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ŠANTRUMPŲ ŠĄRAŠAŠ
BVP
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EBPO
(OECD)
ECB
EK
ES
EGPA
EPSA
EUPAN
FM
IRT
LR
LRV
NVV
Po-NVV
PPG
RVE
VA
VORT
VPVI
VRM
VšĮ
TVF

Bendras vidaus produktas
Common Assessment Framework
Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future
Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
Europos Centrinis Bankas
Europos Komisija
Europos Sąjunga
European Group for Public Administration
European Public Sector Award
European Public Administration Network
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Informacinių ryšių technologijos
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Naujoji viešoji vadyba
Po-Naujoji viešoji vadyba
Projekto priežiūros grupė
Rytų ir Vidurio Europos šalys
Viešasis administravimas
Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas
Viešosios politikos ir vadybos institutas
Vidaus reikalų ministerija
Viešoji įstaiga
Tarptautinis valiutos fondas
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ĮVADAS
Tyrimo kontekstas
Viešojo administravimo tobulinimas aktualus Europos Šąjungos ir nacionaliniu lygmeniu. ES
lygmeniu EŠ 2020 strategijos įgyvendinimas apima ir viešojo administravimo tobulinimo
klausimus, kurių formulavimas ir įgyvendinimas nagrinėjamas konvergencijos bei
nacionalinių reformų programose ir jų ataskaitose. Dėl finansų krizės ypač daug dėmesio
teikiama viešojo administravimo efektyvumui ir rezultatyvumui, kurie gali prisidėti prie
daugelyje EŠ valstybių narių vykdomos fiskalinės konsolidacijos. Dėl ryšio tarp viešojo
administravimo efektyvumo ir ūkio konkurencingumo tiek 2007–2013 metų, tiek 2014–
2020 metų programavimo laikotarpiais iš Europos socialinio fondo finansuojamas
administracinių gebėjimų stiprinimas. 2007–2013 metų laikotarpiu Lietuva pirmauja tarp
ES-10 valstybių narių iš Rytų ir Vidurio Europos pagal šio fondo lėšų, skirtų
administraciniams gebėjimams stiprinti, santykinę apimtį. EŠ valstybės narės ir kitos
Europos šalys bendradarbiauja Europos viešojo administravimo tinkle (angl. European
Public Administration Network, EUPAN), kur keičiamasi gerąją viešojo administravimo
tobulinimo praktika veiklos efektyvumo didinimo, paslaugų kokybės gerinimo, efektyvaus
žmogiškųjų išteklių valdymo srityse. 2013 m. Europos Komisija taip pat paskelbė viešojo
administravimo reformą kaip vieną iš penkių svarbiausiųjų ekonominės politikos prioritetų
sekantiems dviems metams.
Viešojo administravimo tobulinimas akcentuojamas ir nacionaliniu lygmeniu. Viešojo
administravimo tobulinimo tikslai, uždaviniai ir priemonės numatyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012–2016 metų programoje ir programos įgyvendinimo prioritetinėse
priemonėse, Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“,
2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programoje, Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 metų programoje, rengiamoje 2014–2020 metų EŠ struktūrinės paramos veiksmų
programoje, kituose strateginiuose dokumentuose. Už valstybės politikos formavimą viešojo
administravimo srityje, jos įgyvendinimo organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą
atsakinga LR vidaus reikalų ministerija, kuri vykdydama šias funkcijas bendradarbiauja su
LR Vyriausybės kanceliarija.
Šis tyrimas naudingas Vidaus reikalų ministerijai, kuri užsakė šį tyrimą, dėl kelių priežasčių.
Pirma, siekiant užtikrinti įrodymais pagrįstą viešojo administravimo tobulinimo
procesą, svarbu atsižvelgti į esamą Lietuvos viešojo administravimo situaciją ir jos ateities
tendencijas, EŠ valstybėse narėse ir kitose šalyse taikomas viešojo administravimo
tobulinimo iniciatyvas ir gerąją praktiką. Ši informacija galėtų būti panaudota stebint Viešojo
valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimą, tikslinant ir vykdant šios
programos veiksmų planą, inicijuojant naujas viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvas
ar koreguojant esamas iniciatyvas, panaudojant EŠ struktūrinę paramą administracinių
gebėjimų srityje 2014–2020 metų laikotarpiu.

6

VIEŠOJO ADMINIŠTRAVIMO TOBULINIMO TENDENCIJOS: LIETUVOS IR EUROPOŠ ŠALIŲ VERTINIMAS

Antra, nors atlikta ir atliekama daug tyrimų, analizių ir peržiūrų viešojo administravimo
srityje, trūksta susistemintos informacijos apie naujausias EŠ valstybių narių ir kitų
Europos šalių viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvas, kurios buvo ar yra taikomos
2008–2013 metų arba krizės laikotarpiu. Tokios informacijos surinkimas, apdorojimas,
analizė ir pristatymas (įskaitant skaitytojui draugišką viešojo administravimo tobulinimo
iniciatyvų sąvadą / katalogą) suteikia galimybę ne tik apibendrinti viešojo administravimo
tobulinimo tendencijas EŠ lygiu, bet pateikti gerosios EŠ valstybių narių praktikos šaltinį tiek
Vidaus reikalų ministerijos, tiek kitų šalių institucijų, atsakingų už viešąjį administravimą,
dėmesiui. Šisteminant informaciją apie naujausias viešojo administravimo tobulinimo
iniciatyvas naudinga atsižvelgti į kitus akademinius tyrimus šioje srityje.
Trečia, siekiant tinkamai pirmininkauti ES Taryboje Lietuvai buvo reikalinga ne tik
koordinuoti EŠ Tarybos ar įvairių darbo grupių posėdžius, bet ir organizuoti įvairius
renginius ir susitikimus. Lietuvos pirmininkavimo metu Vidaus reikalų ministerija
koordinavo EUPAN veiklą ir siekė užtikrinti tinkamą šio tinklo vidutinės trukmės veiklos
programos įgyvendinimą. 2013 m. pabaigoje Lietuvoje buvo surengti EUPAN darbo grupių
posėdžiai, kurių metu buvo pristatytas ir viešojo administravimo tobulinimo tendencijų ir
iniciatyvų klausimas.

Tyrimo tikslai, uždaviniai ir siekiami rezultatai
Šio tyrimo objektas yra EŠ valstybėse narėse ir kitose Europos šalyse taikomos viešojo
administravimo tobulinimo iniciatyvos, šių iniciatyvų taikymo tendencijos, geroji EŠ šalių
viešojo administravimo tobulinimo praktika. Kadangi siekiama ne tik ištirti viešojo
administravimo tobulinimo tendencijas Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, bet ir parengti
viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvų sąvadą bei pateikti siūlymus (rekomendacijas)
dėl galimo tolimesnio Lietuvos viešojo administravimo tobulinimo, šis tyrimas gali būti
laikomas taikomuoju moksliniu tyrimu. Kitaip nei fundamentalūs moksliniai tyrimai,
kuriais siekiama sukurti naujų teorinių žinių, šis tyrimas orientuotas į esamų žinių
apibendrinimą (rengiant tyrimo ataskaitą), taip pat jų sklaidą ir praktinį taikymą (per
sąvado rengimą, gerosios praktikos pavyzdžių nustatymą, rekomendacijų pateikimą ir
tyrimo rezultatų pristatymą).
Šio tyrimo tikslas yra nustatyti viešojo administravimo tobulinimo tendencijas Lietuvoje ir
Europos šalyse. Tyrimo tikslą sudaro du tarpusavyje susiję aspektai: (1) bendra viešojo
administravimo tendencijų analizė visose EŠ valstybėse narėse ir kitose Europos šalyse bei
(2) detali Lietuvos viešojo administravimo tendencijų analizė. Šių aspektų derinimas leis
pateikti konkrečias rekomendacijas dėl galimo tolimesnio Lietuvos viešojo administravimo
tobulinimo, kurios bus pagrįstos esamų Lietuvos viešojo administravimo „spragų“ ir gerosios
EŠ valstybių narių praktikos teikiamų galimybių analize.
Šis tyrimas turi šešis uždavinius:
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1. Identifikuoti EŠ šalyse pasirinktu laikotarpiu (pvz., ekonominės krizės laikotarpiu)
taikytas (-omas) ir numatomas taikyti viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvas
(atlikti elektroninę EŠ šalių, dalyvaujančių EUPAN veikloje, apklausą);
2. Parengti EŠ šalyse taikytų (-omų) ir numatomų taikyti viešojo administravimo
tobulinimo iniciatyvų sąvadą/katalogą. Šąvade/kataloge turėtų būti pateikta
apklausos metu surinkta ir susisteminta (struktūrizuota) informacija apie EŠ šalių
viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvas: išvardintos minėtos iniciatyvos, jų
taikymo laikotarpis, už šių iniciatyvų taikymą atsakinga viešojo administravimo
institucija (-os), kontaktiniai asmenys ir kt.;
3. Remiantis apklausos duomenimis, nustatyti viešojo administravimo tobulinimo
tendencijas EŠ šalyse, įvertinant šių tendencijų pokytį pasirinktu laikotarpiu (pvz.
ekonominės krizės laikotarpiu ir po jo). Taip pat, identifikuoti pagrindinius viešojo
administravimo tobulinimo (viešojo administravimo reformų) tikslus ir pasiektus
rezultatus;
4. Įvertinti Lietuvos viešojo administravimo tobulinimo pranašumus ir trūkumus kitų
EŠ šalių atžvilgiu;
5. Parengti siūlymus (rekomendacijas) dėl galimo tolimesnio Lietuvos viešojo
administravimo tobulinimo: identifikuojant galimas naujas viešojo administravimo
tobulinimo sritis, priemones. Minėti pasiūlymai (rekomendacijos) turėtų būti
parengti atsižvelgiant į apklausos metu nustatytą EŠ šalių gerąją viešojo
administravimo tobulinimo patirtį, įvertinus Lietuvos viešojo administravimo
specifiką (esamą šios srities teisinį reglamentavimą, problematiką) ir EŠ šalių
gerosios patirties perėmimo sąlygas;
6. Parengti elektroninę ir spausdintą (3 vnt.) tyrimo versiją lietuvių kalba (anglų kalba
turi būti parengta tyrimo santrauka (iki 10 lapų) ir Techninės specifikacijos 4.2.
punkte nurodytas viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvų sąvadas/katalogas).
Tyrimo rezultatus pristatyti (anglų kalba) EUPAN darbo grupių ir 61-ajame
generalinių direktorių, atsakingų už viešąjį administravimą, posėdžiuose, kurie vyks
2013 m. spalio-gruodžio mėn. Lietuvos pirmininkavimo EŠ Tarybai metu (Vilniuje).
Pirmojo uždavinio rezultatas yra atlikta elektroninė ES šalių, dalyvaujančių EUPAN
veikloje, apklausa, kurios klausimynas pateikiamas 1 galutinės ataskaitos priede. Antrojo
uždavinio rezultatas yra viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvų sąvadas /
katalogas, kuris pateiktas kaip duomenų bazė MS Excel formatu su informacija apie viešojo
administravimo tobulinimo iniciatyvas ir įvairias jų charakteristikas (2 ataskaitos priedas).
Įgyvendinus trečiąjį uždavinį buvo parengta antroji ataskaitos dalis, kurioje pagal viešojo
administravimo tobulinimo trajektorijas parengta analizė apie viešojo administravimo
pradinę padėtį, taikomas trajektorijas ir iniciatyvas, taip pat vykstančius pokyčius.
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Įgyvendinus ketvirtąjį uždavinį buvo parengta trečioji galutinės ataskaitos dalis, kurioje
pateikta Lietuvos viešojo administravimo tobulinimo analizė. Penktojo uždavinio rezultatas
yra rekomendacijos dėl galimo tolimesnio Lietuvos viešojo administravimo
tobulinimo, kurios bus parengtos palyginus EŠ šalių ir Lietuvos viešojo administravimo
tendencijas. Šeštojo uždavinio rezultatas yra galutinė tyrimo ataskaita, kurią sudaro
įvadas, metodika, pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos, taip pat ataskaitos priedai
(apklausos klausimynas ir sąvadas / katalogas) bei tyrimo rezultatų pristatymo prezentacija
(MS PPT forma).

Tyrimo ataskaitos struktūra
Galutinę ataskaitą sudaro įvadas, keturi pagrindiniai skyriai, išvados ir rekomendacijos,
literatūros sąrašas ir ataskaitos priedai. Įvade yra trumpai pristatomas tyrimo kontekstas,
aktualumas, tikslai ir siekiami rezultatai. Pirmasis ataskaitos skyrius yra skirtas pristatyti
tyrimo logiką: koncepciją, analizės pagrindą ir naudojamus metodus. Antrajame skyriuje yra
analizuojamos tyrimo metu išskirtos viešojo administravimo tobulinimo tendencijos
Europos šalyse ir vertinami Europos šalyse taikytų iniciatyvų rezultatai. Trečiajame skyriuje
pateikiama detali Lietuvos atvejo analizė. Antrojo ir trečiojo tyrimo skyrių rezultatai leidžia
pateikti Lietuvos ir Europos šalių patirčių lyginamąją analizę, kuri skirta atskleisti Lietuvos
pranašumus ir trūkumus kitų šalių atžvilgiu ir leisti suformuluoti rekomendacijas dėl
tolimesnių Lietuvos viešojo administravimo tobulinimo krypčių. Galiausiai galutinėje
ataskaitoje pateikiamos tyrimo išvados ir rekomendacijos.
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1. TYRIMO METODIKA
1.1.

Tyrimo koncepcija ir analizės pagrindas
Šiame tyrime viešasis administravimas apibrėžiamas kaip „įstatymų ir kitų teisės aktų
reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės
aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių
sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas,
viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus
administravimas“1.
Viešojo administravimo tobulinimą siūloma suvokti kaip sąmoningus ir esminius viešojo
administravimo struktūros ir procesų pokyčius2, kuriais siekiama tam tikros naudos –
efektyvesnio valstybės valdymo, geresnio viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo, kitų
teigiamų pokyčių. Kadangi tobulinimas yra plačią prasmę turintis žodis, šiame tyrime bus
nagrinėjami įvairūs procesai, kuriais siekiama palankių rezultatų viešajame administravime:
reforma, plėtra, pertvarkymas, optimizavimas, t. t. Tiek Lietuvos, tiek kitų EŠ valstybių narių
viešojo administravimo iniciatyvų analizė parodė, kad jose įgyvendinamos iniciatyvos yra
vadinamos labai skirtingai.
Šiekiant aprašyti ir paaiškinti viešojo administravimo reformas, Pollittas ir Bouckaertas
pasitelkia trajektorijų sąvoką. Remiantis šiais autoriais, trajektorija yra daugiau nei
tendencija – ji yra sąmoningas kelias, kuriuo norima eiti nuo esamos padėties (alfa)
prie tam tikros siektinos būklės ateityje (omega)3. Atitinkamai šiame tyrime tendencijos
bus suprantamos trajektorijų prasme, akcentuojant sąmoningus viešojo administravimo
tobulinimo procesus, kuriais siekiama tam tikrų tikslų ir rezultatų.
Viešojo administravimo tobulinimo (reformos) tendencijos (trajektorijos) bus analizuojamos
pagal toliau pateiktą analizės pagrindą. Pirma, jis leidžia susieti pradinę padėtį (alpha),
skirtingas trajektorijas ir būsimąją padėtį (omega) (žr. 1 paveikslas.). Todėl šio tyrimo metu
bus analizuojami viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvų tikslai ir uždaviniai (kokia
problema sprendžiama, kokių uždavinių siekiama?) ir planuojami/faktiniai pokyčiai
(kokie pokyčiai įvyko vykdant tam tikras tobulinimo iniciatyvas?).

LR Šeimas „Viešojo administravimo įstatymas“. 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234.
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390913>
2 Christopher Pollitt, Geert Bouckaert, „Public management reform. A comparative analysis, new public management,
governance and the neo-weberian state“.
3 Ten pat.
1
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1 paveikslas. Viešojo administravimo reformų trajektorijos

Šaltinis: Christopher Pollitt, Geert Bouckaert, „Public management reform. A comparative
analysis, new public management, governance and the neo-weberian state“.
Minėti autoriai išskiria šias pagrindines trajektorijas, kurios buvo analizuojamos šio tyrimo
metu:
-

Finansai: biudžetas, apskaita, auditas;

-

Personalas: visos svarbiausios žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos;

-

Organizacija: specializacija, koordinavimas, mastas, (de)centralizacija;

-

Veikimo matavimo sistemos: turinys, organizavimas, naudojimas.

Tačiau šiame tyrime bus analizuojamos faktinės viešojo administravimo tendencijos
(trajektorijos), kurios vyksta EŠ valstybėse narėse ir kitose Europos šalyse. Kaip rodo
viešojo administravimo tendencijų analizė (žr. antrąją galutinės ataskaitos dalį), 2008-2013
m. laikotarpiu vyravo kelios svarbiausios tendencijos (trajektorijos), kurios nurodytos 1
lentelėje toliau. Pavyzdžiui, dėl finansinės krizės įtakos finansų valdymo srityje vyravo
efektyvesnis esamų finansinių išteklių panaudojimas, taip pat įvairios struktūrinės
reformos, kuriomis buvo siekiama konsoliduoti viešojo sektoriaus finansus trumpuoju ir
ilgesniu laikotarpiu.
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1 lentelė. Teorinių ir faktinių viešojo administravimo tobulinimo tendencijų ryšys

2008-2013 m. faktinės
viešojo administravimo
tobulinimo tendencijos
(trajektorijos)

Teorinės viešojo administravimo reformos trajektorijos (pagal Pollittą ir
Bouckaertą)
Valdžios išlaidų
Personalas
Organizacija
Veikla
valdymo
efektyvumas ir
finansai
Efektyvesnis
Žmogiškųjų
Institucinės
Veiklos valdymo
esamų finansinių
išteklių valdymo
sandaros
tobulinimas, el.
išteklių
modernizavimas
optimizavimas
valdžios plėtra,
panaudojimas,
nacionaliniu ir
taip pat viešojo
taip pat
subnacionaliniu
administravimo
struktūrinės
lygmeniu
skaidrumo
(pvz., pensijų)
didinimas
reformos,
svarbiausiųjų
viešųjų paslaugų
reformos
(socialinės,
sveikatos,
švietimo, t. t.)

Remiantis viešojo administravimo tobulinimo tendencijomis galima nustatyti viešojo
administravimo doktrinas, kuriomis šios trajektorijos pagrįstos. Nors viešojo
administravimo literatūroje išskiriamos skirtingos doktrinos, šiame tyrime bus
vadovaujamasi šiomis doktrinomis: tradiciniu viešuoju administravimu, NVV ir po-NVV.
Tradicinis administravimas, kuris remiasi Weberio idealiosios biurokratijos modeliu, yra
seniausioji viešojo administravimo doktrina. Ji pagrįsta institucijų ir pareigybių hierarchija,
principu „įsakau ir kontroliuoju“ (angl. command and control) bei rašytinių taisyklių
taikymu. Kitaip nei tradicinis administravimas, NVV pagrįsta (tariamais) rinkos principais ir
privačiojo sektoriaus vadybos perkėlimu į viešąjį sektorių. Vienas iš pagrindinių NVV
principų yra „leisti ir versti vadybininkus valdyti“. Norint išspręsti viešojo administravimo
problemas ir pasiekti geresnių rezultatų, vadybininkams turi būti suteikta didesnė
autonomija (mažinama išankstinė kontrolė), bet turi būti sukurtos paskatos ir sankcijos už
veiklos rezultatus (didinama paskesnioji kontrolė). Po-NVV doktrinoje siūloma
despecializuoti institucinę sandarą – pavienes agentūras jungti į stambesnius darinius, taip
pat geriau koordinuoti valdžios institucijų veiklą, naudojant įvairias hierarchines, rinkos ar
„tinklo“ priemones. Antra, siūloma užtikrinti tinkamą balansą tarp išankstinės ir
paskesniosios kontrolės, tobulinti valdžios institucijų veiklos procesus, kurie leistų pasiekti
geresnių rezultatų. Trečia, pripažįstamas specialusis valstybės tarnybos statusas ir
specialiosios valstybės tarnautojų tarnybos sąlygos, nors daugiau dėmesio teikiama
lankstumui ir skaidrumui valstybės tarnyboje4. Trumpas vadybinių doktrinų reikšmės
įvertinimas kelioms viešojo administravimo reformų kryptims pateikiamas lentelės
įvertinime.

V. Nakrošis, „Viešojo valdymo reformos Lietuvoje: kodėl ir kuo reikia pakeisti naująją viešąją vadybą?“, Politologija,
61(1), 2011, 65–98.
4
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2 lentelė. Naujosios viešosios vadybos ir po-NVV reikšmė viešojo administravimo
reformos kryptims
1. Vykdomosios
valdžios
institucinė
sandara
2. Finansinės ir
nefinansinės
veiklos
valdymas
3. Personalo
valdymas

Naujoji viešoji vadyba
Politikos formavimo ir įgyvendinimo
atskyrimas, monofunkcinių agentūrų
steigimas
Įvairių finansinio ar nefinansinio veiklos
valdymo priemonių diegimas, perėjimas
nuo išankstinės prie paskesniosios
valdžios institucijų bei tarnautojų
kontrolės
Postų valstybės tarnybos modelis

Po-NVV
Vertikali ir horizontali despecializacija
(agentūrų jungimas), politikos
koordinavimas (hierarchiniai, rinkos,
tinklo mechanizmai)
Išankstinės ir paskesniosios kontrolės
balansas,tinkamo proceso svarba valdžios
institucijose
Špecialusis valstybės tarnybos statusas,
lankstesnis ir skaidresnis valstybės
tarnybos modelis

Šaltinis: Nakrošis, V., ‘Viešojo valdymo reformos Lietuvoje: kodėl ir kuo reikia pakeisti
naująją viešąją vadybą?‘, 2011, Politologija, 61(1), 65–98.
Viešojo administravimo tobulinimo tendencijos ir iniciatyvos bus nagrinėjamos 2008-2013
m. laikotarpiu. Šio laikotarpio pradžia yra siejama su globalios finansų krizės, kurią iššaukė
JAV bankų krizė 2007 m., pradžia EŠ valstybėse narėse 2008 m., o jo pabaiga – su apklausos
vykdymo pradžia tyrimo įgyvendinimo metu (2013 m. III ketvirtyje). Šis laikotarpis gali
būti suskirstytas į keletą trumpesnių etapų. Pavyzdžiui, pirmasis 2008-2009 m. etapas gali
būti siejamas su finansų krize ir po jos sekusia ekonomine krize, kurios metu daugelyje EŠ
valstybių narių buvo priimti sprendimai stimuliuoti nacionalinį ūkį, finansuojant atitinkamas
programas (išskyrus tokias išimtis kaip Baltijos valstybės). Antrasis etapas, kuris vyko
2010-2013 m., susijęs su fiskaline krize dėl augančio biudžeto deficito ir valstybės skolos,
kuris reikalavo fiskalinės konsolidacijos priemonių daugelyje EŠ valstybių narių (įskaitant
Baltijos valstybes, kuriose buvo tęsiamos anksčiau pradėtos fiskalinės konsolidacijos
priemonės). Taigi finansinė krizė šiame tyrime yra analizuojama kaip vienas svarbiausių
viešojo administravimo reformas skatinusių ir įgyvendinimo procese paveikusių faktorių.
Be finansinės krizės viešojo administravimo reformų turiniui įtaką daro ir kiti veiksniai.
Pollittas ir Bouckaertas išskiria tris pagrindinius reformų konteksto ir proceso elementus:
politinius veiksnius (pvz., politiniai vyriausybių prioritetai), teisinius veiksnius (naujus
įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su reforma) ar administracinius veiksnius (pvz.,
už viešąjį administravimą atsakingų institucijų vaidmuo ir kitų valdžios institucijų
dalyvavimas kuriant viešojo administravimo iniciatyvas). Šio analizės pagrindo centre yra
politinio ir administracinio elito priimami sprendimai, kuriems didelės įtakos turi šių trijų
elementų sąveika5.
Elitas daro didelę įtaką priimamų sprendimų turiniui. Dažniausiai viešojo administravimo
reformos kyla būtent iš centrinio valstybės aparato, todėl jos vykdomos „iš viršaus žemyn“ ir
Christopher Pollit and Geert Bouckaert, Public Management Reform: A Comparative Analysis – New Public
Management, Governance, and the Neo–Weberian State.New York: Oxford University Press, 2011, 33.
5
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įgyvendinamos teisinėmis ar vadybinėmis priemonėmis. Tačiau šis elitas nėra izoliuotas – jo
atstovai naudojasi ir yra veikiami išorinėje aplinkoje esančių idėjų. Minėtos idėjos gali kilti iš
naujų valdymo tendencijų, iš visuomenės kylančio spaudimo ar partijos palaikomos
ideologijos6.
Taip pat reikalinga nagrinėti veiksnius, kurie daro įtaką viešojo administravimo reformų
įgyvendinimo procesui. Pavyzdžiui, reformų vykdymas gali susidurti su įvairiomis kliūtimis,
kurios gali apimti politinės lyderystės stoką, vyriausybių pasikeitimus, ūkio atsigavimą,
nepakankamą vadovų palaikymą, interesų grupių pasipriešinimą, konstitucinius ir teisinius
apribojimus, finansavimo ar paskatų stokos reformoms įgyvendinti, informacijos apie
reformas trūkumą, ribotą visuomenės palaikymą reformoms, t. t.
Šio tyrimo analizės pagrindas apima tris pagrindines kintamųjų grupes, kurios pavaizduotos
2 paveiksle:
- Viešojo administravimo kontekstas, kuris apima skirtingas Europos viešojo
administravimo tradicijas, svarbiausius politinius ir ekonominius veiksnius
(Vyriausybių prioritetus ir finansinės krizės įtaką);
-

Viešojo administravimo reformos tendencijos ir iniciatyvos. Ši kintamųjų grupė
apima reformų turinį ir procesą, reformas įtakojančius veiksnius, pagrindines viešojo
administravimo iniciatyvas per paskutinius metus;

-

Viešojo administravimo pokyčiai (įskaitant reformų įtaką pokyčiams).

2 paveikslas. Viešojo administravimo konteksto, reformos ir pokyčių kintamųjų
grupės
Viešojo
administravimo
kontekstas

Viešojo
administravimo
reformos tendencijos
ir iniciatyvos

Administracinės tradicijos
(Europos šalių grupės)

Viešojo administravimo
reformų turinys:
uždaviniai ir priemonės

Finansinės krizės įtaka

Veiksniai, įtakojantys
viešojo administravimo
reformas ir iniciatyvas

Vyriausybių prioritetai

Pagrindinės viešojo
administravimo
tobulinimo iniciatyvos ir jų
characteristikos

Viešojo
administravimo
pokyčiai

Viešojo administravimo
reformų įtaka pokyčiams

Bendri viešojo
administravimo pokyčiai

Šaltinis: VPVI.
6

Ten pat, 34.
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Kitas aktualus koncepcinis klausimas yra viešojo administravimo tobulinimo (reformų)
iniciatyvų apibrėžimas. Šiame tyrime iniciatyvomis bus laikomos pagrindinės įstatymų
leidžiamosios ar vykdomosios valdžios (ypač už viešąjį administravimą atsakingų
institucijų) politinės, teisinės, vadybinės, organizacinės ar kitos priemonės, kuriomis
siekiama palankių pokyčių. 3 lentelėje pateikiama informacija, kokios priemonės gali būti
priskirtos skirtingoms iniciatyvų grupėms, nurodant konkrečių Lietuvos iniciatyvų
pavyzdžius. Tyrimo metu buvo nagrinėjamos tiek jau įvykdytos, vykdomos ar planuojamos
taikyti viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvos.
3 lentelė. Viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvų tipų pavyzdžiai

Iniciatyvų
pavyzdžiai

Atitinkami
Lietuvos
iniciatyvų
pavyzdžiai

Viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvų tipai
Politinės
Teisinės
Vadybinės
Organizacinės
iniciatyvos
iniciatyvos
iniciatyvos
iniciatyvos
Koalicinės sutartys,
Teisėkūros planai,
Peržiūros ir
Naujos reformos
pavyzdinės
įstatymai, kiti teisės
vertinimai,
institucijos,
(flagship)
aktai, iniciatyvos dėl koncepcijos,
pareigūnai ar
iniciatyvos,
jų geresnio jų
strategijos,
padaliniai, specialios
Vyriausybių
taikymo ir
programos,
tyrimų komisijos,
programos,
įgyvendinimo
specialios priemonės tarpinstitucinis
Vyriausybių vadovų
užtikrinimo
ir projektai
bendradarbiavimas
kalbos
geroji organizacinė
praktika
Vyriausybės
Valstybės tarnybos
Vykdomosios
VRM Viešojo
prioritetai ar
įstatymo pataisos,
valdžios sistemos
valdymo politikos
Vyriausybės
Administracinės
sandaros tobulinimo departamento,
programos
naštos mažinimo
koncepcija, Viešojo
Valstybės valdymo
įgyvendinimo
įstatymas, Valstybės valdymo tobulinimo tobulinimo
prioritetinės
informacinių išteklių programa, VORT
(„Šaulėlydžio“)
priemonės
įstatymas
projektas
komisijos veikla

Pagaliau reikalinga koncepciškai apibrėžti gerąją EŠ valstybių narių viešojo administravimo
praktiką, kurią reikalinga objektyviai (remiantis tam tikrais kriterijais) atskirti nuo kitos
praktikos šioje srityje. Šiame tyrime gerąją praktiką siūloma apibrėžti naudojant šiuos
svarbiausius kriterijus:
-

Iniciatyvos svarba ir atitikimas visuomenės / valstybės poreikiams: Kiek
viešojo administravimo tobulinimo iniciatyva sprendžia aktualų visuomenės /
valstybės poreikį? Kiek atitinkama iniciatyva sudaro svarbų EŠ valstybių narių
vyriausybių ar atsakingų organizacijų prioritetą viešojo administravimo srityje?

-

Iniciatyvos novatoriškumas: Kiek siūlomas sprendimas yra naujoviškas EŠ,
nacionaliniu ar organizaciniu lygiu? Kiek atitinkama iniciatyva sudaro galimybes
kitoms viešojo administravimo institucijoms / organizacijoms mokytis iš jos
įgyvendinimo bei perkelti gerąją praktiką?

-

Iniciatyvos sukelti pokyčiai ir / ar poveikis: Kokie pokyčiai įvyko dėl
vykdomos iniciatyvos? Kokį poveikį ši iniciatyva padarė viešųjų finansų
subalansavimui, viešosios politikos efektyvumui ir rezultatyvumui, viešųjų ir
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administracinių paslaugų kokybei ir prieinamumui? Ar yra objektyvių ar
subjektyvių įrodymų apie šios iniciatyvos indėlį siekiant atitinkamų pokyčių?
Viešojo administravimo tobulinimo tendencijos ir iniciatyvos analizuojamos EŠ šalyse bei
kitose Europos šalyse (EŠ šalyse kandidatėse ir Europos šalyse, kurios yra EUPAN
stebėtojos). Šias šalis galima priskirti kelioms skirtingoms šalių grupėms, pagal kurias bus
atliekama apklausos duomenų analizė. Šiame tyrime naudojamos kelios Europos šalių grupių
klasifikacijos, kurių kriterijai (EŠ plėtros, geografinis, administracinės tradicijos) ir rezultatai
pateikiami 4 lentelėje. Antroji ir trečioji klasifikacijos yra susijusios tarpusavyje.
4 lentelė. ES valstybių narių klasifikacijos viešojo administravimo tobulinimo
iniciatyvų analizei
Nr.
1.

Klasifikacijos kriterijus
EŠ plėtros kriterijus pagal narystės
EŠ pradžios laikotarpį (iki ir po 2004
m.)

2.

Geografinis
kriterijus
pagal
geografinius
Europos
regionus
remiantis
Jungtinių
tautų
klasifikacija
Administracinių tradicijų kriterijus
pagal panašias EŠ valstybes nares

3.

ES valstybių narių grupės
ES-15 arba „senosios“ narės (BE, EL, LU, DK, EŠ, NL, DE, FR, PT,
IE, IT, UK, AT, FI, SE), ES-12 (BE, EL, LU, DK, ES, NL, DE, FR, PT,
IE, IT, UK) arba „naujosios“ narės (PL, CZ, CY, LV, LT, ŠI, EE, ŠK,
HU, MT, BG, RO, HR) kandidatės (RŠ, BA, IŠ, ME, TR) potenciali
kandidatė (AL, KV), stebėtoja (CH)
Šiaurės Europa (DK, EE, FI, IE, LV, LT, ŠE, UK, IŠ), Rytų Europa
(BG, CZ, HU, PL, RO, ŠK, ), Vakarų Europa (AT, BE, DE, FR, LU,
NL, CH) ir Pietų Europa (EL, IT, MT, PT, SI, ES, CY, HR, AL, RS,
BA, ME, KV, TR)
Anglosaksų tradicija (IE, MT, UK), Kontinentinės Europos
tradicija (AT, BE, FR, DE, LU, NL, SI, CH), Pietų Europos
tradicija (CY, EL, IT, PT, ES, AL, TR), Skandinavijos tradicija
(DK, ŠE, FI, EE, IŠ), Rytų Europos tradicija (CZ, HU, LT, LV, ŠK,
BG, RO, HR, RS, BA, ME, KV, PL)

Šaltinis: VPVI pagal United Nations, Composition of macro geographical (continental) regions,
geographical
sub-regions,
and
selected
economic
and
other
groupings.
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#europe;
EU
enlargementshttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:EU27; Demmke, Henökl and Moilanen. What are Public Services Good at? Success of Public
Services in the Field of Human Resource Management. Report to the 50th Meeting of the
Directors-General of Public Services of the Member States of the European Union, May 2008.
Kadangi Europos šalių apklausoje dalyvavo skirtingų už viešąjį administravimą atsakingų
organizacijų respondentai, jie bus suskirstyti į tris pagrindinius organizacijų tipus:
Vyriausybės centras (Valstybės, Vyriausybės, Kabineto, Ministrų tarybos, Ministro
Pirmininko biurai / kanceliarijos / prezidentūros); ministerijos (pvz., Finansų ar Vidaus
reikalų ministerijos); agentūros ar Vyriausybei pavaldžios įstaigos (pvz., Viešojo
administravimo modernizavimo agentūra).

1.2.

Tyrimo metodai ir jų taikymas
Šiekiant atlikti kokybišką vertinimą buvo parinkti tinkamiausi kiekybiniai ir kokybiniai
tyrimo metodai, kurie padėjo įgyvendinti iškeltas vertinimo užduotis. Viso vertinimo metu
buvo taikomi šie tyrimo metodai:
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-

Turimos informacijos analizė;

-

Apklausa ir duomenų analizė;

-

Viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvų sąvado rengimas;

-

Gerosios EŠ šalių praktikos aprašymas;

-

Lietuvos viešojo administravimo tobulinimo atvejo studija, privalumų ir trūkumų
analizė remiantis EŠ šalių patirtimi.

1.2.1. Turimos informacijos analizė
Atliekant tyrimą vienas svarbiausių informacijos šaltinių buvo duomenys, gauti atlikus
įvairių pirminių ir antrinių šaltinių analizę. Pirminiai informacijos šaltiniai, kurie buvo
naudojami analizei – tai anglų ir kitomis kalbomis parengti viešai prieinami nacionaliniai
teisės aktai, strategijos ir programiniai dokumentai, jų įgyvendinimo priemonių planai. Tuo
tarpu antriniai šaltiniai – tai naujausi tyrimai, ataskaitos ir studijos apie viešojo
administravimo tobulinimo iniciatyvas EŠ šalyse ekonominės ir finansų krizės laikotarpiu
(2008-2013 m.). Švarbiausias šiai atskaitai antrinis šaltinis yra Airijos pirmininkavimo metu
atliktas kokybinis EUPAN narių tyrimas. Airijos tyrimo rezultatai buvo naudojami rengiant
EUPAN atstovų klausimyną ir trianguliuojant tyrimo metu gautus statistinius rezultatus.
Surinkta informacija buvo analizuojama, siekiant identifikuoti, kokiais būdais 2008-2013 m.
laikotarpiu buvo siekiama užtikrinti efektyvesnį finansinių išteklių panaudojimą, kaip buvo
optimizuojama institucinė sandara, kokiais būdais tobulintas žmogiškųjų išteklių ir veiklos
valdymas ir kokias skaidraus viešojo administravimo iniciatyvas įgyvendino EŠ valstybės
narės ir kitos Europos šalys. Atskiras dėmesys atliekant turimos informacijos analizę bus
skirtas Lietuvos atvejui ištirti.
Galutinis pirminių ir antrinių informacijos šaltinių, aktualių atliekant tyrimą, sąrašas yra
pateikiamas ataskaitos literatūros sąraše.

1.2.2. Apklausa ir duomenų analizė
Respondentai. Apklausos dalyvių sąrašas buvo sudarytas iš EUPAN (Europos viešojo
administravimo tinklo) narių tinklo: EŠ valstybių, asocijuotų šalių, kandidačių ir stebėtojų
statusą turinčių šalių ekspertų, apklausiant po vieną ekspertą iš kiekvienos tyrime
analizuojamos šalies. Galutinis su Užsakovu suderintas respondentų sąrašas buvo sudarytas
iš 38 EUPAN narių, kurių didžiąją dalį sudarė asmenys, užimantys generalinių direktorių
pareigas. Vykdant apklausą respondentų sąrašas buvo koreguojamas, atsižvelgiant į
rekomendacijas, sulauktas iš pirminių kontaktinių asmenų, taip pat atnaujinamas dėl
pasikeitusių atsakingų asmenų. Tokiu būdu minėtais atvejais buvo pasiekti asmenys, buvę
tiesiogiai atsakingi arba artimai susidūrę su viešojo administravimo reformų planavimu ir /
ar įgyvendinimu savo šalyse ir todėl galėję pateikti išsamios ir patikimos pirminės
informacijos apie viešojo administravimo sektoriaus pertvarkas ir įgyvendinamas iniciatyvas
Europos valstybėse.
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Apklausos planas. Viešojo administravimo specialistų apklausa buvo vykdoma šiais etapais:


Pirmas etapas – apklausos tikslo ir uždavinių suformulavimas. Apklausos tikslas
yra surinkti informaciją, reikalingą viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvų
sąvadui ir tendencijų analizei. Atsižvelgiant į analizės pagrindą, siekiama surinkti
informaciją apie Europos šalių pradinę viešojo administravimo situaciją iki 2008
m. krizės, dažniausiai taikomas valdžios išlaidų optimizavimo, institucinių
struktūrų optimizavimo, veiklos valdymo tobulinimo, žmogiškųjų išteklių
valdymo modernizavimo ir skaidraus viešojo administravimo iniciatyvas, įvertinti
per 2008-2013 m. Europos šalyse įvykusius pokyčius ir nustatyti viešojo
administravimo reformų įgyvendinimo bruožus.



Antras etapas – pradinio klausimyno parengimas, atsižvelgiant į apklausos tikslą
ir nurodytus uždavinius. Klausimynas buvo suderintas su Užsakovu ir tik tuomet
perkeltas į el. apklausų įrankį.



Trečias etapas – pradinio klausimyno testavimas („pilotavimas“) su keliais
Lietuvos respondentais. Užsakovas taip pat turėjo galimybę išbandyti el. apklausų
versijos funkcionalumus ir pareikšti pastabas ir pasiūlymus. Galutinio
klausimynas buvo parengtas, atsižvelgiant į testavimo rezultatus.



Ketvirtas etapas – respondentų kvietimas dalyvauti apklausoje. Buvo parengtas
bendras užsakovo ir paslaugų tiekėjo kvietimas. Šis kvietimas išplatintas siunčiant
asmeninius el. laiškus su apklausos nuoroda. Iš viso buvo išsiųsti 38 kvietimai.



Penktas etapas – padėkų / priminimų laiškų siuntimas respondentams,
respondentų konsultavimas ir jų problemų sprendimas. Pradiniame etape buvo
suplanuota siųsti tik du priminimus neatsakiusiems respondentams, tačiau dėl
mažo atsakiusiųjų skaičiaus ir būtinybės keisti kai kurių šalių respondentus,
priminimai buvo iš viso siųsti 9 kartus. Iš viso apklausų programine įranga Fluid
Surveys v.4.0 buvo išsiųstas 104 priminimas. Tačiau taip pat buvo nuolatos
teikiamos respondentų konsultavimo paslaugos el. paštu.



Šeštas etapas – apklausos užbaigimas. Šio etapo metu buvo parengta apklausos
ataskaita ir atliekama galutinė duomenų analizė.

Apklausos duomenų analizė. Gauti 35 šalių apklausos duomenys buvo susisteminti ir jų
pagrindu parengtas viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvų sąvadas bei nustatytos
viešojo administravimo tobulinimo tendencijos. Iniciatyvos buvo sisteminamos ir
analizuojamos 1.2.3. ataskaitos poskyryje pateikiamais pjūviais / temomis.
Duomenims pagal 1.2.3. ataskaitos poskyryje įvardytus pjūvius / temas apibendrinti buvo
taikomi aprašomosios statistikos metodai (tokie kaip dažnių analizė). Be to, iniciatyvų, kurių
skaičius bus pakankamai didelis, analizei buvo taikomi ne tik aprašomosios, bet ir išvadų
statistikos metodai, tokie kaip koreliacija. Išvadų statistikai statistiniai testai buvo
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pasirenkami priklausomai nuo kintamųjų apibrėžimo ir tipo, o jų vertės buvo
interpretuojamos pagal toliau lentelėje pateikiamą informaciją. Duomenų analizė buvo
atliekama naudojant SPSS Statistics programinę įrangą. Papildoma išvadų analizė leido
nustatyti svarbiausius reikšmingus ryšius tarp viešojo administravimo tobulinimo
trajektorijų ir tokių kintamųjų kaip šalių grupės, krizės įtaka, politiniai prioritetai ir kiti
akademiniuose tyrimuose pagrįsti viešojo administravimo reformos kintamieji. Siekiant
didesnio ataskaitos nuoseklumo ir aiškumo, svarbūs konkrečių klausimų metodologiniai
paaiškinimai yra pateikiami 2-4 skyrių išnašose.
5 lentelė. Išvadų statistikos metodai
Metodo pavadinimas

Tikslas

Kramerio V kriterijus
(Cramer’s V)

Škirtas matuoti vardinių
kintamųjų ryšiams.

Kendalo tau-b kriterijus
(Kendall’s tau-b)

Škirtas matuoti ranginių
kintamųjų ryšiams.

Vienfaktorinė
dispersinė analizė
(One-way ANOVA)

Skirtas nustatyti kintamojo,
išmatuoto skirtingose
populiacijose, vidurkių
skirtumą.

Reikšmės
Nuo 0 (kai ryšio tarp kintamųjų nėra) iki 1 (kai yra
absoliutus ryšys tarp kintamųjų). Kitų ryšio
kiekybinių reikšmių interpretacija:
 >0.5 stiprus ryšys;
 >0.3 vidutinis ryšys;
 >0.1 silpnas ryšys.
Nuo -1 (kai kintamieji absoliučiai susiję atvirkštiniu
ryšiu) iki 1 (kai kintamieji absoliučiai susiję
tiesioginiu ryšiu). Kitų ryšio kiekybinių reikšmių
interpretacija:
 |+/- 0.5| stiprus ryšys;
 |+/- 0.3| vidutinis ryšys;
 |+/- 0.1| silpnas ryšys;
 0 = ryšio nėra.
Reikšmingas skirtumas yra tuomet, kai vidurkių
bent tarp dviejų kintamųjų skirtumas gali būti
apibūdintas p reikšme < .05 , o F kriterijaus reikšmė
didesnė už 1.

Kadangi EUPAN apklausos respondentai buvo už viešojo administravimo reformas Europos
šalyse atsakingi vadovai arba kiti tarnautojai, siekiant kontroliuoti galimą jų nuomonių
subjektyvumą buvo naudojamos šios priemonės:
-

Pirma, apklausos klausimai buvo formuluojami paprastai ir aiškiai, kad jie nebūtų
dviprasmiškai interpretuojami apklausos respondentų;

-

Antra, apklausos klausimyne atsakymai buvo formuluojami konkrečiai, kad
respondentai neturėtų galimybių jų tendencingai interpretuoti;

-

Trečia, apklausos klausimyne buvo suformuluotas kontrolinis klausimas, pagal
kurį buvo patikrinti kitų klausimų atsakymai. Kadangi bendras viešojo
administravimo pagerėjimas statistiškai koreliavo su asmeniniu respondentų
įsitraukimu į viešojo administravimo reformas, dėl tendenciškumo šio klausimo
duomenys nebuvo naudojami analizės metu.
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1.2.3. Viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvų sąvado rengimas
Sąvado formatas. Šąvadas buvo kuriamas ir pateikiamas MS Excel formatu. Atsižvelgiant į
sąvado specifiką, MS Excel yra daugiausia privalumų turintis formatas – tai programa, kuri
yra prieinama ir naudojama daugumos kompiuterio naudotojų, nereikalauja papildomų
investicijų į programinę įrangą, turi pagrindines funkcijas, reikalingas sąvado naudojimui
(filtravimas, grupavimas, paieška, sumavimas). Pvz., sąvade pateikiamą informaciją galima
filtruoti pagal įvairius kriterijus: valdžios išlaidų optimizavimo iniciatyvos, teisinės
iniciatyvos, 2013 m. pabaigtos iniciatyvos, Lietuvos iniciatyvos, inovatyviausios iniciatyvos,
ir t. t.
Sąvado kūrimo procesas. Pagrindiniai sąvado kūrimo etapai:


Sąvado reikalavimų suformulavimas. Siekiant sukurti potencialių naudotojų poreikius
atitinkantį sąvadą, pirmiausiai buvo identifikuoti būsimo sąvado naudotojai ir naudojimo
tikslai. Kadangi sąvado tikslas yra pateikti 2008-2013 m. laikotarpio gerosios praktikos
iniciatyvas, iš kurių galėtų pasimokyti visos EUPAN tinklo narės, EŠ kandidatės ir stebėtojų
statusą turinčios šalys, todėl sąvadas yra pateikiamas anglų kalba. Taip pat buvo
atsižvelgta į užsakovo pasiūlymą, kad iniciatyvų kataloge daugiausia dėmesio būtų
teikiama novatoriškoms iniciatyvoms.



Sąvado dizainas. Tai sąvado kategorijų / duomenų klasifikacijos sukūrimas, duomenų
aprašų ir pildymo taisyklių sukūrimas, duomenų stulpelių ir eilučių išdėstymo MS Excel
duomenų byloje planavimas.



Sąvado pildymas. Tai apklausos duomenų perkėlimas į sąvadą, atsižvelgiant į sąvado
duomenų aprašus ir pildymo taisykles. Šąvado pildymas yra taip pat susijęs su sąvado
dizaino tobulinimu, kuris buvo atliktas du kartus. Pirmą kartą sąvado funkcionalumas
buvo testuojamas prieš pradedant vykdyti Europos šalių apklausą, kad būtų
kontroliuojamas visų reikiamų duomenų gavimas. Gavus pirmuosius šalių atsakymus
iniciatyvų sąvadas buvo dar kartą išbandytas: nusprendus, kad apklausos įrankis suteikia
visą reikalingą informaciją, buvo patobulintas sąvade pateikiamos informacijos
išdėstymas, kad jis būtų „draugiškas“ visiems vartotojams. Iš viso sąvade yra pateikiamos
iš viso 87 iniciatyvos iš 33 šalių. Teisines viešojo administravimo iniciatyvas dažniausiai
pasirinko kontinentinės Europos ar RVE šalių tradicijų, kuriose viešasis administravimas
labiau grįstas teise, šalys. RVE šalyse (pvz., Šerbijoje, Šlovėnijoje, Lietuvoje, Čekijoje,
Vengrijoje) dažniausiai rengiamos viešojo administravimo tobulinimo strategijos,
programos ir veiksmų planai.



Sąvado išbandymas. Tai antroji užpildyto sąvado stadija, kai sąvado duomenis ir funkcijas
testavo sąvado vartotojas, todėl šiame etape dėl sąvado struktūros ir funkcionalumų
pastabas tiekė ir užsakovas.



Sąvado naudojimas. Tai galutinės sąvado versijos pateikimas užsakovui, užsakovo
konsultavimas dėl sąvado naudojimo galimybių ar duomenų.
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Sąvado turinys. Šąvado informacijos šaltinis yra viešojo administravimo specialistų iš
EUPAN tinklo narių, EŠ šalių kandidačių ir stebėtojų statusą turinčių šalių apklausa. Šąvadą
sudaro dvi dalys: (1) sąvado duomenų ir pildymo išaiškinimas, (2) iniciatyvų duomenų bazė
(duomenys apie kiekvieną iniciatyvą pagal tam tikras temas ar požymius).
3 paveikslas. Sąvado struktūra ir duomenų tipai.

Duomenų ir
pildymo
IŠAIŠKINIMAI.

Iniciatyvų
SĄVADAS.

Aiškinamasis
tekstas.

Lentelė.

Šaltinis: VPVI.
Šąvado pagrindas yra V klausimyno dalyje (žr. 1 priedas) pateiktos Europos šalyse vykdytos
viešojo administravimo iniciatyvos – pagrindinės įstatymų leidžiamosios ar vykdomosios
valdžios (ypač už viešąjį administravimą atsakingų institucijų) teisinės, vadybinės,
organizacinės ar kitos priemonės, kuriomis siekiama palankių pokyčių. Viešojo
administravimo tobulinimo iniciatyvos yra aprašytos sąvado eilutėse, o stulpeliai skirti
iniciatyvų požymiams aprašyti. Iniciatyvų sąvado stulpelių temos:
1. Iniciatyvos pavadinimas
2. Iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpis:
a. Iniciatyvos pradžios data;
b. Iniciatyvos įgyvendinimo pabaigos data;
3. Iniciatyvos įgyvendinimo būsena:
a. Įvykdyta;
b. Vykdoma;
4. Iniciatyvos tikslai
5. Iniciatyvos rezultatai
6. Iniciatyvai būdingos viešojo administravimo trajektorijos:
a. Valdžios išlaidų optimizavimas;
b. Institucinių struktūrų optimizavimas;
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c. Veiklos valdymo tobulinimas;
d. Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas;
e. Škaidrus viešasis administravimas, el. valdžia ir visuomenės
įtraukimas;
7. Iniciatyvų tipai:
a. Teisinės;
b. Vadybinės;
c. Organizacinės;
8. Šalys ir jų grupės:
a. Šalies pavadinimas;
b. Priklausomybė šalių grupei pagal ES plėtros kriterijų;
c. Priklausomybė šalių grupei pagal geografinį kriterijų;
d. Priklausomybė šalių grupei pagal administracinių tradicijų
kriterijų;
9. Iniciatyvos gerosios praktikos kriterijai:
a. Iniciatyvos svarba;
b. Iniciatyvos novatoriškumas;
c. Iniciatyvos (tikėtinas) poveikis;
d. Pritaikomumas;
10. Bendroji kontaktinė informacija:
a. Daugiau informacijos apie iniciatyvą galintis suteikti asmuo;
b. Asmens pareigos ir institucija;
c. Elektroninio pašto adresas;
d. Telefono numeris.
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1.2.4. Gerosios EŠ šalių praktikos aprašymas
Geroji praktika – tai sėkmingos ir inovatyvios iniciatyvos, kurios išskirtiniu ir išliekančiu
poveikiu prisideda prie tam tikros problemos sprendimo. Gerųjų praktikų atranka leidžia
sukaupti žinias, leidžiančias išsiaiškinti, kas tam tikruose kontekstuose veikia ir sprendimų
priėmėjams pateikti atitinkamas rekomendacijas. Todėl gerosios praktikos pavyzdžiai
atlieka tris funkcijas 1) identifikuoja sėkmingas iniciatyvas, 2) aprašo sėkmę ar nesėmę
lėmusius veiksnius ir 3) sukuria veiklos gaires7.
Gerosios praktikos pavyzdžiai gali būti atrinkti taikant skirtingus kriterijų rinkinius. Tačiau
šiame tyrime gerosios EŠ šalių praktikos atveju yra laikoma sėkminga viešojo
administravimo tobulinimo iniciatyva, kuri atitinka šiuos kriterijus: iniciatyvos svarba,
inovatyvumas, poveikis / rezultatai ir pritaikomumas (žr. 6 lentelė). Šie kriterijai buvo
atrinkti remiantis 2012-2013 m. vyksiančių viešojo sektoriaus apdovanojimų, tokių kaip
Jungtinių Tautų viešojo sektoriaus konkursas (2012 m. ir 2013 m.), Europos viešojo
sektoriaus konkursas (EPSA, 2013 m.) kriterijais, taip pat Lietuvoje vykusios vadybai ir
viešajam administravimui skirtos Europos 7-oji kokybės konferencijos kriterijais.
6 lentelė. Gerosios praktikos iniciatyvų atrankos kriterijai.
Iniciatyvos svarba
Inovatyvumas

Poveikis/rezultatai
Pritaikomumas

Kokiu lygiu iniciatyva atitinka šalies ekonominę situaciją,
poreikius ir prioritetus
Sprendimo naujumas, iniciatyvos kūrybiškumo ir
novatoriškumo laipsnis palyginus su paprastai vyraujančia
praktika
Iniciatyvos (tikėtinas) poveikis viešojo administravimo
sistemai
Iniciatyvos pritaikomumas kituose kontekstuose, srityse ar
šalyse

Tyrimo metu gerosios praktikos pavyzdžius padėjo identifikuoti apklausos metodas.
Atsakydami į apklausos klausimyną respondentai trumpai turėjo įvardinti iniciatyvos
pavadinimą ir kelis esminius jos bruožus kaip iniciatyvos tikslai ir rezultatai. Taip pat
respondentai penkių balų skalėje turėjo įvertinti iniciatyvą pagal 7 lentelėje pateiktus
kriterijus, kur 1 reiškė visišką iniciatyvos atitikimą nurodytam kriterijuj, o 5 – visišką
neatitikimą. Galiausiai siekiant gerosios praktikos pavyzdžiuose pateikti visą reikiamą
informaciją, respondentų buvo prašoma nurodyti kontaktinį asmenį, kuris galėtų pateikti
papildomos informacijos apie pavyzdinės iniciatyvos turinį. Gerosios praktikos pavyzdžiai
buvo atrinkti pagal jų aktualumą Lietuvos viešojo administravimo kontekstui. Kiekvienas
atskiras atvejis buvo aprašomas informaciją pateikiant draugiška forma: aiškiai,
Edward T. Jennings, „Best practices in public administration: how do we know them? How can we use them?“
Administratie si management public, Nr. 7, 2007, 2-3. <http://www.ramp.ase.ro/en/_data/files/articole/9_01.pdf>
7
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koncentruotai ir nuosekliai. Europos šalių gerosios praktikos aprašymo struktūra yra
pateikiama 4 paveiksle, o patys gerosios praktikos aprašymai yra pateikiami šios ataskaitose
4 skyriuje.
4 paveikslas. Gerosios praktikos pavyzdžių aprašymo struktūra

Gerosios praktikos pavyzdžio pagrindinė informacija
(pavadinimas, šalis, įgyvendinimo metai, kt.)

Gerosios praktikos pavyzdžio pagrindinės
iniciatyvos idėjos pristatymas

Gerosios praktikos pavyzdžio sukeltas poveikis
(jeigu iniciatyva yra įgyvendinta)

Šaltinis: VPVI.

1.2.5. Lietuvos viešojo administravimo tobulinimo atvejo studija, privalumų ir trūkumų
analizė remiantis EŠ šalių patirtimi
Vykdant analizę atvejo studijos tyrimo būdu buvo siekiama išsamiai ir detaliai išanalizuoti
Lietuvoje vykdytas viešojo administravimo tobulinimo trajektorijas ir iniciatyvas, jų sėkmę /
nesėkmę lėmusius veiksnius ir jų pasiekimus. Atliekant atvejo studijas buvo naudojami tokie
duomenų surinkimo metodai kaip anksčiau atliktų tyrimų, vertinimų, teisės aktų, strategijų
ir kitų dokumentų analizė, statistinių duomenų analizė, apklausos duomenų analizė.
Galutinis atvejo studijos formatas yra struktūriškai pristatytas 5 paveiksle.
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5 paveikslas. Atvejo studijos struktūra

Įvadas
Apibendrinimas ir trumpas esamos padėties
pristatymas
Kontekstas: pagrindinės problemos, su kuriomis
buvo susidurta
Viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvų
pristatymas ir jų sukeltas poveikis

Šaltinis: VPVI.
Didelę svarbą Lietuvos viešojo administravimo studijai taip pat turėjo atlikta EUPAN tinklo
narių apklausa, leidusi surinkti pirminę informaciją apie Europos šalių vykdytas viešojo
administravimo trajektorijas ir iniciatyvas. Apklausos metu gauti duomenys apie
svarbiausias viešojo administravimo tobulinimo kryptis ir pasiektus rezultatus kitose šalyse
leido įvertinti Lietuvoje taikytas reformų priemones lyginamuoju aspektu. Atliekant šį
lyginimą ir siekiant visapusiškai objektyvių ir prasmingų tyrimo rezultatų buvo sukurtas
kelių etapų kiekybinis statistinės analizės dizainas, paremtas tirtos šalių imties vidurkių
įverčių ir Lietuvos atvejo sugretinimu.
Pagrindinis uždavinys, siekiant nustatyti Lietuvos viešojo administravimo reformų
privalumus ir trūkumus, buvo nustatyti, kaip ir kokios Lietuvoje taikytos viešojo
administravimo reformų priemonės skyrėsi nuo vyraujančių pertvarkų trajektorijų Europos
valstybėse. Tam buvo išskirti kiekvienos iš tyrime identifikuotos reformos priemonės taikyto
masto vidurkiai, kurie lyginti su Lietuvos situacija. Siekiant atlikti detalią analizę tose srityse,
kur Lietuvos praktika reikšmingai skyrėsi nuo bendrųjų tendencijų, buvo nagrinėjami
atvejai, kai konkrečios reformos priemonės pritaikymo mastas daugiau nei per standartinį
kintamųjų imties nuokrypį skyrėsi nuo vidurkio. Apibendrintai tokį kintamųjų palyginimo ir
atrankos tolimesnei analizei dizainą galima aprašyti naudota formule:

σ - |(priemonė Xn1, priemonė Xn2,....., priemonė Xnt)/ nt – priemonė X LT| ≥ 0
=
priemonės taikymas Lietuvoje ir Europoje nesiskiria reikšmingai

σ - |(priemonė Xn1, priemonė Xn2,....., priemonė Xnt)/ nt – priemonė X LT| ≤ 0
=
priemonės taikymas Lietuvoje ir Europoje skiriasi reikšmingai i atvejis yra toliau detaliai analizuojamas
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Joje σ - standartinis imties nuokrypis; X – konkrečios priemonės taikymo įvertis, n – valstybė,
t - tyriame dalyvaujančių valstybių skaičius.
Tokiu būdu akumuliuoti duomenys toliau agreguojami pagal priemonių priskyrimą
atskiroms trajektorijoms (plačiau žr. 2 šios ataskaitos skyrių), taip analizuojant ne tik
atskiras bet ir bendrąsias Lietuvą išskiriančias tendencijas. Galiausiai naudojantis kitais
šaltiniais, teikiančiais informaciją apie viešojo administravimo tobulinimą Lietuvoje,
kiekybinio tyrimo rezultatai pristatomi interpretuojant juos platesniame Lietuvos situacijos
kontekste (išsamūs šio lyginimo rezultatai pristatomi 4 skyriuje).
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2. VIEŠOJO ADMINIŠTRAVIMO TOBULINIMO
TENDENCIJOS EUROPOŠ ŠALYŠE
Europos šalyse viešojo administravimo situacijai 2008 m. (iki globalios finansinės krizės
pradžios) buvo būdingos tam tikros problemos. EUPAN respondentai labiau nesutiko nei
sutiko, kad veikla buvo orientuota į rezultatus (62,9 proc.), piliečiai buvo pakankamai įtraukti
į sprendimų priėmimą ir paslaugų teikimą (60,6 proc.), reglamentavimas buvo būtinas ir
administracinė našta buvo ribota (59,4 proc.), o žmogiškųjų išteklių valdymas buvo
adekvatus (54,3 proc.). Problemų mastas skyrėsi pagal skirtingas Europos šalis: pvz., viešųjų
paslaugų kokybės problemos buvo statistiškai reikšmingai labiau būdingos ES-13,
kandidatėse ir kitos Vakarų Balkanų šalyse.
6 paveikslas. Viešojo administravimo situacija Europos valstybėse iki finansinės krizės
pradžios

Šaltinis: VPVI.
Pastaba: paveiksle pateikiamas procentas respondentų, visiškai sutikusių ir greičiau
sutikusių nei nesutikusių su išvardintais teiginiais apie viešojo administravimo situaciją jų
šalyje iki finansinės krizės.
Prasidėjus finansinei krizei daugelis Europos šalių vyriausybių sudarė ar pakeitė viešojo
administravimo reformų programas, kurių metu buvo siekiama ne tik mažinti valdžios
išlaidas, bet ir tobulinti viešojo administravimo struktūras, procesus bei paslaugų teikimą
piliečiams. Remiantis atliktos EUPAN ekspertų tinko apklausos duomenimis, pagrindiniais
2009-2013 m. vykdytų viešojo administravimo reformų tikslais buvo laikomas viešojo
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administravimo efektyvumo didinimas (visi respondentai rinkosi šį prioritetą kaip labai arba
gana svarbų), taip pat skaidrumas ir atvirumas, valdžios išlaidų mažinimas, viešųjų paslaugų
kokybės ir prieinamumo didinimas, sub-nacionalinės valdžios institucinės sandaros
tobulinimas ir administracinės naštos mažinimas gyventojams ir verslui (šiuos tikslus rinkosi
97 proc. respondentų).
Atlikta aktualių ataskaitų, tyrimų ir studijų duomenų analizė 8 taip pat leidžia teigti, jog didelę
įtaką viešojo administravimo tobulinimo tendencijoms daro finansų ir ekonominės krizės
padariniai. Viena vertus, padidėjusi paklausa viešojo sektoriaus teikiamoms paslaugoms
riboja galimybes atsisakyti kaštų prasme neefektyvių funkcijų, kita vertus, dėl patiriamo
stipraus fiskalinio spaudimo neišvengiamai kyla poreikis riboti valdžios išlaidas. Atitinkamai
pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria EŠ valstybės ir kitos Europos šalys tobulindamos
viešąjį administravimą, yra šie: 1) poreikis užtikrinti aukštos kokybės viešųjų paslaugų
teikimą mažesnėmis sąnaudomis, 2) siekis didinti viešojo sektoriaus efektyvumą ir
orientaciją į rezultatus bei 3) būtinybė užtikrinti valdymo procesų atvirumą ir skaidrumą.
Nors kiekvienai šaliai būdingas skirtingas požiūris, kokiomis priemonėmis minėtus iššūkius
derėtų spręsti, bendrai galima identifikuoti penkias svarbiausias viešojo administravimo
reformų kryptis per pastaruosius metus:
-

Efektyvesnis finansinių išteklių naudojimas ir struktūrinės reformos;

-

Institucinės sandaros optimizavimas;

-

Žmogiškųjų išteklių valdymo praktikų tobulinimas;

-

Veiklos valdymo tobulinimas;

-

Škaidrus viešasis valdymas, el. valdžia ir piliečių įsitraukimas.

Toliau 7 paveiksle pateikiami tyrimo metu atliktos ekspertų apklausos rezultatais paremti
duomenys apie dažniausiai viešojo administravimo specialistų identifikuotas reformų
trajektorijas viešojo administravimo srityje, iš kurių dažniausia – skaidraus viešojo
administravimo, el. valdžios ir piliečių įsitraukimo skatinimo tendencija (29 proc.). Krizės
laikotarpiu (nuo 2009 m.) taip pat dažnai buvo kreipiamas dėmesys į žmogiškųjų išteklių (22
proc.) ir institucijų veiklos valdymo tobulinimą (27 proc.). Rečiausiai ekspertai dideliu ir
vidutiniu mastu pasireiškusių pertvarkų grupėje žymėjo struktūrines reformas, paremtas
efektyvesniu finansinių išteklių naudojimu ir institucinės sandaros optimizavimo procesus
(po 11 proc.).

OECD, „The Call for Innovative and Open Government: an Overview of Country Initiatives“. 2011.
Austrian Institute of Economic Research (WIFO), Center for European Economic Research (ZEW), IDEAConsult,
„Excellence in public administration for competitiveness in EU Member Štates“. European Union, 2012.
EUPAN, „Discussion note on sustainable reform within public administration – Responses from EUPAN members“.
Department of Public Expenditure and Reform.
8
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7 paveikslas. Viešojo valdymo reformų trajektorijų dažnio pasiskirstymas

Šaltinis: VPVI.
Taip pat svarbu paminėti, jog didelė dalis nurodytas trajektorijas sudarančių įgyvendinimo
iniciatyvų (daugiau nei 17 proc. visų priemonių) pozityviai koreliuoja su finansų krizės įtakos
viešajam sektoriui dydžiu – reiškiančiu reformų pasireiškimo masto priklausomybę nuo
valstybės taikyto bendro antikrizinio plano dydžio (priemonių naudojimo masto) ir apimties
(skirtingo priemonių skaičiaus).
Galiausiai pažymėtina, kad visos išskirtos kryptys yra sąlyginės, o reformos įprastai vykdomos
kompleksiškai ir apima platų reformuojamų sričių / iniciatyvų spektrą, toliau detaliai
analizuojamą 2.1-2.5 skyriuose.

2.1.

Efektyvesnis esamų finansinių išteklių naudojimas ir struktūrinės reformos
Bendras finansų krizės paskatintas centrinės valdžios siekis mažinti kaštus ir apriboti
valdžios išlaidas daugelyje Europos šalių lėmė stipriai apkarpytus finansinius išteklius
viešajam sektoriui. Kaip rodo Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EBPO) atliktas jos narių taikytos fiskalinės konsolidacijos apimties tyrimas,
išlaidų mažinimo priemonės, nukreiptos į viešojo administravimo sritį9, sudaro daugeliu
atveju ne didžiausią, bet itin reikšmingą bendros fiskalinės konsolidacijos dydžio dalį (8
paveikslas), o sujungtos su kitomis struktūrinėmis programinėmis reformomis neabejotinai
atsiduria valstybių taupymo plano centre.

EBPO studijoje ši kryptis apibrėžiama kaip operacinės priemonės, padengiančios valstybės valdymo kaštus. Į jas įeina
administracinio aparato darbuotojų atlyginimų ir dirbančiųjų skaičiaus sumažinimo kaštai, institucijų reorganizacija,
administracinio aparato efektyvumo didinimas. OECD, Restoring Public Finances, 2012 Update, OECD Publishing, 2012.
9
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8 paveikslas. Vyriausybės išlaidų mažinimo dalys pagal sritis (procentas pateiktas
nuo 2009-2015 m. skaičiuoto ir prognozuojamo šalies BVP)

Šaltinis: EBPO.

Paaiškinimas: operacinėmis priemonėmis vadinami valstybės valdymo kaštai (žr. 9 išnašą), programinėmis –
šalies nacionalinės sąskaitos funkcinės kategorijos, apimančios sveikatos apsaugą, švietimą, socialines išmokas,
pensijas, kapitalo infrastruktūrą, pervedimus sub-nacionalinėms valdžios institucijoms (taip pat įeina ir šių
sričių darbuotojų, pvz., gydytojų atlyginimai); kitoms priemonėms priskiriamas į ankstesnes kategorijas
neįeinantis bendras išlaidų skirtų įvairioms valstybės reikmėms (angl. public consumption) mažinimas.

Remiantis šio ir kitų panašių tyrimų nustatytomis tendencijomis, įmanoma išskirti kelias
Europos valstybėse matomas krizės poveikio viešajam sektoriui paaiškinimo kryptis, pagal
kurias bendrąją prielaidą galima suskirstyti į keturias dalis, patvirtinamas ir šio tyrimo metu
vykdytos apklausos metu surinktais duomenimis (krizės įtakos viešajam sektoriui
pasiskirstymas pateikiamas 9 paveiksle):
-

Krizė turėjo didelę įtaką viešojo administravimo reformoms (žymiai įtakojo
reformos turinį ir įgyvendinimą tiesioginiu būdu, pvz., tokiose šalyse kaip Islandija,
Airija, Vengrija, Portugalija, Graikija ar Kipras, kur Tarptautinis valiutos fondas, ES ar
Europos Centrinis Bankas buvo įvestos tam tikros finansinės drausmės ir kartais
reformos sąlygos);

-

Krizė turėjo vidutinę įtaką reformoms (tam tikru mastu įtakojo reformos turinį ir
įgyvendinimą tiesioginiu ar netiesioginiu būdu, pvz., tokiose šalyse kaip Austrija,
Estija ar Lietuva);

-

Krizė turėjo mažą įtaką reformoms (ribotu mastu darė įtaką reformos turiniui ir
įgyvendinimui netiesioginiu būdu, pvz., tokiose šalyse kaip Prancūzija, Jungtinė
Karalystė, Vokietija);
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-

Krizė neturėjo jokios įtakos reformoms (pvz., Norvegijoje, kuri krizės įtakos
beveik nepatyrė).

9 paveikslas. Finansų krizės poveikis viešojo administravimo reformoms Europos
šalyse

-

3: krizė padarė didelę įtaką
2: krizė padarė vidutinę įtaką
1: krizė padarė mažą įtaką
: negauta duomenų

Šaltinis: VPVI.
.
Apskritai esamų finansų efektyvesnio panaudojimo trajektorija apima gana platų iniciatyvų
rinkinį. Pokyčiai gali būti susiję su išlaidų valstybės tarnybai išlaikyti mažinimu (pvz.,
valstybės tarnautojų skaičiaus mažinimas, valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemos
peržiūrėjimas), pastangomis supaprastinti administravimą ir mažinti sukuriamą
administracinę naštą (pvz., standartizuotų įkainių taikymas), arba įstaigų funkcijų peržiūros
iniciatyvomis (pvz., panašių funkcijų vykdymo perdavimas kitoms įstaigoms)10. Be šių
„klasikinių“ iniciatyvų efektyvesnis išteklių panaudojimas gali būti užtikrintas viešajame
sektoriuje diegiant inovacijas (pvz., naujų technologijų taikymas, žmogiškųjų išteklių
gebėjimų stiprinimas, procesų supaprastinimas, korupcijos prevencija, viešosios ir privačios
partnerystės mechanizmo taikymas, tinklaveika ir pan.) 11. Galiausiai, prielaidos efektyviau
naudoti finansinius išteklius gali būti sudaromos vykdant reformas biudžeto planavimo
EUPAN, „Discussion note on sustainable reform within public administration – Responses from EUPAN members“.
Department of Public Expenditure and Reform.
11 OECD, „The Call for Innovative and Open Government: an Overview of Country Initiatives“. OECD, 2011.
10
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srityje, t. y. orientuojamasi ne į trumpąjį, o į vidutinį laikotarpį ir rezultatus, kurie bus
pasiekti panaudojant tam skirtas lėšas 12.
Nors prisitaikant prie kintančių ekonomikos sąlygų ir reikalavimo efektyviau panaudoti
esamus išteklius Europos šalyse buvo vykdomos įvairaus pobūdžio reorganizacinės,
pareigybių perskirstymo ir inovacijų diegimo reformos (plačiau žr. skyriai 2.2.-2.5.), tačiau
jau pirminiame lėšų paskirstymo proceso etape valstybės ėmėsi skirtingų žingsnių
efektyvesniam finansinių išteklių panaudojimui.
Remiantis šios trajektorijos apimamų iniciatyvų panaudojimo intensyvumo rodikliais,
dažniausiai Europos šalyse taikytos finansinių išteklių optimizavimo priemonės buvo
proporcingas išlaidų mažinimas visose viešojo sektoriaus srityse (71 proc.) ir finansavimo
mažinimas atsižvelgiant į politines prioritetines sritis (71 proc.). Kita ryški iniciatyva yra IT
sprendimų būdu paskatintas valdžios išlaidų taupymas (58 proc. respondentų). Šios
pertvarkų krypties vyravimas glaudžiai siejasi ir su apibendrintai pastebimu reformų
siekiančių skaidraus viešojo administravimo, el. valdžios ir piliečių įsitraukimo populiarumu
(plačiau žr. skyriuje 2.5.).
10 paveikslas. Efektyvesnio esamų
pasiskirstymas pagal taikymo dažnumą

finansinių

išteklių

taikymo

priemonių

Šaltinis: VPVI.
Economic Policy Committee of the European Commission, „Initiatives to improve the efficiency and effectiveness of
public spending: Modernising Public Administration“. Issues note. ECFIN/EPC (2007) REP/53684 rev. 2. Brussels, 7
September 2007.
12
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Pastaba: Šis ir kiti ataskaitoje aprašomų viešojo administravimo reformų trajektorijų
priemonių dažnių pasiskirstymą nurodantys apibendrinamieji grafikai (2.1.-2.5. skyriai, 32,
37, 41, 44 ir 48 psl.) yra sudaryti remiantis respondentų pasirinkusių opcijas „Naudota
plačiu mastu“ ir „Naudota vidutiniu mastu“ sujungtais atsakymais.
Panašūs rezultatai buvo gauti ir ankstesniuose viešojo administravimo reformas
nagrinėjusiuose tyrimuose, kur taip pat buvo nustatytas dažnas vyriausybių pasirinkimas
mažinti finansavimą atsižvelgiant į atskiras politikos sritis (40,5 proc.) bei horizontaliai
proporcingai apkarpant išlaidas (30,4 proc.)13. Toliau pateikiamas žemėlapis (11 paveikslas)
nurodo, koks buvo šių dviejų priemonių taikymo Europos valstybėse santykis. Iš jo galima
pastebėti intensyvią proporcingo finansavimo mažinimo kryptį Vakarų Balkanuose, taip pat
dalyje Centrinės Europos valstybių.
11 paveikslas. Priemonių skirtų valstybės finansų taupymui taikomumo palyginimas

-

4: tiek proporcingas, tiek selektyvus išlaidų mažinimas buvo plačiai taikomi
3: tiek proporcingas, tiek selektyvus išlaidų mažinimas buvo taikomi vidutiniu lygiu
2: selektyvus išlaidų mažinimas buvo taikomas intensyviau
1: proporcingas išlaidų mažinimas buvo taikomas intensyviau
: negauta duomenų

Šaltinis: VPVI.
Detalesnę žemėlapio interpretaciją leidžia pateikti ir tolimesnė statistinė apklausos
duomenų analizė, kuri rodo statistiškai reikšmingus ryšius, siejančius finansų krizės įtaką ir
COCOPS, Gerhard Hammerschmid, Anca Oprisor, Vid Štimac, COCOPŠ Executive Šurvey on Public Šector Reform in
Europe Research Report, May 2013.
13
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mastą su valstybių naudojamų taupymo priemonių intensyvumu viešajame sektoriuje.
Stiprus statistiškai reikšmingas tolydus ryšys buvo atrastas tarp finansinės krizės įtakos
viešajam sektoriui dydžio ir proporcingo lėšų mažinimo (Kendall’s tau-b 0,515, p<0,005),
vidutiniškai stiprūs ryšiai - tarp politiškai atrinktų (Kendall’s tau-b 0,479, p<0,05) bei veiklos
rezultatais paremtų (Kendall’s tau-b 0,325, p<0,05) taupymo priemonių, taip pat
egzistuojančių programų apkarpymo (Kendall’s tau-b 0,478 p<0,005) ir naujų programų
atšaukimo ar atidėjimo (Kendall’s tau-b 0,441, p<0,005). Jie rodo ne tik bendrą didesnį
reformų mastą krizės labiau paveiktose viešojo sektoriaus srityse, tačiau leidžia pereiti prie
anksčiau šioje ataskaitoje aprašytų teorijų, teigiančių viešojo sektoriaus reformų
priklausomybę nuo finansinės krizės dydžio, patvirtinimo. Būtent finansinės krizės mastas
ir dinamika šalyje, bei fiskalinė konsolidacija ir taupymo priemonės pristatytos EŠ institucijų
ir TVF buvo pagrindiniai apklausos respondentų nurodyti viešojo administravimo reformas
lėmę veiksniai ir vieninteliai kintamieji, kurie kūrė tiesioginius stiprius ir vidutiniškai
stiprius statistinius ryšius su valstybėse taikytų taupymo priemonių viešajame sektoriuje
intensyvumu (plačiau žiūrėti 7 lentelę).
7 lentelė. Finansinės krizės ir su ja susijusių fiskalinės konsolidacijos priemonių ryšys
su taupymo priemonėmis viešajame administravime
Finansinės krizės
dydis ir dinamika
šalyje
0,646*

Fiskalinės taupymo
priemonės, pristatytos EŠ,
ECB arba TVF
0,449**

Proporcingas išlaidų mažinimas visose
viešojo sektoriau srityse
Išlaidų mažinimas atsižvelgiant į politinius 0,508**
0,490**
prioritetus
Egzistuojančių
programų
finansavimo 0,545*
0,431**
apkarpymas
Naujų programų panaikinimas arba 0,426**
0,372***
atidėjimas
Pastaba: žvaigždutės žymi *p<0,001; **p<0,005; ***p<0,05 statistinio reikšmingumo ribas; ∎- žymi
stiprų; ∎ - vidutinio stiprumo kintamųjų ryšį (Kendall‘s tau-b)

Galiausiai viešojo administravimo pertvarkų ryšį su finansų krize patvirtina ir dažniausias
tarptautinių organizacijų (kaip TVF, Pasaulio Banko, EBPO ir kt.) pasirinkimas, nurodant jas
kaip svarbiausią šaltinį, plėtojant vykdomas viešojo administravimo reformas (rinkosi 57
proc. respondentų), joms suteikiant svarbesnę vietą nei nacionaliniams politikams (54 proc.)
ar vadovaujančias pareigas einantiems tarnautojams šalyje (46 proc.)14. Nestabili ir greitai
besikeičianti šalies ekonominės situacija taip pat nurodyta ir kaip viena didžiausių kliūčių,
įgyvendinant reformas per pastaruosius šešis metus (atsakymą rinkosi 31 proc.
respondentų15).

14
15

Kaip kiti svarbūs šaltiniai nurodyta kitų šalių ir organizacijų geroji praktika (57 proc.) ir ES institucijos (43 proc.)
Plačiau dažniausios reformų kliūtys analizuojamos šios ataskaitos 2.6. skyriuje.
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Tolesnė sprendimų priėmimo proceso analizė taupymo trajektorijos priemonių tarpe 16 be
logiškai tikėtinų tendencijų (kaip iš viršaus žemyn nukreipto sprendimo priėmimo būdo
proporcingą mažinimą taikiusiose šalyse ar dažnesnio naujų programų atsisakymo ad hoc
sprendimų atvejais) leidžia pastebėti ir tokius statistinius dėsningumus kaip neigiamą naujų
programų atsisakymo ir ilgo laikotarpio strategijos kūrimo, suinteresuotų pusių įtraukimo ir
glaudaus ministerijų tarpusavio bendradarbiavimo santykį (atitinkamai -0,360***, -0,474**
ir -0,334*** Kendall‘s tau-c, **p<0,005, ***p<0,05). Šių ryšių egzistavimas leidžia teigti, kad
dažnai viena lengviausių finansų taupymo priemonių laikyta naujų programų atsisakymo
iniciatyva Europos valstybėse buvo pasirinkta iki galo neišanalizavus, kokį poveikį tokie ad
hoc sprendimai turės ilgalaikei viešojo administravimo strategijos plėtotei ir organiškam
sprendimų priėmimo procesui. Pastebėta tendencija svarbi ir todėl, kad būtent ilgalaikės
strategijos išlaikymas reformų įgyvendinimo metu, remiantis apklausos duomenimis, yra
statistiškai reikšmingai susijęs su siekiamų ilgalaikių struktūrinių pokyčių viešajame
administravime įgyvendinimu (Kendall‘s tau-b 0,424, p<0,005).
Galiausiai, viešojo administravimo reformų pokyčių analizė parodė, jog daugeliu atveju
aiškių statistinių ryšių tarp įgyvendintų priemonių masto ir sėkmingumo (taip pat reformos
pozityvių rezultatų, reikšmingumo, įtakos visam viešajam sektoriui ir jo situacijai) negalima
nustatyti. Tokios vienareikšmės tendencijos nebuvimą iš dalies galima paaiškinti ir tuo, jog
didžiojoje dalyje šalių (58 proc.) reformų masto dar negalima įvertinti. Visgi taip pat svarbu
pažymėti, jog vienintelė efektyvaus išteklių panaudojimui priskiriama priemonė tiesiogiai ir
statistiškai reikšmingai koreliuojanti su esamais ir prognozuojamais sėkmingais reformų
rezultatais yra finansavimo sumažinimas remiantis VA organizacijų veiklos ir rezultatų
vertinimu (Kendall‘s tau-c 0,337; p<0,05), rodantis veiklos valdymo ir stebėsenos svarbą.

2.2.

Institucinės sandaros optimizavimas
1980-aisiais ir 1990-aisiais pagrindinė institucinės sandaros pokyčių forma daugelyje
Vakarų Europos šalių buvo agentūrizacija, kurios doktrininis pagrindas buvo NVV
doktrina17. Priklausomai nuo šalies ekonominės padėties ir tradicijų iki finansinės krizės,
galima išskirti skirtingas agentūrizacijos trajektorijas. Paprastai anglosaksiškos valstybės
vykdė radikalias agentūrizacijos reformas, bet šie pokyčiai buvo labiau laipsniški
kontinentinės Europos šalyse. Pagal Pollitto ir Bouckaerto tipologiją galima iškirti keturias
agentūrizacijos reformų kryptis: išlaikymas, modernizavimas, rinkos principų diegimas
(angl. marketization) ir minimizavimas18.

Bendra sprendimų priėmimo proceso bruožų VA reformose analizė pateikiama šios ataskaitos 2.6. skyriuje
Christopher Pollitt, Colin Talbot, Janice Caulfield and Amanda Smullen, Agencies: How Governments do Things
Through Semi-Autonomous Organisations. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004, 249.
18 Šandra van Thiel & CRIPO team, „The rise of executive agencies: comparing the agencification of 25 tasks in 21
countries“. Pranešimas EGPA konferencijoje, Malta, 2009 rugsėjo 2-5 d.
<http://soc.kuleuven.be/io/egpa/org/2009Malta/papers/EGPA%202009%20thiel%20The%20rise%20of%20execu
tive%20agencies.pdf>
16
17
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Išlaikymas. Šiai grupei priklausančios šalys neįgyvendina jokių fundamentalių reformų,
bet tobulina jau egzistuojančių veikimą. Šiam tipui galima priskirti Vokietiją, Graikiją,
Ispaniją, Šveicariją ir Turkiją.



Modernizacija. Šiai trajektorijai priklausančios šalys pasisako už stiprią centrinę valdžią,
tačiau sutinka, kad reikalingos biudžeto, žmogiškųjų išteklių reformos ir decentralizacija.
Todėl formuojasi hibridinė sistema, kuri skatina privataus ir viešojo sektoriaus
bendradarbiavimą įtraukiant visuomenę.



Rinkos principų diegimas. Šio tipo reformos yra gana radikalios. Šalių administracinis
aparatas yra ženkliai mažinamas, diegiami privataus sektoriaus modeliai ir įvedama
konkurencija, sukuriamos viešojo sektoriaus kvazi-rinkos, pavyzdžiui, švietimo. Geriausias
tokio tipo pavyzdys yra Jungtinė Karalystė.



Minimizacija. Ši trajektorija yra radikaliausia ir grynąja savo forma neegzistuoja jokioje
šalyje, nes joje valstybė atlieka tik naktinio sargo vaidmenį 19.
Dėl finansinės krizės Europos šalys pradėjo intensyviau optimizuoti institucinę sandarą. Šio
tipo iniciatyvomis ir reformomis siekiama didinti veiklos efektyvumą ir mažinti viešojo
sektoriaus apimtį, reorganizuojant už viešųjų politikų įgyvendinimą atsakingas institucijas,
jų vidinius ir / ar išorinius padalinius20. Institucinės struktūros optimizavimas gali
pasireikšti keliomis formomis: 1) panašias funkcijas atliekančios institucijos yra
sujungiamos į vieną darinį, 2) besidubliuojančios funkcijos yra peržiūrimos ir atliekamas
naujas jų atskyrimas, patikint jų atlikimą vienai iš institucijų (koncentracija), 3)
nebereikalingas, neaktualias funkcijas atliekančios institucijos yra naikinamos21.
Viešojo administravimo institucijų skaičiaus mažėjimo tendenciją patvirtina ir EUPAN tinklo
narių apklausos rezultatai. Kaip galima matyti iš 12 paveikslo, Europos šalys 2008-2013 m.
laikotarpiu daugiausiai ėmėsi tokių iniciatyvų kaip viešojo administravimo institucijų ir
viešojo sektoriaus organizacijų jungimas, bendrųjų paslaugų centrų steigimas ir viešojo
administravimo institucijų vidinių struktūrų ir funkcijų suvienodinimas. Šios iniciatyvos yra
tarpusavyje susijusios, nes prieš imantis institucijų ir jų vidinių funkcijų pertvarkos, šios
šalys dažnai atlikdavo funkcijų analizę. Ekonominė krizė didžiausią poveikį turėjo viešojo
administravimo institucijų ir viešojo sektoriaus organizacijų naikinimui (Kendall‘s tau-b
0,357, p<0,01) ir struktūrų ir funkcijų suvienodinimui (Kendall‘s tau-b 0,317, p<0,05). Šioje
dalyje toliau pristatoma, kaip institucinės sandaros optimizavimas vyko ne tik centrinės
valdžios mastu, bet ir teritoriniu lygmeniu.

Ten pat.
EUPAN, „Discussion note on sustainable reform within public administration – Responses from EUPAN members“.
Department of Public Expenditure and Reform.
21 International Journal of Public Administration. Špecial Issue „Mapping Public Šector Organisations“, Volume 35,
Number 12, 1 October, 2012.
19
20

36

VIEŠOJO ADMINIŠTRAVIMO TOBULINIMO TENDENCIJOS: LIETUVOS IR EUROPOŠ ŠALIŲ VERTINIMAS

12 paveikslas. Institucinės sandaros optimizavimo tendencijos 2008-2013 m., proc.

Šaltinis: VPVI.
Apklausoje dalyvavusiose Europos šalyse daugiausiai buvo vykdomas viešojo
administravimo institucijų ir viešojo sektoriaus organizacijų jungimas ir naikinimas
(62 proc. ir 31 proc. atitinkamai). 2006-2012 m. laikotarpiu beveik pusėje EŠ šalių narių
(Bulgarijoje, Čekijoje, Šuomijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Italijoje, Latvijoje,
Olandijoje, Portugalijoje, Šlovakijoje, Šlovėnijoje ir Ispanijoje) sumažėjo ministerijų
skaičius22. Tačiau institucinę sandarą siekiama optimizuoti ir agentūrų lygmeniu23. Viešojo
administravimo institucijų konsolidacija ir didesnis koordinavimas reiškia perėjimą prie poNVV principų. Pavyzdžiui, Airijoje nuo 2008 m. prasidėjo institucinės sandaros
racionalizavimo procesas, kurio metu agentūrų skaičius mažėjo jas naikinant, uždarant,
sujungiant arba įtraukiant į Vyriausybės departamentų sudėtį24. Tuo tarpu Jungtinėje
Karalystėje viešojo administravimo sistemos peržiūros metu 2011 m. buvo peržiūrėta 901
agentūra, iš kurių 289 buvo sujungtos, o 192 – panaikintos25. Valdžios institucijų
reorganizacija yra vykdoma ir Graikijoje. Kaip nurodoma 2013 m. Graikijos Nacionalinėje
Irish Presidency Survey on the Structure of the Civil and Public Services of the EU Member States and Accession
States. 60th EUPAN Directors General Meeting Dublin Castle, 13th June 2013.
23 Ian Thynne, “Šymposium Introduction: The Global Financial Crisis, Governance and Institutional Dynamics”. Public
Organiz Rev, 11(1), 2011, 1-12.
24 Department of Public Expenditure and Reform, Goverment Štatement „Public Šervice Reform Plan“. 17 November,
2011.<http://reformplan.per.gov.ie/files/2012/01/Public-Service-Reform-28112011.pdf>
25 Muiris MacCarthaigh, „Agency management in a time of crisis“. 2011.
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2018253>
22
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reformų programoje26, pirmajame etape panaikintos 8 ir apjungtos 197 institucijos. Tačiau
viešojo administravimo institucijų jungimo ir naikinimo iniciatyvos įgyvendinamos ne tik
Vakarų ir kontinentinės Europos šalyse, bet ir Skandinavijos bei Rytų ir Vidurio Europos
(RVE) šalyse: Skandinavijos šalys daugiausiai dėmesio skiria egzistuojančių agentūrų
reformavimui27, o RVE pradėjo po-NVV reformas, kurios pasižymi didesniu koordinavimu,
centralizacija, vieno tikslo agentūrų apjungimu ir agentūrų autonomijos mažėjimu 28.
Europos šalyse vykdomas viešojo administravimo institucijų ir viešojo sektoriaus
organizacijų jungimas prisideda prie centrinės ir teritorinės valdžios struktūrų tobulinimo
(Kendall‘s tau-c 0,352, p<0,05) ir žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo (Kendall‘s
tau-c 0,279, p<0,05). Taip atsitinka dėl būtinybės naujai sukurtose didesnėse organizacijose
diegti ar pritaikyti organizacijos ir personalo valdymo sistemas.
Šiekiant išlaikyti aukštą teikiamų paslaugų kokybę, Europos šalyse gana aktyviai steigiami
bendrieji paslaugų centrai (52 proc.), kuriems yra perduodamos su darbo užmokesčiu,
pensijų mokėjimu ir žmogiškųjų išteklių valdymu susijusios funkcijos. Šių struktūrinių
pokyčių tikslas yra papildomų finansinių ir žmogiškųjų resursų atlaisvinimas ir galimybė
institucijų vykdančiajam personalui susitelkti ties organizacijos misijos siekimu ir
pagrindinių veiklų įgyvendinimu29. EUPAN tinklo atstovų apklausa parodė, kad bendrųjų
paslaugų centrų steigimas daro teigiamą poveikį viešojo administravimo efektyvumo
didinimui (Kendall‘s tau-c 0,327, p<0,05). Viešajame sektoriuje vykdomų pagalbinių
funkcijų, t.y. administracinių funkcijų, kurios leidžia palaikyti institucijos veiklą (kaip
žmogiškųjų išteklių valdymas), integravimas padeda geriau koordinuoti ir standartizuoti
veiklas, todėl išauga bendras sistemos efektyvumas. Ypatingai daug dėmesio šių paslaugų
centrų steigimui teikia Austrija, Bulgarija, Portugalija, Danija, Airija, Olandija, Vengrija,
Ispanija, Estija, Šlovėnija ir Švedija. Tik Graikijoje, Bosnijoje ir Hercogovinoje, Čekijoje,
Lietuvoje, Kosove ir Islandijoje ši iniciatyva iš viso nėra diegiama (žr. 13 paveikslas).
Pavyzdžiui, Olandijoje veikia vienas bendrųjų paslaugų centras, skirtas žmogiškųjų išteklių
valdymui ir atlyginimų išmokėjimui, tačiau kiekviena ministerija išlaiko mažą organizacinį
padalinį, kuris atsakingas už žmogiškųjų išteklių politikos įgyvendinimą būtent toje
organizacijoje ir personalo reikalavimų perdavimui bendrųjų žmogiškųjų išteklių paslaugų
centrui30.

Council of Economic Advisors, Ministry of Finance, „Greek National Reforms Programme 2013“. April 2013.
<http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_greece_en.pdf>
27Sandra van Thiel, „Comparing Agencification in Central Eastern European and Western European Countries:
Fundamentally Alike in Unimportant Respects?“. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Special Issue: 2010,
15-32.<http://rtsa.ro/en/files/TRAS-35E-SI-3-VAN%20THIELpdf.pdf>
28 Tiina Randma-Liiv, Vitalis Nakrošis, Hajnal György, „Public Šector Organization in Central and Eastern Europe:from
Agencification to De-Agencification“.Transylvanian Review of Administrative Sciences, Special Issue: 2011, 160175.<http://rtsa.ro/en/files/TRAS-35E-SI-10-RANDMA-LIIV,%20NAKROSIS,%20HAJNAL.pdf>
29Irish Presidency January-June 2013, EUPAN Medium Term Priorities. Thematic Paper Series, 2013, 16.
30Irish Presidency January-June 2013, EUPAN Medium Term Priorities. Thematic Paper Series, 2013, 35.
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13 paveikslas. Bendrųjų paslaugų centrų steigimas Europos šalyse 2008-2013 m.

-

4: Visiškai nebuvo diegiama;
3: Diegiama mažu mastu;
2: Diegiama vidutiniu mastu;
1: Diegiama dideliu masti;
: Negauta duomenų arba respondentas pateikė atsakymą Nežinau/negaliu atsakyti

Šaltinis: VPVI.
Valdžios institucijose atliekamų funkcijų, tiesiogiai nesijusių su asmenų aptarnavimu,
pokyčiai vyko kur kas mažesniu mastu. Tik 17 proc. respondentų nuomone funkcijų
mažinimo iniciatyvos buvo vykdomos didele arba maža apimtimi. Be to, šalių praktika
išsiskyrė: Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Estijoje, Kroatijoje, Olandijoje ir Vengrijoje
daugiau nei pusę respondentų pripažino, kad finansų krizė turėjo įtakos su asmenų
aptarnavimu nesusijusių funkcijų (angl. back-office functions) mažinimui31. Pavyzdžiui,
Estijoje ir Kroatijoje buvo sumažintas vidinių hierarchijos lygių skaičius, o Graikijoje po
išankstinio vertinimo buvo užsibrėžta bendrųjų direkcijų, direkcijų ir departamentų skaičių
sumažinti mažiausiai 30 proc.32 Tačiau Vokietijoje ir ypatingai Norvegijoje pastebimas
priešingas procesas – šių funkcijų skaičiaus išaugimas. Tuo tarpu su asmenų aptarnavimu
susijusios funkcijos (angl. frontline functions) šalyse buvo šiek tiek dažniau pertvarkomos
Walter Kickert, Tiina Randma-Liiv, Riin Šavi, „Fiscal Consolidation in Europe: a Comparative Analysis“. COCOPŠ
Trend Report, 2013, 55-56.
32 Irish Presidency January-June 2013, EUPAN Medium Term Priorities. Thematic Paper Series, 2013, 49-66.
31
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(23 proc.). Daugelio šalių respondentų (Norvegijos, Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir Estijos)
teigimu tokios priemonės nebuvo taikomos, o Jungtinėje Karalystėje, Vengrijoje ir Olandijoje
pagrindinių funkcijų mažinimas buvo vykdomas retai33.
Europos šalyse optimizavimo procesas vyksta ne tik centrinės valdžios institucijose, bet ir
reformuojant valstybių teritorinę sandarą. Tačiau dėl finansinės krizės metu išryškėjusio
finansinių išteklių stygiaus gana mažai valstybių galėjo įvykdyti sisteminį teritorinių
vienetų mažinimą. Šios reformos buvo vykdomos tik tuo atveju, jeigu viešasis
administravimas buvo svarbiausias arba vienas iš svarbiausių centrinės valdžios prioritetų
(Kendall‘s tau-b 0,304, p<0,05). Viena iš tokių išimčių buvo Italija, kurioje pradėtos naikinti
mažos provincijos. M. Monti vadovaujama technokratinė vyriausybė net siekė provincijose
vykdytas funkcijas perduoti regionams (aukštesnis administracinis lygmuo) ir
savivaldybėms (žemesnis administracinis lygmuo). 2010 ir 2012 m. Olandijos Vyriausybė
taip pat optimizavo šalies administravimo sistemą, sujungiant 13 provincijų į 5 regionus. Tuo
tarpu Prancūzijoje teritorinis šalies suskirstymas buvo reformuotas sujungiant 23
regioninius direktoratus (angl. regional directorates) į 8, kurie atitinka naujų metaministerijų kompetencijas34. Taigi tose šalyse, kuriose vyko teritorinių vienetų mažinimas,
galima pastebėti tiek funkcijų centralizaciją, tiek decentralizaciją.

2.3.

Žmogiškųjų išteklių valdymo pokyčiai
EŠ šalys narės susiduria ne tik su finansinės krizės pasekmėmis, bet ir su demografinių
pokyčių sąlygotomis rizikomis (senstanti valstybės tarnyba). Šioms problemoms spręsti
pasitelkiamos reformos, kurių tikslas – paskatinti pokyčius žmogiškųjų išteklių valdymo
srityje. Akademiniuose šaltiniuose sutariama, jog esama dviejų požiūrių į žmogiškųjų išteklių
valdymą. Anot J. Štorey ir Š. Hortono, vadovaujantis „kietuoju“ požiūriu valstybės tarnautojai
traktuojami kaip vienas iš organizacijai prieinamų išteklių, kurio kaštus reikia kontroliuoti ir
stengtis sumažinti. Tuo tarpu vadovaujantis „minkštuoju“ požiūriu valstybės tarnautojai
suvokiami kaip asmenys, kurių ugdymui reikia stiprinti turimus gebėjimus, vykdyti įvairius
mokymus, gerinti komunikaciją, didinti motyvaciją ir ugdyti lyderystę35. Tačiau kaip matyti
iš 14 paveikslo, Europos šalyse krizės laikotarpiu bandoma suderinti abu šiuos požiūrius:
inicijuojamos tokios reformos, kurios padeda ne tik mažinti valstybės tarnautojų ir kitų
viešojo sektoriaus darbuotojų skaičių, bet ir išlaikyti darbo kokybės lygį, ugdant lyderystę ir
kitus gebėjimus.

33Walter

Kickert, Tiina Randma-Liiv, Riin Šavi, „Fiscal Consolidation in Europe: a Comparative Analysis“. COCOPŠ
Trend Report, 2013, 55-56.
34 Walter Kickert, Tiina Randma-Liiv, Riin Šavi, „Fiscal Consolidation in Europe: a Comparative Analysis“. COCOPŠ
Trend Report, 2013.
35 Austrian Institute of Economic Research (WIFO), Center for European Economic Research (ZEW), IDEAConsult,
„Excellence in public administration for competitiveness in EU Member Štates“. Brussels, 2012.
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14 paveikslas. Žmogiškųjų išteklių valdymo tendencijos 2008-2013 m., proc.

Šaltinis: VPVI.
Visų pirma, norint suvaldyti valdžios išlaidas visose Europos šalyse yra mažinama
valstybės tarnybos apimtis. Tačiau darbuotojų skaičiui mažinti buvo pasitelktos skirtingos
priemonės. Dažniausiai šiose šalyse buvo imtasi tokių pasyvių veiksmų kaip natūralus
valstybės tarnautojų skaičiaus mažėjimas ir naujų valstybės tarnautojų priėmimo
nutraukimas. 68 proc. EUPAN apklausos dalyvių įvardino, kad pastaroji priemonė jų šalyje
yra taikoma didele ar vidutine apimtimi. Daugumoje šalių buvo nustota įdarbinti
darbuotojus sveikatos apsaugos, švietimo srityse ir vyriausybės agentūrose. Tačiau taip pat
gana dažnai šalys ėmėsi ir tokių aktyvių veiksmų kaip valstybės tarnautojų ir kitų viešojo
sektoriaus darbuotojų atleidimas (žr. 14 paveikslas). Pavyzdžiui, Airijoje buvo suplanuotas
tikslus procentinis valstybės tarnautojų skaičiaus sumažinimas tam tikru vidutinės trukmės
laikotarpiu36. EUPAN narių sprendimas vykdyti įdarbinimo „įšaldymus“ ir atleisti
EUPAN, „Discussion note on sustainable reform within public administration – Responses from EUPAN members“.
Department of Public Expenditure and Reform.
36
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darbuotojus yra susijęs su dideliu finansų krizės poveikiu šalies ekonominei situacijai
(Kendall‘s tau-b 0,421, p<0,001 ir Kendall‘s tau-b 0,351, p<0,01 atitinkamai), dėl kurios
reikėjo imtis greitų taupymo priemonių. Taip pat įdarbinimo „įšaldymas“ ir darbuotojų
skaičiaus mažinimas yra susijęs su ES, Europos centrinio banko ar Tarptautinio valiutos
fondo iškeltomis fiskalinio taupymo sąlygomis (Kendall‘s tau-b 0,455, p<0,001 ir Kendall‘s
tau-b 0,480, p<0,001 atitinkamai).
Šie kiekybiniai duomenys patvirtina, kad valstybės tarnautojų ir kitų viešojo sektoriaus
darbuotojų mažinimas buvo viena iš pagrindinių iniciatyvų, kurių Europos šalys ėmėsi
norėdamos stabilizuoti viešojo sektoriaus finansus. Pagal Airijos pirmininkavimo metu
gautus rezultatus viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius sumažėjo 17 iš 27 EŠ šalių narių.
Tačiau likusiose 10 valstybių viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus padidėjimas gali būti
siejamas su ilgesniu tyrimo laikotarpiu, kuris apėmė 2006-2008 m. Šis laikotarpis
pasižymėjo itin sparčia viešojo sektoriaus plėtra, kurią dalinai paaiškina naujų EŠ narių
prisiimti įsipareigojimai 2004 m. stojant į EŠ. Pavyzdžiui, Lietuvoje 2006-2008 m. didėjo
valstybės tarnautojų ir kitų viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius ne tik dėl EŠ narystės
įsipareigojimų įgyvendinimo, bet ir dėl valstybės biudžeto pajamų augimo. Tačiau 20092012 m. buvo įvykdytas apie 10 proc. darbuotojų skaičiaus sumažinimas37.
Dėl valstybės tarnautojų skaičiaus mažėjimo atsirado poreikis pasiekti daugiau su
mažesniais ištekliais. Visų pirma, dėl šios priežasties viešajame sektoriuje tapo itin svarbi
lyderystė. EBPO šalyse pastebimos trys lyderystės plėtros kryptys: (1) lyderystės strategijų
kūrimas; (2) naujų institucijų, skirtų atrasti lyderius ir vystyti jų gebėjimus, steigimas; (3)
egzistuojančių mokymų tobulinimas įtraukiant lyderystės kompetencijų vystymą 38. 66 proc.
apklausoje dalyvavusių respondentų teigimu, Europos šalyse buvo skiriama daug dėmesio
būtent lyderystės kompetencijų ugdymui (žr. 14 paveikslas, viršuje). Pavyzdžiui, Norvegijos
Valdžios administravimo ir reformos ministerija išleido oficialų dokumentą „Lyderystė
Norvegijos valstybės tarnyboje“, kuriame įtvirtinami pagrindiniai principai ir reikalavimai
skirti lyderystės kompetencijų vystymui. Šalyje diegiamos veiklos valdymo sistemos, kurios
padidino individualių vadovų autonomiją norimiems tikslams pasiekti 39. Airijoje yra
vykdomos valstybės tarnautojų lyderystės kompetencijų studijos, kurios skirtos išskirti
stipriąsias ir tobulintinas sritis40, o Jungtinėje Karalystėje pabrėžiama iniciatyvų, kurios
skatina mokymąsi skirtinguose sektoriuose ne tik per formalias priemones kaip

Irish Presidency Survey on the Structure of the Civil and Public Services of the EU Member States and Accession
States. 60th EUPAN Directors General Meeting Dublin Castle, 13th June 2013, 7-9.
38 OECD, „Public Šector Leadership for the 21st Century“. Executive summary, 2001.
<http://www.oecd.org/governance/pem/2434104.pdf>
39 Norwegian Ministry of Government Administration and Reform, „Leadership in Norway’s Civil Šervice“. Planas,
2008. <http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/L%C3%B8nns%20og%20personalpolitikk/Ledelsesplattform_eng.pdf>
40 Alma McCarthy, Geraldine Grady ir Gillian Dooley, „Leadership in the Irish Civil Šervice: A 360° Review of Šenior
Management Capability“. Report, 2011.
<http://www.nuigalway.ie/cisc/documents/leadership_in_the_irish_civil_service.pdf>
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komandiruotės, bet ir per mentorystės programas, svarba41. Bendras lyderystės
kompetencijų ugdymas prisideda prie Europos šalių žmogiškųjų išteklių valdymo
modernizavimo (Kendall‘s tau-c 0,406, p<0,001). Antra, siekdamos didesnio efektyvumo
Europos šalys organizavo įvairius personalo mokymus (71 proc.). Tačiau ši iniciatyva
prisideda ne tik prie žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo (Kendall‘s tau-c 0,536,
p<0,001), bet ir geresnio bendradarbiavimo tarp skirtingų viešojo sektoriaus organizacijų
(Kendall‘s tau-c 0,243, p<0,05). Padidėję valstybės tarnautojų ir kitų viešojo sektoriaus
darbuotojų gebėjimai leidžia efektyviau koordinuoti tarpinstitucinę veiklą. Be to, krizės
laikotarpiu EUPAN tinklo narės, pavyzdžiui, Estija, Belgija, Italija ir Lenkija, pradėjo rengti
mokymus, susijusius su gebėjimų, reikalingų reformai įgyvendinti, ugdymu. Jie yra skirti
darbo kultūros tobulinimui ir valstybės tarnautojų supratimo didinimui apie įvairių
iniciatyvų teigiamą poveikį ir kaip jie turėtų prisidėti prie viešųjų paslaugų tiekimo
gerinimo42.
Kita šalims bendra tendencija, kuri pasireiškė mažesniu mastu, yra bandymas valstybės
tarnybą padaryti lankstesne (angl. flexibilisation). Nors socialinės garantijos valstybės
tarnautojams vis dar egzistuoja, tačiau darbas visam gyvenimui pamažu nyksta, atsiranda
daugiau galimybių atleisti darbuotoją ir pasirašomos terminuotos darbo sutartys 43. 30 proc.
respondentų teigimu, krizės laikotarpiu išaugo darbuotojų skaičius, kurie dirba pagal
privačios teisės sutartis44. Todėl darbo sąlygos yra vienodinamos su privačiu sektoriumi45.
Tačiau šios iniciatyvos taikymas artimiausiu laikotarpiu gali išlikti pavienis, nes 12 EŠ šalių
narių vis dar taiko darbo visam gyvenimui principą. Pavyzdžiui, Liuksemburgas jį taiko ne tik
valstybės tarnautojams, bet ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, o Airijoje buvo
priimtas Viešojo sektoriaus susitarimas 2010-2014 (angl. the Croke Park Agreement),
kuriame nutarta viešajame sektoriuje nebevykdyti privalomo etatų mažinimo46. Kai kurių EŠ
narių valdymo sistemos lankstumas taip pat yra didinamas vykdant išorinę darbuotojų
atranką: sistema tampa labiau atvira, nes išorės kandidatai taip pat gali pretenduoti į
aukščiausias pareigybes47. Personalo mobilumas yra kita lankstumo priemonė, kuri
John Benington and Jean Hartley, „Whole Šystems Go: Improving leadership across the whole Public Service
system“. 2009. <http://www.cihm.leeds.ac.uk/new/wp-content/uploads/2011/07/WholeSystemsGoPaper1.pdf>
42Irish Presidency January-June 2013, EUPAN Medium Term Priorities. Thematic Paper Series, 2013, 13-53.
43Christoph Demmke, „Civil Šervices in the EU of 27. Reform Outcomes and the Future of the Civil Šervice“. European
Commission, 10 February 2012.
44 Christoph Demmke ir Timo Moilanen, „The future of public employment in central public administration.
Restructuring in times of government transformation and the impact on status development“. Študy, 2012.
<http://www.eupan.eu/files/repository/2013021293522_Study_The_future_of_public_employment.pdf>
45Christoph Demmke, „Civil Šervices in the EU of 27. Reform Outcomes and the Future of the Civil Šervice“. European
Commission, 10 February 2012.
46 Christoph Demmke & Timo Moilanen, „The future of public employment in central public administration.
Restructuring in times of government transformation and the impact on status development“. 2012,
67.<http://www.eupan.eu/files/repository/2013021293522_Study_The_future_of_public_employment.pdf>
47 Christoph Demmke,Timo Moilanen, Civil Services in the EU of 27– Reform Outcomes and the Future of the Civil Service.
Frankfurt: Peter Lang GmbH, 2010, 165.
<http://books.google.lt/books?id=63C4fSrcpvYC&printsec=frontcover&hl=lt&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=
onepage&q&f=false>
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taikomas didele ar vidutine apimtimi 36 proc. respondentų nuomone. Ši iniciatyva dažniau
įgyvendinama tose šalyse, kuriose viešojo administravimo reformos yra aukščiausias ar
vienas iš aukščiausių centrinės valdžios prioritetų (Kendall‘s tau-b 0,343, p<0,05).
Pavyzdžiui, Airijoje didinamas geografinis valstybės tarnautojų ir kitų viešojo sektoriaus
darbuotojų mobilumas. Tokio tipo iniciatyvos reikalauja sisteminės ir gerai koordinuotos
reformos, kad tarnautojas turėtų naujai darbo vietai reikalingų kompetencijų, bet taip pat
galėtų įgyti ir naujų gebėjimų, todėl ne visos šalys krizės metu yra suinteresuotos personalo
mobilumo didinimu.

2.4.

Veiklos valdymas
Po 2008 m. finansinės krizės Europos šalys pradėjo vykdyti įvairias su finansine ir
nefinansine veikla susijusias iniciatyvas. Siekdamos pasiekti daugiau su mažesniais ištekliais
šios šalys pradėjo diegti arba tobulinti jau egzistuojančias veiklos valdymo sistemas. Jos
buvo tobulinamos ne tik žmogiškųjų išteklių valdymo lygmenyje (2.3. ataskaitos dalis),
tačiau ir platesniu organizaciniu lygmeniu.
15 paveikslas. Veiklos valdymo tendencijos 2008-2013 m., proc.

Šaltinis: VPVI.
Galima išskirti dvi svarbiausių iniciatyvų grupes: (1) reglamentavimo tobulinimas ir (2)
orientacija į rezultatus per tokias iniciatyvas kaip strateginis planavimas, veiklos rezultatų
matavimas ir stebėsena, taip pat klientų/vartotojų apklausos (žr. 15 paveikslas). Pagal šią
trajektoriją labiausiai paplitusios tendencijos yra susijusios su geresniu reglamentavimu.
Dėl ekonominės krizės ir nestabilios aplinkos esant būtinybei priimti daug naujų reglamentų
itin svarbiu tapo poreikis diegti mechanizmus, kurie leistų peržiūrėti teisinį pagrindą. Jau
egzistuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų peržiūra ir stebėsena yra labiausiai paplitusi
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iniciatyva tarp EUPAN tinklo narių (80 proc.). Šie duomenys patvirtina EBPO rezultatus,
pagal kuriuos šalių, taikančių reglamentavimo stebėseną ir vertinimus, skaičius per pastarąjį
dešimtmetį itin išaugo. Daugelyje EBPO šalių esamo reglamentavimo peržiūros tapo
privalomos. Atsiranda tokios priemonės kaip automatiniai peržiūros reikalavimai tam tikro
tipo teisiniam reglamentavimui ar mechanizmai, leidžiantys visuomenei išreikšti
pasiūlymus, kaip tam tikras reglamentavimas galėtų būti patobulintas. Tačiau laikino
galiojimo nuostata (angl. Sunset clause) tampa nebe tokia populiaria priemone48. Jau
egzistuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų stebėseną ir peržiūras paskatino valdžios
institucijų aktyvus įsitraukimas rengiant reformas (Kendall‘s tau-b 0,343, p<0,05). Dėl visos
teisinės sistemos nuoseklumo didinimo galutiniu šių iniciatyvų įgyvendinimo rezultatu tapo
pagerėjusi viešųjų paslaugų kokybė (Kendall‘s tau-c 0,318, p<0,05), nes tiek valstybės
tarnautojai ir kiti viešojo sektoriaus darbuotojai mažiau susiduria su neaiškiomis
situacijomis, tiek verslo atstovai ir piliečiai yra geriau informuoti apie jų teises ir pareigas.
Kita iniciatyva, kuri leidžia pagerinti egzistuojančių įstatymų ir teisės aktų kokybę, yra
administravimo supaprastinimo priemonės. Europos šalių siekis sumažinti administracinę
naštą yra susijęs su kaštais, kuriuos verslo įmonės ir piliečiai patiria sąveikaudami su viešojo
administravimo institucijomis49. Todėl siekiant tikslingai nukreipti pastangas
administracinei naštai mažinti, 2008-2013 m. laikotarpiu Europos šalyse buvo atliekami
piliečių ir verslo patiriamos administracinės naštos vertinimai. 69 proc. respondentų
teigimu, ši priemonė jų šalyse buvo taikoma didele arba vidutine apimtimi (žr. 15 paveikslas,
viršuje). Jų įgyvendinimą paskatino aktyvus valdžios institucijų (Kendall‘s tau-b 0,355,
p<0,05) įsitraukimas vykdant šią reformą. Administracinės naštos vertinimo plėtrai didelės
įtakos turėjo 2007 m. Europos Komisijos priimta veiksmų programa, kurios tikslas buvo iki
2012 m. administracinę naštą sumažinti 25 proc. 50, taip pat Olandijos Finansų ministerijos
taikomas Štandartinių sąnaudų modelis (ŠŠM), kuris ne tik metodologiškai leidžia nustatyti
administracinės naštos dydį, bet ir pateikia prognozes, kokį kiekybinį administracinės naštos
mažinimo tikslą atitinkama šalis gali nusistatyti. Šį modelį jau pritaikė Austrija, Belgija,
Čekija, Danija, Estija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Latvija, Norvegija, Lenkija, Šlovėnija,
Ispanija, Švedija, Jungtinės Karalystės, Rumunija, Airija, Portugalija, Turkija, Kipras, Graikija,
Lietuva ir Suomija51. Administracinės naštos vertinimai (kaip ir įstatymų ir kitų teisės aktų
peržiūra ir stebėsenos atveju) buvo efektyvi priemonė gerinant viešųjų paslaugų kokybę
(Kendall‘s tau-c 0,318, p<0,05).

OECD, „Why Is Administrative Šimplification Šo Complicated? Looking beyond 2010“. 2010, 32.
<http://www.nl.gob.mx/pics/pages/umr_documentos_base/Admin_complicated.pdf>
49 European Commission, „Excellence in public administration for competitiveness in EU Member Štates.“ Report,
2012, 32. <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-memberstates/improving-public-administration/files/pa_report_en.pdf>
50 OECD, „Why Is Administrative Šimplification Šo Complicated? Looking beyond 2010“. 2010, 32.
<http://www.nl.gob.mx/pics/pages/umr_documentos_base/Admin_complicated.pdf>
51 OECD, „Why Is Administrative Šimplification Šo Complicated? Looking beyond 2010“. 2010, 17.
<http://www.nl.gob.mx/pics/pages/umr_documentos_base/Admin_complicated.pdf>
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Tačiau administracinės naštos mažinimas Europos šalyse buvo įgyvendinamas pasitelkiant
ne tik peržiūras, bet ir procesų pertvarkymą ir supaprastinimą. 64 proc. respondentų
teigimu, ši priemonė jų šalyse buvo taikoma didele arba vidutine apimtimi. Organizacinis ir
administracinis supaprastinimas daugelio šalių yra pasitelkiamas spręsti viešojo sektoriaus
vidinių struktūrų efektyvumo problemas, kurios turi neigiamą poveikį galutiniam viešųjų
paslaugų vartotojui. Todėl šios iniciatyvos taikymas dažnai išsprendžia tarp skirtingų
valdžios institucijų, sektorių ir valdymo lygių iškylančias kompetencijų ir funkcijų
problemas52. Procesų supaprastinimas yra derinamas su tokiomis institucinės sandaros
optimizavimo priemonėmis kaip bendrųjų paslaugų centrų steigimas ar struktūrų ir funkcijų
suvienodinimas, kurios detaliau aptariamos 2.2. skyriuje. Be to, viešajame sektoriuje
įgyvendinami procesai yra pertvarkomi diegiant įvairias informacijos ir komunikacijos
technologijas. Todėl itin svarbiu tampa ir tokių el. valdžios iniciatyvų kaip internetinių
portalų plėtra, kurie sumažina dokumentacijos kiekį, įgyvendinimas. Detali informacija apie
el. valdžios iniciatyvas yra pateikiama 2.5 skyriuje. Pertvarkant ir supaprastinant procesus
padidėja viešojo administravimo (Kendall‘s tau-c 0,325, p<0,05) ir viešųjų politikų ir
programų efektyvumas (Kendall‘s tau-c 0,269, p<0,01), sumažėja piliečiams ir verslui
tenkanti administracinė našta (Kendall‘s tau-c 0,305, p<0,05), o tai galiausiai lemia ir didesnį
visos sistemos skaidrumą ir atvirumą (Kendall‘s tau-c 0,266, p<0,05).
Galiausiai labiausiai paplitusi priemonė, kuri leidžia pagerinti rengiamų teisės aktų kokybę,
yra reguliavimo poveikio vertinimai. 68 proc. respondentų nuomone, ši priemonė jų
šalyse 2008-2013 m. laikotarpiu buvo taikoma didele arba vidutine apimtimi. Reguliavimo
poveikio vertinimų taikymą paskatino Europos šalių centrinės valdžios prioritetai (Kendall‘s
tau-b 0,331, p<0,05). Gerai funkcionuojanti vertinimo sistema padeda didinti viešosios
politikos nuoseklumą, nes aiškiai parodo neigiamus ir teigiamus valstybės reguliavimo
aspektus, nustato, kuri visuomenės grupė patirs didžiausią naudą ar žalą. Todėl tai padeda
politinius ar administracinius sprendimus grįsti įrodymais. Tai patvirtina ir tyrimo
rezultatai, pagal kuriuos reguliavimo poveikio vertinimai prisideda prie geresnio
reguliavimo ir piliečiams ir verslui tenkančios administracinės naštos mažinimo (Kendall‘s
tau-c 0,406, p<0,001) ir padidina viešųjų paslaugų prieinamumą (Kendall‘s tau-c 0,311,
p<0,01).
Kita iniciatyvų grupė yra susijusi su valdymo orientacija į rezultatus Europos šalyse. Veiklos
valdymas yra reikalingas strateginiams viešosios politikos ar organizaciniams tikslams
pasiekti. Europos šalyse imamasi vidinių organizacinių pokyčių, bet šios iniciatyvos skiriasi.
Priklausomai nuo šalių pažangos diegiamos strateginio planavimo, kokybės užtikrinimo,
veiklos stebėsenos ar vertinimo sistemos. Tačiau daugiausiai Europos šalys diegė arba taikė
strateginį planavimą: 63 proc. respondentų teigimu, ši priemonė buvo taikoma didele arba
vidutine apimtimi. Tai susiję su darbuotojų planavimo derinimu su platesne strategija ar
verslo planavimo procesais: sudaroma galimybė atskiroms ministerijoms greičiau reaguoti į
OECD, „Rethinking e-Government Services. User-Centered Approaches“. 2009, 59.
<http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/arquivos/OCDE2011/OECD_Rethinking_App
roaches.pdf>
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programose besikeičiančius tikslus. Todėl EUPAN tinklo narės pripažįsta strateginio
planavimo svarbą53. Pavyzdžiui, Airijos ministerijose biudžetas buvo pradėtas sudarinėti
remiantis veiklos rezultatais, kuris leido geriau susieti išteklius su ilgesniojo laikotarpio
strategija. Be to, šioje šalyje buvo reikšmingai patobulinta veiklos valdymo sistema, įdiegus
veiklos stebėsenos ir vertinimo priemones, kurios leidžia atsiskaityti piliečiams apie
pasiektus rezultatus54.
Dėl strateginio planavimo diegimo ir poreikio atsiskaityti už vykdomą veiklą šalys diegė
iniciatyvas susijusias su valdymu pagal uždavinius ir rezultatus (60 proc.). Tačiau
priemonės tarp šalių skyrėsi: dėl finansų krizės organizacijos pradėjo plačiau naudoti veiklos
rodiklius tokiose šalyse kaip Prancūzija (68 proc.), Olandija (68 proc.), Italija (63 proc.) ir
Jungtinė Karalystė (61 proc.). Tačiau Vengrijoje pastebimas veiklos rodiklių naudojimo
mažėjimas55. 2007-2011 m. laikotarpiu Belgijos Valstybės tarnybos ministerija priėmė
strategiją, kurios viena iš principinių nuostatų yra atskaitingos, efektyvios ir į rezultatus
orientuotos valdžios kūrimas56. Tikslui pasiekti su ministerijų vadovais buvo pasirašomos
veiklos sutartys (angl. performance contracts). Vadovaujantis susitarimu, šalies ministrai
reguliariai vertina šiuos vadovus: labiau formalizuoti vertinimai vyksta kas dvejus metus, o
išsamesni – kas šešerius57. Tačiau didžiausią pažangą diegiant veiklos valdymą viešajame
sektoriuje yra pasiekusi Jungtinė Karalystė, kurios sistema yra priskirtina idealiajam tipui.
2013 m. balandį Jungtinėje Karalystėje imta taikyti Viešosios tarnybos kompetencijų sistemą
(angl. Civil Service Competency Framework)58. Šioje sistemoje didžiausias dėmesys skiriamas
gebėjimų ugdymui ir tam tikrų elgesio modelių (pavyzdžiui, akcentuojančių rezultatų
siekimą, nuolatinį tobulėjimą ir hierarchinio nelankstumo išgyvendinimą) skatinimui.
Škirtingų kategorijų valstybės tarnautojams ir kandidatams į valstybės tarnybą aiškiai
nurodoma, kokias kompetencijas jie turėtų ugdyti, kad pasiektų jiems keliamus uždavinius 59.
Taigi, tai pavyzdys, kaip žmogiškųjų išteklių valdymo priemonės (detaliau aptariamos 2.4.
skyriuje) gali prisidėti prie veiklos valdymo trajektorijos iniciatyvų įgyvendinimo, o šiuo
atveju – orientacijos į rezultatus.

Irish Presidency January-June 2013, „EUPAN Medium Term Priorities“. Thematic Paper Series, 2013, 23.
EUPAN, „Discussion note on sustainable reform within public administration – Responses from EUPAN members“.
Department of Public Expenditure and Reform, 17-34.
55 Walter Kickert, Tiina Randma-Liiv ir Riin Šavi, “Fiscal Consolidation in Europe: a Comparative Analysis”. COCOPŠ
Trend Report, Draft July 2013, 60.
56 Ministère du Budget, Des Comptes Publics et de la Fonction Publique „Administration and the Civil Šervice in the EU
27 Member Štates: 27 country profiles“. 2008.
57 EUPAN, „Discussion note on sustainable reform within public administration – Responses from EUPAN members“.
Department of Public Expenditure and Reform.
58 The Civil Šervice, „Civil Šervice Competency Framework 2012-2017“. <http://resources.civilservice.gov.uk/wpcontent/uploads/2012/07/Civil-Service-Competency-Framework-Feb2013.pdf>.
59 EUPAN, „Discussion note on sustainable reform within public administration – Responses from EUPAN members“.
Department of Public Expenditure and Reform.
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2.5.

Škaidrus viešasis administravimas
2008-2013 m. laikotarpiu Europos šalys daugiausiai dėmesio skyrė skaidraus viešojo
administravimo iniciatyvoms. Dažniausiai taikomas iniciatyvas galima skirstyti į dvi grupes:
(1) lengvesnis prieinamumas prie viešojo sektoriaus paslaugų ir (2) viešojo sektoriaus
reputacijos gerinimas ir skaidrumo didinimas. Pirmajai iniciatyvų grupei priklauso įvairios
el. valdžios iniciatyvos kaip el. viešųjų pirkimų plėtra bei internetinių portalų ir elektroninių
formų diegimas. Taip pat šalyse plačia apimti buvo vykdomas klientų aptarnavimo punktų
kūrimas. Kitai iniciatyvų grupei priklauso priemonės, skirtos kovai su korupcija, etikos
standartų diegimas bei metinių ataskaitų, veiklos rezultatų ir informacijos apie viešuosius
finansus skelbimas. Tačiau būtina pastebėti, kad nepaisant šios skirties, iniciatyvos yra itin
tarpusavyje susijusios: pavyzdžiui, kovai su korupcija šalys gali pasirinkti bet kurią iš 16
paveiksle nurodytų priemonių.
16 paveikslas. Skaidraus viešojo administravimo tendencijos 2008-2013 m., proc.

Šaltinis: VPVI.
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Viešojo administravimo atvirumas apima ne tik paslaugų prieinamumą visiems piliečiams
(bet kuriuo metu, iš bet kurios vietos), bet ir skaidrumą, kai visuomenei leidžiama stebėti
viešojo sektoriaus darbo rezultatus60. Šie principai yra svarbūs, nes padeda užtikrinti viešojo
sektoriaus atskaitomybę ir pasitikėjimą viešojo administravimo institucijomis. EŠ šalys narės
buvo paskatintos imtis viešojo administravimo skaidrumo iniciatyvų, kai 2011m. EK priėmė
sprendimą dėl antikorupcinio mechanizmo kūrimo, kuriuo yra stebima šalių situacija ir
vykdomi periodiniai vertinimai61. Tai patvirtina ir kiekybiniai duomenys, pagal kuriuos
egzistuoja statistiškai reikšmingas stiprus ryšys tarp kovai su korupcija taikomų priemonių
ir su viešuoju administravimu susijusių naujų EŠ iniciatyvų (Kendall‘s tau-b 0,365, p<0,001).
ES sprendimas dėl kovos su korupcija buvo atsakas į 2009 m. Eurobarometro duomenis,
pagal kuriuos europiečių nuomonė apie korupcijos situaciją savo šalyje per metus dar labiau
pablogėjo (78 proc. respondentų teigimu korupcija yra viena iš didžiausių problemų jų
šalyje)62. Be to, kovos su korupcija priemonės dažniausiai taikomos RVE šalyse ir Vakarų
Balkanų šalyse, kurioms taikomos specialios EŠ narystės sąlygos. Todėl priemonės, skirtos
kovai su korupcija, yra vienos iš pagrindinių šalyse įgyvendinamų iniciatyvų (74 proc.). Šis
procentas yra aukštas dėl kumuliacinio efekto: visos skaidraus viešojo administravimo
iniciatyvos gali būti taikomos kovai su korupcija, tačiau skirtingos šalys diegia skirtingas
priemones. Pavyzdžiui, atvirų duomenų iniciatyva, kuri bus aptariama šiame skyriuje, turėjo
teigiamos įtakos Portugalijos, Šlovėnijos, Graikijos ir Danijos piliečių pasitikėjimui valdžia.
Taigi, šalyse taikomos pavienės iniciatyvos, nes bendrą antikorupcijos strategiją turi tik
Čekija ir Rumunija63. Nepaisant to, antikorupcinės iniciatyvos darė teigiamą poveikį viešųjų
paslaugų prieinamumui (Kendall‘s tau-c 0,262, p<0,05). Šios priemonės galėjo garantuoti,
kad prieiga prie paslaugų nėra apribota tik aukštesnės socialinės klasės atstovams ir daugiau
pažinčių turintiems asmenims. Todėl antikorupcinės iniciatyvos taip pat prisidėjo prie
viešojo sektoriaus atvirumo ir skaidrumo didinimo (Kendall‘s tau-c 0,289, p<0,05) ir
reguliavimo ir administracinės naštos piliečiams ir verslui mažinimo (Kendall‘s tau-c 0,341,
p<0,001) ir.

OECD, „Public Šector Modernisation: Open Government“. Policy brief, February
2005.<http://www.oecd.org/gov/pem/34455306.pdf>
61European Commission, „Establishing an EU Anti-corruption reporting mechanism for periodic assessment ("EU Anticorruption Report")“. C(2011) 3673 final, <http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/pdf/com_decision_2011_3673_final_en.pdf>
62 Transperency International, „Consultation on a future reporting and monitoring mechanism on EU member states
progress on fighting corruption“. 2010. <http://www.transparencyinternational.eu/focus_areas/eu-anti-corruption/>
63 Irish Presidency January-June 2013, „EUPAN Medium Term Priorities“. Thematic Paper Series, 2013, 40.
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17 paveikslas. Kovai su korupcija taikomų priemonių dažnis Europos šalyse 20082013 m.

-

4: Visiškai nebuvo diegiama;
3: Diegiama mažu mastu;
2: Diegiama vidutiniu mastu;
1: Diegiama dideliu masti;
: Negauta duomenų

Šaltinis: VPVI.
Viešojo sektoriaus skaitmeninimas tapo itin naudinga priemone kovai su korupcija ir dėl
finansinės krizės imantis įvairių taupymo priemonių. Todėl šalys pradėjo daugiau dėmesio
skirti įvairioms el. valdžios iniciatyvoms. Valdžios atstovai jas laiko pagrindinėmis
priemonėmis, leidžiančiomis atlikti daugiau su mažesniais ištekliais 64. Tačiau taip pat
pastebimas kokybinis reformų, susijusių su el. valdžia, pokytis: orientuojamasi nebe į
valdžios poreikius, o į kliento-vartotojo poreikius. Kai kurios šalys jau transformavosi, tačiau
dauguma yra dar tik transformavimosi procese, siekiant gyventojams suteikti integruotas
paslaugas. 80 proc. apklausos dalyvių nuomone klientams skirtų aptarnavimo punktų
kūrimas jų šalyse buvo diegiamas didele arba vidutine apimtimi. EUPAN tinklui
priklausančių šalių ir EŠ kandidačių šalių (Makedonijos, Islandijos, Juodkalnijos, Serbijos) bei
šalies stebėtojos Šveicarijos patirtis rodo, kad su el. valdžia susijusios reformos yra
vykdomos dvejomis kryptimis: 1) paslaugų teikimo prieinamumo didinimas ir 2) el. viešųjų
pirkimų plėtra.

64EUPAN,

„Discussion note on sustainable reform within public administration – Responses from EUPAN members“.
Department of Public Expenditure and Reform.
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Paslaugų teikimo prieinamumas. Tarpusavyje yra itin susijusios trys iniciatyvos:
internetinių portalų ir elektroninių formų diegimas (85 proc.), klientų aptarnavimo punktų
kūrimas (78 proc.) ir el. paslaugų plėtra (83 proc.). Šalyse yra kuriami integruoti valdžios
internetiniai puslapiai, kurie veikia el. vieno langelio principu ir kurie užtikrina, kad
vartotojai lengvai gautų norimas el. paslaugas. Šukūrus vieną organizacinį centrą visoms
el. valdžios paslaugoms ir susiejus juos į keletą portalų pagerėja vartotojų atsiliepimai apie
paslaugų prieinamumą. Pavyzdžiui, 2008 m. pabaigoje Estijoje pradėjo veikti Sveikatos
informacinė sistema. Šalyje buvo apibrėžti konkretūs įrašai, kuriuos visi sveikatos
paslaugų teikėjai privalo pateikti informacinei sistemai. Todėl buvo sukurta institucinė
bazė, leidusi 2009 m. spalio mėn. įdiegti pacientų portalą, kuris suteikė galimybę visiems
pacientams peržiūrėti savo ligos istoriją65. Įdomi platforma buvo sukurta Danijoje:
portalas www.borger.dk yra „vieno langelio“ principu veikianti prieiga prie viešojo
sektoriaus teikiamų paslaugų. Šiekiama, kad vartotojui šiame portale būtų prieinamos tiek
centrinės, tiek vietos valdžios teikiamos paslaugos. Portalo lankytojai gali pasinaudoti
daugiau kaip 600 savitarnos sprendimų. Tuo tarpu verslo įmonėms buvo sukurtas atskiras
portalas www.virk.dk66. Taigi, Europos šalyse vykdytas klientų aptarnavimo punktų
kūrimas prisidėjo centrinės ir sub-nacionalinės valdžių institucijų struktūrų gerinimo
(Kendall‘s tau-c 0,320, p<0,05), nes veikla tapo racionaliau organizuojama. Be to, ši
iniciatyva padėjo pagerinti reglamentavimą ir sumažinti administracinę naštą (Kendall‘s
tau-c 0,400, p<0,01), nes piliečiai / verslo atstovai patirdavo mažesnes laiko sąnaudas.



El. viešieji pirkimai. 80 proc. respondentų teigimu jų atstovaujamose šalyse yra kuriamos
svetainės, skirtos viešiesiems pirkimams vykdyti. Tačiau šalyse skiriasi suteikiamų
paslaugų kiekis: nuo elektroninių pasiūlymų tiekimo iki sutarties valdymo ir mokėjimų.
Pastebima tendencija, kad šalyse plečiasi elektroninių funkcijų kiekis67. Kai kuriose šalyse
egzistuoja nepakankama konkurencija IRT srityje, kuri lemia nepagrįstai dideles viešojo
sektoriaus išlaidas. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje sprendžiant viešųjų pirkimų
problemas, 2011 m. buvo patvirtinta viešojo sektoriaus Informacinių ryšių technologijos
(IRT) strategija. Štrategijoje numatyta: centralizuoti viešojo sektoriaus IRT pirkimus, taip
sustiprinant viešojo sektoriaus derybines pozicijas ir sumažinant kainas; internete skelbti
visas viešųjų pirkimų sutartis; suteikti galimybę palyginti, kiek skirtingos įstaigos moka už
IRT paslaugas; skatinti viešojo administravimo institucijas ir viešojo sektoriaus
organizacijas dalytis IRT sprendimais, o ne investuoti į naujų kūrimą; kur įmanoma

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų
2014-2020 metais vertinimas“. Vertinimo ataskaita, 2012, 202.
<http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%20ir%20prioritetai/atnaujinti/Informacines%20visuomenes%20vertini
mas%20-%20%20tekstas%202012-04-26%20VPVI.pdf>
66European
Commission,
„eGovernment
Factsheets:
eGovernment
in
Denmark“.
January
2012.
<http://www.epractice.eu/files/eGovernmentDenmark.pdf>
67 OECD, „Government at a Glance 2011“. 2011, 152. <http://www.oecd.org/inclusivegrowth/Government%20at%20a%20Glance%202011.pdf>
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naudotis atvirojo kodo sprendimais68. Europos šalyse vykdytos iniciatyvos susijusios su el.
viešaisiais pirkimais leido pagerinti viešojo administravimo efektyvumą (Kendall‘s tau-c
0,223, p<0,05) ir sistemos skaidrumą su atvirumu (Kendall‘s tau-c 0,270, p<0,05).
Informacijos prieinamumas yra pagrindinė atviros valdžios išankstinė sąlyga. Šalys priima
įvairias teisines priemones, siekiant užtikrinti, kad informacija yra lengvai prieinama ir kad
pats prieinamumas yra visiems vienodas. Todėl metinių ataskaitų, veiklos duomenų ir
finansinių sąskaitų skelbimas (79 proc. respondentų) ir strateginių planų, teisėkūros planų,
būsimų projektų ir artėjančių konsultacijų skelbimas (71 proc.) yra vienos iš plačiausiai
naudojamų skaidraus viešojo administravimo iniciatyvų. Tačiau vertinant šiuos duomenis,
šalys vis dar yra labiau linkusios teikti ex-post informaciją apie savo veiklą, o ne aktyviau
įtraukti visuomenę į procesą ir leisti jiems išreikšti savo nuomonę. Pavyzdžiui, Austrijoje
buvo įgyvendinti keli projektai (iš esmės – diskusijų forumai ir el. apklausos), kuriais
siekiama geriau informuoti piliečius apie planuojamas iniciatyvas ir paklausti jų nuomonės.
Šalies el. valdžios paslaugų portalas www.HELP.gv.at naudoja socialinius tinklus („Facebook“
ir „Twitter“) aktualiai informacijai skelbti. Tačiau naudojimasis šiomis paslaugomis ir jų
žinomumas išlieka problema69.
Viena iš labiausiai paplitusių iniciatyvų tarp apklausoje dalyvavusių EUPAN tinklo narių, ES
kandidačių šalių bei šalių stebėtojų buvo atvirų duomenų iniciatyva. Atvirų duomenų
tikslas yra viešojo administravimo institucijų ir viešojo sektoriaus organizacijų
disponuojamus duomenis padaryti lengvai prieinamais internetu antriniam jų panaudojimui
be jokių papildomų sąnaudų. Atvirų duomenų plėtrai didelį postūmį turėjo EŠ el. valdžios
veiksmų planas. Šalys diegia duomenų portalus (Austrija, Belgija, Vengrija, Norvegija,
Portugalija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Airija, Italija), kuria aplikacijas (Austrija, Belgija,
Portugalija, Airija) ir organizuoja įvairius susitikimus ir konferencijas (Austrija, Belgija,
Kipras, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Šlovėnija, Jungtinė Karalystė) 70. Keletas
EBPO šalių įvedė nuostatą dėl informacijos pasiekiamumo palengvinimo neįgaliesiems. Be
to, diegiamos įvairios elektroninės priemonės leidžiančios sekti informacijos užklausos
stadiją71. Kai kurios šalys netgi priėmė teisines nuostatas, kurios užtikrintų informacijos
prašančių asmenų privatumą ir anonimiškumą, kad neiškiltų jokių interesų konfliktų tarp
prašančiojo ir valstybės tarnautojo ar kito viešojo sektoriaus darbuotojo72. Metinių ataskaitų,
veiklos duomenų ir finansinių sąskaitų skelbimas prisideda prie Europos šalių viešojo
VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų
2014-2020 metais vertinimas“. Vertinimo ataskaita, 2012, 210.
<http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%20ir%20prioritetai/atnaujinti/Informacines%20visuomenes%20vertini
mas%20-%20%20tekstas%202012-04-26%20VPVI.pdf>
69 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų
2014-2020 metais vertinimas“. Vertinimo ataskaita, 2012, 200.
<http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%20ir%20prioritetai/atnaujinti/Informacines%20visuomenes%20vertini
mas%20-%20%20tekstas%202012-04-26%20VPVI.pdf>
70 Irish Presidency January-June 2013, „EUPAN Medium Term Priorities“. Thematic Paper Series, 2013, 40-41.
71 OECD, „Government at a Glance 2011“. 2011, 138. <http://www.oecd.org/inclusivegrowth/Government%20at%20a%20Glance%202011.pdf>
72 Ten pat, 142.
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administravimo efektyvumo gerinimo (Kendall‘s tau-c 0,205, p<0,05) ir bendradarbiavimo
tarp skirtingų viešojo administravimo institucijų ir viešojo sektoriaus organizacijų didinimo
(Kendall‘s tau-c 0,267, p<0,05), nes įstaigų analitinei veiklai reikalingi duomenys tampa
lengviau prieinami. Tuo tarpu strateginių planų, teisėkūros planų, būsimų projektų ir
artėjančių konsultacijų skelbimas leidžia padidinti viešųjų paslaugų prieinamumą (Kendall‘s
tau-c 0,253, p<0,05), nes piliečiai / verslo atstovai gali iš anksto susipažinti su rengiamomis
naujovėmis.
Nors valdžios ir administracijos atvirumas ir skaidrumas yra būtinas, tačiau nepakankamas:
reikia užtikrinti platesnį visuomenės ir suinteresuotų pusių dalyvavimą, naudojant,
tobulinant ir priimant viešuosius sprendimus. Tačiau atskirose šalyse progresas yra
nevienodas73. Internetinės konsultavimosi iniciatyvos skiriasi laipsniu (visuomenės
informavimas, konsultavimasis ar aktyvus įtraukimas) ir apimtimi (ad hoc ar legaliai
įtvirtintos procedūros). Iš apklausos duomenų matyti (žr. 16 paveikslas, viršuje), kad kuo
pažangesnė konsultavimosi iniciatyva, tuo šalys mažiau ją diegia: 56 proc. respondentų
nuomone interaktyvių konsultacijų su suinteresuotomis pusėmis plėtra jų šalyje yra
vykdoma didele arba vidutine apimtimi, o dalyvauti sprendimų priėmime įgalinančių
internetinių sistemų diegimas – tik 29 proc. Šią tendenciją patvirtina COCOPS duomenys,
pagal kuriuos į klientus orientuotas paslaugų teikimas vadovams yra svarbesnis už pilietinės
visuomenės įtraukimo skatinimą74. Tačiau norint padidinti trečiojo tipo bendradarbiavimo –
aktyvaus įtraukimo – dažnumą, šalyse pradėtas diegti web 2.0, kurio programavimo kalba
leidžia vartotojams kurti ir dalintis interneto turiniu75.

2.6.

Viešojo administravimo reformos procesas
Finansinė krizė darė skirtingą įtaką Europos šalyse įgyvendinamoms reformoms. Kuo
blogesnė buvo ekonominė ir finansinė situacija, tuo drastiškesnių priemonių buvo imtasi76.
Be to, EUPAN šalių apklausa patvirtina, kad su finansine krize susijusios iniciatyvos skyrėsi
priklausomai nuo viešojo administravimo struktūros ir šalims kylančių specifinių iššūkių.
Tačiau viena iš dažniausiai pasitaikančių ypatybių buvo sugrįžimas prie centralizuoto
valdymo ir hierarchinio sprendimų priėmimo (žr. 18 paveikslas apačioje). Tai galima
paaiškinti ministerijoms pavaldžių agentūrų racionalumu ir inertiškumu – egzistuoja maža
tikimybė, kad pačios agentūros imsis išlaidų „karpymo“ be centrinės valdžios įsikišimo77.

Capgemini, et al. (2009), Smarter, Faster, Better eGovernment - 8th Benchmark Measurement, European Commission
Directorate General for Information Society and Media, Brussels
74 Irish Presidency January-June 2013, „EUPAN Medium Term Priorities“. Thematic Paper Series, 2013, 19.
75 Helge Schroeder, „Open Government and E-Rulemaking“. Discussion note, October 2010.
<https://community.oecd.org/community/rpc/opengov>
76Walter Kickert, Tiina Randma-Liiv ir Riin Šavi, “Fiscal Consolidation in Europe: a Comparative Analysis”. COCOPŠ
Trend Report, Draft, July 2013, 60.
77 Ringa Raudla, Riin Savi and Tiina Randma-Liiv, „Literature Review on Cutback Management“. COCOPŠ Workpackage
7 Deliverable 1, 2013. <http://www.cocops.eu/wp-content/uploads/2013/03/COCOPS_Deliverable_7_1.pdf>
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Europos šalių praktika parodė, kad viešojo administravimo reformoms įgyvendinti būtina
turėti gerai funkcionuojančią administravimo sistemą. Visų pirma, svarbu turėti ilgojo
laikotarpio strategiją, kaip šalis įsivaizduoja viešąjį administravimą ateityje, kartu su
aiškiais tikslais ir įgyvendinimo planu, nes tai sukelia ilgalaikius struktūrinius pokyčius
(Kendall‘s tau-b 0,485, p<0,001). Pavyzdžiui, Čekijos atvejis patvirtina, kad bendro valstybės
tarnybos įstatymo nebuvimas apsunkino su valstybės tarnybos depolitizacija susijusių
iniciatyvų įgyvendinimą78. Tačiau EUPAN narių patirtis rodo, kad reformų įtvirtinimas ilgojo
laikotarpio strategijose gali būti sudėtingas dėl politinio nestabilumo. Dėl ryškių skirtumų
tarp senos ir naujos valdžių ideologijų, reformų įgyvendinimas gali būti ne tik vilkinamas, bet
ir visiškai nutrauktas. Belgija ir Jungtinė Karalystė sprendžia šią problemą suteikdamos
daugiau individualių galių atskiroms ministerijoms79.
18 paveikslas. Šalių sprendimo priėmimo procesui būdingos savybės, 2008-2013 m
(kuo reikšmė arčiau vieneto, tuo savybė stipresnė).
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

2,71

3,11

2,78

2,89

2,93

2,82

3,11

3,14

Šaltinis: VPVI.
Daugelio Europos šalių respondentai įvardijo, kad tik esant stipriai politinei valiai galimas
sėkmingas viešojo administravimo reformų įgyvendinimas80. Taip yra todėl, kad vienos iš
didžiausių kliūčių teigiamiems viešojo administravimo reformų rezultatams yra vyriausybių
pokyčiai (Cramer’s V 0,553, p<0,05), taip pat nestabili ir kintanti ekonominė aplinka
(Cramer’s V 0,510, p<0,05), kurios metu trūksta finansinių išteklių, o atskirų iniciatyvų
koordinavimas yra nepakankamas (žr. 19 paveikslas, apačioje). Tai rodo kompleksinių
viešojo administravimo reformų, kurioms reikalingos tam tikros investicijos ir įgyvendinimo
stabilumas, iššūkius. Tačiau šalys turi stengtis šias kliūtis suvaldyti, nes būtent plačios
apimties ir fundamentalių, o ne siauros apimties ir inkrementinių reformų įgyvendinimas
padidina tikimybę, kad viešojo administravimo reformos bus sėkmingos (Kendall‘s tau-b
0,340, p<0,05).

Irish Presidency January-June 2013, „EUPAN Medium Term Priorities“. Thematic Paper Series, 2013, 56.
EUPAN, „Discussion note on sustainable reform within public administration – Responses from EUPAN members“.
Department of Public Expenditure and Reform, 6.
80 Ten pat.
78
79
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Taip pat būtina užtikrinti aktyvų institucijų, atsakingų už viešojo administravimo
reformas, įsitraukimą, nes nuo to priklauso, ar reformos paveiks visą viešojo
administravimo sistemą (Kendall‘s tau-b 0,355, p<0,01). Pavyzdžiui, Graikija, Vengrija ir
Kipras pasisako už aiškų atskaitomybės pasiskirstymą, kurios padidintų rezultatų
nuosavybės jausmą81. Priešingu atveju egzistuoja didelė tikimybė, kad reikšmingam viešojo
administravimo efektyvumo pagerėjimui sukliudys nepakankamas valdžios institucijose
dirbančių vadovų palaikymas (Cramer’s V 0,474, p<0,05). Šlovėnija siūlo išankstinių
priemonių įvedimą, kurios leistų įveikti opoziciją ir tęsti reformos įgyvendinimą. Tuo tarpu
Lietuvos ir Danijos atstovai pabrėžė išankstinio vertinimo svarbą, kuris parodytų potencialų
reformos poveikį ir įvertintų su reforma susijusią riziką, jos teigiamus ir neigiamus aspektus.
Tai leistų įvairių iniciatyvų svarbą pagrįsti įrodymais ir sumažinti politinį ir visuomeninį
pasipriešinimą82.

81
82

Ten pat.
Ten pat.
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19 paveikslas. Svarbiausios kliūtys, su kuriomis susidūrė šalys, įgyvendindamos
viešojo administravimo reformas 2008-2013 m.

Šaltinis: VPVI.
Visų aukščiau išvardintų sąlygų nebuvimas veikia kaip viešojo administravimo reformas
apsunkinantys veiksniai, tačiau EŠ šalys narės kaip papildomus reformų trukdžius įvardino
nepakankamą ES teikiamą paramą, o Graikija – kontrolės mechanizmų trūkumą, kurie
leistų imtis atitinkamų priemonių, jeigu iniciatyvų įgyvendinimas nevyktų arba iniciatyvų
tikslai nebūtų pasiekiami83.

83

Ten pat.

56

VIEŠOJO ADMINIŠTRAVIMO TOBULINIMO TENDENCIJOS: LIETUVOS IR EUROPOŠ ŠALIŲ VERTINIMAS

3. VIEŠOJO ADMINIŠTRAVIMO TOBULINIMO
INICIATYVOS: LIETUVOS PATIRTIS
Nors ir anksčiau Lietuvoje buvo koordinuojamos įvairios viešojo administravimo tobulinimo
iniciatyvos, sistemine viešojo administravimo tobulinimo pradžia gali būti laikomi 2004 m.,
kuomet buvo patvirtinta Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategija. Štrategijos
tikslas buvo „viešojo administravimo sistemos tobulinimas“, kuris apėmė viešojo
administravimo sistemos institucijų sandaros ir jų vidinės struktūros modernizavimą,
viešojo administravimo procedūrų skaidrumo užtikrinimą ir geros kokybės viešųjų paslaugų
teikimą. Tarp kitų strategijos tikslų buvo numatytas teritorinio valdymo optimizavimas,
vietos savivaldos plėtojimas, valstybės tarnybos administracinių gebėjimų didinimas,
valstybės tarnautojo įvaizdžio gerinimas, gyventojams ir verslo subjektams teikiamų viešųjų
ir administracinių paslaugų bei informacijos prieinamumo ir kokybės tobulinimas, galiausiai
viešojo administravimo sprendimų priėmimo naudojant IRT plėtojimas84. Šiuo metu yra
įgyvendinama Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programa, kurios strateginis
tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančios viešosios politikos nustatymą,
formavimą ir efektyvų įgyvendinimą, o jos uždaviniai yra didinti viešojo valdymo procesų
atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti, teikti geros kokybės administracines
ir viešąsias paslaugas, stiprinti strateginio mąstymo gebėjimus viešojo administravimo
institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą85.
Toliau šiame skyriuje pagal pagrindines viešojo administravimo plėtros trajektorijas yra
nagrinėjamos svarbiausios Lietuvos viešojo administravimo tobulinimo iniciatyvos 20082013 m. laikotarpiu. Neigiamas finansų krizės poveikis šalies ūkiui lėmė, kad svarbiausias XV
Vyriausybės prioritetas 2008–2012 m. buvo valstybės finansų subalansavimas. Lietuva buvo
viena iš pirmųjų Europos šalių, kuri ėmėsi griežto taupymo priemonių. Todėl buvo
mažinamos itin 2006–2008 m. išaugusios valdžios sektoriaus išlaidos. Griežta fiskalinė
politika padėjo ne tik stabilizuoti viešuosius finansus, bet ir sumažinti viešojo sektoriaus
dydį. Šiam tikslui pasiekti Lietuvoje buvo įgyvendinamas įvairių priemonių paketas, kuris
apima tokias iniciatyvas kaip valdžios institucijų, programų, valstybės tarnautojų ir kitų
darbuotojų, jų darbo užmokesčio mažinimas.
Šiekiant pasiekti daugiau su ribotais ištekliais, 2010 m. Vyriausybės veiklos prioritetų
dokumente buvo išskirtas valstybės valdymo modernizavimo ir kovos su korupcija
Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategija. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488.
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=386132&p_query=&p_tr2= >.
85 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 171 „Dėl viešojo valdymo tobulinimo
programos 2012 – 2020 m. patvirtinimo“.
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418407&p_query=&p_tr2=2>.
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prioritetas. Nors Lietuvoje buvo vykdomos iniciatyvos, susijusios su institucijų veiklos
valdymo tobulinimu, žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimu, institucinių struktūrų
optimizavimu, taip pat viešojo sektoriaus atvirumu ir skaidrumu, tačiau jų efektyvumas ne
individualiu ar organizaciniu, o sisteminiu lygiu yra mažas. Pavyzdžiui, itin pažangi
iniciatyva buvo Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų valdymo
efektyvumo vertinimas, kuris parodė, kad pokytis gerinant bendrųjų funkcijų atlikimo
efektyvumą buvo nežymus. Žmogiškųjų išteklių valdymo srityje yra įvirtintas aukštesniosios
valstybės tarnybos principas, tačiau jis dar nėra praktiškai įgyvendintas. Lietuvoje taip pat
daug dėmesio skiriama kovai su korupcija, tačiau tarptautiniuose vertinimuose nėra
pastebimas žymus rodiklių pagerėjimas. Nepaisant to, tai itin svarbios reformų trajektorijos,
kurių investicinė nauda gali atsipirkti ilguoju laikotarpiu.

3.1.

Efektyvesnis finansinių išteklių naudojimas
Nors Lietuva buvo viena iš pirmųjų Europos valstybių, kurią paveikė finansų krizė, tačiau
radikalios priemonės, kurių buvo imtasi 2008-2012 m. laikotarpiu, leido suvaldyti šalies
ekonominę situaciją. Minėtu laikotarpiu taikytos fiskalinės konsolidacijos priemonės
sudarė 17 proc. šalies BVP ir leido sumažinti fiskalinį deficitą nuo 9,4 proc. (2009 m.) iki 3
proc. (2012 m.). Be to, kitaip nei švelnesnio pobūdžio priemonės kaip įdarbinimo ir algų
„įšaldymas“, kurios buvo taikomos daugelyje Europos šalių, Lietuvoje buvo vykdomas
valdžios institucijų darbuotojų ir jų atlyginimų mažinimas. Todėl fiskalinės konsolidacijos
rezultate Lietuvos viešasis sektorius tapo vienas iš mažiausių EŠ86. Nors Lietuvoje taip pat
buvo vykdomos kelios viešojo administravimo efektyvumo didinimo priemonės, jos
nepadarė didelio poveikio viešojo administravimo sistemai dėl nepakankamo jų masto ar
įgyvendinimo problemų.
2008 m. prasidėjusi finansų krizė stipriai paveikė Lietuvos ekonomiką ir valstybės finansus –
prasidėjo ūkio nuosmukis, išaugo nedarbas, padidėjo biudžeto deficitas ir valstybės skola.
Finansų krizė laike sutapo su XV Vyriausybės paskyrimu, kurios svarbiausias veiklos
prioritetas buvo fiskalinė konsolidacija. Fiskalinės konsolidacijos, kurios tikslai buvo
subalansuoti valstybės finansus ir sumažinti biudžeto deficitą iki 3% Maastrichto limito,
priemonės buvo vykdomos pajamų ir išlaidų pusėje. Šiame poskyryje toliau nagrinėjamas
valdžios išlaidų mažinimas, kuris padarė didžiausią poveikį valstybės finansų
subalansavimui Lietuvoje87.
2008-2011 m. Lietuvoje iš viso įvyko penki visos valdžios išlaidų „karpymai“, kurių
laikotarpis ir finansinis efektas pateiktas 8 lentelėje. Nors tai leido sumažinti valdžios
išlaidas 5,5 mlrd. Litų, jų bendra apimtis sumažėjo tik nuo 26,6 mlrd. (2008 m. planas) iki
25,8 mlrd. (2012 m. planas) dėl didėjančios EŠ paramos apimties valstybės biudžete.

86International

Monetary Fund, „Republic of Lithuania: Šelected Issues“. IMF Country Report No. 13/82, 2013.
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1382.pdf>
87Vitalis Nakrošis, Ramūnas Vilpišauskas and Vytautas Kuokštis, „Fiscal consolidation in Lithuania in the period 20082012: from grand ambitions to hectic firefighting“. Vilnius, 2013.
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8 lentelė. Lietuvoje vykdytų valdžios išlaidų mažinimo etapai, 2008-2011 m.
Nr.
1.
2.
3.

Įvykdyto išlaidų mažinimo data
(metai ir mėnuo)
2008 m. gruodžio mėn.
2009 m. gegužės mėn.
2009 m. liepos mėn.

4.

2009 m. gruodžio mėn.

5.

2011 m. gruodžio mėn.
Viso:

Valdžios išlaidų mažinimo dydis, mlrd.
lt.
2,0 (iš 2009 m. planuojamo biudžeto)
1,1 (iš 2009 m. biudžeto)
0,2 (iš 2009 m. gegužės mėn. peržiūrėto
biudžeto)
1,6 (iš 2009 m. liepos mėn. peržiūrėto
biudžeto)
0,6 (iš 2011 m. biudžeto)
5,5

Šaltinis: Vitalis Nakrošis, Ramūnas Vilpišauskas and Vytautas Kuokštis, „Fiscal consolidation
in Lithuania in the period 2008-2012: from grand ambitions to hectic firefighting“. Vilnius,
2013.
Valdžios išlaidų mažinimas Lietuvoje iš pradžių buvo visuotinis: Lietuvos Respublikos 2009
m. valstybės biudžete valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ir savivaldybių asignavimai
darbo užmokesčiui buvo sumažinti vidutiniškai 12 proc.88, 15 procentų sumažėjo kitos
valstybės biudžeto asignavimų valdytojų išlaidos, o asignavimų valdytojams skirtos kapitalo
investicijos sumažėjo ne mažiau kaip 10 proc.89. Tačiau vėliau išlaidų mažinimas tapo labiau
diferencijuotu skirtingose programų kategorijose, iš kurių daugiausiai – viešojo sektoriaus
atlyginimų, asignavimų, pensijų ar kitų socialinių pašalpų 90. Kaip galima matyti iš 20
paveikslo, šios išlaidų mažinimo priemonės sudarė net 11,53 proc. BVP.

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2009 metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos
respublikos Šeimui“. 2010 m. kovo 31 d. Nr. 340, 14. <http://www.lrv.lt/bylos/vyriausybes/15-vyrdok/2009_ataskaita.pdf>
89 Vitalis Nakrošis, Ramūnas Vilpišauskas and Vytautas Kuokštis, „Fiscal consolidation in Lithuania in the period 20082012: from grand ambitions to hectic firefighting“. Vilnius, 2013, 8.
90 Ian Hawkesworth, Richard Emery, Joachim Wehner and Jannick Šaegert, “Budgeting in Lithuania”. OECD Journal on
Budgeting, Volume 2010/3, 2010.
88
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20 paveikslas. Lietuvoje vykdytų valdžios išlaidų mažinimo struktūra, 2009-2012
(skliausteliuose pateikiami proc. nuo BVP).
4% (0,5)

13% (1,63)

26% (3,34)

9% (1,1)

Einamosios išlaidos: darbo
užmokestis
Einamosios išlaidos: be darbo
užmokesčio
Šocialinės pašalpos
Subsidijos

24% (3,02)

Kapitalo sąnaudos
24% (3,04)

Visuotinis išlaidų mažinimas

Šaltinis: International Monetary Fund, „Republic of Lithuania: Šelected Issues“. IMF Country
Report No. 13/82, 2013, 5-6.<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1382.pdf>
Taip pat valdžios išlaidų „karpymų“ dydis skyrėsi pagal valdymo sritis: fiskalinės
konsolidacijos metu labiausiai sumažėjo krašto apsaugai (27 proc. 2007-2011 m. periodu) ir
Lietuvos valstybės tarnybai skiriamos išlaidos91, kur pastarojoje darbo užmokestis buvo
neproporcingai sumažintas ne vieniems biudžetiniams metams, o ilgesniam laikui ir tik
aukštesnes pareigybių kategorijas turintiems valstybės tarnautojams 92. Taigi, proporcinis
išlaidų mažinimas Lietuvoje vyko tik tam tikrose srityse ir buvo intensyviau taikomas
ekonominės krizės pradžioje.
Viena iš svarbių iniciatyvų viešojo administravimo efektyvumo didinimo srityje buvo
egzistuojančių biudžeto programų ir asignavimų valdytojų skaičiaus mažinimas.
Kadangi iki krizės šalyje egzistavo daug programų, kilo tokios problemos kaip biudžeto
programų tikslų dubliavimas, biudžeto programų tikslų pasiekimui skirtų veiklų
persidengimas ir administracinė jų valdymo našta. Lietuvoje visų programų skaičius
(įskaitant ir Respublikos Prezidentui, Šeimui pavaldžių institucijų programas) 2009–2012

Vitalis Nakrošis, Ramūnas Vilpišauskas and Vytautas Kuokštis, „Fiscal consolidation in Lithuania in the period 20082012: from grand ambitions to hectic firefighting“. Vilnius, 2013.
92 LR Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti
valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties
Lietuvos respublikos Konstitucijai“. Byla Nr. 125/2010-26/2011-21/2012-6/2013-8/2013-10/2013.
<http://www.lrkt.lt/Dokumentai.html>
91
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metais sumažėjo nuo 638 iki 226 programų (64 proc.)93. Tačiau įvertinus 2013–2015 metų
ministerijų strateginių veiklos planų programas nustatyta, kad netinkamai sudaroma net 32
proc. visų programų. Todėl Lietuvoje būtina toliau tobulinti programų intervencijų logiką 94.
Biudžeto programų skaičius yra tiesiogiai susijęs su asignavimų valdytojų, kurie rengia
strateginius veiklos planus, skaičiumi. Todėl Lietuvoje pastebimas ir asignavimų valdytojų
skaičiaus mažėjimas. 2012 m. egzistavo tik 95 asignavimų valdytojai, kai 2008 m. jų buvo
beveik dvigubai daugiau – 18795. Mažesnis asignavimų valdytojų skaičius turėjo palengvinti
atitinkamų valdymo sričių lėšų planavimą ir paskirstymą pagal konkrečioje srityje
planuojamus pasiekti veiklos rezultatus. Be to, mažesnis asignavimų valdytojų ir jų vykdomų
programų skaičius leidžia sumažinti biudžeto kontrolės kaštus, palengvina biudžeto
planavimą ir asignavimų valdymą. Lietuvoje taip pat buvo siekiama sumažinti institucijų
išlaikymo išlaidas, tačiau 2013 m. duomenimis, valstybės biudžeto asignavimų valdytojų
išlaidos išaugo nuo 1.423.560 (2012 m.) iki 1.485.722 tūkst. lt (2013 m.) arba 4,4 proc. Tai
galima sieti su papildomomis sąnaudomis, atsiradusiomis dėl pirmininkavimo EŠ Tarybai, EŠ
ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų padidėjimo bei dėl
minimalaus mėnesinio atlyginimo padidinimo96.
Kita viešojo administravimo efektyvumo didinimo iniciatyva buvo centralizuota valstybės
turto valdymo politika, kuri intensyviai taikyta Lietuvos valstybės valdomoms įmonėms.
2012 m. Vyriausybė patvirtino ne mažesnę nei 5 proc. siektiną vidutinę 2013–2015 m.
nuosavo kapitalo grąžą visoms komercinę veiklą vykdančioms valstybės valdomoms
įmonėms, išskyrus miškų urėdijas97. Tais pačiais metais VĮ Valstybės turto fonde buvo
įsteigtas Valdymo koordinavimo centras, kuris atsakingas už valstybės valdomų įmonių
koordinavimą ir aukšto valdymo standarto užtikrinimą98. Valstybės valdomose įmonėse
pastebima pažanga: į valstybės biudžetą patenkantys dividendai padidėjo nuo 42 mln. (2010
m.) iki 522 mln. (2012 m.)99, o veiklos pelnas 2012 metais sudarė 420,9 mln. litų ir buvo 3,5
karto didesnis nei 2011 metais. Tačiau 2013 m. VVĮ strategijų vertinimo rezultatų ataskaitos
duomenys atitinka tarp biudžetinių programų vyraujančią tendenciją: dauguma VVĮ
Viešojo valdymo tobulinimo komisija, „Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 2009-2012
m. veiklos ataskaita“ 2012 m. lapkritis, 47. <http://www.lrv.lt/bylos/veikla/veiklosataskaitos/Saulelydzio%20ataskaita_2012%2011%2014.pdf>
94 Viešojo valdymo tobulinimo komisija,„Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 2009-2012
m. veiklos ataskaita“ 2012 m. lapkritis, 49. <http://www.lrv.lt/bylos/veikla/veiklosataskaitos/Saulelydzio%20ataskaita_2012%2011%2014.pdf>
95 Vitalis Nakrošis, Ramūnas Vilpišauskas and Vytautas Kuokštis, „Fiscal consolidation in Lithuania in the period 20082012: from grand ambitions to hectic firefighting“. Vilnius, 2013.
96Viešojo valdymo tobulinimo komisija, „Komisijos posėdžio protokolas“. 2013 m. balandžio 11 d. Nr. 63-4.
<http://www.lrv.lt/bylos/veikla/komisijos/saulelydzio/2_2013-04-11_posedzio%20protokolas.pdf>
97 Lietuva: 2013 m. Nacionalinė reformų darbotvarkė. Vilnius, 2013, 15.
<http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_lithuania_lt.pdf>
98 „Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2012 metais“. Tarpinė ataskaita sausis – birželis, 4.
<http://vkc.vtf.lt/index.php?r=document/view&id=2190>
99 Ministry of Economy of the Republic of Lithuania, Lithuanian State-Owned Enterprises in 2011: Annual Report. 2012.
<http://vkc.vtf.lt/index.php?r=document/view&id=1851>
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formuluojami tikslai yra pernelyg abstraktūs ir nesusieti su aiškiai išmatuojamais
rodikliais100.
Be to, finansinės krizės metu viešuosius pirkimus vykdančios institucijos buvo skatinamos
sutartis sudaryti per centrinę perkančiąją organizaciją. Šia galimybe pasinaudojo apie
pusę visų įstaigų – 180 iš 333. 2012 m. centralizuoti pirkimai sudarė tik 14,5 proc. visų
bendrųjų viešųjų pirkimų vertės, nors nuo 2008 m. šis skaičius išaugo daugiau nei du kartus
(žr. 21 paveikslas). Tačiau šios įstaigos vidutiniškai per centrinę perkančiąją organizaciją
sudarė 5,4 proc. sutarčių nuo visų per metus sudarytų prekių, paslaugų, darbų viešųjų
pirkimų sutarčių. Taigi viešųjų pirkimų skaičius, vykdomas centralizuotu būdu, išlieka
mažas. Todėl siekiant taupyti viešiesiems pirkimams skirtus asignavimus ir didinti jų
panaudojimo efektyvumą, rekomenduojama didinti centralizuotai vykdomų pirkimų
skaičių 101.
21 paveikslas. Bendra viešųjų pirkimų vertė, proc.
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Šaltinis: Viešųjų pirkimų tarnyba, 2012 m. centralizuotai vykdytų viešųjų pirkimų rezultatų
ataskaita.
2013,
2.
<http://www.vpt.lt/vpt/uploaded/Centralizuoti_pirkimai/Centralizuotai_vykdyti_viesieji_pi
rkimai_2012.pdf>

„Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2012 metais“. Tarpinė ataskaita sausis – gruodis, 5.
<http://vkc.vtf.lt/index.php?r=document/view&id=2627>
101 Viešojo valdymo tobulinimo komisija,„Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 2009-2012
m. veiklos ataskaita“ 2012 m. lapkritis, 59.<http://www.lrv.lt/bylos/veikla/veiklosataskaitos/Saulelydzio%20ataskaita_2012%2011%2014.pdf>
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3.2.

Institucinės sandaros ir funkcijų pasiskirstymo optimizavimas
Atsižvelgiant į Lietuvos valdymo organizavimą, 2008-2012 m. viešojo administravimo
reformos vyko trijuose valstybės vykdomosios valdžios sistemos valdymo lygiuose:
centriniame, teritoriniame ir vietiniame. Šalyje taip pat buvo siekiama optimizuoti bendrųjų
ir specialiųjų funkcijų valdymą. Didžiausi pokyčiai įvyko centrinio lygmens institucijose:
2012 m. ir toliau buvo vykdomas institucijų skaičiaus mažinimas pagal visas stebimas
organizacijų grupes102. Tuo tarpu vietos ir teritorinio lygmens iniciatyvos buvo vykdomos
mažesniu mastu ir turėjo mažesnį ekonominį poveikį šalies finansams.
Dėl finansinės krizės poveikio Lietuvos ekonomikai 2008 m. naujai suformuota XV
Vyriausybė buvo priversta inicijuoti daug organizacinių reformų. Tačiau šias reformas taip
pat pastūmėjo ir politinis siekis didinti atskiroms valdymo sritims vadovaujančių ministrų
politinės kontrolės galimybes103. 2009 m. Vyriausybė patvirtino vykdomosios valdžios
sistemos sandaros tobulinimo koncepciją, o Vyriausybės įstatymo atitinkamų straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymas Šeime priimtas 2010 m. birželio mėnesį 104. Šios
koncepcijos tikslas yra tobulinti Šeimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei atskaitingų
įstaigų, ministerijų, ministerijoms pavaldžių valstybės įstaigų, teritorinio valdymo ir viešųjų
įstaigų ir valstybės įmonių sistemas105. Institucinės sandaros tobulinimas numatytas ir
Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metams programoje: „patobulinti Vykdomosios
valdžios sistemos sandaros tobulinimo koncepciją ir nustatyti aiškų skirtingų tipų įstaigų
steigimo, kontrolės, autonomijos ir kitų principų nustatymo modelį“106.
Vykdomosios valdžios sandaros tobulinimo koncepcija paskatino įstaigų tinklo
optimizavimą, kuris vyko keliomis formomis. Visų pirma, 2009–2012 m. ministerijų
reguliavimo srityje esančios įstaigos buvo reorganizuojamos / likviduojamos perduodant
funkcijas pačioms ministerijoms ar kitoms valdymo srities įstaigoms. Taip pat buvo
vykdomas įstaigų, atliekančių susijusias ar artimas funkcijas, jungimas. Galiausiai buvo
vykdomas įstaigų teritorinių padalinių, turinčių savarankiško juridinio asmens statusą,

Vidaus reikalų ministerija, 2012 metų viešojo sektoriaus ataskaita. Projektas, 2013, 46.
V. Nakrošis ir Ž. Martinaitis, „Lithuania“. Kn. Koen Verhoest et al., Government agencies. Practices and Lessons from
30 countries. Palgrave Macmillan, 2012.
104 Valstybės valdymo tobulinimo komisija „Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 20092012 m. veiklos ataskaita“ 2012 m. lapkritis, 30. <http://www.lrv.lt/bylos/veikla/veiklosataskaitos/Saulelydzio%20ataskaita_2012%2011%2014.pdf>
105 LR Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1511 „Dėl Vykdomosios valdžios sistemos sandaros
tobulinimo koncepcijos patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2009, Nr. 138-6075.
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382452&p_query=&p_tr2= >
106 LR Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 171 „Dėl viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų
programos patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2012, Nr. 22-1009.
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sujungimas arba jungimas prie centrinės įstaigos107. Todėl daugiausiai pokyčių įvyko būtent
biudžetinėse įstaigose (žr. 22 paveikslas).
22 paveikslas. Viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus pokyčiai 2011-2012 metais
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Šaltinis: Vidaus reikalų ministerija, „2012 metų viešojo sektoriaus ataskaita“. Projektas,
2013, 46.
Viena iš vykdomosios valdžios sistemos sandaros tobulinimo iniciatyvų buvo prie
Vyriausybės veikiančių įstaigų reforma108. Dėl šios iniciatyvos 2012 m. buvo
reorganizuotos (likviduotos) 4 įstaigos; Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės reorganizuotos jungimo būdu – įsteigtas Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamentas; 4 įstaigos priskirtos ministerijų pavaldumui,
sustiprintas 2 įstaigų nepriklausomumas, o 9 įstaigų statusas nepasikeitė109.
Lietuvoje institucinės sandaros optimizavimo procesas vyko ne tik mažinant centrinio
lygmens institucijų skaičių, bet ir reformuojant valstybės teritorinę sandarą. Apskričių
viršininkų kompetencijai buvo priskirta pernelyg daug jų pareigoms nebūdingų funkcijų,
Valstybės valdymo tobulinimo komisija, „Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 20092012 m. veiklos ataskaita“ 2012 m. lapkritis, 31. <http://www.lrv.lt/bylos/veikla/veiklosataskaitos/Saulelydzio%20ataskaita_2012%2011%2014.pdf>
108 V. Nakrošis, „The Šystem of the Lithuanian Public Sector Organisations and Its Evolution in the 1990 – 2010
Period“. Štraipsnis knygoje Vitalis Nakrošis, Žilvinas Martinaitis (sud.) Lithuanian Agencies and Other Public Sector
Organisations: Organisation, Autonomy, Control and Performace. Vilnius: Vilniaus Universitetas, 2011, 75 – 80.
109 Valstybės valdymo tobulinimo komisija, „Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 20092012 m. veiklos ataskaita“ 2012 m. lapkritis, 31. <http://www.lrv.lt/bylos/veikla/veiklosataskaitos/Saulelydzio%20ataskaita_2012%2011%2014.pdf>
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dalis funkcijų nebuvo vykdoma, o funkcijų dubliavimosi problemos nebuvo išspręstos 110.
Todėl 2009 m. buvo pradėta įgyvendinti apskričių valdymo reforma. Ši reforma buvo
prioritetinė ir turėjo būti įgyvendinta per metus, tačiau dėl tokio skubėjimo nebuvo sukurta
aiški vizija, kaip šalies sistema turėtų funkcionuoti po reformos, taip pat nebuvo sukurtos
būtinos teisinės priemonės111. Nepaisant to, šalyje buvo panaikintos apskričių viršininkų
administracijos, kurių metu buvo panaikintos 58 viršininkų vykdytos funkcijos, o 30
perduota valstybės ir savivaldybių institucijoms. Iš viso buvo panaikintos 8 įstaigos, o
panaikinus 1146 pareigybes kasmet vien darbo užmokesčiui sutaupoma apie 30 milijonų
litų112. Taigi Lietuvoje padidėjo centralizacija, tačiau nėra aišku, ar taip pat padidėjo ir
sistemos efektyvumas, nes paslaugos yra teikiamos tuose pačiuose centruose ir tų pačių
žmonių – skiriasi tik jų pavaldumas113.
Lietuvoje taip pat vyko ir pavienių įstaigų vidaus struktūrų tobulinimas. 2009–2012 m.
laikotarpiu šalyje vyko struktūrinių padalinių stambinimas ir nereikalingų valdymo grandžių
mažinimas. Daugumoje Vyriausybei atskaitingų įstaigų buvo sumažintas vadovaujančių
valstybės tarnautojų pareigybių skaičius, atsisakyta perteklinių pavaduotojų pareigybių ir
panaikintos neužimtos pareigybės. Tačiau Lietuvos viešajam sektoriui vis dar būdinga
hierarchinė sistema su daugeliu vertikalių lygmenų 114.
Norint optimizuoti įstaigų organizacines struktūras, reikėjo peržiūrėti įstaigų vykdomas
funkcijas. Todėl 2010 m. buvo pradėtas taikyti sisteminis visų Vyriausybei atskaitingų
institucijų ir įstaigų bendrosios veiklos vertinimas. Šio vertinimo tikslas yra pateikti
įrodymus, kuriais remiantis būtų galima priimti vadybinius sprendimus ir numatyti sritis,
kuriose būtini pokyčiai ir / ar galimas taupymas. Tačiau iš 9 lentelės matyti, kad 2011-2012
m. rodiklių pokytis gerinant bendrųjų funkcijų atlikimo efektyvumą buvo nežymus.
Reikšmingi pokyčiai įvyko tik keliose įstaigose, pvz., Valstybinėje maisto ir veterinarijos
tarnyboje, kurios teritoriniai padaliniai buvo integruoti į bendrą institucijos struktūrą. Viena
iš galimų priežasčių – nuoseklios sistemos, užtikrinančios bendrųjų funkcijų efektyvumo
didinimą ir atsiskaitymą už rezultatus, nebuvimas115. Todėl būtų tikslinga sustiprinti

LR valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita: viešojo administravimo subjektų vykdomų funkcijų
pasiskirstymas. Vilnius, 2009 m. gegužės 20 d., VA-P-30-14-10: 3, 7-8, 47.
111 Eglė Gaulė, „Analysis of County Governors’ Administrations Reform of 2010 in Lithuania“. Viešoji politika ir
administravimas, 10(3), 2011, 421.
112 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2010 metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos
respublikos Šeimui“. 2011 m. kovo 30 d., Nr. 371, 13. <http://www.lrv.lt/bylos/vyriausybes/15-vyrdok/2010_ataskaita.pdf>
113 Eglė Gaulė, „Analysis of County Governors’ Administrations Reform of 2010 in Lithuania“. Viešoji politika ir
administravimas, 10(3), 2011, 423.
114 Valstybės valdymo tobulinimo komisija, „Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 20092012 m. veiklos ataskaita“ 2012 m. lapkritis, 37. <http://www.lrv.lt/bylos/veikla/veiklosataskaitos/Saulelydzio%20ataskaita_2012%2011%2014.pdf>
115 Viešojo valdymo tobulinimo komisija, Komisijos posėdžio protokolas. Vilnius, 2013 m. birželio 26 d. Nr. 63-7, 4.
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ministerijų atsakomybę už bendrųjų funkcijų atlikimo efektyvumo didinimą ministrams
pavestose valdymo srityse116.
9 lentelė. Bendrųjų funkcijų efektyvumo vertinimo kriterijų reikšmės 2010-2011
metais
Vertinimo kriterijus
2010 metai
2011 metai
vienam vadovaujančiam darbuotojui tenkantis darbuotojų 5,7
5,1
skaičius
vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui tenkančių 0,3
0,3
bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius
vienam personalo valdymo darbuotojui tenkantis darbuotojų 66
71,3
skaičius, vnt.
vienam darbuotojui (įskaitant vadovaujančius darbuotojus) 534
542,2
tenkanti personalo valdymo funkcijos išlaidų dalis, Lt
vienam darbuotojui tenkanti bendra kabinetų patalpų ploto 10,6
10,4
dalis, kv. M
įstaigos nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros išlaidos, 38,2
40,8
tenkančios 1 kv. m bendro įstaigos valdomo turto, Lt
vienam dokumentui tenkanti dokumentų valdymo funkcijos 3,9
3,4
išlaidų dalis, Lt
Šaltinis: „Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 2009-2012 m.
veiklos ataskaita“ 2012 m. lapkritis, 58. <http://www.lrv.lt/bylos/veikla/veiklosataskaitos/Saulelydzio%20ataskaita_2012%2011%2014.pdf>

Dėl sisteminių bendrųjų ir specialiųjų funkcijų valdymo reformų ir bendro metodinio
vadovavimo nebuvimo, iki 2011 m. ministerijos, siekdamos peržiūrėti savo ir joms pavaldžių
institucijų funkcijas, taikė skirtingus analizės būdus, pavyzdžiui, vidaus auditą arba išorės
ekspertizę117. Šiekiant suvienodinti ir koordinuoti atliekamų funkcijų peržiūrą, 2011 m.
rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 968 patvirtino Lietuvos
Respublikos Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros metodiką. Funkcijų
peržiūra gali būti naudojama kaip priemonė spręsti vykdomosios valdžios sistemos
problemas (aiškiai neapibrėžta valstybės įstaigų kompetencija, neskaidrus valstybės lėšų
panaudojimas, atskaitomybės trūkumas, neefektyvus valstybės įstaigų vidaus
administravimas)118. Vyriausybės patvirtintame Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų
Valstybės valdymo tobulinimo komisija, „Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 20092012 m. veiklos ataskaita“ 2012 m. lapkritis, 60. <http://www.lrv.lt/bylos/veikla/veiklosataskaitos/Saulelydzio%20ataskaita_2012%2011%2014.pdf>
117 Ten pat, 43.
118 LR Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų
institucijų funkcijų peržiūros metodikos patvirtinimo“.
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405024&p_query=&p_tr2=2>.
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peržiūros 2012 metų plane buvo numatyta atlikti 16 funkcijų peržiūrų. Tačiau dėl
Neformaliojo ugdymo įstaigų funkcijų peržiūros išbraukimo plane liko 15 funkcijų peržiūrų,
iš kurių atliktos – 10119. Kai kurie gauti rezultatai yra naudojami valdymo tobulinimui.
Pavyzdžiui, po funkcijų peržiūros Šusisiekimo ministerija užsibrėžė (1) nuo 11 iki 6
sumažinti valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių skaičių, (2) atskirti kelių
priežiūros ir kokybės vertinimo funkcijas, politikos įgyvendinimo funkcijas sutelkti Lietuvos
automobilių kelių direkcijoje prie Šusisiekimo ministerijos. Šiekiant įgyvendinti šią
pertvarką, Šusisiekimo ministerija Lietuvos Respublikos Šeimui pateikė reikalingus teisės
aktų projektus120.

3.3.

Žmogiškųjų išteklių valdymo praktikų tobulinimas
Kaip buvo minėta 3.1. skyriuje, finansų konsolidavimas buvo XV Vyriausybės prioritetas,
todėl nuo 2008 m. šalyje buvo vykdomi dideli valdžios išlaidų karpymai. Pirmoji sritis, kuri
patyrė vienus iš didžiausių pokyčių buvo būtent viešojo sektoriaus žmogiškieji ištekliai ir jų
valdymas. 2008-2013 m. laikotarpiu Lietuvoje buvo mažinamas valdžios institucijų
darbuotojų skaičius ir atlyginimų dydis, ugdomi darbuotojų gebėjimai ir skatinama
orientacija į rezultatus. Taigi nefinansinių motyvavimo priemonių taikymas, kiekybiniai ir
kokybiniai valstybės tarnybos pokyčiai 2008-2013 m. laikotarpiu leido racionalizuoti viešojo
sektoriaus dydį ir modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą.
Švarbiausia priemonė, leidusi suvaldyti viešojo sektoriaus augimą, buvo darbuotojų
skaičiaus mažinimas. Kaip galima pamatyti iš 23 paveikslo vidutinis viešajame sektoriuje
dirbančių asmenų skaičius mažėjo nuo 2008 iki pat 2012 m. su nedidele 2011 m. išimtimi,
kai darbuotojų skaičius nežymiai padidėjo. Tačiau bendra mažėjimo tendencija išlieka tiek
įskaitant statutinius valstybės tarnautojus ir profesinės karo tarnybos karius, tiek ir be jų 121.

Klaudijus Maniokas, Neringa Viršilienė, diskusija „Funkcijų peržiūros taikymas Lietuvoje“. 2011 m. birželio 21 d.
Diskusijų ciklas, skirtas 2012 m. valstybinio audito programai „Koks turi būti viešasis sektorius?“.
<http://www.vkontrole.lt/aktualiju_failai/files/ESTEP_funkciju%20perziura_siusti.pdf>.
Virginijus Vaškelis, Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūra – instrumentas vykdomosios valdžios sistemai
tobulinti.
<http://www.lrvk.lt/bylos/VORTprojektas/Dokumentai/V.%20Vaskelis%20Pranesimas%20Funkciju%20perziura.p
df>.
Klaudijus Maniokas, Neringa Viršilienė, „Viešojo sektoriaus funkcijų peržiūra Lietuvoje: iššūkiai ir perspektyvos“.
Pranešimas konferencijoje „Veiklos valdymo tobulinimo praktika: funkcijų peržiūra ir programų vertinimas“, 2011 m.
lapkričio 17 d., Vilnius. <http://www.lrv.lt/bylos/VORT/Konferencijos/2011-1117/K.Maniokas%20funkciju%20perziuros%20issukiai.pdf>.
119 Vidaus reikalų ministerija, „2012 m.atliktų funkcijų peržiūrų apžvalga“.
<http://vakokybe.vrm.lt/index.php?id=489>
120 Valstybės valdymo tobulinimo komisija, „Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 20092012 m. veiklos ataskaita“ 2012 m. lapkritis, 44. <http://www.lrv.lt/bylos/veikla/veiklosataskaitos/Saulelydzio%20ataskaita_2012%2011%2014.pdf>
121 LR Vidaus reikalų ministerija, „2012 metų viešojo sektoriaus ataskaita“. Projektas, 2013, 46-47.
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23 paveikslas. Vidutinio darbuotojų skaičiaus pokyčiai 2008-2012 metais (įskaitant
vidaus reikalų sistemos statutinius valstybės tarnautojus ir profesinės karo tarnybos
karius)
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Šaltinis: Vidaus reikalų ministerija, „2012 metų viešojo sektoriaus ataskaita”. Projektas,
2013, 47.
Vykdant fiskalinę konsolidaciją, Lietuvoje taip pat buvo imtasi priemonių, kurios leistų
sumažinti išlaidas, susijusias su darbo vietas viešajame sektoriuje išsaugojusiais asmenimis.
Todėl šalyje buvo pradėta mažinti darbo užmokesčio fondui skiriamas lėšas. 2008-2011
m. laikotarpiu valstybės biudžeto išlaidos, skirtos darbo užmokesčiui, sumažėjo 17 proc.
(2008 metais buvo 3 958,1 mln. Lt, o 2011 metais – 3 269,7 mln. Lt)122. Tačiau 2012 metais
viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčiui buvo skirta 4,053 mln. Lt. Palyginus su
2011 metais, 2012 metų darbo užmokesčio fondas išaugo 2 proc. Darbo užmokesčio fondo
didėjimas pastebimas visose viešojo sektoriaus organizacijų grupėse - biudžetinių įstaigų
grupei skirtas darbo užmokesčio fondas padidėjo 0,7 proc., valstybės įmonėse dirbantiems
darbuotojams skiriamas darbo užmokesčio fondas – 3,1 proc., viešosiose įstaigose
dirbantiems darbuotojams – 3,1 proc., akcinėse bendrovėse – 1 proc., o uždarosiose akcinėse
bendrovėse – 2,1 proc.123 (žr. 24 paveikslas).

LR Vyriausybė, „Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 2009–2012 m. veiklos ataskaita“.
2012 m. lapkritis, 3. <http://www.lrv.lt/lt/veikla/prioritetu-igyvendinimo-ataskaita/>
123 LR Vidaus reikalų ministerija, „2012 metų viešojo sektoriaus ataskaita”. Projektas, 2013, 46-47.
122
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24 paveikslas. Darbo užmokesčio fondo dinamika viešojo sektoriaus organizacijų
grupėse 2011-2012 m., mln. lt.
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Šaltinis: Vidaus reikalų ministerija, „2012 metų viešojo sektoriaus ataskaita”. Projektas,
2013, 6.
Be viešojo sektoriaus darbuotojų ir darbo užmokesčio fondo mažinimo XV Vyriausybės
kadencijos metu įgyvendinant valstybės tarnybos reformos prioritetą buvo imtasi
sisteminių valstybės tarnybos reformų. Nors pagal 2009 m. atliktą ŠIGMA vertinimą
Lietuvos valstybės tarnyba gerai atitiko EŠ principus, išryškėjo keletas tobulintinų sričių
žmogiškųjų išteklių valdyme. Pavyzdžiui, žmogiškiesiems ištekliams taikomas teisinis
valstybės tarnybos pagrindas buvo geras, tačiau trūko aiškiai suformuluotos valstybės
tarnybos plėtros koncepcijos124. Taip pat tam tikros spragos buvo identifikuotos
aukštesniosios valstybės tarnybos ir kai kurių specifinių valstybės tarnybos funkcijų srityse.
Ruošiantis įgyvendinti valstybės tarnybos reformą Vyriausybės nutarimu 2010 m. buvo
patvirtinta „Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcija“ 125. Joje buvo įvirtintas vadybinės
reformos modelis, kuriuo diegiama valstybės tarnybos orientacija į rezultatus ir sukurtos
sąlygos veiksmingiau valdyti vadovų korpusą. Tačiau ši reforma nebuvo sistemingai
įgyvendinta – parengta nauja Valstybės tarnybos įstatymo redakcija nebuvo pateikta
svarstyti LR Šeimui dėl nepakankamo sutarimo tarp Lietuvos aukščiausios valdžios
institucijų.
V. Nakrošis, J.-H. Meyer-Šahling. „Lietuvos valstybės tarnyba: sėkmės paslaptys ir tolesnio vystymo alternatyvos".
Viešoji politika ir administravimas. 2009 m., Nr. 27.
<http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/vpa/vpa27/VPA_Nr.27_V.Nakrosis_p.7-15.pdf>
125 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijos patvirtinimo“. Valstybės žinios, 201006-15, Nr. 69-3440. <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=375123&p_query=&p_tr2=>
124
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Tobulinant pavienes valstybės tarnybos funkcijas, nuo 2010 m. šalyje buvo pradėta
orientuotis į rezultatus per metinių veiklos užduočių nustatymą, kuris leidžia susieti
konkretaus valstybės tarnautojo veiklos rezultatus su įstaigos strateginiais tikslais 126. Už
strateginių veiklos tikslų nustatymą yra atsakingi įstaigų vadovai, kurie turi teisę patys
pasirinkti užduočių pasiekimo kriterijus127. Tačiau efektyvesnis personalo valdymas
priklauso ne tik nuo atskiro santykio tarp vadovo ir pavaldinio, bet ir organizacijos kaip
visumos valdymo būdo. Iš Lietuvos gerosios praktikos pavyzdžių pastebima, kad
organizacijų valdymo stambinimas turi teigiamos įtakos žmogiškųjų išteklių valdymo
kokybei128.
Šiekiant didesnio vadovų mobilumo ir kompetencijų stiprinimo, 2010 m. Šeimas priėmė
įstatymo pataisas, kurios įvedė ketverių metų kadencijas Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie
ministerijų vadovams. Taip pat buvo priimti sprendimai dėl kitų viešojo sektoriaus vadovų
(pvz., asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų) rotacijos. Šiekiant sistemiškai sukurti
aukštesniąją valstybės tarnybą Lietuvoje, 2012 m. Vyriausybei inicijavus Seime priimtos
Valstybės tarnybos įstatymo pataisos, numatančios šios vadovų valdymo sistemos
įdiegimą129 (tačiau faktiškai jos dar neįgyvendintos). Tačiau Lietuvoje buvo priimti
sprendimai dėl valstybės tarnautojų atrankos metodų tobulinimo130. 2012 m. Vyriausybei
inicijavus Šeime priimtos Valstybės tarnybos įstatymo pataisos, kuriomis buvo įtvirtinti
nauji privalomi valstybės tarnautojų gebėjimai: bendrieji gebėjimai (t. y. matematiniologinio mąstymo, verbalinių įgūdžių ir pan.), o vadovaujantiems valstybės tarnautojams –
gebėjimai vadovauti131.
Lietuvoje buvo imtasi priemonių, kurios užtikrintų ne tik kandidatų, bet ir valstybės
tarnyboje jau dirbančių asmenų aukštą kompetencijos lygį, todėl įgūdžių stiprinimas buvo
tęsiamas 2011 m. Vyriausybės nutarimu patvirtinant valstybės tarnautojų mokymo 2011 –
2013 m. strategiją. Šioje strategijoje pagrindinis dėmesys yra skiriamas:
-

vadovavimo gebėjimų tobulinimui, lyderystės, vadybinės ir valdymo kompetencijos
stiprinimui;

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 909 „Dėl
valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei
valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“ pakeitimo“. Vilnius, 2010 m. gruodžio 29 d., Nr. 1860.
127 LR Vyriausybė, „Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 2009–2012 m. veiklos ataskaita“.
2012 m. lapkritis, 36. <http://www.lrv.lt/lt/veikla/prioritetu-igyvendinimo-ataskaita/>
128 Valstybės tarnybos departamentas, „Personalo valdymo funkcijos efektyvaus vykdymo gairės“. 2013.
<http://www.vtd.lt/index.php?1471633387>
129 LR Vyriausybė, „Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 2009–2012 m. veiklos ataskaita“.
2012 m. lapkritis, 3. <http://www.lrv.lt/lt/veikla/prioritetu-igyvendinimo-ataskaita/>
130 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2011 m. veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos
respublikos Šeimui“. Vilnius, 2012 m. kovo 28 d., Nr. 347. <http://www.lrvk.lt/bylos/vyriausybes/15-vyrdok/2011_ataskaita.pdf>
131 2012 m. birželio 5 d. Valstybės tarnybos 31, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 161, 17, 22, 29, 30, 311, 32, 34, 41, 43, 44, 46,
47, 48, 49, 50, 51 pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. XI-2041)
126
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-

gebėjimų, susijusių su dalyvavimu Europos Šąjungos sprendimų priėmimo, priimtų
sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo ir Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos
Šąjungoje 2013 metais procesuose, tobulinimui;

-

valstybės tarnautojų žinių profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje plėtojimui;

-

valstybės tarnautojų, teikiančių paslaugas gyventojams, atitinkamų gebėjimų ir įgūdžių
stiprinimui132.
2012 m. valstybės tarnautojų mokymui vidutiniškai buvo skirta 5,5 mln. Lt. valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų biudžeto lėšų. Tačiau daugelis valstybės tarnautojų
mokymo projektų finansuojami ne iš biudžeto, o iš 2007 – 2013 m. EŠ struktūrinės paramos
fondų. 2012 m. mokymuose dalyvavo 14936 valstybės tarnautojai, t. y. 51,3 proc. (2010 m.
– 40,3 proc., 2011 m. – 55,9 proc.) visų valstybės tarnautojų133.
25 paveikslas. Lėšos (mln. Lt) skirtos valstybės tarnautojų mokymui 2010-2012 m.
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Šaltinis: Valstybės tarnybos departamentas, „Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių
teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo 2012 metais ataskaita“. Vilnius, 2013, 75.
<http://www.vtd.lt/index.php?1878204631>

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės tarnautojų mokymo 2011 – 2013 m. strategijos patvirtinimo“. Vilnius,
2011 m. sausio 12 d., Nr. 20. <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390874&p_query=&p_tr2=
>
133 Valstybės tarnybos departamentas, „Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo ir
įgyvendinimo 2012 metais ataskaita“. Vilnius, 2013, 75. <http://www.vtd.lt/index.php?1878204631>
132
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3.4.

Veiklos valdymas
2009-2010 m. pagal Pasaulio banko valdžios efektyvumo rodiklį Lietuva buvo vertinama
prastai – šalis užėmė 21 vietą EŠ134. Nuo 2006 m. Lietuvoje šie rodikliai išliko beveik
nepakitę: surenkama 70% iš 100% galimų. Todėl šalyje reformuojant viešąjį administravimą
vykdomos valdymo pagal tikslus ir rezultatus stiprinimo, veiklos rezultatais grįsto biudžeto
sudarymo, veiklos vertinimo ir stebėsenos bei viešosios politikos ir programų vertinimo
iniciatyvos. Vis dėlto, dar sudėtinga nustatyti sisteminius šių iniciatyvų rezultatus. Tuo tarpu
organizacinio lygmens COCOPŠ duomenys parodė, kad Lietuvoje (kitaip nei daugelyje kitų
šalių) trūksta ryšio tarp tokių iniciatyvų kaip kokybės vadybos diegimas ir kaštų efektyvumo
gerėjimas135.
Dėl stipraus finansų krizės poveikio Lietuvos ekonomikai šalyje išryškėjo įvairūs su anksčiau
vykdytomis veiklos valdymo iniciatyvomis susiję trūkumai. 2006 m. Pasaulio banko
duomenimis Lietuva buvo įvertinta kaip viena iš labiausiai pažengusių EŠ šalių strateginio
planavimo srityje136, tačiau šalyje nepakankamai dėmesio skiriama veiklos stebėsenai ir
vertinimui, siekiant konkrečių rezultatų. 2009 m. Lietuvoje egzistavo apie 260 skirtingų
planavimo dokumentų, todėl buvo sudėtinga išsiskirti prioritetines sritis ir kontroliuoti jose
išsikeltų tikslų pasiekimą137. Taip pat Vyriausybės programa neturėjo aiškių sąsajų su
svarbiausiais strateginio planavimo dokumentais, o biudžeto planavimo ciklas nebuvo
orientuotas į rezultatus138.
Siekiant labiau koordinuoti planavimo dokumentų rengimą ir šalies nacionalinei politikai
suteikti daugiau kryptingumo ir stabilumo, 2012 m. LR Šeimas patvirtino valstybės pažangos
strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, kurioje nustatyti šalies raidos
prioritetai bei jų įgyvendinimo kryptys iki 2030 metų139. Tuo tarpu 2012 m. priimta
Nacionalinė pažangos programa yra pagrindinis vidutinės trukmės strateginio planavimo
dokumentas, skirtas įgyvendinti „Lietuva 2030“ strategiją. Rengiant šiuos strateginius
dokumentus Lietuvoje buvo panaudoti nauji strateginio planavimo, valdymo ir investicijų
programavimo elementai: (1) platus visuomenės įtraukimas; (2) turinio pokyčiai:
koncentruoti, vertybėmis pagrįsti prioritetai; (3) ilgalaikis planavimas (20 metų

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. <http://www.lrv.lt/bylos/veikla/2030.pdf>
Gerhard Hammerschmid ir Vitalis Nakrošis, „EUPAN Relevance and Findings from a Current Top Executive Survey
in 12 European Countries“. Pranešimas konferencijoje „7th European Quality Conference Towards Responsible Public
Administration“, Vilnius, spalio 3-4 d.
136 Jurgita Šiugždinienė, Eglė Gaulė, Rimantas Rauleckas, „Redisigning the strategic management system in a time of
fiscal crisis in Lithuania“. Paper accepted for 2013 EGPA Annual Conference, Strategic Management in Government
study group, 2013, 8.
137 Jurgita Šiugždinienė, Eglė Gaulė, Rimantas Rauleckas, „Redisigning the strategic management system in a time of
fiscal crisis in Lithuania“. Paper accepted for 2013 EGPA Annual Conference, Strategic Management in Government
study group, 2013.
138 LR Ministro Pirmininko tarnybos Štrateginio koordinavimo departamentas, „Štrateginio planavimo sistemos
tobulinimo gairės“. Vilnius, 2010. <http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=9713>
139 LR Šeimas „Šeimas patvirtino valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“. 2012 m. gegužės 15 d. Pranešimas.
<http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&p_d=124828&p_k=1>
134
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perspektyva); (4) balansas tarp politinių vertybių išgryninimo ir ekspertinio intervencijų
logikos aptarimo; (5) integruotas požiūris į viešąsias intervencijas; galiausiai (6) perėjimas
nuo sektorių prie planavimo temų ir problemų140. Taip šalyje buvo sudaryta galimybė
orientuotis į ilgojo laikotarpio rezultatus, nepaisant Vyriausybių pasikeitimo.
Šiekiant lengvesnio ir aiškesnio strateginių tikslų nuleidimo įgyvendinant įvairias biudžeto
programas, šalyje buvo įgyvendinta iniciatyva, kuri susiejo ilgo laikotarpio strateginius
planus ir Vyriausybės programas su metiniais planais ir biudžeto asignavimais141. 2009 m.
valstybės biudžetui sudaryti buvo pradėtas taikyti modifikuotas strateginio planavimo ir
biudžeto sudarymo procesas, pagal kurį planavimo seką „asignavimai – strateginiai veiklos
planai“ pakeitė nauja tvarka, pagal kurią buvo numatytos derybos dėl veiklos rezultatų ir
strateginių veiklos planų rengimas nesant asignavimų limitų, nustatytų Finansų
ministerijos142. Ši iniciatyva padidino atskirų valdymo sričių ministrų vaidmenį nustatant
ministerijos prioritetus, nes iš anksto parengiamas prašymas atitinkamai finansinei sumai,
kuris turi būti pagrįstas ministerijos poreikiais 143. Tačiau tam, kad ši sistema suveiktų,
ministrai ir jiems pavaldūs asignavimų valdytojai turi stebėti ir įvertinti, ar institucijos
pasiekia savo strateginius tikslus, ar programos yra įgyvendinamos ir ar darbuotojai
efektyviai atlieka jiems deleguotas funkcijas144.
Šiekiant išvengti situacijos, kurios metu atskirų ministerijų vadovai aiškiai pagrindžia būtinų
finansų poreikį, tačiau bendras valstybės biudžetas yra per mažas visų poreikiams
patenkinti, 2009 m. buvo numatytas metinių Vyriausybės veiklos prioritetų sudarymas.
Strateginio planavimo sistemoje Vyriausybės prioritetai yra kasmetinio veiklos ir biudžeto
planavimo ciklo pradžia. Todėl buvo sukurta galimybė nukreipti Vyriausybės ir kitų
institucijų pastangas į prioritetines sritis, nors šių prioritetų valdymo trūkumas buvo
nepakankami finansiniai ištekliai jiems įgyvendinti. Tačiau sektoriniai ministerijų interesai
turėjo neigiamos įtakos įgyvendinant metinių prioritetų mechanizmą145. Taigi Lietuvoje
buvo mėginama sukurti labiau koordinuotą strateginio planavimo sistemą, kuri apimtų
ilgojo, vidutinio ir trumpojo laikotarpio strateginius dokumentus, tačiau nebuvo pašalintos
problemos įgyvendinimo srityje.

VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „Naujų
koncepcijų programavime taikymas: Lietuvos patirtis“. Pristatymo tekstas, 2013 m. liepos 4 d. Atlikta LR finansų
ministerijos užsakymu.
141 LR Vyriausybės nutarimas, „Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2010 metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos
respublikos Seimui“. Vilnius, 2011 m. kovo 30 d., Nr. 371. <http://www.lrv.lt/bylos/vyriausybes/15-vyrdok/2010_ataskaita.pdf>
142 Vitalis Nakrošis, Ramūnas Vilpišauskas and Vytautas Kuokštis, „Fiscal consolidation in Lithuania in the period
2008-2012: from grand ambitions to hectic firefighting“. Vilnius, 2013.
143 Ian Hawkesworth, Richard Emery, Joachim Wehner and Jannick Šaegert, “Budgeting in Lithuania”. OECD Journal on
Budgeting, Volume 2010/3, 2010.
144 Ian Hawkesworth, Richard Emery, Joachim Wehner and Jannick Šaegert, “Budgeting in Lithuania”. OECD Journal on
Budgeting, Volume 2010/3, 2010.
145 Ten pat.
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Siekiant užtikrinti į rezultatus orientuotą valdymą strateginiame valdyme trukdė ne tik
atskirų valdymo sričių ministrų interesai, bet ir sisteminių įrankių, kurie padėtų stebėti ir
įvertinti ministerijų veiklos rezultatus ir nustatytų tobulintinas sritis, trūkumas.
Atsižvelgiant į tai, Lietuvoje buvo sustiprinta metinių Vyriausybės prioritetų įgyvendinimo
stebėsenos sistema, kurią vykdė Vyriausybės kanceliarija / Ministro Pirmininko tarnyba 146.
2012 m. buvo baigtas įgyvendinti projektas „Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas
(VORT)”, kurio vienas iš rezultatų buvo šios sistemos (centralizuotos informacinės sistemos,
skirtos Vyriausybės programos, Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo ir Vyriausybei
atskaitingų institucijų veiklos rezultatų stebėsenos vykdymui) sukūrimas. Štebėsenos
informacinė sistema gali būti vertinama kaip pažangi veiklos rezultatų stebėsenos praktika
tarp EŠ valstybių narių administracijų. Šukūrus naują stebėsenos sistemą buvo pradėtos
taikyti naujos stebėsenos priemonės (pvz., kas ketvirtį rengiamos Vyriausybės veiklos
prioritetų vykdymo ataskaitos, kuriose daugiausiai dėmesio skiriama rezultatams ir
nepasiektiems rodikliams).
Be to, pagal šį projektą buvo patobulintos kitos įrodymais grįsto valdymo (biudžeto
programų vertinimo, funkcijų analizės ir sprendimų poveikio vertinimo) priemonės. Nors
dar anksti vertinti šių priemonių taikymo efektyvumą, gana skiriasi jų taikymo dažnumas ir
jų rezultatų kokybė147. Tai susiję su šių priemonių pasiūlos ir paklausos veiksniais:
ministerijų ir kitų institucijų gebėjimais valdyti (planuoti, organizuoti ir naudoti) ir
kokybiškai vykdyti šias priemones, taip pat nuo politikų ir vadovų palaikymo ir
suinteresuotumo naudoti jų rezultatus. Užtikrinant šių priemonių taikymo efektyvumą labai
svarbus koordinatorių vaidmuo (pvz., Finansų ministerijos, kaip pagrindinio programų
vertinimo sistemos koordinatoriaus, įsitraukimas į biudžeto programų vertinimo
procesą)148.
Įgyvendinant su veiklos valdymo trajektorija susijusias iniciatyvas Lietuva taip pat (nors ir
mažesniu mastu nei siekiant orientacijos į rezultatus) mažino verslui ar piliečiams tenkančią
administracinę naštą. 2008 m. Geresnio reglamentavimo programoje buvo užsibrėžta
administracinę naštą prioritetinėse srityse sumažinti 30 proc.149 Tačiau 2011 m. atliktas
tyrimas parodė, kad tikslas nebuvo pasiektas dėl lėto numatytų priemonių įgyvendinimo

Jurgita Šiugždinienė, Eglė Gaulė, Rimantas Rauleckas, „Redisigning the strategic management system in a time of
fiscal crisis in Lithuania“. Paper accepted for 2013 EGPA Annual Conference, Strategic Management in Government
study group, 2013, 9.
147 VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ kartu su VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutu,
„Funkcijų analizės ir biudžeto programų vertinimo priemonių Lietuvoje ir užsienio šalyse tyrimo ataskaita“. Tyrimo
ataskaita, 2010, 66.<http://www.lrv.lt/bylos/VORT/VORT-2/apzvalga.pdf>
148 Valstybės valdymo tobulinimo komisija „Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 20092012 m. veiklos ataskaita“ 2012 m. lapkritis, 50. <http://www.lrv.lt/bylos/veikla/veiklosataskaitos/Saulelydzio%20ataskaita_2012%2011%2014.pdf>
149 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo prioritetinėse srityse
rodiklio nustatymo ir nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo prioritetinių sričių sąrašo patvirtinimo“.
Valstybės žinios, 2009, Nr. 28-1092.
146
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(ypač darbo santykių srityje) 150, todėl 2012 m. buvo imtasi papildomų veiksmų. Lietuvos
Respublikos Vyriausybė patvirtino Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo
metodiką, kuri yra skirta reglamentuoti ir kartu palengvinti valstybių ir savivaldybių
institucijų vykdomą administracinės naštos nustatymą ir įvertinimą. Be to, 2012 m. buvo
priimta nauja Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika. Siekiant
atsakingesnio ministerijų požiūrio į poveikio vertinimo procesą, buvo paskirtos ministerijos,
atsakingos už poveikio vertinimo nurodytose srityse atlikimo kokybės priežiūrą ir
konsultavimą151. 2012 m. priimti teisės aktai padėjo sumažinti verslo patiriamą
administracinę naštą 1,2 proc.152 Jeigu būtų įvykdytos visos 2013 m. suplanuotos priemonės,
tai verslui tenkanti našta, palyginus su 2009 m. situacija, turėtų sumažėti 25,3 proc.153
Tačiau norint pasiekti tokių rezultatų yra būtina politinė parama ir stiprus įgyvendinančių
asmenų suinteresuotumas154.
Lietuvoje gana mažu mastu buvo diegiamos kokybės valdymo sistemos. Pavyzdžiui, 2013
m. Bendrąjį vertinimo modelį Lietuvoje buvo įsidiegusios 22 institucijos, kai tuo tarpu EŠ
vidurkis yra 85,4155. Šalyje labiau pastebimas pavienių kokybės vadybos metodų taikymas.
2012 m. tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvoje populiariausiu kokybės valdymo modeliu
išlieka IŠO 9000 serijos standartai (taiko 31 organizacija) (žr. 26 paveikslas), tačiau bent
vieną modelių taiko (buvo įsidiegę ar diegė) 36,9 proc. apklausos dalyvių. Tuo tarpu 2008 m.
bent vieną kokybės vadybos modelį taikė 32,5 proc. organizacijų156. Taigi pokytis yra
nedidelis. Būtent pavienių kokybės vadybos metodų taikymas galėjo lemti, kad reikšmingo
pokyčio veiklos efektyvumo kiekybiniams rodikliams savivaldybių administracijose 2009–
2010 m. nebuvo nustatyta157. COCOPŠ duomenys patvirtina šią tendenciją: kokybės vadybos
sistemų diegimas Lietuvoje didesniu efektyvumu neatsiperka158. Taip pat Lietuvoje
LR Ūkio ministerija, „Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2011 metų ataskaita“.
<http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/geresnis_reglamentas/geresnis_reglamentavimas_lietuvoje>
151 LR Ūkio ministerija, „Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2012 metų ataskaita“. 2013, 6.
<http://www.ukmin.lt/uploads/documents/Geresnis%20reglamentavimas/Ataskaitos/GR_ataskaita_2013.pdf>
152 LR Ūkio ministerija, „Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2012 metų ataskaita“. 2013, 6.
<http://www.ukmin.lt/uploads/documents/Geresnis%20reglamentavimas/Ataskaitos/GR_ataskaita_2013.pdf>
153 Monika Beniulytė, „Structural funds impacting competitiveness and growth: Administrative Burden reduction and
Preventon“. Pranešimas konferencijoje „EUPAN HRWG / IPSG meetings“, Vilnius, 2013 spalio 28-29 d.
154 Monika Beniulytė, „Administracinės naštos mažinimas Lietuvoje“. Pranešimas konferencijoje „Šumanaus
reguliavimo skatinimas“, Vilnius, 2013 balandžio 11 d.
<http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/geresnis_reglamentas/geresnis_reglamentavimas_lietuvoje>
155 EIPA, „Registered CAF users in Europe and abroad“. 2013
February.<http://www.eipa.eu/files/File/CAF/CAF%20overview_Feb2013.pdf>
156 UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, „Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo ir
kitose institucijose / įstaigose stebėsena“. Ataskaita, 2010, 57. <http://vakokybe.vrm.lt/lt/kokybes-vadybos-metodudiegimo-viesojo-administravimo-institucijose-ir-istaigose-stebesena>
157 LR Vidaus reikalų ministerija, Viešasis administravimo Lietuvoje. Leidinys, 2011, 85.
<http://vakokybe.vrm.lt/index.php?id=301>
158 Gerhard Hammerschmid ir Vitalis Nakrošis, „EUPAN Relevance and Findings from a Current Top Executive Survey
in 12 European Countries“. Pranešimas konferencijoje „7th European Quality Conference Towards Responsible Public
Administration“, Vilnius, spalio 3-4 d.
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neišnaudojama galimybė tobulinti paslaugų kokybę pasitelkiant paslaugų vartotojų
apklausas: 2012 m. piliečių / paslaugų vartotojų apklausas įvykdė tik 18,1 proc.
organizacijų.159. 26 paveiksle yra pateikiama organizacijoms neprivalomų kokybės valdymo
modelių taikymo situacija, informacija apie vieno langelio principą yra pateikiama 3.5.
skyriuje.
26 paveikslas. Bendra kokybės valdymo modelių taikymo situacija Lietuvoje, N=149.

Šaltinis: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, „Kokybės vadybos metodų taikymo
Lietuvos viešojo administravimo ir kitose institucijose / įstaigose stebėsena“. Ataskaita,
2012.
<http://vakokybe.vrm.lt/lt/kokybes-vadybos-metodu-diegimo-viesojoadministravimo-institucijose-ir-istaigose-stebesena>

3.5.

Škaidrus viešasis administravimas
Lietuvoje įgyvendinamos iniciatyvos, susijusios su viešojo sektoriaus skaidrumo ir atvirumo
didinimu: el. paslaugos, informacijos prieinamumas ir kitos priemonės, kurios leistų kuo
efektyviau atlikti viešojo sektoriaus funkcijas ir užtikrintų vartotojų pasitenkinimą. Tačiau
šios priemonės buvo vykdomos gana fragmentiškai, todėl 2012 m. el. valdžios išsivystymo
indekso (angl. e-Government development index) duomenimis, Lietuva (palyginus su 2010
m.) nukrito viena pozicija žemyn ir užima 28 vietą iš 193 šalių 160.

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, „Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo ir
kitose institucijose / įstaigose stebėsena“. Ataskaita, 2012. <http://vakokybe.vrm.lt/lt/kokybes-vadybos-metodudiegimo-viesojo-administravimo-institucijose-ir-istaigose-stebesena>
160 Jungtinės Tautos, „Country Data View“. 2012. <http://unpan3.un.org/egovkb/datacenter/CountryView.aspx>
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2008 m. Transparency International duomenimis Lietuva, lyginant su kitomis EŠ šalimis
narėmis, surinko vienus žemesnių balų pagal Korupcijos suvokimo indekso matavimus
(Korupcijos suvokimo indekso įvertis 46 iš 100 galimų; 58 vieta)161. Todėl vykdant XV
Vyriausybės programą ir siekiant didesnio viešumo ir skaidrumo, daug dėmesio buvo
skiriama kovai su korupcija. Pavyzdžiui, šalyje buvo sugriežtintos bausmės už padarytus
korupcinius nusižengimus. Lietuvoje buvo priimtas valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo
įstatymas, kuriuo buvo papildytas šiurkščių tarnybinių nusižengimų sąrašas. Viešųjų
pirkimų srityje buvo padidinta atsakomybė už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, o pačius
korupcinio pažeidimo atvejus pradėta viešinti viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje.
Galiausiai didinant politinių partijų skaidrumą, Lietuvoje buvo įdiegta elektroninė sistema,
kuri skirta partijos sąrašų patekimui Teisingo ministerijai. Ši iniciatyva leidžia kontroliuoti,
ar į politinių narių sąrašus nebuvo įtraukti neteisėti duomenys 162. Be to, valstybės
institucijose pradėta intensyviau naudoti IRT priemones atliekant veiklą ir teikiant
paslaugas, todėl galima tikėtis atviresnės ir efektyvesnės sistemos163.
Viešojo administravimo prieinamumas Lietuvoje daugiausiai didinamas diegiant įvairias
elektronines paslaugas. 2007–2013 m. EŠ struktūrinės paramos laikotarpiu pagal
prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“ daugiausia lėšų skiriama būtent viešųjų
elektroninių paslaugų kūrimui. 2010 m. buvo patvirtintas Viešųjų paslaugų perkėlimo į
elektroninę erdvę veiksmų iki 2012 metų planas, kuris užtikrino geresnį viešųjų paslaugų
prieinamumą. Pavyzdžiui, nuo 2010 m. vairuotojai elektroniniu būdu gali gauti ir keisti
vairuotojo pažymėjimą, pranešti apie prarastą pažymėjimą arba gauti informaciją apie
laikytus egzaminus. Tais pačiais metais buvo įgyvendintas projektas „Epolicija“, kuris leidžia
pateikti pranešimus policijai internetu, gauti informaciją apie nusikaltimus ir eismo įvykius
ŠMŠ ir MMŠ žinutėmis. 2010 m. buvo pradėta vykdyti „E‐Šeimo“ iniciatyva, kuria siekiama
didinant piliečių informuotumą apie Šeimo vykdomą veiklą, sudaryti galimybes kreiptis į šią
instituciją el. būdu ir dalyvauti teisėkūros procesuose164.
Vykdant įvairias iniciatyvas, pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę terpę lygis
2012 m. Lietuvoje pasiekė 87 proc. (2011 m. – 81,5 proc.). Tačiau verslui skirtos paslaugos
yra perkeliamos sparčiau nei skirtos gyventojams: verslui skirtų paslaugų perkėlimo lygis

Transparency International, „Corruption Perception Index 2012“ <http://www.transparency.org/cpi2012/results>
LR Vyriausybės nutarimas , „Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2010 metų veiklos ataskaitos pateikimo
Lietuvos respublikos Šeimui“. Vilnius, 2011 m. kovo 30 d. Nr. 371. <http://www.lrv.lt/bylos/vyriausybes/15-vyrdok/2010_ataskaita.pdf>
163 LR Vyriausybės nutarimas , „Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2009 metų veiklos ataskaitos pateikimo
Lietuvos respublikos Šeimui“. Vilnius, 2010 m. kovo 31 d. Nr. 340. <http://www.lrv.lt/bylos/vyriausybes/15-vyrdok/2009_ataskaita.pdf>
164 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų
2014-2020 metais vertinimas“. Vertinimo ataskaita, 2012, 111-115.
<http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%20ir%20prioritetai/atnaujinti/Informacines%20visuomenes%20vertini
mas%20-%20%20tekstas%202012-04-26%20VPVI.pdf>
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2012 m. siekė 98 proc., o gyventojams – 79 proc.165 Remiantis Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, 2012 m. pradžioje 59,6 proc. įstaigų teikė galimybę parsisiųsti
įvairias formas, 15,7 proc. – grąžinti jas užpildytas. 18,4 proc. įstaigų nurodė, kad teikia
galimybę atlikti administracines procedūras elektroniniu būdu, t. y. be papildomų popierinių
procedūrų. 10,2 proc. įstaigų automatiškai (nereikalaudamos atskiro prašymo) teikė tam
tikras socialinio ar ekonominio pobūdžio paslaugas ir naudojo buvusią vartotojo registraciją
ir duomenis apie vartotoją (žr. 27 paveikslas)166.
27 paveikslas. Viešojo sektoriaus įstaigų pasiskirstymas pagal teikiamų el. paslaugų
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Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas, 2012 m.
Lietuvoje taip pat įgyvendinamos iniciatyvos, kurios turėtų užtikrinti informacijos
prieinamumą. Pavyzdžiui, pradėjus skelbti valstybės ir savivaldybių biudžeto suvestines
interneto svetainėse, buvo sudaryta galimybė (prieš Šeimui priimant sprendimą dėl
kitiems metams skiriamų asignavimų) visuomenei susipažinti su įstaigų veiklos
rezultatais167. Ši iniciatyva didina viešojo sektoriaus atskaitomybę piliečiams. Tuo tarpu Ūkio
ministerija pradėjo atvirų duomenų iniciatyvą, kurios dėka pradeda atsirasti informacinių
rinkmenų puslapiai kaip http://www.atviriduomenys.lt/. Lietuvoje įsteigtos mobiliųjų
aplikacijų laboratorijos gali būti puikia vieta „įdarbinti“ atvertus duomenis ir kurti

Lietuva: 2013 m. Nacionalinė reformų darbotvarkė. Vilnius, 2013, 49.
<http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_lithuania_lt.pdf>
166LR
Statistikos
departamentas,
„Informacinės
technologijos
Lietuvoje,
2012
m.“
<http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/download_release/?id=3880&download=1&doc=2209&PHPSESSID=f12624f793ff
17933b9028970250131e>
167 LR Vyriausybės nutarimas , „Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2010 metų veiklos ataskaitos pateikimo
Lietuvos respublikos Šeimui“. Vilnius, 2011 m. kovo 30 d., Nr. 371. <http://www.lrv.lt/bylos/vyriausybes/15-vyrdok/2010_ataskaita.pdf>
165

78

VIEŠOJO ADMINIŠTRAVIMO TOBULINIMO TENDENCIJOS: LIETUVOS IR EUROPOŠ ŠALIŲ VERTINIMAS

modernias mobilias aplikacijas168. 27 paveiksle matyti, kad 2012 m. pradžioje 82,7 proc.
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikė pirmojo lygio elektronines paslaugas
internetu, t. y. informaciją apie įstaigų vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas buvo
galima buvo rasti jų interneto svetainėse 169. Tačiau 2012 m. patvirtintoje Viešojo valdymo
tobulinimo 2012-2020 m. programoje numatyta, kad viešojo valdymo institucijų turimos
informacijos apimtis išlieka neaiški, todėl kol kas yra sudėtinga nustatyti, koks turėtų būti
visuomenei skelbtinos informacijos turinys ir mastas.
Viešasis sektorius su visuomene ir suinteresuotomis pusėmis gali sąveikauti trimis būdais:
informacijos skelbimu, konsultavimusi arba aktyviu visuomenės ar suinteresuotų pusių
įtraukimu priimant sprendimus. Nepaisant Lietuvoje vykdytų aukščiau aptartų iniciatyvų
gyventojai gauna per mažai pirmojo lygio paslaugų, t. y. viešai prieinamos
informacijos apie valstybės vykdomosios valdžios sistemos įstaigų ir įmonių veiklos
pokyčius. Tuo tarpu aukštesnio lygio visuomenės ir suinteresuotų pusių įtraukimo
iniciatyvos kaip konsultacijos ar piliečių dalyvavimas sprendimų priėmime yra dar mažiau
išvystytos. Iš 27 paveikslo galima matyti, kad kuo paslauga yra pažangesnė, tuo jos
prieinamumas yra mažesnis. Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 m. programoje taip pat
nurodoma, kad konsultavimosi su visuomene ir (ar) interesų grupėmis reglamentavimas yra
fragmentiškas ir rekomendacinio pobūdžio, todėl dažniausiai jo nepaisoma. Pavyzdžiui, net
47 procentai sprendimo projektų poveikio vertinimo rengėjų niekada nesikonsultavo su
visuomene dėl visų teisės aktų projektų, nors pripažino, kad tai suteiktų daugiau žinių apie
problemą ir jos sprendimo būdus170. Tačiau 2012 m. Gallup duomenimis ir patys Lietuvos
piliečiai retai reiškia savo nuomone valdžios pareigūnams (iš 41 apklauso dalyvavusių šalių
Lietuva užėmė 39 vietą)171.
Viena iš skaidraus viešojo administravimo trajektorijos iniciatyvų, leidžiančių pagerinti
viešojo administravimo prieinamumą gyventojams, yra vieno langelio principo diegimas.
Šis principas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3
straipsnio 8 dalyje, kurioje teigiama, kad asmeniui informacija suteikiama, prašymas,
skundas ar pranešimas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje.
„Prašymą, skundą ar pranešimą nagrinėja ir informaciją iš savo administracijos padalinių,
pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo subjektų gauna pats
prašymą, skundą ar pranešimą nagrinėjantis ir administracinį sprendimą priimantis viešojo
administravimo subjektas, neįpareigodamas tai atlikti prašymą, skundą ar pranešimą
LR Ūkio ministerija, „Atvirų duomenų įgyvendinimo Lietuvoje galimybių studija“. 2013.
<http://data.ukmin.lt/2013-03-28_AD_galimybiu_studijia.pdf>
169
LR
Štatistikos
departamentas,
„Informacinės
technologijos
Lietuvoje,
2012
m.“
<http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/download_release/?id=3880&download=1&doc=2209&PHPSESSID=f12624f793ff
17933b9028970250131e>
170 VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „Šprendimų poveikio vertinimo kokybės, konsultacijų
su visuomene ir interesų grupėmis būdų ir veiksmingumo analizė“. Galutinė tyrimo ataskaita, 2009, 31.
<http://www.ukmin.lt/uploads/documents/Geresnis%20reglamentavimas/Ataskaitos/SPPV%20ataskaita/SPPV_ko
nsult_tyrim_galut_atask%5B1%5D.pdf>
171 Gallup WorldView, 2012. <https://worldviewcampus.gallup.com/>
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padavusį asmenį“172. Todėl asmuo sutaupo laiką, kurį būtų skyręs papildomos informacijos
paieškai skirtingose viešojo administravimo institucijose. Šiekiant tokiu būdu teikti
paslaugas, 2008 m. buvo sukurta Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų
interoperabilumo (sąveikumo) sistema (VAIIŠIŠ), kuri leidžia skirtingoms informacinėms
sistemoms greitai ir paprastai keistis duomenimis173. 2012 m. atliktos viešojo
administravimo subjektų apklausos metu nustatyta, kad „vieno langelio” principą taiko
daugiau kaip pusė (59,7 proc., 2011 m. – 50,6 proc.) apklausos dalyvių ir daugiau kaip
penktadalis (20,8 proc., 2011 m. – 23,8 proc.) šiuo metu pradeda taikyti ar planuoja jį diegti
artimiausiu laikotarpiu174. Tačiau 2012 m. Vidaus reikalų ministerijos atliktos analizės
duomenimis, viešojo administravimo institucijos nepakankamai aktyviai imasi galimų
veiksmų administracinių paslaugų teikimui vieno langelio principu pagerinti175. Taigi, būtina
ne tik didinti vieno langelio principo taikymo apimtį, bet ir kokybę, nes 49% Lietuvos
gyventojų nuomone vieno langelio padaliniai padeda žmonėms geriau išspręsti rūpimus
klausimus valstybės ar savivaldybės institucijose176.
Lietuvoje siekiama išlaikyti reformų tęstinumą ir toliau didinti viešojo sektoriaus atvirumą.
2012 m. buvo priimta Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programa. Šioje
programoje numatytas asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose gerinimas ir
teikiamų paslaugų prieinamumo visuomenei didinimas. Šis tikslas bus pasiektas pasitelkus
tris uždavinius: (1) plečiant elektroninių paslaugų teikimą, (2) centralizuojant paslaugų
teikimą formuojant paslaugų centrus ir (3) tobulinant vieno langelio principo
įgyvendinimą177.

LR Seimas, „Viešojo administravimo įstatymas“. 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234.
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453824>
173 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų
2014-2020 metais vertinimas“. Vertinimo ataskaita, 2012, 143.
<http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%20ir%20prioritetai/atnaujinti/Informacines%20visuomenes%20vertini
mas%20-%20%20tekstas%202012-04-26%20VPVI.pdf>
174 Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo ir kitose institucijose/ įstaigose stebėsena.
Parengta UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu, 2012.
175 LR Vidaus reikalų ministerija, „Administracinių paslaugų teikimo vieno langelio principu būklės viešojo valdymo
institucijose analizė“. Vilnius, 2012, 10. <http://vakokybe.vrm.lt/index.php?id=470>
176 Pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimas. Parengta
UAB „Baltijos tyrimai“, LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu, 2012. <http://vakokybe.vrm.lt/get.php?f.654>
177 LR Vyriausybės nutarimas, „Dėl viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos patvirtinimo“. Valstybės
žinios, 2012-02-18, Nr. 22-1009.
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418407&p_query=vie%F0ojo%20valdymo%20tobulini
mo%20programa&p_tr2=2>
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4. LIETUVOŠ VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO
TOBULINIMO PRANAŠUMAI IR TRŪKUMAI KITŲ
EUROPOŠ ŠALIŲ ATŽVILGIU
Lietuvoje vykdytų viešojo administravimo reformų palyginimas su kitų tyrime dalyvavusių
Europos šalių patirtimi leidžia platesniame kontekste įvertinti Lietuvoje vykusių pokyčių
mastą ir ypatybes. Kaip rodo 28 paveikslas, laikydamasi fiskalinės konsolidacijos plano bei
vykdydama efektyvaus finansų panaudojimo politiką, o taip pat tobulindama veiklos
valdymą Lietuva peržengė kitų tyrime dalyvavusių Europos šalių vidurkį taikytų priemonių
intensyvumu (abiem atvejais 1,3 karto). Visgi stipriausiai lyginant su kitomis šalimis Lietuva
vykdė pertvarkas institucinės sandaros optimizavimo srityje, kur 1,4 karto viršijo bendrą
vidurkį. Štatistinė analizė taip pat leido aiškiau išskirti sritis, kuriose buvo pastebimas ir tam
tikras atotrūkis nuo viešojo administravimo trajektorijų Europos šalyse. Tai, visų pirma,
skaidraus viešojo administravimo, el. valdžios ir piliečių įtraukimo iniciatyvos (atsilikimas
1,3 karto); tuo tarpu iniciatyvos žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo srityje
Lietuvoje ir kitose EŠ valstybėse vykdomos panašiai (šios trajektorijos taikomumas
praktiškai sutampa).
28 paveikslas. Lietuvoje vykdytų viešojo administravimo reformų mąsto ir kitų tyrimo
šalių vidurkių palyginimas
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Šaltinis: VPVI.
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Toliau šioje dalyje pateikiami tie detalūs trajektorijas sudarančių iniciatyvų pjūviai, kuriose
Lietuvos ir kitų tyrime dalyvavusių Europos šalių vidurkiai skiriasi statistiškai
reikšmingai178. Kadangi pirmoji reformų trajektorija yra neatsiejamai susijusi su bendru
šalies fiskalinės konsolidacijos planu finansų krizei suvaldyti, šios kategorijos detali analizė
pateikiama 2.1. skyriuje ir detaliau šioje dalyje nėra nagrinėjama.
Bendri Lietuvos rodikliai keičiant institucinę sandarą, kurioje buvo išskirtos netgi dvi
svarbiausios iniciatyvos (vykdomosios valdžios institucinės sandaros pertvarkymas ir
apskričių viršininkų administracijų funkcijų perskirstymas), yra daugeliu atveju viršijantys
Europos vidurkį. Visgi kartu būtina pažymėti, jog ypač aktyviai šioje srityje Lietuvoje buvo
naikinamos viešojo administravimo institucijos ir kitos viešojo sektoriaus
organizacijos (žr. 29 paveikslas). Dėl finansinės krizės įtakos ir įgyvendinant XV
Vyriausybės programą Lietuvos Vyriausybė buvo priversta racionalizuoti viešojo
administravimo sistemą – įgyvendinant atitinkamus sprendimus 2008–2011 m. laikotarpiu
viešojo sektoriaus organizacijų skaičius sumažėjo 28 proc.
29 paveikslas. Ryškiausių institucinės sandaro optimizavimo bruožų Lietuvoje ir
kitose tyrimo šalyse apibendrintas palyginimas
Viešojo administravimo institucijų ir kitų viešojo
sektoriaus organizacijų panaikinimas
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Šaltinis: VPVI.
Nors Lietuvoje buvo siekiama optimizuoti bendrąsias funkcijas vykdant finansų valdymo ir
apskaitos, audito, viešųjų pirkimų, dokumentų valdymo ir personalo valdymo funkcijų
optimizavimą179, sisteminis visų Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrosios
veiklos vertinimas parodė, kad nepaisant šių pastangų 2011-2012 m. minėtų rodiklių
pokytis gerinant bendrųjų funkcijų atlikimo efektyvumą buvo nežymus. Dėl ribotos pažangos
šioje srityje itin ryškus Lietuvos atotrūkis nuo kitų Europos šalių bendrųjų funkcijų
centralizavimo srityje, ypač vykdant bendrųjų paslaugų centrų iniciatyvas, kurias kitos
Europos valstybės (tiek EŠ-15 ir asocijuotos valstybės, tiek EŠ-13 ir kitos Vakarų Balkanų
valstybės) intensyviai naudojo viešojo administravimo efektyvumui didinti. Štatistinės
Štatistiniu reikšmingumu šiuo atveju laikoma riba, kai imties vidurkis ir Lietuvos atvejo įvertis skiriasi daugiau nei
per vieną imties standartinį nuokrypį.
179 Viešojo valdymo tobulinimo komisija , „Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 20092012 m. veiklos ataskaita“ 2012 m. lapkritis, 55. <http://www.lrv.lt/bylos/veikla/veiklosataskaitos/Saulelydzio%20ataskaita_2012%2011%2014.pdf>
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analizės duomenimis bendrųjų paslaugų centrų kūrimas daro teigiamą poveikį tiek visos
viešojo administravimo sistemos efektyvumui (Kendall‘s tau-c 0,296, p<0,05), tiek VA
politikų ir programų veiksmingumui (Kendall‘s tau-c 0,327, p<0,05). 30 paveiksle yra
pateikimas gerasis Estijos Bendrųjų paslaugų centrų steigimo pavyzdys.
30 paveikslas. Gerasis Estijos Bendrųjų paslaugų centro steigimo pavyzdys
Estija
Bendrasis paslaugų centras (2009-vyksta)

2008 m. finansų krizė atskleidė šalies trūkumus koordinavimo srityje ir būtinybę realiu
laiku patikrinti valdžios finansinę situaciją ir sumažinti viešąsias išlaidas. Todėl 2009 m.
Estijos Vyriausybė nusprendė integruoti viešajame sektoriuje vykdomas pagalbines
funkcijas. Bendrajame centre turėjo būti vykdoma finansų ir darbo užmokesčio apskaita,
kaupiami su personalu susiję dokumentai. Pagalbinių funkcijų sujungimas turėjo
užtikrinti, kad iki 2013 m. pabaigos 22 skirtingos apskaitos sistemos bus pakeistos viena
bendra apskaitos programine įranga, kuria naudosis visos viešojo sektoriaus
organizacijos. Dėl šio sprendimo turėjo įvykti dideli struktūriniai pokyčiai, nes kiekviena
ministerija turėjo sukurti centrinį funkcinį vienetą, kuris teiktų pagalbines paslaugas
ministerijai pavaldžioms institucijoms. Be to, svarbi projekto naujovė yra e-sąskaitų, edokumentų ir internetinės savitarnos įvedimas. Projekto įgyvendinimo pabaigos data
buvo atidėta iki 2015 m., todėl dar negalima vertinti iniciatyvos rezultatų. Tačiau kol kas
nėra pastebima, kad IRT priemonės būtų sumažinusios financines sąnaudas. Jungimo
procesas buvo sėkmingesnis tose organizacijose, kurios jau anksčiau buvo susidūrusios
su centralizuotomis sistemomis, o procesų standartizavimas pasirodė labiau laikui imli
veikla nei buvo tikėtasi. Šiuo metu Bendrasis paslaugų centras teikia paslaugas keturioms
ministerijoms, tačiau artimiausiais metais į sistemą bus įtrauktos ir likusios ministerijos.
Šaltinis: Kaide Tammel, „Consolidation of Šupport Šervices in Estonia“. COCOPŠ paper, 2013.
<http://www.cocops.eu/wp-content/uploads/2013/06/Estonia_CGov_Supportservices.pdf>
Pagal veiklos valdymo trajektoriją Lietuvoje taikytos iniciatyvos ir jų mastas gana gerai
atitiko bendrąsias Europoje vykstančias tendencijas, o skirtumai šioje trajektorijoje
geriausiai išryškėja lyginant taikytų iniciatyvų grupes pagal jų tematiką. Iniciatyvoms,
priskiriamos strateginio valdymo (planavimo, stebėsenos, vertinimo) grupei180, Lietuvoje
Į grupę priskiriami: verslo/strateginis planavimas, valdymas pagal tikslus ir rezultatus, biudžeto sudarymas
remiantis veiklos rezultatais, veiklos rezultatų matavimas ir stebėsena, viešųjų politikų ir programų vertinimai ar
apžvalgos. Pvz., VORT projektas, kuris buvo finansuojamas iš Europos socialinio fondo, tobulino strateginių veiklos
planų (įskaitant biudžeto programų) stebėseną ir vertinimą, taip pat sprendimų poveikio vertinimą ir funkcijų analizę.
180
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buvo teikiama daugiau dėmesio (tai atitinka COCOPS apklausos rezultatus, kurioje dalyvavo
Lietuvos valdžios institucijų tarnautojai, einantys vadovaujančias pareigas), kitaip nei
geresnio reglamentavimo priemonėms181. 31 paveiksle pavaizduotas išorinis apskritimas
rodo kitų Europos šalių, vidinis skritulys – Lietuvos atvejus ir minėtų iniciatyvų grupių
pasiskirstymą juose.
31 paveikslas. Tendencijų skirtingose veiklos valdymo srityse Lietuvoje ir Europoje
palyginimas

Tyrimo šalių
vidurkis

Lietuva

Šaltinis: VPVI.
Lietuva nuo kitų Europos šalių labiau atsilieka įstatymų ir kitų teisės aktų stebėsenos ir
peržiūros srityje. Kai kuriais atvejais Lietuvoje atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
neteikia reikiamos naudos ir netgi sukuria papildomą administracinę naštą. Taip atsitinka,
nes stebėsena atliekama tokio teisinio reguliavimo, kurio galiojimo laikas yra per trumpas,
kad būtų galima įvertinti jo efektyvumą. Todėl ataskaitos neteikia reikiamos informacijos,
kuri leistų priimti tam tikrus atsakomuosius veiksmus. Galiausiai Lietuvoje atliekama per
plačios teisinio reguliavimo srities stebėsena, dėl kurios rezultatai būna paviršutiniški, todėl
sprendimai negali būti grindžiami įrodymais182. Be to, tik pusė Lietuvos ministerijų 2011 m.
atliko teisinio reguliavimo stebėseną savo valdymo srityje (žr. 32 paveikslas).

Į grupę priskiriami: įstatymų leidybos ir reglamentavimo stebėsena ir peržiūros, piliečių ir verslo patiriamos
administracinės naštos vertinimas.
182 LR Teisingumo ministerija, „2011 m. teisinio reguliavimo stebėsenos ataskaita“. 2011, 2.
<http://www.tm.lt/dok/2011_metine_stebesenos_ataskaita.pdf>
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32 paveikslas. 2009-2011 m. stebėseną atlikusios ministerijos ir jų stebėti teisės aktai
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Šaltinis: Teisingumo ministerija, „2011 m. teisinio reguliavimo stebėsenos ataskaita“. 2011,
2. <http://www.tm.lt/dok/2011_metine_stebesenos_ataskaita.pdf>
Įstatymų ir kitų teisės aktų stebėsenos ir peržiūros bei kitos iniciatyvos turėtų prisidėti prie
administracinės naštos mažėjimo. Tačiau 2008 m. Geresnio reglamentavimo programoje
užsibrėžtas tikslas administracinę naštą prioritetinėse srityse sumažinti 30 proc.183 nebuvo
pasiektas184. 2011 m. Administracinė našta sumažėjo tik 1,2 proc. Didžiausio pokyčio – 22
proc. naštos sumažėjimo – tikimasi 2013 m., kai bus priimti teisės aktų projektai 185. Tačiau
net ir visiškos sėkmės atveju nuo 2009 m. administracinė našta bus sumažėjus 24,4 proc.,
todėl 30 proc. tikslas bus vis dar nepasiektas. Todėl Lietuvoje reikalinga ne tik diegti su
geresniu reglamentavimu susijusias iniciatyvas, bet ir užtikrinti jų taikymo efektyvumą. Kaip
rodo išvadų statistikos rezultatai, galutinis šių iniciatyvų įgyvendinimo rezultatas turėtų būti
pagerėjusi viešųjų paslaugų kokybė (Kendall‘s tau-c 0,297, p<0,05).
33 paveiksle yra pateikimas gerasis Jungtinės Karalystės reglamentavimo pavyzdys, kuris,
kaip ir kiti geresnio reglamentavimo pavyzdžiai iš Europos šalių, galėtų būti naudingas
planuojant ir įgyvendinant atitinkamas iniciatyvas Lietuvoje.

LR Vyriausybės 2009 m. kovo 4 d. nutarimas Nr. 161 „Dėl nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo
prioritetinėse srityse rodiklio nustatymo ir nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo prioritetinių sričių
sąrašo patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2009, Nr. 28-1092.
184 LR Ūkio ministerija, „Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2011 metų ataskaita“.
<http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/geresnis_reglamentas/geresnis_reglamentavimas_lietuvoje>
185 LR Ūkio ministerija, „Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2012 metų ataskaita“.
<http://www.ukmin.lt/uploads/documents/Geresnis%20reglamentavimas/Ataskaitos/GR_ataskaita_2013.pdf>
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33 paveikslas. Gerasis Jungtinės Karalystės reglamentavimo pavyzdys
Jungtinė Karalystė
„Vienas įeina – kitas išeina“ požiūris (2010)

JK Vyriausybė pradėjo diegti „Vienas įeina – kitas išeina“ požiūrį, pagal kurį joks naujas
pirminės ar antrinės teisės įstatymas, sukeliantis piliečiams ar verslui papildomą
administracinę naštą, negali įsigalioti, kol tokią pačią administracinę naštą sukeliantis
senas įstatymas nebus pašalintas ar pataisytas. Šios iniciatyvos tikslas yra užtikrinti, kad
siekiant sumažinti administracinę naštą vienoje srityje, ji nepadidėtų kitoje. JK buvo
sukurtas Reglamentavimo politikos komitetas – nepriklausoma priežiūros institucija –
kuri prižiūri, kad visi departamentai laikytųsi „vienas įeina – kitas išeina“ taisyklės.
Reglamentavimo politikos komisija įvertina, ar naujo reglamentavimo ir seno
reglamentavimo našta buvo teisingai apskaičiuota pagal šalyje įdiegtą metodiką. Todėl
nepriklausomos institucijos įsteigimas padidina sistemos patikimumą. 2012 m.
duomenimis 2011 m. buvo peržiūrėti ar panaikinti 48 įstatymai. O tinkamai atliktų
poveikio vertinimų skaičius padidėjo 10 proc. Tai leido per metus sutaupyti 3,7 mlrd.
svarų.
Šaltinis: European Commission, „Europe can do better. Report on best practices in Member
States to implement EU legislation in the least burdensome way“. 2011, 27.
<http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/best_practice_report/docs/bp
_report_signature_en.pdf> ir Regulatory Policy Committee, „Improving Regulation. An
independent report on the analysis supporting regulatory proposals, January-December
2011“.
2012,
28.
<http://regulatorypolicycommittee.independent.gov.uk/wpcontent/uploads/2012/04/RPC-REPORT-IMPROVING-REGULATION-March-2012FINAL.pdf>
Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo srityje Lietuva taip pat gana gerai atitiko
bendrąsias Europos šalių tendencijas. Ji labiausiai neatitiko Europos šalių praktikos darbo
užmokesčio sistemos reformavimo, darbuotojų skaičiaus planavimo ir aukštesniosios
valstybės tarnybos plėtros srityje. Kita vertus, iš 34 paveikslo matyti, jog šioje srityje
Lietuva aplenkė Europos šalis darbo užmokesčio ir viešojo sektoriaus darbuotojų mažinimo
apimtimi (atitinkamai 2,1 ir 1,8 karto). Tačiau įvertinus visoje tyrimo imtyje vyraujančius
skirtumus tarp valstybių vykdant pastarąsias dvi iniciatyvas, Lietuvos atotrūkis negali būti
vertinamas kaip išskirtinis ir yra būdingas daugeliui šalių, kurioms finansų krizė padarė
didelę įtaką (pvz., Latvijos, Lenkijos, Šlovėnijos, Rumunijos, Graikijos, Italijos). Vis dėlto tai
rodo, kad Lietuvoje, kaip ir kitose stipriai krizės paveiktose šalyse, buvo labiau
vadovaujamasi „kietuoju“, o ne „minkštuoju“ požiūriu į žmogiškųjų išteklių valdymą.
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34 paveikslas. Ryškiausių institucinės žmogiškojo kapitalo vadybos bruožų Lietuvoje
ir kitose tyrimo šalyse apibendrintas palyginimas

Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus mažinimas*
Darbo užmokesčio mažinimas*

3

1,4

Darbo užmokesčio sistemos reformavimas**

0

Darbo jėgos planavimas**

0

Aukštesiniosios valstybės tarnybos plėtra**

0
0

Lietuva

3

1,7

1,2
1,5
1,7
0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Tyrimo šalių vidurkis

Šaltinis: VPVI.
Pastaba: dviguba žvaigždutė „**“ paveiksle žymi stiprų statistinį nuokrypį nuo vidurkio;
viena žvaigždutė „*“ – mažą statistinį nuokrypį.
Šie rezultatai rodo poreikį vykdyti planuojamas valstybės tarnybos reformas Lietuvoje,
modernizuojant darbo užmokesčio sistemą ar kuriant aukštesniąją valstybės tarnybą. Dar
2009 m. SIGMA ataskaitos duomenimis Lietuva turėjo skaidrią darbo užmokesčio sistemą,
tačiau ji buvo nepakankamai orientuota į rezultatus186. Kadangi ši sistema buvo labiau
veikiama „kietųjų“ žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių (tarnybinės algos, priedų ir
priemokų „karpymu“ ir jų daliniu atstatymu pagal 2013 m. sprendimus), ši situacija iš esmės
nepakito. Nors Lietuvoje egzistuoja didelis tikslų skaičius, tačiau valstybės tarnautojams
nėra taikomos jokios paskatos už tikslų pasiekimą187, nepaisant to, kad 2009 m. duomenimis
Lietuvos valstybės tarnautojai itin palaiko darbo užmokestį, susijusį su veiklos rezultatais, o
ne pagrįstą tarnybos stažu 188. Remiantis išvadų statistikos rezultatais, tikėtina, kad darbo
užmokesčio sistemos reformavimas prisidėtų prie žmogiškųjų išteklių valdymo pagerėjimo
(Kendall‘s tau-c 0,294, p<0,05).
2009 m. SIGMA ataskaitos duomenimis Lietuva viešojo administravimo principus mažiausiai
atitiko aukštesniosios valstybės tarnybos srityje. Valstybės tarnyboje dirbantiems vadovams
nebuvo taikomos specialiosios nuostatos, išskyrus tam tikras nuostatas kandidatų atrankos

V. Nakrošis, J.-H. Meyer-Šahling. „Lietuvos valstybės tarnyba: sėkmės paslaptys ir tolesnio vystymo alternatyvos".
Viešoji politika ir administravimas. 2009 m., Nr. 27.
<http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/vpa/vpa27/VPA_Nr.27_V.Nakrosis_p.7-15.pdf>
187 Rimantas Rauleckas et al., „Public Administration Reforms during Fiscal Crisis in Lithuania: Perceptions of Šenior
Civil Šervants“. Viešoji politika ir administravimas, 12(3), 2013, 350–362.
188 V. Nakrošis, J.-H. Meyer-Šahling. „Lietuvos valstybės tarnyba: sėkmės paslaptys ir tolesnio vystymo alternatyvos".
Viešoji politika ir administravimas. 2009 m., Nr. 27.
<http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/vpa/vpa27/VPA_Nr.27_V.Nakrosis_p.7-15.pdf>
186

87

VIEŠOJO ADMINIŠTRAVIMO TOBULINIMO TENDENCIJOS: LIETUVOS IR EUROPOŠ ŠALIŲ VERTINIMAS

ir specialias vadovų mokymo programas189. Tačiau XV Vyriausybės kadencijos metu 2010 m.
buvo įvesta keturių metų kadencija Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų vadovams,
o 2012 m. Šeime priimtos Valstybės tarnybos įstatymo pataisos, numatančios aukštesniosios
valstybės tarnybos Lietuvoje sukūrimą190. Galiausiai nuo 2013 m. birželio 1 d. į
vadovaujančias pareigas pretenduojantiems kandidatams buvo nustatyti reikalavimai turėti
vadovavimo kompetenciją191. Tačiau siekiant sukurti vieningą aukštesniąją valstybės
tarnybos sistemą, būtina ne tik diegti pavienes priemones, bet ir sukurti integruotą sistemą,
kuri leistų derinti skirtingas valstybės tarnybos valdymo funkcijas visų vadovų korpuso
atžvilgiu. Šio tipo iniciatyvos (kaip ir darbo užmokesčio reformavimo atveju) padėtų
pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymą (Kendall‘s tau-c 0,551, p<0,001), tobulinti viešųjų
politikų ir valdžios institucijų koordinavimą (Kendall‘s tau-c 0,339, p<0,01), taip pat didinti
vadovų palaikymą kitoms viešojo administravimo reformoms.
Galiausiai, skaidraus viešojo administravimo, el. valdžios ir piliečių įtraukimo srityje Lietuva
atsilieka nuo Europos šalių vidurkio tiek diegdama internetinius portalus ir elektronines
formas (2,2 karto), tiek plėtodama el. viešuosius pirkimus (2 kartus), o piliečių chartijų
ir paslaugų kokybės standartų plėtra kol kas iš viso nebuvo vykdoma. Šioje reformų
trajektorijoje Lietuva aktyviausiai užsiima kovos su korupcija ir bendromis el. valdžios
plėtros iniciatyvoms. Todėl ji patenka į grupę su daugeliu naujųjų EŠ narių bei Vakarų
Balkanų valstybėmis, kuriose taikomos panašios iniciatyvos, siekiant skaidresnio valdymo ir
geresnio viešųjų paslaugų prieinamumo piliečiams.
35 paveikslas. Ryškiausių skaidrios, vartotojams atviros el. valdžios diegimo bruožų
Lietuvoje ir kitose tyrimo šalyse apibendrintas palyginimas
2,2

Internetinių portalų ir elektroninių formų diegimas

1,0
2,0

E‐viešųjų pirkimų plėtra

1,0
1,1

Piliečių teisių ir paslaugų kokybės standartų plėtra

0,0
0

Tyrimo šalių vidurkis

0,5

1

1,5

2

2,5

Lietuva

Šaltinis: VPVI.
V. Nakrošis, J.-H. Meyer-Šahling. „Lietuvos valstybės tarnyba: sėkmės paslaptys ir tolesnio vystymo alternatyvos".
Viešoji politika ir administravimas. 2009 m., Nr. 27.
<http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/vpa/vpa27/VPA_Nr.27_V.Nakrosis_p.7-15.pdf>
190 LR Vyriausybė, „Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 2009–2012 m. veiklos ataskaita“.
2012 m. lapkritis, 3. <http://www.lrv.lt/lt/veikla/prioritetu-igyvendinimo-ataskaita/>
191 2012 m. birželio 5 d. Valstybės tarnybos 31, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 161, 17, 22, 29, 30, 311, 32, 34, 41, 43, 44, 46,
47, 48, 49, 50, 51 pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. XI-2041)
189
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Lietuvoje tiek internetinių portalų, tiek elektroninių formų diegimas yra gana fragmentiškas.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. pradžioje 59,6 proc.
įstaigų teikė galimybę parsisiųsti įvairias formas, 15,7 proc. – grąžinti jas užpildytas. 18,4
proc. įstaigų nurodė, kad teikia galimybę atlikti administracines procedūras elektroniniu
būdu192. Taigi kuo pažangesnė paslauga, tuo Lietuvoje ji yra mažiau prieinama elektroniškai.
Pavyzdžiui, Lietuvoje egzistuojantis el. valdžios (www.evaldzia.lt) portalas nėra toks
funkcionalus kaip Estijoje, Austrijoje ar Jungtinėje Karalystėje193. Viešųjų pirkimų srityje
Lietuvoje buvo bandoma kuo didesne apimtimi viešųjų pirkimų sutartis sudaryti per
centrinę perkančiąją organizaciją, tačiau 2012 m. centralizuoti pirkimai sudarė tik 14,5 proc.
visų bendrųjų viešųjų pirkimų vertės, o el. viešųjų pirkimų plėtra taip pat buvo nedidelė194.
Todėl 36 paveiksle yra pateikiamas gerasis Portugalijos el. viešųjų pirkimų pavyzdys, kuris
yra naudingas planuojant įgyvendinti tokio tipo iniciatyvas Lietuvoje. Siekiant viešojo
administravimo efektyvumo (Kendall‘s tau-c 0,223, p<0,05) ir viešojo administravimo
skaidrumo ir atvirumo (Kendall‘s tau-c 0,270, p<0,05), būtina skatinti el. viešųjų pirkimų
iniciatyvas.

LR
Statistikos
departamentas,
„Informacinės
technologijos
Lietuvoje,
2012
m.“
<http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/download_release/?id=3880&download=1&doc=2209&PHPSESSID=f12624f793ff
17933b9028970250131e >
193 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų
2014-2020 metais vertinimas“. Vertinimo ataskaita, 2012, 100.
<http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%20ir%20prioritetai/atnaujinti/Informacines%20visuomenes%20vertini
mas%20-%20%20tekstas%202012-04-26%20VPVI.pdf>
194 Viešojo valdymo tobulinimo komisija,„Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Šaulėlydžio komisijos) 2009-2012
m. veiklos ataskaita“ 2012 m. lapkritis, 59. <http://www.lrv.lt/bylos/veikla/veiklosataskaitos/Saulelydzio%20ataskaita_2012%2011%2014.pdf>
192
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36 paveikslas. Gerasis Portugalijos el. viešųjų pirkimų diegimo pavyzdys
Portugalija
El. viešieji pirkimai (2008-2009)

Anksčiau Portugalijoje vykdant viešiuosius pirkimus, reikėjo pildyti didelį kiekį
dokumentų ir atlikti procedūras nurodytas „acto público“ (įstatyme reglamentuojančiame
vokų atplėšimo procedūrą, būtiną advokatų, atstovaujančių kandidatus, dalyvavimą),
kurie kartais užtrukdavo ištisas dienas. Be to, piliečiams buvo teikiamas itin mažas kiekis
informacijos. Todėl 2008 m. priimtame įstatyme buvo numatyta diegti elektoninę
sistemą, kuri užtikrintų viešojo administravimo skaidrumą ir sumažintų administracinę
naštą. Nuo 2009 m. lakričio 1 d. viešųjų pirkimų procedūros turi būti atliekamos per
elektroninę platformą (http://www.ancp.gov.pt). Elektroninių priemonių naudojimas
visų proceso fazių metu (iki laimėtojo paskelbimo) yra privalomas visiems viešiesiems
pirkimams. Todėl Portugalija yra pati pažangiausia šalis Europoje el. viešųjų pirkimų
srityje. 2010 m. el. viešųjų pirkimų lygis šalyje siekė 75 proc., kai ES vidurkis buvo
žemesnis už 5 proc. Portugalijos pavyzdys parodo, kad el. viešųjų pirkimų iniciatyva gali
būti sėkmingai įgyvendinta per gana trumpą laikotarpį, jeigu užtikrinama reikiama
politinė parama.
Šaltinis: European Commission, „Europe can do better. Report on best practices in Member
States to implement EU legislation in the least burdensome way“. 2011, 47.
<http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/best_practice_report/docs/bp
_report_signature_en.pdf>
Galiausiai lyginant Lietuvos atvejį su Europos šalių praktika pagal skirtingus viešojo
administravimo reformų proceso aspektus aiškėja, jog didžiausias atotrūkis egzistuoja
pokyčių priėmimo proceso ir suinteresuotų pusių įtraukties į sprendimo priėmimo
procesą kategorijose. 37 paveikslas parodo, kad Lietuvoje viešojo administravimo
sprendimai ženkliai dažniau nei kitose Europos valstybėse yra priimami „iš viršaus žemyn“
principu (2,4 karto). Tuo tarpu analizuojant suinteresuotųjų pusių įtraukimą į viešojo
administravimo procesus Lietuvoje situacija yra kitokia nei daugelyje kitų Europos šalių:
Lietuvoje tarpininkai buvo dažniau neįtraukiami nei įtraukiami. Tai iš esmės atitinka
COCOPS apklausos rezultatus – Lietuvos valdžios institucijų vadovai teigė, kad viešojo
sektoriaus reformoms buvo būdingas visuomenės nedalyvavimas ir reformų „iš viršaus
žemyn“ pobūdis195.

Rimantas Rauleckas et al., „Public Administration Reforms during Fiscal Crisis in Lithuania: Perceptions of Šenior
Civil Šervants“. Viešoji politika ir administravimas, 12(3), 2013, 350–362.
195
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37 paveikslas. Ryškiausių viešojo administravimo reformų proceso bruožų Lietuvoje ir
kitose tyrimo šalyse apibendrintas palyginimas.
2,0

Iš viršaus į apačią
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Šuinteresuotų pusių įtraukimas
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Lietuva
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Tyrimo šalių vidurkis

Šaltinis: VPVI.
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IŠVADOŠ IR REKOMENDACIJOS
Išvados
Viešojo administravimo reformas Europos šalyse gerai paaiškina šioje tyrimų ataskaitoje
pateiktas analizės pagrindas, kuris pagrįstas transformaciniu požiūriu. Viešojo
administravimo reformos kontekstas (finansinė krizė ir vyriausybių prioritetai) daro įtaką
reformų turiniui ir įgyvendinimo procesui, kurie atitinkamai veikia viešojo administravimo
pokyčius. Tačiau šių rezultatų negalima tiesiogiai paaiškinti tik finansinės krizės veiksniu –
viešojo administravimo sistemoje krizės įtaka persiduoda per įvairius veiksnius (vyriausybių
prioritetus, reformų trajektorijas ir iniciatyvas, reformų procesą, t. t.). Taip pat šių rezultatų
negalima paaiškinti ir tik Europos vyriausybių prioritetų veiksniu, nepaisant jo įtakos kai
kuriems reformų proceso bruožams. Tačiau aiškinant viešojo administravimo rezultatus
reikalinga nagrinėti svarbiausiųjų turinio ir proceso veiksnių sąveiką (žr. toliau dėl
integruotų paketų analizuojant viešojo administravimo reformas).
Švarbiausieji viešojo administravimo reformos uždaviniai Europos šalyse sisteminiu lygiu
yra viešojo administravimo efektyvumo didinimas, valdžios išlaidų mažinimas, el. valdžios
plėtra, viešojo administravimo skaidrumo ir atvirumo skatinimas, taip pat geresnis
reglamentavimas ir administracinės naštos piliečiams / verslui mažinimas. Tai susiję su
didele finansinės krizės įtaka viešojo administravimo reformų darbotvarkei, ypač valdžios
išlaidų (Kendall‘s tau-b 0,429, p<0,05) ir darbuotojų skaičiaus viešajame sektoriuje
mažinimui (Kendall‘s tau-b 0,347, p<0,05), bet taip pat ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimui bei orientacijos į veiklos rezultatus didinimui (atitinkamai Kendall‘s
tau-b 0,342 ir 0,354, p<0,05).
Analizės metu nustatyti skirtumai tarp skirtingų šalių grupių. Pavyzdžiui, ES-13, kandidatės
ir kitos Vakarų Balkanų šalys daugiau dėmesio teikė kovos su korupcija ir viešųjų paslaugų
kokybės gerinimo uždaviniams, kurie rodo poreikį tiek padaryti šių šalių valstybės tarnybas
profesionalesnes, tiek modernizuoti viešųjų paslaugų teikimą piliečiams. Taip pat nustatyti
skirtumai pagal administracines tradicijas Europos šalyse: Pietų ir Rytų ir Vidurio Europos
šalyse svarbesni buvo tokie uždaviniai kaip viešųjų paslaugų kokybė, geresnis
reglamentavimas, centrinės valdžios struktūros racionalizavimas (kartu su Šiaurės šalimis)
ir kova su korupcija.
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38 paveikslas. 2008-2013 m. viešojo administravimo reformų uždaviniai Europos
šalyse

91%

Viešojo administravimo efektyvumo didinimas

89%

Valdžios išlaidų mažinimas
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Viešojo administravimo skaidrumas ir atvirumas
Geresnis reglamentavimas ir administracinės naštos
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71%
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Centrinės valdžios institucijų struktūros racionalizavimas
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Bendradarbiavimo tarp skirtingų viešojo sektoriaus
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tobulinimas
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53%
49%
37%
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funkcijų reintegracija

11%
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Šaltinis: VPVI.
Sisteminio lygmens viešojo administravimo tendencijos yra panašios į organizacinio
lygmens tendencijas Europos šalyse. Remiantis COCOPŠ apklausos rezultatais, pastarosios
tendencijos labiausiai susijusios su bendradarbiavimu tarp skirtingų viešojo sektoriaus
veikėjų, el. valdžios plėtra, viešojo administravimo skaidrumu ir atvirumu, orientacija į
rezultatus ir viešojo sektoriaus apimties mažinimu196. Tačiau taip pat galima išskirti keletą

COCOPŠ, Gerhard Hammerschmid, Anca Oprisor, Vid Štimac, COCOPS Executive Survey on Public Sector Reform in
Europe Research Report, May 2013.
196
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svarbesnių skirtumų, susijusių su ne tik su skirtingais šių tyrimų analizės lygmenimis, bet ir
skirtinga geografine tyrimų apimtimi.
Nors organizacinio lygmens rezultatai rodo po-NVV doktrinos dominavimą Vakarų Europos
šalių organizacijų darbotvarkėse, sisteminio lygmens analizės rezultatai šios viešojo
administravimo reformos tendencijos pilnai nepatvirtina. Tai, kad COCOPS apklausos
duomenys daugiausia pagrįsti Vakarų Europos šalių organizacijų vadovų atsakymais (9 iš 13
apklausoje dalyvavusių šalių atstovauja ES-15 šalių ir asocijuotų šalių grupę) leidžia
paaiškinti kai kuriuos skirtumus. Pavyzdžiui, iš dalies dėl EŠ reikalavimų daugiau dėmesio
kovai su korupcija skiriama ES-13, kandidačių ir kitų Vakarų Balkanų šalių grupėje, kurios
santykinai neseniai įstojo į EŠ ar ruošiasi narystei EŠ, bet jose mažiau aktualios
bendradarbiavimo tarp skirtingų viešojo sektoriaus organizacijų priemonės. Taip pat dėl
finansinės krizės įtakos ir valstybės vaidmens peržiūros Pietų Europos šalyse labai aktualios
privatizavimo iniciatyvos, kitaip nei kitose Europos šalyse. Taigi sisteminiu lygmeniu viešojo
administravimo tobulinimo tendencijų įvairovė yra santykinai didelė.
Be to, nagrinėjant viešojo administravimo reformas reikalinga aiškiai atskirti bendrus
stebimus viešojo administravimo pokyčius ir specifinį reformų poveikį, kuris turi būti
apibrėžiamas kaip viešojo administravimo trajektorijų ar iniciatyvų prisidėjimas prie šių
pokyčių. Pavyzdžiui, anksčiau buvo teigiama, kad pagal viešojo administravimo poveikį
galima atskirti tris šalių grupes, kuriose reformos vertinimas buvo labiau palankus,
nevienareikšmiškas ir labiau nepalankus197. Tuo tarpu šiame tyrime buvo atrasta, kad
Europos šalyse daugiausiai teigiamų pokyčių įvyko didinant viešojo administravimo
efektyvumą, viešojo administravimo skaidrumą ir atvirumą bei viešųjų paslaugų
prieinamumą. Tačiau mažiausiai dėmesio buvo skirta piliečių dalyvavimui sprendimų
priėmimo procese ir teikiant viešąsias paslaugas (žr. 39 paveikslas). Didžiojoje dalyje
Europos šalių (58 proc.) reformų masto dar negalima galutinai įvertinti ir nagrinėjant vien
pokyčius neįmanoma nustatyti, ar taikytos iniciatyvos buvo veiksmingos. Šio tyrimo analizės
rezultatai taip pat patvirtina, kad bendro reformų vertinimo rezultatai gali būti
tendencingi198.

COCOPŠ, Gerhard Hammerschmid, Anca Oprisor, Vid Štimac, COCOPŠ Executive Šurvey on Public Šector Reform in
Europe Research Report, May 2013.
198 Kadangi bendro viešojo administravimo pagerėjimo vertinimas koreliavo su asmeniniu EUPAN respondentų
įsitraukimu į reformų sudarymą ir vykdymą, analizės metu šio klausimo duomenys nebuvo naudojami.
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39 paveikslas. 2008-2013 m. viešojo administravimo reformų inicijuoti pokyčiai
Europos šalyse

Viešojo administravimo efektyvumas

76%

Viešųjų paslaugų prieinamumas

73%

Viešųjų paslaugų kokybė

71%

Geresnis reglamentavimas ir administracinės
naštos piliečiams / verslui mažinimas

66%

Viešųjų politikų ir programų efektyvumas

65%

Viešųjų politikų ir valdžios institucijų
koordinavimas

64%

Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas

64%

Centrinės ir sub‐nacionalinės valdžios institucijų
struktūros
Bendradarbiavimas tarp skirtingų viešojo ir
privataus sektorių organizacijų
Finansinis ir nefinansinis veiklos valdymas
valdžios institucijose
Piliečių dalyvavimas sprendimų priėmimo procese
ir teikiant viešąsias paslaugas

56%
55%

52%
44%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Šaltinis: VPVI.
Todėl reformų poveikis turėtų būti vertinamas nagrinėjant teoriškai pagrįstus teiginius
išvadų statistikos būdu. Atitinkamai šio tyrimo metu buvo nustatyta, kad, pavyzdžiui, prie
viešojo administravimo efektyvumo didinimo labiausiai prisideda procesų pertvarkymas ar
supaprastinimas (Kendall‘s tau-c 0,325, p<0,05) ir bendrųjų paslaugų centrų steigimas
(Kendall‘s tau-c 0,327, p<0,05). Pavyzdžiui, šios iniciatyvos buvo sudėtinė dalis Airijos
viešosios tarnybos reformos plano, kuriame buvo numatytos tokios priemonės kaip viešieji
pirkimai, bendrosios paslaugos, el. valdžia (įskaitant verslo procesus), t. t.199 Taip pat
svarbiausias viešojo administravimo reformų proceso veiksnys, darantis įtaką viešojo
administravimo efektyvumo didinimui, yra nepakankamas valdžios institucijose dirbančių
vadovų palaikymas (Cramer’s V 0,474, p<0,05). Pavyzdžiui, įgyvendinant minėtą Airijos
reformų programą ir siekiant sustiprinti valstybės tarnybos vadovavimo gebėjimus buvo ne
tik paskirti specialūs iniciatyvų vadovai, bet ir sudaryta speciali vadovams skirta mokymosi

The Department of Public Expenditure and Reform, „Progress on the implementation of the Government's Public
Šervice Reform Plan, Šeptember 2012“. <http://per.gov.ie/wp-content/uploads/Statement-on-Public-ServiceReform-Plan-6th-Sept-2012.pdf>
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ir plėtros programa200. Todėl tikėtina, kad efektyviai vykdant minėtas iniciatyvas ir
kontroliuojant svarbias proceso sąlygas Airijoje bus pasiekti santykinai geri reformos
rezultatai viešojo administravimo efektyvumo prasme.
Tačiau siekiant viešųjų paslaugų kokybės pokyčių gali būti svarbūs jau kiti viešojo
administravimo reformų turinio ir proceso veiksniai. Geresnė viešųjų (ir administracinių)
paslaugų kokybė ir prieinamumas priklauso nuo tokių priemonių kaip kokybės vadybos
sistemų diegimas (Kendall‘s tau-c 0,297 ir 0,223, p<0,05 atitinkamai), personalo mokymas
(Kendall‘s tau-c 0,237, p<0,05 tik prieinamumo atveju), administracinės naštos vertinimas
verslui ar piliečiams (Kendall‘s tau-c 0,277, p<0,005 tik prieinamumo atveju) ar korupcijos
prevencijos priemonės (Kendall‘s tau-c 0,262, p<0,05 tik prieinamumo atveju).
Remiantis analizės rezultatais galima išskirti keletą iniciatyvų, kurios prisideda daugiau nei
prie vienoje srityje vykstančių teigiamų pokyčių. Iš institucinių struktūrų optimizavimo
trajektorijos dažniausiai pasikartojanti iniciatyva yra struktūrų ir funkcijų suvienodinimas,
kuris didina viešųjų politikų ir programų efektyvumą (Kendall‘s tau-c 0,357, p<0,01) ir
prisideda prie centrinės ir sub-nacionalinės valdžios institucijų struktūros gerinimo
(Kendall‘s tau-c 0,328, p<0,005). Kokybės valdymo sistemas naudinga diegti siekiant
pagerinti viešųjų paslaugų kokybę (Kendall‘s tau-c 0,297, p<0,005), viešųjų paslaugų
prieinamumą (Kendall‘s tau-c 0,233, p<0,05), viešųjų politikų ir programų efektyvumą
(Kendall‘s tau-c 0,305, p<0,005), pagerinti reglamentavimą ir sumažinti administracinę
naštą (Kendall‘s tau-c 0,320, p<0,005) ir modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą
(Kendall‘s tau-c 0,358, p<0,005). Tuo tarpu glaudesnis skaitmeninis bendradarbiavimas
viešajame sektoriuje, prisidėtų prie žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo (Kendall‘s
tau-c 0,326, p<0,005), viešųjų politikų ir programų efektyvumo (Kendall‘s tau-c 0,332,
p<0,01) ir finansinio ir nefinansinio veiklos valdymo valdžios institucijose didinimo
(Kendall‘s tau-c 0,453, p<0,01). Tačiau didelė kliūtis sėkmingam daugelio reformų
įgyvendinimui yra nepakankami finansiniai ištekliai, kuriuos reikalinga užtikrinti sudarant
reformų programas.
Todėl būtų naudinga, jeigu būsimieji viešojo administravimo reformos tyrimai ar diskusijos
remtųsi integruotais reformos iniciatyvų ir kitų (skatinančiųjų / ribojančiųjų) veiksnių
paketais, kurie (kaip analizės vienetai) gali gerai paaiškinti reformų poveikį. Tačiau reikia
pažymėti, kad nėra vieno optimalaus reformos paketo, kuris tiktų visoms Europos šalims ir
visiems reformos uždaviniams pasiekti. Reformų sudarymas ir įgyvendinimas priklauso nuo
esamos padėties kiekvienoje šalyje, finansinės krizės įtakos, vyriausybių prioritetų, kitų
svarbių konteksto sąlygų. Todėl sudarant ir vykdant reformas reikalingas įrodymais grįstas
požiūris ir įvairių suinteresuotųjų grupių įtraukimas į reformos procesą.

The Department of Public Expenditure and Reform, „Progress on the implementation of the Government's Public
Šervice Reform Plan, Šeptember 2012“. <http://per.gov.ie/wp-content/uploads/Statement-on-Public-ServiceReform-Plan-6th-Sept-2012.pdf>
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Rekomendacijos
Nr.

Problema ir rizika

Rekomendacija

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo
terminas

1.

RVE
šalyse
(įskaitant
Lietuvą) pagrindines viešojo
administravimo iniciatyvas
atitinka
viešojo
administravimo tobulinimo
strategijos,
programos,
veiksmų
planai
ar
koncepcijos, kitaip nei kitose
(ypač Vakarų) Europos
šalyse,
kur
daugiausia
taikomos vadybinės viešojo
administravimo
reformos
iniciatyvos,
leidžiančios
pasiekti geresnių reformos
rezultatų

Norint
pasiekti
geresnių
viešojo
administravimo
reformos rezultatų,
rekomenduojama
sudaryti
ir
įgyvendinti
kelias
svarbiausias
ir
tarpusavyje
susijusias vadybines
viešojo
administravimo
iniciatyvas

Vidaus reikalų
ministerija, LR
Vyriausybės
kanceliarija,
kitos
ministerijos

2014-2017 m.

2.

Škaidraus
viešojo
administravimo, el. valdžios
ir piliečių įtraukimo srityje
Lietuva labiausiai atsilieka
nuo Europos šalių vidurkio,
pvz., piliečių chartijų ir
paslaugų kokybės standartų
plėtros srityje, taip pat
diegiant
tam
tikrus
informacinius sprendimus
bei plėtojant el. pirkimus

Daugiau
dėmesio
teikti
skaidraus
viešojo
administravimo, el.
valdžios plėtros ir
piliečių įtraukimo į
viešojo
valdymo
procesus
iniciatyvoms

Vidaus reikalų
ministerija, LR
Vyriausybės
kanceliarija,
valstybės
ir
savivaldybių
institucijos
ir
įstaigos

2014-2020 m.

3.

Institucinės
sandaros
trajektorijoje itin ryškus
Lietuvos atotrūkis nuo kitų
Europos šalių bendrųjų
funkcijų
centralizavimo
srityje,
ypač
vykdant
bendrųjų paslaugų centrų
iniciatyvas, kurios kitose
Europos
valstybėse
prisidėjo
prie
viešojo
administravimo efektyvumo
didinimo

Optimizuojant
institucinę sandarą ir
centralizuojant
bendrąsias funkcijas
išnagrinėti bendrųjų
paslaugų
centro
steigimą žmogiškųjų
išteklių
valdymo
(ypač
darbo
užmokesčio
mokėjimo) srityje

Vidaus reikalų
ministerija,
Valstybės
tarnybos
departamentas
prie
LRV,
Finansų
ministerija

2014 m.

4.

Lietuva nuo kitų Europos
šalių
labiau
atsilieka
įstatymų ir kitų teisės aktų

Vykdant
Administracinės
naštos
mažinimo

LR Vyriausybės
kanceliarija,
Ūkio

2014 m.
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stebėsenos ir peržiūros
srityje,
kur
atliekama
teisinio
reguliavimo
stebėsena
neteikia
reikiamos naudos ir netgi
sukuria
papildomą
administracinę naštą

įstatymą ir siekiant
nacionalinių geresnio
reglamentavimo
uždavinių, efektyviau
koordinuoti
ir
aktyviau įgyvendinti
geresnio
reglamentavimo
iniciatyvas Lietuvoje
(naudojant
ES
struktūrinės paramos
lėšas)

ministerija,
Vidaus reikalų
ministerija,
Teisingumo
ministerija

5.

Žmogiškųjų išteklių valdymo
modernizavimo
srityje
Lietuva labiausiai neatitiko
Europos šalių trajektorijų
darbo užmokesčio sistemos
reformavimo,
darbuotojų
skaičiaus
planavimo
ir
aukštesniosios
valstybės
tarnybos plėtros srityse

Tęsti
planuojamas
valstybės
tarnybos
reformas
kuriant
aukštesniąją
valstybės
tarnybą,
modernizuojant
darbo
užmokesčio
sistemą ir diegiant
kitas
žmogiškųjų
išteklių
valdymo
modernizavimo
iniciatyvas

Vidaus reikalų
ministerija,
Valstybės
tarnybos
departamentas
prie
LRV,
Finansų
ministerija,
kitos
ministerijos

2014-2016 m.

6.

Būtų
naudinga,
jeigu
būsimieji
viešojo
administravimo
reformos
tyrimai ar diskusijos remtųsi
integruotais
reformos
priemonių
ir
kitų
(skatinančiųjų/ribojančiųjų)
veiksnių paketais, kurie gali
gerai paaiškinti reformų
poveikį

Viešojo
valdymo
reformos
metu
Lietuvoje
daugiau
dėmesio
teikti
tokioms iniciatyvoms
kaip administracinės
naštos
mažinimas,
kovos su korupcija
priemonės, vadovų
lyderystės ugdymas,
struktūrų ir funkcijų
suvienodinimas,
kokybės
vadybos
sistemų
diegimas,
glaudesnis
bendradarbiavimas
tarp
viešojo
administravimo
įstaigų el. valdžios
srityje,
kurios
labiausiai prisideda
prie įvairių viešojo
administravimo
pokyčių
Europos
šalyse

Vidaus reikalų
ministerija, LR
Vyriausybės
kanceliarija,
valstybės
ir
savivaldybių
institucijos
ir
įstaigos

2014-2020 m.
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7.

Nors Lietuvoje sudaryta
daug
pažangių
viešojo
administravimo
reformos
iniciatyvų, dėl reto ir / arba
neefektyvaus jų taikymo jos
ne visada sukelia planuotus
pokyčius ir daro poveikį
atitinkamoms
viešojo
administravimo
sistemos
dalims

Štebėti ir vertinti
viešojo
administravimo
iniciatyvų
įgyvendinimą,
imantis
reikalingų
ištaisomųjų veiksmų
(pvz.,
vykdomų
priemonių ir projektų
peržiūros,
naujų
viešojo
administravimo
priemonių
ar
projektų inicijavimo)

Vidaus reikalų
ministerija

2014-2020 m.

Ministerijos ir
kitos valstybės
ar savivaldybių
institucijos
ir
įstaigos,
atsakingos už
viešojo
administravimo
iniciatyvų
įgyvendinimą

Stiprinti
svarbiausiųjų
iniciatyvų
politinį
palaikymą
ir
atsakingų institucijų
administracinius
gebėjimus,
taikyti
pažangius projektų
vadybos
principus
įgyvendinant viešojo
valdymo iniciatyvas
8.

Kitaip nei kitose Europos
valstybėse, nors Lietuvoje
viešojo
administravimo
reformos sprendimai yra
priimami „iš viršaus žemyn“
principu,
suinteresuotųjų
grupių dalyvavimas yra
šiame
procese
yra
nepakankamas
tiek
sisteminiu,
tiek
organizaciniu lygiu

Sudarant
ir
įgyvendinant viešojo
valdymo programas
ir
priemones
reikalinga
įtraukti
daugiau
suinteresuotųjų
grupių
(viešojo
administravimo
institucijų,
įvairių
asociacijų,
NVO,
mokslininkų
ir
ekspertų)

Vidaus reikalų
ministerija, LR
Vyriausybės
kanceliarija,
valstybės
ir
savivaldybių
institucijos
ir
įstaigos

2014-2020 m.
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1 PRIEDAS. EUPAN NARIŲ APKLAUŠOŠ
KLAUSIMYNAS

Survey of the EUPAN members on public
administration reforms and initiatives
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PART I: INTRODUCTION
1. Personal characteristics of the EUPAN member
Name
Surname
Position
Institution
Country
2. How much have you been personally involved in the design and execution of public administration reforms
in your country in the period 2008-2013?
In this survey public administration reforms are defined as deliberate changes to the structures and processes of public
sector organisations with the objective of getting them to run better (based on Pollitt and Bouckaert, 2011). They include
government responses to the recent fiscal crisis that affected your public administration system. Also, the following
trajectories of public administration reforms are addressed in this questionnaire: optimisation of government
expenditure, optimisation of institutional structures, improving performance management, modernisation of human
resource management, as well as transparent administration, e-government and citizens‘ involvement.
To a large extent
To a medium extent
To a small extent
Not at all
PART II: PUBLIC ADMINISTRATION CONTEXT
3. What type of organisation do you work for?
Select one answer.
Government centre (Office/Chancellery/Presidency of
State/Government/Cabinet/Council of Ministers/Prime Minister)
Ministry
Ministerial agency or other government body
Other type (please specify):
4. What is the responsibility of your organisation for public administration reforms in your country?
Select one answer.
It has overall responsibility for public administration reforms in my
country
It shares this responsibility with other central-level organisations
(please name them):
Other central-level organisation is in charge of public administration
reforms (please name it):
There is no single central-level organisation with this responsibility
5. Have any inter-institutional bodies (committees, commissions, working groups, secretariats or other
formal arrangement) been set up to coordinate the design and/or implementation of public administration
reforms in your country over the past six years?
Select one answer.
Yes
No
5.1. (If Yes) Please identify the most important inter-institutional bodies established in your country?

6. How important is currently public administration in your central government policy?
Select one answer.
Top government priority
One of a few top government priorities
Important but the government gives priority to other policy areas
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Not important
Do not know/cannot answer
7. Please assess the influence the financial crisis has had on public administration reforms in your country
over the past six years?
Select one answer.
Large influence
Medium influence
Small influence
No influence
Do not know/cannot answer
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PART III: PUBLIC ADMINISTRATION REFORM POLICY
8. What was overall public administration situation in your country in 2008 (before the start of the global
financial crisis)?
Strongly
Rather
Rather
Strongly
Do not
agree
agree
disagree
disagree
know
/cannot
answer
Public administration was lean and efficient
Quality of public services was good
Performance was sufficiently result oriented
Most regulation was necessary and
administrative burden was limited
Public administration was transparent and
open
Institutional structure was rational
Citizens were sufficiently involved in decisionmaking and service delivery
Human resource management was adequate in
the public service
9. How important were the following public administration reform objectives in your country in the period
2008-2013?
Very
Rather
Rather
Not
Do not
importan importan unimport importan
know
t
t
ant
t
/cannot
answer
Reduction of government spending
Improving efficiency in public administration
Increasing quality of public services
Improving access to public services
Digital or e-government
Focusing on outcomes and results
Improving regulation and reducing
administrative burden for citizens/businesses
Rationalising the structure of central-level
government organisations
Rationalising the structure of sub-national
governments
Improving coordination of public policies and
government organisations
Increasing collaboration and cooperation
among different public sector actors
Reducing the size of workforce in the public
service
Improving competences of public servants
Modernising human resource management in
the public service
Transparency and openness of public
administration
Engaging citizens/service users in decisionmaking/service delivery
Fighting corruption in the public service
Privatisation and/or contracting out
Re-integration of previously privatised or
externalised government functions
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10. To what extent has your country experienced any of the below developments in its public administration
system over the past six years?
10.1. Optimisation of government expenditure.
To a large
extent

To a
medium
extent

To a
small
extent

Not at all

Do not
know
/cannot
answer

To a large
extent

To a
medium
extent

To a
small
extent

Not at all

Do not
know
/cannot
answer

To a large
extent

To a
medium
extent

To a
small
extent

Not at all

Do not
know
/cannot
answer

Proportional cuts over all public
administration areas
Targeted cuts according to political priorities
Targeted cuts depending on performance
results and productivity of particular
organisations or units
Savings based on ad hoc job cuts
Savings based on long term reductions
Cuts to existing programmes
Postponement or cancellation of the new
programmes
Savings based on outsourcing of services
Savings of resources due to the use of public
and private partnerships
Savings based on increased efficiency through
ICT tools
10.2. Optimisation of institutional structures.

Creation of new government organisations and
public sector bodies
Mergers of government organisations and
public sector bodies
Termination of government organisations and
public sector bodies
Establishment of shared service centres
Concentration of functions at the central
government by transferring functions of one or
more organisations to other organisations
Unification of structures and functions
Downsizing back office functions
Reducing frontline functions
Amalgamation (territorial down-scaling) of
territorial-administrative units by transferring
functions to lower territorial units
Amalgamation (territorial up-scaling) of
territorial-administrative units by transferring
functions to upper territorial units
Re-allocation of functions between levels of
government (de-/re-centralisation,
devolution)
10.3. Improving performance management.

Integrated performance management system
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Business/strategic planning
Management by objectives and results
Performance-based budgeting
Performance measurement and monitoring
Evaluation or reviews of public policies and
programmes
Review, screening and monitoring of
legislation/regulation
Assessment of administrative burden on
businesses and/or citizens
Quality management systems
Customer/user surveys
Internal steering by using contracts
Process re-engineering and simplification
Regulatory impact assessments
Use of project management instruments
Cooperation between local authorities
Public and private partnerships
10.4. Modernisation of human resource management.
To a large
extent

To a
medium
extent

To a
small
extent

Not at all

Do not
know
/cannot
answer

10.5. Transparent administration, e-government and citizens’ involvement.
To a large
To a
extent
medium
extent

To a
small
extent

Not at all

Do not
know
/cannot
answer

Reducing the number of public sector
employees
Recruitment freezes
Promotion freezes
Reduction of wages
Abolishment or freeze of certain allowances
Reforming the pay system
Workforce planning
Workforce reviews/performance appraisals
Increase in employment under private law
contract
Centralisation of staffing decisions
Mobility of staff
Training of staff
Development of leadership skills
Development of senior (higher) civil service
Development of non-financial rewards

Measures to fight corruption in the public
service
Introduction and enforcement of
integrity/ethical standards
Publication of annual reports, performance
data and public accounts
Publication of strategic plans, legislative
timetables, forthcoming projects and upcoming
consultations
Development of e-services
Development of e-public procurement
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Introduction of web-based portals and
electronic forms
Development of online consultation with
stakeholders
Introduction of participative web systems for
decision-making
Closer digital collaboration within the public
sector
Development of citizens’ charters and
standards
Involvement of citizens in designing public
services
Delivering public services in partnership with
citizens
Service points for customers (e.g. one stop
shops)
Citizens’ terminals and mobile offices for
effective service delivery
11. At which level of government have the main developments in public administration occurred in your
country over the past six years?
Select one relevant answer. The national (central or federal) level refers to the highest level of government, whereas the
sub-national (state, regional, provincial, local, city, etc.) level refers to lower territorial levels in your country.
National level
Largely at national level
Both national and sub-national level
Largely at sub-national level
Sub-national level
12. How important have been the following factors driving the development of public administration reforms
in your country over the past six years?
Very
Rather
Rather
Not
Do not
importan importan unimport importan
know
t
t
ant
t
/cannot
answer
Severity and dynamics of the financial crisis in
my country
Fiscal austerity conditions introduced by the
European Union, European Central Bank or
International Monetary Fund
New policies and initiatives from the EU
institutions related to public administration
Political priorities of your governments
New laws and regulations related to public
administration
Active role of institutions responsible for
public administration reforms
Involvement of government organisations in
developing these reforms
Involvement of local and regional governments
in developing these reforms
Initiatives of citizens and non-governmental
organisations
13. Please indicate your views on the decision-making process of public administration reforms in your
country using the scales below. The decision-making process in my country tends to be:
1 Planned
5 Ad hoc
2
3
4
1 Large and

2

3

4

5 Small and
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fundamental

incremental

1 Top down

2

3

4

5 Bottom up

1 Centralised
1 Building into a
longer term strategy
1 Ensuring close
communication
between ministries
1 Engaging
stakeholders
1 Monitored and
assessed

2
2

3
3

4
4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

5 Decentralised
5 Not building into a
longer term strategy
5 Not ensuring close
communication
between ministries
5 Not engaging
stakeholders
5 Not monitored
and assessed

14. Which of the following information sources have been most important for the development of public
administration reforms in your country over the past six years?
Select up to four applicable answers.
International organisations (International Monetary Fund, Word Bank,
Organisation for Economic Cooperation and Development, etc.)
The EU institutions
Examples of best practice from foreign countries and organisations
Ideas from national politicians
Ideas from top managers of your public administration
Ideas from national government organisations
Ideas from sub-national governments
Academic institutions or management consultancies
Companies as suppliers or users of services
Citizens as users of services
Other information sources (please specify):
15. Which of the following obstacles have been most important during the implementation of public
administration reforms in your country over the past six years?
Please select up to five applicable answers.
Uncertain and quickly changing economic situation
Changes of government during the reform implementation
Lack of political leadership to support the reform implementation
Wide-ranging and ambitious nature of public management reforms
Lack of coordination of various reform initiatives
Insufficient cooperation among the institutions responsible for public
administration reforms and other government organisations
Insufficient support from top managers of government organisations
Resistance from interest groups and various stakeholders (trade unions,
employees, etc.)
Constitutional/legal obstacles, including unfavourable court decisions
Lack of financial resources to the reform implementation
Insufficient motivation of public servants to implement reforms
Insufficient communication of public administration reforms to some
stakeholders
Insufficient monitoring and evaluation of the implementation process
Limited public support to reform decisions and implementation procedures
Insufficient administrative capacity to implement public management
reforms
Other obstacles (please specify):
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PART IV: PUBLIC ADMINISTRATION CHANGES
16. Is it already possible to assess the overall success of public administration reforms in your country
carried out over the past six years?
Yes
No
16.1. (If Yes) Please assess the overall success of public administration reforms in your country over the past
six years.
Select one answer.
Very successful
Rather successful
Neither successful nor unsuccessful
Rather unsuccessful
Very unsuccessful
Do not know /cannot answer
16.1. (If No) How likely is it that public administration reforms will be successful in your country in the
foreseeable future?
Select one answer.
Very likely
Rather likely
Neither likely nor unlikely
Rather unlikely
Very unlikely
Do not know /cannot answer
17. Please indicate your views on the (expected) outcomes of public administration reforms in your country
using the scales below. The reform outcomes in my country are (or likely to be):
1 Positive
5 Negative
2
3
4
1 Operational
5 Process related (not
2
3
4
(quantifiable)
quantifiable)
1 Significant
5 Not significant
2
3
4
1 Affecting the whole 2
5 Affecting only a few
3
4
public administration
organisations/employees
system
1 Bringing long-term 2
5 Related to short-term
3
4
structural changes
quick fixes
1 About service
5 About cost-cutting
2
3
4
improvements
1 Improving over
2
3
4
5 Deteriorating over time
time
1 Foreseen
5 Unforeseen
2
3
4

18. Which effect has your public administration reforms, introduced since 2008, had on the following?
Significan
Rather
Neither
Rather
Significan
Do not
tly
improved improved deteriora
tly
know
improved
nor
ted
deteriora
/cannot
deteriora
ted
answer
ted
Efficiency of public
administration
Quality of public services
Access to public services
Effectiveness of public policies
and programmes
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Financial and non-financial
performance management of
government organisations
Coordination of policies and
government organisations
Better regulation and reduced
administrative burden on
citizens/businesses
Collaboration and cooperation
among different public and
private sector actors
Structure of central and subnational governments
Modernisation of human
resource management practices
Citizen participation and
involvement in decisionmaking/service delivery
Transparency and openness of
public administration
19. Compared with six years ago, how would you say things have developed when it comes to the way public
administration runs in your country?
5 Worse
1 Better
2
3
4

20. Other significant changes that occurred in your country as a result of public administration reforms:
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PART V: THE MAIN INITIATIVES OF PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS
This part of the questionnaire focuses on public administration reform initiatives launched in your country in the period
2008-2013. Public administration initiatives may be of different types:
- legal (legislative plans; laws and other legal acts; better regulation initiatives): for instance, the new Civil
Service Act in Estonia or the draft Act on Transparency, Access to Public Information and Good Governance in
Spain;
- managerial (reviews or assessments; concept papers; specific strategies, plans or programmes; special
managerial measures or projects): for instance, a spending review in Italy; a global strategic plan for the
rationalisation of ICT costs in Portugal; the introduction of environment management systems in the Swedish
agencies;
- organisational (new reform institutions, units or responsible officials; special inquiry commissions; interinstitutional cooperation; best organisational practices): for instance, the establishment of the Ministry of
Administrative Reform and E-Government in Greece or the Public Administration Reform Council in Serbia.
Please provide information on the main initiatives in terms of their importance, novelty and/or (expected) impact on the
public administration system. Select no more than three initiatives of any type (e.g. two managerial initiatives and one
organisational initiative) according to the content of public administration reforms in your country.
Note that your answers to this part of the questionnaire will be shared within the EUPAN network and made publically
available in the form of an electronic catalogue.
21. Please identify the main public administration initiatives launched in the period of 2008-2013 in your
country and insert their short titles.
Please select up to three initiatives.
No.
Title of the initiative
1
2
3
22. Please describe timing, main aims and (expected) results of the first initiative.
22.1. Timing (start and finish dates) of the first initiative:
Start:
Continued from the previous period
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Finish:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Still ongoing/in progress

22.2. Aims of the first initiative (please insert your text):
22.3. (Expected) results of the first initiative (please insert your text):
23. How would you evaluate the first initiative in terms of its importance, novelty, (expected) impact on the
public administration system and adaptability?
1 Very important to 2
3
4
5 Not important to
overall
overall
state/societal needs
state/societal needs
1 Very innovative
taking into account
similar practices

2

3

4

5 Not innovative
taking into account
similar practices
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elsewhere
1 Significant impact
on the public
administration
system
1 High potential for
successful
replication by other
governments
and/or government
organisations

elsewhere
2

3

4

2

3

4

5 No impact on the
public
administration
system
5 No potential for
successful
replication by other
governments
and/or government
organisations

24. Please provide a contact person from the responsible institution who could provide more detailed
information about the first initiative.
Name and surname
Position and institution
E-mail
Phone number
25. Please describe timing, main aims and (expected) results of the second initiative.
25.1. Timing (start and finish dates) of the second initiative:
Start:
Finish:
Continued from the previous period
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
Still ongoing/in progress
25.2. Aims of the second initiative (please insert your text):
25.3. (Expected) results of the second initiative (please insert your text):
26. How would you evaluate the second initiative in terms of its importance, novelty, (expected) impact on the
public administration system and adaptability?
1 Very important to 2
3
4
5 Not important to
overall
overall
state/societal needs
state/societal needs
1 Very innovative
taking into account
similar practices
elsewhere
1 Significant impact
on the public
administration
system
1 High potential for
successful
replication by other
governments
and/or government
organisations

2

3

4

2

3

4

2

3

4

5 Not innovative
taking into account
similar practices
elsewhere
5 No impact on the
public
administration
system
5 No potential for
successful
replication by other
governments
and/or government
organisations
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27. Please provide a contact person from the responsible institution who could provide more detailed
information about the second initiative.
Name and surname
Position and
institution
E-mail
Phone number
28. Please describe timing, main aims and (expected) results of the third initiative.
28.1. Timing (start and finish dates) of the third initiative:
Start:
Continued from the previous period
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Finish:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Still ongoing/in progress

28.2. Aims of the third initiative (please insert your text):
28.3. (Expected) results of the third initiative (please insert your text):
29. How would you evaluate the third initiative in terms of its importance, novelty, (expected) impact on the
public administration system and adaptability?
1 Very important to 2
3
4
5 Not important to
overall
overall
state/societal needs
state/societal needs
1 Very innovative
taking into account
similar practices
elsewhere
1 Significant impact
on the public
administration
system
1 High potential for
successful
replication by other
governments
and/or government
organisations

2

3

4

2

3

4

2

3

4

5 Not innovative
taking into account
similar practices
elsewhere
5 No impact on the
public
administration
system
5 No potential for
successful
replication by other
governments
and/or government
organisations

30. Please provide a contact person from the responsible institution who could provide more detailed
information about the third initiative.
Name and surname
Position and
institution
E-mail
Phone number
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