PROJEKTAS: Į STRATEGINIUS TIKSLUS ORIENTUOTAS VALDŽIOS SEKTORIAUS
FINANSŲ PLANAVIMAS
Biudžeto formavimas susietas su strateginiais valstybės tikslais
PAGRINDINĖS PROBLEMOS
▪ Ilgalaikių valstybės strateginių siekių ir vienerių metų biudžeto ciklo nesuderinamumas
• Netvarūs sprendimai dėl ilgalaikių investicijų į strateginius tikslus, tikslų ilgalaikiškumas nedera su metiniu
biudžetu, beprasmės išlaidos metų pabaigoje – nėra motyvacijos taupyti;
• Nuolat auganti bazinių išlaidų dalis, nevertinant prisiimtų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų pasekmių
valstybės biudžetui, kuri kompensuojama mažinant investavimo į pokyčius galimybes ir apimtis;
• Nėra objektyvaus biudžeto išlaidų planavimo, neturint aiškių viešųjų paslaugų kainų ir standarto.

▪ Orientacija į subsidijas, kitų finansavimo šaltinių potencialo neišnaudojimas
• Strateginės ambicijos viršija biudžeto galimybes, tačiau priklausomybė nuo subsidijų nemažėja;
• Nėra ilgalaikių paskatų ir nuoseklios politikos dėl privačių subjektų įtraukimo į viešojo sektoriaus strateginių
tikslų siekimą.

▪ Viešojo sektoriaus darbuotojų gebėjimų trūkumas
• Finansinius ir ekonominius srautus, rodiklius, riziką, investicijų poveikiui apskaičiuoti dažnai perkami
konsultantai, reikalavimai atlikti SNA (sąnaudų naudos analizė) ir poveikio vertinimą suprantami kaip
administracine našta, o ne kaip vienintelis būdas priimti pagrįstą sprendimą;
• Neretai sprendimams pagrįsti nenaudojami įrodymai, duomenys, silpni gebėjimai juos surasti, susisteminti ir
analizuoti;
• Universitetai neorientuoti į viešojo sektoriaus ekonomikos specialistų rengimą, nėra motyvacijos rengti
studentus, o studentams – darbintis valstybės tarnyboje.
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▪ Siekiant sklandaus Strateginio planavimo pertvarkos įgyvendinimo:

• Užtikrinamas Strateginio planavimo pertvarkos tęstinumas, rengiant metodines rekomendacijas ir gaires,
apmokant Strateginio valdymo sistemos dalyvius, suderinant atsiskaitymo už veiklos rezultatus ir biudžeto
vykdymą procesus;
• Kuriamas Strateginio valdymo sistemos valdysenos IT įrankis - Strateginio valdymo informacinė sistema
(SVIS).

▪ Tobulinant biudžeto formavimo sistemą:

• Rengiamos vidutinės trukmės biudžeto formavimo taisyklės, kurių pagrindu būtų formuojamas 3 metų
valstybės biudžetas;
• Kuriama bazinių išlaidų skaičiavimo metodika, leisianti tvariai planuoti tęstinės veiklos išlaidas;
• Atliekama kompleksinė išlaidų peržiūra, siekiant įvertinti visų valstybės biudžeto išlaidų efektyvumą ir
rezultatus panaudoti diegiant vidutinės trukmės biudžeto formavimo sistemą.

▪ Didinant strateginių pokyčių finansavimo galimybes:

• Kuriamas sisteminis ilgalaikis požiūris į viešą ir privačią partnerystę;
• Įvairinami finansiniai instrumentai.

▪ Stiprinant analitines kompetencijas ir gebėjimus:

• Formuojami stiprūs strateginio valdymo sistemos dalyvių ekonominiai, finansiniai, analitiniai gebėjimai
kuriant specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo programas
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• Valstybės biudžeto tvarumas
• Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas

