPO Viešojo valdymo direktorato Biudžeto ir viešųjų išlaidų
skyriaus politikos analitikė. Ji specializuojasi nepriklausomų fiskalinių institucijų ir
parlamento biudžeto priežiūros srityse. Savo karjerą ji pradėjo kaip Škotijos aukštumų ir
salų ekonominės plėtros agentūros ekonomistė. 2008 m. ji perėjo dirbti į Škotijos
parlamentą, kur padėjo išrinktiems nariams mokslinių tyrimų srityse, susijusiose su

│59
viešaisiais finansais ir ekonomika. Atlikdama šias pareigas, ji padėjo įsteigti Finansinio
tikrinimo skyrių ir dirbo siekdama, kad Škotijai būtų suteikti didesni fiskaliniai įgaliojimai.
Lisa von Trapp yra EBPO Viešojo valdymo direktorato Biudžeto ir viešųjų išlaidų
skyriaus vyresnioji politikos analitikė. Ji vadovauja skyriaus priežiūros darbui, daugiausia
dėmesio skirdama nepriklausomų fiskalinių institucijų ir parlamentų vaidmeniui biudžeto
sudarymo procese. Prieš prisijungdama prie EBPO, ji dirbo Pasaulio banko parlamentinio
stiprinimo programos patarėja ir atstove Europoje. Kaip parlamentinės plėtros praktikė,
Lisa, skatindama gerą valdymą ir griežtesnę priežiūrą, dirbo su įvairiomis institucijomis,
įskaitant Jungtinių Tautų plėtros programą, Sandraugos parlamentinę asociaciją,
Nacionalinį demokratinį institutą, Švedijos tarptautinę plėtros agentūrą ir tarptautinį tinklą
„Parlamentarai už globalius veiksmus“.
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6. 6. B priedas. Pokalbių sąrašas

Peržiūros grupė taip pat norėtų padėkoti visiems, prisidėjusiems prie šios apžvalgos
savo įrodymais ir įžvalgomis, ypač asmenims iš šių institucijų ir grupių, kurie susitiko su
peržiūros grupe 2019 m. balandžio mėn., jos misijos Vilniuje metu:


Lietuvos bankas



BPSD patariamosios grupės nariai



BPSD



Komerciniai bankai, įskaitant:
o Swedbank
o Luminor
o SEB



Europos Komisija – Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato (DG
ECFIN) šalies tarnyba



TVF šalies tarnyba



„Verslo žinių“ žurnalistai



Finansų ministerija, įskaitant:
o Viceministrė
o Biudžeto departamentas
o Finansų politikos departamentas
o Valstybės iždo departamentas



Ekonomikos ir inovacijų ministerija – Ekonominės plėtros departamentas



Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė



Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija



S&P pasaulinė reitingų agentūra



Seimas (Audito komitetas bei Biudžeto ir finansų komitetas)



Lietuvos Statistikos departamentas



Vilniaus universitetas (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas)

www.oecd.org/gov/budgeting

