VALSTYBĖS ŪKIS IR
RINKOS KONTROLĖ
UŽTIKRINANT TVARŲ EKONOMIKOS AUGIMĄ, BŪTINA ATIDŽIAI STEBĖTI COVID-19 SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ

1948
1514

mln.eur

Ekonomikos skatinimo plano lėšų
numatyta padėti verslui išsaugoti
likvidumą (4 proc. BVP)

mln.eur

Ekonomikos skatinimo plano lėšų
numatyta skatinti ekonomiką (3 proc.
BVP)

1382
2056

mln.eur

Ekonomikos ateities DNR plane
numatyta padėti verslui išsaugoti
likvidumą (3 proc. BVP)

mln.eur

Ekonomikos ateities DNR plane
numatyta padėti verslui išsaugoti
likvidumą (5 proc. BVP)

būtini POKYČIAI
1

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ CENTRALIZAVIMAS – BŪDAS PIRKIMUS ATLIKTI EFEKTYVIAU

4%

centralizuotų ir
konsoliduotų pirkimų
dalis nuo visų pirkimų
2019 m. (ES vidurkis 9 %)

6,3

mlrd. eur

viešųjų pirkimų
sutarčių
vertė 2019 m.

67,9

mln.eur

> 4100

sutaupyta perkant
per CPO.lt 2019

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ PORTFELIO OPTIMIZAVIMAS GALĖTŲ BŪTI REZULTATYVESNIS

118
271

vnt.

įmonių valdė valstybė
2016 m.

vnt.

įmonių valdė savivaldybės
2015 m.

51
247

vnt.

vnt.

įmonių valdo valstybė
2020 m.

34
!

vnt.

įmonių valdė savivaldybės
2019 m.

perkančiųjų
organizacijų
2019 m. (didelė
PO patiria 3 kartus
mažiau sąnaudų
nei maža PO)

Siekis turėti valstybės valdomų
įmonių pagal XVII Vyriausybės
programą 2020 m.
Neturime bendro siekio
optimizuoti savivaldybių įmonių
portfelio

DAUGIAU NEI DEŠIMTMETĮ TOBULINAMAI ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS SISTEMAI TRŪKSTA EFEKTYVUMO

54

ūkio subjektų veiklos
priežiūros institucijos
2019 m.

30 %

ATLIKTI AUDITAI 2017–2020 M.

daugiau preliminariais auditorių
skaičiavimais 2019 m. valstybei
kainavo ūkio subjektų veiklos priežiūra
nei 2016 m. ir tai sudarė 3 proc. visų
valstybės biudžeto asignavimų

299,2
mln.eur

preliminariais auditorių skaičiavimais
ūkio subjektų veiklos priežiūros kaina
2019 m.

 2017 m., Ar savivaldybių kontroliuojamų
įmonių valdysena užtikrina efektyvią ir skaidrią
įmonių veiklą

 2017 m., Valstybės institucijų ir įstaigų
veiksmai pritraukiant tiesiogines užsienio
investicijas

 Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių
bei viešųjų įstaigų valdysena (vykdomas,
planuojama pabaigti 2021 m.)

 2017 m., Ar valstybės ir savivaldybių
dalyvavimas valdant viešąsias įstaigas
užtikrina naudą visuomenei

 2018 m., Ar Lietuvos verslo priežiūros sistema
efektyvi

 Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso
(COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo
priemonių plano tikslo „Padėti verslui išsaugoti
likvidumą“ priemonių įgyvendinimo teisėtumas
(vykdomas, planuojama pabaigti 2021 m.)

 2017 m., Valstybės valdomų įmonių grąža
valstybei

 2018 m., Viešųjų pirkimų sistemos
funkcionavimas
 2020 m., Ūkio subjektų veiklos priežiūrą
atliekančių institucijų konsolidavimas

2

3

Siekiant užtikrinti bendrą viešųjų
pirkimų politikos formavimą ir
efektyvų viešųjų pirkimų sistemos
sukūrimą, būtina nustatyti aiškius
viešųjų pirkimų srities prioritetus,
tikslus, uždavinius ir kriterijus.

Siekiant optimizuoti valstybės ir
savivaldybių įmonių portfelį, būtina
atsisakyti neefektyvių ir nebūtinų
įmonių.

Siekiant efektyvios ūkio subjektų
veiklos priežiūros sistemos, būtina
institucijų pertvarkos sprendimus
priimti remiantis kaštų ir naudos
analize, diegti priežiūros veiklos
rezultatyvumo, efektyvumo ir
priežiūros naštos vertinimo rodiklius.

Daugiau aktualių auditų rekomendacijų
įgyvendinimo duomenų nuolatos galite rasti
www.vkontrole.lt
ataskaitos nuorodos aktyvios

