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The better the question. The better the answer.
The better the world works.
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EY viešųjų finansų tvarumo sistema
•Biudžeto projekto gavimas
•Vyriausybės prioritetai

Biudžeto vystymas,
sudarymas ir planavimas

•Analitinė pagalba/ kompetencija
•Svarstymai / nagrinėjimas /
tvirtinimas
•Visuomenės nuomonė/ viešoji
peržiūra
Vyriausybės
peržiūra/
patvirtinimas

•Atnaujnimas, pataisos / priėmimas
•Vykdymo atskaitomybė
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atskaitomybė

Valdymo/
veiklos
įvertinimas

Skolos valdymas
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Debt
valdymas
management management
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Vidutinės trukmės
planavimas
(MTBF, MTFF,
MTEF)
Investicijų
Veiklos sąnaudų
biudžeto
biudžetas
sudarymas

Ministerijos ir
biudžetinės
įstaigos

Auditas

Ilgalaikis ir
vidutinės
trukmės plėtros
planavimas
Makroekonominis
Mini stry of
prognozavimas,
Fina nce
/
Skolos
fiskalinės rizikos strategija
Trea sury
analizė ir
taisyklės

Finansų
ministerija/
Valstybės
iždas

Audito/ vertinimo grįžtamasis
ryšys

Centralizuoti apmokėjimai
Vykdymas ir apskaita
Resursų
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Finansinė
atskaitomybė

Apskaita

Vidaus auditas ir
finansų kontrolė
Nemokestinių
pajamų administravimas

Veiklos
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teikimas

Veiklos
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Vykdymo
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Viešoji
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Nepriklausomas auditas

Centralizuota valdžios finansų valdymo informacinė sistema (GFMIS)

Finansinis
auditas

Valstybės
kontrolė

Veiklos
auditas

Tarptautiniai audito
standartai
Viešojo sektoriaus apskaitos standartai (IPSAS)
Viešųjų išlaidų ir finansinės atskaitomybės sistema (PEFA)
Integracija su vietos valdžios institucijomis
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Programos
įvertinimas

Esamos situacijos apžvalga (1/3)
Vyriausybės
peržiūra/

Įvykdymo auditas
ir vertinimas
patvirtinimas
Atskaitomybė

Auditas

Vertinimas

Vyriausybė

Konsoliduota
atskaitomybė

Finansų
ministerija/
Valstybės
iždas

Nuo 2011 m. rengiamos konsoliduotos finansinės ataskaitos, tačiau jų naudojimas spendimų
priėmimui nepakankamas

Statistinė
atskaitomybė

Valdymo/
veiklos
įvertinimas

Programos
įvertinimas

Finansinė
atskaitomybė
Vidaus auditas ir
finansų kontrolė
Veiklos
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Viešoji
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Nepriklausomas auditas

Ministerijos ir
biudžetinės
įstaigos

Vykdyta daug įvairių iniciatyvų programų ir funkcijų vertinimo tobulinimui (įskaitant VORT
projektą), tačiau praktiškai šis vertinimas mažai naudojamas sprendimų priėmimui
Privalomas vertinimas atliekamas tik iš ES lėšų, ne biudžeto, finansuojamoms programoms.
Vertinimų išvadomis mažai vadovaujamasi ir kartojamos tos pačios klaidos.
Nėra privalomai naudojamas išankstinis poveikio vertinimas.
Nepriklausomas auditas atliekamas atskiroms programoms, tačiau nėra sisteminis
Viešai skelbiamos finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos, tačiau vartotojui sudėtinga jas
interpretuoti, nėra paaiškintas šių dviejų atskaitomybių ryšys

Centralizuota valdžios finansų valdymo informacinė sistema (GFMIS)

Valstybės
kontrolė

Statistinių ataskaitų rengimui nėra naudojama konsoliduotųjų finansinių ataskaitų informacija
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Viešojo sektoriaus apskaitos standartai (IPSAS)
Viešųjų išlaidų ir finansinės atskaitomybės sistema (PEFA)
Integracija su vietos valdžios institucijomis

Esamos situacijos apžvalga (2/3)
•Analitinė pagalba/ kompetencija
•Svarstymai / nagrinėjimas /
tvirtinimas
•Visuomenės
nuomonė/ viešoji
Vykdymas
peržiūra

• Atnaujnimas, pataisos / priėmimas / administrative
discretion
• Vykdymo atskaitomybė

Audito/ vertinimo grįžtamasis ryšys

Vyriausybė

Pajamų surinkimas
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metų
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peržiūra
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Integracija su vietos valdžios institucijomis
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VMI vykdo įvairias iniciatyvas mokesčių administravimo gerinimui (MAIS, ESKIS, i.MAS),
tačiau šešėlinė ekonomika vis dar išlieka didelė. Gal jau turėsime kvitų loteriją?...
Per VBAMS vykdomi centralizuoti mokėjimai tiekėjams, išskyrus darbuotojams ir kitiems
fiziniams asmenims
Nors šiuo metu vykdomas IT konsolidavimo projektas, kuriuo siekiama efektyviau valdyti IT
išteklius, bendrai vertinant paskatos efektyvumo didinimui viešajame sektoriuje nėra pakankamos
Valstybės turtas turėtų būti valdomas efektyviau
Nėra strategijos dėl viešųjų paslaugų apimties ir kainodaros. PASIS projekto metu buvo sudarytas
paslaugų katalogas ir parengta stebėsenos sistema, tačiau praktiškai rodikliai nėra naudojami
sprendimų priėmimui
Metų pabaigoje institucijos karštligiškai bando išleisti savo biudžetus iki paskutinio skatiko.
Viešuosiuose pirkimuose vis dar dominuoja (ir VPT skatinima) mažiausia kaina
Nėra nustatytų pajamų rodiklių, trūksta paskatų didinti surenkamas pajamas, nėra aiškių
sąsajų tarp pajamų surinkimo ir valstybės strategijos (pvz., baudų pajamos)

Esamos situacijos apžvalga (3/3)
• Atnaujnimas, pataisos / priėmimas / administrative
discretion
• Vykdymo atskaitomybė

Biudžetovystymas,
sudarymas ir planavimas
Planavimas
Vyriausybė

Ilgalaikis ir
vidutinės
trukmės plėtros
planavimas

Mini stry of
Makroekonominis
Fina nce /Skolos
prognozavimas,
strategija
fiskalinės rizikos
Trea sury
analizė ir taisyklės
Finansų
ministerija/
Valstybės
iždas

Ilgalaikės
fiskalinės
prognozės
Pajamų/ mokesčių politika

Biudžeto sudarymas
Vidutinės trukmės
planavimas (MTBF,
MTFF, MTEF)
Investicijų
biudžeto
sudarymas

Ministerijos ir
biudžetinės
įstaigos

Kaip atrodo šalies finansinės padėties prognozė iki 2050 metų? Kas bus konkurencingumo variklis ir biudžeto pajamų
šaltinis? Kuo pakeisime ES fondų investicijas? Iš ko išlaikysime naujai ES lėsomis sukurtą infrastruktūrą?
2016 m. VK paskelbė valdžios sektoriaus finansų tvarumo ataskaitą: valdžios setoriaus skolos lygis yra netvarus

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų pajamų politikos priimami dažnai pilnai neįvertinant efekto ir administravimo kaštų. Trūksta
sisteminio požiūrio į ilgalaikį socialiai teisingą pajamų modelį
3 metų biudžetas nėra įpareigojantis. Jame nėra pateikiama informacija apie įsipareigojimų dydį
Investavimas vykdomas per skirtingas programas/ priemones, trūksta sisteminio požiūrio į investicijų planavimą
atsižvelginat į bendrus valstybės tikslus, per mažai dėmesio skiriama investicijų tikslingumui ir efektyvumui

Veiklos sąnaudų
biudžetas

Programinis biudžetas
Rezultatais paremtas
biudžetas
Centralizuota valdžios finansų valdymo informacinė sistema (GFMIS)

Valstybės
kontrolė

Viešojo sektoriaus apskaitos
standartai (IPSAS)
Viešųjų išlaidų ir finansinės
atskaitomybės sistema (PEFA)
Integracija su vietos valdžios
institucijomis

Biudžetų sudarymui bent kas kelis metus nėra naudojamas nulinės bazės metodas
Biudžeto derybos vyksta turgaus principu, o ne pagrįstų argumentų ir metodikų pagrindu
Įstaigos laiko „tuščius“ etatus ir „perpildo“ aukščiausių kategorijų tarnautojų skaičių, beveik neturi žemesniųjų
Rezultatais paremtas biudžetas naudojamas labiau informaciniais tikslais, tačiau neturi įtakos finansavimo sprendimams.
Nustatytų rodiklių kokybė nėra sistemiškai vertinama

Kuomet vienintelis nekintamas
dalykas yra nuolatinis pokytis,
ar galime tapti geriausiai
prisitaikančiais prie naujovių?

The better the question. The better the answer.
The better the world works.

Siekime tikslų sukurdami tvarią valstybę, gebančią greitai
adaptuotis revoliuciniu laikotarpiu
Ar tęsime
inovacijas
galimybių ribos
pasiekimo link?

Greitas ir progresyvus pokyčių įgyvendinimas bei
nuolatinis ir nenutrūkstamas dėmesys žmogui bei
procesų ir paslaugų teikimo tobulinimui

Konkurencinga
transformacija

Kokių paslaugų
reikia mūsų
piliečiams?

Kaip greitai sukurtos
naujovės patenka į
jų laukiančiųjų
rankas?

Kam turime skirti
dėmesį, siekdami
„pagauti“ kitą
pokyčių bangą?

Ar pasiekti rezultatai
yra tokie, kokių
tikėjomės?
Kaip sukursime
pridėtinę vertę
mokesčių
mokėtojams?

Valstybės kompetencijų
centrai, nustatantys
poreikius ir prioritetus bei
kuriantys pridėtine verte
pagrįstus procesus bei
paslaugas
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Konkurencinga
valstybė
Konkurencingi
gebėjimai

Kaip paskatinsime
savo darbuotojus
adaptuotis ir būti
inovatyviais?

Darbuotojų gebėjimų ir
pajėgumo transformacija
gilinant žinias, perskirstant
išteklius bei sutelkiant
dėmesį į paslaugas
piliečiams bei inovacijas

Kaip pritaikysime
savo gebėjimus
naujiems
procesams
įgyvendinti?

