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Mieli skaitytojai,  
Jūsų rankose - antrasis Marijampolės kolegijos periodinio mokslinių straipsnių leidinio „HOMO – 

SOCiEtAS – tECHnOLOGiAE“ numeris. 
Dabartiniame ekonominiame ir finansiniame kontekste verta kalbėti apie apskaitos ir finansų mokslo 

bei apskaitos ir finansų studijų problemas ir perspektyvas. Kiekvienas tyrėjas, pristatantis savo tyrimus, 
demonstruoja tyrimų strategiją, mokslinį pažinimą, kelia spręstinas problemas,  nurodo jų sprendimo 
kelius  moksliniu bei praktiniu aspektais. Dėsninga, kad tyrėjai kuria mokslą, kuris pritaikomas prakti-
koje.

Mokslo sklaidos renginiai kompetentingai viešina rūpimus klausimus. Konferencijose skaityti pra-
nešimai,  diskusijos, jų publikacijos atkreipia dėmesį  į naujausias bei aktualiausias  apskaitos, audito ir 
finansų mokslo problemas bei nurodo šių mokslų studijų kokybės gerinimo kelius.

Šiame leidinyje publikuojami moksliniai darbai, skaityti tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konfe-
rencijoje „APSKAitA, AuDitAS, FinAnSAi: MOKSLO iR StuDiJŲ PROBLEMOS BEi PERSPEK-
tYVOS“. (Konferencija vyko 2013 m. lapkričio 27 d. Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fa-
kultete, ją organizavo Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Ekonomikos ir finansų 
katedra.) 

Virginija Giliuvienė,
 ekonomikos ir finansų katedros  vedėja,  lektorė 

Dear Reader,
We are hereby presenting the second volume of Research Periodical „HOMO-SOCiEtAS-

tECHnOLOGiAE“publications. in the context of today‘s economical and financial situation it is worth 
dealing with problems and perspectives of accounting and finance as science and study. Every researcher, 
while doing research, can demonstrate strategies of research, scientific awareness as well as solve prob-
lems revealing them both in scientific and practical aspects. it is regular that researchers apply science in 
practice. it is through research dissemination events that urgent subjects are highlighted. Presentations, 
arti¬cles and discussions at a conference assist in pointing out the most relevant problems in the field of 
ac¬counting, audit and finance in order to improve quality of study. The current publication is intend-
ed for publishing the research articles of international scientific-practical conference “ACCOuntinG, 
AuDit and FinAnCE: RESEARCH AnD StuDY PROBLEMS AnD PERSPECtiVES“(Conference 
organized by the Business and technology Faculty of Marijampole College november 27th, 2013). 

Virginija Giliuviene, 
head of economics and Finance department, lecturer
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ĮVadas

naujosioms ir nepriklausomybę atkūrusioms 
Rytų Europos šalims komercinio nekilnojamojo 
turto (Knt) sektorius tapo vienas svarbesnių eko-
nomikos plėtroje, kadangi apima platų įvairių eko-
nominių veiklų spektrą: komercinių nekilnojamųjų 
pastatų planavimą, projektavimą, statybą, priežiūrą, 
sukuria daugybę darbo vietų, suteikia investicijų ga-
limybes bei siūlo apsipirkimo, apsilankymo ir lais-
valaikio praleidimo būdus. Pereinamuoju laikotar-
piu, kai šalys turėjo prisitaikyti prie laisvosios eko-
nomikos pagrindų, ir atsiradus nekilnojamojo turto 
(nt) rinkos plėtros būtinybei, poreikiams bei gali-
mybėms, prasidėjo spartus šios rinkos vystymasis. Ši 
plėtra pasireiškia daugybe procesų – liberalizacijos, 
politinių sprendimų, ekonominių rodiklių augimo, 
globalizacijos, istorinių įvykių ir t. t. tačiau šiuolai-
kinė mokslinė literatūra atskleidžia, kad Knt rinkų 
tyrimas besivystančiose šalyse yra neapibrėžtas pro-
cesas, reikalaujantis aiškaus šių klausimų supratimo: 
kaip ši rinka atsirado, vystosi bei plečiasi, kokie pro-
cesai ir veiksniai turi įtakos jos plėtrai.

Tyrimo objektas – Lietuvos komercinio nekilno-
jamojo turto rinkos formavimosi ir plėtros ypatu-
mai. 

Tyrimo tikslas – atlikti komercinio nekilnojamo-
jo turto rinkos formavimosi ir plėtros analizę.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių 
bei rinkos duomenų analizė, informacijos sistemini-
mas ir apibendrinimas.

1. komercinio nekilnoJamoJo 
turto rinkos FormaVimosi 
ypatumai rytŲ europos šalyse 

Pirmieji moksliniai bandymai analizuoti naujai 
atsiradusių Rytų Europos šalių nt rinkų plėtros 
problemą pradėti 1990  metų pradžioje, atsiradus 

 Viktorija cohen
Vilniaus universitetas

lietuVos komercinio nekilnoJamoJo turto rinkos 
FormaVimosi ir plėtros analiZė

 anotacija. Straipsnyje nagrinėjama komercinio nekilnojamojo turto rinkos formavimosi ir plėtros specifika naujų 
ir nepriklausomybę atkūrusių Rytų Europos šalių atžvilgiu. Dėl ekonomikos transformacijos iš planinės į laisvąją rinką 
šios šalys išgyveno daug pertvarkų ir reformų, kurios turėjo didelę įtaką komercinio nekilnojamojo turto rinkos forma-
vimuisi. Straipsnyje didelis dėmesys skiriamas veiksniams, turintiems didžiausią įtaką komercinio nekilnojamojo turto 
rinkos plėtrai, aptariamas globalizacijos poveikis rinkos dalyvių elgesiui, analizuojami teisiniai aspektai, kurie siejami 
su šia rinka, bei  Lietuvos komercinio nekilnojamojo turto rinkos plėtros ypatumai.

raktažodžiai: komercinio nekilnojamojo turto rinka, plėtra, lemiamieji veiksniai, transformacija, globalizacija, 
rinkos reguliavimo priemonės.

naujoms galimybėms šalių rinkų vystymuisi. Rytų 
Europoje nt rinkos plėtra laikoma neatskiriama per-
einamojo laikotarpio dalimi, kai vyksta rinkos perėji-
mas iš komandinės ekonomikos į laisvąją ekonomiką, 
bei kai nt rinkos glaudžiai susipynusios su įvairiais 
poveikiais šalies makroekonomikai (Adair ir kt., 
1999). Sykora i. ir Simonickova i. (1996), nagrinėjan-
čios Prahos Knt rinkos plėtrą, teigia, kad ji pasparti-
no perėjimą iš komandinės rinkos į rinkos ekonomi-
ką bei paskatino pagrindinių Europos miestų žemės 
pertvarkymą. nt paklausa, ypač biurų, paskatino 
pagrindinių miestų bei vietovių plėtrą, pagreitino 
ekonomikos atsigavimą, kuriant žemės naudojimo 
modelius. Susidūrus su laisvosios rinkos fenomenu, 
kiekviena posovietinė šalis turėjo pereiti tam tikras 
stadijas, arba transformacijos / perėjimo procesus, 
kurie susiformavo šių šalių istorijos aplinkybių visu-
moje ir iš esmės skyrėsi. Pagal veikimo pobūdį nt 
ūkinė sistema gali būti šių pagrindinių tipų (Lydeka, 
Kvedaravičienė, 1997; Kvedaravičienė, 2009):

dirbtinai suorganizuota pagal komandinės ekono- -
mikos principus (kada ūkio dalyviai veikia pagal subjek-
tyvias funkcionavimo taisykles, t. y. ūkio mechanizmas 
valdomas ir reguliuojamas valdžios institucijų).

dirbtinai suorganizuota ir natūraliai besifor- -
muojanti pagal rinkos veikimo principus (ūkio da-
lyviai veikia paklausos / pasiūlos ir konkurencijos 
principu, t. y. ūkio mechanizmas yra mažiau valdo-
mas valdžios institucijų bei rinkoje padaugėja įvai-
rių dalyvių) (1 pav.).

Azbainis V. ir Rudzkienė V. (2011) transforma-
ciją iš uždaros centralizuotos ekonomikos į pasau-
linį laisvos rinkos ūkį skaido į du perėjimo būdus: 
lėta evoliucija ir greitos reformos (vadinamoji šoko 
terapija). Kiekviena šalis, atsižvelgiant į transforma-
cijos periodo ypatumus, turi savitą transformacijos 
būdą. transformacija sklandžiausiai vyksta šalyse 
su lėtu transformacijos procesu be greitų reformų ir 
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šokų pritraukiаnt investuotojus. Jaunas, iš koman-
dinių ekonomikų besiformuojančias rinkas tikslinga 
analizuoti atsižvelgiant į fundamentaliuosius rinkų 
veikimo ypatumus bei skirtumus, nes per tam tikrą 
laiką susiformavus planinei ekonominei sistemai 
rinkoje atsiranda būtent tokiai sistemai būdingi 
bruožai, kurie turi įtakos besitransformuojant į lais-
vosios rinkos ekonomiką (Kvedaravičienė, 2010). iš 
esmės toks rinkos funkcionavimas būdingas kitoms 
pokomunistinėms rinkoms, todėl tikslinga šiuos 
skirtumus analizuoti atliekant nt rinkų palyginimą 
sisteminiu požiūriu komandinėje sistemoje ir vei-
kiant laisvosios rinkos sąlygomis.

2. Veiksniai, darantys didŽiausiĄ 
ĮtakĄ lietuVos komercinio 
nekilnoJamoJo turto rinkos 
plėtrai 

Įvairios literatūros analizė leidžia sugrupuo-
ti veiksnius, darančius įtaką Knt rinkai, į bendrą 
veiksnių matricą (žr. 1 lentelę). Veiksnių įvairovė 
yra labai didelė, jie yra nuolat analizuojami ir empi-
riškai tikrinami, vienaip arba kitaip lemia visas vei-
klas, tarp jų ir Knt rinką. 

Lietuvos transformacijos iš komandinės į laisvą-
ją ekonomiką metu galima išskirti tam tikrus veiks-
nius, darančius didžiausią įtaką Knt ūkio pertvar-
kymui ir Knt rinkos plėtrai. 

2 paveiksle pavaizduota, kad kiekvienas veiksnys 
vienaip ar kitaip lemia Knt rinką:

privatizavimas padėjo pagrindą Knt rinkos  ◆

funkcionavimui, o Knt tapo preke;
teisiniai veiksniai (valstybės valdymo institu- ◆

cijų vaidmuo) suformulavo Knt rinkos veikimo 
praktiką, norminius teisės aktus bei galimybę laisvai 
disponuoti nt preke;

žemės reformos įgyvendinimas palengvino nt  ◆
disponavimą ir grąžinimą;

įvairūs ekonominiai šalies augimo veiksniai  ◆
taip pat turėjo didelę reikšmę šalies konkurencingu-
mo didinimui ir pritraukiant investuotojus;

finansiniai veiksniai, t. y. bankų ir finansinio  ◆
sektoriaus plėtra, kreditavimo galimybės ir palūka-
nų norma bei kt., paskatino statybas;

įstojimas į ES ir integracija į vieningą Europos  ◆
rinką užtikrino kapitalo judėjimo laisvę ir pritraukė 
daugiau investuotojų;

globalizacijos reiškinys paskatino pereiti prie  ◆
labiau integruotos pasaulinės ekonomikos ir  turėjo 
įtakos kiekvienam iš pavaizduotų veiksnių.

3. GloBaliZaciJos reiškinys knt 
rinkoJe

Komercinis nekilnojamas turtas, kaip investicija 
ar finansinio turto prekybos objektas, tarptautinėse 
rinkose taip pat tampa vis labiau integruotas į pasau-
lio / globalią ekonomiką. Knt rinkai globalizacija 
padarė ne tik tiesioginę, bet ir pačią ryškiausią įtaką, 
nes komercinės paskirties objektai tapo patrauklia 
investicine preke, ir tarptautiniai investuotojai pra-
dėjo ja domėtis svetimose šalyse, siekiant įgyvendin-
ti investicijų diversifikavimo strategijas tarptautiniu 

1 pav. NT rinkos veikimo ypatumai komandiniame ūkyje ir laisvosios ekonomikos sąlygomis
Šaltinis: sudaryta autorės pagal Kvedaravičienę i., 2009
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mastu arba ateinant į šalis, esančias skirtinguose 
ekonomikos ciklo etapuose. Globalizacijos reiškinys 
Rytų Europos šalyse yra dar akivaizdesnis, nes pa-
sireiškia ne tik įsiliejimu į pasaulio ekonomiką, bet 
ir laisvosios rinkos kūrimu (Rykiel, 1998). Kai ku-
rie autoriai nt rinkos globalizaciją prilygina tūkst-
antmečio tendencijoms (Jones Lang Lasalle, 2007). 
Clark E. ir Lund A. (2000) globalizaciją nt rinkoje 
bendrais bruožais apibrėžia kaip augančią nt rin-

kos dalyvių tendenciją dalyvauti su nekilnojamuoju 
turtu susijusiuose nuosavybės, priežiūros, nuomos, 
statybos ir rekonstrukcijos procesuose, vykstan-
čiuose svetimose rinkose. tokie procesai gali būti 
įvairūs, priklausomai nuo dalyvių interesų: plana-
vimas ir projektavimas, statyba, medžiagų srautai, 
finansavimas, investicijos ar nuosavybė, valdymas 
bei nuoma. Besiplečiant rinkos riboms, liberalizuo-
jant prekybos barjerus šių rinkų dalyviai įsitraukė į 

                                       autoriai
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Ekonominės plėtros veiksniai: BVP, infliacija, 
nuomos rodiklis, kaina, pajamos, užimtumas, 
tui, globalizacija ir kt.

x x x x x х х x

Finansiniai veiksniai: palūkanų norma, 
užsienio valiutų kursai, akcijų kainos, kreditai 
ir kt.

x x x x

Politiniai veiksniai: politiniai pokyčiai, 
Europos Sąjungos atsiradimas ir kt. x x x х x

Socialiniai veiksniai: demografinė padėtis, 
patogumas, požiūriai, rinkos dalyvių nuotaikos 
ir kt.

x
x

x х x

netiesioginiai veiksniai: technologiniai 
(inovacijos ir kt.), geografiniai ir kt. x x x х х x

1 lentelė. Labiausiai KNT rinkai įtakos turinčių veiksnių matrica

2 pav. Veiksniai, darantys didžiausią įtaką Lietuvos KNT rinkos plėtrai
Šaltinis: sudaryta autorės

Šaltinis: sudaryta autorės

ES integracija ir 
su ja susijusios 

permainos
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tarptautinę Knt rinką statant ir naudojant pastatus, 
prižiūrint turtą (Clark ir Lund, 2000; Cohen ir Gali-
nienė, 2011). tokios ekonomikos augimo galimybės 
bei naujo Knt paklausa atvedė į rinką naujų daly-
vių; tai padarė įtakos esamų dalyvių elgsenai rinkoje. 
tasan-Kok t. (2007) įvardija kelias bendras tenden-
cijas, kurios atsirado 2000 metų pradžioje: 

3 pav. Globalizacijos proceso įtaka rinkos dalyvių 
elgsenai

Šaltinis: sudaryta autorės

3 pav. vaizduojama, kad tam tikrų dalyvių elgsena 
rinkoje iš esmės pasikeitė, pavyzdžiui, statybininkai 
tapo investuotojais ir vystytojais, turto investuotojai 
susidomėjo Knt įsigijimu, bankai bei finansinės ins-
titucijos pradėjo vystyti turtą, tuo tarpu turto valdyto-
jai ir finansinės organizacijos susivienijo, o bendrovės, 
kurios prieš tai nebuvo suinteresuotos turto investici-
jomis, ėmė persikelti į šį sektorių. tokį rinkos dalyvių 
elgesio persiorientavimą bei naujų paslaugų siūlymą 
kaip globalizacijos proceso pasekmę Liu S. ir kt. (2007) 
paaiškina trimis pagrindinėmis priežastimis:

1. Visų pirma egzistuoja įvairūs klientai. tarp-
tautiniai klientai keičia vietinius, o tarptautiniai 
dalyviai ir investuotojai daro ypač didelę įtaką vie-
tinėms rinkoms. Daugianacionalinės korporacijos 
tikisi profesionalių paslaugų šiose rinkose, todėl ne-
kilnojamojo turto dalyviai, tokie kaip konsultantai, 
neturi kito pasirinkimo, kaip eiti paskui savo klien-
tus tarptautiniu mastu.

2. Finansų rinkų galimybės bei skatinimas už-
siimti nt investicijomis tarptautiniu mastu. tarp-
tautinis nt formuoja daugybę grąžos savybių ir yra 
ypač pageidautina turto rūšis investuotojams.

3. Dėl technologinio ryšio plėtros Knt rinkos 
veikla tampa vis skaidresnė, nes informacijos srau-
tai yra atviresni, greitesni bei efektyvūs. tokiu būdu 
Knt specialistai neturi galimybių monopolizuoti 
žinių rinkos bei tvirtinti būdami vieninteliai rinkos 
specialistai. 

taigi išnaudodami verslo santykius su savo kli-

entais bei išmanydami finansus, dauguma verslo 
specialistų (įmonių teisininkai, bankų darbuotojai, 
dirbantys su investicijomis, verslo konsultantai ir 
t. t.) pradėjo siūlyti įvairias paslaugas Knt rinkos 
srityje. toks išplėstas paslaugų paketas veikia kaip 
papildoma vertė investuotojams nekilnojamojo tur-
to sektoriuje tarptautiniu mastu. Liu S. ir kt. (2007) 
mano, kad iš esmės tokia veikla turi įtakos Knt san-
dorių skaičiaus augimui, o tai yra naudinga visiems 
šio sektoriaus dalyviams.

Apibendrinant tenka pastebėti, kad pagrindinė 
Knt rinkos funkcionavimo sąlyga – tai šios rinkos 
dalyviai ir jų sprendimai, kurie yra veikiami tam 
tikrų rinką lemiančių veiksnių. Globalizacija savo 
ruožtu gali būti priskirta esminiams rinką lemian-
tiems veiksniams, kadangi ji iš esmės nurodo plėtros 
kelią rinkai kaip sistemai.

4. lietuVos knt rinkos reGuliaVimo 
priemoniŲ analiZė

Šiuolaikinė Knt rinka – neatsiejama nacionalinės 
ekonomikos dalis, apimanti socialinio, ekonominio 
ir politinio gyvenimo sritis bei daranti didelę įtaką 
visiems ekonomikos subjektams. todėl valstybės vai-
dmuo taikant tam tikras priemones gali prisidėti prie 
šios rinkos efektyvios plėtros (Galinienė ir kt., 2011). 
tiek gyvenamojo, tiek Knt rinkos reguliavimą arba 
politines priemones galima apibrėžti kaip valstybės 
nustatytą tvarką visiems nt sandoriams, sudary-
tiems jos teritorijoje arba jos jurisdikcijoje (Oladapo 
ir Olotuah, 2007). Galima teigti, kad nt reguliavimas 
yra šalies plėtros priemonių dalis, skirta įgyvendinti 
miesto ir regioninius planus ir didinti konkurencin-
gumą. Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad nuo 
to, kaip nuosekliai nt reguliavimo priemonės deri-
namos su šalies makroekonomine politika, gali pri-
klausyti makroekonomikos vaidmuo būsimame nt 
reguliavime. tuo atveju, jeigu nt reguliavimas nėra 
įgyvendinamas laisvojoje rinkoje, nt rinka gali suda-
ryti rimtą kliūtį ekonomikos augimui. Valstybė Knt 
rinkos plėtrą gali reguliuoti įvairiais keliais: a) ma-
žinant mokesčius, kurie gali turėti įtakos investicijų 
kaštams ir pelningumui bei bendrai investicinei grą-
žai; b) skiriant subsidijas investiciniams projektams, 
kurių šaliai labiausiai trūksta arba kurie gali pagerinti 
šalies ekonominius rodiklius; c) taikant darnios plė-
tros principus nt rinkai, gerinant šalies infrastruk-
tūrą; d) mažinant biurokratinius suvaržymus. Svar-
biausia, kad išvardyti valstybės reguliavimo keliai ati-
tiktų konkrečios šalies sąlygas tam tikru laikotarpiu 
(Galinienė, 2011). 

nt reguliavimas Lietuvoje vyksta pagal Lietuvos 
Respublikos (LR) Konstituciją, Civilinį kodeksą ir 
galiojančius nekilnojamojo turto teisės aktus, iš ku-
rių verta išskirti šiuos pagrindinius (2 lentelė). 

Pagrindinė lentelėje išvardytų įstatymų paskirtis 
– nekilnojamojo turto pagrindų ir su juo susijusių 
veiklų reglamentavimas LR, įtvirtinantis daug teisi-
nių instrumentų nt rinkoje. 

nAuJŲ DALYViŲ 
AtSiRADiMAS

SuViEniJO intERESuS
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5. lietuVos komercinio 
nekilnoJamoJo turto rinkos 
FormaVimas ir plėtros analiZė

Laisvųjų rinkų formavimas paskatino mokslinin-
kus pradėti siūlyti skirtingus požiūrius į nt rinkos 
formavimosi etapus su jiems būdingais principais. 
Adair A. S. ir kt. (1999), nagrinėdami tarptautinių 
investuotojų investicijas nt rinkoje, poveikį miestų 
(Prahos, Budapešto ir Varšuvos) ekonomikoms iš-
skiria tris Vidurio ir Rytų Europos nt rinkoms bū-
dingus vystymosi etapus: perėjimo periodą, užsienio 
kompanijų atėjimą bei pasiūlos augimą besiplečiant 
rinkai, kuriems būdingos tam tikros charakteristi-
kos, atsižvelgiant į rinkos tendencijas, vykusias tam 
tikrais etapais. Lietuvos Knt rinkos plėtrą, rinkos 
formavimąsi ir plėtrą apibūdina septyni etapai, ku-
rių kiekvienam būdingos tam tikro laikotarpio ten-
dencijos (1 lentelė).

Šie plėtros etapai, tendencijos ir rinkos reakcijos 
apibendrinimas yra svarbūs elementai nagrinėjant 
Knt rinką. 

Pagrindiniu Knt rinkos formavimosi ir plėtros 
etapu laikomas pirmasis (pradinis) etapas su ne-
priklausomybės atkūrimu ir adaptacijos periodu 
žengiant nuo komandinių nuostatų prie laisvosios 
rinkos. Šiuo laikotarpiu atsiranda laisvosios rinkos 
požymiai, formuojami pagrindiniai laisvosios rin-
kos funkcionavimo principai (institucinės infras-
truktūros kūrimas pagal laisvosios rinkos dėsnius, 
monetarinės politikos atsiradimas ir makroekono-
minių procesų stabilizavimas). tačiau šių sąlygų at-
siradimas – tai ne vieno proceso rezultatas. 

nekilnojamojo turto ir žemės nuosavybės proble-
mos tapo vienu pirmųjų politinių diskusijų objektu. 
Pirmasis pertvarkymo etapas, kuris baigėsi apie 1993 
m., pasireiškė Pirminio privatizavimo įstatymo, re-
glamentavusio įvairių valstybinių įstaigų bei kito 
valstybinio turto pirminį privatizavimą, įsigaliojimu 
(1991 m. kovo 20 d.). Šiek tiek vėliau įsigaliojo Že-
mės reformos įstatymas (1991 m. liepos 25 d.), rinkos 
ekonomikos nuostatos buvo įtvirtintos Konstitucijos 
priėmimu (1992 m. lapkričio 2 d.). Galima tarti, kad 
prasidėjo laisvosios rinkos kainų nustatymas, nacio-
nalinės ekonomikos dalyvavimas pasaulinėje rinko-
je bei tam tikrų teisinių garantijų atsiradimas. Be to, 
atsirado nekilnojamojo turto apmokestinimas žemės 
mokesčiu (įvestu 1992 m.) ir įmonių bei organizacijų 
nt mokesčiu (įvestu 1994 m.). nt rinkos kontekste 
išvardyti įstatymai panaikino daugelį suvaržymų, ga-
liojusių komandiniame ūkyje, padėjo pradžią priva-
čios nuosavybės ir ūkinės veiklos atsiradimui, o svar-
biausia – ūkyje atsirado rinkos dalyviai, sudarantys 
pagrindą rinkos funkcionavimui.

taigi, politinės ir ekonominės reformos sukūrė 
būtinas sąlygas (pvz., teisines) nt rinkų plėtrai, be-
siplečiant tarptautinėms kompanijoms ir vietiniam 
verslui bei sukuriant nekilnojamojo turto paklausą 
(Adair ir kt., 1999). 

Jau antrame Knt rinkos plėtros etape (1995 – 
2002) rinkoje atsirado komercinių patalpų trūku-
mas; dėl šios priežasties dalis būstų ir gamybinių pa-
talpų buvo konvertuojami į biurus arba komercinius 
objektus, tokiu būdu formuojant pereinamojo lai-
kotarpio metu Knt rinkos funkcionavimą Lietuvo-
je. Pažymėtina, kad iki pat 1999 m. dėl privatizacijos 
aktyviausiai vystėsi gyvenamosios paskirties nt rin-
ka. tačiau 1999 m. rinkoje atsirado pirmieji naujos 
statybos biurai, prekybos, sandėliavimo ir logistikos 
centrai, atitinkantys tarptautinius reikalavimus. Lie-
tuvos statistikos departamento duomenimis, iki pat 
2002 m. gyvenamasis sektorius ypač sparčiai vystėsi 
ir sudarė 60 – 70% visų baigtų statyti pastatų šalyje. 
Statistinių duomenų, ataskaitų ir mokslinių straips-
nių tyrimas leidžia daryti išvadą, kad prie šio laiko-
tarpio didžiąja dalimi, kaip rodo istorija, prisidėjo 
ypač greitai augančios finansinių institucijų pasko-
los, palūkanų normos mažėjimas, gamybos pramo-
nė, investicijos ir vidaus prekyba (Galinienė ir Stat-
kevičienė, 2001; Ramanauskas, 2005). 

2002 – 2008 m. laikotarpiui ypač būdingas tiek 
spartus ekonomikos augimas, tiek bendro šalies ne-
kilnojamojo turto sektoriaus plėtra. turbūt pagrin-
dinis šio periodo išskirtinumas yra Lietuvos ekono-
minė integracija ir stojimas į ES. Pasiūlos trūkumas, 
ypač aukštos kokybės / A klasės (angl. prime quality) 
biurų, lėmė naujų ir renovuotų komercinės paskir-
ties objektų plėtrą centrinėse miestų vietose, kurių 
finansavimas ir prekyba buvo tarptautinių kompa-
nijų, kurios rinkoje veikė tiek kaip reikšmingi Knt 
vystytojai, tiek kaip šio turto naudotojai. Atsiradus 
investuotojų susidomėjimui rinka, palaipsniui augo 
jų skaičius šalyje ir pritraukė gana stambias Euro-
pos investicines bendroves bei investicinius fondus 
(pvz., Deka immobilien, Baltic Property trust, Ver-
dispar ir kt.), vienas paskui kitą į rinką atėjo žinomi 
tarptautiniai prekybos ženklai. tai paskatino vieti-
nių investuotojų susidomėjimą ir spekuliatyvinių 
interesų pagausėjimą. Pažymėtina ir tai, kad daugu-
moje rinkos sektorių Europos Sąjungos integracija 
gal ne tiek stipriai padidino paklausą, kiek pagerino 
bendrą investicijų tendenciją (Rizov, 2004). Be to, 
kiti šalies pagrindiniai ekonominiai rodikliai – BVP, 
vartojimas ir mažmeninės prekybos apyvarta pradė-
jo stabiliai augti. 

investicijos į komercinį nekilnojamąjį turtą tiek 
išsivysčiusiose, tiek besivystančiose rinkose visada 
turi tam tikrą rizikos laipsnį, kuris siejamas su nuo-
mininko kreditavimu, rinkos ekonomika arba likvi-
dumu. Yra pripažįstama, kad Vidurio ir Rytų Euro-
poje Knt srautai sudaro aukštesnį neapibrėžtumą 
bei investuotojų rizikos laipsnį negu išsivysčiusiose 
ir subrendusiose rinkose (Adair ir kt., 2006). Vidu-
rio ir Rytų Europos šalyse institucinių investuotojų 
nebuvimas rinkoje ir santykinai mažas sandorių kie-
kis leidžia įtarti politinio pobūdžio riziką šioje rin-
koje, silpnas ekonomines sąlygas, nuosavybės teisės 
neapibrėžtumą, žemės planavimo ir vystymo politi-
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teisės akto pavadinimas paskirtis

lr turto ir verslo vertinimo 
pagrindų įstatymas (Lietuvos 
Respublikos Seimas, 2011)

Šio įstatymo nauja redakcija, galiojanti nuo 2012.05.01, nustato principus, turto 
arba verslo vertinimo pagrindus ir atvejus, turto arba verslo vertintojų ir turto arba 
verslo vertinimo įmonių veiklos pagrindus ir veiklos priežiūrą, turto arba vers-
lo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių teises, pareigas ir atsakomybę, 
turto arba verslo vertintojams ir turto arba verslo vertinimo įmonėms keliamus 
reikalavimus. Kiti LR įstatymai turto arba verslo vertintojams ir turto arba verslo 
vertinimo įmonėms taikomi tiek, kiek jų veiklos nereglamentuoja šis įstatymas. 

lr žemės įstatymas (Lietuvos 
Respublikos Seimas, 1994)

Šis įstatymas reglamentuoja žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santy-
kius bei žemės tvarkymą ir administravimą LR. Įgyvendinant žemės tvarkymo 
ir administravimo politiką, žemės santykiai reguliuojami taip, kad būtų sudary-
tos sąlygos tenkinti visuomenės, fizinių ir juridinių asmenų poreikius racionaliai 
naudoti žemę, vykdyti ūkinę veiklą išsaugant ir gerinant gamtinę aplinką, gamtos 
ir kultūros paveldą, apsaugoti žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo teises. 

lr žemės reformos įstatymas 
(Lietuvos Respublikos Seimas, 
1997)

Šis įstatymas reglamentuoja žemės reformos ir žemės privatizavimo tvarką.

lr statybos įstatymas 
(Lietuvos Respublikos Seimas, 
1996)

Šis įstatymas nustato visų Lietuvos Respublikos teritorijoje, teritoriniuose van-
denyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį 
LR turi išimtines teises, statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių es-
minius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, sta-
tinių projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiū-
ros, nugriovimo ir visos šios veiklos priežiūros tvarką, statybos dalyvių, viešojo 
administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir 
fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę.

lr teritorijų planavimo 
įstatymas (Lietuvos 
Respublikos Seimas, 2010)

Šis įstatymas reglamentuoja LR teritorijų planavimą, planavimo organizatorių, 
planų rengėjų, fizinių, juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų tei-
ses ir pareigas šiame procese.

lr nekilnojamojo turto 
mokesčio įstatymas (Lietuvos 
Respublikos Seimas, 2006)

Šis įstatymas nustato nekilnojamojo turto apmokestinimo nekilnojamojo turto 
mokesčiu tvarką.

lr žemės mokesčio įstatymas 
(Lietuvos Respublikos Seimas, 
2005)

Šis įstatymas nustato žemės apmokestinimo žemės mokesčiu tvarką fiziniams 
ir juridiniams asmenims, kuriems nuosavybės teise priklauso LR esanti privati 
žemė.

lr nekilnojamojo turto 
kadastro įstatymas (Lietuvos 
Respublikos Seimas, 2010)

Šis įstatymas reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų, registruojamų LR nekilnoja-
mojo turto registre, kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į nekilnojamojo 
turto kadastrą, nekilnojamojo turto kadastro statusą, šio kadastro steigimą, tvar-
kymą, reorganizavimą ir likvidavimą, matininkų ir matininkų ekspertų veiklos 
sąlygas, jų teises, pareigas ir atsakomybę.

lr nekilnojamojo turto 
registro įstatymas (Lietuvos 
Respublikos Seimas, 2011)

Šis įstatymas reglamentuoja žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daik-
tinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų 
juridinių faktų registravimą nekilnojamojo turto registre, LR nekilnojamojo tur-
to registro statusą, šio registro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavi-
mą, nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teises, pareigas bei atsakomybę.

lr Valstybės ir savivaldybių 
turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymas 
(Lietuvos Respublikos Seimas, 
2011)

Šis įstatymas nustato valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir dis-
ponavimo juo tvarką bei sąlygas, valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimus 
šioje srityje tiek, kiek to nereglamentuoja kiti šio turto valdymo ir (ar) naudoji-
mo bei (ar) disponavimo juo įstatymai.

lr civilinio kodekso 
patvirtinimo, įsigaliojimo 
ir įgyvendinimo įstatymas 
(Lietuvos Respublikos Seimas, 
2008)

LR Civilinis kodeksas reglamentuoja civilinius santykius. Lietuvos teisės aktai, 
reguliuojantys civilinius santykius, galioja tiek, kiek neprieštarauja Civiliniam 
kodeksui, išskyrus atvejus, kai kodeksas pirmenybę suteikia kitų įstatymų nor-
moms.

2 lentelė. NT pagrindų ir su juo susijusių veiklų reglamentavimas LR

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis Lietuvos Respublikos teisiniais aktais
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etapai periodas, 
metais rinkos plėtros tendencijos apibendrinimas

pirmas 1991 – 1995

Rinkos perėjimas, 
adaptacija, teisinės sistemos 
restruktūrizavimas, 
privatizacija ir institucinės 
reformos.

Rinkos adaptacija prie laisvos ekonomikos 
pagrindų ir nuostatų, kuri pasireiškia reformomis ir 
restruktūrizavimu.

antras 1995 – 2002

Knt rinkos aktyvumas: 
prekybos namų, prekybos 
centrų ir biurų, biurų ir 
daugiafunkcinių pastatų 
vystymo pradžia ir plėtra.

tokį komercinės paskirties objektų plėtros 
suaktyvėjimą lėmė lengviau nuspėjamos šio 
sektoriaus sąlygos, pelningumas, šiuolaikiškų 
komercinių patalpų trūkumas rinkoje, pasikeitęs 
požiūris į klientus, aptarnavimą ir darbo aplinkos 
sąlygos.

trečias 2002 – 2005 Gyvenamojo nekilnojamojo 
turto rinkos aktyvumas. 

Šis laikotarpis dar apibūdinamas, kaip „perkaitintas”, 
nes statybos sąnaudų augimas buvo pernelyg 
greitas ir dažnai nepateisinamas. nemažai reikšmės 
turėjo šalies įstojimas į ES. Per trejus metus iš eilės 
statybos sąnaudos išaugo 30 – 50 proc. dėl objektyvių 
(gerėjantys makroekonominiai rodikliai) bei 
subjektyvių (spekuliaciniai veiksniai) veiksnių.

ketvirtas 2005 – 2006

Gyvenamojo nekilnojamojo 
turto rinkos pikas.
Knt rinkos aktyvumas.
Euro įvedimo planai.

Staigus kainų augimas. Vidutiniškai butų kainos 
išaugo nuo 50 proc. iki 120 proc. per metus. tai lėmė 
euro įvedimo laukimas, statybos ir darbo jėgos stoka, 
Lietuvos emigrantų investicijos Lietuvoje ir t. t. Buvo 
manoma, kad įvedus eurą šalies nekilnojamojo turto 
sektoriuje atsiras stabilizavimo periodas, todėl kainos 
turėjo intervalą pasiekti europietiškas kainas, taigi po 
truputi „pūtėsi burbulas“.

penktas 2006 – 2008 Knt rinkos pikas.

Šiuo periodu atsirado daugiausia komercinių pastatų, 
biurų bei sparčiai augo išduodamų leidimų statyboms 
skaičius. Kartu su pasiūla didėjo pastatų vertė bei 
mažėjo jų pelningumas, kurie siekė 5 proc. bei kai 
kuriais atvejais žemesnį rodiklį. 

šeštas 2008 – 2010
Pasaulinis ekonominis 
nuosmukis, recesija ir 
susitraukimas.

Šalies makroekonominių rodiklių nuosmukis, 
finansavimo griežtinimas, turto vertės 
mažėjimas, nuomos rodiklių smukimas, prasidėjo 
bankrutuojančių įmonių banga, todėl atsirado 
paklausos mažėjimas ir pasiūlos augimas.

septintas 2010 – 
dabar

Pusiausvyros paieška, 
prisitaikymas.

Rinka prisitaiko prie pokrizinių poreikių, nors 
poreikis yra ribotas, nuomos rinka yra jautri, o kainos 
yra „dugne“. tačiau atsinaujina Knt vystymas, kurio 
statyba buvo sustabdyta krizės periodu. taip pat 
fiksuojami  investiciniai Knt sandoriai. 

3 lentelė. Lietuvos KNT rinkos formavimas ir plėtra

Šaltinis: sudaryta autorės

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
BVP augimas, % 6,8 10,3 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9
Vartojimas, mln. Lt 34 583 37 709 41 819 47 578 54 329 63 153 71 

976
Mažmeninės prekybos augimas*, % 10,1 10,9 9,8 11,1 8,6 15,9 3,6

4 lentelė. Lietuvos BVP, vartojimo ir mažmeninės prekybos kaita 2002–2008 m.

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis
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kos neaiškumą ir nepakankamą prieigą prie rinkos 
informacijos. todėl perėjimą iš vieno rinkos plėtros 
etapo į kitą galima prilyginti prie rizikos laipsnio 
suvokimo. Laisvosios rinkos atsiradimo pradžioje 
investuotojai, vystytojai ir skolintojai rinkoje susi-
duria su faktine bei suvokiama didele rizika, tačiau 
rinkos dalyviai turi galimybę greitai pasiekti aukš-
tą pelną.  Perėjimas į staigaus augimo etapą reiškia, 
kad rizikos suvokimas mažėja, o jam mažėjant, ma-
žėja ir kapitalizacijos norma (Watkins ir Merrill, 
2003). Kaip skelbia Colliers savo ataskaitoje (Baltic 
investment overview, 2008), 2006 – 2007 m. tam ti-
kri sandoriai pasiekė žemiausius rodiklius – 5,45% 
prekybos sektoriuje ir 6% biurų sektoriuje. Kai kurie 
Knt objektai, įsigyti 2002 – 2003 m. su pelningumu 
12–14%, buvo parduoti 2006 – 2007 m. su 6 – 7% 
pelningumu. Kitaip tariant, pelningumo rodiklio 
svyravimai atspindi bendrą investuotojų nuotaiką 
rinkoje, rizikos laipsnį ir produktų (objektų) ko-
kybę, kuri buvo paskatinta tarptautiniu vystytojų 
funkcionavimu rinkoje ir institucinių investuotojų 
susidomėjimu. tokiu būdu šis periodas Knt rinko-
je gali būti laikomas aktyviausiu (arba pikiniu) ne-
priklausomos Lietuvos istorijoje. 

nors Lietuvos pagrindinių ekonominių rodiklių 
lėtėjimo ženklų atsirado 2008 m. pradžioje, šalies 
Knt rinka Baltijos šalyse aktyviausia buvo iki pat 
2008 m. rudens, kuomet atsirado daugiau nerimo dėl 
rinkoje bankrutuojančių kompanijų, pasitikėjimo 
finansinėmis institucijomis, nestabilumo vertybi-
nių popierių biržose. Kaip pažymi Barras R. (1994), 
finansų rinka, nekilnojamojo turto rinka ir eko-
nomika yra tarpusavyje susijusios. todėl viename 
sektoriuje įvykę pasikeitimai turi tiesioginį poveikį 
kitų sektorių vystymuisi. Finansų sistemos krizė ir 
likvidumo burbulo sprogimas paliko bankams kele-
tą problemų, susijusių su Knt paskolomis, ir tokiu 
būdu didele dalimi nulėmė Knt rinkų nuotaikas. 
Šios problemos pasireiškia pernelyg dideliu banko 
paskolų kiekiu Knt rinkoje, neteisingu rizikos įver-
tinimu ir ryškiu turto vertės sumažėjimu. turto ver-
tės sumažėjimo problema yra skaudžiausia finansų 
institucijoms, nes lemia jų nuostolių dydį. Atsidūrę 
tokioje situacijoje bankai sugriežtino finansavimo 
galimybes Knt rinkoje, o kredito pasiūlos suvaržy-
mai darė didžiulį poveikį šios rinkos plėtrai:

vystytojai susidūrė su sunkumais finansuoti  -
vystomus Knt objektus – tai padarė įtaką pa-
siūlai;
investuotojai be tinkamo finansavimo nepa- -

jėgūs (arba nesuinteresuoti) įgyti ir tobulinti 
Knt objektą – tai padarė įtaką paklausai ir kai-
nai.
kita vertus, didėjanti Knt pardavimų ir nuo- -
mos pasiūla ir mažėjanti jo paklausa suteikė 
pirkėjams ir nuomininkams geresnes pozicijas 
rinkoje ir galimybes derėtis dėl palankesnių są-
lygų ir kainų.

Knt ploto dinamika rinkoje nuo 2008 m. išlieka 
neapibrėžta – dažniausiai tai buvo sustabdytų (dėl 
finansavimo ir rinkos neapibrėžtumo) arba anksčiau 
suplanuotų objektų vystymas bei didžiąja dalimi pa-
sireiškia išankstinės nuomos sudarymu.

5 lentelės duomenimis, 2008 – 2009 m. rinkai 
buvo pasiūlyta daugiausia Knt: prekybinių patalpų 
163 300 kv.m. ir 96 000 kv.m. atitinkamai, biurų 91 
600 kv.m. ir 65 600 kv.m. atitinkamai bei sandėlia-
vimo rinkoje – 140 000 kv.m. ir 79 000 kv.m. tačiau 
šie projektai priskiriami tiems, kurie buvo pradėti 
vystyti dar prieš krizinį laikotarpį, todėl jų užbai-
gimas labiau siejamas su preliminariomis nuomos 
sutartimis. Be to, svarbu paminėti, kad visi projektai 
vystomi tik turint išankstinį nuomininką didžiajai 
ploto daliai, iš kurių 90% koncentruojasi sostinėje. 
Didžiausi šalies maisto produktų tinklai 2011 – 2012 
m. (Maxima, iki, norfa, Rimi, Prisma) pasireiškė 
plėtros strategijomis ir rinkai pasiūlė ~ 48 000 kv.m. 
parduotuvių įvairiuose Lietuvos miestuose. 2013 m. 
yra išskirtiniai metai, nes rinkoje duris turėtų atverti 
ikea prekybos centras (~ 25 000 kv.m.), Olinda (14 
500 kv.m.) ir Domus Pro (11 600 kv.m.).

Pagyvėjusį aktyvumą rinkoje galima prilyginti 
finansavimo pagyvėjimui, nes per pirmą 2012 m. 
pusmetį buvo išduota 16 proc. daugiau naujų pa-
skolų palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2011 m. 
tačiau, vertinant niūrias nuotaikas euro zonoje dėl 
neaiškios ateities, perspektyvos dėl kredito portfelio 
plėtros tiek iš finansavimą tiekiančių organizaci-
jų, tiek iš investuotojų pusės yra neapibrėžtos. tai 
lemia pelningumo kreivės dinamiką, kuri iš dalies 
priklausys ir nuo pasaulinės kapitalo rinkos tenden-
cijų, vietinės ir pasaulinės rinkos makroekonominių 
rodiklių perspektyvų bei pinigų srautų tvarumo ri-
zikos laipsnio (t. y. nuo nuomininkų mokumo bei 
nuomos kainų stabilumo). 

taigi, nuosmukio ir prisitaikymo laikotarpių ty-
rimas rodo, kad Knt rinka išgyveno savo pirmąjį 
nuosmukį ir ciklą, o per greitas ekonominis augimas 
padarė neigiamą poveikį visam šalies ūkiui. Knt 
rinkoje tai visų pirma lėmė bankrutuojančių įmo-

2008 2009 2010 2011 2012 2013-2014
Prekybos centrai, prekybos tinklai 163 300 96 000 21 800 25 500* 7000 51 800
Biurai 91 600 65 600 37 300 15 700 31 500 n/a
Sandėliavimas ir logistika 140 000 79 000 0 39 500 21 000 n/a

5 lentelė. Lietuvos KNT pasiūlos dinamika 2008 – 2013 m. (kv.m.)

* (+ 41 400 kv.m. Maxima, iKi, Rimi, norfa maisto parduotuvių tinklų plėtra)
Šaltinis: sudaryta autorės 
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nių augimą ir vartojimo sumažėjimą, pasireiškusius 
pasikeitusiu ploto užimtumu, projektų užšaldymu, 
finansavimo sugriežtėjimu, nuomos ir vertės mažė-
jimu. tačiau prisitaikymo ir pusiausvyros paieškos 
laikotarpiu pastebimas rinkos suaktyvėjimas, kuris 
siejamas su iki nuosmukio periodo pradėtų projektų 
užbaigimais, finansavimo pagyvėjimu, pelningumo 
normos sumažėjimu.

išVados

Apibendrinti ir įvertinti pereinamojo laikotarpio 
ekonominius ir politinius įvykius, turinčius įtakos 
Knt rinkos plėtrai Lietuvoje, yra sudėtingas uždavi-
nys. Šia analize stengiamasi objektyviai, atsiribojant 
nuo subjektyvių požiūrių, pateikti mokslinio tiria-
mojo objekto – šalies Knt rinkos plėtros vertinimą. 
Kaip pabrėžia Šadžius L. (2004), pereinamojo laiko-
tarpio Lietuvos ekonomikos tyrimai svarbūs todėl, 
kad ekonomikos pertvarka sudaro pasaulinę patirtį, 
leidžia samprotauti ir inicijuoti naujas įžvalgas bei 
ekonomikos teorijas. iš šiuolaikinės Knt rinkos 
perspektyvos žvеlgiаnt į prаėjusį dvidеšimtmеtį jau 
galima gana objektyviai įvertinti Knt rinkos plė-
tros ypatumus ir įvairių veiksnių įtaką plėtojant ša-
lies nekilnojamojo turto ūkį. Lietuvos Knt rinkos 
funkcionavimo pagrindą sudaro daugelio suvar-
žymų, galiojusių komandiniame ūkyje, panaikini-
mas. teisinės reformos sukūrė būtinas sąlygas nt 
rinkos plėtrai, padėjo pradžią privačios nuosavybės 
ir ūkinės veiklos atsiradimui, o svarbiausia – ūkyje 
atsirado rinkos dalyviai, sudarantys pagrindą rinkos 
funkcionavimui. tačiau dydžiausią įtaką Knt rin-
kos plėtrai darančius veiksnius galima sugrupuoti į 
politinius, ekonominius, finansinius ir socialinius, 
kurie yra veikiami globalizacijos proceso.

Apibendrinant Lietuvos Knt rinkos plėtros ana-
lizę, galima teigti, kad kiekvienas šalies vystymosi 
etapas savaip veikė šalies nekilnojamojo turto rinką, 
leidžiant jai vystytis. Politiniai ir ekonominiai rinkos 
pokyčiai, nt teisės aktų reglamentavimas per visą 
rinkos transformacijos periodą buvo naudojami 
kaip sisteminiai įrankiai, formuojant Knt rinkos 
funkcionavimą. Ypač galima išskirti privatizacijos 
proceso ir stojimo į Europos Sąjungą poveikį Knt 
rinkos plėtrai. tarptautinių Knt dalyvių atsiradi-
mas rinkoje bei fondų suinteresuotumas nekilno-
jamojo turto projektais šalyje yra dar vienas veiks-
nių, gerinančių rinkos patrauklumą ir skatinančių 
rinkos investicines galimybes. Didžiausią neigiamą 
įtaką Knt rinkai bei visam šalies ūkiui turėjo nesu-
balansuotas ir nekontroliuojamas paskolų portfelis 
rinkoje, kuris, neturint griežtesnių apribojimų, pa-
darė didelę žalą sveikam, bet nestabiliam ekonomi-
kos augimui. 
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analysis oF Formation and deVelopment oF commercial property market in 
lithuania 

Viktorija cohen
summary 
Real estate plays a vital share in household or work in the daily life of each individual; it is also a very important 

sector in each economy. Commercial property is an integral part of the real estate sector and perhaps can be compared 
to one of the country’s most fundamental because it generates a wide range of economic activities: building, planning, 
design, construction, maintenance and investment as well as offers shopping, visiting and leisure opportunities. For 
Eastern European countries, after re-established independence, this sector has become one of the major in economic 
development. A rapid expansion of this sector took place during the transitional period, whereas the countries had 
to adapt to the market economy framework and to emerged needs and opportunities in the real estate market. in this 
respect, a number of processes influenced the expansion shift: liberalization, political decisions, growth of economic 
indicators, globalization and historical events. However, the ultimate objective of any property market, in the light of 
globalization, is its competitiveness and interest of investors, efficient and mature market. Scientific literature suggests 
that commercial property market in developing countries remains an ambiguous process and there is lack of clear 
understanding about how this market has emerged, evolved, grown and operated, and which processes and factors 
affect its development. This article introduces the processes that facilitated formation and development of commercial 
property market in Lithuania. 
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ĮVadas

Vidaus audito vaidmuo ūkio subjekto valdymo 
struktūroje nuolat keičiasi. Dėl įvairių priežas-
čių vidaus auditoriai ima vis išsamiau analizuoti 
veiklos procesus, siekdami padėti užtikrinti, kad 
šie procesai veiktų tinkamai ir efektyviai. Viena 
iš priežasčių yra ta, kad pažangūs ūkio subjektai 
iš vidaus auditorių tikisi ne tik įstatymų ir proce-
dūrų laikymosi patikrinimo, bet ir tikisi, kad bus 
pateikta pasiūlymų, kaip vidaus kontrolę padaryti 
efektyvesnę.

tačiau dažnai vidaus auditoriai ūkio subjektuose 
neatlieka tos funkcijos, kurią galėtų ir turėtų atlikti. 
Jie koncentruojasi ties mokesčių klausimais, finan-
sinėmis ataskaitomis, procedūrų laikymusi. Vidaus 
auditoriai siunčiami ten, kur kyla problemos, atlik-
ti revizorių vaidmenį – išaiškinti klaidas ir pranešti 
apie kaltuosius. Kai kuriuose ūkio subjektuose vi-
daus auditoriai yra atribojami nuo verslo ar veiklos 
problemų, paliekant jiems tradicinę patikrinimo 
funkciją. 

Mokslininkai vidaus auditą tyrinėja skirtingais 
aspektais, akcentuodami vidaus audito kūrimo ir 
įgyvendinimo etapų problemas. Pastaruoju metu 
mokslinėje literatūroje vis labiau pabrėžiama atlieka-
mo vidaus audito kokybė ir jos vertinimas. Prie to pri-
sidėjo ir bankų griūtis, nors būtent banko SnORAS 
Vidaus audito tarnybai dar  2007 metais buvo suteikta 
„Seniausios vidaus audito tarnybos“ nominacija, ku-
rią skyrė Lietuvos vidaus auditorių asociacija. nors 
manoma, kad nekokybišką auditą lemia tik nepa-
kankama auditoriaus kvalifikacija ir profesionalumo 
trūkumas, tačiau šią nuomonę galima paneigti vidaus 
audito aplinką lemiančių veiksnių sąrašu.

Šio tyrimo problema – modernūs veiklos ir verslo 
valdymo įrankiai reikalauja, kad darbuotojai keistų 
nusistovėjusius darbo įpročius, tačiau vidaus auditas 
daugeliui vadovų ir patiems vidaus auditoriams vis 
dar asocijuojasi su tikrintojo funkcija. nuo prisitai-
kymo prie aplinkos pokyčių greitumo priklauso vei-
klos ir verslo sėkmė, todėl ūkio subjektų vadovams 
reikia modernaus požiūrio ir į vidaus audito funk-
ciją.  

Tyrimo objektas – vidaus audito aplinka ūkio su-
bjektuose.

Tyrimo tikslas – nustatyti vidaus audito aplinką 
lemiančius veiksnius.

Tyrimo uždaviniai:
Pateikti vidaus audito sampratą.•	
nustatyti pagrindines vidaus audito veiklos •	
kryptis.
Įvertinti ūkio subjekto vidaus audito aplinką.•	

Tyrimo metodai:
teorinis: literatūros šaltinių sisteminė analizė.•	
Empirinis: ūkio subjektų darbuotojų anketinė •	
apklausa. 
Matematinės statistikos: gautų duomenų ana-•	
lizė.

tyrimo metodika1. 

tyrimas susideda iš dviejų etapų: 
Pirmajame tyrimo etape buvo taikomas  teori-1. 

nis tyrimo metodas – remiantis Lietuvos ir užsienio 
autorių mokslo darbais, publikacijomis, teisės aktais, 
norminamaisiais dokumentais išanalizuota vidaus 
audito samprata, vidaus audito pagrindinės funkci-
jos, vidaus audito aplinka bei ją lemiantys veiksniai.

Antrajame tyrimo etape buvo taikomas empi-2. 

aušra GaBreVičienė, Birutė petrošienė, danguolė šidlauskienė
Marijampolės kolegija

ūkio suBJektŲ Vidaus audito aplinka 
ir JĄ lemiantys Veiksniai

anotacija 
Vidaus audito aplinka  daro didelę įtaką vidaus auditorių veiklai, apie ją vis daugiau kalbama kaip apie nepriklauso-

mą, objektyvią tikrinimo ir konsultavimo veiklą, skirtą ūkio subjekto pridėtinei vertei kurti ir veiklai gerinti.
Šiame straipsnyje naudojant mokslinės ir teisinės literatūros, norminamųjų dokumentų analizės ir sintezės, pa-

lyginimo, apibendrinimo, anketinės apklausos, grafinio vaizdavimo tyrimo metodus yra išanalizuota vidaus audito 
aplinkos samprata, nustatyti ūkio subjektų vidaus audito aplinką lemiantys veiksniai, taip pat pateiktas vidaus audito 
aplinkos ir ją lemiančių veiksnių vertinimo tyrimas, atliktas remiantis 96 Marijampolės savivaldybėje veikiančių ūkio 
subjektų anketinės apklausos rezultatais.

raktažodžiai: vidaus auditorius, vidaus audito tarnyba, vidaus audito etapai, procedūros, vidaus kontrolė, vidaus 
audito aplinka.
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rinis tyrimo metodas – remiantis teorinio tyrimo re-
zultatais ir siekiant išsiaiškinti ūkio subjektų vidaus 
audito aplinką lemiančius veiksnius, buvo atliktas 
empirinis tyrimas. tyrimas vyko 2013 m. rugpjūčio-
rugsėjo mėnesiais.  

Empirinio tyrimo organizavimui buvo numatyti 
šie tyrimo elementai:

tiriamosios visumos apibrėžimas.1. 
Atrankos organizavimas.2. 
tiriamosios imties pasirinkimas.3. 
Duomenų rinkimo metodo nustatymas.4. 

tiriamosios visumos apibrėžimas. Siekiant gau-
ti patikimus tyrimo rezultatus, labai svarbu tinkamai 
apibrėžti tiriamą visumą. V. Pranulis (2007) tiriamą 
visumą nusako kaip aibę išskirtų pagal tam tikrą po-
žymį objektų, iš kurių norima gauti informacijos. Šio 
straipsnio autorės tiriamąja visuma pasirinko visus 
Marijampolės savivaldybėje įregistruotus veikian-
čius ūkio subjektus. Siekiant susisteminti tiriamąją 
visumą, buvo išskirti šie tiriamųjų ūkio subjektų po-
žymiai:

Juridinis statusas:1. 
individuali įmonė;•	
uždaroji akcinė bendrovė;•	
akcinė bendrovė;•	
valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga;•	
viešoji įstaiga;•	
asociacija;•	
kita.•	
Veiklos rūšis:2. 
prekyba;•	
pramonė;•	
transportas ir saugojimas;•	
žemės ūkis;•	
statyba;•	
kita.•	
Darbuotojų skaičius:3. 
iki 9;•	
10 – 49;•	
50 – 249;•	
250 ir daugiau.•	
Veiklos trukmė:4. 
iki 5 m.;•	
6 – 10 m.;•	
11 – 15 m.;•	
16 m. ir daugiau.•	

tokių požymių pasirinkimą lėmė Marijampolės 
apskrities veikiančių ūkio subjektų specifika bei 
smulkaus ir vidutinio verslo (toliau tekste SVV) 
dominavimas. teisiškai SVV subjektus apibrėžia 
Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros įstatymas (toliau tekste LR SVVPĮ) (Lietu-
vos <...>, 2007). Vadovaujantis šiuo įstatymu, ga-
lima teigti, kad ūkio subjekto dydis yra išvestinis 
rodiklis, apimantis požymių visumą: darbuotojų 
skaičių, metines pajamas ir turto balansinę vertę. 
SVV samprata pagal LR SVVPĮ pateikta 1 lente-
lėje.

1 lentelė. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai 
Lietuvos Respublikoje 

Ūkio 
subjekto 

kategorija

Dar-
buotojų 
skaičius

Metinės paja-
mos mln. Lt

turto 
balansinė 
vertė mln. 

Lt
Didelis >250 >138 >193
Vidutinis <250 <=138 <=193
Mažas <50 <=24 <=17
Labai 
mažas <10 <=7 <=5

tiriamąją visumą sudaro 2013 metais Marijam-
polės savivaldybėje veikiantys 1485 ūkio subjektai 
(Lietuvos statistikos departamentas, 2013). Dėl tyri-
mo laiko taupymo šio straipsnio autorės, skirstyda-
mos ūkio subjektus į labai mažus, mažus, vidutinius 
ir didelius, vadovavosi tik vienu iš trijų kriterijų – 
darbuotojų skaičiumi. 

atrankos organizavimas. Siekiant, kad tyrimui 
išrinkta visumos dalis tinkamai reprezentuotų visumą 
bei teiktų reikiamą informaciją, atliekant tyrimą visu-
mos elementai pasirinkti vykdant tikimybinę atranką.

tiriamosios imties pasirinkimas. Kad būtų ga-
lima padaryti statistikai reikšmingas išvadas, reko-
menduojama minimalaus atrankos dydžio apskai-
čiavimo metodika (Martišius, 2003; Kardelis, 2007). 
Šio straipsnio autorės imties dydį n nusistatė pagal 1 
formulę (Schwarze, 1993):

 n=                                    (1)

čia   N - populiacijos dydis;
 ε  - pageidautinas tikslumas (panaudota daž-

niausiai taikoma reikšmė ε =0.05);
p  - numatoma įvykio baigties tikimybė, kad na-

grinėjamas požymis pasireikš tiriamojoje populiaci-
joje (šio tyrimo metu naudota reikšmė p=0.5);

q  - tikimybė, kad nagrinėjamas požymis nepasi-
reikš tiriamojoje populiacijoje (q= 5.01 =− p ).               

Vadovaujantis 1 formule, apklausos rezultatus 
pripažinti patikimais būtų galima gavus 305 respon-
dentų atsakymus. 

duomenų rinkimo metodo nustatymas. Vidaus 
kontrolės aplinkai įvertinti buvo pasirinktas aktyvu-
sis metodas – anketinė apklausa. Šio metodo pasi-
rinkimą lėmė dvi aplinkybės:

per palyginti trumpą laiką galima surinkti di-•	
delį kiekį informacijos;

garantuojamas respondentų anonimiškumas.•	
Respondentams skirtoje anketoje pateikti 28 už-

darojo ir atvirojo tipo klausimai. Pirmieji 5 klausi-
mai yra informacinio pobūdžio ir skirti bendram 
įspūdžiui susidaryti apie apklausoje dalyvavusius 
ūkio subjektus pagal anksčiau išvardytus požymius 
bei nustatyti, kokią įtaką vidaus audito aplinkai daro 
įmonės dydis, juridinis statusas, veiklos rūšis ir tru-
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kmė, vadovo išsilavinimas. Anketos 6 – 11 klausi-
mai skirti sužinoti, kaip supranta vidaus auditą ūkio 
subjektai, neturintys vidaus audito tarnybos (vidaus 
auditoriaus pareigybės). Anketos 12 – 27 klausimai 
skirti ūkio subjektams, įsteigusiems vidaus audito-
riaus pareigybę arba vidaus audito tarnybą, siekiant 
nustatyti veiksnius, lemiančius vidaus audito aplin-
ką. Šio straipsnio autores domino ne tik vadovų, bet 
ir kitų ūkio subjekto darbuotojų požiūris į vidaus au-
ditą, todėl paskutiniame 28 anketos klausime buvo 
paprašyti nurodyti užimamas pareigas. 

Anketa respondentams pateikta elektroniniu paštu 
arba įteikiant individualiai. iš viso buvo išdalyta 305 
anketos, tačiau jas užpildė tik 98 respondentai. tinka-
momis naudoti buvo pripažintos 96 anketos. Apskai-
čiuotos paklaidos dydis  ε  - apytiksliai 10 proc. 

2. tyrimo reZultatai

Vidaus audito sampratos analizė. tyrimo re-
zultatai pateikiami taikant vidaus audito teorinių ir 
praktinių aspektų palyginimo principą. Šio straips-
nio autorės mano, kad siekiant įvertinti ūkio su-
bjekto vidaus audito aplinką ir nustatyti ją lemian-
čius veiksnius, pirmiausia reikalinga pateikti vidaus 
audito sampratą. Vidaus audito sąvokos vartojimas 
darosi aktualus ne tik mokslininkams, bet ir ūkio 
subjektų vadovams, siekiantiems turėti nepriklauso-
mą patarėją, konsultantą, garantijos teikėją (uckutė, 
2009). Siekdami išsilaikyti rinkoje, vadovai turi keis-
ti nusistovėjusį požiūrį į vidaus auditą ir tikėtis iš 
audito ne tik tikrinimo veiklos, bet ir konsultavimo 
paslaugų, kurios leistų kurti pridėtinę vertę ir gerinti 

2 lentelė. Vidaus audito samprata 

autorius apibūdinamas vidaus auditas

Lietuvos 
Respublikos (toliau 
tekste LR) vidaus 
kontrolės ir vidaus 
audito įstatymas 
(2002)

Viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka vidaus auditoriams 
vykdant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiama 
užtikrinti viešojo juridinio asmens gerinimą. 

tarptautiniai vidaus 
audito profesinės 
praktikos standartai 
(2004)

nepriklausoma ir objektyvi tikrinimo ir konsultavimo veikla, kurios tikslas - vertinti ir 
gerinti visos organizacijos veiklą.  Vidaus audito paskirtis – sistemingai ir visapusiškai 
vertinti bei skatinti gerinti organizacijos rizikos valdymo, kontrolės ir priežiūros procesų 
veiksmingumą, padėti įgyvendinti organizacijai keliamus tikslus.

Vidaus audito 
rekomendacijos 
(2003)

Viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka vidaus auditoriams 
vykdant nepriklausomą, objektyvią, tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiama 
užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą.

Rupšys, 
Boguslauskas (2007)

Aktyvi funkcija organizacijos viduje, apimanti tikrinimo bei konsultavimo paslaugas,  
kurianti pridėtinę vertę naudodama struktūrizuotą ir sisteminį požiūrį, įgalinantį vertinti 
ir tobulinti organizacijos rizikos valdymo, kontrolės ir priežiūros procesų efektyvumą.

Lakis (2007)

nepriklausoma kontrolės veikla įmonėje, kurios metu tikrinama įmonės kontrolės 
sistema, veiklos kokybė, siekiama padėti vadovybei priimant sprendimus. nepriklausoma 
ir objektyvi tikrinimo ir konsultavimo veikla, kurios tikslas yra vertinti ir gerinti visos 
organizacijos veiklą.

tamošiūnienė, 
Savčuk (2007)

nepriklausoma, objektyvi konsultavimo veikla yra skirta pridėtinei vertei įmonėje kurti bei 
jos veiklai pagerinti.

Daujotaitė (2002)
Veiksminga atitinkamos institucijos valdymo sistemos priemonė, padedanti išvengti 
klaidų, klaidų nuostolių ir įvairių pažeidimų, geriau organizuoti padalinių darbą, išaiškinti 
vidaus rezervus ir taupyti.

Lietuvos vidaus 
auditorių asociacija 
(2008)

Įvairiapusis organizacijos veiklos vertinimas, struktūrizuotas ir tarptautiniais profesinės 
praktikos standartais pagrįstas požiūris į organizacijos vidinius procesus, rizikų valdymo 
visumą, vadovavimą ir vidaus kontrolę.

Mackevičius (2001) nagrinėja vidaus kontrolės sistemos tinkamumą ir efektyvumą, tiria, ar ši sistema 
garantuoja, kad būtų pasiekti įmonės tikslai.

Spencer Pickett 
(1997)

nepriklausoma vertinimo funkcija, sukurta įmonės viduje kaip tarnyba bei apimanti 
įmonės vidaus kontrolės adekvatumo, efektyvumo tyrimą ir vertinimą.

Gawyer (1988)

Sisteminis ir objektyvus įmonės veiklos ir vidaus kontrolės vertinimas, siekiant nustatyti, 
ar finansinė ir veiklos informacija yra teisinga ir patikima, ar rizika nustatyta ir valdoma, 
ar laikomasi įmonės politikos ir procedūrų, ar atitinka standartus, ar ištekliai naudojami 
efektyviai ir ekonomiškai, ar pasiekti numatyti tikslai.

Galloway (1995) Vertinimo funkcija, sukurta įmonės viduje kaip tarnyba, kuri teikia konsultacijas įmonės 
vadovybei ir kitų valdymo lygių darbuotojams, kad jie geriau atliktų savo funkcijas.
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veiklą. tyrimo metu buvo atlikta mokslinės literatū-
ros, teisės aktų ir norminių dokumentų analizė ir 2 
lentelėje pateikta vidaus audito samprata.

Apibendrinus 2 lentelėje pateiktus vidaus audi-
to apibūdinimus, galima teigti, kad apibrėžimų yra 
įvairių, tačiau visi jie panašūs, apimantys veiklos, 
vertinimo ir vertės kūrimo sąvokas. Dauguma jų ak-
centuoja ir konsultavimo veiklą, ir tai suprantama, 
nes vidaus audito veikla vis labiau koncentruojama 
ne tik ties apskaitos reikalais, bet apima ir verslo 
strategijas bei planus. 

išanalizavus mokslinės literatūros, teisės aktų 
ir norminamųjų dokumentų duomenis, apibendri-
nant galima teigti, kad šiandien vidaus auditas yra 
nepriklausomų ir objektyvių garantijų bei kon-
sultacijų teikimo veikla, skirta ūkio subjekto nu-
matytiems tikslams pasiekti bei pridėtinei vertei 
kurti.  

Siekiant išsiaiškinti, kokia respondentų sampra-
ta apie vidaus auditą, pirmiausia buvo pasidomėta, 
kiek apklaustų ūkio subjektų atlieka vidaus auditą. 
nustatyta, kad tik 24 proc. respondentų turi įkūrę 
vidaus audito tarnybą (vidaus auditoriaus pareigy-
bę), o likusi dalis vidaus audito neatlieka (vienas res-
pondentas nežino, kas tai yra). Vidaus audito neat-
liekančių respondentų buvo pasidomėta, ar pakanka 
informacijos apie vidaus auditą, jo svarbą ir galimy-
bes. Didesnė pusė respondentų atsakė, kad informa-
cijos pakanka. Į klausimą, dėl kokių priežasčių nėra 
įsteigę vidaus audito tarnybos (vidaus auditoriaus 
pareigybės), didžioji dalis respondentų (62 proc.) 
atsakė, kad jų įmonė yra maža. Galima manyti, kad 
mažoje įmonėje yra lengviau valdyti vidinius veiklos 
procesus, o vadovai nevertina vidaus audito nepri-
klausomų ir objektyvių garantijų bei konsultacijų 
teikimo veiklos. Didelę įtaką turi ir lėšų taupymas. 1 
paveiksle yra pateiktas išsamesnis vidaus audito ne-
turėjimo priežasčių spektras.

61,6
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Kita

 Trūksta lėšų

 Maža įmonė

 Nepasitiki vidaus audito tarnybos (vidaus
auditoriaus) darbu

 Trūksta patirties steigiant vidaus audito
tarnybą (vidaus auditoriaus pareigybę)

 Trūksta informacijos apie vidaus auditą ir
vertinimo metodiką

Procentai

1 pav.  Dėl kokių priežasčių neįsteigta vidaus audito 
tarnyba (auditoriaus pareigybė) 

 Šio straipsnio autorių nuomone, svarbu tai, kad 
respondentai neturi neigiamo požiūrio į vidaus au-
ditą (anketoje kaip viena iš audito nesteigimo įmo-
nėje priežasčių buvo nurodytas neigiamas vadovų 
požiūris į vidaus auditą). Beveik po lygiai respon-

dentų nurodė, kad trūksta patirties steigti vidaus 
audito padalinį ir nepakanka lėšų, ir tai suprantama, 
nes, kaip rodo atsakymai į 3 anketos klausimą, ap-
klausoje aktyviausiai dalyvavo labai mažos ir mažos 
Marijampolės savivaldybės įmonės. tai galima pa-
aiškinti tuo, kad,  Lietuvos Statistikos departamento 
duomenimis, 2013 metų pradžioje Marijampolės sa-
vivaldybėje veikė net 93,4 proc. ūkio subjektų, turin-
čių iki 50 darbuotojų.  

Į klausimą, kas yra vidaus auditorius, net 65 proc. 
respondentų atsakė, kad tai darbuotojas, ieškantis 
įmonės veiklos proceso trūkumų. Galima teigti, kad 
daugumai ūkio subjektų vidaus auditoriaus pareigy-
bė asocijuojasi su priekabių beieškančiu vidaus ins-
pektoriumi. tai gali būti iš senųjų laikų atėjęs įvaiz-
dis, trukdantis vidaus auditą suprasti kaip pridėtinę 
vertę kuriančią modernią veiklą. tačiau į klausimą, 
kokios yra vidaus audito veiklos sritys, didžioji da-
lis respondentų (71 proc.) atsakė, kad vidaus auditas 
tiria, analizuoja, vertina įmonės veiklą ir teikia re-
komendacijas, o ne tik atlieka tikrinimus. tai leidžia 
daryti išvadą, kad naujovės ne visada lengvai skinasi 
kelią, tačiau ūkio subjektų vadovai supranta, kad rei-
kia keisti nusistovėjusius darbo įpročius. Šio straips-
nio autores džiugina tai, kad net 71 proc. vidaus au-
dito neatliekančių respondentų skiria vidaus auditą 
nuo vidaus kontrolės. nors dėl atitinkamų priežas-
čių vadovai nesteigia vidaus audito padalinio, tačiau 
supranta, kad reikia naujos priemonės arba įrankio, 
kuris leistų jiems sėkmingai valdyti ūkio subjekto 
veiklą ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinami jiems ke-
liami tikslai ir uždaviniai. 

Vidaus audito veiklos krypčių analizė. Reikia 
pastebėti, kad  tarptautinis vidaus auditorių ins-
titutas (toliau tekste tVAi) naujame vidaus audito 
apibrėžime, išskirdamas dvi atskiras veiklos rūšis – 
tikrinimą ir konsultavimą, smarkiai praplečia vidaus 
audito funkcijas. tVAi išleisti tarptautiniai vidaus 
audito profesinės praktikos standartai (toliau tekste  
tVAPPS) yra suskirstyti į tris grupes:

Kokybės standartai, apibrėžiantys vidaus au-1. 
ditą atliekančių organizacijų ir asmenų bruožus ir 
charakteristikas.

Veiklos standartai, nusakantys vidaus audito 2. 
veiklos pobūdį ir apibrėžiantys kriterijus, kuriais re-
miantis turi būti vertinama vidaus audito veikla ar 
paslaugos.

Diegimo standartai, reglamentuojantys Koky-3. 
bės ir Veiklos standartų taikymą atskiriems audito 
darbams.

Būtent antrai tVAPPS grupei priklausantis stan-
dartas 2000: Vadovavimas vidaus audito veiklai tei-
gia, kad vidaus audito funkcija yra ne tik atlikti ti-
krintojo vaidmenį, bet ir teikti naudą ūkio subjektui 
kuriant pridėtinę vertę ir taupant lėšas. Standartas 
2100: Darbo pobūdis numato ne tik rizikos valdymo, 
kontrolės priežiūros funkcijas, bet ir pačių priežiū-
ros sistemų gerinimo funkciją. Dar vienas veiklos 
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standartas 2130: Priežiūra išskiria vidaus audito 
priežiūros funkciją – stebėti vadovų valdomus vers-
lo rizikos ir jos kontrolių procesus. Šio standarto 
reikalavimu atsiranda dar viena vidaus auditoriaus 
funkcija – vidaus auditorius turi dalyvauti kuriant ir 
palaikant ūkio subjekto etines vertybes, nes tai, kaip 
jam sekasi laikytis įstatymų ir sąžiningai vykdyti 
įsipareigojimus, labai priklauso nuo paties ūkio su-
bjekto etinės kultūros (Daunienė, Dičpetris, 2013). 

nors visi ūkio subjekto darbuotojai atsako už ben-
drą etinę kultūrą, tačiau vidaus audito funkcija turi 
aktyviai prisidėti prie etinės kultūros palaikymo. 3 
lentelėje pateikta mokslinės literatūros, teisės aktų ir 
norminamųjų dokumentų analizės informacija apie 
vidaus audito veiklos kryptis. 

Atlikus 3 lentelėje pateiktų vidaus audito veiklos 
krypčių palyginimą, galima teigti, kad vidaus audi-
torius galėtų padėti ūkio subjekto vadovybei palai-

3 lentelė. Vidaus audito veiklos kryptys

autorius išskiriamos vidaus audito veiklos kryptys
LR vidaus 
kontrolės ir 
vidaus audito 
įstatymas (2002)

nustatymas,  ar viešasis juridinis asmuo savo veikloje laikosi teisės norminamųjų aktų.
Patarimai, kaip mažinti rizikos veiksnių įtaką viešojo juridinio asmens veiklai.
Rekomendacijų teikimas dėl viešojo juridinio asmens veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo.
Vertinimas viešojo juridinio asmens strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo 
bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo 
požiūriais.

tarptautiniai 
vidaus audito 
profesinės 
praktikos 
standartai 
(2004)

tikrinimas.
Konsultavimas.
Rizikos įvertinimas ir valdymas.
Organizacinių tikslų siekimas.
Efektyvumas kuriant pridėtinę vertę.

Vidaus audito 
rekomendacijos 
(2003)

Vidaus kontrolės sistemos priežiūra, siekiant, kad sistema funkcionuotų kuo ekonomiškiau, 
efektyviau ir rezultatyviau.

Rupšys, 
Boguslauskas 
(2007)

tikrinimas.
Konsultavimas.
Pridėtinės vertės kūrimas.

Lakis (2007) Apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų priežiūra.
Finansinės ir kitokios informacijos tikrinimas valdymo tikslams.
Ūkinių finansinių operacijų ekonominės prasmės, reikšmingumo ir efektyvumo tyrimas. 
Vykdomos veiklos atitikties įstatymams, nurodymams ir kitokiems išoriniams reikalavimams, 
taip pat įmonės vidaus politikos tikslams tyrimas.

Laurinavičius 
(2003)

Vidaus kontrolė.
užtikrinimas.
Konsultavimas.
Valdymas.
Rizikos valdymas.

Mackevičius 
(2009)

Veiklos ekonomiškumo, rezultatyvumo ir efektyvumo įvertinimas.
Buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų apžvalga.
nefinansinės informacijos tyrimas.

tamošiūnienė, 
Savčuk (2007)

Finansinės atskaitomybės užtikrinimas.
Veiklos operacijų ir vidaus kontrolės užtikrinimas.
Rizikos valdymo sistemos efektyvumo užtikrinimas.
Konsultavimas.

Daujotaitė 
(2002)

Adekvačios ir veiksmingos vidaus kontrolės sistemos užtikrinimas.
tinkamos politikos ir procedūrų, leidžiančių įgyvendinti organizacijai keliamus tikslus, 
užtikrinimas.
Organizacijos procesų ir kontrolės aplinkos priežiūra.
Rizikos išskyrimo, įvertinimo ir valdymo proceso organizacijoje užtikrinimas.
Atsiskaitymas aukščiausiajam priežiūros organui, teikiant ataskaitas apie vidaus kontrolės 
adekvatumą ir efektyvumą.

Сонин (2004) Vidaus kontrolės sistemos informacijos patikimumo vertinimas.
Įstatymų laikymosi priežiūra.
turto apsauga.
Atskirų operacinių ir struktūrinių padalinių veikos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimas.
Rizikos valdymo sistemos efektyvumo vertinimas ir analizė, pateikiant rizikos mažinimo 
metodus.
Ūkio subjekto valdymo sistemos vertinimas.
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kyti veiksmingą vidaus kontrolės sistemą periodiš-
kai vertindamas šios sistemos veiksmingumą. Ga-
lima išskirti tris pagrindinius ūkio subjekto tikslus, 
kuriuos padeda įgyvendinti gera vidaus kontrolė:

finansinių ataskaitų patikimumas;•	
veiklos efektyvumas;•	
įstatymų ir teisės aktų laikymasis.•	

 A. Dzingulevičiene ir A. Kustiene (2010) išskiria 
vidaus audito veiklos ir atsakomybės gaires, kurio-
mis reikėtų vadovautis vidaus audito darbe, pade-
dant ūkio subjektui siekti  išsikeltų tikslų:

nepriklausomumo principo laikymasis;•	
tinkamos kompetencijos turėjimas;•	
vadovybės konsultavimas dėl galimos rizikos;•	
rekomendacijų kontrolės tobulinimui teiki-•	
mas;
tinkamo rekomendacijų vykdymo ir diegimo •	
priežiūra;
periodiškas vidaus kontrolės efektyvumo įver-•	
tinimas.

Šių gairių laikymasis gali būti veiksmingas tik tuo-
met, kai ūkio subjekto vadovybė audito veiklą trak-
tuoja kaip vieną iš įmonės vertės grandinės sudeda-
mųjų dalių ir laiko jį veiklos vertinimo ir tobulinimo 
įrankiu. Vertės grandinės koncepcija yra sisteminis 
požiūris į ūkio subjektą, leidžiantis geriau suvokti 
pagrindines pridėtinę vertę kuriančias veiklas (ucku-
tė, 2009). Pagal šią koncepciją visos veiklos gali būti 
suskirstytos į pagrindines ir palaikomąsias. Kadangi 
vidaus auditas analizuoja, vertina, konsultuoja, užti-
krina ir tai atlieka visų veiklų atžvilgiu, jis negali būti 
vadinamas pagrindine ar palaikomąja veikla. Ray 
(2009) nuomone, vidaus auditas patenka tik į dalį 
palaikomųjų veiklų įmonės vertės grandinėje. tačiau 
atliekant pagrindinių ir palaikomųjų veiklų auditą, 
galima rasti būdų, kaip patobulinti pačias veiklas. 

Empirinio tyrimo metu respondentams buvo už-
duotas klausimas, ar auditoriaus atliekamas darbas 
padeda įmonei efektyviau siekti užsibrėžtų tikslų. 
Gauti atsakymai parodė, kad ūkio subjektai 100 proc. 
pripažįsta vidaus audito indėlį siekiant užsibrėžtų 
tikslų. Į klausimą, kuo svarbus vidaus auditas vidaus 
kontrolės procese, didžioji dauguma respondentų 
(78 proc.) atsakė, kad vidaus auditas padeda numa-
tyti veiklos rizikas ir gauti objektyvią informaciją. Šio 
straipsnio autorės mano, kad savo atsakymais res-
pondentai patvirtina mokslininkų nurodytas vidaus 
audito veiklos kryptis, kas leidžia tikėtis, kad ateityje 
poreikis vidaus audito turėtų augti.  Kadangi teisinis 
vidaus audito reglamentavimas įtvirtina nuostatą, 
kad vidaus auditas vertina, o ne kontroliuoja, kaip 
ūkio subjekto vadovas įgyvendina kontrolės funkci-
ją, labai svarbu nustatyti veiksnius, sudarančius prie-
laidas ūkio subjekte atsirasti vidaus auditui.    

Vidaus audito aplinkos veiksnių analizė. At-
likus literatūros šaltinių sisteminę analizę, galima 
teigti, kad egzistuoja šie pagrindiniai vidaus audito 
aplinkos veiksniai:

įstatyminė aplinka;•	
norminamieji aktai;•	
regiono verslo praktika.•	

Pirmieji du veiksniai dar kitaip vadinami teisiniu 
reglamentavimu. Reikia pastebėti, kad labai skiria-
si išorės, valstybinio ir vidaus audito teisinis audito 
reglamentavimo lygis. Daugiausia reglamentų yra 
skirta išorės auditui, mažiausiai – vidaus auditui. 
Atlikus vidaus audito teisinės literatūros ir normi-
namųjų dokumentų analizę, galima teigti, kad  tik 
viešasis sektorius ir iš dalies komerciniai bankai au-
dito veikloje turi vadovautis įstatymais ir normina-
maisiais aktais, kuriuose išdėstyti reikalavimai jiems 
yra privalomi. Privataus sektoriaus vidaus auditorių 
veikla įstatymais nereglamentuota, vidaus auditorių 
funkcijas nustato ūkio subjekto, kuriame jie dirba, 
vadovai, o standartai yra tik rekomenduojamo po-
būdžio. 

Kadangi empiriniame tyrime dalyvavo viešojo 
ir privataus sektoriaus ūkio subjektai, šio straipsnio 
autorės 4 lentelėje pateikė jų bendrą vidaus audito 
teisinę aplinką.  

Vidaus audito kūrimosi pradžia Lietuvoje laiky-
tini 1995 metai, kai  Lietuvos banko valdyba patvir-
tino Komercinių bankų vidaus audito tarnybos vei-
klos tvarką ir įpareigojo komercinius bankus kurti 
vidaus audito tarnybas. Vidaus auditas Lietuvos 
viešajame sektoriuje buvo pradėtas kurti tik 2000 
metais, kai vadovaujantis 2000 m. vasario 7 d. LRV 
nutarimu nr. 127 „Dėl valstybės įmonių ir įstaigų 
vidaus audito“, valstybinėse įstaigose buvo pradėti 
steigti vidaus audito skyriai arba pareigybės. Vėliau 
šį nutarimą pakeitė 2002 m. sausio 1 d. įsigaliojęs 
LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (Lie-
tuvos <...>, 2002). 

tarptautiniai vidaus audito standartai, kuriuose 
išdėstyti vidaus audito atlikimo principai, taikomi vi-
same pasaulyje. Patys standartai yra gana apibendrinti, 
nustatantys tik fundamentalius reikalavimus ir gaires, 
nes tVAi siekia, kad standartai būtų priimti kiek įma-
noma platesnei auditorijai. Praktikos reglamentuose 
pateikiami vidaus audito profesinės praktikos standar-
tų interpretacijos ir detalesni paaiškinimai. Standartų 
diegimo ir kitoje pagalbinėje medžiagoje pateikiama 
metodinė literatūra, tyrimų apžvalgos,  seminarų, kon-
ferencijos ir kt. medžiaga.

3 lentelėje pateikta informacija rodo, kad priimta 
pakankamai teisės aktų ir norminamųjų dokumen-
tų, ir tai daro teigiamą įtaką vidaus audito aplinkai. 

Vertinant antrąjį vidaus audito aplinkos veiksnį 
– Marijampolės savivaldybės verslo praktiką – em-
pirinis tyrimas parodė, kad tarp apklausoje dalyva-
vusių vidaus audito tarnybą (vidaus auditoriaus pa-
reigybę) turinčių respondentų dominavo uždarosios 
akcinės bendrovės ir valstybės ar savivaldybės biu-
džetinės įstaigos, savo veiklą vykdančios daugiau nei 
16 metų. Respondentų pasiskirstymas pagal veiklos 
rūšis pavaizduotas 2 paveiksle.
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4 lentelė. Vidaus audito teisinė aplinka 
teisės aktai ir norminamieji dokumentai komentaras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
(toliau tekste LRV) 2007 m. vasario 7 d. 
nutarimas nr. 127 „Dėl valstybės įmonių 
ir įstaigų vidaus audito“  

numatyta, kad visose valstybės įstaigose, kuriose dirba daugiau kaip 
300 darbuotojų, steigiama vidaus audito tarnyba, o jeigu darbuotojų 
mažiau nei 300, steigiama vidaus auditoriaus pareigybė. Įtvirtintos 
pagrindinės vidaus audito funkcionavimo nuostatos bei nutarta 
rekomenduoti vietos savivaldos institucijoms įsteigti biudžetinėse 
įstaigose ir savivaldybėse vidaus audito tarnybas. 

LRV 2000 m. spalio 18 d. nutarimas nr. 
1247 „Dėl valstybinio sektoriaus vidaus 
kontrolės ir vidaus audito sistemos 
sukūrimo programos patvirtinimo“

Patvirtinta valstybinio sektoriaus Vidaus kontrolės ir vidaus audito 
sistemos sukūrimo programa. Programoje buvo numatytos vidaus 
finansų kontrolės sukūrimo priemonės.

LR finansų ministro 2001 m. sausio 31 d. 
įsakymas nr. 26 

Patvirtintas Vidaus audito vadovas, kuris nustatė vidaus audito 
tarnybų metodinius nurodymus atliekant vidaus auditą valstybės 
įstaigose, apibūdino vidaus audito procesą, apimtis, reikalavimus 
tikrinimams, procedūrinę veiklą, programų vykdymo vertinimo 
metodiką.

LRV 2001 m. kovo 9 d. nutarimas nr. 273 Sudaryta nuolatinė tarpžinybinė komisija vidaus audito sistemos 
sukūrimui valstybiniame sektoriuje koordinuoti.

LRV 2001 m. rugsėjo 19 d. nutarimas 
nr. 1116 „Dėl vidaus audito reikalavimų 
patvirtinimo“

Patvirtino vidaus audito reikalavimus ir rekomendavo savivaldybių 
įmonių vidaus audito tarnyboms jais vadovautis. Šie reikalavimai 
nustatė pagrindines vidaus audito tarnybos (arba vyriausiojo vidaus 
auditoriaus) atliekamo vidaus audito sąlygas ir kriterijus.

LRV 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimas nr. 
1568 „Dėl vidaus audito atlikimo“

nurodytos įstaigos, kuriose vidaus auditą turi atlikti finansų 
ministerijos arba kitų ministerijų vidaus audito tarnybos. Šiuo 
nutarimu buvo išspręsta mažų įstaigų vidaus audito problema. 

LR vidaus kontrolės ir vidaus audito 
įstatymas (2002 m. gruodžio 10 d.)

Skirtas konsoliduoti vidaus kontrolės ir vidaus audito teisines 
nuostatas. Patobulino iki šiol galiojusias vidaus audito ir vidaus 
kontrolės normas, naujai apibrėžė vidaus kontrolės ir finansų 
kontrolės, vidaus audito sąvokas, pagrindę vidaus audito reikšmę 
ir poreikį, nustatė pagrindinius vidaus kontrolės, įskaitant finansų 
kontrolę, ir vidaus audito funkcionavimo viešajame juridiniame 
asmenyje teisinius pagrindus, tikslus bei viešojo juridinio asmens 
kompetenciją. 

LRV 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas 
nr. 470 „Dėl vidaus kontrolės ir vidaus 
audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus 
audito tarnybų pavyzdinių nuostatų 
patvirtinimo“

Įgyvendinant Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą, patvirtino 
atnaujintus tarnybų nuostatus bei panaikino iki 2003 m. galiojusius 
susijusius Vyriausybės nutarimus dėl vidaus audito. Šiuo nutarimu 
buvo įteisinti funkcijų bei atskaitomybės principai dėl finansų 
kontrolės ir vidaus audito įgyvendinimo įstaigoje.

LR finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. 
įsakymas nr. 1K-117 

Patvirtinti du vidaus audito teisiniai reglamentai: „Pavyzdinė vidaus 
audito metodika“ ir „Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės“.

LRV 2009 m. spalio 14 d. nutarimas nr. 
1288

Vidaus audito tarnyboms priskirta funkcija atlikti korupcijos rizikos 
valdymo vertinimą.

LR finansų ministro 2009 m. kovo 9 
d. įsakymas nr. 1K-057  „Dėl viešųjų 
juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja 
valstybės ir (arba) savivaldybės turtą ir juo 
disponuoja, didaus auditorių ir asmenų, 
dirbančių vidaus audito srityje, atestacijos 
nuostatų patvirtinimo“. 

Reglamentuoja viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių 
kompetencijų įvertinimą ir kvalifikaciją žyminčio dokumento 
išdavimo tvarką.

tarptautiniai vidaus audito standartai 
(1999)

Juos išleido tarptautinis vidaus auditorių institutas (toliau tekste 
tVAi). Standartų struktūrą sudaro: profesinės praktikos pagrindai, 
etikos kodeksas, kokybės, veiklos diegimo standartai, nuostatai 
– praktikos reglamentai. Profesinės praktikos pagrindų paketą 
sudarantys norminamieji dokumentai suskirstyti į tris kategorijas:
Vidaus audito profesinės praktikos standartai ir Etikos kodeksas. 
Praktikos reglamentai.
Standartų diegimo ir kita pagalbinė medžiaga.
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2 pav. Respondentų ūkio subjektų pasiskirstymas pa-
gal veiklos rūšis, proc. 

iš 2 paveikslo matome, kad apklausoje akty-
viausios buvo pramonės įmonės. tai galima paaiš-
kinti tuo, kad pramonės įmonėse vyksta sudėtingi 
procesai, todėl jose vidaus auditas atliekamas daž-
niau. 
 Marijampolės savivaldybės ūkio subjektuose vi-
daus auditas dažniausiai yra atliekamas nuolat, 
analizuojant visas veiklos sritis, laikantis jo atliki-
mo metodikos. Audito metu dažniausiai taikomos 
procedūros pavaizduotos 3 paveiksle.
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3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal dažniausiai 
naudojamas vidaus audito procedūras, proc.

išanalizavus 3 paveikslo duomenis galima 
teigti, kad vidaus auditui atlikti dažniausiai pa-
sirenkama dokumentinio ir natūrinio tikrinimo 
procedūra. Ši procedūra dažniausiai taikoma 
inventorizacijų metu. Galima daryti išvadą, kad 
nepaisant mokslininkų skelbiamo naujo požiūrio 
į vidaus auditą, verslo praktikoje dominuoja se-
nųjų laikų žinybinio kontrolieriaus įvaizdis. tai 
pasekmė to, kad dar daugelis vadovų nesupranta, 
koks turėtų būti vidaus auditoriaus ir organizaci-
nė pozicija, kokią vietą jis turėtų užimti organi-
zacinėje struktūroje, kam būti atskaitingas (Dič-
petris, 2013). 

 Empirinio tyrimo metu respondentai nurodė, 
kad ne visuomet įgyvendinami visi vidaus audito 
etapai. 4 paveiksle nurodyti dažniausiai įgyvendina-
mi etapai. 
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4 pav. Kokius pagrindinius vidaus audito etapus 
vidaus auditorius įgyvendina, atlikdamas vidaus 

auditą
Šio straipsnio autores neramina tai, kad poaudi-

tinė veikla atliekama tik pas 44 proc. respondentų. 
Poauditinė veikla laikoma beveik svarbiausiu vidaus 
audito etapu, todėl vidaus auditoriui neturėtų būti 
tas pats, kaip į jo atliktų auditų rezultatus, išvadas 
ir rekomendacijas reaguoja ūkio subjekto vadovybė. 
Būtent šio vidaus audito etapo metu auditorius turi 
gauti grįžtamąjį ryšį iš vadovų. Kadangi poauditinė 
veikla yra gana sudėtingas procesas, jos metu gali kil-
ti ginčų, nesutarimų ar net konfliktų su ūkio subjek-
to vadovybe. Šio straipsnio autorių nuomone, tai gali 
būti priežastis, kodėl ne visur atliekama poauditinė 
veikla. Gal vidaus auditorius tiesiog bijo būti apkal-
tintas nekompetentingumu, tačiau tokiu atveju kyla 
grėsmė išlaikyti vidaus auditoriaus objektyvumą ir 
nepriklausomumą.

Vidaus auditoriaus  nepriklausomybės koncepcija 
iš esmės skiriasi nuo išorės auditoriaus nepriklauso-
mybės koncepcijos, nes vidaus auditorius nepriklau-
somybė pirmiausia reiškia nepriklausomybę nuo 
audituojamosios veiklos, o išorės auditorius turi būti 
nepriklausomas nuo kliento. Kaip teigia V. Laurina-
vičius (2003), galima išskirti tris nepriklausomybės 
požymių grupes:

Procedūrinė (programinė) nepriklausomybė, 1. 
reiškianti vadovų nesikišimą į audito programų su-
darymą ir audito procedūrų atlikimą bei laisvę nuo 
papildomų audito darbo peržiūros reikalavimų.

tikrinimo nepriklausomybė, reiškianti laisvą 2. 
priėjimą prie visų ūkio subjekto dokumentų, vadovų 
nesikišimą į tikrinimo apimties nustatymą bei audi-
torių asmeninių interesų, galinčių apriboti tikrinimo 
apimtį, nebuvimą. 

Ataskaitų pateikimo nepriklausomybė, reiškianti 3. 
laisvę nuo įsipareigojimų pakeisti ataskaitoje pateikia-
mų reikšmingų faktų ar poveikio įvertinimą, nuo spau-
dimo neįtraukti į audito ataskaitą reikšmingų pastebėji-
mų ir nuo vengimo ataskaitose naudoti dviprasmybes. 
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Empirinio tyrimo metu nustatyta, kad procedū-
rinė nepriklausomybė egzistuoja 65 proc., tikrinimo 
nepriklausomybė – 70 proc., o ataskaitų pateikimo 
nepriklausomybė – 49 proc. ūkio subjektų. tai lei-
džia daryti išvadą, kad nors vadovybė griežtai nenu-
rodo vidaus auditoriui, kaip sudaryti audito progra-
mą, kokias procedūras atlikti, suteikia galimybę nau-
dotis dokumentais, tačiau daro spaudimą neįtraukti 
į audito ataskaitą reikšmingų pastebėjimų. tai labai 
bloga tendencija, verčianti vidaus auditorių laviruoti 
tarp asmeninės gerovės ir atsakomybės ūkio subjek-
to investuotojams ir visuomenei, atspindint tikrąją 
finansinę būklę, vadovaujantis griežtomis profesinė-
mis ir asmeninėmis nuostatomis (Giriūnas, 2011). 

Vidaus audito nepriklausomybę lemia jo vykdo-
ma veikla ir pavaldumo lygis. R. tamošiūnienė ir O. 
Savčuk (2007) išskiria dvi vidaus audito pavaldumo 
rūšis – funkcinį ir administracinį pavaldumą ir teigia, 
kad vidaus audito nepriklausomybė apsprendžiama 
funkciniu pavaldumu. Analizuodamos ūkio subjek-
tų valdymo dalyvių (valdybos, audito komiteto, va-
dovybės, akcininkų) funkcijas, šios autorės nustatė, 
kad audito komitetas, turėdamas nepriklausomus 
narius, yra atsakingas už efektyvaus audito diegimą 
įmonėje. tačiau ne visi ūkio subjektai turi audito ko-
mitetus. išanalizavus empirinio tyrimo rezultatus, 
nustatyta, kad Marijampolės apskrityje tik vienas 
ūkio subjektas turi įsteigęs vidaus audito tarnybą, o 
kiti įsteigę tik vidaus auditoriaus pareigybę. Atsaky-
dami į klausimą, kam pavaldus vidaus auditorius, di-
džioji dalis respondentų nurodė įmonės vadovą. Ka-
dangi teoriškai vidaus auditas negali būti pavaldus 
vadovybei (tamošiūnienė, Savčuk, 2007), nes vidaus 
audito tikslas yra patikrinti būtent vadovybės dar-
bo tinkamumą, galima daryti išvadą, kad labiausiai 
suinteresuoti ūkio subjekto rizikos valdymo efekty-
vumu yra savininkai. tačiau tyrimo metu nustatyta, 
kad Marijampolės savivaldybėje net 100 proc. ūkio 
subjektų vidaus auditoriai pavaldūs vadovams, be 
to, tik 9 proc. ūkio subjektų didžioji dalis kapitalo 
nepriklauso vadovams, todėl galima daryti išvadą, 
kad vidaus auditorius yra pavaldus vadovybei.  Šio 
straipsnio autorių nuomone, tokia situacija mažina 
vidaus auditoriaus nepriklausomybę: vadovas gali 
daryti įtaką tikrinimo apimties nustatymui, nustaty-
tų faktų poveikio įvertinimui. tai buvo patvirtinta ir 
išaiškinus ataskaitų pateikimo nepriklausomybę tik 
49 proc. ūkio subjektų.   

nors didžioji dalis respondentų ir nurodė, kad 
nėra atliekama poauditinė veikla, tačiau į kitus klau-
simus, liečiančius vidaus audito darbo rezultatus, at-
sakė gana palankiai. 65 proc. respondentų nurodė, 
kad vidaus audito rezultatai yra įforminami surašant 
ne tik baigiamąsias, bet ir tarpines ataskaitas. tai reiš-
kia, kad vidaus auditoriai palaiko ryšį su vadovais, 
kartu aptaria vidaus audito rezultatus ir stengiasi 
taisyti padėtį. nei vienas respondentas neparašė, 
kad vidaus auditoriaus darbo rezultatai nevertina-

mi. 52 proc. respondentų atsakė, kad vidaus audito 
darbo rezultatai yra analizuojami, kai audituojama-
sis subjektas raštu pateikia savo atsiliepimus apie 
vidaus audito veiksmingumą, o 48 proc. nurodė 
tai darantys rengdami vidaus auditų pastebėjimų, 
išvadų ir rekomendacijų apžvalgas. 83 proc. ap-
klaustųjų nurodė, kad įmonės vadovas atsižvelgia į 
vidaus auditoriaus pareikštas rekomendacijas, o 17 
proc. nurodė, kad ne visuomet tai daroma. tuomet 
akivaizdu, kokia linkme juda ir pažangos stebėji-
mo procesas: nors vadovai ir atsižvelgia į vidaus 
auditorių pateiktas rekomendacijas, tačiau tik 39 
proc. respondentų nurodė, kad įgyvendinamos vi-
sos vidaus auditoriaus rekomendacijos trūkumams 
pašalinti. net 61 proc. apklaustųjų nurodė, kad tik 
iš dalies įgyvendinamos vidaus auditoriaus reko-
mendacijos trūkumams pašalinti, ir tai rodo, kad 
reikalingas tolesnis santykių tarp vadovų ir vidaus 
auditorių tobulinimas, siekiant bendrų ūkio su-
bjekto tikslų įgyvendinimo.   

 Empirinio tyrimo metu dar papildomai buvo tir-
ta ūkio subjekto vadovo įtaka vidaus audito aplinkai. 
Siekiant išsiaiškinti, kokią įtaką vadovo požiūriui į 
vidaus auditą daro jo išsilavinimas, respondentams 
buvo užduotas klausimas apie vadovo išsilavinimą. 
Reikia pastebėti, kad atsakymai labai skiriasi tarp 
respondentų, turinčių vidaus audito tarnybą (vidaus 
auditoriaus pareigybę) ir neturinčių – vidaus auditą 
atliekančių ūkio subjektų vadovų išsilavinimas yra 
ženkliai aukštesnis. Šio straipsnio autorių nuomone, 
vidaus auditas priimtinas aukštesnio išsilavinimo 
vadovams, nes išsilavinę vadovai lengviau įsileidžia 
naujoves, yra atviri pokyčiams. Džiugu tai, kad 78 
proc. respondentų nurodė, kad vadovas sudaro sąly-
gas vidaus auditoriui kelti kvalifikaciją, nes supran-
ta, kad vidaus auditui atlikti reikalingas atitinkamas 
žinių kiekis. tik 13 proc. respondentų teigia, kad 
ūkio subjekto darbuotojai yra priešiškai nusiteikę jų 
darbo tikrinimui bei vertinimui. tai teigiamai veikia 
vidaus audito aplinką, sudaro galimybę vidaus au-
ditoriams įmonėje vaidinti tokį vaidmenį, kokio jie 
patys norėtų. tačiau tai vyksta tik nedidelėje ūkio 
subjektų dalyje. 

išanalizavus mokslinę literatūrą, galima pastebėti 
tendenciją, kad į vidaus auditą bandoma žiūrėti mo-
derniai – kaip į sėkmingos karjeros garantą, nes ši 
profesija suteikia jos atstovams išskirtinių, tik vado-
vams būdingų bruožų, tokių, kaip padalinių savitar-
pio ryšių ir priklausomybės suvokimas, ūkio subjek-
te. tačiau atlikus gautų anketų tyrimą, akivaizdu, kad 
Marijampolės savivaldybėje vidaus audito profesija 
nėra toli pažengusi modernėjimo linkme. Ūkio su-
bjektuose, ypač privačiame versle, vidaus auditoriai 
vis dar turi įrodinėti vadovams ir visai įmonei au-
ditorių svarbą. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, 
straipsnio autorės siūlo šias priemones ūkio subjekto 
vidaus audito aplinkos gerinimui:

organizuoti seminarus, konsultacijas vidaus •	
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ŪKiO SuBJEKtŲ ViDAuS AuDitO APLinKA  iR JĄ LEMiAntYS VEiKSniAi 

audito tema įmonės vadovams, akcentuojant vidaus 
audito teikiamą naudą;

pristatyti vidaus audito tarnybą turinčių įmo-•	
nių pasiekimus;

akcentuoti vidaus audito privalumus;•	
Finansų ministerijos leidžiamos „Vidaus audito •	

rekomendacijos“ turėtų būti atnaujinamos, atsižvel-
giant į vidaus audito srityje vykstančius pakitimus. 

išVados

Vidaus auditas yra nepriklausomų ir objekty-1. 
vių garantijų bei konsultacijų teikimo veikla, skirta 
ūkio subjekto numatytiems tikslams pasiekti bei 
pridėtinei vertei kurti.  teisinis vidaus audito regla-
mentavimas įtvirtina nuostatą, kad vidaus auditas 
vertina, o ne kontroliuoja, kaip ūkio subjekto vado-
vas įgyvendina kontrolės funkciją.

Pagrindinės vidaus audito veiklos kryptys yra 2. 
tikrinimas ir konsultavimas. Vidaus auditorius pade-
da ūkio subjektui efektyviau siekti užsibrėžtų tikslų, 
numatyti veiklos rizikas ir gauti objektyvią informa-
ciją. Audito veikla vis labiau koncentruojama ne tik 
ties apskaitos reikalais, bet apima ir verslo strategijas 
bei planus. 

Vidaus audito aplinką lemia du pagrindiniai 3. 
veiksniai: teisinis reglamentavimas ir verslo prakti-
ka. teisės aktų ir norminamųjų dokumentų priimta 
pakankamai, ir tai daro teigiamą įtaką vidaus audito 
aplinkai, tačiau reikėtų dažniau atnaujinti normina-
muosius dokumentus, atsižvelgiant į verslo prakti-
ką. 

tik ketvirtadalis apklaustų Marijampolės sa-4. 
vivaldybės ūkio subjektų  turi įkūrę vidaus audito 
tarnybą (vidaus auditoriaus pareigybę), o likusi dalis 
vidaus audito neatlieka. Respondentai neturi neigia-
mo požiūrio į vidaus auditą, tačiau Marijampolės 
apskrityje dominuoja smulkus ir vidutinis verslas, 
kuriam yra sunku įsteigti vidaus auditoriaus parei-
gybę. 

Marijampolės savivaldybės ūkio subjektuose 5. 
vidaus auditas dažniausiai yra atliekamas nuolat, 
analizuojant visas veiklos sritis, prisilaikant jo atli-
kimo metodikos. Vidaus auditui atlikti dažniausiai 
pasirenkama dokumentinio ir natūrinio tikrinimo 
procedūra. tai rodo, kad nepaisant mokslininkų 
skelbiamo naujo požiūrio į vidaus auditą, verslo 
praktikoje dominuoja senųjų laikų žinybinio kon-
trolieriaus įvaizdis. 

ne visuomet įgyvendinami visi vidaus audito 6. 
etapai: poauditinė veikla atliekama tik mažiau nei 
pas pusę respondentų. Poauditinė veikla laikoma 
beveik svarbiausiu vidaus audito etapu, todėl vidaus 
auditoriui neturėtų būti tas pats, kaip į jo atliktų au-
ditų rezultatus, išvadas ir rekomendacijas reaguoja 
ūkio subjekto vadovybė. Būtent šio vidaus audito 
etapo metu auditorius turi gauti grįžtamąjį ryšį iš 
vadovų.

teoriškai vidaus auditas turi būti pavaldus 7. 

ūkio subjekto savininkams, o ne vadovybei, tačiau 
apklaustuose Marijampolės savivaldybėje ūkio su-
bjektuose vidaus auditoriai pavaldūs vadovams. to-
kia situacija mažina vidaus auditoriaus nepriklauso-
mybę: vadovas gali daryti įtaką tikrinimo apimties 
nustatymui, nustatytų faktų poveikio įvertinimui. 
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enVironment oF internal audit and determinants oF economy entities

aušra Gabrevičienė, Birutė petrošienė, danguolė šidlauskienė

summary
internal audit environment has a great impact on the internal auditor’s performance. Much is spoken about it as 

an independent and objective activity of inspection and consultation being designed to add value and improve opera-
tions. 

This article presents the analysis of a concept of internal audit environment and identification of determinants ha-
ving impact on internal audit environment of economy entities. The research is based on the analysis of scientific and 
legal literature, regulatory documents and methods of comparison, generalization, questionnaires and survey visuali-
zation. This article introduces a research on internal audit environment and its determinants, which was based on the 
data of the questionnaires filled in at 96 economy entities of different types, sizes and spheres of activity in Marijampole 
municipality.

key words: internal auditor, internal audit service, internal audit phases, procedures, internal control, internal 
audit environment.
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ĮVadas

Profesinis rengimas yra sparčiausiai kintanti švie-
timo sistemos dalis, kurią lemia darbo rinka. 

Aukštojo mokslo virsmas iš elitinio į masinį, kai 
savo edukacinius poreikius pradeda  tenkinti vis 
daugiau visuomenės narių, sąlygoja tai, kad ši mo-
kymosi paradigma tampa ypač aktuali.

Aukštojo mokslo masiškumas iš vienos pusės ir 
riboti ištekliai iš kitos šiandien kelia klausimą, į kurį 
atsakymo šimtmečius ieškojo įvairių epochų moksli-
ninkai: kaip organizuoti mokymą ir mokymąsi, kad 
pastarasis būtų sėkmingas? Šių procesų tobulinimo 
galimybių paieška tampa vis akivaizdesne būtinybe. 

Didėjant ekonomikos plėtrai ir jos pokyčiams, 
formuojasi šiuolaikinė žinių visuomenė, todėl kei-
čiasi buhalterio profesijos kokybiniai ir kiekybiniai 
aspektai. Buhalterio profesija tampa ypač svarbi. iš 
esmės keičiasi požiūris į patį buhalterį, jo profesines 
kompetencijas, gebėjimus bei jo paruošimą darbo 
rinkai.

Specialistų, orientuotų į profesinę veiklą, rengi-
mas aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose kelia 
probleminius klausimus: koks turėtų būti buhalterių 
rengimas aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje, 
kokios yra praktinės šio rengimo realizavimo gali-
mybės, kokia yra rengiamo specialisto kokybė, jo 
atitikimas šiuolaikinei darbo rinkai. 

Tyrimo tikslas: teoriškai ir empiriškai pagrįsti bu-
halterinės apskaitos specialistų rengimą darbo rin-
kai, išnagrinėti buhalteriui keliamus reikalavimus 
bei apibendrinti profesines kompetencijas ir asme-
ninius gebėjimus rinkos ekonomikos sąlygomis.

Tyrimo objektas: buhalterio misija įmonėje.

nijolė GedVilienė, Virginija GiliuVienė
Marijampolės kolegija

Buhalterinės apskaitos specialistŲ renGimas 
šiandieninei rinkai studiJŲ proceso toBulinimo 

kontekste

anotacija
Mokslo ir technikos pažanga, informacinės visuomenės kūrimas, darbo rinkos pokyčiai reikalauja aukštos kva-

lifikacijos apskaitos specialistų. Darbdavio akimis, šiuolaikinis buhalterijos darbuotojas turi būti jaunas, iniciatyvus, 
pareigingas, mokantis užsienio kalbą, turintis gerų darbo kompiuteriu įgūdžių specialistas. tai yra šių dienų sparčiai 
besikeičiančios situacijos Lietuvos rinkoje išdava.

Straipsnyje keliamas tyrimo tikslas  - teoriškai ir empiriškai pagrįsti buhalterinės apskaitos specialistų rengimą 
darbo rinkai, išnagrinėti buhalteriui keliamus reikalavimus bei apibendrinti profesines kompetencijas ir asmeninius 
gebėjimus rinkos ekonomikos sąlygomis.

raktažodžiai: kvalifikacija, profesija, kompetencija. 

Straipsnyje keliami uždaviniai:
1. ištirti buhalterio vaidmenį įmonėje.
2. išanalizuoti ir apibendrinti darbo rinkos bu-

halterinės apskaitos specialistui keliamus reikalavi-
mus (gebėjimai, profesinės kompetencijos, asmeni-
nės savybės).

3. ištirti darbdavių nuomonę apie buhalterinės 
apskaitos specialistų neuniversitetinį rengimą, stu-
dijų kokybę, įgytas specialisto kompetencijas, atiti-
kimą darbo rinkai. 

Darbe analizuojami buhalterinės apskaitos spe-
cialistams keliami reikalavimai šiuolaikinėje rinkoje 
studijų proceso tobulinimo kontekste. 

1. edukacinė aplinka aukštoJoJe 
mokykloJe

Šiandien mokymosi paradigma ypač aktuali, tai 
lemia masinis aukštojo mokslo siekimas, kai savo 
edukacinius poreikius tenkina vis daugiau visuome-
nės narių.  

Edukacija – žmogaus ugdymo veiksnys: gamti-
nių, klimatinių, geografinių, socialinių, kultūrinių 
sąlygų visuma, kurioje gyvena ar dirba žmogus. 

Aukštojoje mokykloje edukacinė aplinka lemia 
sėkmingas studijas. Edukacinė aplinka aukštojoje 
mokykloje - tai sąlygos (didaktinės, psichologinės, 
kompetencinės, materialiosios, organizacinės, so-
ciokultūrinės), kurios kiekvienam studentui suteikia 
mokymosi galios ir turi įtakos jo pasiekimams.

Pasak Jucevičienės, Gudaitytės, Karenauskaitės, 
Lipinskienės, Stanikūnienės, tautkevičienės, ben-
drąja prasme edukacinė aplinka tai – „dinamiška 
informacinė mokymosi veiklos erdvė, sukurta ir 
veikiama edukatoriaus bei sąlygota ugdymo tikslo, 
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jį atitinkančio turinio ir jo įsisavinimą paremiančių 
ugdymo formų, metodų bei priemonių, taip pat kitų 
toje aplinkoje esančių daiktų ir subjektų, turinčių 
kokią nors įtaką edukacinei informacijai ir/ar jos 
sklidimui iki besimokančiojo. Šioje aplinkoje veikia 
besimokantysis, kurio mokymąsi per edukacinės 
aplinkos projekciją į jo mokymosi aplinką tiesiogiai 
sąlygoja edukacinės aplinkos veiksniai.“ (Jucevičie-
nė, Gudaitytė ir kt., 2010, 99 p.). 

Sėkmingas mokymosi aplinkų formavimasis iš 
edukacinės aplinkos priklauso nuo šių pagrindinių 
veiksnių: studentų galimybių, dėstytojų galimybių, 
institucinių sąlygų, psichologinio klimato ir eduka-
cinės aplinkos organizavimo ypatumų. 

Šiandien iškyla būtinybė kurti visuminę, ben-
drą, besiremiančią mokymosi paradigma edukacinę 
aplinką,  įgalinančią studentą studijuoti.

Mokslinėje literatūroje besimokantįjį supan-
ti aplinka, daranti įtaką jo mokymuisi, įvardijama 
kaip mokymosi aplinka. Mokymosi aplinka dauge-
liu atveju analizuojama turint tikslą pagerinti ir pa-
lengvinti aukštosios mokyklos studento, mokymo ir 
mokymosi procesus. tačiau, kad ir kokią edukaci-
nę aplinką kuria dėstytojai, kiekvienas studentas ją 
priima (arba nepriima) kaip savo asmeninę moky-
mosi aplinką. Anot tautkevičienės (2004), studentai 
formuoja asmenines aplinkas pagal turimą patirtį, 
kompetenciją, vertybines nuostatas, motyvaciją ir 
išsivystymo lygį. Pagal tai, kaip konkretus studentas 
identifikuoja jam sukurtą edukacinę aplinką, jo mo-
kymosi aplinka gali iš dalies sutapti, visiškai nesu-
tapti arba visiškai atitikti edukacinę aukštosios mo-
kyklos aplinką. Lipinskienė (2002) savo disertacijo-
je pateikia tokią mokymąsi įgalinančios studijuoti 
edukacinės aplinkos sampratą: edukacinė, studentą 
įgalinanti studijuoti aplinka, – tai tokia edukacinė 
aplinka, kuri sąlygoja kiekvieno studento sėkmingas 
studijas, suteikdama jam mokymosi galios, ir apima 
studijų kompetencines, psichologines ir organizaci-
nes-materialiąsias sąlygas.

Mokymosi kokybė priklauso nuo paties studen-
to. tačiau studento mokymosi kokybė susijusi ir 
su studijų sėkme, kuri, anot kai kurių mokslininkų 
(Brown, Fry, Marshall, 2000 ir kt.), priklauso nuo 
daugelio veiksnių: savarankiško darbo patirties, in-
telekto, dalykinio pasirengimo, žinių, sugebėjimų, 
psichinės būsenos, motyvacijos, valios pastangų, 
pasitenkinimo; asmeninių dalykų, lyties, kalbos; 
motyvacijos mokytis. Be to, studento studijų sėkmė 
priklauso ir nuo išorinės aplinkos, t. y. aukštosios 
mokyklos sudaromų sąlygų, kurios  lemia studento 
veiklos kokybiškumą. 

Studentų mokymasis dėl kintančio požiūrio į 
mokslą, atsirandančių naujų paradigmų, gali būti 
suprantamas tiek plačiąja prasme (turint omeny-
je mokymąsi, vykstantį mokymosi aplinkoje), tiek 
siaurąja prasme (turint omenyje mokymąsi eduka-
cinėje aplinkoje). Plačiąja prasme mokymasis – tai 

procesas, kurio metu studentai plėtoja ir vysto savo 
žinias, supratimą, gebėjimus, vertybes, požiūrius ir 
patirtį; siaurąja prasme mokymasis suteikia studen-
tui tam tikrų žinių ir įgūdžių, reikalingų konkrečiam 
darbui atlikti, susietų su tam tikrais mokymosi tiks-
lais. todėl aukštųjų mokyklų paskirtis ir yra įgalin-
ti studentus efektyviai veikti būsimose situacijose, 
spręsti problemas, su kuriomis studentai susidurs 
ateityje. O ateitis yra nežinoma ir situacijų, kurios 
bus ateityje, neįmanoma numatyti iš anksto, todėl 
aukštosios mokyklos studentus turi paruošti neži-
nomai ateičiai.

2. studiJŲ proceso toBulinimas

ieškodami atsakymų į klausimą, kaip tobulin-
ti studijų procesą Lietuvos aukštosiose mokyklose, 
kurių absolventai atitiktų visuomenės poreikius ir 
sugebėtų adaptuotis besikeičiančių ekonominių, po-
litinių, kultūrinių, edukacinių, technologinių sąlygų 
atžvilgiu, mokslininkai dažniausiai gilinasi į moky-
mo proceso tobulinimo problemas ir ieško sprendi-
mų. tačiau, sutinkant su Misiūniene (1997, 41 p.), 
kuri teigia, kad „geri studijų rezultatai bus tik tada, 
kai studentai bus išugdę poreikį žinoti, sugebėjimą 
rasti žinias ir kritiškai jas vertinti, žinos metodus, 
būdus, kaip spręsti vieną ar kitą problemą“, darosi 
aišku, kad studijų proceso kokybė priklauso ne tik 
nuo mokymo, bet ir nuo besimokančiojo bei jo mo-
kymosi kokybės. 

Mokymo ir mokymosi proceso ir jo tobulinimo 
problemas tyrinėjo daugelis žymių žmonių, prade-
dant antikinės Graikijos filosofais. Aukštojo mokslo 
idėjas nuo senovės Graikijos aukštojo mokslo užuo-
mazgų iki šiuolaikinio mokslo ir studijų reiškinių 
analizių pateikė Barnett (1990). Aukštojo mokslo 
sistemos struktūros problemas nagrinėjo Jallade 
(1992), Scott (1997) ir kt.; žinių visuomenės svar-
bą ir aukštojo mokslo misiją šiuo aspektu išryškino 
Drucker (1995). Įvairūs Vakarų šalių mokslininkai 
siekė išskirti studentų charakteristikas, institucijos 
teikiamas paramos mokymuisi rūšis, dėstytojų ko-
kybės ir mokymosi aplinkų charakteristikas, kurios 
padėtų užtikrinti sėkmingas studijas.

Aukštosios mokyklos, rengiančios kvalifikuotus 
buhalterinės apskaitos specialistus, turi reaguoti į 
besikeičiančius visuomenės poreikius ir derinti savo 
veiklą su šalies interesais. Pagrindinė aukštųjų mo-
kyklų funkcija – rengti studentus būsimai veiklai, 
ugdyti jų kūrybines galias, kritinį mąstymą, proble-
mų sprendimo ir dalykinio bendravimo įgūdžius. 
universitetuose pabrėžiamas gilesnis teorinis išsi-
mokslinimas, o kolegijose studijos organizuojamos 
teorinius profesijos pagrindus siejant su praktinių 
įgūdžių formavimu. Kolegijose didesnis dėmesys 
skiriamas praktiniam mokymui.

Kolegijos turi organizuoti studijas taip, kad jos 
būtų labiau susietos su dabartiniu gyvenimu, ir pa-
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rengti absolventą taip, kad jis gebėtų prisitaikyti ir 
konkuruoti darbo rinkoje. Galima išskirti šiuos bu-
halterinės apskaitos  studijų principus:

studijų programų lankstumas, leidžiantis reng- ◆
ti gerus apskaitos specialistus; 

kuo trumpesnė studijų trukmė;  ◆
kiek galima, studijų susiejimas su praktika;  ◆
savarankiško studentų mokymosi būtinybė; ◆
studijų įvairovė – kai neapsiribojama specialy- ◆

bės mokymu, siekiama išmanyti ir kitas verslo sri-
tis;

apskaitos darbuotojams nuolat didėjanti kvali- ◆
fikacijos kėlimo pasiūla.

norint įgyvendinti šiuos principus, kolegijoms 
kyla didelių reikalavimų. Būtina inicijuoti ir viso-
keriopai skatinti akademinį lankstumą, siekti kuo 
didesnės savarankiškų studentų studijų ir praktikos 
integracijos.

Profesinių studijų kokybę, lankstumą, geresnį 
prisitaikymą prie sparčiai besikeičiančių darbo rin-
kos reikalavimų galima pasiekti tik parengus koky-
biškas studijų programas, užtikrinančias mokymo 
turinio atitikimą profesinio rengimo standarto rei-
kalavimams. 

Marijampolės kolegijos buhalterinės apskaitos 
neuniversitetinių studijų programos tikslas – suteikti 
profesinio bakalauro išsilavinimą, žinias, gebėjimus 
ir praktinius įgūdžius, leidžiančius profesionaliai 
dirbti buhalterio kvalifikaciją atitinkantį darbą. 

tikslų siekimas leidžia suformuoti profesines 
kompetencijas, suteikiančias galimybę savarankiškai 
atlikti sudėtingą, asmeninės atsakomybės reikalau-
jantį ekonominį, finansinį, buhalterinį darbą šiose 
veiklos srityse:

vertinti ūkio subjektų veiklos specifiką ir aps- ◆
kaitos reikšmę; 

apskaityti ūkio subjektų ūkinius procesus, nusta- ◆
tyti ir vertinti jų turtą, nuosavybę, ekonominę būklę; 

nustatyti veiklos rezultatus, rengti finansinę,  ◆
mokesčių ir statistinę atskaitomybę; 

organizuoti ir valdyti apskaitos procesą.  ◆
Studijos organizuojamos teorinius profesijos pa-

grindus siejant su praktinių įgūdžių formavimu, jos 
baigiamos studijų rezultatų baigiamuoju vertinimu 
– baigiamojo darbo ruošimu ir gynimu.

Svarbiausius reikalavimus buhalteriams kelia 
darbdaviai. todėl kolegija turi pasirinkti ir pritaikyti 
tokius mokymo modulius ir programas, kad jie ati-
tiktų darbdavių lūkesčius ir pritaptų prie darbo rin-
kos poreikių ir paklausos. 

Kolegijoje įgyvendinama kokybės vadybos sis-
tema, skirta nuolat vertinti ir tobulinti jos veiklos 
kokybę.

Kokybės vadybos sistema skirta užtikrinti kole-
gijos studijų programų atitikimą besimokančiųjų, 
darbdavių ir kitų suinteresuotųjų asmenų porei-
kiams bei visuomenės vystymosi socialiniams, inte-
lektiniams ir ekonominiams reikalavimams.

Studijų programa pertvarkoma keičiant jos turi-
nį, atskirų dalykų apimtį kreditais, profesinės veiklos 
praktikų struktūrą ir trukmę. 

Kaip vienus iš svarbiausių aspektų tobulinant 
buhalterinės apskaitos programos studijų procesą, 
galima išskirti inovatyvių mokymo metodų diegi-
mą, studentų savarankiškumo skatinimą. Studentas 
tampa pagrindiniu studijų kokybės vertintoju.

3. apskaitos specialistŲ rinkos 
pokyčiŲ atitikmuo

nei viena įmonė, įstaiga negali išsiversti be bu-
halterinės apskaitos. Kvalifikuotas šios srities specia-
listas reikalingas kiekvienos įmonės vadovui, finan-
sininkui, techninės tarnybos darbuotojui.

Buhalterio specialybė laisvosios rinkos sąlygomis 
tapo labai svarbi verslui. Ji reikalauja aukštos kva-
lifikacijos ir nuolatinio tobulėjimo. Profesionaliam 
buhalteriui keliama daug reikalavimų. Jis turi būti 
aktyvus įmonės verslo komandos narys, atsakingas 
už informacijos tikrumą, teisingumą ir už veiklos 
rezultatus. Jis turi būti visapusiškai išprusęs ekono-
mikos klausimais akcininkų ir vadovybės patarėjas. 

Buhalterio darbui atlikti reikia turėti daug žinių: 
išmanyti ekonomiką, vadybą, marketingą, mokes-
čius, teisę, pažinti gamybos technologiją, sekti nor-
minamuosius teisės aktus, įstatymus, gebėti kon-
troliuoti ūkinių operacijų įforminimą ir tvarkyti jų 
apskaitą, bendrauti su partneriais. 

Darbdavio akimis, šiuolaikinis buhalterijos dar-
buotojas turi būti jaunas, iniciatyvus, pareigingas, 
puikiai mokantis užsienio kalbą, turintis gerų darbo 
kompiuteriu įgūdžių specialistas, kuris ne tik gerai 
išmano naujausias technologijas, marketingo princi-
pus, darbo saugos reikalavimus, bet ir geba greitai 
spręsti iškilusias problemas, dirbdamas tiek koman-
doje, tiek savarankiškai. tai yra šių dienų sparčiai 
besikeičiančios situacijos Lietuvos rinkoje išdava. 
Lietuvai šiandien reikia jaunų, atsakingų, perspekty-
vių ir imlių naujovėms buhalterijos specialistų, ku-
rie savo žiniomis ir sugebėjimais galėtų sėkmingai 
konkuruoti  Europos Sąjungoje. tokius specialistus 
galima rengti tik sujungus kolegijų ir įmonių vei-
klą, daugiau dėmesio skiriant gamybinėms studentų 
praktikoms įmonėse.

Marijampolės kolegijoje pasiteisino idėja kasmet 
pavasarį organizuoti „Karjeros dienos“ renginį. Kar-
jeros centras buvo įsteigtas 2007 m. sausio mėnesį. 
Pagrindinės Karjeros centro veiklos kryptys:

• vykdyti neformaliąją šviečiamąją veiklą kolegi-
jos studentams, organizuojant individualias konsul-
tacijas ir seminarus karjeros planavimo klausimais.

• organizuoti renginius bei vykdyti projektus, su-
sijusius su kolegijos studentų bei absolventų integra-
cija į darbo rinką.

• skatinti kolegijos ir socialinių partnerių ben-
dradarbiavimą.
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• vykdyti profesinį informavimą mokyklose.
Kolegijos karjeros centras, atviras visuomenei ir 

naujovėms, orientuotas į regiono poreikius ir inte-
resus, infrastruktūros kaitą, derina studentų ir darb-
davių poreikius.

Dalyvauti Karjeros centro veikloje, naudojantis 
buhalterinės apskaitos programos studentų paslau-
gomis, - tai puiki galimybė pabendrauti su darbda-
viu, sužinoti pagrindinius reikalavimus, keliamus 
jaunam darbuotojui įsidarbinimo įmonėje, karjeros, 
tobulinimosi galimybes.

4. reikalaVimai Buhalterinės 
apskaitos specialistui studiJŲ 
toBulinimo kontekste

Plėtojantis rinkos santykiams, tobulėjant techno-
logijoms ir dėl to atsirandant galimybei patenkinti 
net pačių išrankiausių vartotojų poreikius, vis dau-
giau įmonių  tampa savitesnės, kartais net unikalios. 
tokiomis sąlygomis vis sudėtingesnė darosi buhalte-
rinė apskaita, nes, siekiant teisingai parodyti įmonių 
veiklos rezultatus, būtina tinkamai parinkti apskai-
tos metodus, būdus ir taisykles.

nuo buhalterio kompetencijos gali priklausyti 
įmonės sėkmė. Sumanus, gerai savo darbą išmanan-
tis buhalteris sutaupo įmonės lėšų, o tai garantuoja 
didesnį pelną. todėl  įmonių vadovai ir savininkai 
linkę samdyti aukštos kvalifikacijos apskaitos speci-
alistus.

Spartėjantys verslo, o kartu ir jas atspindinčios 
buhalterinės apskaitos vystymosi tempai, didėjan-
ti konkurencija ir naujų žinių poreikis kelia šalies 
švietimo sistemai vis didesnius reikalavimus. Dėl 
aukštosioms mokykloms būdingo inertiškumo, 
nelankstumo ir nepatenkinamo finansavimo ilgai 
trunka mokymo programų atnaujinimas, nespėjama 
parengti naujų mokymo priemonių. nepaisant tai, 
mokymo įstaigos nuolat tobulina studijų programas 
parinkdamos ir pritaikydamos tokius mokymo mo-
dulius, kad jų ruošti specialistai atitiktų darbdavių 
lūkesčius ir pritaptų prie darbo rinkos poreikio bei 
paklausos. 

Straipsnio autorės atliko tyrimą „Buhalterio mi-
sija įmonės veikloje“, siekdamos išsiaiškinti šiandie-
ninės darbo rinkos poreikius ir paklausą ruošiant 
kvalifikuotus buhalterinės apskaitos specialistus. Šis 
tyrimas padės Marijampolės kolegijai tobulinti bu-
halterinės apskaitos profesinio bakalauro absolventų 
studijų kokybę.  

tyrimo metu pateikta 60 anketų smulkaus ir vi-
dutinio verslo įmonėms, iš jų atsakė 46. tyrime da-
lyvavo 37 proc. prekybos įmonių, 30 proc. paslaugų 
įmonių, 15 proc. biudžetinių organizacijų, 11 proc. 
gamybos įmonių ir 7 proc. kitos veiklos įmonių. 

Darbo rinka, kaip itin svarbus kompetencijų 
formavimo veiksnys, šiuo metu sparčiai keičiasi ir 
transformuojasi. Buhalterinės apskaitos specialistų 

poreikis nemažėja. Buhalteris yra labai svarbus žmo-
gus organizacijoje, nes nuo jo kvalifikacijos, atsakin-
gumo priklauso visos organizacijos likimas. neat-
sakingas buhalteris gali organizaciją nuvesti į ban-
krotą, o atsakingas ir kvalifikuotas – padės išvengti 
bankroto rizikos. Kad buhalteris yra svarbus žmogus 
įmonėje, teigiamai atsakė 82,61 proc. respondentų. 
17,39 proc. respondentų mano, kad buhalteris nėra 
svarbus įmonėje (1 pav.).

1 pav. Ar buhalteris svarbus žmogus įmonėje

Kadangi vadovai ir įmonių savininkai kelia daug 
reikalavimų buhalteriui, norėta išsiaiškinti, koks bu-
halterio vaidmuo  įmonėje. Atsakymai parodė, kad 
buhalteris yra žmogus, užsiimantis įvykių ir ope-
racijų registravimu, sisteminimu ir apibendrinimu 
(41,30 proc.), žmogus, su kuriuo derinami visi pa-
grindiniai įmonės sprendimai (30,43 proc.), o 26,09 
proc. apklaustųjų mano, kad buhalteris yra žmogus, 
atliekantis patariamąjį vaidmenį įmonės valdyme (2 
pav.).

2 pav. Buhalterio atliekamas vaidmuo įmonėje

Kaip parodė tyrimo rezultatai, buhalteris yra va-
dovo partneris: 56,52 proc. respondentų į šį klau-
simą atsakė teigiamai, 41,30 proc. neigiamai, 2,17 
proc.  nežino (3 pav.).

3 pav. Ar buhalteris yra vadovo partneris įmonėje

Dalis vadovų ir įmonių savininkų buhalterio 
darbą vis dar supranta kaip darbą tik su skaičiais. 
Darbdaviai į klausimą, koks įmonėje susiformavęs 
požiūris į buhalterio pareigybę,  atsakė taip: kad tai 
asmuo, dirbantis su skaičiais (23,91 proc.), kad tai 

Žmogus, turintis aukštesnį statusą nei 
įmonės vadovas

Žmogus, su kuriuo derinami visi 
pagrindiniai įmonės sprendimai

Žmogus, užsiimantis įvykių ir 
operacijų registravimu, sisteminimu ir 
apibendrinimu

Žmogus, atliekantis patariamąjį 
vaidmenį įmonės valdyme



BuHALtERinėS APSKAitOS SPECiALiStŲ REnGiMAS ŠiAnDiEninEi RinKAi StuDiJŲ 
PROCESO tOBuLiniMO KOntEKStE

31HoMo-soCieTas-TeCHNologiae
2013 m. Nr. 2 (2)

asmuo, rengiantis ataskaitas vadovybei ir valstybi-
nėms institucijoms (39,13 proc.); kad tai yra vienas 
svarbiausių asmenų įmonėje, kuris disponuoja gyvy-
biškai svarbia informacija, nurodė 36,96 proc.  res-
pondentų (4 pav.).

4 pav. Įmonėje susiformavęs požiūris į buhalterio 
pareigybę

Įmonių vadovų buvo prašoma įvardyti svarbiau-
sius buhalterio, kaip asmenybės, bruožus. Respon-
dentų nuomone, labai svarbu, kad  buhalteris būtų 
patikimas (74 proc. ), kvalifikuotas (76 proc.). Kiti 
asmenybės bruožai, tokie, kaip iniciatyvus (46 proc.), 
apsišvietęs (52 proc.  ), įžvalgus (41  proc.) ir kt., nėra 
tokie svarbūs (5 pav.).

5 pav. Buhalterio asmenybės bruožai
Vadovų ir savininkų nuomone, buhalteris turė-

tų būti universalus specialistas. Klausiami, kokiose 

srityse galėtų dirbti buhalteris, turintis su aukštąjį 
neuniversitetinį išsilavinimą, atsakė: komercijos, 
verslo sutarčių sudarymo srityje  - 48 proc., perso-
nalo organizavimo srityje – 43 proc., įmonės veiklos 
kontrolės srityje – 89 proc., įmonės veiklos organi-
zavimo srityje – 63 proc., įmonės veiklos planavimo 
srityje – 78 proc., informacijos rinkimo, sistemi-
nimo, analizės ir apibendrinimo srityje – 91 proc., 
įmonės veiklos dokumentavimo srityje – 93 proc.  
respondentų (6 pav.).

6 pav. Veiklos sritys, kuriose turėtų (galėtų) dirbti 
buhalteris, turintis aukštąjį neuniversitetinį 

išsilavinimą
Respondentų buvo klausiama, kiek svarbios bu-

halterio bendrosios kompetencijos (7 pav.). Vadovai ir 
įmonių savininkai nurodė šias, jų manymu, labai svar-
bias bendrąsias kompetencijas: mokymasis ir tobulėji-
mas – 52 proc., pastabumas – 61 proc., tikslumas – 78 
proc., atsakingumas -  85 proc., kruopštumas – 74 proc., 
gebėjimas spręsti problemas – 52 proc.,  pareigingumas 
– 72 proc., gebėjimas savarankiškai dirbti – 70 proc.

Dalį bendrųjų kompetencijų darbdaviai įvardijo 
kaip svarbias, t. y. gebėjimas dirbti komandoje – 59 
proc., kritinis mąstymas – 63 proc., domėjimasis 
naujovėmis – 63 proc., kūrybingumas-  54 proc., ra-
cionalumas – 65 proc.  ir kt.

7 pav. Buhalterio bendrųjų kompetencijų svarba

vienas svarbiausių asmenų įmonėje, 
disponuojantis gyvybiškai svarbia 
informacija

Įmonės finansų direktoriaus patarėjas, laiku 
pateikiantis argumentuotų įžvalgų

Išsilavinęs, atsakingas,savo profesijos atstovas
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Respondentų buvo klausiama, kiek įmonėje svar-
bios buhalterio profesinės kompetencijos (8 pav.). Kaip 
labai svarbias, vadovai įvardijo šias profesines kompe-
tencijas: vykdyti finansinę kontrolę – 61 proc., rengti 
ataskaitas – 87 proc., tvarkyti įmonės buhalterinę aps-
kaitą – 78 proc.,  kontroliuoti apskaitos politikos nuos-
tatų taikymą – 50 proc., formuoti apskaitos politiką – 
50 proc. respondentų. tai rodo, kad rinka pageidauja 
profesionalaus ir kompetentingo darbuotojo.

Prie svarbių profesinių kompetencijų vadovai pri-
skyrė šias kompetencijas: priimti sprendimus savaran-
kiškai – 61 proc., tvarkyti įmonės archyvą – 59 proc., 
vertinti įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatus – 
63 proc., atlikti finansinių rodiklių analizę – 76 proc. 
ir kt. nemaža dalis įmonių susiduria su buhalterijos 
specialistų įdarbinimo problema, vykdant atrankas. 
Marijampolės regione motyvai, nulemiantys buhalte-

rio pasirinkimą, dažniausiai yra profesinė patirtis (83 
proc.), aukštosios mokyklos diplomas (59 proc.),  pa-
sirodymas pokalbio metu (43 proc.). 

Prie svarbių motyvų darbdaviai priskyrė asme-
nines rekomendacijas (80%), pasirodymą pokalbio 
metu (48 proc.), motyvacinį laišką (59 proc.) bei CV 
(57 proc.) (9 pav.).

noras ir gebėjimas savarankiškai studijuoti, naujų 
žinių įsisavinimas ir kaupimas, gebėjimas jas  panau-
doti kintant verslo aplinkai – būtinos gero šių dienų 
buhalterio savybės. Darbdavių keliami reikalavimai 
darbuotojų asmenybei ir būtiniausioms profesinėms 
kompetencijoms sietini su vis platesniais gebėji-
mais: mokėjimu bendrauti, savarankišku mąstymu, 
atsakingumu, pasirengimu mokytis visą gyvenimą, 
pozityviomis nuostatomis ir elgsena, gebėjimu prisi-
taikyti, dirbti komandoje ir pan.

8 pav. Buhalterio profesinių kompetencijų svarba

9 pav. Kokie motyvai nulemia buhalterio pasirinkimą įsidarbinant
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Įmonių vadovų buvo prašoma įvertinti asmeni-
nių ir profesinių savybių svarbą, pasirenkant apskai-
tos specialistą. Dauguma darbdavių (85 proc.) pro-
fesines-dalykines savybes nurodė kaip labai svarbias, 
o asmenines savybes, kaip labai svarbias, nurodė tik 
30% respondentų (10 pav.).

10 pav. Asmeninių ir profesinių savybių svarba, pasi-
renkant apskaitos specialistą

Marijampolės regione, 2013 m. spalio 1 dienos duo-
menimis, nedarbas sudarė 11,4  proc.; pagal įdarbinimo 
barometrą buhalteriai yra devintoje vietoje, tačiau dalis 
įmonių susiduria su sunkumais, ieškant kvalifikuoto 
apskaitos specialisto. 15 proc. apklausoje dalyvavusių 
respondentų nurodė, jog rasti kvalifikuotą buhalterį 
jiems buvo sunku, 17  proc. – iš dalies sunku, o 11  proc. 
respondentų sunkumų nekilo (11 pav.).

11 pav. Ar  įmonei buvo sunku rasti ir įdarbinti 
apskaitos specialistą

Vertinant aukštosios neuniversitetinės įstaigos 
absolventų pasirengimą profesinei veiklai atsakyta: 

ko gero, sutinku, kad kolegijos absolventai turi pa-
kankamai socialinių asmenybinių savybių ir gebėji-
mų (70 proc.), kad turi reikalingų specifinių žinių ir 
gebėjimų (70 proc.), turi pakankamai praktinių pro-
fesinių įgūdžių ir gebėjimų (54 proc.), turi pakanka-
mai profesinių teorinių žinių (65 proc.) (12 pav.).

12 pav. Kolegijos absolventų pasirengimas profesinei 
veiklai

Mokymo institucijų tikslas – rengti kompeten-
tingų specialistų pamainą. tinkamas specialisto pa-
rengimas reiškia užtikrintą darbo vietą, profesinės 
karjeros galimybes. 

Respondentų nuomone, rengiant buhalterius pro-
fesinei veiklai daugiau dėmesio reikėtų skirti šiems 
klausimams: studijų programos turinį daugiau de-
rinti su darbdaviais (70%), suteikti buhalteriui giles-
nių specifinių žinių bei gebėjimų (76 proc.), gerinti 
kolegijos buhalterinės apskaitos specialybės studen-
tų profesinį teorinį parengimą (76 proc.), daugiau 
dėmesio skirti socialinių asmenybinių savybių ir 
gebėjimų ugdymui (65 proc.), didesnį dėmesį skirti 
mokomųjų ir profesinių praktikų organizavimui (61 
proc.), gerinti kolegijos buhalterinės apskaitos spe-
cialybės studentų profesinį praktinį parengimą (61 
proc.) (13 pav.).

Buhalterinės apskaitos specialistų rengimo ir jų 
įsidarbinimo problema yra aktuali ir spręstina nea-
tidėliojant. tam pirmiausia būtina gerinti studentų 
praktinį pasirengimą, sudaryti sąlygas atlikti prakti-

13 pav. Buhalterio rengimo tobulinimas
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ką realiose darbo vietose, įmonėse ar organizacijose, 
aktyviai bendradarbiauti su darbdaviais ir verslinin-
kais.

išVados 

Darbo rinkai reikalingas kompetentingas, profe-
sionalus buhalterinės apskaitos specialistas. Darbda-
viui reikia išmanančio apskaitą, mėgstančio riziką, 
darbštaus, atsakingo, iniciatyvaus, strategiškai mąs-
tančio ir tobulėjančio specialisto. Darbdavys noriau 
renkasi patyrusį, plataus profilio specialistą. Kuo 
glaudžiau buhalterinės apskaitos specialistų rengi-
mo programoje suderintos teorinės studijos su prak-
tiniu mokymu, tuo lengviau specialistams integruo-
tis į darbo rinką. 

Svarbiausia buhalterinės apskaitos specialistų 
rengimo kolegijose grandis – studentų praktinių 
įgūdžių formavimas. 

Rengiant buhalterinės apskaitos specialistus dar-
bo rinkai svarbu: studijų procese nuolat palaikyti te-
orijos ir praktikos vienovę, bendradarbiauti su darb-
daviais, socialiniais partneriais.
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traininG oF accountancy specialists For today‘s market in the conteXt oF study 
improVement process

nijolė Gedvilienė, Virginija Giliuvienė

summary
Scientific and technical progress, development of the information society and changes in the labour market require 

highly skilled accounting professionals.  
in the eyes of the employer, today‘s accountant has to be young, initiative, dutiful, skilled and have a command of 

at least one foreign language and computer literacy. This is an outcome of rapidly changing situation in the Lithuanian 
market.

The article aims at grounding, both theoretically and empirically, the training of accounting specialists for labour 
market and analyzing the requirements of training as well as summarizing professional competencies and personal 
skills in the context of market economy. 

keywords: qualification, profession, expertise.
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ĮVadas 

Tyrimo aktualumas ir problema. „Lūkesčių spra-
gos (expectation gap)“ koncepcija buvo suformuota 
audito mokslo teorijoje. Ji buvo skirta parodyti audi-
torių ir visuomenės  lūkesčių skirtumus: ko iš audito 
tikisi visuomenė ir ko – patys auditoriai, t. y. koks 
šių dviejų grupių nuomonių skirtumas. Audito „lū-
kesčių spragos“ mokslinius tyrimus atliko nemažai 
užsienio šalių autorių  XX amžiaus pabaigoje (Bru-
gman D., Weistelt M. (1992); Dunn J. (1996); Hump-
hrey Ch., Oizer P., turley S., (1991) ir kiti).

Dėstytojų ir studentų „lūkesčių spragos“ moks-
linių tyrimų nepavyko rasti. tačiau tenka pažymėti, 
kad dėstytojų ir studentų santykiai neretai aptarinė-
jami metodinėse konferencijose ir periodinės spau-
dos puslapiuose.

ieškant atsakymo į klausimą, kaip parengti gerą 
ne tik buhalterinės apskaitos specialistą, maža žinoti 
studentų nuomonę apie dėstytojus ir juos pačius – 
ko jie nori, ko jie tikisi ir ko nesulaukia. Svarbi stu-
dentų, taip pat ir dėstytojų nuomonė apie studentų 
bei dėstytojų savybes ir jų panaudojimą rengiant 
specialistus.       

Kokiomis svarbiausiomis savybėmis turėtų pasi-
žymėti dėstytojas? Studentų ir dėstytojų atsakymai į 
šį klausimą dažnai žymiai skiriasi, o tai rodo dėsty-
tojų ir studentų lūkesčių spragos buvimą ir galimą 
jos didėjimą.   

Tyrimo objektas – dėstytojų savybės.
Straipsnio tikslas – įvertinti priežastis,  lemiančias 

lukas Giriūnas
Mykolo Romerio universitetas

Jonas mackeVičius, romualdas Valkauskas
Vilniaus universitetas

   
dėstytoJŲ ir studentŲ „lūkesčiŲ spraGos“  tyrimai

anotacija. neginčytina, jog tarp dėstytojų ir studentų egzistuoja tam tikra „lūkesčių spraga“. todėl svarbiu užda-
viniu tampa dėstytojo vaidmens rengiant gerus apskaitos specialistus tyrimas. Reikia pažymėti, kad „lūkesčių spragos“ 
vertinimas nėra paprastas procesas, nes vertina dėstytoją ne tik pažangūs studentai, bet ir vienoje paskaitoje  apsilan-
kiusieji. todėl siekiant kuo objektyviau įvertinti „lūkesčių spragą“ straipsnyje pateikti anketinio tyrimo, kurio metu 
studentai identifikavo dėstytojų teigiamas ir neigiamas savybes, rezultatai. nustatyta, kad dėstytojo savybes galima 
suskirstyti į prigimtines ir įgyjamas. Pastarąsias, įgytas per išsimokslinimą, galima dar išskirti į dvi grupes – bendraž-
mogiškąsias ir profesines. Būtent profesines savybes studentai vertina labiausiai – kaip rodo atlikto tyrimo rezultatai, 
daugelis studentų nori, kad dėstytojas juos uždegtų, suinteresuotų mokytis, todėl kūrybiškos, klausimus keliančios 
improvizuotos diskusinės paskaitos turi būti ne trumpalaikis reiškinys, bet būtinybė siekiant, kad studijos mažiau ar 
daugiau atitiktų studentų lūkesčius. todėl  dėstytojas ne tik turi pasižymėti tam tikromis teigiamomis savybėmis, ta-
čiau ir įsiklausyti į studentų pageidavimus, lūkesčius ir, priklausomai nuo jų, kurti būtent tai studentų grupei priimtiną 
dėstymo metodiką ir bendravimo stilių. 

raktažodžiai: lūkesčių spraga, dėstytojo savybės, studentų poreikiai, profesiniai įgūdžiai.

dėstytojų ir studentų lūkesčių spragos atsiradimą ir 
jos didėjimą bei numatyti priemones, mažinančias 
dėstytojų ir studentų lūkesčių spragą. 

Tyrimo uždaviniai:
ištirti dėstytojų vaidmenį rengiant gerus aps- ◆

kaitos specialistus; 
išryškinti svarbiausias dėstytojų teigiamas ir  ◆

neigiamas savybes;
nustatyti, kas lemia dėstytojų ir studentų lū- ◆

kesčių spragos didėjimą ir kokių priemonių imtis jai 
sumažinti.

Tyrimo šaltiniai: užsienio ir Lietuvos autorių 
mokslinės publikacijos. 

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizės, 
informacijos grupavimo, lyginimo, detalizavimo ir 
apibendrinimo, vienmatės statistikos metodai.

1. dėstytoJŲ Vaidmuo renGiant 
Gerus apskaitos specialistus: 
dėstytoJŲ saVianaliZės aspektais

nagrinėjant gero specialisto parengimo problemą 
neretai keliamas toks klausimas: ar gali blogas dėsty-
tojas iš blogo studento parengti gerą specialistą? Rei-
kia būti savikritiškiems – yra labai daug gerų dėsty-
tojų, bet pasitaiko ir silpnų, pedagoginį darbą mažai 
mėgstančių ir turinčių nepakankamai šiam darbui 
profesionalių žinių. Savo ruožtu, yra daug labai gerų 
studentų, bet yra ir blogų, kurie studijoms neskiria 
rimtesnio dėmesio, nesiekia gauti geresnio pažymio 
ar įgyti naujų žinių. Daugelis studentų nori galutinio 
rezultato (kaip vaizdingai pasakė vienas dėstytojas, 
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„kad smegenis pradarytų ir supiltų reikiamas to da-
lyko žinias“). tenka pridurti, kad žinių įgijimas yra 
procesas, kartais gana sunkus, ilgas ir sudėtingas. 

Į universiteto auditorijas ateina nemažai jaunų 
žmonių, turinčių mažą „poreikių krepšelį“, t. y. jam 
mažai reikia įvairių mokslo sričių žinių: svarbiausias 
tikslas baigti universitetą ir gauti diplomą. Prof. P. 
Domeika savo atsiminimų monografijoje rašo: „Vi-
sokių ir studentų pasitaikydavo. Buvo ir nenorinčių 
(nors ir mažiau) gilintis į jokias teorijas, svarbu, kad 
gautų kuo geresnį žinių įvertinimo balą, o vėliau – 
universiteto baigimo diplomą“. Su tokiais studentais 
dėstytojui yra labai sunku dirbti. Bet gyvenime pa-
sitaiko daug paradoksų: blogas dėstytojas (pedago-
ginėje ir mokslinėje veikloje nepasižymėjęs) išėjęs 
iš universiteto gauna aukštas pareigas valstybinėse 
institucijose ir jas gerai atlieka. taipogi blogas stu-
dentas, vos gaudavęs patenkinamus pažymius, pui-
kiai pasireiškia gamybinėje, komercinėje ar kitoje 
veiklos srityje. Sunku vienareikšmiai pasakyti, jog 
tai anomalūs reiškiniai. Galbūt praktinėje veikloje 
atsiskleidė tam tikri jų gebėjimai, galbūt toji veikla 
atitiko jų pašaukimą? Žinoma, labiau tikėtina, kad 
geras dėstytojas ir geras studentas sėkmingiau pasi-
rodys visose veiklos srityse. Šie samprotavimai nėra 
pagrįsti konkrečiais tyrimais ir gali būti diskutuoti-
ni. Jie iškelti tam, kad pabrėžtų vieną nediskutuotiną 
dalyką – universitetas negali (ir nekelia tikslo) pa-
rengti specialistą visam gyvenimui. Palikęs univer-
siteto auditorijas jaunasis specialistas vėl turi imti į 
rankas knygą, nagrinėti klausimus, kurių nespėjo ar 
nesugebėjo išsiaiškinti universitete, ieškoti atsakymų 
į problemas, kurios iškyla naujoje darbinėje veikloje. 
ne veltui sukurta mokymosi visą gyvenimą koncep-
cija, visiškai atitinkanti liaudies išmintį – mokytis 
niekada nevėlu.

Sunku nuginčyti teiginį, kad gerą specialistą gali 
parengti tik geras dėstytojas. O geras dėstytojas yra 
toks, kuris turi daug žinių, gerą teorinį pasirengimą 
ir praktinių įgūdžių, moka bendrauti su studentais 
ir kolegomis, sugeba nuosekliai ir aiškiai perteik-
ti žinias, pabrėžti klausimo esmę, iškelti šių dienų 
problemas, kuris mėgsta savo dėstomąjį dalyką, su 
užsidegimu dirba mokslinį darbą, kuris nuolat ieško 
naujovių, stengiasi tobulėti, nepraranda optimizmo, 
yra malonus, geranoriškas, geros širdies, nesava-
naudis. Be šių ir kitų gero dėstytojo savybių, ypač 
pažymėtina dar viena – kūrybiškumas. tačiau ar 
kūrybingas dėstytojas gali būti pripažintas studentų 
ir deramai įvertintas? Patirtis rodo, kad skiriasi dės-
tytojų ir studentų suvokimas apie dėstymo kūrybiš-
kumą, efektyvumą. Studentai yra įpratę prie tradici-
nio, standartinio dėstymo, kai pagrindinis vaidmuo 
tenka dėstytojui, t. y. kai dėstytojas skaito paskaitą, 
aiškina, o studentai klauso, konspektuoja ar ... „užsi-
ima“ kitais reikalais.  nėra galimybių studentui pasi-
reikšti. Jeigu dėstytojas nukrypsta nuo šio standarto, 
jis gali būti nesuprastas, studentų blogai įvertintas. 

tačiau dėstytojas neturėtų laikytis nusistovėjusių 
standartų, o stengtis kuo labiau atskleisti savo ge-
bėjimus ir dėstomojo dalyko svarbą, būti lankstus, 
nuolat ieškantis, kūrybingas. Dėstytojas turi steng-
tis išmokyti studentą mąstyti, ieškoti, kurti, tyrinėti, 
nurodyti kryptis ir kelius, kur ir kaip galima pasiek-
ti norimą rezultatą ar tikslą. Dėstytojas turi skatinti 
studentų aktyvumą, leisti jiems pasireikšti, išsakyti 
savo nuomonę. Studentas, išgirdęs naują idėją, ne-
privalo jos priimti kaip nenuginčijamos.  Studentas 
turi tapti aktyviu studijų proceso dalyviu.

Kas būdinga kūrybiškam dėstymui? Dėstyti tai, 
kas nauja, šiandien ar ateityje bus aktualu, ko nėra 
ar sunku rasti knygose. Dėstyti taip, kad dėstymas 
studentus uždegtų, suinteresuotų, kad jie pajustų 
„problemos skonį“, susimąstytų. Svarbu, kad studen-
tai išgirstų tą nauja, ko jie negirdėję, ar girdėję, bet 
nesupratę, kad jie į „save įdėtų“ tai, ko neturėjo. Dės-
tytojas neturėtų būti tik teisybę sakantis mokytojas, 
bet gebantis aiškindamas kurti, improvizuoti, kelti 
klausimus, nebijoti atsakyti ir abejoti, sekti studentų 
reakciją. Kūrybinės paskaitos metu dėstytojui yra pa-
lankios sąlygos atskleisti savo gebėjimus, veiksmin-
gai panaudoti sunkiu darbu sukauptą informacijos 
fondą. Įspėtina, kad dėstytojas nedemonstruotų sa-
vęs kaip estrados dainininkas, bet daugiausia dėme-
sio skirtų studentams, siektų, kad jie taptų aktyviais 
paskaitos dalyviais, įtrauktų studentus į problemos 
sprendimą, siektų atskleisti jų interesus ir gabumus. 
tam gali būti taikomos pačios įvairiausios pedagogi-
nio darbo formos, priemonės ir metodikos.

Kiekvienas dėstytojas, atsižvelgęs į savo profesinę 
kompetenciją ir pedagoginę patirtį, studijų formą, 
studentų skaičių grupėje, dėstomąjį dalyką ir kitus 
veiksnius, turėtų susikurti savo dėstymo metodiką. 
Pažymėtina, kad įvairios dėstymo metodikos reikš-
mingos tuomet, jeigu jos padeda atskleisti studento 
asmenybę, jo individualius gebėjimus, jeigu audito-
rijoje „ištirpdomas“ abejingumas.

Dėstytojas nuolat turėtų tobulinti savo akademi-
nius gebėjimus, objektyviai įsivertintų vedamų užsi-
ėmimų kokybę, pažvelgtų į save iš šalies, kitų akimis. 
Jis pats turi visada mokytis, teisingiau pasakius, būti 
stropus  ir sąžiningas studentas. Kodėl? todėl, kad 
šiuolaikinis žmonių gyvenimas labai intensyvus ir 
dinamiškas. Daugybė įdomios informacijos, origi-
nalių idėjų, įspūdingų įvykių, skelbiamų žiniasklai-
doje, formuoja jauno žmogaus erudiciją. Studento 
bendrasis išprusimo lygis nuolat kyla. Jis tampa ly-
giavertis su dėstytoju diskusijų dalyvis daugeliu gy-
venimo klausimų. Dėstytojas turi padėti studentui 
ne tik sukaupti kuo didesnį objektyvios informacijos 
fondą iš pasirinktos studijų programos ar tam tikro 
dalyko, bet ir padėti skleistis jo asmenybės raidai.

Dėstytojas privalo skaityti paskaitas ir atlikti 
praktinius užsiėmimus vadovaudamasis patvirtinta 
studijų programa ir parengtu dalyko aprašu. tačiau 
šiuos reglamentus jis privalo taikyti kūrybiškai, t. y. 
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nuolat galvoti, kaip juos pritaikyti konkrečiai stu-
dentų grupei, kad būtų užtikrinta kuo aukštesnė 
studijų kokybė. Dėstytojas turi labai daug pastangų 
skirti naujos literatūros paieškai, kasmet ją įtraukti į 
dalyko aprašą, taip pat peržiūrėti jo turinį, o reikalui 
esant, keisti dalyko aprašo tikslą ir numatomus išug-
dyti gebėjimus.

Dėstytojas turi jausti atsakomybę už studentų se-
sijos rezultatus ir visų jų studijų sėkmę. Jam neturėtų 
būti tas pat, kaip studentas išlaikė dėstomojo dalyko 
egzaminą. Jis nuolat turėtų savęs klausti, kodėl vie-
nas ar kitas studentas gavo žemus egzamino pažy-
mius, ir iš dalies prisiimti atsakomybę, jog kai kurias 
temas išdėstė nepakankamai išsamiai, neatskleidė jų 
esmės, nepabrėžė jų svarbos ir pan. Šiuo atveju dės-
tytojui nederėtų vien tik kaltinti studentų ir ieškoti 
jų ydų, bet bandyti nustatyti priežastis ir veiksnius, 
turėjusius įtakos blogiems studijų rezultatams. Kaip 
vieną iš blogiausių studijų rezultatų veiksnių, jis tu-
rėtų įvardyti ir save.

 Dėstytojai nuolat susiduria su dviem problemo-
mis: 1)  kaip teoriją susieti su praktika, 2) kaip teoriją 
susieti su apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais. 
Spręsti pirmąją problemą ypač aktualu: pirmiausia 
dėl to, kad patys studentai skundžiasi, jog dėstytojai 
mažai dėmesio skiria praktiniams dalykams, nedaug 
pateikia pavyzdžių iš praktikos, įvairių praktinių si-
tuacijų vertinimų. Antra, darbdaviai nori įdarbinti 
tokį specialistą, kuris jau nuo pirmų dienų galėtų 
savarankiškai dirbti ir spręsti specifines jų įmonių 
veiklos problemas. Sprendžiant pirmąją problemą 
verta pažymėti, kad įmonių veiklos praktika labai 
įvairi. Jeigu dėstytojas pateiks  praktinius pavyzdžius 
iš transporto ar prekybos įmonių veiklos, tai jie bus 
įdomūs tik tose veiklos srityse dirbantiems studen-
tams, bet ne tiems, kurie dirba apdirbamosios pra-
monės įmonėse ir kitur. todėl dėstytojai dažniausiai 
pateikia bendriausius pavyzdžius, kurie tiktų dauge-
liui veiklos sričių.

Susieti teoriją su praktika ypač sunku tiems dės-
tytojams, kurie patys neturi praktinių įgūdžių arba 
tie įgūdžiai įgyti prieš 20-30 metų ir dabar neatitinka 
praktikos tikrovės. Ką jiems daryti, kaip tuos prak-
tikos įgūdžius įgyti? Į šį klausimą sunku atsakyti. 
Vienas atsakymas būtų toks: tai dėstytojo asmeninė 
problema, nes kvalifikacijos kėlimui šalies ir užsie-
nio įmonėse ar mokslo institucijose nėra lėšų. Gali-
mas dalykas, kad tų lėšų ateityje bus dar mažiau. turi 
problemų ir dėstytojai-praktikai, dirbantys universi-
tete nepagrindinį darbą. Jie dažniausiai yra sukaupę 
mažesnę teorinių žinių skrynią, kurioje neretai būna 
užsilikusių ir pasenusių teorijų, minčių ar idėjų.

nemažiau svarbi apskaitos teorijos susiejimo su 
apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais problema. 
Čia ypač sudėtinga dėstytojo situacija. Apskaitą re-
glamentuojančių teisės aktų (įstatymų, standartų 
ir kt.) tam tikros nuostatos keičiamos labai dažnai. 
neretai dėstytojai gauna pavėluotą informaciją apie 

atliktus teisės aktų pakeitimus. Kita vertus, kai ku-
rios teisės aktų nuostatos neatitinka dėstytojo teori-
nių nuostatų. Žinoma, čia dėstytojui atsiveria erdvė 
diskusijoms, problemų iškėlimui ir jų svarstymui. 
tačiau reikia sutikti su tuo, kad teisės aktų tam tikrų 
straipsnių, taip pat juose vartojamų terminų keiti-
mas  pasunkina dėstytojų darbą.

Dėstytojas turi nuolat kurti, ieškoti, eksperimen-
tuoti. negali būti taikoma vienoda dėstymo meto-
dika visiems laikams, visoms studentų grupėms. 
Dėstytojas turi pažinti grupę, žinoti studentų norus 
ir pageidavimus, pajusti jų pasirengimo lygį ir atsiž-
velgdamas į tai kurti dėstymo metodiką ir bendravi-
mo stilių.

Dėstytojo darbas yra labai sudėtingas kūrybinis 
darbas. Paskaitų metu dėstytojai neretai patiria di-
delį stresą ir įtampą, taip pat nuvargsta fiziškai. Ypač 
sunku skaityti paskaitas srautinėms skirtingų speci-
alizacijų studentų grupėms, kurių bendras skaičius 
siekia 100 ir net per 200 studentų. Vos įėjęs į audito-
riją, dėstytojas neretai  pajunta ir kai kurių studen-
tų nedraugiškus žvilgsnius, išankstinį nusistatymą. 
tokiems studentams gali „rodyti širdį“ ir „kalbėti 
aukso žodžiais“, tačiau liksi neišgirstas, nesuprastas, 
nuobodus ir nieko naujo nepasakantis,  viena, pa-
sak jų,  žinantis – reikalauti iš studentų, t. y. tikras 
„kirvis“.

Daug laiko, fizinių ir dvasinių jėgų dėstytojai ati-
duoda rašydami mokslinius straipsnius, vadovėlius, 
monografijas, skaitydami pranešimus mokslinėse 
konferencijose. Čia labai tiktų pridurti, kad kiekvie-
no dėstytojo darbo dienos trukmę nustato ameri-
kiečių dažnai vartojamas posakis - „it depends“ (tai 
priklauso). iš tikrųjų dėstytojo darbo dienos trukmė 
priklauso nuo jo išsikeltų tikslų pedagoginėje ir 
mokslinėje veikloje (kokių rezultatų jis nori pasiek-
ti), nuo šeiminių aplinkybių, materialinės būklės ir 
daugelio kitų problemų, kurioms spręsti reikalingi 
finansiniai ištekliai. Blogybė ta (apie ją nuolat  kal-
ba dėstytojai), kad dėstytojų atlyginimai yra maži, 
neretai 2-3 kartus mažesni už kai kurių studentų. 
todėl daugelis dėstytojų, norėdami sudaryti savo 
šeimai geresnes gyvenimo sąlygas, priversti papildo-
mai dirbti pedagoginį darbą kituose universitetuose 
ir kolegijose arba užsiimti kita veikla valstybinėse ar 
privačiose organizacijose. Mažas dėstytojų atlygini-
mas – tai dėstytojo ne tik materialinė, bet ir psicho-
loginė problema: koks esu nevykėlis, jeigu vos vos 
teigiamą pažymį gaunantis studentas uždirba dau-
giau? ! Dėl šios priežasties daugelis jaunų, gabių ir 
energingų dėstytojų atsisako darbo universitete ir 
pasirenka geriau mokamą darbą privačiose įmonėse 
ar valstybinėse institucijose.

nemalonu pripažinti faktą, kad Lietuvos ne-
priklausomybės laikotarpiu ne tik sumažėjo, bet ir 
toliau mažėja dėstytojo autoritetas. nuvertintas jo, 
kaip pedagogo ir mokslininko, naujų idėjų genera-
toriaus, moralinių vertybių puoselėtojo, vaidmuo. 



Lukas GiRiŪnAS, Jonas MACKEViČiuS, Romualdas VALKAuSKAS

HoMo-soCieTas-TeCHNologiae
2013 m. Nr. 2 (2)

38

Sumažėjo studentų pagarba dėstytojui. tai verčia 
susimąstyti ne tik mus, dėstytojus, bet ir didžiąją vi-
suomenės dalį.

Studentai labiausiai skundžiasi dėl nepakanka-
mo skaityklų ir bibliotekų aprūpinimo vadovėliais, 
mokomosiomis knygomis, monografijomis ir moks-
liniais žurnalais, kurie ypač reikalingi rašant kursi-
nius, mokslo tiriamuosius ir magistro darbus. Bi-
bliotekose pasigendama literatūros, kuri nurodoma  
dalykų aprašuose, o jeigu  yra - tai tik keli egzem-
plioriai. Ypač trūksta literatūros užsienio kalbomis. 
Galbūt dėl šios priežasties studentai vis atkakliau 
reikalauja, kad dėstytojai parengtų ir kiekvienam iš-
dalytų dėstomojo dalyko konspektą. Jeigu dėstytojas 
tokio konspekto nepateikia, reiškiami dideli prie-
kaištai. Praktika rodo, kad dėstytojo paskaitų kons-
pektas (30-50 puslapių ar panašios apimties) dauge-
liui studentų tapo pagrindine mokymo priemone. 
Konspekte trumpai išdėstyti esminiai klausimai, 
kuriuos studentas išmokęs jau šį tą gali atsakyti, ta-
čiau tokių žinių aiškiai nepakanka siekiant parengti 
aukštos kvalifikacijos specialistą. Keistai atrodo, kai 
universiteto bakalauras ar magistrantas „studijuoja” 
iš dėstytojo paskaitų konspekto, o pradinių mokyklų 
mokiniai - iš vadovėlių! tokia mintis nekiltų, jeigu 
studentai nerašytų, jog „kiekvieno mokymo kurso 
pradžioje studentai privalo gauti dėstomo dalyko 
konspektą” arba nuolat nekeltų šio klausimo ir ne-
reikštų pretenzijų, jog kai kurių dėstytojų konspektai 
blogai parengti ir jų netenkina.

Be to, studentai pernelyg susižavėję internetine 
informacija. Kursiniuose ir mokslo tiriamuosiuose 
darbuose cituojami tiek dėstytojų paskaitų kons-
pektai, tiek populiarių straipsnelių internete autorių 
mintys. Mokslo tiriamiesiems ir magistro darbams 
rašyti naudotos literatūros sąraše kasmet mažėja 
monografijų ir mokslinių žurnalų straipsnių autorių 
skaičius. Paradoksalu, bet užėjęs į skaityklą ar bibli-
oteką, didesnę dalį studentų pamatysi palinkusį ne 
prie knygos, bet prie kompiuterio.

Reikėtų pažymėti dar vieną priemonę, kuri at-
sirado, taikoma ir skatinama taikyti, - tai dėstytojų 
darbo vertinimas, kurį atlieka studentai įvairių an-
ketų būdu. Sunku pasakyti, kiek tokios anketinės 
apklausos turi teigiamos ar neigiamos įtakos dės-
tytojų užsiėmimų kokybei gerinti. neteko girdėti, 
kad būtų atlikti šios priemonės efektyvumo tyri-
mai. Didžioji dauguma dėstytojų tokias studentų 
apklausas vertina neigiamai ir .linkę manyti, jog 
tai skatina dėstytojus nuolaidžiauti ir įtikti studen-
tams. iš tikrųjų apklausų anketose pasitaiko klausi-
mų, į kuriuos studentai negali objektyviai atsakyti, 
tarkime, dėl dalyko turinio, dėstymo būdo, meto-
dikos, naudojamos literatūros ir kt. iš šono žiūrint, 
atrodo keista ši demokratijos forma, kai vos per-
žengusi universiteto slenkstį pirmakursė rašo ne-
patenkinamus pažymius garbiai profesorei(ui) ar 
docentei(ui), kurių pedagoginę ir mokslinę veiklą 

gerai vertina atestacijos komisija ir kolegos. Dar 
blogesnė situacija, kai studentai vertina dėstytoją 
apsilankę tik vienoje kitoje paskaitoje. Sunku tiks-
liai pasakyti, ar dėstytojui lengviau dirbti, ar aukš-
tesnė studijų kokybė ir geresni studijų rezultatai, 
kai jis pats save kontroliuoja, pats atlieka saviana-
lizę, ar kai įvairūs žemesniojo ir aukštesniojo lygio 
dariniai pradeda nurodinėti, reglamentuoti, kon-
troliuoti, vertinti. Yra dvi tiesos -  kiekviena kon-
trolė padeda žmogui tobulėti; kiekvienas žmogus 
pats žino, ką jis moka ir ką gali.

2. studentŲ Bei dėstytoJŲ saVyBės 
ir JŲ „lūkesčiŲ spraGa“: tyrimo 
nuostatos
Kiekvieną žmogų galima kaip nors apibūdinti. 

Senovės graikai tai darydavo klasifikuodami žmones 
į keturis tipus. Jie vadovavosi prielaida, kad žmogaus 
organizme nevienodai pasiskirstę kūno skysčiai, taigi 
nuo to, kuris, jų nuomone, vyrauja, priklauso žmo-
gaus charakteris. Jie skyrė tokius asmenybės tipus:

choleriką (greit ir stipriai reaguojantis, dirglus,  ◆
veiklus žmogus),

sangviniką (linksmuolis, greitas, nepastovus,  ◆
paviršutiniškas žmogus), 

melancholiką (liūdnas, gilus, uždaras žmo- ◆
gus), 

flegmatiką (lėtas, abejingas, pasyvus žmogus). ◆
intravertai yra uždari žmonės, savo energiją jie 

dažniausiai nukreipia į vidinį savo pasaulį. Jie daug 
laiko skiria išgyvenimams, mintims, vaizdiniams. 
Kiti žmonės ir aplinkos įvykiai juos mažai domina. 
Ekstravertai, priešingai, yra atviri, domisi tuo, kas 
vyksta pasaulyje, mėgsta bendrauti, būti tarp žmo-
nių. 

Visos tipologijos schematiškos, todėl negali išsa-
miau atskleisti kiekvieno žmogaus ypatingumo. Daž-
niausiai žmonės turi įvairiems tipams būdingų bruo-
žų. Bruožai – tarytum tai, iš ko formuojasi asmenybė. 
Visiems aišku, kad vien išsilavinimo, techninių žinių 
ir įgūdžių neužtenka. Čia svarbūs ir tokie faktoriai, 
kaip pasitikėjimas savimi, savitvarda, teigiamas sa-
vęs suvokimas, pareigos jausmas ir sąžiningumas. 
Patikimumas, sugebėjimas prisitaikyti prie besikei-
čiančių aplinkybių, komunikabilumas, gebėjimas 
bendradarbiauti, iniciatyva yra emocinio išprusimo 
komponentai. Emocinis išprusimas ir profesinis iš-
prusimas bene svarbiausi gebėjimai, lemiantys tiek 
dėstytojų, tiek studentų  lūkesčių spragos gylį ir plo-
tį.  Savęs suvokimas, empatija ir užuojauta, sugebė-
jimas daryti sprendimus, remiantis emocijų ir proto 
pusiausvyra, atsakomybė yra svarbesni emocinio 
išprusimo komponentai. Dirbant pedagoginį darbą, 
svarbu įvertinti dėstytojo emocinio išprusimo lygį 
(žr. 1 lentelę).

Emocinis išprusimas tėra tik viena tiek studentų, 
tiek dėstytojų savybė. Dalykinis išprusimas – aukš-
tas teorinių žinių lygis, puikus išmanymas dėsto-
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mojo dalyko, mokomojo ar tiriamojo objekto - kita, 
itin svarbi kokybiško specialisto rengimui, dėstytojo 
savybė. Dėstytojo dalykiniam išprusimui nėra svar-
besnės veiklos, kaip jo mokslinė – tiriamoji veikla. 
Kokiomis gi svarbiausiomis savybėmis, studentų 
akimis, turėtų pasižymėti dėstytojas? Studentų ir 
dėstytojų atsakymai į šį klausimą skiriasi. Vargu ar 
gali būti kitaip turint galvoje, kad tai skirtingo eru-
dicinio lygio bei krypties segmentai. Erudicija [lot. 
eruditio — mokslingumas, išsilavinimas] - nuodu-
gnus susipažinimas su įvairiomis mokslo ir meno 
sritimis, platus apsiskaitymas, neeilinis išsilavini-
mas. Šiuo požiūriu galima rasti bendrybių, nors tai ir 
gana komplikuotas klausimas, kuriam poveikio turi 
daug faktorių, ir ne tik emocinio išprusimo lygmens. 
Studentai ateina studijuoti turėdami savo vertybių 
skalę ar žinių siekimo stilių, savo suvokimą. Dės-
tytojui - „tai jau buvo“. Studento ir dėstytojo ryšys 

labiau racionalus, pirmajam žiūrint į dėstytoją kaip 
į pagalbininką savo siekių realizavimui. Dėstytojas 
yra asmeninio tobulėjimo skatintojas. Eksperimen-
tinė dėstytojų apklausa tai savitai patvirtino. ir visgi 
- kokios teigiamai ir neigiamai labiausiai vertinamos 
dėstytojų savybės, studentų akimis?  Siekiant atsaky-
ti į šį klausimą apklausti įvairiomis studijų formomis 
studijuojantys studentai. Studentų nuomonių tyrimo 
metodika pateikta 2 lentelėje.

Studentų nuomonių tyrimas parodė, kad stu-
dentų atsakymuose gana plati dėstytojų teigiamų ir 
neigiamų savybių skalė (žr. 3 lentelę). Šioje vertybių 
skalėje ryški dominantė - pirmenybė teikiama emo-
cinio išprusimo komponentams. nepaisant to, jie 
daugmaž vienodai atsako į klausimą apie priežastis, 
lemiančias dėstytojų ir studentų lūkesčių spragos 
didėjimą. išskiriamos šios priežastys: netolerancija, 
abipusis nesusikalbėjimas, nesupratimas.   

1 lentelė. Emocinio išprusimo lygiai

Žmogus, pasižymintis aukštu emociniu išprusimu: Žmogus, turintis žemą emocinį išprusimą:

nebijo reikšti savo jausmų ir domisi kitų jausmais. 1) 

Mintyse nevyrauja baimė, kaltė, gėda, nusivylimas, 2) 
beviltiškumas ir panašios neigiamos emocijos. 

Jausmai derinami su logika, protu, tikrove. 3) 

Motyvuoja ne jėga, turtas, garbė ar pripažinimas, o 4) 
pati asmenybė. 

Optimistas, nesukaustytas rūpesčių. 5) 

nepriima atsakomybės už savo jausmus ir nesugeba 1) 
jų įvardyti, meluoja, paslaptingas.

Perdeda arba sumenkina jausmus, neatlaidus, 2) 
uždaras. 

nepasitikintis, nepripažįsta ar sunkiai pripažįsta 3) 
klydęs, nelinkęs apgailestauti ir atsiprašyti.

Linkęs pulti, kaltinti, įsakinėti, kritikuoti, 4) 
pertraukinėti, pamokslauti, teisti. 

Vienareikšmis įsitikinimuose, neimlus naujoms 5) 
aplinkybėms, faktams, nejaučia elgesio ir jausmų 
poveikio kitiems. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Merlevede P., Bridouxs D., Vandamme R. (2009), Abraham H., Maslow A. (2011), Jung 
C. (1989, 1999), Perminas A., Goštautas A., Endriulaitienė A. (2004)

2 lentelė. Nuomonių tyrimo metodika

Darbas turinys
teorinė bazė Racionalių lūkesčių teorija. Bazinis teiginys: racionalūs asmenys suformuos savo 

lūkesčius ir prognozes tam naudodami visą jiems prieinamą informaciją
Respondentų atranka Atsitiktinės atrankos metodu iš studijuojančiųjų ekonomikos ir vadybos studijų 

programose parenkamos nuolatine ir tęstine studijų formomis studijuojančių studentų 
akademinės grupės. Visi akademinėje grupėje studijuojantieji yra respondentai. Jie 
vertinami kaip ekspertai. 

Duomenų rinkimo 
metodas

Anketinė apklausa

Duomenų rinkimo 
kryptys

Buvo prašoma pateikti savo nuomonę šiais klausimais:

Kokias dėstytojo savybes labiausiai vertinate? 1) 

Kokias dėstytojo savybes vertinate neigiamai?2) 

Kokios priežastys lemia dėstytojo ir studentų lūkesčių spragos didėjimą?3) 

Ką daryti, kad sumažėtų dėstytojų ir studentų lūkesčių spraga?4) 

Ko tikisi studentai iš dėstytojų?5) 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Muskay H. (1980), Almazas J. (1994), Brownell J., Frank A. (1989), Rasberry R. (1986), 

Rasberry R., Lemoine L.F. (1991)



Lukas GiRiŪnAS, Jonas MACKEViČiuS, Romualdas VALKAuSKAS

HoMo-soCieTas-TeCHNologiae
2013 m. Nr. 2 (2)

40

Kita vertus, šiems vertinimams svarbi ir kita 
klausimo pusė. Dėstytojas yra ir pedagogas, kurio 
savybes galima suskirstyti į prigimtines ir įgyjamas. 
iš prigimtinių savybių svarbiausios dvi: meilė stu-
dijuojantiesiems ir pakantumas. Jei studijuojantieji 
tau nemieli, jei esi nepakantus jiems ar netraukia 
prie jų, tai vargu ar tai tavo kompetencijų realizaci-
jos kryptis. Gali būti ir taip, kad turėdamas meilės ir 
pakantumo ne kiekvienas sugeba bendrauti su jau-
nesniojo amžiaus žmonėmis, studentais. Galiausiai, 
be prigimtinių savybių, sąlygojančių bendravimą su 
studentais, paminėtini ir vyraujantys temperamen-
to bruožai. Melancholikui, flegmatikui bendrauti 
sekasi sunkiau. Įgyjamas savybes pedagogas gauna 

per išsimokslinimą ir patyrimą, t. y. per pedagogi-
nį pasirengimą. Per išsimokslinimą įgytas savybes 
galėtume išskirti į dvi grupes: bendražmogiškąsias 
ir profesines. Bendražmogiškosios savybės - tai do-
rovingumas, dvasingumas, intelektualumas. Jovaiša 
L. (1995, 2001, 2003), Matuliauskaitė A., Bartkienė 
L., Rutė J. (2001), Bitinas B. (2000), Jucevičienė P. 
(1997), Lamanauskas V. (2004), Bukšnytė-Marmie-
nė L., Kovalcikienė K., Ciūnytė A. (2012) ir dauge-
lis kitų autorių išskiria tokias svarbesnes profesines 
dėstytojo – pedagogo savybes: 

savo veiklos pedagoginės prasmės supratimas, ◆
ugdymo tikslo sudėtinių dalių suvokimas ir tuo  ◆

grindžiama pedagoginė veikla,

3 lentelė. Dėstytojų savybės studentų akimis

teigiamai vertinamos savybės neigiamai vertinamo savybės
Kompetencija ir profesionalumas1) 

Objektyvumas2) 

Geranoriškumas3) 

Konkretumas4) 

Charizmatiškumas5) 

teisingas griežtumas6) 

novatoriškumas7) 

Komunikabilumas8) 

Oratorius9) 

Emocinis stabilumas10) 

Pozityvus mąstymas11) 

Sąžiningumas12) 

Reprezentatyvi išvaizda13) 

Punktualumas14) 

Atsakingumas15) 

taktiškumas16) 

Diplomatiškumas17) 

Kūrybiškumas18) 

Įžvalgumas19) 

Savitvarda20) 

Visuomeniškumas21) 

Geras humoro jausmas22) 

tolerantiškumas, žmogiškumas23) 

Atkaklumas24) 

Smalsumas, asmeninio augimo siekimas, siekimas 25) 
tobulėti, susidomėjimas savo dalyku

nuoseklumas26) 

Siekimas kontroliuoti aplinką ir auditoriją27) 

Kompetencijos stoka1) 

Arogancija2) 

Subjektyvumas3) 

nuobodumas, pasipriešinimas naujovėms4) 

Konservatyvumas5) 

neatsakingumas savo darbe6) 

Per didelis griežtumas7) 

Priešiškumas, komunikacijos stoka8) 

Dėstytojo pareigų delegavimas studentams9) 

Smulkmeniškumas dalyko dėstyme10) 

Abejingumas studentų atžvilgiu11) 

Pakeltas balso tonas12) 

Jautrumas kritikai13) 

neorganizuotumas, nepunktualumas, 14) 
neatsakingumas savo darbe

nesusikalbėjimas15) 

Perdėtas pasitikėjimas savimi, savo žinių 16) 
išaukštinimas lyginant su studentais

nereprezentatyvi išvaizda17) 

Prezentavimo meno išmanymo stoka18) 

Pajuokų naudojimas, nepagarba studentams19) 

Per didelis kuklumas20) 

Pasipriešinimas naujovėms, konservatyvumas21) 

tiesmukumas22) 

nepasitikėjimas kitais23) 

nenoras dalytis žiniomis, informacija24) 

Bijojimas konfliktų ar priešingos nuomonės, 25) 
studentų klausimų ignoravimas

Manipuliavimas26) 
Šaltinis: sudaryta autorių
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veiklos tikslų ir metodikos žinojimas. ◆
Per pedagoginį patyrimą galima ir reikia įgyti 

atitinkamų gebėjimų, ypač tokių, kaip gebėjimą 
apibūdinti, kaip studento  emocinio išprusimo pa-
jautimą - jausti jo būsenas, vidinį pasaulį, nustatyti 
studentų grupės išsivystymo lygį, vyraujančias nuo-
mones, santykius. Pagaliau ir tokių, kaip gebėjimą 
„priderinti“ savo nuotaiką, aprangą, elgseną prie 
ugdytinių grupės. Svarbu išmokti pedagoginio tak-
to, sugebėti vertinti studentų nuotaikas ir nukreipti 
jas norima linkme, matyti kiekvieną grupėje, su-
kurti džiaugsmingą ir kūrybingą darbo nuotaiką, 
greitai susiorientuoti konfliktinėse situacijose ir 
rasti išeitį, raiškiai ir emocionaliai kalbėti. Šie pe-
dagoginio patyrimo pradmenys dirbant pedagogi-
nį darbą tobulėja arba netobulėja, jei dėstytojas to 

nesiekia. nepaisant to, tyrimas parodė, kad 23,84% 
apklausoje dalyvavusių studentų  profesinį pedago-
ginį išprusimą laiko dėstytojų teigiama savybe, t. y. 
23,25 punkto mažiau nei jų dalykinis išprusimas 
(47,09%) ir 5,23 punkto mažiau, nei emocinis iš-
prusimas (29,07%).

Pagal 4 lentelės duomenis,  studentai  teigiamų 
vertinimų dėstytojų dalykinio išprusimo grupėje iš-
skiria jų kompetenciją ir profesionalumą (20,99%), 
smalsumą, asmeninį augimą, siekimą tobulėti, su-
sidomėjimą savo dalyku (13,59%) bei kūrybiškumą 
ir atsakingumą (11,11%). Studentai  teigiamų ver-
tinimų dėstytojų profesinio pedagoginio išprusimo 
grupėje kaip svarbesnius kriterijus mato oratorystę 
(29,27%), geranoriškumą (21,95%) bei charizmatiš-
kumą (19,51%). Emocinio išprusimo grupėje stu-

4 lentelė. Teigiamų vertinimų priskyrimo indikatoriams kriterijai

Grupės indikatoriai Kriterijai

Atsakymų skaičius nuo bendro 
atsakymų skaičiaus, %

Grupės 
kriterijų 
sąraše

indika-
toriaus 

kriterijų 
sąraše

Krite-
rijais

Dalykinis 
išprusimas

Analitinis 
mąstymas

Pozityvus mąstymas 3,70 20,00 1,74
Kūrybiškumas 11,11 60,00 5,23
Įžvalgumas 3,70 20,00 1,74

Organizuotu-mas novatoriškumas 9,88 28,57 4,65
Sąžiningumas 4,94 14,28 2,33
Objektyvumas 11,11 32,14 5,23
Atkaklumas 1,23 3,58 0,58
Atsakingumas 7,41 21,43 3,49

Bendri profesiniai 
įgūdžiai

Kompetencija ir profesionalumas 20,99 44,74 9,88
nuoseklumas 3,70 7,89 1,74
Konkretumas 8,64 18,42 4,07
Smalsumas, asmeninis augimas, 
siekimas tobulėti, susidomėjimas savo 
dalyku 

13,59 28,95 6,40

Profesinis 
pedagoginis 
išprusimas

Pedagoginės veiklos 
supratimas

Punktualumas 7,32 15,00 1,74
teisingas griežtumas 7,32 15,00 1,74
taktiškumas, diplomatiškumas 12,20 25,00 2,91
Geranoriškumas 21,95 45,00 5,23

Pedagoginės 
psichikos valdymas

Oratorius 29,27 57,14 6,98
Reprezentatyvi išvaizda 2,43 4,76 0,58
Charizma 19,51 38,10 4,65

Emocinis 
išprusimas

Lyderiavimas Siekimas kontroliuoti aplinką ir 
auditoriją 4,00 25,00 1,16

Visuomeniškumas 12,00 75,00 3,49
Komunikabilumas Komunikabilumas 38,00 90,48 11,06

Geras humoro jausmas 4,00 9,52 1,16
Lankstumas Emocinis stabilumas 2,00 4,76 0,58

tolerantiškumas, žmogiškumas 38,00 90,48 11,06
Savitvarda 2,00 4,76 0,58

Šaltinis: sudaryta autorių
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dentai išskiria šias teigiamai vertintinas dėstytojų sa-
vybes: komunikabilumą ir tolerantiškumą (33,00%) 
bei visuomeniškumą (12,00%). teigiamų vertinimų 
kriterijų požiūriu, studentai didesnį dėmesį skiria 
emocinį išprusimą atspindintiems kriterijams. Jų 
nuomone, komunikabilumas ir tolerantiškumas bei 
žmogiškumas yra svarbesnės teigiamos dėstytojo sa-
vybės nei kompetencija ir profesionalumas bei ora-
torystės meno valdymas – studentų manymu, svar-
besni dalykinio ir profesinio pedagoginio išprusimo 
kriterijai.  5 lentelėje pateikiamos studentų neigia-
mai vertinamos dėstytojų savybės.

Pagal 5 lentelės duomenis,  dalykinis dėstytojų 
neišprusimas yra svarbiausia jų neigiamų savybių 

grupė. 46,83% studentų, pateikusių savo vertinimus, 
šiai neigiamų vertinimų grupei skiria pirmenybę, t. 
y. 10,67 punkto daugiau nei dėstytojų pedagoginiam 
neišprusimui (30,16%)  ir 23,82 punkto daugiau nei 
dėstytojų emociniam neišprusimui (23,01%). 

Studentai  neigiamų dėstytojų dalykinio neiš-
prusimo grupėje išskiria jų subjektyvumą (30,51%), 
neorganizuotumą, nepunktualumą, neatsakingumą 
savo darbe (22,03%) bei pasipriešinimą naujovėms, 
konservatyvumą (15,25%). Studentai  neigiamų 
vertinimų dėstytojų profesinio pedagoginio neiš-
prusimo grupėje kaip svarbesnius kriterijus nurodo 
abejingumą studentų atžvilgiu (28,96%), aroganciją 
(18,42%) bei per didelį griežtumą (13,16%). Emo-

5 lentelė. Neigiamų vertinimų priskyrimo indikatoriams kriterijai

Grupės indikatoriai Kriterijai

Atsakymų skaičius nuo bendro 
atsakymų skaičiaus, %

Grupės 
kriterijų 
sąraše

indikatoriaus 
kriterijų 
sąraše

Kriterijais

Dalykinis 
neišprusimas

Organizuotumas neorganizuotumas, 
nepunktualumas, neatsakingumas 
savo darbe

22,03 37,14 10,32

tiesmukiškumas 5,08 8,57 2,38
Subjektyvumas 30,51 51,43 14,30
Manipuliavimas 1,70 2,86 0,79

Bendri profesiniai 
įgūdžiai

Kompetencijos stoka 10,17 25,00 4,76
nenoras dalytis žiniomis, 
informacija 13,56 33,33 6,35

nuobodumas, smulkmeniškumas 
dalyko dėstyme 1,70 4,17 0,79

Pasipriešinimas naujovėms, 
konservatyvumas 15,25 37,50 7,14

Profesinis 
pedagoginis 
neišprusimas

Pedagoginės 
veiklos supratimas

Per didelis griežtumas 13,16 17,25 3,97
Abejingumas studentų atžvilgiu 28,96 37,95 8,73
Arogancija 18,42 24,14 5,56
nepasitikėjimas kitais 7,89 10,34 2,38
Prezentavimo meno 
neišmanymas 5,26 6,70 1,59

Pareigų deklaravimas studentams 2,63 3,45 0,79
Pedagoginės 
psichikos 
valdymas

Pakeltas ar unisoninis balso tonas 2,63 11,11 0,79
nereprezentatyvi išvaizda 5,26 22,22 1,59
Bijojimas konfliktų ar priešingos 
nuomonės, studentų  klausimų 
ignoravimas 

15,79 66,66 4,76

Emocinis 
neišprusimas

Lyderiavimas nesusikalbėjimas 3,45 10,00 0,79
Perdėtas pasitikėjimas savimi 31,03 90,00 7,14

Komunikabilumas Komunikacijos stoka, 
priešiškumas 27,59 53,33 6,35

nepagarba studentams 24,14 46,67 5,56
Lankstumas Per didelis kuklumas 3,45 25,00 0,79

Jautrumas-nejautrumas kritikai, 
apatiškumas 10,34 75,00 2,38

Šaltinis: sudaryta autorių
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cinio neišprusimo grupėje studentai išskiria šias 
neigiamai vertintinas dėstytojų savybes: perdėtą 
pasitikėjimą savimi (31,03%), komunikacijos stoką, 
priešiškumą (27,59%) bei nepagarbą studentams 
(24,14%). neigiamų vertinimų kriterijų požiūriu, 
studentai didesnį dėmesį skiria dalykinį neišprusimą 
atspindintiems kriterijams. Jų požiūriu, subjektyvu-
mas, neorganizuotumas, nepunktualumas, neatsa-
kingumas savo darbe, pasipriešinimas naujovėms, 
konservatyvumas yra svarbesnės dėstytojo savybės 
nei abejingumas studentų atžvilgiu ar perdėtas pa-
sitikėjimas savimi ir komunikacijos stoka; priešišku-
mas, studentų manymu, svarbesni dalykinio ir pro-
fesinio pedagoginio neišprusimo kriterijai.

3. kokias dėstytoJŲ saVyBes 
studentai Vertina teiGiamai ir 
kaip Jas supranta

Kai kurie studentai ne tik nurodė  dėstytojų tei-
giamas savybes, bet ir jas apibūdino. Pateikiame kai 
kurių dėstytojų savybių aprašymą, remdamiesi stu-
dentų supratimu. 

Kompetencija ir profesionalumas. Studentams 
labai svarbus dėstytojo išsilavinimas, profesinis pa-
siruošimas, dėstomojo dalyko tikslumas, nuoseklu-
mas, kokybė. Svarbu, kad dėstytojas gerai išmanytų 
dėstomąjį dalyką ir visose diskusijose galėtų nukreip-
ti studentus tinkama linkme bei tinkamai argumen-
tuotų išsakomas mintis. Jis turi būti geras analitikas 
ir eruditas ne tik savo, bet ir kitose mokslo srityse. 
Ypač vertinamas dėstytojų noras sudominti studentą 
dėstomuoju dalyku, ruošimasis paskaitoms. Galima 
nesunkiai atskirti, kada dėstytojas ateina pasiruo-
šęs paskaitai, pasidomėjęs naujovėmis, o kada tik 
paskaito senų konspektų medžiagą ar parodo senas 
skaidres. Studentui visada įdomi dėstytojo praktinė 
patirtis bei gebėjimas dėstyti savo žinias žodžiu laisva 
forma, o ne nuobodžiai skaityti tai, ką studentai gali 
perskaityti patys savarankiškai. Ši savybė yra svar-
bi tuo, kad studentas galėtų pasisemti kuo daugiau 
žinių iš paskaitų, o ne klausytų vadovėlių citavimą. 
Dėstytojas turėtų būti smalsus savo srityje, „mylėti“ 
dėstomąjį dalyką, sugebėti paprastais žodžiais per-
teikti svarbią informaciją.

 Objektyvumas. Dėstytojas turėtų būti objektyvus, 
t. y. vertintų studentą ne pagal tai, kaip jis atrodo, 
kaip jis moka save pateikti, o atsižvelgtų į studento 
pastangas bei žinias. Dėstytojas turi vadovautis vie-
nodais kriterijais vertindamas visus studentus – ne-
turėti išankstinio nusistatymo dėl  pažiūrų, nuomo-
nės, tautybės ir pan. Jis turi neišskirti „numylėtinių“ 
ir neatsižvelgti į anksčiau turėtus studento įvertini-
mus.

Geranoriškumas. Dėstytojas turėtų padėti stu-
dentams atsakyti į jiems rūpimus klausimus – kar-
tais net ir po savo darbo valandų, aukodamas asme-
ninį laiką (žinoma, viskam yra ribos). tai padeda 

išsiaiškinti studentų poreikius, geriau juos suprasti, 
sudominti dėstomuoju dalyku, taip pat išsiaiškinti 
dalyko dėstymo spragas. Geras dėstytojas turi būti 
atsidavęs darbui, paisyti ir studentų interesų, nežiū-
rėti į dėstymą tik kaip į darbą, galimybę pasipelnyti 
ar būdą užsitikrinti didesnę pensiją. Daug įdomiau 
klausytis dėstytojo, kuris dėsto dalyką norėdamas iš-
mokyti studentus, o ne todėl, kad paiso tik savo inte-
resų ir dėsto „iš reikalo“. Dėstytojas turėtų visuomet 
pasistengti padėti pagalbos prašančiam studentui, 
nukreipti jį teisinga kryptimi ir parodyti galimybes, 
kaip jis galėtų išspręsti savo problemą.

Konkretumas. Dėstytojas turėtų semestro pra-
džioje tiksliai pasakyti, ko iš studentų tikisi, kokia at-
siskaitymo forma, literatūra ir į ką reikia atkreipti di-
džiausią dėmesį. Kartais būna, kad reikia daug skai-
tyti, tačiau kai nuo pat pradžių tam nusiteiki, kitaip 
planuoji savo laiką ir viską spėji. Labai vertinamas 
konkretus dėstomosios medžiagos pateikimas, ka-
dangi paskaitų laikas yra ribotas. Gaunamos žinios 
yra labai svarbios asmeniniam tobulėjimui, todėl ak-
tualu susikoncentruoti ties nagrinėjamu klausimu.

Charizmatiškumas – gebėjimas būti geru pašne-
kovu, mokėjimas sudominti, traukiantis kitus savo 
charizma, vienijantis.

Teisingas griežtumas. Ši savybė teigiamai vertina-
ma todėl, kad studentai pajunta šiokią tokią baimę, 
kuri priverčia stengtis. Patirtis rodo, kad atmintyje 
labiausiai išlieka tie dėstytojai (tai pat ir mokytojai), 
kurie reikalavo iš studentų įdėti pastangų, darbo. to-
kius dėstytojus studentai gerbia.

Novatoriškumas. Gebėjimas ne tik žinoti, bet ir 
pritaikyti savo darbe naujoves, naujausias technolo-
gijas; domėjimasis naujausia savo srities informacija 
ir kitomis inovacijomis.

Komunikabilumas. Studentų susidomėjimas da-
lyku labai priklauso nuo dėstytojo ir jo mokėjimo 
juo sudominti studentus. neretai pasitaiko, kad dės-
tytojas yra puikiai išmanantis savąją sritį, tačiau jo 
nesugebėjimas tinkamai bendrauti su studentais ir 
nemokėjimas tiksliai perteikti  žinių net ir įdomiau-
sią dalyką gali paversti nuobodžiu ir nepatraukliu 
studentams dalyku. ir atvirkščiai – komunikabilus, 
mokantis bendrauti dėstytojas net ir nuobodų daly-
ką gali paversti patraukliu. Dėstytojas turi sugebėti 
bendrauti su skirtingomis asmenybėmis, įtraukti į 
bendrą diskusiją.

Oratorius. Gebėjimas perteikti žinias ir informa-
ciją įdomiai, patrauklia  iškalba; mokėjimas akcen-
tuoti svarbiausius teiginius.

Emocinis stabilumas. Svarbu sudėtingose situa-
cijose išlikti korektiškam, nepasiduoti trumpalaikei 
emocijai, mokėti valdyti grupės žmonių emocinę 
atmosferą. Savo asmenines problemas „palikti“ už 
auditorijos ribų.

Pozityvus mąstymas. teigiamas, pozityvus dės-
tytojo mąstymas prisideda prie sukuriamos terpės 
lengvesniam žinių įsisavinimui.
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4. kokias dėstytoJŲ saVyBes 
studentai Vertina neiGiamai ir 
kaip Jas supranta

Labiausiai neigiamai studentai vertina dėstytojų 
profesinės kompetencijos stoką. Jų nuomone, dėsty-
tojas, neturintis kompetencijos savo srityje, neturėtų 
dirbti pedagoginio darbo. nekompetentingas dėsty-
tojas „žaloja studentą“. nekompetentingas dėstytojas 
dažniausiai yra žemo intelekto, mažai išprusęs, ma-
žai kuo besidomintis. Jis daugiau reikalauja iš stu-
dento negu pats iš savęs.

Arogancija. tai viena blogiausių dėstytojo savy-
bių. Arogantiški dėstytojai su studentais elgiasi taip, 
lyg šie būtų „menkesni“, „žemesni“, „neišmanėliai“ ir 
pan. Suprantama, kad dėstytojas savo srityje daugiau 
išmano už studentus, tačiau nebūtina to akivaizdžiai 
demonstruoti – studentai ir taip tai žino. Dėstant 
arogantiškam dėstytojui studentai jaučiasi menkes-
ni, su jais „nesiskaitoma“.

Subjektyvumas. Dėstytojas visiems studentams 
turėtų būti vienodas – visus vienodai išklausyti, ver-
tinti, suteikti visiems progą pasireikšti. taip studen-
tai labiau įtraukiami į dalyką, didėja susidomėjimas 
juo, neatsiranda susiskaldymo tarp pačių studentų.

Nuobodumas, pasipriešinimas naujovėms. Dės-
tytojas, kaip asmenybė,  nuobodus, nesugeba savo 
pasakojimu (t. y. dėstydamas dalyko medžiagą) nu-
teikti optimistiškai, nepakelia „ūpo“ mokytis, klau-
syti ir įgyti kuo daugiau žinių. Jis nesugeba įdomiai 
perteikti dėstomosios medžiagos, jo balso tembras 
vienodas, unisoninis. tai dėstytojas „užstrigęs“ praė-
jusiame šimtmetyje. Jis nebenori keistis pats ir keisti 
prieš daugelį metų pasirinktos dėstymo metodikos, 
prisitaikyti prie šių dienų aktualijų, nes jam taip yra 
„patogiau“. Šios dėstytojo savybės tiesiog atstumia 
studentus ir verčia nemėgti jo kaip žmogaus.

Konservatyvumas. „taip ir ne kitaip“. Dėstytojas 
turėtų būti plačių pažiūrų, į tam tikras gyvenimo, 
rinkos situacijas pažiūrėti iš įvairių pusių, mokėti 
spręsti problemas, kurios aktualios šalyje ir užsieny-
je.

Neatsakingumas, smulkmeniškumas, abejingumas. 
Paskaitų metu  akivaizdžiai matyti, kad studentams 
pateikiami tie patys konspektai ir ta pati (neatnau-
jinta, jau praktiškai nebepritaikoma) informacija, 
kuri buvo aktuali prieš keletą metų. Pernelyg didelis 
dėmesys skiriamas smulkmenoms, kurioms prisi-
minti reikia ne supratimo, bet „iškalimo“, todėl jos 
neilgai išlieka atmintyje. Ypač neigiamai vertinamas 
dėstytojo abejingumas, kai dėstytojas ateina į paskai-
tą tik išdėstyti medžiagos, jis nesileidžia su studen-
tais į diskusijas, neatsakinėja į klausimus. Dėstytojas 
neturėtų būti abejingas studentų atžvilgiu: jis turėtų 
padėti spręsti studentams iškilusiais problemas.

Per didelis griežtumas. Griežtų dėstytojų studen-
tai baiminasi, jie  nesuteikia galimybės studentui su-
žinoti (t. y. paklausti dėstytojo) rūpimų dalykų.

5. kas lemia dėstytoJŲ ir studentŲ 
„lūkesčiŲ spraGos“ didėJimĄ?

Kai kurių studentų nuomone, labiausiai lūkesčių 
spragos didėjimą lemia dėstytojų ir studentų neor-
ganizuotumas paskaitose, aiškios dėstymo struktū-
ros nebuvimas, paskaitos tikslų neiškėlimas, dėsto-
ma medžiaga nežengia „koja kojon“ su pasaulinėmis 
tendencijomis, blogo dėstymo būdo pasirinkimas, 
per didelė auditorija, neleidžianti dėstytojui su-
valdyti diskusijos ar nukreipti jos tinkama linkme. 
Dėstytojas turi studentus įkvėpti, suprasti auditoriją 
bei jos poreikius, tobulinti savo dėstymo metodiką. 
Dažnai studentai ir dėstytojai turi skirtingus lūkes-
čius. Dėl bendradarbiavimo nebuvimo tie lūkesčiai 
nebūna suderinami ir lieka skirtingi. Dėstytojas, tik 
pradėjęs dėstyti studentams, turėtų aiškiai pristatyti 
dalyko programą, pasakyti, ko jis tikisi iš studentų. 
taip pat jis turėtų leisti pasireikšti ir studentams – 
išklausytų jų nuomonę apie jų lūkesčius. Kartais dės-
tytojas pernelyg užsispyręs, kad klausytųsi studentų 
nuomonės. Jis laikosi savo pozicijos ir nesvarbu, ar 
studentai teisūs, ar ne. tokiu atveju abiejų pusių lū-
kesčiai nebus patenkinami, nes nebus net bandoma 
prieiti prie kompromisinio varianto, kuris tenkintų 
abi puses.

Dėstytojų ir studentų lūkesčių spragos didėjimą 
taip pat lemia studentų baimė užduoti dėstytojų 
klausimų, t.y. kas studentui aktualu arba visai ne-
aišku. Dėstytojui atrodo, kad jeigu klausimų nėra, 
tai reiškia, kad studentams viskas aišku, tačiau labai 
dažnai būna atvirkščiai. Dėstytojas nesigilina į stu-
dentų poreikius, nesiekia sužinoti jų tikslų. Dėsty-
tojas dažnai nenori suprasti, jog studentai gyvena ne 
vien jo dėstomuoju dalyku, t. y. jog vieni jų  darba, 
turi šeimas, taip pat kitus užsiėmimus (paskaitas), 
o spėti visur reikia. Studentai studijų metu kaupia 
žinias įvairiose srityse (studijų metu vyksta įvairių 
dalykų paskaitos) ir negali nei vieno dalyko išmanyti 
taip gerai, kaip galbūt to norėtų dėstytojai, kurie yra 
labiau susitelkę ties viena sritimi ir kartais atrodo, 
kad nori studentus per labai trumpą laiką išmokyti 
visko, ką jie patys žino. Studentai tikrai negali atsi-
minti daugybės perteikiamos informacijos, dažnai 
išmokstama tik egzaminui, o po to viskas pamiršta-
ma. Kai kurie dėstytojai turi keistas vertinimo me-
todikas, jie būna įpratę vertinti „taip, o ne kitaip“. Jų 
paskaitos būna monotoniškos, nuobodžios, neskati-
nančios studento domėtis studijuojama sritimi. Lū-
kesčių spragos didėjimui įtakos turi kai kurių dės-
tytojų neaktualaus, bet patogaus dėstomojo objekto 
turinio parinkimas, atgyvenusių informacijos patei-
kimo metodų naudojimas (pvz. „diktavimas paskai-
tų metu“ ir vadovėlio skaitymas), savo ir studentų 
laiko negerbimas siekiant dirbti ne dėl rezultato, o 
dėl valandų skaičiaus.

Svarbi priežastis, lemianti lūkesčių spragos di-
dėjimą, yra per didelis studentų skaičius, tenkantis 
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vienam dėstytojui. Dėl šios priežasties ne tik didėja 
atotrūkis tarp dėstytojo ir studentų lūkesčių, bet ir 
prastėja dėstymo kokybė. Bet svarbiausia priežastis 
yra per mažas dėstytojų ir studentų bendravimas. 
Dažnai dėstytojai tiesiog pateikia savo dėstomojo 
dalyko reikalavimus ir net nepasidomi, kokia yra 
studentų nuomonė šiuo klausimu, kokie yra jų lū-
kesčiai. tai galima įvardyti kaip disciplinos dėstymo 
lankstumo trūkumą.

Apibendrinant studentų nuomones dėl lūkesčių 
spragos didėjimo galima daryti ir tokią išvadą: lūkes-
čių spraga atsiranda ir didėja dėl nepakankamos stu-
dentų motyvacijos, nepatrauklių studentams dėstymo 
metodikų, nepakankamo dėstytojų ir studentų ben-
dravimo ir bendradarbiavimo, aplaidumo, abipusės 
atsakomybės, pagarbos ir dėmesingumo trūkumo.

Viena iš svarbių priežasčių, kaip teigia keletas 
studentų, yra informacijos trūkumas. Didžioji da-
lis studentų  renkasi tas aukštąsias mokyklas arba 
studijų programas, kurios yra populiarios, plačiai 
žinomos ar gražiai „skamba“. Retas studentas pasi-
domi pasirinktos studijų programos naudingumu 
ir perspektyvomis. taip pat aukštosios mokyklos 
pasirinkimui turi įtakos ir studijų kaina. Dauguma 
studentų mano – jei studijos brangios, vadinasi, jos 
bus labai kokybiškos. tačiau ne nuo studijų kainos 
priklauso studijų kokybė. Visų pirma studentas turi 
norėti plėsti žinias bei tobulinti įgūdžius studijuoja-
mosios specialybės srityje, nes prievarta dėstytojas į 
galvą nesukraus informacijos. Jei stojantysis labiau 
pasidomės pasirinkta studijų programa ir aukštąja 
mokykla, iškart pasikeis lūkesčiai,  jie bus sukonkre-
tinti ir tikslesni.

nepakankamas vienas kito supratimas ir bendra-
vimas yra didžioji  studentų ir dėstytojų spraga, nes 
ir vieni, ir kiti mano, kad jie žino savo teises, bet pa-
miršta pareigas, o tai ir didina lūkesčių spragą. todėl 
bendravimas, nuoširdus ir žmogiškas, nesureikšmi-
nant socialinės padėties ir pareigybių yra pats svar-
biausias veiksnys sprendžiant visas problemas.

6. kĄ daryti, kad sumaŽėtŲ 
dėstytoJŲ ir studentŲ  „lūkesčiŲ 
spraGa“?

Atsakydami į šį klausimą studentai dažniausiai 
minėjo bendravimo problemą. Reikia visiškai sutikti 
su šia studentų nuostata. Juk bendravimas yra viena 
iš pagrindinių žmogaus vertybių, t. y. tai, ką žmonės 
labiausiai vertina. Plačiąja prasme bendravimas yra 
idėjų, nuomonių, informacijos, instrukcijų ir pan. 
pateikimas konkretiems žmonėms asmeniškai ar per 
kitus asmenis tam tikrais simboliais ar signalais sie-
kiant tam tikrų tikslų. Praktikoje taikomos įvairios 
bendravimo formos: 1) žodinė, 2) rašytinė (laiškai, 
pranešimai, biuleteniai), 3) komponuota, 4) regimo-
ji, 5) jutiminė. Žmonės bendraudami gali sėkmingiau 
tenkinti daugelį svarbių savo poreikių: bendraujant 

keičiamasi informacija; bendravimas suteikia gali-
mybę geriau suprasti ir pažinti save; bendraudami 
galime dalytis savo mintimis ir jausmais, atskleisti 
kitiems savo individualybę, daryti įtaką ir pan.

Reikia sutikti su nuostata, kad bendravimo proce-
se sukuriama žmogaus dorovinė esmė, susiformuoja 
asmenybės bruožai, tauriosios charakterio savybės. 
Bendraudami išgyvename tiek teigiamas, tiek nei-
giamas emocijas, ugdome savo įsitikinimus, kuria-
me individualų pasaulį. Dėl netinkamo studentų ir 
dėstytojų bendravimo nepavyksta išspręsti daugelio 
studijų ir mokymo problemų. 

Savo atsakymuose studentai  rašė, kad trūks-
ta studentų ir dėstytojų glaudesnio bendravimo, ir 
siūlė, kad viena šalis turi išsakyti savo lūkesčius, o 
kita - į juos įsiklausyti. Viskas turi būti konkretu ir 
aišku, negali būti kažkokių abejonių ar spėlionių. 
Dažniausiai studijų tvarka yra vienpusiškai prime-
tama, neatsižvelgiant į studentų poreikius ir pagei-
davimus, nors iš tikrųjų galimi tam tikri variantai. 
todėl esant nesutarimams dėl studijų tvarkos, reikia 
ieškoti kompromisų, kurie tenkintų abi šalis, nes juk 
studijuojama dėl savęs, o ne dėl dėstytojo.

 Asmenys, sudarantys studijų programas, t. y. 
nusprendžiantys, kokias disciplinas studentas pasi-
rinktoje studijų programoje studijuos, turėtų rimtai 
pamąstyti, kiek konkreti disciplina jam yra ar galėtų 
būti naudinga. Pirmiausia studentas turi suprasti, 
kad dalykas, kurį jis privalo pagal studijų programą 
studijuoti, jam yra reikalingas (dėstytojas, tikėtina, 
taip jau seniai nusprendė, jei konkrečiai sričiai nu-
sprendė paskirti savo gyvenimą). tokiu atveju abi 
šalys būtų patenkintos, nes dėstytojai suteiktų žinių 
studentams, suinteresuotiems tų žinių gauti. Vis dėl-
to kartais sunku suprasti, kodėl viena ar kita discipli-
na dėstoma, jei gautos informacijos nebus įmanoma 
kada nors panaudoti.

Kad sumažėtų lūkesčių spraga tarp dėstytojų ir 
studentų paskaitų metu, dėstytojai turėtų būti atvi-
resni, nuoširdesni, labiau bendraujantys ir nemany-
tų, kad  su studentais reikia elgtis tik  griežtai. Savo 
ruožtu, studentams reikėtų būti drąsesniems ir siekti 
bendravimo patiems parodant dėmesį dėstytojui. 
Reikia kalbėtis šia tema, stengtis rasti kompromisą, 
kuris būtų priimtinas abiems šalims. Kalbėtis reikia 
atvirai, drąsiai, nes tik tada galima pasiekti geriausią 
rezultatą. Reikia norėti suderinti lūkesčius, o nesi-
stengti primesti savųjų lūkesčių kitai pusei. Kiekvie-
ną problemą, keblią situaciją, nors ir atrodytų, kad 
nėra kaip jų išspręsti, aiškinantis galima išsiaiškin-
ti ir pasiekti teigiamų rezultatų. Dėstytojai turėtų 
labiau suprasti studentus,  o studentai turėtų skirti 
kuo daugiau pastangų   studijoms, nebūti abejingi. 
Studentai turėtų sistemingai dirbti visą pusmetį ir 
atsisakyti mokymosi („kalimo“) tik paskutines ke-
lias dienas prieš egzaminą, kad žinios būtų labiau 
įtvirtinamos. Motyvacija taip daryti būtų didesnė, 
jei studentai, kurie stengiasi ir mokosi visą pusmetį, 
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būtų atleidžiami nuo baigiamojo dalyko egzamino. 
Svarbiausia, turėtų būti aiškiai ir konkrečiai susi-
tarta, ko dėstytojas nori iš studento ir ko studentas 
nori iš dėstytojo, bei siekti bendro tikslo – dėstytojų 
ir studentų tobulėjimo. Paskaitų ir praktinių užsiė-
mimų metu turėtų būti sukurta emociškai teigiama 
atmosfera nuomonių išsakymui diskutuojamaisiais 
klausimais. Labai svarbu, kad būtų ugdomas abipu-
sis pasitikėjimo ir supratimo jausmas.

išVados 

Dažnas apklausos dalyvis teigia, kad dėstytojai 
nesupranta, jog studentai gyvena ne vien tik  dėsto-
maisiais dalykais. Juos supa daugybė įvairių dalykų, 
ne tik dėstytojų paskaitos, kiti mokomieji užsiėmi-
mai. Kita vertus, neneigiama ir tai, kad dėstytojų ir 
studentų lūkesčių spragos buvo ir bus, kad visi esame 
gana skirtingi, kad kiekvieno žmogaus skirtingumas 
ar unikalumas atveda prie to, kad gana sunku vienas 
kitam įtikti. neretas studentas pripažįsta ir tai, kad 
kartais studentai pernelyg nerimtai žiūri į mokslus, 
studijas, o dėstytojai savo darbą dirba rimtai, nori 
suteikti daug naudingos informacijos, tačiau nesu-
laukia atgarsio. išskiriama ir tai, kad dėstytojų ir stu-
dentų lūkesčių spragos didėjimui įtakos dažnai turi 
ir skirtingas mokslo supratimas: studentai nori, kad 
dėstytojai suteiktų informaciją jau susistemintą, o 
dėstytojai  norėtų, kad studentai įdėtų ir savarankiš-
ko darbo. 

Apklausos dalyviai dėstytojų ir studentų lūkesčių 
spragai mažinti neturi universalaus recepto ir daž-
niausiai nurodo tai:

trūksta bendravimo. Dėl jo trūkumo nepa- ◆
vyksta išspręsti daugelio ugdymo problemų, 

dažniausiai kiekvienas (dėstytojai ir studentai)  ◆
atlieka savo darbą paviršutiniškai ir formaliai,

tiek dėstytojai, tiek studentai pasinaudoja ne  ◆
visais sugebėjimais ir galimybėmis. Jie įprato skubėti 
nuolat tvarkydami įvairiausius kitus reikalus. 

teigiama, kad svarbu rasti bendrą sprendimą ak-
tyviam bendradarbiavimui, rasti kompromisą, kuris 
būtų priimtinas abiems šalims, išsiaiškinti studentų 
poreikius ir lūkesčius. Atvirai, drąsiai, nuoširdžiai 
kalbėtis. Studentas turi suprasti, kad dalykas, kurį 
jis studijuos, jam yra reikalingas. tokiu atveju abi 
šalys būtų patenkintos, nes dėstytojai suteiktų žinių 
studentams, suinteresuotiems tų žinių gauti. Ge-
riausias realistinis kelias – abiems šalims iškelti re-
alybę atitinkančius lūkesčius, atsižvelgiant ir į kitus 
gyvenimo faktorius. todėl bendravimas, nuoširdus 
ir žmogiškas, nesureikšminant socialinės padėties 
ir pareigybių yra pats svarbiausias veiksnys spren-
džiant studijų problemas.
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research on “eXpectation Gap” BetWeen teachers and students 

lukas Giriūnas, Jonas mackevičius, romualdas Valkauskas

summary
it is evident that a certain “expectation gap” exists between teachers and students. Therefore, research on the 

teacher’s role in preparing good accounting specialists becomes an important task. it should be noted, however, that 
evaluation of “expectation gap” is not a simple process, since a teacher is evaluated not only by good students, but also 
by those who attended only one lecture. Thus, in order to evaluate the “expectation gap” as objectively as possible, the 
article presents the questionnaire survey, in the course of which students had to identify teacher’s positive and nega-
tive qualities. it should be noted that to show differences of expectations by teachers and students and what students 
expect from teachers or what teachers expect from students, (i.e. what the difference in opinions by these two groups 
are) is a complex and multifaceted problem as it encompasses such components as levels of emotional sophistication 
and personality types - factors - of both sides. in the concept of “expectation gap” between teachers and students this 
aspect is not explored. When searching for an answer to the question of how to prepare a good specialist, and not only 
of accounting, it is not enough to know students’ opinions about their teachers and themselves - what they want, what 
they expect and what they fail to receive. Their opinion as well as and their teachers’ opinion about the qualities of 
the teachers and students and their use in the process of preparation of specialists is of high importance. Finally, it is 
important to know the impact of personality factors - traits.

it has been identified that the teacher’s qualities can be divided into innate and acquired. The latter, acquired through 
education, can be divided into two more groups - the basic human and professional qualities. it is professional ones that 
are most appreciated by the students - as the results of the research show, many students want their teacher to inspire 
them, to stimulate their interest in learning, thus, creative, question-raising improvised discussion-lectures become 
not a short-term phenomenon but also a necessity in order the studies more or less meet the students’ expectations. 
Therefore, a teacher has not only to have some positive qualities but also listen to students’ preferences, expectations 
and, considering all this, to develop a certain method of teaching and communication acceptable to a certain group of 
students.
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ĮVadas
Būtinybė įvertinti veiklos audito riziką audito 

teorijoje yra gerai žinoma: XX amžiaus pabaigoje 
auditas pradėjo transformuotis į „rizika paremtą au-
ditą“. tačiau iki šiol šis požiūris nesulaukė platesnio 
pritaikymo audito praktikoje, nes nebuvo sukurta 
aiški ir vienodai suprantama audito rizikos vertini-
mo metodologija. Dažnai rizika apibūdinama kaip 
grėsmė, kad kažkoks įvykis gali neigiamai paveikti 
organizacijos veiklą ir tolesnes jos galimybes siekiant 
numatytų tikslų.  Kadangi auditas yra priskiriamas 
toms veiklos sritims, kurioms būdinga neišvengiama 
rizika, todėl šioje veikloje taip pat iškyla būtinybė ją 
įvertinti. tuo tikslu būtina sukurti tinkamą rizikos 
įvertinimo sistemą, kuri organizacijai padėtų siekti 
užsibrėžtų tikslų. Rizikos įvertinimą reikia nagrinėti 
kaip reikšmingų veiklos rizikos rūšių nustatymą, 
analizę bei valdymą. Šiandien jau nebepakanka pati- Šiandien jau nebepakanka pati-
krinti įmonės finansinę būklę, nustatyti jos pokyčius. 
Būtina ne tik ją, bet ir su ja susijusią veiklą išsamiai 
ištirti, išaiškinti priežastis ir veiksnius, lėmusius tam 
tikrų procesų eigą, kuo objektyviau juos įvertinti, 
kuo tiksliau numatyti galimas rizikas ir veiklos tęsti-
numo pavojus. Veiklos auditas yra labai reikšmingas 
organizuojant ir vystant sėkmingą organizacijos vei-
klą bei siekiant gerų finansinių rezultatų. Pagrindinė 
jo funkcija sistemingai ir visapusiškai vertinti ir ska-
tinti gerinti organizacijos rizikos valdymo, kontrolės 
ir priežiūros procesų veiksmingumą ir taip padėti 
įgyvendinti organizacijai keliamus tikslus.

Audito rizikų įvertinimo problemas nagrinėja 
daugelis užsienio mokslininkų: Arens, Loebbecke 
(1995),  Vaughan (1997), Robertson (1993), Dodž 
(1992), Byčkova, Rastamchanova (2003), Skobara 
(1998) ir kiti. Šias problemas analizuoja ir Lietuvos mok-
slininkai: Mackevičius (1999, 2001, 2005), Lakis (2007),  
Kabašinskas, toliatienė (1997), Kanapickienė (2001) ir 
kt. tačiau literatūroje sunku rasti vieną universalų au-
dito rizikų įvertinimo modelį, kuris palengvintų audi-
toriui vertinant audito riziką. todėl svarbu nagrinėti 
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anotacija. Straipsnyje nagrinėjami veiklos audito elementai, lemiantys veiklos audito riziką. Atskleidžiama eko-
nomiškumo, efektyvumo bei rezultatyvumo esmė. Pateikiamas audito rizikos vertinimas pagal audito rizikos laipsnį ir 
pagal priklausomybę nuo kliento ir auditoriaus. Analizuojami didelės ir mažos rizikos požymiai. Straipsnyje didžiau-
sias dėmesys skiriamas įgimtos, kontrolės ir neaptikimo rizikos vertinimui.  

raktažodžiai: veiklos audito rizikos vertinimas, įgimta rizika, kontrolės rizika, neaptikimo rizika.

audito rizikų vertinimo metodus, siekiant surasti vieną 
optimalų ir jį pritaikyti konkrečiai organizacijai.

Tyrimo objektas – veiklos audito rizikos rūšys ir 
jų vertinimas.

Tyrimo tikslas – ištirti veiklos audito rizikos rūšių 
vertinimo metodus.

Tyrimo metodai – Lietuvos ir užsienio autorių 
mokslinių darbų analizė, informacijos lyginimo, de-
talizavimo ir apibendrinimo metodai.

1. Veiklos audito elementai, 
lemiantys audito riZikĄ

Veiklos auditas yra nepriklausoma kontrolės 
forma, veikianti institucijos viduje ir apimanti or-
ganizacijos veiklos tikrinimą ir įvertinimą (Raum, 
Campbell 2006). Vienas pagrindinių veiklos audito 
tikslų - nagrinėti ir įvertinti organizacijos veiklą, jos 
vidaus kontrolės  sistemą, teikti konsultacijas vado-
vybei ir kitų valdymo lygių darbuotojams, kad jie 
geriau atliktų savo funkcijas. Šia prasme auditorių 
atliekamas veiklos auditas teikia informaciją orga-
nizacijos vadovybei apie organizacijos veiklą trimis 
pagrindiniais aspektais – ekonomiškumo, efektyvu-
mo ir rezultatyvumo.

Ekonomiškumas reiškia išleidžiamų išteklių mini-
mizavimą išlaikant pakankamą gaminių ir paslaugų 
kokybę. Ekonomiškumo požiūriu nagrinėjamas dar-
bo, pinigų, kito turto arba žinių taupus naudojimas. 
Auditorius, vertindamas ekonomiškumą, turi nagri-
nėti finansinių, materialinių ir darbo išteklių naudoji-
mą ir nustatyti, ar galima išlaikyti tokią pačią kokybę 
naudojant mažiau išteklių. Auditorius turėtų ieškoti 
atsakymų į  tokius klausimus: 1) ar medžiagos, įranga 
ir pan. pasirinkti teisingai ir buvo įsigyti geriausiomis 
kainomis? 2) kokios buvo faktinės išlaidos palyginti 
su biudžetu? 3) ar visi ištekliai buvo panaudoti? 4) ar 
darbo jėga yra tinkamai naudojama? 5) ar instituci-
ja naudoja optimalų sąnaudų derinį (pvz., gal geriau 
būtų, jei dirbtų mažiau darbuotojų, bet daugiau pini-
gų būtų išleidžiama kompiuteriams?)?

Veiklos audito riZikos ir JŲ  Vertinimas
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Efektyvumą reikėtų suprasti kaip sunaudotų ište-
klių ir rezultatų santykį. Auditorius turėtų nustatyti, 
kaip naudojant tuos pačius išteklius gauti didžiausią 
naudą. Efektyvumo požiūriu svarbu ištirti paslaugų 
teikimo procesą bei kitą veiklą, t. y. transportavimą, 
pajamų surinkimą ir pan. Vertindamas efektyvumą 
auditorius turėtų ieškoti atsakymų į tokius klausimus: 
1) ar projekto ekonominio pagrįstumo tyrimai buvo 
atlikti taip, kad būtų galima jais remtis? 2) ar projektas 
galėjo būti įgyvendintas darant mažiau išlaidų? 3) ar 
darbo metodai yra racionalūs? 4) ar yra kokių nors 
problemų, kurių buvo galima išvengti? 5) ar nėra ne-
reikalingo dubliavimo? 6) kaip atskiri padaliniai ben-
dradarbiauja siekiant bendro tikslo? 7) ar organizaci-
nė struktūra nėra pernelyg biurokratinė?

Rezultatyvumas yra tikslo ir rezultato santykis. 
Vertindamas rezultatyvumą auditorius turėtų rasti 
atsakymus į tokius klausimus: 1) ar vadovybė kelia 
realų tikslą, ar aiškiai ir preciziškai jis yra suformu-
luotas? 2) ar iškeltas tikslas yra pasiektas? 3) ar su-
mažėjo nepageidaujamų įvykių (pvz., broko, nelai-
mingų atsitikimų, skundų)?

Auditorius, vertindamas organizacijos veiklą 
ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo as-
pektais, nuolat susiduria su rizika. Audito rizika – 
tai rizika, kad audito metu bus neatskleisti melagin-
gi duomenys finansinėse ataskaitose ( Lakis, 2007; 
Mackevičius, 2009), kad auditorius atlikdamas audi-
tą prisiima tam tikrą netikrumo lygį (Arens, Loeb-
becke, 1995), kad įvykis įvyks ir neigiamai paveiks 
tikslo pasiekimą (COSO ERM, 2004).

Veiklos audito rizikos yra įvairios. Pirmiausia jos 
skiriasi savo įtakos laipsniu finansinei informacijai. 
Be to, audito rizika labai priklauso ne tik nuo audi-
toriaus, bet ir nuo audituojamos organizacijos va-
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Informacijos iškraipymai dėl audito rizikų 

dovybės veiksmų ir požiūrio į auditą. Veiklos audito 
praktikoje dažniausiai audito rizika vertinama pagal 
du kriterijus: 1) pagal audito rizikos laipsnį ir 2) pagal 
priklausomybę nuo kliento ir auditoriaus (1 pav.).
 

1 pav. Audito rizikų vertinimas 
Sudaryta autorės pagal: Mackevičius (2005)

2. maŽos, Vidutinės ir didelės 
riZikos Vertinimas
Auditorius sudarydamas audito planą, numaty-

damas strategiją, etapus ir testus turi nustatyti audito 
rizikos laipsnį bei kokios gali būti rizikos pasekmės. 
Jeigu auditoriui nepavyksta nustatyti audito rizikos 
laipsnio, manoma, kad audito rizika didelė. Mažą ir 
vidutinę riziką daugelis audito specialistų laiko nor-
malia. 1 lentelėje pateikiami didelės ir mažos rizikos 

1 lentelė. Mažos ir didelės rizikos požymiai
Didelė rizika Maža rizika

Požymiai Veiksmai Požymiai Veiksmai
-Ankstesnė patirtis rodo
didelę riziką.
-Didelė organizacijos pri-

klausomybė.
-Įmonė turi likvidumo pro-

blemų.
-Prastas vadovavimas, prasta 

vadovo reputacija versle.
-nesutvarkyta apskaitos sis-

tema.
-Silpna vidaus kontrolės sis-

tema.
-Didelės investicijos į rizikin-

gus projektus.
-Veiklos rezultatai labai pri-

klausomi nuo išorės  veiks-
nių ir kt.

Būtina pasitelkti
aukštos profesinės
kompetencijos
audito personalą,
surinkti kuo didesnį
kiekį duomenų,
skrupulingai parengti
audito dokumentus,
nuodugniai ištirti
visas didelės rizikos
sritis,
 atsargiai rengti
auditoriaus išvadą.

- Ankstesnė patirtis rodo 
įprastinę riziką.

-Personalas ir vadovybė 
yra kompetentingi.

-Apskaitos sistema gerai 
tvarkoma.

-Stipri vidaus kontrolė.
-Verslas nenaujas, 

pastovus, be didelių 
svyravimų ir pokyčių.

-Geras vadovavimas.
-Įmonėje aktyviai dirba 

direktorių taryba ir kt.

Auditorius numato
savo audito metodiką,
labiau galima
pasitikėti
svarbiausiais
patikrinimais,
savarankiškais testais
ir kt.

Sudaryta autorės pagal: Mackevičius (1999);  McKendrick (2005), Siobhan (2005)
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požymiai bei veiksmai, kokių auditoriui reikėtų im-
tis nustačius vieną iš šių rizikų.

Mažos, vidutinės ir didelės rizikos nustatymas 
būtinas, kad auditorius galėtų teisingiau parinkti audito 
testus ir procedūras, numatyti jų atlikimo trukmę. Be to, 
kiekvieną kartą įvertinant riziką būtina atsižvelgti į pasi-
keitusias sąlygas.

Pagal rizikos įvertinimo ir analizės rezultato gautus 
duomenis sudaromos veiklos audito programos, atren-
kami planuojami audituotini projektai bei tikrintinos 
išlaidos, nustatomi atskirų auditų prioritetai. Rizikos 
valdymo rezultato gauta informacija taip pat leidžia 
tinkamai paskirstyti audito žmogiškuosius išteklius. 

Atrenkant audito objektus, kurie yra įtraukiami į 
metinį audito darbo planą, yra suplanuojamas objek-
tų vertinimo eiliškumas, atsižvelgiant į tai, kad:

Didžiausios rizikos vertės projektai turi būti ti- -
krinami pirmiausia;

turi būti patikrintos atitinkamo dydžio ir rūšių  -
veiklos;

turi būti atsižvelgta į visus rizikos veiksnius, kurie  -
buvo nustatyti kitų vertintojų atliktų patikrinimų metu;

Objektai turi būti patikrinti bent kartą per 3  -
metus (audito cikliškumo taisyklė).

3. ĮGimtos riZikos Vertinimas
Viena iš bendros audito rizikos sudėtinių dalių yra 

įgimta rizika. Literatūroje pateikiami skirtingi šios ri-
zikos pavadinimai – buvimo, veiklos, neišvengiama, 
paveldima, nuolatinė, neištaisoma, būdinga, verslo ir 
kt. Byčkova, Rastamchanova (2003); Skobara (1998) 
teigia, kad įgimtą riziką lemia organizacijos–kliento 
charakteristikos bei supanti aplinka, be to, jos neįma-
noma aptikti vidaus kontrolės pagalba. Mackevičius 
(1999) teigia, kad įgimta rizika – rizika, kai klaidos 
atsiranda dėl apskaitos sistemos netobulumo. 

norint giliau išanalizuoti įgimtą riziką, būtina iš-
skirti veiksnius, turinčius jai įtakos. 

Įgimtos rizikos veiksniai klasifikuojami į išorės ir 
vidaus veiksnius (žr. 2 pav.).

      
2 pav. Veiksniai, sudarantys sąlygas įgimtai rizikai

Sudaryta autorės pagal: Mackevičius  (1999), Sawyer 
(1996), tarptautiniai vidaus audito standartai (2011)

Galimi įvairūs įgimtos rizikos įvertinimo meto-
dai. Vienas jų - tai apytikslis įvertinimas, kurio metu 
skaičiavimai neatliekami. Kitas – konkretus įverti-
nimas, kai sudaroma testas – anketa ir jos pagalba 
analizuojama informacija apie įmonę ir šaką, kurioje 
įmonė veikia. O trečias – konkretus įvertinimas nau-
dojant anketą, kai kiekvienas įgimtos rizikos veiks-
nys vertinamas atskirai. Įgimtą riziką svarbu pradė-
ti vertinti audito planavimo procese ir atsižvelgti į 
ankstesnių auditų rezultatus. Vertinant įgimtą riziką 
praktikoje susiformavo tam tikros taisyklės ir dės-
ningumai, kurie lemia didelę ar mažą riziką (žr. 3 
pav.).

Didelė                                 Maža

3 pav. Įgimtos rizikos vertinimo dėsningumai
Sudaryta autorės pagal: Mackevičius (1999)

Daugelis autorių teigia, kad įgimtos rizikos lygį 
įvertinti nėra galimybių ir kad jos įvertinimas yra 
dažnai subjektyvus. tačiau įgimtai rizikai skirti per 
mažai dėmesio pavojinga, nes esant reikalui tokį 
sprendimą būtų sunku argumentuotai pagrįsti. to-
dėl siūloma įgimtą riziką vertinti derinant su kon-
trolės rizikos vertinimu. Organizacijos vadovybė, 
siekdama sumažinti įgimtą riziką, tobulina apskai-
tos ir kontrolės sistemą; taip ji sumažina ir kontrolės 
riziką. todėl kai rizikos labai susijusios, jas vertinant 
atskirai gaunami dideli netikslumai. Be to, įgimtos 
rizikos lygis apsprendžia tikrinamų dokumentų ir 
apskaitos registrų skaičių. Kuo didesnė rizika, tuo 
daugiau reikia patikrinti dokumentų.

Apibendrinant galima teigti, kad įgimta rizika 
visada buvo, yra ir bus nepriklausomai nuo to, ar or-
ganizacijoje veikia vidaus kontrolės sistema. Ši rizika 
reiškia, kad klaidos gali būti bet kurioje finansinėje 
ataskaitoje. Įgimtos rizikos lygį labiausiai apspren-
džia organizacijos veiklos sudėtingumas, joje atlie-
kamų ūkinių operacijų skaičius, pobūdis ir įvairovė. 
Dažniausiai klaidos ir apgaulės pasitaiko sąmatose 
ir kalkuliacijose, ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei 
įsipareigojimų sąskaitose. O auditoriui labai svar-
bu stengtis objektyviai ir visapusiškai įvertinti visas 
aplinkybes ir veiksnius, lemiančius įgimtą riziką.

 4. kontrolės  riZika ir Jos 
Vertinimas

Kontrolės rizika priklauso nuo to, kaip organizaci-
joje sutvarkyta vidaus kontrolės sistema. Pagrin-
diniai vidaus kontrolės tikslai yra: teikti patikimą 
informaciją, kuria bus vadovaujamasi priimant verslo 
sprendimus; apsaugoti turtą ir dokumentus; užtikrinti 
efektyvią ir produktyvią ūkinę veiklą; užtikrinti ap-

 Veiksniai, sąlygojantys 

įgimtą riziką 

Išorės veiksniai Vidaus veiksniai 

Ekonominiai. 

Politiniai ir teisiniai. 

Socialiniai ir kultūriniai. 

Technologiniai. 

Ūkio šakos, kuriai atstovauja 
organizacija, ypatybės. 

Organizacijos verslo pobūdis. 

Vadovų veikla ir jų valdymo stilius. 

Personalo politika. 

Apskaitos sistemos sudėtingumas, 
buhalterijos darbuotojų kompetencija. 

Anksčiau buvusių audito ar kitokių 
patikrinimų rezultatai. 

Patirtos nesėkmės, veiklos tęstinumo 
sutrikimai, piktnaudžiavimų atvejai ir 

Išorės veiksnių įmonė negali 
paveikti, nes jie egzistuoja 
nepriklausomai nuo jos veiklos.  

Vidaus veiksniai veikia įmonės viduje ir 
gali kisti priklausomai nuo vykdomos 
veiklos bei įmonės savybių. 

Veiksniai, sąlygojantys
įgimtai rizikai

Ekonominiai.
Politiniai ir teisiniai.
Socialiniai ir kultūriniai.
Technologiniai.
Ūkio šakos, kuriai atstovauja organi-
zacija, ypatybės.

Organizacijos verslo pobūdis.
Vadovų veikla ir jų valdymo stilius.
Personalo politika.
Apskaitos sistemos sudėtingumas, buhal-
terijos darbuotojų kompetencija.
Anksčiau buvusių audito ar kitokių patikri-
nimų rezultatai.
Patirtos nesėkmės, veiklos tęstinumo su-
trikimai, piktnaudžiavimų atvejai ir kt.

Išorės veiksnių įmonė negali paveik-
ti, nes jie egzistuoja nepriklausomai 

nuo jos veiklos. 

Vidaus veiksniai veikia įmonės viduje ir gali 
kisti priklausomai nuo vykdomos veiklos bei 

įmonės savybių.

 Naujai įsteigta įmonė 

Valdo vienas asmuo 

Didelis turto judėjimas 

Atliekamos sudėtingos operacijos 

Atliekamas pakartotinis auditas 

Valdo asmenų grupė 

Atliekamos įprastos operacijos 

Nedaug ir nesudėtingos operacijos Įgimta rizika 

Naujai įsteigta įmonė
Valdo vienas asmuo
Didelis turto judėjimas
Atliekamos sudėtingos operacijos
Taikomos naujos technologijos

Atliekamas pakartotinis auditas
Valdo asmenų grupė
Atliekamos įprastos operacijos
Nedaug ir nesudėtingos 
operacijos
Taikomos žinomos technologijos
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skaitos principų, įstatymų ir poįstatyminių aktų, 
įmonės taisyklių laikymąsi; užtikrinti efektyvų verslo 
rizikos valdymą (Kanapickienė, 2001). Mackevičius 
(1999) teigia, kad kontrolės riziką dažniausiai veikia 
personalo valdymo ir priežiūros sistema, personalo 
pareigų pasiskirstymas, apskaitos darbuotojų kvali-
fikacija ir kompetencija, apskaitos kompiuteriza-
vimo lygis, kompiuterizuotų apskaitos sistemų prie-
inamumo atskiriems darbuotojams bei šių sistemų 
apsaugos lygis ir vidaus kontrolės sistemos atlieka-
mos funkcijos bei jų dokumentavimas. Be abejonės, 
šie kontrolės sistemos veiksniai bei jų poveikis yra 
nevienodas skirtingose organizacijose.

Organizacijos apskaitos ir vidaus kontrolės siste-
mos efektyvumas vertinamas pagal jų gebėjimą ap-
tikti ir ištaisyti klaidas. Kuo geresnė vidaus kontrolės 
sistema, tuo kontrolės rizika mažesnė, tuo mažiau 
reikės įrodymų surinkti bei atlikti testų.

Arens ir Loebbecke (1995) teigia, kad egzistuoja 
keturios pagrindinės koncepcijos, kurių pagrindu 
atliekamas organizacijos kontrolės sistemos su-
vokimas ir kontrolės rizikos vertinimas. Viena iš 
koncepcijų yra administracijos atsakomybė, t. y. ad-
ministracija kuria kontrolės sistemą ir užtikrina jos 
veikimą organizacijoje, taigi administracija ir prisi-
ima atsakomybę. Antroji koncepcija – pakankamas 
patikimumo lygis, t. y. organizacija turi sukurti tokią 
kontrolės sistemą, kuri leistų jei nevisiškai, tai bent 
pakankamai patikėti tuo, kad finansinė atskaitomybė 
yra objektyvi. trečioji koncepcija – būdingi apriboji-
mai, t. y. organizacijos kontrolės sistema nėra visiškai 
efektyvi, jei ją kuriant nebuvo įtrauktos jos kūrimo 
sąlygos ir būsimo praktinio panaudojimo ypatumai. 
Ketvirtoji koncepcija – informacijos apdorojimo 
metodas. Visos šios koncepcijos vienodai tinka sis-
temoms, kuriose apskaita tvarkoma rankiniu būdu 
bei kompiuterinėms sistemomis.

Auditorius su kontrolės sistema susipažįsta vykdy-
damas darbuotojų apklausą, juos stebėdamas, ben-
draudamas su konkrečių sričių specialistais, daug 
informacijos gauna analizuodamas užrašus, schemas, 
ataskaitas. Preliminariai kontrolės rizika yra verti-
nama išanalizavus apskaitos ir vidaus kontrolės siste-
mas. Galutinai įvertinama detaliai ištyrus kontrolės 
procedūras ir testus. Mackevičius (2001) siūlo 
kontrolės rizikos lygį vertinti dviem aspektais, t. y. pa-
gal vadovybės požiūrį į kontrolę (kokios priemonės 
naudojamos, kokius veiksmus atlieka ir t. t.) ir pagal 
vidaus audito tarnybos veiklą (ar dirbama planingai, 
nuosekliai, organizuotai, efektyviai). Kanapickienė 
( 2001) pateikia vidaus kontrolės vertinimo modelį, 
kuris apima tokius etapus: 1) kontrolės aplinkos 
vertinimas; 2) rizikos įvertinimas; 3) apskaitos siste-
mos vertinimas; 4) kontrolės procedūrų vertinimas. 
Įmonių vidaus kontrolės sistemos yra nuolat tobuli-
namos. todėl auditorius negali pasitikėti praėjusių 
metų kontrolės sistema, kurią buvo įvertinęs, nes per 
metus ji galėjo pasikeisti.

Auditorius vertina kontrolės sistemos efektyvumą 
kokybiškai ir kiekybiškai. Robertson (1993) pateikia 
lentelę, kurioje atsispindi neefektyvios vidaus 
kontrolės sistemos kiekybinės ir kokybinės reikšmės 
(žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Vidaus kontrolės sistemos kiekybinės ir 
kokybinės reikšmės

Vidaus kontrolės sistemos 
vertinimas

kontrolės rizikos 
dydis

Kokybi-
nis

Kiekybi-
nis (%)

Puiki, lanksti ir konkreti 
kontrolė

Žemas 10-30

Gera kontrolė, bet kartais 
trūksta lankstumo
arba konkretumo

Vidut i -
nis 20-70

trūksta kontrolės, nėra lanks-
tumo arbakonkretumo, arba ir 
to, ir to

Aukštas 60-100

Sudaryta autorės, remiantis Robertson (1993)

Įmonių vidaus kontrolės sistemos nuolat keičiasi, 
nes jas tobulinti vadovus verčia gyvenimo praktika. 
todėl auditoriai jas vertindami turi prisitaikyti prie 
jų kitimo ir nepasikliauti ankstesnių vertinimų re-
zultatais.

5. neaptikimo riZikos Vertinimas

Literatūroje neaptikimo rizika įvardijama įvairiai. 
Dažnai ji vadinama neatpažinimo, neatskleidimo, 
aptikimo ar susekimo rizika. tinkamiausia ją būtų 
vadinti neaptikimo, nes audito metu auditorius ri-
zikuoja tuo, kad neaptiks reikšmingų informacijos 
iškraipymų. Defliz, Dženik (1997) neaptikimo riziką 
apibūdina kaip galimybę, kad susikaups tam tikras 
kiekis netikslumų ir klaidingos informacijos ir jie 
praslinks neaptikti analitinių procedūrų bei esminio 
patikrinimo metu. Mokslinėje literatūroje neaptiki-
mo rizika siejama su auditoriaus veiksmais, t. y. ši 
rizika pasireiškia tada, kai audito metu atliekamos 
audito procedūros neaptinka klaidų ir jas praleidžia. 
todėl auditorius turi žinoti, ar savo veiksmais ir nau-
dojamais testais jis sugebės sumažinti riziką tiek, kad 
galėtų sėkmingai atlikti auditą. Byčkova ir Rastam-
chanova (2003) nurodo įvairias neaptikimo rizikos 
atsiradimo priežastis, kurias suskirstė į 2 grupes: 
analizės rizikos priežastys ir atrankos rizikos prie-
žastys (žr.  4  pav.). 

neaptikimo riziką, pasak Mackevičiaus, (1999) 
lemia įvairūs audito proceso veiksniai: 1) tikimybė 
neatpažinti specifinių situacijų; 2) tikimybė iš audito 
duomenų ir analitinės apžvalgos padaryti neteisin-
gas išvadas; 3) netinkamų procedūrų panaudojimas 
svarbiomis specifinėmis situacijomis; 4) tikimybė 
neatlikti būtino audito darbo dėl laiko trūkumo 
ar didelių išlaidų; 5) tikimybė nepastebėti klaidos 
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ar apgaulės dėl netinkamo atrankos metodo. ne-
aptikimo rizika, didesnė ar mažesnė, priklauso ir 
nuo paties auditoriaus charakteristikų: auditoriaus 
kvalifikacijos ir jo teorinių žinių, praktinės patir-
ties, asmeninių savybių (sąžiningumo, pastabumo, 
objektyvumo ir  kt.). neaptikimo rizika skiriasi nuo 
įgimtos ir kontrolės rizikos tuo, kad neaptikimo 
rizika priklauso tik nuo auditoriaus veiksmų. ne-
paisant to, neaptikimo rizika negali būti lygi nuliui, 
nes didesnė ar mažesnė ji visada egzistuoja, nes 
auditas yra neištisinis. Įvertinęs įgimtą ir kontrolės 
rizikas, auditorius turi nustatyti, koks neaptikimo 
rizikos laipsnis jam priimtinas. tai svarbu norint 
tinkamai parinkti audito testus ir audito atlikimo 
nuoseklumą. Kuo mažesnė priimtina neaptikimo 
rizika, tuo kruopščiau reikia parinkti testus, jų atli-
kimo laiką ir skaičių. Jei įgimtos bei kontrolės rizikų 
lygis žemas, tai neaptikimo rizika gali būti didelė, 
ir auditorius tuomet atliks mažiau audito testų ir 
procedūrų taupydamas laiką ir darbą. Jei įgimta 
bei kontrolės rizika  didelė, auditorius turi atlikti 
tiek audito testų ir procedūrų, kad neaptikimo rizi-
kos lygis būtų žemas. teisingas neaptikimo rizikos 
įvertinimas yra auditoriaus darbo efektyvumo ir 
kokybės rodiklis. Jei neaptikimo rizika įvertinama 
nepakankamai, tai neaptinkamos reikšmingos 
klaidos, pareiškiama klaidinga nuomonė, o dėl to 
patiriami finansiniai nuostoliai bei nukenčia audi-
toriaus įvaizdis. tačiau jei pernelyg daug laiko bus 
skiriama neaptikimo rizikos įvertinimui, tai auditas 
taps brangus finansiškai bei nukentės jo įvaizdis. 
neaptikimo rizikos dydis lemia atrankos dydį, t. y. 
kuo žemesnis patikimumo lygis, tuo didesnė turi 
būti atranka, tuo daugiau darbo auditoriui reikia 
atlikti (Adams, 1995). tačiau nepriklausomai nuo 
įgimtos bei kontrolės rizikų įvertinimo būtinai turi 
būti atliekamas reikšmingumo tyrimas. to reikia 
tam, kad pagrindinis dėmesys būtų skiriamas svar-
biausioms audito sritims ir klausimams.      

išVados

Veiklos auditas yra viena iš sudėtingesnių ir ma-
žiau ištirtų audito rūšių. iki šiol teorijoje ir praktikoje 
veiklos auditas yra skirtingai įvardijamas, nevieno-
dai apibrėžiamos jo funkcijos, tikslai ir uždaviniai. 
Veiklos auditas nagrinėja ekonomiškumą, efektyvu-
mą ir rezultatyvumą, tačiau šios sąvokos mokslinėje 
literatūroje ir norminiuose aktuose apibūdinamos 
tik bendrais bruožais, o tai leidžia atsirasti skirtin-
gam jų interpretavimui ir nemobilizuoja veiklos au-
ditorių maksimaliai panaudoti savo galimybes siekti 
užsibrėžto tikslo.

Auditorius, sudarydamas veiklos audito planą, 
numatydamas strategiją, etapus ir testus, turi nus-
tatyti audito rizikos laipsnį bei kokios gali būti rizi-
kos pasekmės. Jeigu auditoriui nepavyksta nustatyti 
audito rizikos laipsnio, manoma, kad audito rizi-
ka didelė. Mažą ir vidutinę riziką daugelis audito 
specialistų laiko normalia. 

Mažos, vidutinės ir didelės rizikos nustatymas 
būtinas, kad auditorius galėtų teisingiau parinkti 
audito testus ir procedūras, numatyti jų atlikimo 
trukmę. Be to, kiekvieną kartą įvertinant riziką 
būtina atsižvelgti į pasikeitusias sąlygas. Pagal rizikos 
įvertinimo ir analizės rezultate gautus duomenis su-
daromos veiklos audito programos, atrenkami plan-
uojami audituotini projektai bei tikrintinos išlaidos, 
nustatomi atskirų auditų prioritetai. Rizikos valdymo 
rezultate gauta informacija taip pat leidžia tinkamai 
paskirstyti audito žmogiškuosius išteklius. Atrenkant 
audito objektus, kurie yra įtraukiami į metinį audito 
darbo planą, yra suplanuojamas objektų vertinimo 
eiliškumas, atsižvelgiant į tai, kad didžiausios rizikos 
vertės projektai turi būti tikrinami pirmiausia.

išanalizavus literatūros šaltinius nustatyta, kad 
daugiausia yra naudojamas trijų veiklos audito rizikų 
- įgimtos, kontrolės ir neaptikimo vertinimas.

Įgimta rizika atsiranda su organizacijos  įkūrimu, 
tačiau ją sąlygoja ne tik vidiniai, bet ir nepriklau-
santys nuo organizacijos išoriniai veiksniai. Šiuos 
veiksnius visapusiškai bei objektyviai įvertinti ir yra 
pagrindinis auditoriaus uždavinys, nustatant įgimtos 
rizikos lygį. Be to, nustatyta, kad, įgimtos rizikos 
lygį lemia organizacijos veiklos sudėtingumas, joje 
atliekamų ūkinių operacijų skaičius, pobūdis bei jų 
įvairovė. 

Kontrolės rizikos lygis priklauso nuo kontrolės 
sistemos efektyvumo, t. y. nuo to, ar jos pagalba 
laiku pastebimos ir pataisomos reikšmingos klaidos. 
Kadangi nuo auditoriaus vidaus kontrolės sistemos 
efektyvumas nepriklauso, tai jo uždavinys yra nus-
tatyti, ar ši sistema pajėgi apsisaugoti nuo klaidų, 
įvertinti jos efektyvumą bei vertinant prisitaikyti prie 
nuolatinio kontrolės sistemų, kurios dažnai įmonėse 
yra tobulinamos, kitimo.

neaptikimo rizika siejama su auditoriaus veiks-
mais, nes ši rizika pasireiškia tada, kai audito metu 

4 pav. Neaptikimo rizikos atsiradimo priežastys
Sudarytas autorės pagal: Byčkova (2003), Rastamchanova 

(2003)

 Neaptikimo rizika 

Analizės rizika Atrankos rizika 

Skaičiavimai atliekami naudojant 

nepatikimą informaciją. 

Klaidos apskaičiuojant santykinius 
rodiklius. 

Nepalyginamų dydžių lyginimas 

skirtingais apskaitos periodais. 

Analitinių procedūrų neteisingas 

Atrankos metodų taikymas vietoje 

visumos tikrinimo. 

Neteisingas atrankos metodų 
parinkimas. 

Klaidingas imties nustatymas. 

Klaidingas leistinos klaidos dydžio 
nustatymas. 

Nepalyginamų duomenų atrankos 

Finansinės informacijos iškraipymų neaptikimas 

Skaičiavimai atliekami naudojant
nepatikimą informaciją.
Klaidos apskaičiuojant santykinius 
rodiklius.
Nepalyginamų dydžių lyginimas
skirtingais apskaitos periodais.
Analitinių procedūrų neteisingas
taikymas dėl auditoriaus nekompe-
tencijos.

Atrankos metodų taikymas vietoje
visumos tikrinimo.
Neteisingas atrankos metodų pa-
rinkimas.
Klaidingas imties nustatymas.
Klaidingas leistinos klaidos dydžio 
nustatymas.
Nepalyginamų duomenų atrankos 
imtyje naudojimas.
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atliekamos audito procedūros nepadeda nustatyti 
klaidų ir jas praleidžia. nustatyta, kad neaptikimo 
rizika priklauso nuo auditoriaus kvalifikacijos, 
teorinių žinių, praktinės patirties bei asmeninių 
savybių. Be to, neaptikimo rizikos lygį apsprendžia 
ir gautas dviejų pirmųjų audito rizikos komponentų 
– įgimtos ir kontrolės rizikų įvertinimas.

Vadovaujantis trijų sudėtinių dalių – įgimtos, 
kontrolės ir neaptikimo rizikos modeliu, galima 
daryti išvadas, kad rizika niekada nebūna lygi nu-
liui, t. y. rizika egzistuoja visada, auditorius niekada 
negali visiškai pasitikėti kontrolės sistemų efekty-
vumu; auditas atliktas nekokybiškai, jei reikšmingų 
klaidų neaptikimo galimybė yra didelė; auditoriai 
gali visiškai pasitikėti informacija gauta tikrinimo 
procedūrų metu, net jei vidaus kontrolės ar apskai-
tos sistemos yra neefektyvios.

Daugelis autorių nurodo, kad bet kokios rizikos 
vertinimas susideda iš rizikos tyrimo, reakcijos į 
iškilusias rizikas bei rizikos valdymo, metodų ir 
būdų parinkimo. Paaiškėjo, kad svarbiausia yra ne 
išvengti rizikos audito procese, o atpažinti ją ir tei-
singai įvertinti.   Auditorius, savo praktinėje veikloje 
taikantis įvairius audito rizikos vertinimo modelius 
bei sugebantis tinkamai šias rizikas įvertinti, išvengia 
nereikalingo darbo, sutrumpina audito trukmę ir 
sumažina išlaidas, be to, geriau atskleidžia klaidas ir 
apgaules, pasitaikančias finansinėje atskaitomybėje. 
Auditorius, vertindamas rizikas, turėtų jas susieti 
tarpusavyje, o ne vertinti atskirai vieną nuo kitos, 
nes kai rizikos labai susijusios, jas vertinant atskirai 
gaunami dideli netikslumai. Kiekvieną kartą vertin-
damas rizikas auditorius turėtų atsižvelgti į pasikei-
tusias išorės sąlygas.
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risks oF perFormance audit and their assessment

asta Jaugelavičienė

summary
The article analyzes the concepts of inherent, control, and detection risks and their assessment. One of the compo-

nents of general audit risks is inherent risk. There are different names of this risk in literature: existence, performance, 
inevitable, inherited, permanent, non-correctable, typical, business, etc. There are various possible methods of inher-
ent risk assessment. One of them is approximate assessment, which does not include calculations. The second one is 
specific assessment, which includes a test – survey that helps analyzing information about the company and the field 
of company’s activity. And the third one is a specific assessment with a help of survey, where each factor of inherent 
risk is assessed separately. it is suggested to assess the inherent risk by adjusting it with the assessment of a control risk. 
in order to reduce the inherent risk, the leadership of an organization improves the system of accounting and control, 
and in this way, the control risk is also reduced. Therefore, when risks are closely related, there is a great possibility of 
inaccuracies that occur while assessing the risks separately. Furthermore, a level of inherent risk determines a number 
of proper documents and accounting registers. The greater is the risk, the greater is a number of documents that have 
to be checked.

The control risk depends on how the organization manages internal control system. There are four major concepts 
based on which an organization understands the control system and assesses the control risk. One of the concepts is 
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the responsibility of administration, i.e., the administration creates a control system and ensures its operation in the 
organization, so the administration bears the responsibility. The second concept is sufficient level of reliability, i.e., the 
organization has to create such control system, which would allow believing, if not completely then at least sufficiently, 
that financial accountability is objective. The third concept is typical limitations, i.e., the organization’s control system 
is not fully effective if its creation terms and features of the future practical use were not included while creating the 
control system. The fourth concept is a method of information processing. All these concepts are equally suitable for 
systems of manual accounting and computer systems. internal control systems of companies are constantly changing 
because life practice forces the leadership to improve them.                  

Literature defines a detection risk differently. Often it is called unrecognized, undisclosed, detection, or tracing risk. 
The most preferably, it should be called detection risk, because during the audit, an auditor risks to miss material mis-
statements. Higher or lower detection risk depends on the characteristics of particular auditor: auditor’s qualification, 
his/her knowledge and experience. The detection risk differs from the inherent and control risks, because the detection 
risk depends on the auditor’s actions. nevertheless, the detection risk cannot be equal to zero, because higher or lower 
risk, it always exists, and the audit is not continuous. After assessing the inherent and control risks, the auditor has to 
determine which degree of detection risk is acceptable.

An auditor, who applies various audit methods for assessing risk in the practical activity and who is capable to 
assess these risks properly, avoids unnecessary work, shortens duration of an audit, and reduces expenses, and also is 
able to reveal the errors and deceptions that occur in the financial accountability. While assessing the risks, the audi-
tor should link them together, rather than assess them separately, because when the risks are closely related, there is a 
greater possibility of considerable inaccuracies. Each time, while assessing the risks, the auditor should consider the 
changes of external conditions.
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ĮVadas

Lietuvoje dirbančių apskaitos ir audito specialistų 
kiekis, remiantis Lietuvos statistikos departamento  
duomenimis, viršija 53 tūkstančius; kiekvienais me-
tais gausų absolventų būrį išleidžia trylika Lietuvos 
kolegijų ir keturi Lietuvos universitetai. nuolat vyks-
ta įvairūs buhalterių ir auditorių ruošimo ar kvalifi-
kacijos kėlimo kursai, kuriuos organizuoja daugiau 
kaip 30 institucijų – įvairūs profesinio rengimo cen-
trai, mokyklos ir suteikia apskaitininko, apskaitinin-
ko – kasininko, mokesčių inspektoriaus padėjėjo ir 
pan. kvalifikacijas. 

Statistinė analizė rodo, kad siekiančių  apskaitos 
ir audito specialisto diplomo (buhalterinės apskai-
tos ir apmokestinimo posričiai) studentų skaičius 
Lietuvoje sudaro apie 6300 asmenų; tai viena iš 
populiarių ir paklausių specialybių, kurią renkasi 
apie dešimtadalis studijuojančiųjų vadybą ir vers-
lo administravimą (Studentų, 2009). universitetinių 
studijų bakalaurų ir magistrų skaičius siekia apie 
1200 asmenų, kolegijose mokosi apie 4300 studen-
tų. Įvertinant studijų įvairiose mokymo pakopose 
ir mokyklose skirtingą trukmę,  galima teigti, kad 
kiekvienais metais apskaitos ir audito specialistų 
kiekį papildo apie 2300 naujų absolventų; univer-
sitetuose paruošti apskaitos ir audito specialistai 
sudaro 13 – 15 procentų, arba 300-350 absolventų. 
Žemiau pateikti duomenys rodo, kad Vilniaus uni-
versiteto Ekonomikos fakulteto absolventų metinis 
skaičius sudaro apie pusę bendro visuose keturiuo-
se Lietuvos universitetuose (Vilniaus universiteto  
Ekonomikos fakultetas, Kauno technologijos uni-
versitetas (bakalauro pakopa), Mykolo Romerio 
universitetas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas 
(magistro pakopa) išleidžiamų  apskaitos ir audito 

anotacija. Straipsnyje nagrinėjami apskaitos ir audito specialistų ruošimo Vilniaus universiteto Ekonomikos 
fakultete klausimai, pateikiamos šių specialistų ilgametės išleidimo tendencijos, svarbiausias dėmesys skiriamas 
didžiausių permainų 1995 – 2013 m. laikotarpiui. Apibūdinamos ruošiamų apskaitos ir audito bakalauro ir magistro 
studijų programos, jų tikslai ir  tikslų siekimo rezultatai, įtvirtinant universitetinio lygio specialistui būtinas žinias, 
patirtį ir gebėjimus. Apskaitos ir audito specialistų ruošimo kokybiniai parametrai vertinami, remiantis gausiais 
studentų pažangumo statistiniais duomenimis, taip pat studentų, absolventų  ir darbdavių vykdomų anketavimų in-
formacija.  numatomi apskaitos ir audito specialistų Ekonomikos fakultete ruošimo perspektyvos,  gerinimo būdai 
bei priemonės. 

raktažodžiai: apskaitos ir audito specialistų ruošimas Vu EF, studijų programų kokybė, vertinimas, studentų ir 
darbdavių anketinė apklausa.

Jonas martinaVičius, lionius GaiŽauskas
Vilniaus universitetas

europos standartus atitinkančiŲ apskaitos ir 
audito specialistŲ uGdymas Vu ekonomikos Fakultete

specialistų skaičiaus. 
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 

turi ilgametę, pusę šimtmečio viršijančią  aps-
kaitos ir audito specialistų  ruošimo patirtį. Čia 
išaugo ir žinomu studijų bei mokslo centru tapo 
Apskaitos ir audito katedra, kurios profesoriai ir 
docentai savo darbais garsūs Lietuvoje ir užsienio 
šalyse. Būsimus studentus bei darbdavius domina, 
kokias žinias ir gebėjimus įgyja aukštos kvalifika-
cijos dėstytojų mokomi studentai, kaip jie verti-
na savo studijas, o darbdaviai - jų įgūdžius, kokia  
apskaitos ir audito specialistų studijų aplinka ir 
numatomos studijų kokybės užtikrinimo priemo-
nės.

Tyrimo objektas – apskaitos ir audito specialistų 
rengimas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakul-
tete įdiegus Europos pavyzdžio trijų pakopų studijų 
sistemą.

Tyrimo tikslas – atskleisti apskaitos ir audito 
specialistų išleidimo dinamikos ypatumus, įvertin-
ti šių specialistų ruošimo kokybinius parametrus, 
apibūdinti jų ruošimo gerinimo galimybes ir prie-
mones.  

Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:
1) atlikti Vu EF apskaitos ir audito specialistų iš-

leidimo dinamikos tyrimą;
2) atskleisti ruošiamų specialistų studijų progra-

mų esmę bei ypatumus;
3) įvertinti ruošiamų specialistų studijų kokybės 

lygį;
4) apibūdinti priemones ir galimybes gerinti aps-

kaitos ir audito specialistų ruošimą.
Tyrimo metodai – literatūros šaltinių analizė, ly-

ginamoji ir dokumentų analizė, anketinė apklausa, 
duomenų statistinė analizė naudojant Excell, SPSS 
16.0.
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1. apskaitos ir audito specialistŲ 
Vu eF renGimo ypatumai ir 1995-2013 
metŲ dinamika 

Galima teigti, kad nors prie Europos aukštojo 
mokslo standartų Vu EF pradėta pereiti tuoj pat 
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, tačiau trans-
fomacijos į naują studijų sistemą laikotarpis truko 
penkmetį. 1992-1994 metais susiformavo šiuolaikiš-
ko profilio katedros, kuriose buvo padėti dabartinės 
ekonomistų bei vadybos ir verslo administravimo 
studijų   programų  sistemos  pagrindai. Organizaci-
niai pertvarkymai prasidėjo 1991 metais, patvirtinus 
universiteto statutą ir sujungus tris fakultetus: Pre-
kybos, Gamybos ekonomikos ir valdymo bei Ekono-
minės kibernetikos ir finansų į vieną – Ekonomikos 
fakultetą. nuo 1993 metų nuspręsta formuoti baka-
lauro studijas ir 1993 – 1994 metais buvusias devy-
nias studijų programas galima vadinti branduoliu 
sistemos, kuri buvo sukurta 1998 metais, ir funk-
cionuoja dabar. Pereinant prie trijų pakopų studijų,  
buvo formuojamos naujos  studijų programos, iš es-
mės kito studijų dalykai ir jų turinys. Šį procesą lydė-
jo ir vidinės fakulteto struktūros pokyčiai, grindžia-
mi  naujos mokslinių tyrimų metodologijos taikymu 
ir siekimu perimti geriausių Europos universitetų 
patirtį bei pagerinti dėstomųjų dalykų lygį. 

Persitvarkymo laikotarpis ruošiant europinę stu-
dijų sistemą atitinkančius apskaitos ir audito specia-
listus tęsėsi iki 1996 metų. 1995 metais buvo išleista 
pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo buhalterinės 
apskaitos bakalaurų laida (45 absolventai), o 1997 me-
tais  - 35 apskaitos ir audito magistrai. Perėjimo prie 
kokybiškai naujų bakalauro ir magistro programų 
laikotarpiu (1990-1996 m. m.) pagal modifikuotas so-
vietmečio studijų programas išleisti 1044 buhalterinės 
apskaitos specialistai (Mackevičius, 2010).

Remiantis keliais šaltiniais (Martinavičius, Gali-
nienė, 2012; Mackevičius, Martinavičius, Gaižauskas, 
2013) ir Ekonomikos fakulteto studentų apskaitos 
duomenimis, galima konstatuoti, kad  nuo pirmo-
sios 22 absolventų grupės, gavusios diplomus 1956 
metais, per 58 metus Vu EF parengti 8433 aukščiau-
sios kvalifikacijos specialistai. Pagal sovietinio lai-
kotarpio mokymo programas iki 1990 metų išleisti 
4877 buhalterinės apskaitos ir audito specialistai. Per 
atkurtos nepriklausomybės laikotarpį (1990 – 2013 
m. m.) išleisti 3556 absolventai, pereinamuoju laiko-
tarpiu modifikuojant šias programas (1990 – 1996 
metai) diplomus gavo 1044 specialistai. Europinius 
standartus atitinkančių absolventų 1995 – 2013 me-
tais išleista 2512, t. y. vidutiniškai beveik po 105 ab-
solventus kiekvienais metais. Smulkesnė informacija  
pateikiama 1 lentelėje.

Kaip matyti, adaptuojant europinio pavyzdžio 
studijų sistemą, jau 1998 metais išleista daugiau kaip 
šimtas apskaitos ir audito absolventų, 2005 metais 
viršytas 200 absolventų skaičius,  o nuo 2008 metų 

išleidimas stabilizavosi ir svyruoja apie 150 absol-
ventų per metus.  

Pirmosios bakalaurų laidos iš pradžių buvo san-
tykinai negausios, o nuo 2003 metų bakalaurų absol-
ventų skaičius ėmė viršyti šimtą, 2005 metais pasiek-
tas maksimumas – diplomus gavo 191 bakalauras. 
nuo 2008 metų absolventų bakalaurų skaičius svy-
ruoja apie šimtą per metus, tačiau artimiausiu metu 
turėtų mažėti; tai rodo pastarųjų dvejų metų priėmi-
mo į bakalauro studijas tendencijos. tam įtakos turi 
moksleivių skaičiaus mažėjimas bei viešoje erdvėje 
įvairiais lygiais reiškiamas neigiamas požiūris į va-
dybos ir verslo administravimo studijų programas. 
tenka pažymėti, kad  gana žymią dalį bakalauro stu-
dentų ankstesniais metais sudarė neakivaizdininkai; 
tarp absolventų per paskutinius penkerius metus 
neakivaizdininkų buvo nuo ketvirtadalio iki treč-
dalio. nemažai studentų maždaug iki 2011 metų be 
neakivaizdinės studijų formos rinkosi ir vakarines 
studijas, kurios šiuo metu Ekonomikos fakultete jau 
nutrauktos. Paskutiniu metu pagrindine studijų for-
ma tampa nuolatinės  studijos; tai ilgainiui atsilieps 
ir absolventų išleidimo apimtims bei lems 1 lentelėje 
matomas tendencijas. 

1 lentelė. VU Ekonomikos fakulteto buhalterinės apskai-
tos ir audito specialybės absolventų, išleistų pagal per-

tvarkytas studijų programas, skaičius 1995-2013 metais 

Metai

Bakalaurai 
(buhalteri-
nė apskaita 
ir auditas)

Magistrai 
(buhalterinė 
apskaita ir 

auditas)

iš 
viso

Magistrų 
lyginama-
sis svoris, 
procen-

tais
1995 45 45
1996 51 51
1997 47 35 82 43
1998 92 34 126 27
1999 61 28 89 31
2000 62 33 95 35
2001 64 37 101 37
2002 72 29 101 29
2003 107 30 137 22
2004 124 31 155 20
2005 191 31 222 14
2006 172 30 202 15
2007 152 48 200 24
2008 113 46 159 29
2009 88 51 139 37
2010 94 56 150 37
2011 108 31 139 22
2012 117 34 151 22
2013 127 41 168 24
iš viso 1887 625 2512 25

Šaltinis: EF studentų apskaitos duomenys; Martinavičius, 
Galinienė, 2012; Mackevičius, Martinavičius, Gaižauskas, 2013
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Kaip rodo 1 lentelės duomenys, per 17 metų iš-
leisti 625 aukščiausio lygio apskaitos ir audito speci-
alistai: vidutiniškai trims bakalaurams absolventams 
tenka vienas absolventas magistras. Akivaizdu, kad 
skirtingais metais nuo šios proporcijos buvo gana 
žymiai nukrypta, pavyzdžiui, 2005  ir 2006 metais 
absolventai magistrai sudarė tik 14 -15 procentų viso 
išleidimo, o 1997 metais siekė 43 procentus. Galima 
teigti, kad paskutinių trejų metų išleidžiamosios lai-
dos rodo nedidelį nukrypimą nuo vidurkio, tai yra 
22 -24 procentų lygį, kuris turėtų būti išlaikytas ir 
artimiausiais metais. 

 Pateikti skaičiai leidžia teigti, kad kvalifikuotų 
apskaitos ir audito specialistų ruošime  Vilniaus uni-
versitetas šalyje užima svarią vietą, nes ne mažiau 
kaip  trečdalį  kiekvienais metais išleidžiamų univer-
sitetuose šių specialistų sudaro Vu EF Apskaitos ir 
audito katedros absolventai. Paminėtina, kad šioje 
katedroje vyksta  ir trečios pakopos  – doktorantūros 
studijos; jose 2013 m. studijuoja šeši doktorantai.

 Apskaitos ir audito specialistų ruošimas Vilniaus 
universitete skiriasi nuo jų rengimo kitose aukšto-
siose mokyklose visų pirma tuo, kad čia tradiciškai 
buriasi šalies elitinės mokslo ir mokslinių tyrimų 
pajėgos, kurios traukia jaunus smalsius protus ir 
perspektyvų jaunimą. Būsimųjų specialistų forma-
vimui didelę įtaką daro bendra studijų klasikiniame 
universitete susidariusi aplinka, kurioje apskaitos ir 
audito studijų programas pasirinkę studentai  tam-
pa  būsimų aukščiausios kvalifikacijos  ekonomikos, 
vadybos ir verslo sričių specialistų bendruomenės 
dalimi, jie ugdomi pagal bendrus Vilniaus universi-
teto ir Ekonomikos fakulteto studijų standartus bei 
reikalavimus. Pirmus ir antrus  bakalauro studijų 
Ekonomikos fakultete metus studijos vyksta pagal iš 
esmės vieningą studijų programą, suteikiamos žinios 
ir įgyti gebėjimai formuoja plataus profilio specialis-
tus, o bendrieji ir specialybės srities – ekonomikos, 
vadybos, verslo ir pan. pažinimo pagrindai formuo-
jami nepriklausomai nuo to, kokią studijų programą 
studijuoja ar kokią specializaciją pasirinks būsimasis 
specialistas. tokį plataus požiūrio specialisto ruoši-
mo naudingumą pripažįsta ir darbdaviai, tą patvir-
tina ir žemiau pateiktų apklausų rezultatai. Kalbant 
apie Vu išleidžiamus apskaitos ir audito specialistus, 
galima teigti, kad be  minėtų klasikinio universite-
tinio išsilavinimo teikiamų ypatumų, tai ilgametes 
tradicijas turinti aukštos kvalifikacijos apskaitos ir 
audito specialistų ruošimo vieta. 

 2. apskaitos ir audito studiJŲ 
ekonomikos Fakultete siekiniai ir 
turinys

Kaip minėta, trijų pakopų apskaitos ir audito 
studijų Vu Ekonomikos fakultete pradžia laikytini 
1995 metai, kada pradėtos magistrantūros studijos. 
Pirmieji 35 apskaitos ir audito absolventai magistrai 

išleisti 1997 metais, o 2013 metais išleista septynio-
liktoji europinio pavyzdžio magistrų ir devyniolik-
toji bakalaurų laida. Per tą laikotarpį studijas baigė 
2512 absolventų, iš jų magistrai sudarė per ketvir-
tadalį. Kaip teigta, Ekonomikos fakultete vyksta ir 
doktorantūros studijos, šiose studijose 2000 – 2013 
m. studijavo 16 doktorantų, iš šio skaičiaus šeši 
studijuoja šiuo metu, apgintos septynios socialinių 
mokslų daktaro disertacijos.

 Pirmoje pakopoje – Vadybos ir verslo adminis-
travimo studijų programos Buhalterinės apskaitos ir 
audito specializacijoje siekiama parengti specialis-
tus, gebančius savarankiškai atlikti sudėtingą, su as-
menine kompetencija susijusį darbą įmonėse, įstai-
gose, finansinėse institucijose, viešajame sektoriuje. 
Svarbiausiais siekiniais, nusakančiais būsimųjų bu-
halterių ir auditorių profesinę kvalifikaciją, laikomos 
žinios ir gebėjimai, įgalinantys:

1) įvertinti apskaitos informacijos vaidmenį įmo-
nių ūkinėje ir finansinėje veikloje; 2) apskaityti ir 
kontroliuoti įmonių turtą, įsipareigojimus ir kapi-
talą; 3) įvertinti apsirūpinimo atsargomis poreikius 
ir tvarkyti jų apskaitą; 4) tvarkyti darbo užmokesčio 
ir darbo išteklių apskaitą; 5) apskaityti pirkimų ir 
pardavimų ūkines operacijas; 6) apskaityti gamybos 
išlaidas ir parinkti bei taikyti produkcijos savikainos 
kalkuliavimo metodus; 7) nustatyti įmonės finansi-
nius rezultatus ir atvaizduoti juos apskaitoje; 8) api-
bendrinti, analizuoti apskaitos duomenis ir parengti 
finansinę, mokestinę bei statistinę atskaitomybę.

Studijų metu studentams svarbios tiek teorinės 
žinios, tiek ir praktiniai įgūdžiai. todėl būsimojo 
buhalterio ir auditoriaus rengimas glaudžiai sieja-
mas su praktinės patirties formavimu. Siekiant stu-
dijų vientisumo, teorinis mokymas integruojamas su 
praktiniu mokymu. 

Buhalterinės apskaitos ir audito studijų programa 
parengta atsižvelgiant į svarbiausias naujų įstatymų, 
reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą 
Lietuvoje, nuostatas (Audito, Buhalterinės apskaitos, 
Įmonių finansinės atskaitomybės, Įmonių  konsoli-
duotos finansinės atskaitomybės ir kt. įstatymai), 
Europos Bendrijos tarybos Ketvirtąja (78/660) ir 
Septintąja (83/349) direktyvas. Rengiant programą 
atsižvelgta ir į tarptautinės buhalterių federacijos 
reikalavimus ir gaires buhalterinės apskaitos stu-
dijoms (Guideline, 1999) bei tarptautinius finansi-
nės atskaitomybės ir nacionalinius verslo apskaitos 
standartus. Studijų programos rengimo konsultan-
tais buvo Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, 
Lietuvos Respublikos apskaitos institutas, Lietuvos 
Respublikos auditorių rūmai, Lietuvos Respublikos 
Valstybės kontrolė, buvo atsižvelgta į Latvijos, Len-
kijos, Estijos, Anglijos, norvegijos universitetų pa-
našias studijų programas. Vykdant buhalterinės aps-
kaitos ir audito specialistų studijas, dėstomųjų dalykų 
struktūra parengta vadovaujantis šiais pagrindiniais 
principais: 1) į privalomųjų dalykų sąrašą įtraukiami 
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tie dalykai, kurie būsimiems buhalteriams ir audi-
toriams suteikia ne tik įmonės finansinės būklės ir 
veiklos rezultatų apskaitos, kontrolės ir analizės ži-
nias, bet ir gebėjimus vertinti įmonių veiklos orga-
nizacinius ir technologinius ypatumus; 2) numatyti 
tokie pasirenkamieji dalykai, kurie labiausiai susiję 
su buhalterine apskaita, auditu ir finansine analize; 
3) privalomieji ir pasirenkamieji dalykai kiekviena-
me semestre suderinti taip, kad užtikrintų nuoseklų 
ir sistemišką žinių įsigijimą. nuo trečio kurso pra-
sidėjus specializacijai, ypač šeštame, septintame ir 
aštuntame semestruose, vyrauja apskaitos discipli-
nos: finansinė apskaita, valdymo apskaita, auditas, 
finansinė analizė. Įtvirtinant specializacijos prak-
tinės orientacijos  aspektą, buhalterinės apskaitos 
ir audito specialistų studijos baigiasi viso semestro 
trukmės profesine praktika. Pabrėžtina, kad ruo-
šiant studentus, nemažai dėmesio skiriama studentų 
moksliniams įgūdžiams ugdyti, tradiciškai studentai 
dalyvauja mokslinės draugijos darbe, kasmet vyksta 
studentų mokslinės draugijos konferencijos, pradėti 
leisti studentų mokslinių tyrimų recenzuotų straips-
nių rinkiniai.

Antros, magistro, pakopos apskaitos ir audito 
studijų programos tikslas – parengti aukštos kvali-
fikacijos vadybos ir verslo administravimo specia-
listus apskaitos ir vidaus audito problemoms spręsti 
konkurencingos Europos Sąjungos rinkos sąlygomis. 
Šios programos svarbiausi siekiniai yra: 1) suteikti 
studentams fundamentalias žinias finansinės ir val-
dymo apskaitos, išorės ir vidaus audito bei įmonės 
veiklos analizės srityse; 2) išmokyti magistrantus 
modernių metodų apskaityti, kontroliuoti, anali-
zuoti ir įvertinti įmonės finansinę būklę bei rezul-
tatus, prognozuoti veiklos perspektyvas; 3) parengti 
apskaitos ir audito specialistus, sugebančius naudo-
ti tarptautinius apskaitos standartus ir dirbti ne tik 
Lietuvos versle, bet ir tarptautinėse rinkose; 4) išmo-
kyti įvertinti profesinės etikos ir atsakomybės prin-
cipų reikšmę ir taikyti juos apskaitos ir audito darbe, 
suprasti valdymo ir sprendimų priėmimo procesus; 
5) laikytis teisės aktų, komercinės paslapties reikala-
vimų, bendravimo ir bendradarbiavimo principų.

Laikomasi tokių magistro studijų programos  pa-
grindinių principų: 1) suteikti studentams teorines 
ir praktines žinias ne tik iš apskaitos, audito, finan-
sinės analizės, bet ir iš vadybos, marketingo, verslo 
politikos, mikroekonominės analizės ir kt. 2) išug-
dyti kūrybingą mąstymą, gebėjimą organizuoti, va-
dovauti ir dirbti kolektyve, išmokyti analizuoti ne tik 
finansinius procesus, bet ir konfliktų pasekmes bei 
sprendimo būdus. 3) suformuoti mokslo tiriamojo 
darbo įgūdžius, svarbius praktiniame darbe (rašant 
įvairaus pobūdžio ataskaitas ir pranešimus), tęsiant 
studijas doktorantūroje bei dirbant pedagoginį, 
mokslinį ar metodinį darbą. 4) išugdyti savaran-
kiškumą ir nepriklausomybę, ypač būtinus dalykus 
siekiantiems kurti savo verslą ar bendras įmones su 

užsienio kapitalu, dirbant konsultantais vietinėse ir 
tarptautinėse kompanijose. 

Didžiąją dalį magistrantūros programos sudaro 
aukštesnio lygio dalykai, tokie, kaip finansinės aps-
kaitos teorija ir praktika, valdymo apskaitos teorija 
ir praktika,  audito teorija ir praktika, tarptautinė 
lyginamoji apskaita, marketingo tyrimai, mikroe-
konominė analizė ir kiti. Šių dalykų studijos įmano-
mos tik išstudijavus pagrindinius bakalaurų studijų 
dalykus. Aukštesnio lygio dalykus dėsto geriausiai  
mokslinį darbą dirbantys dėstytojai, turintys aukš-
čiausią profesinę kvalifikaciją (profesoriai, habilituo-
ti daktarai, taip pat Lietuvos Respublikos apskaitos 
instituto, Auditorių rūmų vadovaujantieji, kiti žy-
mūs savo srities specialistai). 

Magistro programoje didelis dėmesys skiriamas 
studentų savarankiškam moksliniam tiriamajam 
darbui, jis vykdomas visą studijų laikotarpį. Jau pir-
mame semestre magistrantai pasirenka magistro 
darbo temą, darbas rašomas visą studijų laikotarpį 
ir pasibaigia mokslo tiriamojo baigiamojo darbo gy-
nimu paskutiniame semestre. Kaip ir bakalauro, taip 
ir magistro studijų programa paruošta atsižvelgiant 
į tarptautinius bei nacionalinius teisės ir norminius 
aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir 
audito sistemos tvarkymą, nacionalinius bei tarptau-
tinius apskaitos,  audito, verslo apskaitos standartus.

Vu Ekonomikos fakultete  ruošiant reikiamo 
lygio specialistus susikūrė ilgametės tradicijos,  pa-
grįstos nuolatine studijų programų formavimo ir jų 
įgyvendinimo proceso dinamika, kiekvienais metais 
peržiūrint ir atnaujinant dėstomuosius dalykus, atsi-
sakant atgyvenusių ir įvedant naujus, taikant įvairias 
kitas priemones. Atliekama tai, kas trumpai vadi-
nama „studijų kokybės užtikrinimas ir palaikymas“ 
(P.McGhee, 2003; Quality Assurance, 2003).  Aps-
kaitos ir audito specialistų ruošimo srityje studijų 
programos, pradedant 2010 metais, pertvarkytos 
pagal tarptautinius standartus, įvardytus Dublino 
aprašuose (Shared ‘Dublin’, 2004), ECtS kreditų sis-
temos reikalavimus (ECtS users’, 2009; European 
Credit, 2012).

Šalia kardinalaus studijų programų atnaujinimo 
fakultete parengtas priemonių planas, kuris kon-
kretizuoja pastangas užtikrinant ir palaikant studi-
jų kokybės lygį. tarp apskaitos ir audito specialistų 
rengimo kokybę užtikrinančių apskaitos ir audito 
katedros numatytų priemonių yra ir priemonės, 
įtvirtinančios pedagoginės etikos laikymąsi, dides-
nės pagarbos ir tolerancijos studentams siekimą, 
oratorystės, dėstymo metodologijos, psichologijos, 
kalbų  ir kitų kursų lankymą.  Kiekvienas dėstyto-
jas įsipareigoja per 5 metų kadenciją parašyti mo-
kymo priemonę (asistentas), vadovėlį (docentas), 
monografiją (profesorius). Kvalifikacijos kėlimui 
numatomas dalyvavimas informacinių technologijų 
naudojimo, statistinių metodų taikymo moksliniuo-
se tyrimuose, kitų sričių kvalifikacijos kėlimo kur-
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suose. Studentų gebėjimų ugdymo srityje plečiamas 
bendradarbiavimas su įmonių, organizacijų, kitų 
institucijų atstovais, kviečiant juos skaityti paskaitas, 
vesti seminarus. Apskaitos ir audito katedroje stei-
giama pirminių apskaitos, analizės ir audito doku-
mentų biblioteka / auditorija, plačiau taikomi atvejų 
analizės metodai, įsigyjant atitinkamą programinę 
įrangą, sukurta virtuali mokymosi aplinka. Studentų 
žinių vertinimo objektyvumui užtikrinti vis dažniau 
egzaminuojama Vu Elektroninių studijų ir egzami-
navimo centre, atliekama baigiamųjų darbų plagiato 
patikra. 

3. apskaitos ir audito 
studiJŲ proGramŲ studentŲ 
pasitenkinimas studiJomis ir 
darBdaViŲ apie Juos nuomonė 
Vertinant apskaitos ir audito studijas Vu Ekono-

mikos fakultete, akcentuosime daugiau su šių studi-
jų rezultatyvumu tiesiogiai susijusius parametrus, 
tokius, kaip  studijuojančiųjų pažangumo lygis, dės-
tymo ir programų kokybė, darbdavių nuomonė apie 
studijas.

Galima teigti, kad studijų kokybė Vilniaus uni-
versiteto Ekonomikos fakultete pakankamai aukš-
ta, tą patvirtina ir sėkmingi išorinio vertinimo ir 
akreditavimo rezultatai. tarptautiniai ekspertai, 
pirmą kartą 2004, o po to to jau šiais - 2013 me-
tais, atlikę studijų programų vertinimą pagal tarp-
tautinės eksperti zės reikalavimus, labai palankiai 
atsiliepė apie fakulteto vadybos ir verslo krypties 
studijų programas, teigiamai įvertino visas tarp-
tautinei ekspertizei pateiktas programas (vertinta 
12 bakalauro ir magistro stu dijų programų), analo-
giška ekspertizė ekonomikos studijų programoms 
buvo vykdyta 2008 - 2011 metais, jos taip pat gavo 
teigiamus įvertinimus.

 Stojimo į Vu Ekonomikos fakultetą rezultatai 
rodo, kad čia nori studijuoti patys geriausi, aukš-
čiausius balus turintys abiturientai. Konkursas į va-
dybos ir verslo krypčių bakalauro studijas, kuriose 
nuo trečio kurso prasideda buhalterinės apskaitos ir 
audito specializacija, yra vienas aukščiausių, paly-
ginti  tiek su Vu, tiek ir  su kitais Lietuvos analogiškų 
studijų programų universitetais, todėl natūralu, kad 
ir stojančiųjų konkursinio balo reikšmės yra vienos 
iš didžiausių. Kokybiškas atėjusiųjų studijuoti į fa-
kultetą kontingentas jau savaime yra vertybė, kuri 
patikrinama ir gludinama per pirmuosius dvejus 
metus iki specializacijos, prasidedančios nuo trečio 
kurso. Per pirmus keturis semestrus kvalifikuotų ir 
didelį patyrimą turinčių dėstytojų skaitomi dalykai 
įtvirtina ir užtikrina bendrojo universitetinio, taip 
pat ir  bendro ekonominio išsilavinimo, vadybos ir 
verslo žinias.

Galima teigti, kad apskaitą ir auditą, kaip savo 
būsimą specialybę, renkasi geriausi studijų progra-
mos studentai, jų pažangumas, kaip įprasta, viršija 

vidutinį studijų programos arba jų grupės vidurkį.  
Analizė parodė, kad buhalterinės apskaitos ir audito 
specializaciją po dvejų studijų metų renkasi studen-
tai, kurių vidutinis sesijų svertinis balo vidurkis sie-
kia 8 balų pažangumo lygį.  

Bakalaurų baigiamųjų egzaminų vidurkis nuolat 
viršija lygį „gerai“, geras, kaip įprasta, kontingentas 
ateina ir į magistrantūros studijas, nes tiek pirmo 
magistro studijų semestro, tiek magistro baigiamųjų 
darbų  balas rodo pakankamai aukštą studentų žinių 
lygį.

Įvairiems dėstymo proceso aspektams vertinti 
Ekonomikos fakultete daug metų naudojami vykdo-
mų apklausų rezultatai. Įgyvendinta apklausos anke-
tų apdorojimo ir rezultatų pateikimo sistema leidžia 
susidaryti gana išsamų studijų proceso vaizdą apie 
dalykų dėstymą, atskirų dalykų ir dėstytojų dėstymo 
kokybę, populiarumą, drausmės laikymąsi, katedrų 
dėstomųjų dalykų lygį bei gauti daug kitos naudingos 
informacijos aktualiais studijų klausimais. Apklausų 
reprezentacijos lygį atspindi didelis pildomų anketų 
skaičius, pavyzdžiui, 2010 metų sausio mėnesio tyri-
mas apėmė beveik 9000 studentų apie daugiau kaip 
200 dėstomųjų dalykų,nuolat vykdomos ištisinės ba-
kalaurų ir magistrų absolventų, profesinę praktiką 
atlikusių studentų apklausos. 

Pavyzdžiui, paskutinių trejų metų anketinių ap-
klausų rezultatai, vertinantys studentų požiūrį į aps-
kaitos ir audito studijų programas, įgyvendinančios 
Apskaitos ir audito katedros dalykų dėstymą, leidžia 
teigti, kad  Apskaitos ir audito katedroje dirba par-
eigingi (tvarkaraščio laikymasis 9 – 9,5 balo), „kal-
bą su studentais“ randantys (kolegiškumas 8,4 – 9,1 
balo)  ir objektyvūs vertinant studentų žinias (8,7 – 
9,2 balo) dėstytojai. Duomenys patvirtina, kad stu-
dentai gauna  naudingų žinių (dalyko naudingumas 
– 8,5-8,6 balo), o aprūpinimas literatūra ir dėstytojo 
pasiruošimas paskaitoms paskutiniu laikotarpiu pa-
gerėjo, ir tai laikytina  grįžtamojo ryšio, reaguojant 
į studentų nuomonę, pasekme. Apibendrintas skai-
tomų dalykų vertinimas rodo, kad studentai labai 
palankiai vertina Apskaitos ir audito katedros dės-
tomųjų dalykų lygį, per trejus metus vertinimas nuo 
„gerai“ pakilo iki „labai gerai“. 

Įvairesnis, jau kito lygmens - studijų kokybės, ir 
įgytų žinių bei gebėjimų vertinimas fakultete atlie-
kamas nuo 2009 metų; 2 lentelėje pateikiami pasku-
tinių dvejų metų duomenys. 

Absolventų apklausa vykdoma jiems baigus stu-
dijas, todėl savo nuomonę studentai reiškia  kaip su 
studijomis fakultete jau nesusiję asmenys, jie nevar-
žomi pareikšti savo vertinimus, o apklausos rezulta-
tai laikytini maksimaliai atspindintys susiformavusią 
nuomonę. Kaip rodo patirtis, nemaža absolventų da-
lis jau yra dirbantys asmenys, todėl  studijų fakultete 
patirtį jie jau gali vertinti ir kaip buvę jo studentai, ir 
kaip  tam tikrą darbo patirtį įgiję asmenys. Kaip ma-
tyti iš 2 lentelėje pateiktų skaičių, visą studijų procesą 
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apibendrinamų rodiklių - studijuotų dalykų turinio, 
dėstymo kokybės, pasitenkinimo studijomis fakulte-
te reikšmės nėra  aukštos. Rašomi pažymiai viršija 6 
(„patenkinamai“) ir siekia 8 („gerai“). Galima disku-
tuoti, ar pakankamai pagrįstas ir tiksliai suformuluo-
tas klausimas, siekiantis išsiaiškinti vienu metu visų 
dėstymo turinį ir kokybę studijuotų dalykų, kurių 
skaičius bakalauro studijose siekia netoli penkiasde-
šimties, o magistro – per dvidešimt. Gana apiben-
drintas ir atsakymas į klausimą apie pasitenkinimą 
studijomis. tačiau pora bruožų iš minėtų vertinimų 
tikrai ryškėja - apskaitos ir audito absolventų rašomi 
balai iš esmės nesiskiria nuo Ekonomikos fakulteto 
vidurkio; bakalaurai padėtį vertina geriau negu ma-
gistrai; paskutinių, 2013 metų, bakalaurų vertinimai 
rodo teigiamus poslinkius vertinant studijų proceso 
parametrus. Detalesnis įgytų gebėjimų ir įgūdžių 
vaizdas atsispindi 3 lentelėje.

Pastebėtina, kad absolventų magistrų rašomi ba-
lai dažniausiai žemesni už bakalaurų; paskutinių, 
2013 metų, vertinimai daugelyje pozicijų geresni 
negu buvo prieš metus. Skirtumai nėra statistiškai 

reikšmingi ir gali būti grynai atsitiktinio pobūdžio, 
tikslesnes magistrų vertinimo dinamikos tenden-
cijas išryškins būsimos apklausos. Kitas įdomus 3 
lentelėje išryškėjęs faktas – savarankiško darbo įgū-
džių vertinimai pateikiami 7,8 - 8,39 balo gradacijo-
je, kitaip sakant, vienu balu aukštesni už 2 lentelėje 
užfiksuotus apibendrinamuosius vertinimus kitais 
aspektais. Galima teigti, kad 2 lentelėje atspindi-
ma daugiau emocinė vertinimų sritis, o 3 lentelėje 
pateikiami aštuoni klausimai apie suformuoto EF 
specialisto dalykines savybes pakankamai konkre-
tūs ir atsakymai į juos atspindi jau ne neapibrėžtus 
lūkesčius, o per studijų metus kuruojančios katedros 
pastangomis pasiektus ugdymo rezultatus. Kaip ma-
tome 3 lentelėje, aukščiausią vertinimą apskaitos 
ir audito absolventai teikia įgytiems savarankiško 
darbo  įgūdžiams, antrą-trečią vietas skiria įgytiems 
gebėjimams organizuoti ir planuoti (6,94-8,26 balo) 
ir darbo komandoje įgūdžiams (6,94-8,26 balo). Pa-
stebėsime, kad panašūs rezultatai užfiksuoti ir 2009 
– 2011 metų anketinėje apklausoje.

Atsižvelgiant į studentų išreikštą nuomonę apie 

2 lentelė. Apskaitos ir audito studentų dėstymo kokybės ir pasitenkinimo studijomis VU Ekonomikos fakultete 
vertinimas 2012-2013 metais, 10 balų skalė 

Studijų pakopa Anketų
skaičius

Studijuotų dalykų 
turinio kokybė

Studijuotų dalykų 
dėstymo kokybė

Pasitenkinimas 
studijomis fakultete

2012 metai
Bakalaurai 106 7,24 7,05 7,86
EF vidurkis (bak.) 799 7,45 7,29 7,96
Magistrai 32 6,66 6,75 7,13
EF vidurkis (mag.) 325 6,89 7,02 7,44

2013 metai
Bakalaurai 124 7,37 7,18 8,00
EF vidurkis 845 7,27 7,17 7,73
Magistrai 38 6,82 6,89 7,39
EF vidurkis (mag.) 260 6,94 7,11 7,57

Šaltinis: 2012-2013 metų VU EF absolventų apklausa

3 lentelė. VU Ekonomikos fakulteto apskaitos ir audito studijų programų studentų įgytų gebėjimų ir įgūdžių 
2012-2013 metais vertinimai 

Studijų
pakopa

Įgytų žinių 
ir gebėjimų 
atitikimas 
darbo rin-
kos porei-

kių

Galimybė 
pasirinkti 
profesijai 

būtinus pa-
sirenkamuo-
sius dalykus

Gebė-
jimai 

pritaikyti 
žinias 
prakti-

koje

Įgytų gebė-
jimų pritai-
komumas 
profesinėje 

veikloje

Gebėji-
mai ana-

lizuoti 
ir sinte-

zuoti

Sava-
rankiško 

darbo 
įgūdžiai

Darbo 
ko-

man-
doje 
įgū-
džiai

Gebė-
jimai 

organi-
zuoti ir 
planuoti

Bak.
2012 7,48 7,42 7,55 7,58 7,38 8,39 7,9 8,23

Bak.
2013 7,39 7,38 7,33 7,47 7,35 8,24 8,32 8,26

Mag. 2012 6,72 6,0 6,88 6,34 7,09 7,81 6,94 6,94
Mag. 2013 7,08 6,26 7,63 7,14 7,11 8,18 7,47 7,73

Šaltinis: 2012-2013 metų Vu EF absolventų apklausa
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poreikį stiprinti praktinį bakalauro studijų aspektą, 
atnaujinus studijų programas, paskutiniame stu-
dijų semestre bakalaurai Ekonomikos fakultete jau 
penkeri metai atlieka keturiolikos savaičių trukmės 
profesinę praktiką. Per tą laiką, kaip rodo patirtis, 
daugelis praktikantų be pagrindinio tikslo – įvykdy-
ti praktikos programą ir siekti kuo išsamesnio savo 
specializacijos žinių pritaikymo, įsitvirtina kaip pers-
pektyvūs, kvalifikuoti darbuotojai ir padeda spręsti 
ne vieną įmonei ar organizacijai iškilusią problemą. 
Savo ruožtu, susipažinti su praktikantais pakanka-
mai laiko turi ir darbdaviai, todėl 2010 metais buvo 
atlikta pilotinė, o vėliau - darbdavių apklausos apie 
ištisinės praktikos vietas; jų rezultatai pateikiami 4 
lentelėje. 

Lyginant absolventų ir darbdavių atsakymus į 
tuos pačius klausimus (pavyzdžiui, studento atitiki-
mas rinkos poreikių (darbdaviai – 8,8 balo, absol-
ventai – 6,7-7,48 balo), studento praktinis pasiren-
gimas (darbdaviai – 8,8 balo, absolventai – 6,9-7,6 
balo), galima teigti, kad studentai „pasikuklino“ ne 
mažiau kaip vienu balu. tačiau vertingiausia 4 len-
telės informacija – tai gera darbdavių nuomonė apie 
Ekonomikos fakulteto, taip pat ir apskaitos ir audito, 
paruošiamų specialistų lygį. Kaip minėta, universi-
tetinį išsilavinimą turintys apskaitos ir audito speci-
alistai yra paklausūs, o geriausias jų įvaizdis – pačių 
darbdavių patvirtinta aukšta kokybė. Kaip matyti iš 
4 lentelės, gausaus būrio buhalterinės apskaitos ir 
audito specializacijos absolventų pasirengimo dar-
binei veiklai vertinimai yra „gerai“ ir „labai gerai“, 
o atitinkamai „labai gerai“ įvertinta ir tokį studentų 
paruošimą užtikrinanti studijų programa.

Lietuvos universitetų absolventai sudaro tik 13-
15 procentų visų išleidžiamų apskaitos specialistų, o 
tai reiškia, kad aukščiausios kvalifikacijos specialistų 
trūkumas gali sukelti problemų. Šį teiginį jau dabar 
patvirtina atliktų, atsižvelgiant į finansinės krizės 
pasekmes, 2004-2010 metų tyrimų duomenys, pa-

tvirtinantys, kad nors įvairius žemesnio lygio kursus 
ir mokymo programas baigusių apskaitos ir audito 
specialistų, įskaitant ir koleginio išsilavinimo absol-
ventus, pasiūla viršija paklausą, tarp jų smarkiai pa-
didėjo bedarbystė, tačiau tai nepalietė universitetinį 
išsilavinimą turinčių specialistų. Atvirkščiai, „buhal-
terinės apskaitos ir apmokestinimo posričių univer-
sitetinį išsilavinimą turinčių bedarbių skaičius 2004-
2010 metų laikotarpiu sumažėjo beveik keturis kar-
tus ir 2010-07-01 buvo beveik 17 kartų mažesnis, nei 
laisvų darbo vietų skaičius“ (Pakalnienė, 2011, 256 
p.). tai dar kartą įrodo, kad Lietuvos universitetai, 
tarp jų ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulte-
tas, atlieka savo misiją ruošdami paklausius rinkos 
poreikiams apskaitos ir audito specialistus.

išVados

Vu Ekonomikos fakultetas išsiskiria savo ilga-
mečiu indėliu, ruošiant aukščiausios kvalifikacijos  
apskaitos ir audito specialistus. nuo veiklos pradžios 
išleistos penkiasdešimt aštuonios, viršijančios 7000 
absolventų skaičių, laidos.

Per nepriklausomybės metus suformuota euro-
pinio pavyzdžio trijų pakopų studijų sistema ir jos 
reikalavimus atitinkančios apskaitos ir audito stu-
dijų programos, teigiamai įvertintos išorinį studijų 
programų  vertinimą atlikusių tarptautinių ekspertų. 
Vykdomų fakultete apskaitos ir audito bakalauro ir 
magistro studijų programų tikslų ir jų siekinių sąsa-
jos su reikiamų žinių ir gebėjimų ugdymu  grindžia-
mos holistiniu požiūriu į universalaus specialisto 
ruošimą. 

Vertinant apskaitos ir audito studijų programų 
eigą, remtasi stojimo į  Ekonomikos fakultetą, stu-
dentų pažangumo studijų metu, gausių anketinių 
apklausų duomenimis. informacijos apie įvairius 
analizuojamųjų studijų programų kokybinius aspek-
tus analizė pagrindžia teiginius, kad šias studijas ren-

4 lentelė. Darbdavių nuomonė apie VU Ekonomikos fakulteto bakalaurus ir buhalterinės apskaitos 
ir audito (BAA) specializacijos absolventus 2011- 2013 metais, 10 balų skalė

Kokiu mastu praktikan-
to parengimas: 

Kokiu 
mastu, 

Jūsų nuo-
mone, 

programa 
pajėgi 

suformuo-
ti profesi-
nius gebė-

jimus?

Ar pa-
kankamai 

laiko 
skiriama 
studentų 

praktikai?

Kaip vertinate studentą (prakti-
kos atlikimo požiūriu): Ben-

dras 
pro-

gramos 
įverti-
nimas

atitinka 
rinkos 

poreikius

atitinka 
Jūsų įmo-
nės/ orga-
nizacijos 
poreikius

teorinis 
pasiren

gimas

praktinis 
pasiren

gimas

pareigin

gumas

BAA, 2011 8,83 9,04 8,4 8,72 9,36 8,8 9,87 9,16
BAA, 2012 8,86 8,98 8,37 8,53 9,21 8,62 9,9 9,18
BAA, 2013 8,71 8,79 8,37 8,47 9,1 8,49 9,8 9,01
EF, 2011-2013 8,80 – 8,85 8,85-8,88 8,40-8,48 8,57-8,79 9,25-9,31 8,77-8,84 8,79-9,86 9,18-9,2

Šaltinis: darbdavių apklausų 2011 - 2013 metų rezultatai
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kasi išskirtinai geri mokiniai ir studentai; jie pasiekia 
gerų studijų rezultatų; kaip būsimieji specialistai la-
bai gerai vertinami darbdavių. Studentų išreikštos 
nuomonės apie studijuotus dalykus leidžia teigiamai 
vertinti Apskaitos ir audito katedros dėstymo,  taip 
pat ir specialistų ruošimo lygį; studentai pakanka-
mai aukštai vertina   įgytas žinias bei gebėjimus.

Palaikant ir užtikrinant apskaitos ir audito stu-
dijų kokybę 2010-2013 m. Ekonomikos fakultete 
atlikta studijų programų korekcija ir atnaujinimas, 
atsižvelgiant į naujus europinius standartus atitin-
kančius reikalavimus, įdiegta ECtS kreditų sistema, 
taikomi kokybės vadybos sistemos elementai ir pan. 
Pagal naujus reikalavimus parengtomis studijų pro-
gramomis siekiama geriau realizuoti studijų progra-
mų tikslus ir studijų rezultatus, derinti studijų da-
lykų (modulių) sąsajas, diegti inovatyvius mokymo 
metodus, įgyvendinti priemonių studijų kokybei 
palaikyti bei gerinti planus.        
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european standards and preparation oF accountinG and audit specialists at 
the Faculty oF economics oF Vilnius uniVersity 

Jonas martinavičius, lionius Gaižauskas

summary
The article deals with preparation of accounting and audit graduates at university level, namely, in the Faculty of 

Economics at Vilnius university. The amounts of graduates and the analysis of average figure trends prove that more 
than 8400 highly qualified accounting and audit specialists were prepared during 58 years. The share of Faculty of Eco-
nomics makes about one third of accounting and audit graduates among the universities of in Lithuania. 

The main aims and objectives of Bachelor and Master study programmes in Accounting and Audit as well as the 
experience and outcomes of the implementation of the studies at the Faculty of Economics are described. 

Quality assurance and support of the studies at the Faculty and the Department of Accounting are presented by 
means of abundant data of survey by students, graduates and employers. The analysis of the survey results gives an 
opportunity to obtain a thorough view of the study process in respect to teaching and subject quality, popularity, dis-
cipline, the level of the taught subjects and the graduates’ obtained knowledge and acquired competences. At the same 
time, the renewal of the study programmes of Accounting and Audit is in the progress, and the implementation of the 
European Credit transfer and Accumulation System is the target of the process.
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ĮVadas

Globalizacijos procesų plotmėje sėkminga įmo-
nių veikla priklauso nuo tinkamai pasirinktos vei-
klos strategijos ir veiklos modelio, nuo to, kaip 
įmonės sugeba išnaudoti savo turimą rinkos prana-
šumą ir įtvirtinti savo pozicijas rinkoje. Pastarųjų 
kelių dešimtmečių istorinėje retrospektyvoje įmonių 
vykdomi konsolidacijos procesai suteikė naujas ga-
limybes vystyti savo veiklą. Bendrovės, įsigydamos  
konkurentų, sumažindavo konkurenciją rinkoje, 
padidindavo savo turimos rinkos dalį, sumažindavo 
paslaugų teikimo sąnaudas pasinaudodamos masto 
ekonomijos efektu.

Susijungimų ir įsigijimų problematika autorių 
nagrinėta įvairiais aspektais. Stanikūnas (2009), 
Reed, Lajoux, nesvold (2007), DePamphilis (2011, 
2012), Miečinskienė (2009), Kancerevyčius (2006), 
Mackevičius, Poškaitė (1998) nagrinėjo susijungimų 
ir įsigijimų sandorių tipus ir formas, susijungimų 
ir įsigijimų koncepciją bei šios rinkos problemati-
ką. Yra atlikta tyrimų (Reed, Lajoux, nesvold, 2007, 
DePamphilis, 2011, 2012, Meelen, 2010, Gaughan,  
2007, Kengelbach, Ross, 2011), kuriuose yra anali-
zuojamas susijungimų ir įsigijimų rinkos ciklišku-
mas. Autoriai (Piesse, Lee, Lin, Kuo, 2013, Harford, 
2011) savo tyrimuose išskyrė teorijas, kurios pagrin-
džia susijungimų ir įsigijimų motyvus. Fiordelisi 
( 2009), novickytė  (2010a, 2010b), novickytė, Ja-
sienė (2011) analizavo susijungimus ir įsigijimus bei 
konsolidacinius procesus Europos bankininkystės 
sektoriuje.

taigi nagrinėjamos problemos aktualumas ir 
svarba rinkoje leidžia plėtoti tyrimus šioje srityje. 
Šio straipsnio tikslas yra atlikti teorinę susijungimų ir 
įsigijimų koncepcijų lyginamąją analizę ir nustatyti 

lina noVickytė, darius saikeVičius
Vilniaus universitetas

susiJunGimŲ ir ĮsiGiJimŲ sandoriŲ GloBalioJe 
rinkoJe analiZė

anotacija. Straipsnyje yra nagrinėjama įmonių susijungimų ir įsigijimų problematika. Atlikta koncepcijų analizė, 
nustatyti veiksniai, lemiantys susijungimų ir įsigijimų vyksmą globalioje rinkoje, išskiriami atskirų veiksnių ypatumai. 
Pateikta  2006-2013 m. i pusm. pasaulyje vykusių susijungimų ir įsigijimų sandorių analizė. Atlikta susijungimų ir 
įsigijimų analizė parodė, kad šių sandorių rinka pasižymi cikliškumu ir finansinio nuosmukio laikotarpio susijungi-
mai ir įsigijimai dažniausiai yra nulemti kitų priežasčių, nei ekonomikos augimo stadijoje. Pažymėtina, kad egzistuoja 
skirtumai tarp susijungimo ir įsigijimo sąvokų, todėl būtina jas vartoti tiksliai ir nelaikyti sinonimais. Yra išskirtos trys 
korporacinio valdymo teorijos (neoklasikinė, agentų ir elgsenos), kurių nuostatomis yra aiškinamas susijungimų ir 
įsigijimų sandorių vyksmas rinkoje.

raktažodžiai: susijungimai, įsigijimai, konsolidacija, sandorių bangos, agentų teorija, neoklasikinė teorija, elgse-
nos teorija.

šių sandorių sudarymo priežastis globalioje rinkoje. 
Straipsnyje, remiantis įvairių autorių darbų ana-

lize, yra teoriškai analizuojama susijungimų ir įsigi-
jimą sąvokos, atliktas teorijų, aiškinančių sandorių 
sudarymo priežastis, vertinimas, analizuojama šių 
sandorių istorinė raida ir vyksmas globalioje rinko-
je. naudojami kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo me-
todai. teorinį pagrindą sudaro sisteminė mokslinės 
literatūros analizė, pagrįsta lyginimu, sisteminimu, 
apibendrinimu bei logine analize. Praktinį pagrin-
dą sudaro sandorių raidos dinaminė ir struktūrinė 
analizė. 

1. susiJunGimŲ ir ĮsiGiJimŲ esmė ir 
raida
Susijungimų ir įsigijimų procesas ekonomikos 

teorijoje ir praktikoje yra labai svarbus ir yra vienas 
iš reikšmingiausių įmonių ekonominio vystymosi 
pagrindų. Šių sandorių rinka taip pat daro įtaką ir 
visam finansų sistemos lėšų paskirstymo / perskirs-
tymo srautui.

Pastaraisiais dešimtmečiais susijungimų ir įsigiji-
mų sandorių rinka sparčiai plėtėsi. Pasaulinis finan-
sinis nuosmukis (prasidėjęs 2007 m. JAV antrinių 
paskolų rinkoje) šiek tiek pristabdė šių sandorių rin-
ką, tačiau įmonės, siekdamos įvairių tikslų (plėtros, 
veiklos efektyvumo ir kt.), jungėsi ar įsigijo kitas 
įmones, nes rinkoje buvo susidariusios galimybės 
pigiai įsigyti konkretaus verslo, kuris ateityje padi-
dintų įsigyjančios įmonės įtaką rinkoje ir / ar opti-
mizuotų jos veiklą. 

Susijungimas ir / arba įsigijimas gali būti pasiren-
kamas kaip būdas vykdyti įmonės plėtrą šalyje arba 
už jos ribų. Įmonė, vykdydama tokią plėtrą, gali įsi-
gyti kitų įmonių akcijų, pirkti kitas įmones arba jų 
dalis.
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Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Lie-
tuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000) yra 
nustatyti galimi juridinių asmenų jungimo būdai. 
Remiantis Civiliniu kodeksu skiriamas įmonės pri-
jungimas ir sujungimas. Prijungimas apima vieno ar 
daugiau juridinių asmenų prijungimą prie kito juri-
dinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuoja-
mo juridinio asmens teisės ir pareigos, o sujungimas 
– tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivieni-
jimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos 
reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme 
(1999 (aktuali redakcija, 2012)) yra pateikta koncen-
tracijos samprata. teigiama, kad koncentracija yra 
susijungimas, kai prie ūkio subjekto, kuris tęsia vei-
klą, prijungiami vienas ar keletas kitų ūkio subjektų, 
kurie kaip savarankiški ūkio subjektai baigia veiklą, 
arba kai įsteigiamas naujas ūkio subjektas iš dviejų 
ar daugiau ūkio subjektų, kurie kaip savarankiški 
ūkio subjektai baigia veiklą. Koncentracija taip pat 
laikomas kontrolės įgijimas, kai tas pats fizinis as-
muo ar tie patys fiziniai asmenys, kurie turi vieno ar 
daugiau ūkio subjektų kontrolę, arba ūkio subjektas 
ar keletas ūkio subjektų, veikdami susitarimo pa-
grindu, kartu steigia naują ūkio subjektą arba įgauna 
kito ūkio subjekto kontrolę įsigydami įmonę ar jos 
dalį, visą ūkio subjekto turtą ar turto dalį, akcijas ar 
kitus vertybinius popierius, balsavimo teises, suda-
rydami sutartis ar kitu būdu. taigi galima teigti, kad 
susijungimo ir įsigijimo kaip proceso rezultatas gali 
būti koncentracija.

Labiausiai paplitę ir literatūroje skiriami šie kon-
centracijos būdai:

Ūkio subjektų susijungimas. ◆
Ūkio subjektų įsigijimas. ◆
Ūkio subjekto steigimas. ◆

R. Stanikūnas (2009) teigia, kad koncentracija, 
susiliejimas – tai dviejų ar daugiau anksčiau buvu-
sių nepriklausomų ūkio subjektų susijungimas. taigi 
susijungimai (angl. merger) ir įsigijimai (angl. acqui-
sition) suprantami kaip įmonių koncentracija ir daž-
nai šios sąvokos vartojamos kaip sinonimai. 

taip pat skiriama dar viena sąvoka – perėmimas 
(angl. takeover) arba akcijų paketo (kontrolinio) įsi-
gijimas / pirkimas; šia sąvoka yra apibūdinama vei-
kla, kurios metu tampama pagrindiniu bendrovės 
savininku įsigyjant kontrolinį įmonės akcijų pake-
tą (50 proc. + 1 akcija). tačiau reikia paminėti, kad 
kontrolinis akcijų paketas gali būti ir mažesnis kaip 
50 proc.; iš esmės tai yra akcijų kiekis, kurių savinin-
kas gali kontroliuoti įsigytą įmonę, nes nesant stam-
bių akcininkų, įmonės kontrolė gali priklausyti ir 
turint mažesnį kontrolinį akcijų paketą. Paminėtina, 
kad perėmimo sąvoka dažnai yra vartojama vykdant 
priešiškus įsigijimus / pirkimus. 

Įmonės pirkimas gali būti atliekamas įvairiais 
būdais: įmonės akcijų įsigijimas naudojant užstatą 
(svertinis išpirkimas (angl. LBO), vadovų vykdomas 

išpirkimas (angl. MBO), priešiški įsigijimai, reka-
pitalizacija, atvirkščias susijungimas (kai įsteigiama 
vieša įmonė nevykdant pirminio akcijų siūlymo), 
įmonės vienos ar kelių veiklos rūšių pardavimas ir 
visi kiti galimi pirkimo / pardavimo sandoriai, kai 
įmonės kontrolė pereina iš vienų įmonės akcininkų 
kitiems.

Gali būti skiriami ir prisijungimai, kai didesnė 
(arba rinkoje dominuojanti) įmonė prisijungia vieną 
arba kelias įmones, dėl to prijungta įmonė netenka 
savarankiškumo ir nutraukia veiklą (žr. 1 pav.).

1 pav. Susijungimų ir įsigijimų tipai
Sudaryta autorių

 
Autoriai (Reed, Lajoux, nesvold, 2007; DePamp-

hilis, 2011; 2012) taip pat pateikia susijungimų ir 
įsigijimų sampratą. Jie teigia, kad susijungimas turi 
aiškią teisinę paskirtį ir neturi nieko bendra su tuo, 
kaip susijungusios įmonės bus valdomos. Susijun-
gimas yra apibrėžiamas kaip sandoris, kai viena 
įmonė sujungiama su kita, ir ji nustoja egzistavusi 
kaip juridinis asmuo. Visi susijungimai yra griežtai 
reguliuojami ir vykdomi įstatymų nustatyta tvarka, 
nes jie įvyksta kaip formalus sandoris vadovaujantis 
valstybės, kurioje jie vyksta, įstatymais ir kitais teisės 
aktais. Dažnai manoma, kad susijungdamos įmo-
nės savo veiklą tęs lygiaverčiais pagrindais, tačiau 
ši nuomonė yra klaidinga, nes, įvykus susijungimo 
sandoriui, viena įmonė priklausys kitai įmonei ir šio 
sandorio darinys – viena įmonė nustoja egzistavusi 
ir tokiu atveju negali būti jokių lygiaverčių santykių.

Reed, Lajoux, nesvold (2007), kitaip nei R. Sta-
nikūnas (2009), skiria atskirą susijungimų formą – 
įmonių konsolidaciją. Jie teigia, kad dviem įmonėms 
susijungus yra įkuriama nauja, kuri laikoma buvusių 
įmonių teisių perėmėja (angl. successor) ir buvusios 
įmonės nustoja egzistavusios. Šiuo atveju prieš susi-
jungimą / konsolidaciją buvusių įmonių akcijos yra 
konvertuojamos į naujos įmonės akcijas. Įsigijimą 
autoriai vertina kaip procesą, kurio metu pirkėjui 
nuosavybės teise atitenka įmonės akcijos arba įmo-
nės turtas. tokio sandorio objektas – įmonės akcijos 
arba įmonės turtas.

taigi įmonės įsigijimas yra bendresnė sąvoka, 
kuri vartojama apibūdinti nuosavybės perdavimą / 
pasikeitimą. O susijungimas yra siauresnė sąvoka, 
vartojama apibūdinti teisinį sandorio aspektą. Įmo-
nių įsigijimas gali būti laikomas įmonių susijungimu 
ir gali juo nebūti. 

Susijungimai paprastai grupuojami į tris katego-
rijas: horizontalūs – kai jungiasi konkuruojančios tos 
pačios šakos įmonės; vertikalūs – kai jungiasi tam 
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tikrais ryšiais saistomos įmonės, pavyzdžiui, pirkėjas 
– pardavėjas ar klientas – tiekėjas; konglomeratiniai 
– kai jungiasi skirtingų šakų įmonės (žr. 2 pav.).

Pastebėtina, kad literatūroje yra skiriamos ir ki-
tos susijungimų ir įsigijimų formos. Kancerevyčius 
(2006) dar išskiria koncentracinių susijungimų ir 
įsigijimų formą, kai perkamos įmonės, susietos pa-
našiais gamybos procesais, technologijomis arba 
produktų linijomis. Įsigijus tikimasi pasinaudoti 
bendrais ištekliais, bendrais paskirstymo kanalais, 
įžengti į susijusio produkto rinką. Miečinskienė 
(2009) koncentracinius susijungimus išskaido į rin-
kos plėtros susijungimus ir produkto plėtros susi-
jungimus. tačiau abiem atvejais susijungia įmonės, 
tarpusavyje susijusios, t. y. prekiaujančios tais pačiais 
produktais skirtingose rinkose, arba įmonės, pre-
kiaujančios susijusiais produktais toje pačioje rinko-
je. tokie susijungimai ir įsigijimai gali būti vadinami 
mišriaisiais (kadangi jie nėra nei horizontalieji, nei 
vertikalieji).

Vykdant susijungimus ir įsigijimus dažniausiai 
rinkoje didėja koncentracija. Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatyme (Lietuvos Respublikos kon-
kurencijos įstatymas, 1999 (aktuali redakcija, 2012) 
yra apibrėžta dominuojanti padėtis rinkoje – vieno 
ar daugiau ūkio subjektų padėtis atitinkamoje rin-
koje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija 
arba kuri leidžia daryti vienpusę lemiamą įtaką ati-
tinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkuren-
ciją. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad ūkio 
subjektas (išskyrus mažmenine prekyba besiverčian-
tį ūkio subjektą) turi dominuojančią padėtį atitinka-
moje rinkoje, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau 
kaip 40 proc. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, 
kad kiekvienas iš trijų ar mažesnio skaičiaus ūkio 
subjektų (išskyrus mažmenine prekyba besiverčian-
čius ūkio subjektus), kuriems tenka didžiausios ati-
tinkamos rinkos dalys, kartu sudarančios 70 proc. ar 
didesnę atitinkamos rinkos dalį, turi dominuojančią 
padėtį. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad 
mažmenine prekyba besiverčiantis ūkio subjektas 
turi dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jei-
gu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 30 proc. Jei-
gu neįrodoma priešingai, laikoma, kad kiekvienas iš 
trijų ar mažesnio skaičiaus mažmenine prekyba be-
siverčiančių ūkio subjektų, kuriems tenka didžiau-
sios atitinkamos rinkos dalys, kartu sudarančios 55 
proc. ar didesnę atitinkamos rinkos dalį, turi domi-
nuojančią padėtį.

Įmonių susijungimo būdus ir jų reikšmę nagri-
nėjo J. Mackevičius ir D. Poškaitė (1998). Jie nuro-
do, kad pasaulinėje praktikoje dažniausiai pasitaiko 
motininės (patronuojančios) kompanijos koncepci-
ja, pagrįsta juridine kontrole, t. y. daugumos balsų 
persvara. Įmanoma ir alternatyvi įmonių grupė, į 
kurią kompanijos susijungia ūkio vieneto pagrindu. 
tai ekonominė sąjunga, kurioje visi akcininkai yra 
nepriklausomi arba jie sudaro daugumą ar mažumą 

ir turi vienodas teises. taip gali susijungti dvi lygia-
vertės įmonės.

2 pav. Susijungimų ir įsigijimų formos
Sudaryta autorių

J. Mackevičius ir D. Poškaitė (1998) pabrėžia, 
kad nei motininės (patronuojančios) įmonės, nei 
ūkio vieneto koncepcija netinka įmonėms, kurios 
priklauso daugiau kaip vienai grupei arba iš dalies 
vienai grupei – tokiu atveju yra taikoma nuosavybės 
koncepcija, kai yra pabrėžiama ne juridinės kontro-
lės ar ūkio vieneto reikšmė, o nuosavybė, nuosavy-
bės teisė, kuri suteikia galimybę daryti esminę įtaką 
komercinei ir finansinei įmonės politikai bei spren-
dimams.

Pažymėtina, kad skirtingais laikotarpiais susijun-
gimus ir įsigijimus lemia įvairios priežastys ir veiks-
niai. Mokslinėje literatūroje plačiai yra analizuoja-
mos susijungimų ir įsigijimų sandorių bangos. Vis 
dėlto labiausiai analizuota yra Jungtinių Amerikos 
Valstijų įmonių susijungimų ir įsigijimų sandorių 
rinka. Autoriai (DePamphilis, 2011; 2012; Reed, La-
joux, nesvold, 2007; Mellen, 2010; Gaughan, 2007; 
Kengelbach, Roos, 2011) išskyrė 6 susijungimų ir įsi-
gijimų bangas ir nustatė jas lėmusias priežastis.

Pirmoji banga apima laikotarpį nuo 1897 iki 1904 
metų ir laikoma horizontalaus konsolidavimosi lai-
kotarpiu. Šiuo laikotarpiu dažniausiai vyko hori-
zontalūs susijungimų ir įsigijimų sandoriai, kuriuos 
lėmė padidėjusi koncentracija metalo, transporto 
ir kasybos sektoriuose. Įmonės jungėsi siekdamos 
efektyvumo, be to, šiuos sandorius skatino migracija 
į Vakarus ir technologijų pažanga bei JAV įgyven-
dinamas Sherman‘o antimonopolinis įstatymas. Vis 
dėlto dėl apgaulingo sandorių finansavimo ir akcijų 
rinkos griūties 1904 metais šių sandorių rinka žlu-
go. 

Antroji banga (1916 – 1929) apibūdinama kaip 
didėjančios koncentracijos laikotarpis. Šiuo laiko-
tarpiu JAV įsilieja į pokario ekonomikos augimą. 
Susijungimai dažniausiai vyko horizontaliai ir dar 
labiau didino koncentraciją pramonės sektoriuje. 
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Vis dėlto 1929 metais žlugusi akcijų rinka ir priimtas 
Clayton‘o aktas, kuriame buvo apibrėžta monopoli-
nė praktika, iš esmės sustabdė tokių sandorių suda-
rymą rinkoje. 

Trečioji banga (1965 – 1969) yra vadinama „kon-
glomeratų era“. tuo metu sparčiai augo JAV akcijų 
rinkos, ypač didėjo įmonių akcijos kainos ir pelno 
santykis (angl. P/E – price-to-earnings). Įmonės, tu-
rinčios didelį P/E santykį, patrauklios investuoto-
jams, ir buvo ieškoma galimybių padidinti šį santy-
kį vykdant įsigijimus, o ne reinvestuojant į įmonę. 
Buvo sukurta piramidė, kurios esmė ta, kad įmonės, 
turinčios santykinai aukštą P/E rodiklį, investuo-
davo / įsigydavo įmones, kurių P/E santykis žemas 
ir taip padidindavo vienai akcijai tenkančio pel-
no dydį (angl. EPS – earnings per share). Didesnis 
gautas jungtinės įmonės akcijos pelningumas kėlė 
tokios įmonės akcijos rinkos kainą, o tai lėmė, kad 
jungtinės įmonės P/E santykis nebūdavo mažesnis 
nei įmonės pirkėjos P/E prieš sudarant tokį sandorį. 
Siekdamos palaikyti šią piramidės struktūrą, įsigy-
jamos įmonės turėdavo didinti savo pelną ir skatinti 
investuotojus į jas investuoti. Įmonių, turinčių žemą 
P/E ir veikiančių pelningai, skaičius mažėjo, taip pat 
mažėjo jungtinių įmonių P/E rodikliai. taigi didesnė 
kaina, mokama už perkamą įmonę, sudarė sąlygas 
didėti konglomeratiniam svertui, kuris lėmė tokios 
piramidės griūtį. 

Ketvirtoji banga (1981 – 1989) apibūdinama kaip 
išlaidų mažinimo arba taupymo era. Ši įmonių su-
sijungimų ir įsigijimų banga pasižymėjo priešišku 
įmonių perėmimu (pirkimu) ir buvo naudojamas 
naujas įmonių įsigijimų būdas – svertinis išpirki-
mas. Svertinis išpirkimas (angl. Leveraged Buyout, 
LBO) – sandoris, sudaromas tada, kai investuotojas, 
dažniausiai finansinis rėmėjas (privataus kapitalo in-
vesticijų įmonė), įsigyja bendrovės kontrolinį akcijų 
paketą pasitelkdamas skolintus pinigus, finansinį 
svertą.

Svertinio išpirkimo atveju skolinamasi lėšų iš 
banko ar paskolų kapitalo rinkos dalyvių. Svari įmo-
nės įsigijimo kainos dalis padengiama skolintomis 
lėšomis, tokiu būdu investicija tampa svertinė (angl. 
leveraged). Įsigytos įmonės turtas panaudojamas kaip 
pasiskolinto kapitalo užstatas. tai ganėtinai rizikin-
ga investavimo taktika. tiek smulkios, tiek stambios 
bendrovės, priklausančios įvairioms pramonės ša-
koms, yra svertinio išpirkimo sandorių „taikinys“.

Svertinio išpirkimo ir priešiško perėmimo strate-
gija buvo taikoma įsigyjant JAV įmones, o tokių san-
dorių pirkėjo kilmė buvo už JAV ribų. Šis laikotarpis 
laikomas išskirtiniu, nes pirmą kartą istorijoje už-
sienio pirkėjų sudaryti sandoriai JAV viršijo šių san-
dorių vertės ir kiekio mastą, o JAV įmonių įsigijimų 
sandoriai užsienyje (Europoje, Kanadoje ir Ramiojo 
vandenyno šalyse) nepasiekė tokių apimčių. užsie-
nio šalių pirkėjus pasirinkti JAV rinką skatino šios 
rinkos dydis, veiklos ribojimų perimamai įmonei pa-

naikinimas, JAV technologijų pažanga, JAV dolerio 
vertės sumažėjimas užsienio valiutų atžvilgiu. užsie-
nio bendrovės buvo linkusios mokėti didesnę kainą 
už JAV bendrovę, nes jų valiutos (palyginti su JAV 
doleriu) didesnė vertė santykinai mažino įsigyjamos 
įmonės kainą. Be to, palanki apskaitos politika leido 
užsienio pirkėjams įsigijimo metu susidariusį pres-
tižą nudėvėti per metus nuo sandorio sudarymo, o 
JAV įmonės prestižą galėjo amortizuoti per ilgesnį 
laikotarpį.  

Vis dėlto nagrinėjamojo laikotarpio pabaigoje su-
sijungimų ir įsigijimų sandorių rinkos apimtis suma-
žėjo dėl lėtėjančios ekonomikos plėtros ir skelbiamų 
įmonių, įsigyjamu taikant svertinį išpirkimą, ban-
krotų. Be to, padidėjusios rizikos obligacijų rinkoje 
(angl. junk bond market), išseko galimybė skolintis, 
ir šios rinkos formuotojai ir draudikai pasitraukė iš 
jos dėl didelio pajamingumo vertybinių popierių ga-
limo rinkos žlugimo.

Penktoji susijungimų ir įsigijimų sandorių ban-
ga, vykusi 1992 – 2000 metais, vadinama „strategi-
nių mega susijungimų“ amžiumi. JAV ekonomikos 
plėtra, informacinių technologijų revoliucija, vals-
tybės reguliavimo sumažėjimas, prekybos kliūčių 
naikinimas, pasauliniu mastu vykusi privatizacija 
buvo skatinamoji susijungimų ir įsigijimų sandorių 
sudarymo jėga. Sandorių skaičius ypač padidėjo de-
šimtuoju XX a. dešimtmečiu, tačiau 2000 m. sprogus 
interneto burbului JAV, pasaulio ekonomikos plėtra 
sulėtėjo ir sumažėjo rinkoje sudaromų susijungimų 
ir įsigijimų sandorių.

Paskutinė – šeštoji  banga (2003 – 2007) vadi-
nama „sverto atgimimu“. 2005 – 2007 metais JAV 
finansų rinkose buvo paplitę svertinis išpirkimas, 
privataus kapitalo investicijos, struktūrizuotų verty-
binių popierių, kurie užtikrinami skolintais ir kitais 
skirtingos rizikos lygio įsipareigojimais, platinimas. 
Didelė tokių sandorių dalis, ypač nekilnojamuoju 
turtu draustų vertybinių popierių leidimas, turėjo 
sindikuotų paskolų savybių, kai paskolos buvo per-
kamos ir perparduodamos investuotojų rinkai. Kaip 
žinoma, ši struktūrizuotų vertybinių popierių rinka 
žlugo ir buvo viena iš pagrindinių priežasčių, sukė-
lusių pasaulinę finansų krizę.

Būtų galima šias autorių išskirtas bangas papildyti 
septintąja banga – finansų sektoriaus konsolidacijos 
banga, kurios pradžia 2007 – 2008 metai. 2007 me-
tais JAV prasidėjęs finansinis nuosmukis turėjo daug 
negatyvių darinių, ypač finansų sektoriuje. Dalis fi-
nansų sektoriaus dalyvių – bankų – žlugo, dalis buvo 
perimta valdyti vyriausybių, o dalis bankų jungėsi. 
Ši krizė taip pat paspartino peržiūrėti ir tobulinti fi-
nansų sistemos reguliavimo ir priežiūros reikalavi-
mus, ypač reglamentuojančius bankų veiklą. 

 Apibendrintai teigtina, kad nors susijungimų ir 
įsigijimų sąvokos kartais yra vartojamos kaip sinoni-
mai, vis dėlto reikėtų jas skirti, nes įsigijimu yra lai-
komas toks sandoris, kai pirkėjas įsigyja daugiau kaip 
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50 proc. perkamos įmonės nuosavo kapitalo (arba turi 
reikšmingą įtaką priimant sprendimus). Susijungimu 
laikomas toks sandoris, kai dvi ir daugiau įmonių 
susijungia ir jų pagrindu yra įkuriama nauja įmonė 
(arba atsižvelgiant į derybų galią – išlieka kažkuri iš 
sandoryje dalyvavusių įmonių1). taip pat reikėtų pri-
tarti nuomonei, kad susijungimai ir įsigijimai gali būti 
vadinami ir koncentracija, tačiau būtinas papildomas 
įvertinimas (įsigijimo atveju ne visada bus susijungi-
mas, todėl ir ne visada sudarius įsigijimo sandorį rin-
koje sumažės veikiančių subjektų).

Autorių nuomone, skirtinga šalių ekonominė pa-
dėtis, jų išsivystymo lygis lemia ir skirtingus moty-
vus sudaryti tokius sandorius. Analizuojant sandorių 
rinką istorinėje retrospektyvoje, matoma, kad susi-
jungimų ir įsigijimų sandorių vyksmą galima skirs-
tyti į bangas. Skirtingą sandorių masto intensyvumą 
lėmė įvairios priežastys ir veiksniai. Pažymėtina, kad 
pastarojo laikotarpio sandoriai gali būti priskiriami 
naujajai bangai, kai dalis finansų sektoriaus dalyvių 
jungėsi arba buvo įsigyti.

2. susiJunGimŲ ir ĮsiGiJimŲ sandoriŲ 
sudarymĄ aiškinančiŲ teoriJŲ 
analiZė

Pabrėžtina, kad susijungimų ir įsigijimų proble-
matika yra plačiai tirta ir literatūroje yra skiriamos 
teorijos, aiškinančios šio vyksmo motyvus. J. Har-
ford (2011), apibendrindamas atliktus tyrimus tei-
gia, kad susijungimus ir įsigijimus aiškinantys mo-
tyvai ir priežastys gali būti priskirtos neoklasikinės, 
agentų ir elgsenos teorijoms. J. Piesse, C.-F. Lee, L. 
Lin, H.-C. Kuo (2013), analizuodami susijungimų 
ir įsigijimų motyvus, išskiria 8 teorijas (hipotezes), 
kuriomis yra aiškinamas susijungimų ir įsigijimų 
vyksmas rinkoje:

Efektyvumo hipotezė. ◆
Agentų teorija. ◆
Laisvo pinigų srauto hipotezė. ◆
Rinkos galios hipotezė. ◆
Diversifikavimo hipotezė. ◆
informacijos hipotezė. ◆
Bankroto išvengimo hipotezė. ◆
Apskaitos ir mokesčių poveikio hipotezė. ◆

Vis dėlto pastebima, kad literatūroje išskirtos 
teorijos kartais susipina ir yra jungiamos į vieną. J. 
Piesse, C.-F. Lee, L. Lin, H.-C. Kuo (2013) hipotezes 
reikėtų priskirti prie J. Harford (2011) išskirtų teori-
jų (žr. 3 pav.).

neoklasikine teorija aiškinami ir grindžiami su-
sijungimai ir įsigijimai, kuriuos sukelia ekonominiai 
sutrikimai, dėl kurių vyksta ekonomikos sektoriaus 
pertvarkymas. teigiama, kad rinkoje įvyksta įmonės 
1 Galima pateikti tokios situacijos pavyzdį: tradiciškai susijun-
gimu yra laikoma, kai, pvz., A+B+C=D, bet gali būti ir tokia 
susijungimo situacija, kai A+B+C=B (šiuo atveju, teigtina, kad 
B įmonė, sudarant sandorį, turėjo arba įgijo derybinį pranašu-
mą).

veiklos rezultatų gerinimas ir (ar) motyvacija atlikti 
veiklos perskirstymą naudojant susijungimų ir įsigi-
jimų sandorius, kai ekonomikoje susiformuoja tech-
nologiniai, reguliavimo arba ekonominiai šokai. Šią 
prielaidą pagrindžia empiriniai B. Jovanovic ir P. L. 
Rousseau (2008) tyrimai. Jie teigia, kad susijungimai 
įvyksta tada, kai pradeda plisti nauja technologija. 
Šių autorių tyrimai pagrindžia du svarbius technolo-
gijų kaita pažymėtus laikotarpius: elektros ir vidaus 
degimo variklio išradimo (1890 – 1930) ir informa-
cinių technologijų plėtros (1970 – 2000). taigi ne-
oklasikine teorija paaiškinama pirmoji, antroji, ke-
tvirtoji ir penktoji susijungimų ir įsigijimų banga.

neoklasikinė teorija taip pat grindžiama ir siekiu 
gauti masto ir (arba) aprėpties ekonomijos nulemtą 
sinergiją. Yra priskiriama ir atskira galimos sinergi-
jos rūšis, kuri lemia susijungimus – tai rinkos „trin-
tis“. tokią sinergijos rūšį pagrindžia W. G. Lewellen 
(1971) atliktas tyrimas. Autorius, analizuodamas 
susijungimo / įsigijimo motyvus, siūlo remtis tiktai 
finansiniu sandorio rezultatu. Jis teigia, kad, įmo-
nei įsigyjant turtą, perkamos įmonės pinigų srautas 
silpnai susijęs su įmonės pirkėjos turimu turtu ir tai 
leidžia sumažinti jungtinės įmonės pinigų srautų svy-
ravimus, ir taip atskleidžia galimybes įmonei didinti 
skolintą kapitalą; o tai leidžia pasinaudoti mokestine 
nauda2. M. M. Erickson ir S.-W. Wang (2007) tyri-
mai rodo, kad pelningai veikiantis pirkėjas gali įsigyti 
įmonę, turinčią nuostolių, kurie gali būti perkeliami 
vėlesniems laikotarpiams. tokiu įsigijimu yra suku-
riama sinergija, kai pasinaudojama mokesčių skydu 
(angl. tax shield). Vis dėlto šalių vyriausybės deda pa-
stangų sumažinti mokesčių sinergiją. C. W. Calomiris 
ir J. Karceski (2000) atlikti tyrimai suteikia patvirti-
nančių įrodymų neoklasikinei teorijai nagrinėdami 
bankų konsolidavimo bangas. Jie mano, kad istoriš-
kai įvykę bankų susijungimai suteikė daug naudos jų 
veiklos efektyvumui. tačiau autoriai įspėja, kad pats 
faktas, kad tokie susijungimai ir įsigijimai vyksta ban-
gomis, sukelia sunkumų pagrįstai įvertinti bendrą po 
susijungimo ar po įsigijimo sukurtą naudą.

3 pav. Susijungimų ir įsigijimų sandorių sudarymą 
aiškinančios teorijos

Sudaryta autorių
Diversifikavimo hipotezė, kuri gali būti priski-

2 Finansinės išlaidos / sąnaudos yra leidžiami atskaitymai. Įmo-
nės mokamas pelno mokestis apskaičiuojamas nuo pelno, iš ku-
rio yra atskaitytos palūkanų sąnaudos.



Lina nOViCKYtė, Darius SAiKEViČiuS

HoMo-soCieTas-TeCHNologiae
2013 m. Nr. 2 (2)

68

riama neoklasikinei susijungimų ir įsigijimų teori-
jai, aiškina, kad konglomerato vertė yra didesnė nei 
atskirų jį sudarančių įmonių suminė vertė, t. y. kad 
jungtinis darinys gali labiau diversifikuoti veiklą ir 
taip mažinti riziką, o kartu jis įgauna pranašumą 
skolintis rinkoje. taip pat hipotezė grindžiama ka-
pitalo struktūros formavimo prielaida (Modigliani-
Miller ir kt.). Šia hipoteze gali būti aiškinamas siekis 
kurti finansų konglomeratus, kurių skirtinga veikla 
leidžia skaidyti riziką ir mažina pelno (grąžos) svy-
ravimus.

Susijungimų ir įsigijimų sandoriams sudary-
ti turi įtakos ir agentų veiksniai. Agentų teorija yra 
aiškinamas įmonės savininkų ir jos vadovų ryšys. Ja 
remiantis egzistuoja dvilypis konfliktas tarp įmonės 
savininkų ir įmonei vadovaujančių asmenų: pirmu 
atveju – yra skirtinga akcininkų ir vadovų įmonei 
nustatytų tikslų ir uždavinių samprata bei jų įgyven-
dinimas, antru atveju – abi pusės skirtingai vertina 
riziką. G. Gorton, M. Kahl, R. J. Rosen (2009) ty-
rimai rodo, kad esant šokams rinkoje, įmonės vertė 
gali būti sukurta vykdant susijungimus. Įmonės va-
dovai, siekdami asmeninių tikslų išlikti rinkoje, nori 
įgyti kitas įmones ir taip sukurti darinį, kuris būtų 
per didelis, kad jį pirktų. Vis dėlto yra vadovų, turin-
čių kitą požiūrį – jie siekia įmonę padaryti patrauklią 
įsigyti, nes mano, kad tai suteiks jiems papildomos 
finansinės naudos.

Laisvo pinigų srauto hipotezė taip pat glaudžiai 
sietina su agentų teorija. Remiantis šia hipoteze, 
įmonės vadovai dažniausiai nenori pirmiau paskirs-
tyti turimas lėšas įmonės akcininkams dividendais, 
nes sumažėja ištekliai, kuriuos jie valdo. turėdami 
laisvų lėšų, vadovai gali vykdyti įmonės plėtrą ir fi-
nansuoti įsigijimus ir taip didinti savo atlygį. Pažy-
mėtina, kad įmonės, pasižyminčios dideliais pinigų 
srautais, yra patrauklios įsigyti.

Rinkos galios hipotezė ekonomikoje dažniau-
siai suprantama kaip galimybė įmonei kontroliuoti 
teikiamų paslaugų ar prekių kokybę, kainą arba pa-
siūlą. tai yra vienas iš galimų nematerialių naudos 
šaltinių ir motyvas jungtis, kai yra siekiama didin-
ti koncentraciją rinkoje ir įgyti rinkos galios. Rin-
kos galios siekis kartais sukelia agentų problemą, 
kai įmonės vadovas siekia vadovauti didelei įmonei 
(konglomeratui) ir prisiima per daug rizikos tokiu 
būdu sukeldamas tarp akcininkų ir vadovų interesų 
konfliktą.

Bankroto išvengimo hipotezė yra atskiras susi-
jungimų ir įsigijimų sandorių sudarymo motyvas. 
Jis nėra plačiai analizuotas ir vertintinas. Vis dėlto 
tyrimai (Piesse, Lee, Lin, Kuo, 2013) rodo, kad nors 
įmonė, kuri susiduria su finansiniais sunkumais, 
nėra patraukli įsigyti, ji gali panaudoti įsigijimą (būti 
įsigyta) kaip bankroto pakaitalą ir taip jo išvengti. 

Galiausiai iš susijungimų ir įsigijimų sandorių 
sudarymo motyvus nagrinėjančių teorijų paminėti-
na elgsenos teorija. 

Vienas iš pagrindinių tyrimų, nagrinėjančių 
elgsenos teorijos įtaką vykti susijungimams ir įsi-
gijimams, buvo atliktas R. Roll (1986). Jis padarė 
išvadą, kad susijungimai įvyksta paskatinti vadovų 
puikybės (angl. hubris). Autorius atkreipia dėmesį, 
kad teikiant siūlymą sudaryti sandorį, įmonės įsi-
gijimo kaina būna didesnė nei rinkos kaina. Rem-
damasis psichologijos nuostatomis, pagrindžian-
čiomis per didelio pasitikėjimo savimi prielaidą, 
R. Roll nurodo, kad susiformavusi vadovų puikybė 
sėkmingai valdant įmonę sudaro sąlygas pasireikšti 
tikimybei, kai už perkamą įmonę gali būti permo-
kėta.  Šis autoriaus atliktas tyrimas buvo pirmasis, 
kuriame susijungimai ir įsigijimai aiškinami elgse-
nos nuokrypiais. Jis teigia, kad agentų teorija grįsti 
sandoriai dažniausiai būna vertę naikinantys įsigi-
jimai, bet visgi yra sudaromi siekiant pagrįsti savo 
įsitikinimus; puikybės hipoteze grįsti susijungimai 
ir įsigijimai vadovų vertinami kaip vertę kuriantys 
sandoriai, tačiau dažniausiai tai būna klaidingas 
įsitikinimas, nes tokia vadovų pozicija yra pagrįsta 
savo veiksmų pervertinimu. 

Vėlesniuose tyrimuose (Shleifer, Vishny, 2003; 
Rhodes-Kropf,  Viswanathan, 2004), grįstuose elgse-
nos hipoteze, buvo analizuota akcijos kainos bei su-
sijungimų ir įsigijimų sandorių aktyvumas. nustaty-
ta teigiama šių veiksnių koreliacija. Autoriai (Gugler, 
Mueller, Yurtoglu, 2006), nagrinėdami jungtinę ne-
oklasikinės ir elgsenos teorijų įtaką vykti susijungi-
mų ir įsigijimų sandoriams, pateikia šiek tiek kitokią 
nuomonę: jie nurodo, kad įmonės vadovai turi dau-
giau veiksmų laisvės ekonominio ciklo ekspansinės 
fazės metu, nes ekonomika šioje fazėje savaime ska-
tina vykti šiuos sandorius rinkoje. tyrėjai nurodo, 
kad abi teorijos yra svarbios sudaryti sandoriams bei 
skatina susijungimus ir įsigijimus, tačiau elgsenos 
teorija yra svarbesnė. 

Elgsenos teorijai gali būti priskirta ir informacijos 
hipotezė. Jos esmė ta, kad įmonės rinkoje skleidžia 
informaciją apie savo vykdomą finansų politiką. Po-
tencialūs pirkėjai bando įvertinti tokius signalus, kol 
jie dar nėra viešai prieinami, ir taip bando progno-
zuoti įmonės vertę darydami prielaidą, kad rinka yra 
efektyvi. tokiu būdu pirkėjas ir pardavėjas skleidžia 
derybų informaciją, o rinka, atsižvelgdama į šiuos 
impulsus, keičia abiejų įmonių akcijų kainą.

3. susiJunGimŲ ir ĮsiGiJimŲ sandoriŲ 
analiZė ir Vertinimas
Susijungimų ir įsigijimų globalios konkurenci-

jos sąlygomis svarbai įvertinti būtina analizuoti šių 
sandorių rinką pastarosios pasaulinės finansų krizės 
metu.

Analizuojant 2006 – 2013 m. i pusm. pasaulyje 
vykusių susijungimų ir įsigijimų sandorių rinką pas-
tebima, kad nuo 2008 m. ši rinka smunka. 2009 m. 
buvo sudaryta daugiau sandorių (lyginant su 2008 
m.), tačiau šių sandorių vertė sumažėjo 10 proc. Re-
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miantis susijungimų ir įsigijimų sandorių ataskaitos 
duomenimis (Zephyr Annual M&A Report: Global, 
2012; Zephyr Half Year M&A Report: Global H1, 
2013) globalioje rinkoje sandorių kiekis išaugo nuo 
68,3 tūkst. sandorių 2008 m. iki 72,4 tūkst. 2009 m. 
(padidėjo 6 %). tačiau pasaulio susijungimų ir įsigi-
jimų sandorių vertė sumažėjo 10 proc. iki 3,77 trili-
jonų JAV dolerių 2010 metais (2009 m. sudarė 4,22 
trilijonų JAV dolerių). Pastebima, kad 2011 m. susi-
jungimų ir įsigijimų sandorių rinkos veiklos rezulta-
tai pradeda gerėti, tačiau nepasiekia savo geriausių 
2007 veiklos metų, kai buvo sudaryta daugiau kaip 
77 tūkst. sandorių ir jų vertė siekė apie 5,62 trilijo-
nų JAV dolerių (žr. 4 pav.). Lyginant 2007 ir 2012 
m. rinkos veiklos rezultatus matoma, kad sudarytų 
sandorių kiekis sumažėjo beveik 17 proc., o jų vertė 
sumažėjo net 44 proc. 

Svarbu įvertinti ir vidutinę sandorio vertę: vi-
dutinis sandorio dydis 2012 m. buvo 48,3 mln. JAV 

dolerių; lyginant su 2007 m. vidutinė sandorio vertė 
siekė 71,4 mln. JAV dolerių. Pastebima, kad šių san-
dorių rinka 2013 m. išliks beveik nepakitusi lyginant 
su 2012 m. 2013 m. i pusm. yra sudaryta 29,5 tūkst. 
sandorių, kurių vertė yra 1,5 trilijonų JAV dolerių.

Susijungimų ir įsigijimų sandorių regioninė ana-
lizė parodo, kad lyginant 2012 m. su 2007 m. visuose 
regionuose, išskyrus Pietų ir Centrinės Amerikos, 
suminė sandorių vertė sumažėjo daugiau kaip 50 
proc. (žr. 5 pav.). Akivaizdu, kad toks sandorių su-
mažėjimas buvo nulemtas finansinės krizės sukeltų 
neigiamų padarinių. Be to, pažymėtina, kad inves-
tuotojai (įmonių pirkėjai) atsargiai vertino situaciją 
ir perkamą įmonę. taip pat neigiamą įtaką turėjo ir 
padidėjusios skolinimosi išlaidos (sandorių finan-
savimo sąnaudos). Vis dėlto, nors bendra sandorių 
vertė sumažėjo daugiau kaip per pusę, tačiau, pavyz-
džiui, Baltijos šalių regione 2012 m. buvo sudaryta 
20 proc. daugiau sandorių nei 2007 m. 

4 pav. Susijungimų ir įsigijimų sandorių, įvykusių pasaulyje 2006 – 2013 m. I pusm., skaičius ir vertė
Sudaryta autorių, remiantis Zephyr Annual M&A Report: Global, 2012; Zephyr Half Year M&A Report: Global H1, 2013 

duomenimis

5 pav. Susijungimų ir įsigijimų sandorių pasiskirstymas pasaulio regionuose (pagal vertę) 
Sudaryta autorių, remiantis Zephyr Annual M&A Report: Global, 2012 duomenimis
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Remiantis tyrimų duomenimis (The strategic 
compass for dealmaking: Catalysts for growth, 2012; 
Deal Drivers EMEA: The comprehensive review of 
mergers and acquisitions in the EMEA region, 2012; 
The Future of M&A, 2011), galima teigti, kad pa-
grindiniai susijungimų ir įsigijimų sandoriai tikėti-
ni technologijų (27 proc.) ir finansų sektoriuose (19 
proc.), todėl manytina, kad artimiausiu metu (1 – 3 
metų perspektyvoje) susijungimų ir įsigijimų sando-
rių gali didėti finansų (ir bankininkystės) sektoriu-
je. tokių sandorių pagrindinės priežastys gali būti, 
kai silpnesni bankai, susidūrę su krizės sukeltomis 
veiklos problemomis, bus įsigyti stipresnių bankų; 
taip pat atskirų šalių vyriausybės, siekdamos ban-
ką išlaikyti veikiantį, jį įsigytų arba nacionalizuotų 
(novickytė, Jasienė, 2011). Vėliau, šalies vyriausybei 
atkūrus tokio banko veiklą (jį rekapitalizavus), jis 
būtų parduodamas. Daugiausia susijungimų ir įsigi-
jimų sandorių gali būti sudaroma Šiaurės Amerikos 
regione (46 proc.), o Šiaurės, Pietų ir Vidurio Euro-
pos regione galėtų vykti apie 20 proc. visų pasaulio 
susijungimų ir įsigijimų sandorių. tyrimų rezultatai 
rodo, kad artimiausiu metu Europoje ir Azijos re-
gione vyraus tarptautiniai (~ 70 proc.) susijungimų 
ir įsigijimų sandoriai, o Šiaurės Amerikos regionui 
prognozuojami daugiau vietos susijungimų ir įsigiji-
mų sandoriai (40 proc.).

Apibendrinant susijungimų ir įsigijimų sandorių 
rinką reikia pažymėti, kad ji yra dinamiška. nagri-
nėjamas laikotarpis (2006 – 2013 m. i pusm.) pasi-
žymėjo sandorių sudarymo cikliškumu, t. y. pasaulio 
ekonomikai augant – didėjo ir sandorių skaičius, o 
jai smunkant – sandorių mažėjo. Finansų sektoriuje 
(ypač bankininkystės veikloje) prognozuojami susi-
jungimai ir įsigijimai, kuriuos lemtų pasikeitusi fi-
nansų sektoriaus priežiūros ir reguliavimo situacija.

Galima teigti, kad susijungimai ir įsigijimai turi 
neabejotiną reikšmę šiuolaikinėje globalioje rinkoje. 
Šių sandorių dėka įmonės gali siekti įvairių teigiamų 
sinergijos efektų, siūlyti rinkai konkurencingas pas-
laugas, didinti akcininkams gerovę. Pažymėtina, kad 
susijungimai ir įsigijimai plinta finansų sektoriuje. 
Šių sandorių dėka susikuria finansų konglomeratai 
ir kiti sistemiškai svarbūs finansiniai dariniai, kurie 
turi reikšmingą įtaką šalies ar regiono finansų siste-
mos stabilumui. toks bankų susijungimų ir įsigijimų 
rezultatas gali turėti ir neigiamų padarinių, nes dideli 
bankai tampa „per svarbūs rinkoje“, jie gali piktnau-
džiauti turima rinkos padėtimi ir sukelti neigiamų 
padarinių finansų stabilumui.

išVados

Atlikta susijungimų ir įsigijimų koncepcijų ana-
lizė leidžia teigti, kad įvertinus susijungimų ir įsi-
gijimų sąvokų skirtumus ir panašumus, būtina šias 
sąvokas vartoti tiksliai ir nelaikyti jų sinonimais. 
taip pat teigtina, kad susijungimais ir įsigijimais gali 

būti vadinama ir koncentracija, tačiau būtinas pa-
pildomas įvertinimas (įsigijimo atveju ne visada bus 
susijungimas, todėl ir ne visada sudarius įsigijimo 
sandorį rinkoje sumažės veikiančių subjektų). Pažy-
mėtina, kad vykdant susijungimus ir įsigijimus gali 
vykti ir priešiški rinkos dalyvio perėmimai.

nustatyta, kad literatūroje skiriamos trys korpo-
racinio valdymo teorijos, kurių nuostatomis yra aiš-
kinamas susijungimų ir įsigijimų sandorių vyksmas 
rinkoje. neoklasikinė teorija remiasi ekonomikos 
sektorių šokų doktrina. Agentų teorija yra pagrįsta 
įmonės akcininkų ir jos vadovų interesų konfliktu. 
naujausia teorija, kuria aiškinamas susijungimų ir 
įsigijimų sandorių sudarymas, yra elgsenos teorija. 
Ji grindžiama įvairiais psichologiniais nuokrypiais, 
kurie skatina rinkoje vykti tokius sandorius.

Siekiant įvertinti susijungimų ir įsigijimų svarbą 
pasaulinėje konkurencinėje rinkoje, nustatyta, kad 
susijungimų ir įsigijimų sandorių rinka yra dinamiš-
ka, o nagrinėjamasis laikotarpis (2006 – 2013 m. i 
pusm.) pasižymi sandorių sudarymo cikliškumu, t. 
y. pasaulio ekonomikai augant – didėjo ir sandorių 
skaičius, o jai smunkant – sandorių mažėjo.
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The paper addresses the issue of mergers and acquisitions (M&A). The authors of the paper performed a conceptual 

М&A analysis, determined the factors influencing M&A in the context oof global market and further analysed the 
peculiarities in connection to separate factors. The paper presents the  analysis of M&A transactions which took place 
worldwide during the period of 2006-2013 H1. Results of the analysis indicated that M&A market is characterized by 
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ĮVadas

Kiekvienos aukštosios mokyklos pagrindinis 
tikslas yra užtikrinti teikiamų mokymo paslaugų pa-
kankamą lygį, išreiškiamą tinkamos studijų kokybės 
forma. 

L. Sajienės ir R. tamulienės nuomone, pasaulyje 
vis sparčiau įsigalint rinkos ekonomikai ir plečiantis 
paslaugos teikėjo ir kliento santykiams, paslaugos tei-
kėjo ir gavėjo modelis persikelia ir į aukštojo mokslo 
sistemą (Sajienė, tamulienė, 2011, p. 84), išryškėja 
studijų, kaip teikiamos paslaugos kokybės, aukštosio-
se mokyklose klausimas. Panašią tendenciją pastebi 
ir A. Valiuškevičiūtė, R. Druskytė, i. Mikutavičienė 
(2004, 38 p.), nurodydamos, jog dar paskutiniais dvi-
dešimtojo amžiaus dešimtmečiais kokybės reiškinys iš 
gamybos sferos išplito švietime ir jame įsitvirtino. Ko-
kybė tapo ir vienu iš pagrindinių diskusijų apie aukš-
tąjį mokslą klausimu. Kita grupė mokslininkų atliko 
tyrimą, kurio metu taip pat nustatė, jog pagrindinis 
veiksnys, lemiantis aukštosios mokyklos įvaizdį, yra 
jos studijų kokybė (Galinienė, Marčinskas, Miškinis, 
Drūteikienė, 2009, 68 p.). O tai tiesiogiai susiję su stu-
dentų nuomonės formavimu apie konkrečią aukštąją 
mokyklą ir lemia  aukštosios mokyklos pasirinkimą. 
Vis dėlto, nors kokybė aukštajame moksle yra esmi-
nė vertybė, tačiau jos supratimas nuolat kinta, nes ji 
yra sąlygota skirtingų požiūrių į ją kaip multidimen-
sį reiškinį. Kokybė, kaip studento kaita mokymo (si) 
procesuose, jo asmenybės ir elgsenos transformacija, 
yra sąlygota studijas grindžiančios edukacinės pa-
radigmos – esminės studijų koncepcijos, dėl kurios 
susitaria studijų veikėjai (studijų programos rengė-
jai, dėstytojai ir studentai). (Jucevičienė, Valuckienė, 
2008, 49 p.).

todėl, siekiant sėkmingai konkuruoti aukštojo 
mokslo vidaus ir tarptautinėje rinkoje, svarbiausias 
aukštojo mokslo organizacijos uždavinys yra studijų 
ir institucijos veiklos kokybės užtikrinimas (Serafi-
nas, Ruževičius, 2007, 37 p.), kuris, kokybinėms cha-
rakteristikoms nuolat kintant, besikeičiant studijų sis-

rasa suBačienė, kastytis senkus, daiva tamuleVičienė
Vilniaus universitetas

studiJŲ kokyBės Vertinimas Bakalauro studiJŲ 
proFesinės praktikos aspektu

anotacija. Straipsnyje nagrinėjama Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studijų kokybės sistema, kaip su-
dėtinė šios aukštojo mokslo institucijos kokybės vadybos procesų ir procedūrų dalis. Analizuojamos studijų koky-
bės užtikrinimo priemonės, pateikiamos bakalauro studijų profesinės praktikos taikymo studijų procese priežastys. 
Siekiant įvertinti šį praktikos procesą, atskleidžiami 2012-2013 m. m. atlikto bakalauro studijų profesinės praktikos 
anketinio tyrimo rezultatai.

raktažodžiai: bakalauro studijų profesinė praktika, studijų kokybė, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas.

temos dalyvių poreikiams, gali būti pasiekiamas, įdie-
gus mokymo institucijoje tinkamą kokybės vadybos 
sistemą. tokios sistemos pagrindiniai tikslai yra šie: 
užtikrinti studijų kokybės nuolatinį tobulinimą; su-
interesuotoms šalims pademonstruoti veiklos rezul-
tatus ir dokumentus, įrodančius mokymo institucijos 
sugebėjimą parengti aukštos kvalifikacijos specialis-
tus, kurie visiškai atitiktų darbo rinkos reikalavimus 
(Serafinas, Ruževičius, Adomaitienė, 2007,  55 p. ).

Tyrimo tikslas – įvertinti studijų kokybę bakalau-
ro studijų profesinės praktikos aspektu.

Tyrimo objektas – Vilniaus universiteto Ekono-
mikos fakulteto studijų kokybės sistema bei baka-
lauro studijų profesinės praktikos procesas.

Tyrimo metodai – anketinis tyrimas, literatūros 
šaltinių analizė, informacijos sisteminimas, lygini-
mas ir apibendrinimas.

1. Vilnius uniVersiteto ekonomikos 
Fakulteto studiJŲ kokyBės sistema

Europos aukštojo mokslo erdvė veikia nacionali-
nės atsakomybės už aukštojo mokslo kokybę pagrin-
du, todėl užtikrinant aukštojo mokslo kokybę itin 
svarbūs tampa nacionalinis ir institucinis lygmenys. 
nacionaliniu lygmeniu studijų kokybė turi būti pa-
laikoma, gerinama, tobulinama ir plėtojama, atsi-
žvelgiant į tarptautines tendencijas. tačiau pirminė 
atsakomybė už studijų kokybės užtikrinimą tenka 
pačiai aukštojo mokslo institucijai (Vilniaus univer-
siteto studijų < ...>, 2013).

Vilniaus universitete studijų kokybė užtikrinama 
specialiame dokumente – kokybės vadove, kuris yra 
pagrindinis Vilniaus universiteto (Vu) informacinė-
mis technologijomis grįstos studijų kokybės vadybos 
sistemos dokumentas (Kokybės vadovas <...>, 2013). 
Šis dokumentas suteikia galimybę užtikrinti veiklos 
skaidrumą, ugdyti bendruomenės sąmoningumą ir 
individualią bei kolektyvinę atsakomybę už studijų 
kokybės užtikrinimą ir tobulinimą, paskirstant pa-
reigas bei atsakomybę studijų kokybės užtikrinimo 
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ir tobulinimo procesuose bei įgyti vidaus bei išorės 
suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą (Kokybės vadovas 
<...>, 2013). Vu studijų kokybės vadybos sistema 
kuriama ir tobulinama vadovaujantis Vu misijoje 
įtvirtintomis vertybėmis, Europos aukštojo mokslo 
erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis, 
socialinės atsakomybės ir bendradarbiavimo bei 
partnerystės principais, Europos kokybės vadybos 
fondo tobulumo modelio principais juos pritaikant 
universiteto poreikiams (Vilniaus universiteto stu-
dijų <...>, 2013). Principinė Vu studijų kokybės va-
dybos sistema pateikta 1 paveiksle.

Vilniaus universitetas vykdo atskirus vidinio stu-
dijų kokybės užtikrinimo procesus ir procedūras ir 
siekia sistemingo, nuolatinio studijų kokybės užtikri-
nimo, lemiančio sprendimų priėmimo ir vykdymo 
priežiūrą, remiantis kokybės kriterijais ir rodikliais. 
Vu studijų kokybės vadybos sistema, palaikoma in-
formacinėmis technologijomis, įgalina atsižvelgti į 
akademinės bendruomenės ir išorės suinteresuotųjų 
lūkesčius, užtikrinti jų pasitikėjimą, dalyvavimą stu-
dijų (ir ypač – studijų kokybės užtikrinimo bei tobu-
linimo) procesuose, pasiskirstyti Vu studijų procese 
dalyvaujantiems atsakomybę už studijų kokybę ir jos 
gerinimą. Vidinė studijų kokybės vadybos sistema 
sudaro prielaidas nuolatinei studijų bei jų kokybę 
lemiančių veiklų ir veiksnių stebėsenai, tikslingam 
poveikiui, siekiant studijų kokybės gerinimo, bei 
leidžia derinti ir sutelkti bendruomenės bei išorės 
suinteresuotųjų pastangas ir veiklą, racionaliai pla-
nuoti ir paskirstyti žmogiškuosius ir materialiuosius 
išteklius siekiant studijų kokybės (Vilniaus universi-

teto studijų <...>, 2013).
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas  

(EF) yra bendros Vilniaus universiteto kokybės va-
dybos sistemos dalis, kuri vykdo Vilniaus universite-
to atsakomybę už studijų kokybę, ir yra grindžiama 
studijų kokybės užtikrinimo politika ir kokybės ge-
rinimo strategija sudėtinės ir neatsiejamos Vilniaus 
universiteto veiklos strategijos dalies įgyvendinimu 
(Vilniaus universiteto studijų <...>, 2013).

2006 metais Vilniaus universiteto Ekonomikos 
fakultete buvo paskelbtas EF studijų kokybės geri-
nimo studentiško projekto konkursas, kuris tapo 
veiksmų projektuojant ir diegiant Kokybės vadybos 
sistemą stimulu (Vilniaus universiteto Ekonomikos 
<...>, 2013, 49 p.). 

Vertinant Ekonomikos fakulteto studijų proceso 
kokybę bei diegiant vidinę studijų kokybės vertini-
mo ir užtikrinimo sistemą, buvo naudojama Koky-
bės vadybos sistemos (KVS) projektavimo teorija ir 
patirtis. Gauti vertinimo rezultatai panaudoti siste-
miškai ir kryptingai gerinant studijų kokybę, numa-
tant išsikeltų tikslų siekimo veiksmus, jų atlikimo 
eigą ir terminus. Projektuojant KVS, buvo sudaro-
mas siektinų fakulteto tikslų sąrašas, atliekama eks-
pertų apklausa, po kurios apibrėžta fakulteto tikslų 
hierarchija, adaptuota pagal Europos verslo tobulu-
mo modelį ir BSC (Balanced Scorecard) metodiką. 
nustatyta tikslų, sprendžiamų uždavinių ir veiksmų 
tiems tikslams pasiekti sąsaja su atitinkamais iSO 
90001 dokumentais. numatyti KVS įgyvendinimo 
etapai bei atliktini darbai, susieti ir su Ekonomi-
kos fakulteto studijų kokybės vertinimu bei studijų 

1 pav. VU Studijų kokybės užtikrinimo procesai ir procedūros
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Kokybės vadovas <...>, 2013
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proceso gerinimu. Šie darbai padėjo gana išsamiai 
įvertinti atskirus studijų proceso aspektus: fakulte-
to aplinką, studijų programas, skaitomuosius daly-
kus, juos kuruojančias katedras ir pan. Derinant su 
kitais fakulteto studijų proceso tyrimo aspektais, jie 
leido sudaryti gana išsamų fakulteto studijų vaizdą, 
numatyti proceso gerinimo veiksmus, identifikuoti 
fakulteto stiprybes ir silpnybes, planuoti tam tikrus 
veiksmus. taigi KVS adaptavimas leido lanksčiai ir 
įvairiu lygmeniu taikyti studijų kokybės palaiky-
mo ir kėlimo priemones (Galinienė, Martinavičius, 
2011, 118 p.).

Pažymėtina, jog siekiant įvertinti studijų koky-
bę pradėtos taikyti studentų apklausos, kurių tiks-
las – įvertinti studijų programos teorinį ir praktinį 
atitikimą laiko ir darbo rinkos poreikiams. Jų metu 
siekiama išsiaiškinti studentų pasitenkinimo įgyto-
mis žiniomis bei gebėjimais laipsnį ir gauti vertingų 
pasiūlymų, kaip toliau tobulinti programas. Visose 
katedrose vykdoma nuodugni fakultete vykdomų 
bakalauro studijų programų analizė, įvertinama 
programų vieta rinkoje, jų stipriosios ir silpnosios 
pusės, konkurencingumo šaltiniai, taip pat identifi-
kuojamos bakalauro studijų programose ugdomos 
kompetencijos ir ruošiamos jų atnaujinimo meto-
dikos gairės. Fakulteto administracijos ir katedrų 
iniciatyva nuolat vykdomi dėstytojų ir praktinės vei-
klos atstovų susitikimai, kurių metu aptariami aktu-
alūs specialistų ir kvalifikacijų poreikių tenkinimo 
klausimai, kviečiami specialistai skaityti paskaitų, 
vesti seminarų, daryti savo srities pranešimų. taip 
pat taikomos ir kitos konkrečios studijų kokybės už-
tikrinimo ir gerinimo priemonės, atsižvelgiant į tvir-
tinamus planus (Vilniaus universiteto Ekonomikos 
<...>, 2013, 50 - 55 p.). 

Studijų kokybės užtikrinimo ir gerinimo proce-
se ypač svarbus yra studijų programų tobulinimo 
ir atnaujinimo proceso aspektas, kuris pateiktas 2 
paveiksle ir rodo, jog yra du pagrindiniai šio pro-
ceso būdai: peržiūrint ir atnaujinant atskirų dalykų 
programas bei keičiant programos studijų planą ir 
struktūrą.

2 pav. Studijų programų tobulinimo ir 
atnaujinimo procesas

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Vilniaus universiteto Eko-
nomikos <...>, 2013, 49 p.

Kiekvienas dėstytojas yra atsakingas už savo dės-
tomojo dalyko programos bei temų turinio atnauji-
nimą: prieš prasidedant naujam semestrui, dėstytojai 
privalo peržiūrėti savo dėstomojo dalyko programą 
ir patikslinti kurso struktūrą, temų turinį bei jų iš-
dėstymo nuoseklumą, atnaujinti rekomenduojamos 
privalomosios bei papildomosios literatūros šaltinių 
sąrašus. Prireikus katedros siūlo studijų programos 
pakeitimus: dalykų pavadinimų, jų vietos studijų 
programoje, jam skirtų akademinių valandų skai-
čiaus, naujų pasirenkamųjų dalykų įtraukimą į stu-
dijų programą. Fakulteto studijų komitetas įvertina, 
ar programų pakeitimai yra tikslingi, ar nesidubliuo-
ja atskirų dalykų programos, ar išlaikomas studijų 
nuoseklumas. Atsižvelgus į Studijų komiteto nuo-
monę ir siūlančios pakeitimus katedros argumentus, 
galutinį sprendimą dėl studijų plano keitimo priima 
Fakulteto taryba (Vilniaus universiteto Ekonomikos 
<...>, 2013, 49 p.).

ilgą laiką Vilniaus universiteto Ekonomikos fakul-
tete studentų mokymo procese buvo skiriamas laikas 
praktikos atlikimui, tačiau dėl įvairių sunkumų užti-
krinant praktikos atlikimo vietas buvo atsisakyta mo-
komosios praktikos po trečiojo kurso. tačiau veikiant 
žiniomis grįstai ekonomikai, aukštojo mokslo vaidmuo 
tapo daugialypis, sudėtingas, turintis tenkinti ir valsty-
bės, ir darbo pasaulio tikslus, kartais tarpusavyje kon-
kuruojančius ir sunkiai suderinamus. Lietuvos ir Eu-
ropos švietimo politikoje akivaizdus kryptingas siekis, 
kad universitetinis išsilavinimas užtikrintų profesinį 
pasirengimą ir įsitraukimo į darbo rinką galimybes 
(Stasiūnaitienė, norkutė, 2011, 99 p.).

Siekiant įvertinti profesinės praktikos poreikį buvo 
atliekama studentų apklausa, kurios metu išryškėjo, 
kad nemaža jų dalis pageidautų įgyti praktinio darbo 
įgūdžių įmonėse, dalis jų praktinių įgūdžių siekdavo 
net savo studentiškų atostogų sąskaita. Darbdaviai 
savo ruožtu irgi pabrėžė reikalingumą bakalaurams 
turėti praktikos ir konkrečios srities ekonomikos ar 
vadybos ir administravimo srities žinių bei patirties 
(Vilniaus universiteto Ekonomikos <...>, 2006, 26 
p.). Atsižvelgiant į šį bakalauro programų trūkumą, 
buvo grąžinta mokomoji praktika 2006 - 2007 m. m. 
įstojusiems studijuoti bakalaurams - paskutiniame 
bakalauro studijų semestre numatyta praktika, pa-
ruošti bakalauro studijų profesinės praktikos nuos-
tatai, jos įforminimo ir gynimo tvarka, paskelbtas 
profesinės praktikos sandas. toks bakalauro studijų 
profesinės praktikos taikymas iš esmės pakeitė studi-
jų programų bei jo proceso struktūrą.

2.  Bakalauro studiJŲ proFesinės 
praktikos proceso Vertinimas

universitetų bakalauro ir magistrantūros studijų 
programose siūlomas platus spektras dalykų, ku-
rių rezultatus studijų metu turi pasiekti šiuolaikinis 
universiteto absolventas. nors aukštąjį išsilavinimą 
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turintys asmenys darbo rinkoje konkuruoja geriau-
siai, darbdaviai išsako poreikį, kad universitetų ab-
solventai būtų geriau parengti adaptuotis darbo vie-
toje. Akivaizdu, jog norint parengti rinkoje paklausų 
ir gebantį konkuruoti absolventą, dalis jo studijų 
turi būti organizuojamos realioje profesinės veiklos 
aplinkoje. (Stasiūnaitienė, norkutė, 2011, 95 p.). 
Studentų atliekama praktika suvokiama kaip unikali 
mokymosi galimybė, padedanti studentui pritaiky-
ti įgytas teorines žinias, įgyti tam tikrų įgūdžių bei 
gebėjimų, suvokti teorijos ir praktikos santykį ir kt. 
tai mokymosi forma, leidžianti praktikantams įgyti 
naujų, prasmingų žinių kitais būdais nei tradicinė-
se mokymo programose, kuriose ne visada teoriniai 
ir praktiniai dalykai yra tarpusavyje glaudžiai inte-
gruoti (Matonytė, Palidauskaitė, 2011, 299 p.). 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto ba-
kalauro studijų profesinės praktikos procesas nu-
sakomas bakalauro studijų profesinės praktikos 
nuostatuose. Juose profesinė praktika apibrėžiama 
kaip studijų programos dalis, kurios metu studentas 
praktikantas įtvirtina ir tobulina bendrąsias studijų 
programoje įgytas programos pagrindų ir specia-
liojo lavinimo žinias, kompetencijas ir gebėjimus 
praktinėje veikloje (Martinavičius, Balčiūnas, 2011). 
Bakalauro studijų profesinės praktikos procesas pa-
teiktas 3 paveiksle.

Siekiant įvertinti Vilniaus universiteto Ekono-
mikos fakultete taikomų studijų programų kokybę, 
buvo atliktas praktikos vietą suteikiančių institucijų 
vadovų anketinis tyrimas. Šio tyrimo metu visi prak-

tiką atliekantys studentai kartu su praktikos ataskai-
ta pateikė ir specialioje anketoje išreikštą praktikos 
institucijos vadovo nuomonę. Anketos struktūra at-
spindi tris dalis: pirmoji – skirta praktikos institucijos 
bei praktikos vietos vadovo, studijų programos iden-
tifikavimui; antrojoje dalyje – respondentas dešimt-
balėje sistemoje įvairiais pjūviais vertina praktikanto 
pasirengimą (žr. 1 lent.); trečia dalis skirta atvirais 
klausimais išreikšti nuomonę apie šioje aukštojoje 
mokykloje rengiamų specialistų profilį bei prakti-
kos institucijos vadovo ketinimus priimti Vilniaus 
universiteto Ekonomikos fakulteto studentus atlikti 
praktiką ateityje. Vilniaus universiteto Ekonomikos 
fakulteto 2012 metų bakalauro programų vertinimo 
anketų rezultatai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelės duomenys rodo, jog visas studijų atša-
kas, išskyrus „Verslo organizavimą“, praktikos insti-
tucijų vadovai vertina labai gerai – daugiau kaip 9 
balai; tai atspindi ir bendras svertinis vidurkis, kuris 
sudaro 9,20. Buhalterinės apskaitos ir audito studijų 
atšakos bendras programos vertinimas yra 9,18, ma-
žesniu balu vertinta: nepakankamas laikas studentų 
praktikai, formavimas profesinių gebėjimų, studen-
tų praktinis pasirengimas. 

Siekiant įvertinti studentų nuomonę apie bakalau-
ro studijų profesinę praktiką, 2012-2013 metais buvo 
atliekamas bakalauro studijų buhalterinės apskaitos 
ir audito programos profesinės praktikos anketinis 
tyrimas. tyrimo metu buvo apklausti visi profesinę 
praktiką atlikę studentai. Atlikto tyrimo respondentų 
skaičius bei anketos struktūra pateikti 2 lentelėje.

 
Katedros, pagal studijų programą organizuojančios studentų praktiką, 
kartu su dekanatu sudaro sąrašą institucijų, su kuriomis VU pasirašo 

praktikos organizavimo sutartį, kuri įteisina VU ir praktikos institucijos 
bendradarbiavimą studentų profesinių praktikų organizavimo srityje. 

Sutartys pasirašomos likus ne 
mažiau kaip 1 mėnesiui iki 

praktikos pradžios. Jos 
registruojamos kuruojančiose 

katedrose pagal katedrose 
nustatytą tvarką. 

Praktiką organizuoja ir jai vadovauja VU Ekonomikos fakulteto profesinės praktikos koordinatorius, katedros praktikos 
koordinatorius ir katedrų praktikos vadovai, atsižvelgdami į praktikos programoje keliamus reikalavimus.  

Praktikos atlikimo laikotarpiu praktikos priežiūrai 
atlikti skiriami 2 praktikos vadovai: VU EF katedros 
praktikos vadovas – atitinkamos katedros dėstytojas 

bei praktikos institucijos paskirtas darbuotojas – 
institucijos praktikos vadovas. 

Už praktikos organizavimą ir eigą vietose atsako 
praktikos institucijose paskirti vadovai, kurie turi 

turėti aukštąjį išsilavinimą ir pakankamą darbo patirtį. 
Praktikos metu numatyti VU EF praktikos vadovų 

seminarai ir (ar) konsultacijos.  

Pasibaigus praktikai, priklausomai nuo studijų, 
praktikos programos ir praktikos sando reikalavimų, 

studentas pateikia praktikos ataskaitą. 

Pasibaigus profesinei praktikai jos ataskaita ginama ir 
vertinama pažymiu, laikantis EF katedros, 

kuruojančios studijų programos specializaciją, 
nustatytų reikalavimų. 

Prakti
ka 

prasid
eda 
nuo 

pavasa
rio 

semest
ro 

pradži
os ir 

tęsiasi 
14 

savaiči
ų 

3 pav. Bakalauro studijų profesinės praktikos procesas
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Martinavičius, Balčiūnas, 2011
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2 lentelė. Bakalauro studijų buhalterinės apskaitos ir 
audito programos profesinės praktikos proceso anke-

tinio tyrimo sudėtis

Metai

Res-
pon-
dentų 
skai-
čius

Prak-
tikos 
insti-
tucijos 
identifi-
kaciniai 
duome-
nys

Įmonės 
pavadi-
nimas

Profe-
sinės 
prak-
tikos 
proce-
so ver-
tinimo 
klausi-
mai

10 an-
ketoje 
pateiktų 
uždarų 
klau-
simų, 
verti-
namų 
penkia-
balėje 
siste-
moje

2012 99
Pagrin-
dinės 
įmonės 
veiklos 
kryptys

2013 108

Šaltinis: sudaryta autorių

Visos tyrime dalyvavusios praktikos institucijos, 
atsižvelgiant į įmonės pagrindines veiklos kryptis, 
buvo suskirstytos pagal Ekonominės veiklos rūšių 
klasifikatorių (žr. 3 lent.). 

Remiantis tyrimo rezultatais, pastebima, jog daž-
niausiai (27, 54 proc.) profesinė praktika atliekama 
finansine ir draudimo veikla užsiimančiose įmonė-
se, antra vieta (16, 91 proc.) tenka  didmeninei maž-
meninei prekybos, variklinių transporto priemonių 

ir motociklų remonto veiklai, trečia vieta (16,43 
proc.) – apdirbamosios gamybos veiklai. tai beveik 
atitinka bendrą statistinį įmonių skaičiaus pasiskirs-
tymą pagal ekonominės veiklos rūšis, išsiskiria tik 
finansinė ir draudimo veikla, kuri atspindi studijų 
programos specifiškumą, nors bendrame veikiančių 
įmonių skaičiuje sudaro 0,77 proc. (Ūkio subjektai, 
2013).

Bakalauro studijų buhalterinės apskaitos ir au-
dito programos profesinės praktikos proceso anke-
tinio tyrimo rezultatai pateikti 4 paveiksle. Atliktos 
apklausos duomenys rodo, jog 95 proc. ir daugiau 
praktikantų gerai bei labai gerai vertina įgytų teori-
nių žinių suderinamumą su praktika; suteiktą darbo 
vietą; informacijos pateikimą individualios užduo-
ties atlikimui; praktikos institucijos vadovą bei prak-
tikos naudą. tačiau apie 8 proc. respondentų paten-
kinamai vertina supažindinimą su įmonės struktū-
ra, vidiniais veiklos procesais bei informacijos apie 
įmonę (pvz., apskaitos politikos, veiklos procesus 
reglamentuojančių tvarkų) pateikimą. Vertindami 
finansinių ataskaitų, vidinių įmonės dokumentų 
pateikimą, supažindinimą su finansinės/valdymo 
apskaitos/audito procesu, apie 20 proc. praktikantų 
pareiškė neigiamą nuomonę. 

Atlikto bakalauro studijų buhalterinės apskaitos 

1 lentelė. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto 2012 metų bakalauro programų vertinimo anketų 
rezultatai

St
ud

ijų
 p

ro
-

gr
am

a

St
ud

ijų
 at

ša
ka

Kokiu mastu prakti-
kanto parengimas

Kokiu 
mastu 

programa 
pajėgi su-
formuoti 

profesinius 
gebėjimus?

Ar pakank-
amai laiko 
skiriama 
studentų 

praktikai?

Kaip vertinate studentą (prak-
tikos atlikimo požiūriu): Bendras 

progra-
mos verti-

nimas

atitinka 
rinkos 
por-

eikius

atitinka 
Jūsų 

įmonės 
poreikius

teorin-
is pasi-
rengi-
mas

praktinis 
pasi-

rengi-
mas

pareig-
ingumas

Eko Ekonominė 
analizė 8,81 8,79 8,37 7,85 9,15 8,30 9,86 9,07

Eko Finansai 8,79 8,72 8,32 8,61 9,34 8,78 9,89 9,22

Eko Socialinė 
ekonomika 8,97 9,09 8,79 8,89 9,54 9,26 9,89 9,50

Eko tarptautinė 
ekonomika 9,00 8,83 8,30 7,97 9,10 8,90 9,90 9,10

VVA BAA 8,86 8,98 8,37 8,53 9,21 8,62 9,90 9,18
VVA Komercija 9,00 9,00 8,62 8,46 9,54 9,23 10,00 9,38

VVA
Mark. ir 
glob. ver-
slas

9,00 8,89 8,22 9,33 9,33 9,22 9,89 9,56

VVA Verslo k. 8,66 8,78 8,42 8,78 9,20 8,81 9,66 9,15
VVA ViS 8,71 8,89 8,37 8,61 9,16 8,42 9,89 9,21
VVA VO 5,00 10,00 7,00 3,00 8,00 4,00 7,00 7,00
VVA VRD 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 9,50 10,00 9,00
Bendras svert.
vidurkis 8,80 8,85 8,40 8,57 9,26 8,76 9,82 9,20

Šaltinis: Vilniaus universiteto, Ekonomikos <...> 2013, 80 p.
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3 lentelė. Bakalauro studijų buhalterinės apskaitos ir audito programos profesinės praktikos anketinio tyrimo 
praktikos institucijų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis

Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas Įmonių 
skaičius

A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 0
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas 0
C Apdirbamoji gamyba 34
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 1
F Statyba 12
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 35
H transportas ir saugojimas 15
i Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 3
J informacija ir ryšiai 9
K Finansinė ir draudimo veikla 57
L nekilnojamojo turto operacijos 4
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 0
n Administracinė ir aptarnavimo veikla 13
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 5
P Švietimas 0
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 0
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 1
S Kita aptarnavimo veikla 18
t namų ūkių, samdanèių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti 
skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu 0

Sudaryta autorių

4 pav. Bakalauro studijų buhalterinės apskaitos ir audito programos profesinės praktikos anketinio tyrimo rezultatai
Sudaryta autorių
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ir audito programos profesinės praktikos anketinio 
tyrimo rezultatai pateikiami apibendrinant 2012 - 
2013 metų duomenis, kadangi lyginami metų tyri-
mo duomenys kinta nežymiai.

Studijų programos Buhalterinė apskaita ir auditas 
praktikantų apklausos rezultatai iš dalies patvirtino 
bakalauro studijų profesinės praktikos proceso metu 
iškylančią duomenų apie praktikos instituciją patei-
kimo problemą, kuri pasireiškia griežtu informacijos 
praktikos vietoje ribojimu. tai problema, kuri nelei-
džia studentui pakankamai įsigilinti į nagrinėjamą 
temą, nustatomą individualios užduoties forma, są-
lygas ir neužtikrina tinkamos praktikos ataskaitos 
parengimo galimybių. Siekiant ištirti galimas tokios 
nepalankios situacijos priežastis, šios studijų pro-
gramos praktikos institucijos vadovų anketos buvo 
papildytos klausimu apie tai, kokią informaciją apie 
įmonės veiklą, jos vidaus ir išorės dokumentus (fi-
nansines ataskaitas, įmonėje naudojamus dokumen-
tus) respondentas teiktų praktikantui be apribojimų, 
o atsakius į klausimą neigiamai, prašoma nurodyti 
priežastis. Struktūriniai atsakymų variantai pateikti 
4 lentelėje.

4 lentelė. Bakalauro studijų buhalterinės apskaitos 
ir audito programos profesinės praktikos institucijų 

vadovų nuomonių tyrimo rezultatai

Struktūrinių atsakymų variantai Procentai
Pateikia visą reikiamą informaciją 14,81
Pateikia  tik su atliekamomis pareigomis 
susijusią informaciją 11,64

Pateikia ir leidžia naudotis tik 
tokiais dokumentais, kuriuose nėra 
konfidencialios informacijos

64,56

Pateikiamos ir leidžiama naudotis tik 
pavyzdinėmis dokumentų formomis 4,23

nepateikia jokios informacijos, nes laiko 
ją konfidencialia 4,76

Sudaryta autorių

Kaip rodo 4 lentelėje pateikti atlikto tyrimo duo-
menys, apie 15 proc. praktikos institucijų pateikia 
visą reikiamą praktikos proceso metu naudojamą 
bei praktikos ataskaitoje nagrinėjamą informaciją. 
Didžioji dalis respondentų leidžia praktikantams 
naudotis dokumentais, kuriuose nėra konfidencia-
lios informacijos, tai dažniausiai yra vieša informa-
cija, paskelbta internetiniame praktikos institucijos 
puslapyje, ir finansinių ataskaitų rinkiniai. tokia 
situacija labai apsunkina ne tik patį profesinės prak-
tikos procesą, bet ir kokybišką praktikos ataskaitos 
paruošimą, gynimą ir vertinimą.

išVados

Vilniaus universitetas vykdo atskirus studijų ko-
kybės užtikrinimo procesus ir procedūras, nusaky-

tus Kokybės vadove, ir tuo pačiu siekia sistemingo, 
nuolatinio studijų kokybės užtikrinimo, lemiančio 
sprendimų priėmimo ir vykdymo priežiūrą, remian-
tis kokybės kriterijais ir rodikliais. 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas yra 
bendros Vilniaus universiteto kokybės vadybos sis-
temos dalis, kurios adaptavimas leido lanksčiai ir 
įvairiu lygmeniu taikyti studijų kokybės palaikymo 
ir kėlimo priemones. Kaip pagrindines studijų koky-
bės užtikrinimo priemones, galima būtų išskirti stu-
dijų programų tobulinimą ir atnaujinimą, studentų 
apklausas, bakalauro studijų programų analizę, dės-
tytojų ir praktinės veiklos atstovų susitikimus ir kt.

Atsižvelgiant į potencialių darbdavių, kaip darbo 
rinkos atstovų, poreikį bei studentų nuomonę, buvo 
grąžinta mokomoji praktika 2006 - 2007 m. m. įsto-
jusiems studijuoti bakalaurams. Bakalauro studijų 
profesinės praktikos taikymas paskutiniame studijų 
semestre iš esmės pakeitė studijų programų bei jų 
proceso struktūrą.

Analizuojant studijų programų kokybę, buvo at-
sižvelgta į praktikos institucijos vadovų nuomonę, 
kurios įvairių aspektų bendras svertinis vidurkis su-
daro apie 9 balus iš 10. 

nagrinėjant studentų nuomonę apie atliekamą 
bakalauro studijų profesinę praktiką, 2012 - 2013 
m. buvo atliktas bakalauro studijų buhalterinės 
apskaitos ir audito programos profesinės praktikos 
anketinis tyrimas, kurio metu buvo apklausti visi 
praktiką atlikę studentai ir praktikos institucijos va-
dovai. tyrimo duomenys rodo, kad  daugiau kaip 95 
proc.  praktikantų gerai bei labai gerai vertina įgytų 
teorinių žinių suderinamumą su praktika; suteiktą 
darbo vietą; informacijos pateikimą individualios 
užduoties atlikimui; praktikos institucijos vadovą 
bei praktikos naudą, tačiau taip pat išryškėjo infor-
macijos apie įmonę pateikimo problema, kuri riboja 
studento galimybes pakankamai įsigilinti į įmonės 
veiklos specifiką bei tinkamą praktikos ataskaitos 
paruošimą. Vertinant tokios problemos priežastis, 
praktikos institucijos vadovų anketa buvo papildyta 
informacijos apie įmonę suteikimą klausimu. Ap-
klausos rezultatai patvirtino iškilusią problemą, nes 
tik 15 proc. praktikos institucijų pateikia visą reikia-
mą informaciją, tuo tarpu didžioji dalis suteikia tik 
viešai prieinamą institucijos internetiniame pusla-
pyje skelbiamą informaciją bei finansinių ataskaitų 
rinkinius. 
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summary
The article investigates the system of study quality at the Faculty of Economics of Vilnius university (Vu). The 

system is a part of the quality management process and procedures of Vu study quality assurance system. tools for 
assurance of study quality are analyzed, reasons for application of bachelor’s studies professional practice are presented 
and the results of the questionnaire of research on 2012-2013 professional practice of bachelor’s studies are evaluated.
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ĮVadas

Šiuolaikinėje  kintančioje verslo aplinkoje, pagrįs-
toje aštrios konkurencijos sąlygomis, įmonių valdy-
mo struktūra darosi vis sudėtingesnė, o  įmonių val-
dymo procesas reikalauja kompleksinio daugumos 
problemų sprendimo būdo. tokiu būdu atsiranda bū-
tinybė įdiegti ir taikyti tokį įmonės veiklos valdymo 
ir jo efektyvumo vertinimo instrumentą, kuris laiku 
atskleistų įmonės viduje susiklosčiusias nepalankias 
situacijas, išaiškintų tų situacijų susidarymo priežas-
tis, koordinuotų įmonės veiklos procesus, nustatytų 
aiškius ir pasiekiamus tikslus bei nurodytų jų įgyven-
dinimo eigą, priemones ir procedūras (Сенкус К., 
Тамулявичене Д., 2011). Kaip kompleksinio įmonės 
valdymo instrumento pavyzdys,  JAV ir Vakarų Eu-
ropos įmonių praktikoje plačiai paplito kontrolingas. 
Kontrolingas, susiedamas atskirų organizacijos pa-
dalinių veiklą operatyvinių ir strateginių tikslų sie-
kimui, įmonės valdymą pakelia į aukštesnį lygmenį. 
(Контроллинг как инструмент управления. Под 
ред. Н. Г. Данилочкиной, 2002). Kaip valdymo prie-
monė, kontrolingas turi remtis įmonės valdymo prin-
cipais ir valdymo tikslų  įgyvendinimui taikyti tam 
tikrus instrumentus. Kontrolingo sistemos įgyvendi-
nimui taikomas platus spektras įvairių instrumentų, 
kurie dažniausiai skirstomi į dvi dideles grupes: stra-
teginius ir operatyvinius kontrolingo instrumentus 
(tsykin K., 2007; Krivotorov A.S.,  Vasilyeva L.F. 2007; 
Сенкус К., Тамулявичене Д., 2011). 

Lietuvoje kontrolingo terminas tiek mokslinė-
je, tiek praktinėje erdvėje yra vartojamas retai, o 
duomenų apie įmones, įdiegusias visa apimančias 
ir kompleksines kontrolingo priemones, visai nėra 
(Сенкус К., Тамулявичене Д., 2011). ir nors pavie-
nių operatyvinio ir strateginio kontrolingo elementų 
galima rasti kiekvienoje įmonėje, tačiau jie daugiau-
sia funkcionuoja kaip valdymo apskaitos instrumen-
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kontrolinGo instrumentŲ taikymo lietuVos 
Įmonėse tyrimas

   

anotacija. nuolat modernėjančioje ir besikeičiančioje šiuolaikinėje verslo aplinkoje organizacijų valdymo pro-
cesas reikalauja kompleksinio įvairių problemų sprendimo kelio įvertinant tiek išorinių, tiek vidinių veiksnių įtaką. 
Vienas iš tokių valdymo metodų, galintis padėti įmonėms pasiekti iškeltus tikslus, yra kontrolingas. Straipsnyje nagri-
nėjama kontrolingo sistemos funkcionavimo įmonėje galimybės, analizuojama kontrolingo koncepcija ir jos raida, taip 
pat  kontrolingo sistemos elementai ir kontrolingo instrumentai bei pateikiami atlikto tyrimo, kuriuo buvo siekiama 
įvertinti kontrolingo instrumentų taikymo Lietuvos įmonėse paplitimą, rezultatai.

raktažodžiai: kontrolingas,  kontrolingo sistema, kontrolingo instrumentai.

tai. Įvertinant tai, kad kontrolingo sistema apima 
daug įvairių instrumentų, yra tikslinga analizuoti 
kontrolingo įdiegimo proceso paspartinimo Lietu-
vos įmonėse galimybes bei išnagrinėti jo įgyvendi-
nimo priemones. 

Tyrimo objektas: kontrolingo sistemos instru-
mentų taikymo Lietuvos įmonėse lygis.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti kontrolingo sistemos ir 
jos funkcionavimo įmonėje reikšmę bei ištirti kontro-
lingo instrumentų taikymo Lietuvos įmonėse lygį.

Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė; kie-
kybinis tyrimas: anketinė apklausa, statistinė apra-
šomoji ir lyginamoji duomenų analizė.

1. kontrolinGo idėJos atsiradimas 
ir raida

terminas „kontrolingas“ kilo nuo angliško žodžio 
„to control“  („kontroliuoti“) (Dimov O., Plamen i., 
2010; Контроллинг как инструмент управления. 
Под ред. Н. Г. Данилочкиной, 2002), tačiau laikui 
bėgant pradinė šio žodžio reikšmė įgijo naują reikš-
mę „valdyti“.  Šiuo metu  Lietuvoje dėl vis dar nenu-
sistovėjusios terminologijos yra vartojamos dvi są-
vokos: „kontrolingas“ ir „valdymo apskaita“. tačiau 
reikėtų pabrėžti, jog kontrolingo terminas, lyginant 
su valdymo apskaitos terminu, yra daug informaty-
vesnis: jis apima ne vien tik valdymo apskaitos funk-
cijas, bet ir visą organizacijos procesų valdymo spek-
trą. Kaip teigiama „Aiškinamajame įmonės vadybos 
terminų žodyne“ (Martinkus B., neverauskas B., 
Sakalas A., Venskus R., Žilinskas V., 2000) – kontro-
lingas, tai tam tikrų  įmonės valdymo funkcijų, tokių 
kaip planavimas, ataskaitų parengimas ir interpreta-
cija, įvertinimas bei konsultavimas, įgyvendinimas. 
taigi, kaip matyti, kontrolingas apima ne tik plana-
vimo, valdymo ir panašių informacinių sistemų pa-
rengimą, bet ir atsako už tai, kad šioms sistemoms 
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pateikiami duomenys būtų adekvatūs keliamiems 
tikslams.

 Kontrolingo atsiradimo pradžią galima sieti su 
XV amžiaus karališkaisiais Anglijos ir Prancūzi-
jos dvarais. tuo laikotarpiu čia buvo įvesta nauja 
„countrollour“ pareigybė. naujo posto sukūrimas  
buvo pirmasis bandymas įgyvendinti  kontrolingo 
idėją praktikoje, tačiau tuo laikotarpiu kontrolingo  
pritaikymo sritis buvo labai ribota:  jis buvo nau-
dojamas sprendžiant  tik valstybės valdymo proble-
mas (Контроллинг. Под ред. Карминского A.M., 
Фалько С. Г., 2006). Organizacijos valdymo teorijo-
je ir praktikoje kontrolingas  atsirado  XiX amžiaus  
pabaigoje  JAV; čia jam  sąlygas sukūrė pramonės 
augimas ir rinkos santykių vystymasis. Pirmą kartą 
terminas „kontrolingas“ buvo pavartotas 1890 me-
tais JAV įmonėje „General Electric“ (Lakis V., Mac-
kevičius J., Gaižauskas L., 2010). nagrinėjant kon-
trolingo koncepciją, galima išskirti tris pagrindinius 
jos evoliucijos etapus    (žr. 1 pav.).

 

1 pav.  Kontrolingo evoliucijos etapai
Šaltinis: sudaryta autorių pagal: Контроллинг. Под ред. 

Карминского A.M., Фалько С. Г. 2006; Сенкус К.; 
Тамулявиченe Д., 2011

Kaip matyti 1 paveiksle, iki XX amžiaus vidurio 
kontrolingas buvo suvokiamas kaip apskaitos siste-
ma, kuri koordinuoja organizacijos finansinius ište-
klius (Фуфыгина М. Н., 2006). Šiam etapui būdingas 
organizacijos valdymo funkcijų įgyvendinimas, re-
miantis praėjusių laikotarpių duomenų analize.  XX 
amžiaus viduryje, informacinių technologijų spartaus 
vystymosi laikotarpiu, kontrolingas buvo traktuoja-
mas kaip pagrindinis informacijos, reikalingos tin-
kamiems  sprendimams priimti, šaltinis. Šis etapas 
pasižymi tuo,  kad organizacijos vadovai sprendimus 
priimdavo optimizuojant informacijos srautus, tai yra 
jie vertindavo tiek kokybinius, tiek kiekybinius orga-
nizacijos veiklos rodiklius, analizuodavo ir praėjusio, 
ir einamojo, ir ateities laikotarpių duomenis. XX a. 
pabaigoje kontrolingo suvokimas, kuris  vyrauja ir 
dabar, išsiplėtė ir tapo dar pažangesnis. Šiuo metu 
kontrolingas traktuojamas  kaip organizacijos valdy-
mo instrumentas, integruojantis apskaitą, planavimą, 
analizę, kontrolę bei kitas organizacijos veiklos sritis 
į vientisą sistemą, kuri, savo ruožtu, yra nukreipta į 
įmonės iškeltų tikslų pasiekimą. 

2. kontrolinGo sistemos 
FunkcionaVimas ĮmonėJe

Kontrolingas – tai kompleksinė sistema, kuriai 
būdingas sinergijos efektas. nagrinėjama sistema 

apima skirtingus, bet tarpusavyje susijusius valdymo 
proceso elementus (žr. 2 pav.), kurių sąveika padeda 
priimti optimalius organizacijos valdymo sprendi-
mus bei užtikrinti jos vystymąsi ilgalaikėje perspek-
tyvoje.

tikslų nustatymas yra vienas iš pagrindinių kon-
trolingo sistemos elementų. Jis apima įmonės kie-
kybinių ir kokybinių tikslų apibrėžimą bei kriterijų, 
kuriais remiantis yra įvertinama užsibrėžtų tikslų 
įgyvendinimo galimybė, nustatymą (Гладченко Т. 
Н., 2008).   Įmonės užsibrėžtus tikslus kontrolingas 
konvertuoja į šių tikslų realizavimo planą. 

 
 

2 pav.  Kontrolingo sistemos elementų ciklas
Šaltinis: sudaryta autorių pagal: Гладченко Т.Н., 2008; 

Контроллинг как инструмент управления. Под ред. Н. Г. 
Данилочкиной, 2002

Planavimo procese yra vystomos plano metodi-
kos laiko ir apimties atžvilgiu, nustatoma reikalingos 
informacijos apimtis ir pobūdis, kuriama informaci-
nių srautų valdymo sistema.  itin reikšmingas vers-
lo procesų valdyme yra kitas kontrolingo sistemos 
elementas - informacijos srautų valdymas. Jis pasi-
reiškia per informacijos, reikalingos organizacijos 
veiklos sėkmingam planavimui bei tinkamų valdy-
mo sprendimų  priėmimui, rinkimą, apdorojimą ir 
sisteminimą  skirtinguose organizacijos valdymo 
lygmenyse, įtraukiant į šį procesą tiek žemiausio, 
tiek vidurinio, tiek aukščiausio lygmens vadovus. 
Operatyvinė apskaita atspindi visą įmonės finansinę 
- ekonominę veiklą, apskaičiuoja tiesiogines ir netie-
siogines gamybos išlaidas, įvertina atskirai įmonės 
padalinių ir įmonės kaip visumos veiklos efekty-
vumą. tinkamos ir aktualios informacijos turėji-
mas padeda atlikti įmonės finansinės - ekonominės 
veiklos monitoringą: stebėti vykstančius procesus 
realiu laiku, sudaryti operatyvines ataskaitas, at-
skleidžiančias įmonės veiklos rezultatus per trumpą 
periodą (dieną, savaitę, mėnesį) (Гладченко Т. Н., 
2008).  Sukauptos  informacijos pagrindu kontrolin-
go sistema įgyvendina kontrolę, naudodama biudže-
tus, kurie padeda nustatyti realius nukrypimus nuo 
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planinių. tai, savo ruožtu, atskleidžia įmonės viduje 
egzistuojančias stipriąsias ir silpnąsias tendencijas 
bei palankias ir nepalankias vystymosi tendencijas 
išorinėje aplinkoje. išvardytos kontrolingo sistemos 
sudedamosios dalys būtinos planų, rezultatų ir nuo-
krypių analizei atlikti. Atliktos analizės pagrindu 
yra generuojamos rekomendacijos valdymo spren-
dimams priimti. Įvertindamas įmonės dabartinę 
situaciją, identifikuotas galimybes ir grėsmes, kon-
trolingas numato alternatyvius veiksmus realiu laiku 
siekiamų tikslų atžvilgiu. 

taigi kontrolingo sugeneruotos rekomendacijos, 
savo ruožtu, įmonės vadovams padeda priimti ap-
galvotus ir pagrįstus sprendimus, tokiu būdu racio-
nalizuojant įmonės valdymo procesus bei atitinka-
mai didinant jos veiklos efektyvumą. 

3. kontrolinGo praktinis 
pritaikymas Įmonės Valdymo 
procese

Pagrindinis kontrolingo tikslas yra orientuoti 
įmonės veiklą į išsikeltus tikslus. Kadangi kiekviena 
įmonė formuluoja einamuosius ir ilgalaikius tikslus, 
tai ir  kontrolingas skiriamas į dvi posistemes: ope-
ratyvinį ir strateginį kontrolingą. nors kiekviena jų 
naudoja skirtingus metodus, veikimo principus bei 
instrumentus, tačiau siekia to paties rezultato – pri-
imamų sprendimų kokybės didinimo ir numatytų 
tikslų siekimo (Сенкус К., Тамулявичене Д., 2011; 
tsykin K., 2007). tiek teorinėje, tiek praktinėje plo-
tmėje kontrolingo instrumentai sistematizuojami ir 
klasifikuojami labai skirtingai, tačiau dažniausiai yra 
išskiriamos  šešios pagrindinės kontrolingo instru-
mentų grupės, kurių kiekviena atitinkamai skirstoma 
į strateginį ir operatyvinį kontrolingą (žr. 3 pav.).

3 pav. Kontrolingo sistemos instrumentai        
Šaltinis: sudaryta autorių pagal: Krivotorov, A.S.;  Vasilyeva, 

L.F., 2007

Marketingo srities kontrolingo instrumentų pa-
galba kontroleriai planuoja, kontroliuoja ir vertina 
marketingo veiksmus: strateginiai instrumentai pa-
deda planuoti produkto strategiją ilgalaikėje pers-
pektyvoje, tuo tarpu operatyvinių instrumentų pa-
galba siekiama įvertinti marketingo veiksmų efekty-

vumą prekės, kainos, rėmimo ar paskirstymo srityse 
bei imtis korekcinių priemonių veiksmų efektyvu-
mui maksimizuoti. Įmonių praktikoje plačiai paplito 
tokie strateginiai marketingo instrumentai, kaip ato-
trūkio analizė, portfelio analizė, Bostono konsultaci-
nių grupių matrica ir kt. tuo tarpu Europos įmonių 
patirtis rodo, kad populiariausi marketingo srities 
operatyviniai kontrolingo instrumentai yra pelno 
maržos ir lyginamųjų svorių analizės (Krivotorov A. 
S.,  Vasilyeva, L. F., 2007).

Atsargų valdymo kontrolingo instrumen-
tai padeda optimizuoti atsargų valdymo procesą 
(Карминский А. М., Оленев Н. И., Примак А. Г., 
Фалько С. Г., 2002). Strateginiai instrumentai, kaip 
antai, strateginė tiekėjų analizė bei  „just in time“ sis-
tema,  orientuoti į atsargų tiekimo ir sandėliavimo 
ekonomiškumą.  Reikėtų pabrėžti, kad įmonių at-
sargų valdymo srityje labiausiai paplitę yra operaty-
viniai kontrolingo instrumentai, kurie, savo ruožtu, 
nukreipti  į atsargų tiekimo analizę ir vertinimą. Prie 
plačiausiai naudojamų yra priskiriami atsargų tieki-
mo planavimas bei  ABC  analizė. Gamybos srities 
kontrolingo instrumentų  svarbiausias uždavinys yra 
tinkamas gamybos išlaidų valdymas (Контроллинг. 
Под ред. Карминского A. M., Фалько С. Г., 2006). 
todėl šiuo atveju strateginiai instrumentai, kaip an-
tai, faktorinė analizė,  įrengimų efektyvumo panau-
dojimo analizė ir kt., kontroleriams padeda nusta-
tyti gamybos proceso efektyvumo sąlygas. Įmonių 
praktikoje dažniausiai yra naudojami  operatyviniai 
gamybos srities kontrolingo instrumentai, kurie pa-
deda optimizuoti gamybos išlaidas bei numatyti jų 
mažinimo galimybes. tarp jų ypač paplitę leistinų 
nuokrypių sistema bei nuokrypių analizė. Finansų 
valdymo kontrolingo instrumentų pagalba yra palai-
komas tinkamas įmonės likvidumo, mokumo ir pel-
ningumo lygis. Finansinį tinklą, kaip populiariausią 
strateginį kontrolingo instrumentą finansų valdymo 
srityje, kontroleriai naudoja kuriant  finansavimo 
strategiją ir planuojant specifinius finansavimo šalti-
nius.  tuo tarpu  operatyvinių instrumentų pagalba 
kontroleriai analizuoja ir vertina įmonės finansinę 
būklę ir jos finansinius rezultatus. Čia plačiai nau-
dojamos vertikalioji, horizontalioji ir santykinių ro-
diklių analizės.

investicijų kontrolingo instrumentų pagalba kon-
troleriai siekia užtikrinti investicinių projektų pel-
ningumą. tam tikslui jie naudoja strateginius instru-
mentus, tokius, kaip investicijų  grąža (angl. Return  
of investement), likutinės pajamos (angl. Residual 
income), kapitalo pridėtinė vertė (angl. Economic 
Value Added), kurių pagalba vertina investicinį pro-
jektą ilgalaikėje perspektyvoje (Mihir  D., Fabrizio 
F., 2006). Operatyvinius kontrolingo instrumentus 
investicijų valdyme kontrolieriai naudoja atlikdami 
investicinio projekto įgyvendinimo kontrolę. Šiuo 
atveju pažymėtini tokie operatyviniai instrumentai, 
kaip sąnaudų ir rezultatų lyginamoji analizė bei sta-
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tistinis investicinio projekto atsipirkimo laikotar-
pių palyginimas. Biudžetavimas turi didelę reikšmę 
iš anksto vertinant valdymo sprendimų efektyvu-
mą bei optimaliai paskirstant įmonės turimus iš-
teklius jos padaliniams. Šiuo atveju galima išskirti 
du biudžetų tipus: operatyvinį ir finansinį. Opera-
tyviniai biudžetai, kaip antai, pardavimų, gamybos, 
tiesioginių medžiagų sunaudojimo, tiesioginio dar-
bo išlaidų ir kiti, atspindi įmonės veiklą einamuoju 
laikotarpiu. Operatyvinių biudžetų pagrindu yra 
rengiami finansiniai biudžetai: pinigų srautų pla-
navimas, prognozinis balansas, prognozinė pelno 
(nuostolių) ataskaita. Finansiniai biudžetai, savo 
ruožtu, padeda prognozuoti  įmonės finansinę bū-
klę ir veiklos rezultatus bei planuoti įmonės pinigų 
srautus.

tokiu būdu kontrolingo instrumentai racionali-
zuoja įmonės pagrindinės, finansinės ir investicinės 
veiklos procesus, kas, savo ruožtu, leidžia užtikrinti 
optimalų santykį tarp gaunamos naudos ir išlaidų.

4. empirinio tyrimo metodoloGiJa

JAV, Vakarų Europos ir Rusijos įmonių praktiko-
je plačiai paplito kontrolingas, kaip veiklos efektyvu-
mą užtikrinanti sistema. tuo tarpu informacijos apie 
kontrolingo taikymą Lietuvos įmonėse beveik nėra, 
todėl prieš planuojant ir atliekant empirinį tyrimą 
buvo iškeltas tikslas: išsiaiškinti ir įvertinti kontro-
lingo instrumentų naudojimo lygį Lietuvos įmonė-
se. Organizuojant empirinį tyrimą visų pirma buvo 
apibrėžti tokie parametrai: tiriamoji aibė, atranka, 
tiriamosios imties pasirinkimas bei duomenų rinki-
mų metodas.

tyrimo generalinę visumą sudaro Vilniaus 
miesto savivaldybėje veikiančios įmonės. tokį 
pasirinkimą nulėmė kelios priežastis. Pirma, re-
miantis Lietuvos statistikos departamento duo-
menimis, 2013 metų sausio 1 dieną Vilniaus mies-
to savivaldybėje iš viso veikė 27 553 ūkio subjek-
tai, kas sudaro 32 % visų Lietuvos Respublikoje 
veikiančių įmonių (Lietuvos statistikos departa-
mentas, 2013). Antra, pagal dydį (vertinant dar-
buotojų skaičių ir uždirbtas pajamas) bei  veiklos 
pobūdį Vilniaus miesto savivaldybėje ir Lietuvos 
Respublikoje  yra panašus įmonių pasiskirstymas. 
trečia,  Vilniaus miesto savivaldybė pasirinkta ir 
todėl, kad ji yra patogiausia tyrimui atlikti laiko ir 
lėšų taupymo atžvilgiu.

Atliekant empirinį tyrimą buvo naudota atranka. 
tyrimui visumos elementai buvo pasirinkti vykdant 
tikimybinę atranką, kas suteikė galimybę tyrimo re-
zultatus su 5 procentų paklaida ekstrapoliuoti į ge-
neralinę visumą. toliau buvo apskaičiuotas imties 
dydis, kad būtų galima padaryti statistiškai reikš-
mingas išvadas. Apskaičiuojant imties dydį buvo 
remtasi mokslinėje literatūroje rekomenduojama 
minimalaus atrankos dydžio apskaičiavimo metodi-

ka. Kadangi populiacijos dydis žinomas, imties dy-
džiui nustatyti buvo taikyta formulė:

 

čia  n – populiacijos dydis; reikšmė 1,96 atitinka 
standartizuoto normaliojo skirstinio 95 proc. pasi-
kliovimo lygmenį; p yra numatoma įvykio baigmės 
tikimybė, kad nagrinėjamas požymis pasireikš tiria-
moje populiacijoje (dažniausiai imama blogiausio 
varianto tikimybė – požymis būdingas pusei, t. y. 50 
proc. populiacijos, ir pasirenkama  p = 0,5); q yra 
tikimybė, kad nagrinėjamas požymis nepasireikš ti-
riamoje populiacijoje (q = 1–p = 0,5); ε yra pagei-
dautinas tikslumas, dažniausiai ε=0,05 (Rudzkienė 
V., 2005).

tokiu būdu buvo apskaičiuota:

 

taigi buvo nustatyta, kad norint gauti 95%  tiki-
mybės tyrimo rezultatus su 5% paklaida, duomenys 
turi būti surinkti mažiausiai iš 379 įmonių.

Siekiant nustatyti kontrolingo elementų nau-
dojimo lygį Lietuvos įmonėse, buvo pasirinktas 
aktyvus duomenų rinkimo metodas – anketinė 
apklausa. Šis metodas suteikė galimybę per san-
tykinai trumpą laiką surinkti reikiamą kiekį tin-
kamos informacijos, patiriant minimalias laiko ir 
pinigines sąnaudas bei užtikrinant respondentų 
anonimiškumą. Anketinė apklausa atlikta elektro-
niniu būdu: internetinėje svetainėje www.apklausa.
lt  buvo sukurta anketa ir išplatinta  respondentams 
elektroniniu  paštu. Respondentai buvo pasiren-
kami  iš Vilniaus miesto įmonių katalogo visiškai 
atsitiktinai „sustojant“ ties tam tikromis įmonėmis. 
Atliekant  empirinį tyrimą ir siekiant gauti iš anks-
to apskaičiuotą minimalų atsakymų kiekį ( 379 ), 
užtikrinantį 95%  tyrimo rezultatų patikimumą, iš 
viso buvo išsiųstos 402 anketos.

Empirinio tyrimo metu naudotą anketą  suda-
rė 9 klausimai; respondentų buvo prašoma pasi-
rinkti vieną ar kelis iš pateiktų atsakymo varian-
tų, taip pat buvo suteikiama galimybė pateikti ir 
savo atsakymo variantą. Empirinio tyrimo metu iš 
Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančių įmonių 
surinkti duomenys buvo apdoroti kiekybinės ana-
lizės būdu, kuris yra pagrįstas matematinės statis-
tikos metodais. 

 tyrimo reZultatai

Apklausoje dalyvavo 379 Vilniaus miesto savival-
dybėje veikiantys ūkio subjektai. 

Pirmieji anketos klausimai buvo skirti įmonei 
identifikuoti pagal veiklos pobūdį ir  dydį. Kaip rodo 
1 lentelė, daugiausia buvo apklausta mažų įmonių. Be 
to, tyrime dominavo paslaugas teikiančios įmonės. 
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toliau apklausoje dalyvaujantys ūkio subjektai 
buvo tiriami, vertinant tai, kokioje jų veiklos srity-
je ir kokie kontrolingo instrumentai yra naudojami. 
Anketoje buvo išskirtos tokios veiklos sritys, kaip 
marketingo, atsargų, gamybos, finansų, investicijų 
valdymas bei biudžetavimas, ir šioms sritims buvo 
priskirti atitinkami kontrolingo instrumentai. Kiek-
viename šios dalies klausime respondentai galėjo 
pasirinkti vieną ar kelis iš pateiktų ir aprašytų kon-
trolingo įrankių. taip pat galėjo pasirinkti atsakymo 
variantą, kad tam tikri instrumentai įmonėje yra 
naudojami, bet jie (tyrimo dalyviai) dėl tam tikrų 
priežasčių negali įvardyti konkrečių priemonių pa-
vadinimų (tyrimo rezultatų pristatyme tai nurodo-
ma,  kaip atsakymas „Pavadinimas neįvardijamas“). 
Respondentams taip pat buvo  suteikta galimybė 
pateikti ir savo atsakymo variantą. Jeigu, atsakiusių-
jų nuomone, jokie tam tikros grupės instrumentai 
įmonėje nėra naudojami, tuomet turėjo būti pasi-
rinktas atsakymo variantas, nurodantis, kad šios 
kontrolingo priemonės nėra naudojamos.

2 lentelė. Kontrolingo instrumentų naudojimas Lietuvos 
įmonėse

kontrolingo instru-
mentų sritis naudojami nenaudojami

Marketingo valdymas 68,60% 31,40%
Atsargų valdymas 67,81% 32,19%
Gamybos valdymas 9,50% 90,50%
Finansų valdymas 94,99% 5,01%
investicijų valdymas 40,37% 59,63%
Biudžetų rengimas 93,93% 6,07%

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis apdorotais tyrimo duo-
menimis.

Pirmiausiai buvo analizuojami marketingo val-
dymo instrumentai, naudojami Lietuvos įmonėse. 
Remiantis 2 lentelės duomenimis, matyti, kad dau-
giau kaip du trečdaliai apklausoje dalyvavusių įmo-
nių naudoja kontrolingo instrumentus marketingo 
valdymo srityje. Populiariausia praktikoje yra lygina-
mųjų svorių analizė (ją naudoja beveik 40% tiriamųjų 
įmonių) ir portfelio analizė (ją savo veikloje pritaiko 
32,31% įmonių) (žr. 4 pav.). tyrimo rezultatai parodė, 
kad kontrolingo instrumentus naudoja visos didelės 
ir vidutinės tiriamosios įmonės. Be to, analizuojant 

rezultatus pagal įmonių dydį, nustatyta, kad didelės 
ir vidutinės įmonės marketingo veikloje naudoja po 
kelis marketingo valdymo instrumentus. Šiuo atveju 
vyrauja portfelio ir lyginamųjų svorių bei portfelio, 
lyginamųjų svorių ir pelno maržos analizių deriniai.

tyrimo rezultatų duomenimis (žr. 2 lentelę),  
31,4% tiriamųjų įmonių kontrolingo instrumentų 
marketingo veikloje nenaudoja. Visos įmonės, atsa-
kiusios, kad nenaudoja marketingo valdymo instru-
mentų, yra priskiriamos mažų įmonių grupei. Be to, 
būtent  tarp mažų įmonių vyravo atsakymai (33,46% 
tiriamųjų įmonių atsakymų), kad marketingo valdy-
mo  instrumentai yra naudojami, tačiau responden-
tai negali įvardyti konkrečių jų pavadinimų. tokie 
rezultatai liudija apie tai, kad smulkaus verslo atsto-
vai marketingo valdymo instrumentus pritaiko intu-
icijos lygmenyje, kaip, pvz., priimdami sprendimus 
dėl nuolaidos klientui suteikimo, rėmimo būdo pasi-
rinkimo ir kt. tokiu būdu kontrolingo instrumentų 
marketingo veikloje analizė parodo, kad šiuos ins-
trumentus Lietuvoje naudoja stambesni, finansiškai 
pajėgesni ūkio subjektai.

4 pav. Kontrolingo instrumentų marketingo srityje 
naudojimas Lietuvos įmonėse

Šaltinis: sudaryta autorių pagal apdorotus tyrimo duomenis

Kita tiriamųjų kontrolingo instrumentų taikymo 
Lietuvos įmonėse grupė – atsargų valdymo priemo-
nės. Didžioji dalis (67,81 %) tiriamų įmonių atsargų 
valdymo veikloje naudoja kontrolingo instrumentus 
(žr. 2 lentelę). tyrimo rezultatų duomenimis, atsargų 
valdyme Lietuvos ūkio subjektai dažniausiai operuoja 
tokiais instrumentais, kaip strateginė tiekėjų analizė 
bei atsargų tiekimo planavimas. išanalizavus kontro-
lingo įrankių taikymą atsargų valdyme pagal įmonių 
veiklų rūšis, paaiškėjo, kad šie instrumentai yra ma-
žiau populiarūs tarp paslaugas teikiančių įmonių. tokį 

1 lentelė. Tyrime dalyvaujančių įmonių pasiskirstymas pagal dydį ir veiklos pobūdį

Veikla
Dydis Gamyba Paslaugos Prekyba Statyba Mišri veikla iš viso

Didelė 0,26% 2,4% 0,79% 0,26% 0,26% 3,97%
Vidutinė 2,63% 13,46% 2,9% 0,26% 0,8% 20,05%
Maža 1,6% 50,13% 15,83% 7,12% 1,3% 75,98%
iš viso 4,49% 65,99% 19,52% 7,64% 2,36% 100%

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis apdorotais tyrimo duomenimis
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rezultatą galima paaiškinti tuo, kad tam tikrų paslau-
gų, pvz., apskaitos, audito, teisės, personalo nuomos, 
patalpų nuomos  ir kt., teikimas nereikalauja atsargų 
kaupimo ir atitinkamai racionalaus jų valdymo. 

Gamybos valdymo instrumentų naudojimo ty-
rimo analizė atskleidė, kad gamybos valdymo ins-
trumentus naudoja tik 9,5% apklausoje dalyvavusių 
įmonių (žr. 2 lentelę). Vertinant šių subjektų pasis-
kirstymą pagal veiklos pobūdį, paaiškėjo, kad gamy-
bos valdymo įrankius naudoja visos tyrime dalyva-
vusios gamybos įmonės, beveik pusė (44,90%) staty-
bos įmonių ir apie du trečdaliai (66,95%) tirtų miš-
rios veiklos (šiuo atveju didžioji dalis ūkio subjektų, 
derinančių gamybos bei prekybos veiklas) įmonių.

Finansų valdymo instrumentus naudoja visos di-
delės, vidutinės ir didžioji dalis mažų tiriamų įmo-
nių. Anot 5 paveikslo, analizuojamų ūkio subjektų 
finansų veikloje dominuoja horizontalioji ir santyki-
nių rodiklių  analizės. 

 5 pav. Kontrolingo instrumentų finansų valdymo 
srityje naudojimas Lietuvos įmonėse

Šaltinis: sudaryta autorių pagal apdorotus tyrimo duomenis

Be to, tyrimo rezultatai rodo, jog didelės, vidu-
tinės ir dauguma smulkių įmonių naudoja kelis 
instrumentus: šiuo atveju vyrauja vertikaliosios, ho-
rizontaliosios, santykinių rodiklių  bei horizontalio-
sios ir santykinių rodiklių  analizių kombinacijos. 

tiriat investicijų valdymo instrumentų naudoji-
mo lygį Lietuvos įmonėse nustatyta, kad santykinai 
maža tiriamųjų ūkio subjektų dalis (40,37%) savo 
veikloje naudoja šios grupės kontrolingo instrumen-
tus (žr. 2 lentelę). Įvertinus šiuos įrankius, taikančius 
ūkio subjektus pagal jų dydį, paaiškėjo (žr. 6 pav.), 
kad investicijų valdymo instrumentus pritaiko visos 
didelės ir didžioji dalis vidutinių įmonių.

 6 pav. Investicijų valdymo instrumentų 
naudojimas pagal įmonių dydį

Šaltinis: sudaryta autorių pagal apdorotus tyrimo duomenis

Paskutinė įmonių veiklos sritis, kurioje buvo ti-
riamas kontrolingo instrumentų naudojimas – tai 
biudžetų parengimas. Rezultatų  duomenimis, pa-

teiktais 2 lentelėje, didžioji dalis  (net 93,93%)  ap-
klausoje dalyvavusių ūkio subjektų sudaro biudže-
tus. Atlikus analizę paaiškėjo, kad biudžetus rengia 
visos tiriamos didelės,  vidutinės  ir didžioji dalis 
smulkių įmonių. Populiariausias tarp ūkio subjektų 
yra veiklos biudžetas: jį sudaro net 80,62% analizuo-
jamų įmonių. tyrimo rezultatai rodo, kad pakanka-
mai populiarus yra ir pinigų biudžetas, kurį rengia 
57,87% ūkio subjektų.  Kiek rečiau, apklausos duo-
menimis, sudaromi investicijų biudžetai ir progno-
zinės finansinės ataskaitos. tiriamų įmonių prakti-
koje nėra populiarūs statiniai, lankstūs ir slenkantys 
biudžetai: juos rengia, atitinkamai 0,84%, 3,37% ir 
1,12% ūkio subjektų. Atlikus  analizę paaiškėjo, kad 
šiuos biudžetus daugiausia rengia didelės įmonės, 
tuo tarpu mažos įmonės jų nesudaro visai. 

taigi atliktas tyrimas parodė, kad didesnė dalis 
Lietuvos įmonių savo veikloje pritaiko tik atskirus 
operatyvinio ir strateginio kontrolingo instrumen-
tus.

išVados   

Kontrolingas apjungia skirtingas, bet tarpusavyje 
sąveikaujančias įmonės veiklos sferas, o jo instru-
mentų naudojimas šių sferų valdyme padeda įmonės 
vadovams laiku nustatyti įmonės vidines problemas 
bei surasti kompleksinį jų spendimo būdą, identifi-
kuoti už įmonės ribų  esamas  grėsmes bei naujas 
ateities galimybes,  kas, savo ruožtu, leidžia iškelti 
tinkamus tikslus bei numatyti jų įgyvendinimo pla-
ną.

Didesnė dalis Lietuvos įmonių savo veikloje nau-
doja kontrolingo instrumentus. tarp Lietuvos įmo-
nių populiariausi yra finansų valdymo kontrolingo 
instrumentai ir biudžetavimas. taip pat plačiai nau-
dojami yra marketingo ir atsargų  valdymo instru-
mentai. Mažiau populiarūs yra kontrolingo instru-
mentai investicijų ir gamybos valdymo srityse.

Kontrolingo instrumentai yra plačiau naudojami 
didelėse ir vidutinėse  Lietuvos įmonėse: didžioji da-
lis šių  ūkio subjektų operuoja net keliais instrumen-
tais marketingo, atsargų, gamybos, finansų ir inves-
ticijų valdymo bei biudžetų parengimo srityse. tuo 
tarpu smulkiuose ūkio subjektuose šie instrumentai 
yra mažiau populiarūs, o dalis smulkių  Lietuvos 
įmonių kontrolingo instrumentus savo veikloje  tai-
ko intuicijos lygmenyje.
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research on application oF controllinG tools at enterprises oF lithuania 

ilona sulžickaja, daiva tamulevičienė

summary
in today‘s fast moving world the management of Lithuanian organisations requires an integrative solution of pro-

blems, therefore, there is a necessity of using modern and effective management tools. One of such tools is controlling. 
it integrates different but coherent spheres of organisation: marketing management, management of stock, production 
management, financial management, management of investment and budgets. This, in its turn, helps to look at orga-
nisation comprehensively, to identify and solve existing problems on time and to direct organisation activity towards 
its desired goals. 

According to the conducted research, a vast majority of enterprises of Lithuania use the instruments of controlling. 
The most popular ones are budgets and financial management controlling instruments.

The practice of enterprises of Lithuania shows that large and medium size companies tend to use controlling instru-
ments more intensively than small size ones. Small companies, in their turn, use these instruments mostly intuitively.
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ĮVadas

Laisvosios rinkos ekonomikos sąlygomis, kada 
tarp organizacijų vyksta konkurencinė kova finansi-
nėje, investicinėje, gamybinėje, komercinėje ir kitose 
veiklose, labai svarbią reikšmę organizacijų veiklos 
efektyvumo didinimui turi vidaus auditas. Jis pade-
da organizacijos vadovybei realizuoti jos nustatytą 
veiklos strategiją, ūkinę ir finansinę politiką, rasti 
rezervus veiklai vystyti bei tęstinumui užtikrinti. 
Be to, nuo vidaus auditorių veiksmingai atliekamo 
vidaus audito priklauso organizacijos veiklos rezul-
tatai. Visų pirma vidaus auditoriai gali užkirsti kelią 
nuostolingoms bei nelegalioms operacijoms ir kartu 
užtikrinti, kad organizacija dirbtų pelningai. Antra, 
jie, atlikę išsamius patikrinimus ir sukaupę daug in-
formacijos apie organizacijos veiklą, gali padėti jos 
vadovybei priimti racionalesnius sprendimus, deta-
liau prognozuoti ateities perspektyvas.

Ypač reikšmingas vaidmuo vidaus auditui tenka 
viešojo sektoriaus institucijose, nes labai svarbu, kad 
būtų nuolat tikrinama, ar nešvaistomos ir nenaudoja-
mos savanaudiškais tikslais biudžeto lėšos. tinkamai 
veikiančios vidaus audito sistemos palaikymas yra 
viena iš esminių priemonių viešojo sektoriaus institu-
cijų tikslų ir uždavinių veiksmingam pasiekimui.

Vidaus audito problematika plačiai nagrinėjama 
užsienio literatūroje. Reikšmingą indėlį nagrinėjant 
įvairius klausimus įnešė V. D. Andrejev (2003), D. 
Galloway (1995, 2010), H. Kagermann, W. Kinney, 
C. P. Weber (2008), A. Millichamp, J. taylor (2012), 
L. B. Sawyer (1988, 2003), A. Sonin (2000), K. H. 
Spencer Pickett (1997, 2005, 2011), J. Venables, K. 
impey (1991) ir kt.

Vidaus audito Lietuvoje problemas nagrinėjo 
R. Bartaška (2006, 2007), R. Kanapickienė (2001, 

ilona šoBot
Mokslinis vadovas: profesorius emeritas Jonas Mackevičius

Vilniaus universitetas

Vidaus audito sistema ir Jos Būklės ViešoJo 
sektoriaus instituciJose tyrimo reZultatŲ analiZė

Anotacija. Viešojo sektoriaus valdymas reikalauja, kad valstybės tarnautojai vykdytų savo pareigą valdyti vie-
šuosius išteklius, priimdami atsakingus ir protingus sprendimus, taip pat pateikdami rezultatus. Siekiant šio tikslo, 
atsirado poreikis viešojo sektoriaus institucijoms turėti nepriklausomą vidaus audito tarnybą, kuri padėtų valstybės 
tarnautojams efektyviai vykdyti jų pareigas ir taip užtikrintų gerą valdymą. Vidaus audito funkcijų efektyvumą lemia 
atliekamų auditų mastas, pasitikėjimas vidaus audito darbu bei aukščiausiųjų audito institucijų ir vidaus auditorių 
bendradarbiavimas. Straipsnyje nagrinėjamas vidaus audito vaidmuo, veiklos sritys ir paslaugų klientai. Pateikiamos 
Lietuvos vidaus audito sistemos kūrimo reikšmingiausios datos bei įvykiai, nagrinėjami vidaus auditą reglamentuojan-
tys norminiai teisės aktai. Analizuojami vidaus audito sistemos viešojo sektoriaus institucijose tyrimo rezultatai.

raktažodžiai: vidaus auditas, reglamentavimas, vidaus audito sistema, viešojo sektoriaus institucijos.

2006), A. Kustienė, V. Lakis (2002), A. Kustienė, 
V. Ramonienė (2006), V. Lakis (2007), V. Lakis, G. 
Damaševičiūtė (2010), J. Mackevičius (2001, 2002), 
J. Mackevičius, D. Daujotaitė (2011), S. Palubinskie-
nė, J. Makara (2004, 2005), R. Rupšys, R. Stačiokas 
(2005) ir kt. tačiau minėtų ir kitų auditorių darbuo-
se nepakankamai dėmesio skiriama vidaus audito 
organizavimui viešojo sektoriaus institucijose.

Tyrimo objektas – vidaus audito sistema viešojo 
sektoriaus institucijose.

Tyrimo tikslas – išnagrinėti vidaus audito siste-
mos būklę viešojo sektoriaus institucijose.

Šiam tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai:
atskleisti vidaus audito vaidmenį viešojo sek- ◆

toriaus institucijose, nustatyti vidaus audito veiklos 
sritis ir paslaugų klientus;

išnagrinėti vidaus audito atsiradimą ir teisinį  ◆
reglamentavimą Lietuvoje;

atlikti vidaus audito sistemos viešojo sektoriaus  ◆
institucijose tyrimo rezultatų analizę.

Tyrimo metodai: mokslinės–teorinės literatūros, 
norminamųjų teisės aktų ir kitų informacijos šal-
tinių analizė, informacijos lyginimas, grupavimas, 
apibendrinimas, anketinė apklausa.

1. Vidaus audito Vaidmuo, Veiklos 
sritys ir paslauGŲ klientai
Vidaus auditorių vaidmuo viešojo sektoriaus ins-

titucijose yra svarbus, be to,  laikui bėgant, jis keitėsi. 
tradicinis vidaus auditorių vaidmuo apėmė orga-
nizacijos valdymo struktūros tinkamumo ir efek-
tyvumo tikrinimą, vertinimą bei stebėjimą. tačiau 
metams bėgant vidaus auditorių vaidmuo išsiplėtė. 
Šiandien auditoriai turi tobulėti ir teikti rekomenda-
cijas ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo 
požiūriais. Vidaus auditoriams taip pat reikia vertin-
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ti rizikos valdymo efektyvumą, užtikrinti, kad vidaus 
kontrolės sistema būtų stipri. Jie vertina procesus ir 
nustato, kas veikia, o kas ne, todėl tinkama vidaus 
audito sistema yra būtina.

J. Mackevičius (2001) pabrėžia, kad vidaus audito 
sistema turi būti aktyvi ir lanksti, kad galėtų greitai 
prisitaikyti prie besikeičiančių situacijų, sutelkti dė-
mesį į tam tikras veiklos sritis tuo metu, kai reika-
linga. Jis išskiria penkias vidaus audito veiklos sritis 
arba funkcijas:

turto apsauga; ◆
apskaitos ir finansinių ataskaitų būklės tikrinimas; ◆
darbo ir atsakomybės paskirstymo kontrolė; ◆
visų rūšių pažeidimų ir piktnaudžiavimų at- ◆

skleidimas;
informacijos, kurios reikia įmonės vadovybei,  ◆

teikimas.
610-ajame tarptautiniame audito standarte „Vi-

daus auditorių darbo naudojimas“ (2009) pateikia-
mos šešios veiklos sritys, kurias apima vidaus audito 
funkcija (žr. 1 pav.).

1 pav. Vidaus audito funkcijos veiklos sritys 
Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis 610-uoju tarptautiniu 

audito standartu, 2009

taigi vidaus audito funkcija gali apimti vieną ar 
daugiau toliau išvardytų veiklos sričių:

vidaus kontrolės stebėseną. Vidaus audito  ◆
funkcijai gali būti priskirta tam tikra atsakomybė už 
kontrolės priemonių peržiūrą, jų veikimo stebėseną 
ir rekomendacijų dėl jų tobulinimo teikimą;

finansinės ir veiklos informacijos tikrinimą.  ◆
Vidaus audito funkcijai gali būti priskirta pareiga 
peržiūrėti priemones, naudojamas siekiant nustaty-
ti, įvertinti, grupuoti finansinę ir veiklos informaci-
ją, rengti jos ataskaitas, taip pat išnagrinėti atskirus 
dalykus, įskaitant išsamų ūkinių operacijų, sąskaitų 
likučių ir procedūrų patikrinimą;

veiklos peržiūrą. Vidaus audito funkcijai gali  ◆
būti priskirta pareiga atlikti įmonės veiklos, įskaitant 
nefinansinę įmonės veiklą, ekonomiškumo, veiks-
mingumo ir efektyvumo peržiūrą;

įstatymų ir teisės aktų laikymosi peržiūrą. Vi- ◆
daus audito funkcijai gali būti priskirta pareiga at-
likti atitikties įstatymams, teisės aktams ir kitiems 
išorės reikalavimams peržiūrą, taip pat atitikties va-
dovybės politikai, nurodymams bei kitiems vidaus 
reikalavimams peržiūrą;

rizikos valdymą. Vidaus audito funkcija gali  ◆

padėti organizacijai nustatyti ir įvertinti reikšmingus 
rizikos veiksnius ir prisidėti prie rizikos valdymo ir 
kontrolės sistemos tobulinimo;

valdymą. Atliekant vidaus audito funkciją ga- ◆
lima vertinti, kaip valdymo procese įgyvendinami 
tikslai, susiję su etika ir vertybėmis, vadovavimu bei 
atskaitomybe, atitinkamų organizacijos padalinių 
informavimu apie riziką ir kontrolę, už valdymą at-
sakingų asmenų, išorės ir vidaus auditorių bei vado-
vybės bendravimo efektyvumu.

tuo tarpu R. Rupšys, R. Stačiokas (2005) išskiria 
šias funkcinės vidaus audito sritis:

vidaus kontrolės sistemos vertinimas; ◆
veiklos operacijų auditas;  ◆
procedūrų, politikų ar kitų standartų laikymosi  ◆

auditas;
apgavysčių ir neteisėtų veiksmų tyrimas; ◆
dalinis arba nuodugnus dalyvavimas finansi- ◆

niuose audituose;
dalyvavimas rizikos valdymo procese; ◆
kitos veiklos sritys. ◆

tiesa, R. Rupšys, R. Stačiokas (2005) nurodo, 
kad net ir įvertinus didelę apimtį funkcinių sričių, 
kurias apima vidaus auditas, galima teigti, kad iš es-
mės vidaus auditoriai teikia dviejų rūšių paslaugas: 
tikrinimo ir konsultavimo. tikrinimo paslaugos yra 
suprantamos kaip objektyvus faktų tyrimas, siekiant 
nepriklausomai įvertinti organizacijos valdymo, 
rizikos valdymo ir kontrolės procesus. Konsulta-
vimo paslaugos yra suvokiamos kaip patariamojo 
pobūdžio klientui teikiamos paslaugos, dėl kurių 
pobūdžio ir apimties susitariama su klientu. Jomis 
siekiama suteikti pagalbą ir pagerinti organizacijos 
valdymo, rizikos valdymo ir kontrolės procesus, 
vidaus auditoriams neprisiimant vadovų funkcijų 
(tarptautiniai vidaus audito standartai, 2013).

2 pav. Vidaus audito paslaugų klientai 
Šaltinis: R. Rupšys, R. Stačiokas, 2005

Vidaus auditas turi būti nepriklausomas ir objek-
tyvus, teikiant tikrinimo bei konsultavimo paslaugas. 
nepriklausomumas reiškia sąlygų, keliančių grėsmę 
vidaus auditui nešališkai atlikti vidaus audito funkci-
jas, nebuvimą. tuo tarpu objektyvumas apibūdina-

 Vidaus kontrolės stebėsena 

Vidaus audito funkcijos 
veiklos sritys 

Finansinės ir veiklos informacijos tikrinimas 

Veiklos peržiūra 

Įstatymų ir teisės aktų laikymosi peržiūra 

Rizikos valdymas 

Valdymas 

 Organizacija 

(vidiniai klientai) 

Organizacijos vadovybė, 
vidaus audito komitetas, 

valdyba 

Vidaus audito veikla 

Audituojamasis objektas 

Išorės klientai 

Išorės auditoriai, 
pardavėjai, 

tiekėjai ir kt. 
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mas kaip vidinė nuostata, kuri leidžia vidaus audito-
riams atlikti užduotis taip, kad jie tvirtai tikėtų savo 
darbo rezultatu ir kad nenukentėtų jų darbo kokybė. 
Be to, būtina objektyvumo sąlyga, jog vidaus audi-
torių sprendimui nedarytų įtakos kitų asmenų nuo-
monė. nepriklausomumas ir objektyvumas yra labai 
svarbūs norint užtikrinti, kad atliktą auditą bei jo re-
zultatus laikytų patikimais, tikrais ir nešališkais.

teikdami savo paslaugas, vidaus auditoriai ben-
drauja tiek su savo organizacijos nariais, tiek su 

kitais išorinės aplinkos dalyviais. Pagal priklauso-
mumą organizacijai vidaus audito klientai gali būti 
skirstomi į vidinius ir išorinius (žr. 2 pav.).

Vidiniais klientais gali būti vidutinio ir aukščiau-
siojo lygio organizacijos vadovybė, valdyba, vidaus 
audito komitetai. iš išorinių vidaus audito paslaugų 
klientų galima paminėti išorės auditorius, su kuriais 
paprastai bendraujama finansinio audito metu. Be 
to, iš išorinių auditorių  galima pabrėžti Valstybės 
kontrolės auditorius. Šalies aukščiausiosios valsty-

1 lentelė. Pirmieji vidaus audito reglamentai ir jų svarbiausios nuostatos

Data Reglamento pavadinimas Svarbiausios nuostatos
2000 m. 
vasario 
7 d. 

LR Vyriausybės nutarimas nr. 127 
„Dėl valstybės įmonių ir įstaigų vi-
daus audito“

Patvirtinti Valstybės įmonės ar įstaigos vidaus audito tarnybos 
nuostatai. numatytos pagrindinės vidaus audito tarnybų steigi-
mo valstybinėse įmonėse ir įstaigose nuostatos. nurodyta, kad 
vidaus audito tarnybos (vidaus auditorių pareigybės) valstybės 
įmonėse ir įstaigose turi būti įsteigtos iki 2000 m. liepos 31 d.

2000 m. 
spalio 18 
d.

LR Vyriausybės nutarimas nr. 1247 
„Dėl valstybinio sektoriaus vidaus 
kontrolės ir vidaus audito sistemos 
sukūrimo programos patvirtinimo“

Patvirtinta Valstybinio sektoriaus vidaus kontrolės ir vidaus 
audito sistemos sukūrimo programa. numatytos septynios 
konkrečios priemonės, jų įvykdymo terminai bei institucijos 
atsakingos už priemonių įvykdymą

2000 m. 
spalio 18 
d.

LR Vyriausybės nutarimas nr. 
1248 „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2000 m. vasario 7 d. nu-ės 2000 m. vasario 7 d. nu-s 2000 m. vasario 7 d. nu- 2000 m. vasario 7 d. nu-m. vasario 7 d. nu-. vasario 7 d. nu-vasario 7 d. nu- 7 d. nu-d. nu-. nu-nu-
tarimo nr. 127 „Dėl valstybės įmonių 
ir įstaigų vidaus audito“ dalinio 
pakeitimo“

iš dalies pakeistos vidaus audito tarnybų steigimo valstybinio 
valdymo institucijose ir valstybinėse įmonėse nuostatos. nu-
rodyta, kad vidaus audito tarnybos (vidaus auditorių pareigy-
bės) valstybės įmonėse ir įstaigose turi būti įsteigtos iki 2000 
m. gruodžio 1 d.

2001 m. 
sausio 
31 d.

LR finansų ministro įsakymas nr. 
26 „Dėl valstybės įmonių ir įstaigų 
vidaus audito vadovo“

Patvirtintas valstybės įmonių ir įstaigų vidaus audito vadovas

2001 m. 
kovo 9 d.

LR Vyriausybės nutarimas 
nr. 273 „Dėl komisijos vidaus 
audito sistemos funkcionavimui 
koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų 
patvirtinimo“

nutarta sudaryti nuolatinę tarpžinybinę komisiją vidaus audito 
sistemos kūrimui valstybiniame sektoriuje koordinuoti. Patvir-. Patvir-
tinti šios komisijos nuostatai. Finansų ministerija įpareigota 
kasmet, iki einamųjų metų vasario 1 dienos, parengti ir pateik-
ti LR Vyriausybei metinę ataskaitą apie vidaus audito sistemos 
būklę valstybiniame sektoriuje

2001 m. 
rugsėjo 
13 d.

LR Vyriausybės nutarimas nr. 1098 
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2000 m. vasario 7 d. nutarimo nr. 
127 „Dėl valstybės įmonių ir įstaigų 
vidaus audito“ dalinio pakeitimo“

iš dalies pakeistos vidaus audito tarnybų steigimo valstybinio 
valdymo institucijose ir valstybinėse įmonėse nuostatos. nu-
matyta galimybė įsteigti centralizuotą vidaus audito tarnybą, 
apimančią ir pavaldžias ar reguliavimo sričiai priskirtas vals-
tybės institucijas. Patvirtinti nauji valstybės institucijos vidaus 
audito tarnybos nuostatai

2001 m. 
rugsėjo 
13 d.

LR Vyriausybės nutarimas nr. 1099 
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2000 m. spalio 18 d. nutarimo 
nr. 1247 „Dėl valstybinio sektoriaus 
vidaus kontrolės ir vidaus audito sis-
temos sukūrimo programos patvirti-
nimo“ dalinio pakeitimo“

Ketvirtoji programos priemonė buvo pakeista ir suformuluota 
taip: parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
vidaus audito reikalavimų patvirtinimo“ projektą

2001 m. 
rugsėjo 
19 d.

LR Vyriausybės nutarimas nr. 116 
„Dėl vidaus audito reikalavimų 
patvirtinimo“

Patvirtinti vidaus audito reikalavimai, kurie parengti atsižvel-ai, kurie parengti atsižvel-
giant į tarptautinius vidaus audito standartus.

2001 m. 
gruodžio 
21 d.

LR Vyriausybės nutarimas nr. 1568 
„Dėl vidaus audito atlikimo“

nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos, kuriose vidaus au-
ditą turi atlikti Finansų ministerijos arba kitų ministerijų vi-
daus audito tarnybos

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis LR Vyriausybės nutarimais nr. 127; nr. 1247; nr. 1248; nr. 273; nr. 1098; nr. 1099; nr. 116; 
nr. 1568; LR finansų ministro įsakymu nr. 26
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binio audito institucijos bei vidaus auditorių darbo 
koordinavimas ir glaudus tarpusavio bendradarbia-
vimas yra viena iš priemonių, galinčių prisidėti prie 
viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo.

2. Vidaus audito atsiradimas 
ir teisinis reGlamentaVimas 
lietuVoJe

Įvairūs autoriai pateikia skirtingas nuomones dėl 
vidaus audito atsiradimo Lietuvoje pradžios. V. La-
kis (2007) teigia, kad vidaus audito kūrimosi pradžia 
laikytini 1995 metai. tais metais birželio 1 d. Lietu-
vos banko valdyba priėmė nutarimą nr. 44 „Dėl ko-
mercinių bankų vidaus audito tarnybos veiklos tvar-
kos patvirtinimo“, kuriuo patvirtino vidaus audito 
tarnybos veiklos tvarką ir įpareigojo komercinius 
bankus įkurti vidaus audito tarnybas. Anot V. Lakio 
(2007), tai buvo pirmas vidaus audito formavimosi 
etapas. Antras etapas prasidėjo 2000 metais, kai Lie-
tuvos Respublikos (toliau – LR) Vyriausybė priėmė 
nutarimą nr. 127 „Dėl valstybės įmonių ir įstaigų vi-
daus audito“, o baigėsi 2002 metais, kai buvo priim-
tas Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus 
audito įstatymas nr. iX-1253.

J. Mackevičius (2001) nurodo, kad Lietuvos vi-
daus audito sistemos kūrimo pradžia laikoma 1997 
m. liepos 31 d., kai Vilniaus miesto įmonių rejestre 
buvo įregistruota Vidaus auditorių asociacija. tai yra 
organizacija, kuri vienija Lietuvos ir kitų šalių vidaus 
audito, rizikos ir kokybės valdymo specialistus.

A. Kustienė, V. Ramonienė (2006) pabrėžia, kad 
vidaus audito būtinumas išryškėjo Lietuvai siekiant 
narystės Europos Sąjungoje (toliau – ES). Viena iš 
pagrindinių sąlygų finansų srityje šaliai integruojan-
tis į ES, siekiant daryti įtaką ES pasitikėjimui ir lei-
dimui disponuoti ES biudžeto lėšomis atitinkamose 
veiklos srityse, buvo vidaus audito procedūrų, ati-
tinkančių ES reikalavimus, tarptautinius standartus, 
sukūrimas bei tobulinimas.

J. Mackevičius (2001) nurodo, kad esminiai po-
slinkiai kuriant vidaus audito sistemą įvyko 2000–
2001 metais, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
priėmė keletą nutarimų dėl vidaus kontrolės ir vi-
daus audito sistemos valstybės institucijose, įstaigo-
se bei įmonėse sukūrimo (žr. 1 lentelę).

2000 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė priėmė nutarimą nr. 127 „Dėl valstybės 
įmonių ir įstaigų vidaus audito“. Šiuo nutarimu buvo 
patvirtinti valstybės įmonės ar įstaigos vidaus audito 
tarnybos nuostatai, kuriuose suformuluotas vidaus 
audito tarnybos tikslas, uždaviniai, funkcijos, teisės, 
darbo organizavimas, tarnybos darbuotojų pareigos 
ir atsakomybė. nutarime taip pat buvo numatytos pa-
grindinės vidaus audito tarnybų steigimo valstybinio 
valdymo institucijose ir valstybinėse įmonėse nuosta-
tos. V. Lakis (2007) pabrėžia, kad šis nutarimas turė-
jo nemažai trūkumų. Jame suformuluota praktiškai 

neįvykdoma užduotis per mažiau nei šešis mėnesius 
įsteigti vidaus audito tarnybas. Dirbančiųjų skaičius 
taip pat yra abejotinas kriterijus pasirenkant ką steig-
ti – vidaus audito tarnybą ar vidaus auditoriaus pa-
reigybę, nes vidaus auditoriaus darbo krūvis ne tiek 
priklauso nuo darbuotojų skaičius, kiek nuo jų darbo 
pobūdžio. Be to, buvo neaišku, kaip turėjo pasielgti įs-
taigos, kuriose dirbo tik keli ar keliolika darbuotojų.

2000 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybė iš dalies pakeitė ankstesnį nutarimą nr. 127 „Dėl 
valstybės įmonių ir įstaigų vidaus audito“, o 2001 m. 
rugsėjo 13 d. nutarimu nr. 1098 „Dėl Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2000 m. vasario 7 d. nutarimo 
nr. 127 „Dėl valstybės įmonių ir įstaigų vidaus audito“ 
dalinio pakeitimo“ priėmė naują nuostatų redakciją. 
naujuose valstybės institucijos vidaus audito tarny-
bos nuostatuose sukonkretinti vidaus audito tarnybos 
tikslai, uždaviniai bei funkcijos. Pakeista vidaus audi-
to tarnybos vadovo priėmimo ir atleidimo iš pareigų 
tvarka, sukonkretinti profesiniai reikalavimai tarny-
bos vadovui. Be to, nutarime numatyta, kad Finansų 
ministerija atsako už bendrą metodinį vadovavimą 
vidaus audito klausimais ir vidaus audito sistemos 
būklės valstybės institucijose analizę ir vertinimą. tuo 
tarpu nuolatinė tarpžinybinė komisija vidaus audito 
sistemos kūrimui valstybiniame sektoriuje koordi-
nuoti prižiūri ir koordinuoja vidaus audito sistemos 
kūrimą valstybės institucijose. Ši komisija buvo suda-
ryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 
9 d. nutarimu nr. 273 „Dėl komisijos vidaus audito 
sistemos funkcionavimui koordinuoti sudarymo ir 
jos nuostatų patvirtinimo“.

2000 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė priėmė nutarimą nr. 1247 „Dėl valstybinio 
sektoriaus vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos 
sukūrimo programos patvirtinimo“. Šiuo nutarimu 
buvo patvirtinta valstybinio sektoriaus vidaus kon-
trolės ir vidaus audito sistemos sukūrimo programa, 
kurioje numatytos konkrečios priemonės, jų įvyk-
dymo terminai bei institucijos, atsakingos už prie-
monių įvykdymą. Programos įgyvendinimas gerokai 
paspartino vidaus audito metodinės, organizacinės 
ir teisinės bazės kūrimą. tačiau ne visos programos 
priemonės buvo įvykdytos, nes atsisakyta sumanymo 
parengti vidaus audito standartus. Vietoj jų nuspręsta 
parengti vidaus audito reikalavimus, kurie patvirtinti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 19 
d. nutarimu nr. 116 „Dėl vidaus audito reikalavimų 
patvirtinimo“. J. Mackevičius (2001) nurodo, kad šis 
dokumentas, parengtas atsižvelgiant į tarptautinius 
vidaus audito standartus, Lietuvos vidaus audito sis-
temą priartino prie Europos Sąjungos nustatytų krite-
rijų kuriant vidaus audito įstatyminę bazę.

2001 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos finan-
sų ministras priėmė įsakymą nr. 26 „Dėl valstybės 
įmonių ir įstaigų vidaus audito vadovo“, kuriuo buvo 
patvirtintas valstybės įmonių bei įstaigų vidaus audito 
vadovas. tai metodinis leidinys, kuriame apibūdina-
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mas vidaus audito procesas, etapai, apimtis, reikalavi-
mai tikrinimams, procedūrinė veikla ir kiti susiję da-
lykai. 2001 m. birželio 6 d. valstybės įmonių ir įstaigų 
vidaus audito vadovas buvo iš dalies pakeistas.

2001 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė priėmė nutarimą nr. 1568 „Dėl vidaus audito 
atlikimo“. nutarime nurodytos valstybės institucijos ir 
įstaigos, kuriose vidaus auditą turi atlikti Finansų mi-
nisterijos arba kitų ministerijų vidaus audito tarnybos.

Didžioji dalis minėtų pirmųjų vidaus audito re-
glamentų jau negalioja. Šiuo metu galioja toliau pa-
teikti vidaus audito srities teisės aktai:

2002 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos vi- ◆
daus kontrolės ir vidaus audito įstatymas nr. iX-1253;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. ba- ◆
landžio 14 d. nutarimas nr. 470 „Dėl Lietuvos Res-
publikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 
įgyvendinimo ir vidaus audito tarnybos pavyzdinių 
nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.  ◆
gruodžio 21 d. nutarimas nr. 1568 „Dėl vidaus au-
dito atlikimo“;

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m.  ◆
gegužės 2 d. įsakymas nr. 1K-117 „Dėl pavyzdinės 
vidaus audito metodikos, vidaus auditorių profesi-
nės etikos taisyklių ir vidaus audito poreikio įverti-
nimo analizės metmenų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m.  ◆
spalio 31 d. įsakymas nr. 1K-353 „Dėl viešųjų juridinių 
asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) savi-
valdybės turtą ir juo disponuoja, vidaus audito tarnybų 
veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m.  ◆
kovo 9 d. įsakymas nr. 1K-057 „Dėl viešųjų juridinių 
asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) sa-
vivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių 
ir asmenų, dirbančių vidaus audito srityje, atestaci-
jos nuostatų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus 
audito įstatymas nr. iX-1253 buvo priimtas 2002 m. 
gruodžio 10 d., o įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d. 
Įstatymas tapo pagrindiniu vidaus audito funkciona-
vimą viešajame sektoriuje reglamentuojančiu doku-
mentu. Jis nustatė pagrindinius vidaus kontrolės ir 
vidaus audito funkcionavimo viešajame juridiniame 
asmenyje, kuris valdo, naudoja valstybės arba savi-
valdybės turtą ir juo disponuoja, teisinius pagrindus, 
tikslus bei viešojo juridinio asmens vadovo kompe-
tenciją siekiant, kad veiktų įstatymo reglamentuo-
jama vidaus kontrolė. Vidaus kontrolės ir vidaus 
audito įstatymas apibrėžė esminius vidaus audito 
aspektus – vidaus audito tikslą bei pagrindinius už-
davinius, vidaus audito tarnybos steigimą viešajame 
juridiniame asmenyje, vidaus audito tarnybos vei-
klos nepriklausomumą, reikalavimus vidaus audito 
tarnybos vadovui ir jo pagrindines funkcijas, vidaus 
auditorių kompetenciją, viešojo juridinio asmens 
vadovo pareigas, kompetenciją vidaus kontrolės bei 

vidaus audito klausimais, taip pat Finansų ministeri-
jos vaidmenį vidaus audito veikloje.

Kitas ne mažiau svarbus dokumentas, reglamen-
tuojantis vidaus auditą, yra 2003 m. balandžio 14 
d. LR Vyriausybės nutarimas nr. 470 „Dėl Lietuvos 
Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstaty-
mo įgyvendinimo ir vidaus audito tarnybos pavyz-
dinių nuostatų patvirtinimo“. Šiuo nutarimu patvir-
tinti vidaus audito tarnybos pavyzdiniai nuostatai, o 
viešieji juridiniai asmenys įpareigoti per 2 mėnesius 
parengti ir patvirtinti vidaus audito tarnybos nuos-
tatus. Be to, šis LR Vyriausybės nutarimas įpareigojo 
viešuosius juridinius asmenis patvirtinti vidaus au-
dito tarnybos vidaus audito metodiką, taip pat finan-
sų kontrolės taisykles.

Dar du ne mažiau svarbūs vidaus auditui do-
kumentai, t. y. Pavyzdinė vidaus audito metodika 
ir Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja 
valstybės ar savivaldybių turtą ir disponuoja juo, vi-
daus auditorių profesinės etikos taisyklės, buvo pa-
tvirtinti LR finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. 
įsakymu nr. 1K-117 „Dėl pavyzdinės vidaus audito 
metodikos ir vidaus auditorių profesinės etikos tai-
syklių patvirtinimo“. Vėliau įstatymo pavadinimas 
pakeistas ir išdėstytas taip: „Dėl pavyzdinės vidaus 
audito metodikos, vidaus auditorių profesinės etikos 
taisyklių ir vidaus audito poreikio įvertinimo anali-
zės metmenų patvirtinimo“. Pavyzdinė vidaus audito 
metodika, kurios tikslas – padėti vidaus audito tar-
nyboms, atsižvelgiant į viešojo juridinio asmens vei-
klos specifiką parengti savo vidaus audito metodiką, 
apėmė visas svarbiausias vidaus audito proceso da-
lis, tai yra vidaus audito planavimą, atlikimą, vidaus 
audito ataskaitos parengimą ir pateikimą, pažangos 
stebėjimą. Antrasis dokumentas, Viešojo juridinio 
asmens vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės, 
apibrėžė vidaus auditoriaus profesinio elgesio prin-
cipus ir normas, kurių jis privalo laikytis įgyvendin-
damas savo teises ir pareigas, atlikdamas priskirtas 
funkcijas. taip buvo siekiama didinti įstaigų vadovų 
pasitikėjimą vidaus auditorių veikla.

Kiti svarbūs vidaus audito srities teisės aktai yra 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spa-
lio 31 d. įsakymas nr. 1K-353 „Dėl viešųjų juridinių 
asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) sa-
vivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus audito tar-
nybų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
ir 2009 m. kovo 9 d. įsakymas nr. 1K-057 „Dėl viešų-
jų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės 
ir (arba) savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus 
auditorių ir asmenų, dirbančių vidaus audito srityje, 
atestacijos nuostatų patvirtinimo“.

Pirmuoju įsakymu buvo patvirtintas viešųjų juri-
dinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) 
savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus audito tar-
nybų (toliau – VAt) veiklos vertinimo tvarkos apra-
šas. Šis dokumentas nustato minėtų viešųjų juridinių 
asmenų vidaus audito tarnybos veiklos vertinimą, 
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organizuojamą ir atliekamą LR Finansų ministerijos 
administracijos padalinio, kuriam jo nuostatuose yra 
priskirta atlikti VAt veiklos vertinimo funkciją.

Antruoju įsakymu buvo patvirtinti viešųjų juridi-
nių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) 
savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių 
ir asmenų, dirbančių vidaus audito srityje, atestacijos 
nuostatai. Juose nurodyta, kad vidaus auditorių ates-
tavimo sistemą sudaro 6 lygių modulinio mokymo 
programa, kuri parengta pritaikius Europos Sąjungos 
pažangią praktiką, atsižvelgiant į tarptautinius vidaus 
audito standartus. Baigęs šešių lygių modulinę mo-
kymo programą ir išlaikęs kvalifikacinius egzaminus 
vidaus auditorius įgyja atestuoto viešųjų juridinių as-
menų vidaus auditoriaus vardą. Vidaus auditorių ates-
taciją vykdo Finansų ministerijos mokymo centras.

3. Vidaus audito sistemos ViešoJo 
sektoriaus instituciJose tyrimo 
reZultatŲ analiZė

Vidaus audito sistemą Lietuvoje sudaro vidaus 
audito tarnybos viešuosiuose juridiniuose asmeny-
se, įskaitant ir centralizuotas vidaus audito tarnybas, 
bei Finansų ministerija. Siekiant surinkti ir įvertinti 
informaciją apie vidaus audito sistemą viešojo sekto-
riaus institucijose, nustatyti iškylančias problemas, 
buvo atliktas empirinis tyrimas. tokio pobūdžio ty-
rimas atliktas pirmą kartą.

Atliktas tyrimas apėmė 88 įvairių Lietuvos miestų 
valstybės viešuosius juridinius asmenis, kuriuose vei-
kia vidaus audito tarnybos. 76,1 proc. vidaus audito 
tarnybų specialistų skaičius yra nuo 2 iki 3 darbuoto-
jų, 15,9 proc. – 1 darbuotojas, 5,7 proc. – nuo 4 iki 6 
darbuotojų, o 2,3 proc. – 7 ir daugiau darbuotojų.

Didžiajai daliai atrinktų viešųjų juridinių asme-
nų atstovavo vyriausieji ir vyresnieji vidaus audito-
riai (atitinkamai 52,3 proc. ir 31,8 proc.). 9,1 proc. 
respondentų buvo vidaus audito tarnybos vadovais, 
3,4 proc. – vidaus auditoriais (specialistais), 2,3 proc. 
– vidaus audito tarnybos vadovo pavaduotojais ir 1,1 
proc. – vidaus audito tarnybos padalinių vadovais. 
Visi vidaus audito tarnyboms atstovavusieji darbuo-
tojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir dau-
guma jų turi daugiau nei 2 metų darbo patirtį vidaus 
audito srityje. 31,8 proc. vidaus audito tarnybų dar-
buotojų, dirbančių apklausoje dalyvavusiuose vals-
tybės viešuosiuose juridiniuose asmenyse, turi vie-
šųjų juridinių asmenų vidaus auditoriaus atestatą. 

Apžvelgiant atlikto empirinio tyrimo rezulta-
tus, pirmiausia nagrinėta, ar viešojo sektoriaus or-
ganizacijoms yra aktualus skaidrumas. Skaidrumas 
yra veiklos principas, susijęs su viešosios valdžios 
ir pareigūnų informacijos sklaida, komunikavimu, 
atvirumu, viešumu, atskaitingumu bendruomenei, 
sprendimus priimančių pareigūnų atsakomybe, 
tų sprendimų pagrįstumu ir aiškumu. Skaidrumas 
viešajame sektoriuje yra būtina prielaida neįsiga-

lėti korupcijai, užkirsti kelią piktnaudžiavimams, 
sukčiavimams ir švaistymams. Skaidrumas sietinas 
su organizacijos misija ir tikslais. Manoma, kad or-
ganizacijos misija ir tikslai turi įtakos organizacijos 
veiklai, todėl respondentų buvo klausiama, ar skai-
drumas yra dalis organizacijos misijos arba tikslo. 
iš 88 tyrime dalyvavusių vidaus auditorių, 76 (86,4 
proc.) atsakė, jog jų organizacijos stengiasi būti skai-
drios. tarptautinis vidaus auditorių institutas (2012) 
pabrėžia, kad vidaus auditoriai įvairiais būdais siekia 
skaidrumo visoje organizacijoje ir, kai jis nėra pa-
kankamas, teikia rekomendacijas kaip jį stiprinti.

Vidaus auditoriai taip pat siekia pagrindinių vi-
daus audito tarnybos tikslų. 90,9 proc. respondentų 
nurodė, kad svarbiausi vidaus audito tarnybos tiks-
lai yra organizacijos, jai pavaldžių arba jos valdymo 
sričiai priskirtų subjektų veiklos efektyvumo didini-
mas, taip pat strateginių ir kitų veiklos planų, pro-
gramų bei procedūrų įgyvendinimas. Kiti svarbūs 
vidaus audito tarnybos tikslai yra vidaus kontrolės 
gerinimas (79,5 proc.), nuostolių rizikos mažini-
mas (65,9 proc.), turto saugumo užtikrinimas (61,4 
proc.), aukščiausio lygio vadovybės informavimas 
(56,8 proc.), išlaidų mažinimas (47,7 proc.), sukčia-
vimo atvejų aptikimas ir prevencija (34,1 proc.) bei 
darbuotojų informavimas (11,4 proc.).

Siekiant nustatyti pagrindines vidaus audito pro-
blemas, iškylančias organizacijose, reikia išnagrinė-
ti vidaus audito procesą, kurį sudaro vidaus audito 
planavimas, informacijos rinkimas, tikrinimas ir 
vertinimas, vidaus audito ataskaitos rengimas ir pa-
teikimas, poauditinė veikla.

Vidaus audito planavimo etape turi būti sudaro-
mi trijų lygių vidaus audito tarnybos veiklos planai: 
strateginiai, metiniai ir operatyviniai. Analizuojant 
tyrimo rezultatus nustatyta, jog 10 (11,4 proc.) vidaus 
audito tarnybų, kuriose nėra vidaus audito tarnybos 
vadovo pareigybių, nesudaro strateginių vidaus au-
dito tarnybų veiklos planų. 88,6 proc. respondentų 
teigia, kad strateginiai vidaus audito tarnybų veiklos 
planai yra sudaromi.

Strateginio plano tikslams ir uždaviniams įgy-
vendinti sudaromas metinis planas, kuris detalizuo-
ja strateginio plano nuostatas (Mackevičius, 2001). 
Visi respondentai nurodė, kad yra sudaromi metiniai 
vidaus audito tarnybų veiklos planai. Remiantis Lie-
tuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 
įstatymu nr. iX-1253 (2002), vidaus audito tarnybos 
vadovas turi sudaryti strateginius ir metinius vidaus 
audito tarnybos veiklos planus. Vis dėlto vidaus au-
dito tarnybose, kuriose nėra vidaus audito tarnybos 
vadovo pareigybių, tokie planai ne visada yra sudaro-
mi. Dauguma respondentų (95,5 proc.) nurodė, jog 
nėra sudaromi operatyviniai vidaus audito tarnybų 
veiklos planai. tokie planai ketvirčiui arba mėnesiui 
sudaromi tik didesnėse vidaus audito tarnybose. Be 
to, vadovaujantis pavyzdine vidaus audito metodi-
ka (2003), vidaus audito tarnybos vidaus auditoriai 
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prieš kiekvieno vidaus audito atlikimą turi pareng-
ti vidaus audito programą, kurią patvirtina vidaus 
audito tarnybos vadovas. Visi respondentai nurodė, 
kad yra sudaromos vidaus audito programos.

informacijos rinkimo, tikrinimo ir vertinimo 
etape vidaus auditorius turi surinkti, išanalizuoti, 
įvertinti ir dokumentuoti pakankamai informacijos, 
kad būtų pasiekti audito tikslai. Vidaus auditorius, 
siekdamas nustatytų tikslų, turi pakankamai surink-
ti patikimos, svarbios ir naudingos informacijos 
(tarptautiniai vidaus audito standartai, 2013).

informacija renkama naudojant įvarius audito testus 
ir procedūras. J. Mackevičius (2001) nurodo, kad audito 
testus galima sugrupuoti į dvi grupes: kontrolės testai ir 
finansinės informacijos tikrinimo testai. Kontrolės testai 
– tokie, kurie pateikia audito įrodymus apie organizaci-
jos vidaus kontrolės sistemos tinkamumą ir veiksmin-
gumą (Mackevičius, 2001). Jie yra dviejų rūšių: vidaus 
kontrolės sistemos sukūrimo testai ir vidaus kontrolės 
sistemos veikimo testai. Pirmųjų testų pagrindinis tiks-
las – nustatyti, ar organizacijos vidaus kontrolės sistema 
buvo tinkamai sukurta, kad ne tik aptiktų ir ištaisytų 
reikšmingas klaidas bei netikslumus, bet ir neleistų jiems 
pasireikšti. Antrųjų testų tikslas – nustatyti, ar sukurta 
vidaus kontrolės sistema iš tikrųjų egzistavo, ar efektyviai 
veikė visą audituojamąjį laikotarpį (Mackevičius, 2001). 
Kitai grupei priskiriami finansinės informacijos tikrini-
mo testai – tokie, kurie pateikia įrodymus apie finansinių 
ataskaitų reikšmingas klaidas ir netikslumus. Jie yra trijų 
rūšių: ūkinių operacijų, sąskaitų likučių ir analitiniai tes-
tai. Pirmieji testai susiję su ūkinių operacijų tikrinimu. Jie 
atliekami tikrinant dokumentus bei apskaitos registrus. 
Antrieji testai naudojami didžiosios knygos sąskaitoms 
detalizuoti. tretieji testai – tai finansinės informacijos 
tikrinimo testai, nustatantys organizacijos veiklos rodi-
klių dinamiką ir struktūrą, jų kaitos priežastis, veiksnius 
ir tendencijas, leidžiantys auditoriui suformuluoti objek-
tyvią nuomonę apie finansinių ataskaitų patikimumą 
(Mackevičius, 2001). Atlikto tyrimo duomenimis, daž-
niausiai naudojami vidaus kontrolės sistemos veikimo 
testai (62,5 proc.), ūkinių operacijų testai (30,3 proc.), 
sąskaitų likučių testai (28,4 proc.) ir vidaus kontrolės sis-
temos sukūrimo testai (22,7 proc.), rečiau – analitiniai 
testai (13,6 proc.).

Kontrolės testams atlikti gali būti naudojamos 
įvairios audito procedūros. 500-ajame tarptauti-
niame audito standarte „Audito įrodymai“ (2009) 
pateikiamos šios audito procedūros: tikrinimas, ste-
bėjimas, paklausimas, patvirtinimas, perskaičiavi-
mas, pakartotinis atlikimas ir analitinės procedūros. 
tačiau galima naudoti ir daugiau procedūrų, negu 
nurodyta minėtame standarte. Vidaus auditorius 
pats pasirenka audito procedūras, atsižvelgdamas į 
audito tikslus, apimtis ir sudėtingumą. Dėl to negali 
būti vienodų procedūrų visiems vidaus audito atve-
jams. Atlikto tyrimo duomenimis, dažniausiai nau-
dojamos audito procedūros yra tikrinimas, atranka, 
skaičiavimai ir perskaičiavimai (žr. 3 pav.).
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3 pav. Dažniausiai naudojamos audito procedūros
Šaltinis: sudaryta autorės

Viena iš svarbiausių audito procedūrų, kurią daž-
niausiai naudoja beveik visi vidaus auditoriai, yra at-
ranka. J. Mackevičius ir R. Valkauskas (2007) teigia, 
kad audito teorijoje audito atranka apibūdinama kaip 
audito testų taikymas mažiau kaip 100 procentų tiria-
mos aibės, siekiant įvertinti ir padaryti išvadas apie jos 
tikrumą. 530- ajame tarptautiniame audito standarte 
„Audito atranka“ (2009) nurodyta, kad audito atranka 
gali būti atlikta dviem būdais: statistiniu ir nestatistiniu. 
Analizuojant tyrimo rezultatus nustatyta, kad daugu-
ma (62,5 proc.) vidaus audito tarnybų darbuotojų daž-
niausiai naudoja nestatistinį atrankos būdą.

Vidaus auditorius taikytas audito procedūras ir 
audito apimtį, vidaus audito išvadas bei rekomenda-
cijas patvirtinančią informaciją turi nurodyti darbo 
dokumentuose. Prie svarbiausių vidaus audito darbo 
dokumentų yra priskiriama vidaus audito ataskaita, 
kurioje pateikiama svarbi informacija tiek vidaus, 
tiek išorės vartotojams. taigi atsižvelgiant į tai, kad 
daugeliui žmonių organizacijoje gali prireikti susi-
pažinti su vidaus audito ataskaitomis, respondentų 
buvo klausiama, ar vidaus audito ataskaitos yra skel-
biamos organizacijos intranete, tai yra vidiniame 
organizacijos tinkle, pagrįstame interneto techno-
logijomis. Dauguma respondentų (76,1 proc.) nu-
rodė, kad vidaus audito ataskaitos nėra skelbiamos 
organizacijos intranete. tai rodo, kad vidaus audito 
ataskaitos nėra prieinamos visiems darbuotojams.

Be to, respondentų buvo prašoma nurodyti, ar 
vidaus audito ataskaitos yra skelbiamos internete. 
iš 88 respondentų tik 13,6 proc. atsakė, jog vidaus 
audito ataskaitos yra publikuojamos internete. ne-
paisant to, kad 86,4 proc. organizacijų turi misiją ar 
tikslą būti skaidrios, tik maža dalis jų yra skaidrios 
per vidaus audito ataskaitų skelbimą internete. iš 
tų, kurie skelbia ataskaitas internete, 83,3 proc. 
taip pat paskelbia intranete. iš tų, kurie neskelbia 
ataskaitų internete, 85,5 proc. taip pat neskelbia in-
tranete. tai rodo tvirtą ryšį, kad viešojo sektoriaus 
subjektai skelbia ataskaitas kartu intranete ir inter-
nete arba neskelbia jų visai.

Labai svarbu ataskaitas pateikti laiku, todėl res-
pondentų buvo klausiama, kaip greitai vidaus audito 
ataskaitos skelbiamos viešai po jų paskelbimo or-
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ganizacijoje. iš 88 tyrime dalyvavusių respondentų, 
22,7 proc. nurodė, kad vidaus ataskaitos yra skelbia-
mos viešai. nors 18,2 proc. paskelbia ataskaitą per 
mėnesį, likusieji 4,5 proc. mano, kad yra tikslinga 
pateikti ataskaitas viešai po tam tikro laiko (žr. 4 
pav.). Galima priežastis ta, kad organizacija tiesiog 
atidėlioja paskelbti vidaus audito ataskaitą, apiman-
čią svarstomų problemų sprendimą ir informaciją, 
kuri tampa mažiau aktuali ir mažiau jautri.

4 pav. Vidaus audito ataskaitų pateikimas
Šaltinis: sudaryta autorės

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus 
audito įstatymas nr. iX-1253 (2002) nurodo, kad vi-
daus audito tarnybos vadovas turi parengti ir pateikti 
LR Finansų ministerijai, viešojo juridinio asmens va-
dovui, taip pat ir steigėjui (steigėjams) arba kolegia-
liam valdymo organui, jeigu jis nurodytas viešojo ju-
ridinio asmens steigimo dokumentuose, jo prašymu 
metinę vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje pateikiama informacija apie vidaus audito 
tarnybos statusą, vidaus audito tarnybos veiklos or-
ganizavimą, planavimą, vidaus audito atlikimą ir re-
zultatus, vidaus audito ataskaitų rengimą bei teikimą, 
pažangos stebėjimą, taip pat informacija apie vidaus 
kontrolės veikimą viešajame juridiniame asmenyje, 
kvalifikacijos kėlimą ir kita svarbi informacija. Kartu 
su ataskaita pateikiamas ir priedas, kuriame nurodo-
mi vidaus audito tarnybos veiklos statistiniai duome-
nys. Analizuojant tyrimo rezultatus nustatyta, kad 
95,5 proc. vidaus audito tarnybų visada pateikia LR 
Finansų ministerijai metinę jų veiklos ataskaitą, o 4,5 
proc. – ne visada. Respondentai nurodė, kad ataskai-
tos dažniausiai nepateikiamos, nes vidaus audito tar-
nybos nesukomplektuotos, viešojo juridinio asmens 
vadovas nepavedė vidaus auditoriui atlikti vidaus au-
dito tarnybos vadovo funkcijų, vidaus audito tarny-
bos vadovas yra išėjęs ilgalaikių atostogų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kon-
trolės ir vidaus audito įstatymu nr. iX-1253 (2002), 
metinės vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitos už 
praėjusius kalendorinius metus LR Finansų minis-
terijai turi būti pateiktos iki kiekvienų metų kovo 1 
dienos. tyrimo metu respondentų buvo klausiama, 
ar visada metinės vidaus audito tarnybos veiklos 
ataskaitos LR Finansų ministerijai pateikiamos lai-
ku. 27,7 proc. atsakė, kad ne visada ataskaitas pa-
teikia laiku. Ataskaitų pateikimas pavėluotai trukdo 
ministerijai gauti laiku visą informaciją apie vidaus 
audito tarnybų veiklą.

Be to, vidaus auditorių buvo klausiama, ar jie 
dalyvauja organizacijos valdyme arba veikloje, ne-
susijusioje su vidaus auditu. 26,1 proc. apklaustųjų 
atsakė, jog jiems tenka kartais atlikti su vidaus audi-
tu nesusijusius darbus. Jie nagrinėja skundus, rengia 
į juos atsakymus, atlieka tyrimus, analizes, taip pat 
kitas specialias užduotis, reikalaujančias nešališku-
mo ir konfidencialumo, dalyvauja kokybės vadybos 
(valdymo) sistemų diegimo dokumentacijos rengi-
me, o Valstybės kontrolės patikrinimų metu ben-
drauja su šios institucijos auditoriais. tokia vidaus 
auditorių veikla neatitinka Lietuvos Respublikos vi-
daus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nr. iX-1253 
(2002) nuostatų, numatančių, kad vidaus audito tar-
nybų darbuotojai negali dalyvauti viešojo juridinio 
asmens valdyme, taip pat nustatant bei įgyvendinant 
viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės, įskaitant 
finansų kontrolę, procedūras.

Remiantis tyrimo rezultatais, vidaus audito 
funkcija galėtų tobulėti dviejose pagrindinėse sri-
tyse – nuolat tobulinant vidaus auditorių profesinę 
kvalifikaciją ir naudojantis kompiuterinėmis progra-
momis, vykdant vidaus auditus. Kitos sritys, kuriose 
vidaus audito funkcija taip pat galėtų tobulėti, yra 
glaudesnis bendradarbiavimas su audituojamaisiais, 
reguliarus veiklos kokybės peržiūros atlikimas ir ge-
resnė komunikacija su organizacijos vadovybe.

išVados

Atsižvelgiant į plačią vidaus auditorių darbo ap-
imtį, vidaus auditas yra labai svarbus. Vidaus auditas 
gali nagrinėti organizacijos vidaus kontrolės privalu-
mus ir trūkumus, jos valdymą, organizacinę kultūrą 
ir susijusias grėsmes bei pažangos galimybes, kurios 
gali turėti įtakos organizacijos gebėjimui pasiekti savo 
tikslus. nagrinėjant įvertinama, ar rizikos valdymo 
procese identifikuojama rizika; ar diegiamos kontro-
lės priemonės, kad būtų galima efektyviai bei veiks-
mingai valdyti viešąsias lėšas. taigi vidaus auditas gali 
padėti įgyvendinti tikslus ir uždavinius, sustiprinti 
kontrolės priemones, padidinti veiklos veiksmingu-
mą bei efektyvumą, taip pat įgaliojimų laikymąsi.

Vidaus audito atsiradimą Lietuvoje lėmė kelios 
svarbiausios datos bei įvykiai:

1995 m. birželio 1 d., kai Lietuvos banko valdyba 
priėmė nutarimą nr. 44 „Dėl komercinių bankų vi-
daus audito tarnybos veiklos tvarkos patvirtinimo“ 
ir įvedė vidaus auditą komerciniuose bankuose;

1997 m. liepos 31 d., kai įregistruota Vidaus au-
ditorių asociacija;

2000 m. vasario 7 d., kai Vyriausybė priėmė nuta-
rimą nr. 127 „Dėl valstybės įmonių ir įstaigų vidaus 
audito“, kuriuo įvedė vidaus auditą valstybės institu-
cijose, įstaigose bei įmonėse;

Lietuvos siekis tapti Europos Sąjungos nare.
Šiuo metu galioja keli vidaus audito srities teisės 

aktai, iš kurių pagrindinis yra LR vidaus kontrolės ir 
vidaus audito įstatymas nr. iX-1253. nepaisant to, mi-
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nėto įstatymo reikalavimai ne visada yra įvykdomi.
Esminės vidaus audito sistemos viešojo sektoriaus 

institucijose problemos yra vidaus audito ataskaitų ir 
metinių vidaus audito tarnybų veiklos ataskaitų ne-
skelbimas, jų paskelbimas pavėluotai, taip pat vidaus 
audito tarnybų nepriklausomumo neužtikrinimas. 
taigi tam, kad vidaus auditas būtų atliekamas profe-
sionaliai, jis turi būti tinkamai planuojamas, vykdo-
mas, dokumentuojamas ir prižiūrimas.
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ilona šobot

summary
Public sector governance requires controlling officers to discharge their responsibilities of stewardship of public 

resources through responsible and prudent decision making and delivery of outcomes. to this end, it has become ne-
cessary for public sector entities to have an independent internal audit unit to assist the controlling officers in effective 
discharge of responsibilities to ensure good governance. The effectiveness of internal audit function will determine the 
extent of audit coverage, the reliance on internal audit work, and the extent of cooperation between Supreme audit 
institutions and internal auditors. This article analyses the role and areas of internal auditing, presents customers of 
internal audit services, history of internal auditing in Lithuania and legal acts regulating internal audit, presents and 
analyses the results of empirical research on internal audit system in Lithuanian public sector institutions.
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ĮVadas

Sparčiai besikeičiančiomis rinkos sąlygomis bet 
kuri įmonė siekia būti konkurencinga ir stengiasi 
užimti bei išlaikyti vis didesnę rinkos dalį. Kurian-
tis modernioms įmonėms, plėtojantis technologi-
joms, stiprėjant sąlyginai didelei verslo konkurenci-
jai, spartėjant gyvenimo ritmui nuolat atsiranda vis 
naujų ir sudėtingesnių įmonių valdymo reikalavimų, 
todėl įmonės valdymas kaskart darosi vis sudėtin-
gesnis. Siekdamos įveikti dalį sunkumų įmonės pas-
taruoju metu vis labiau akcentuoja ne tik pelno mak-
simizavimą, efektyvų jo valdymą ir kontrolę, bet ir 
efektyvios vidaus kontrolės sistemos turėjimą, kuri 
padėtų kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų bei išveng-
ti galimų neigiamų rizikos pasekmių.

Vidaus kontrolės sistema apibrėžiama kaip įmo-
nės vadovybės sukurta visų kontrolės rūšių sistema, 
skirta užtikrinti įmonės veiklos ekonomiškumą, 
skaidrumą, teisėtumą, efektyvumą, turto apsaugą, 
numatytų tikslų pasiekimą, strateginių ir kitų veiklos 
planų įgyvendinimą, informacijos ir finansinių atas-
kaitų rinkinio patikimumą ir išsamumą, sutartinių 
įsipareigojimų laikymąsi, taip pat su tuo susijusių ri-
zikos faktorių valdymą. Kai kurių autorių nuomone, 
ji taip pat padeda atskleisti įmonės vystymosi pers-
pektyvas ir pastebėti galimą pavojingą įmonės egzis-
tavimui riziką (A. M. King, 2011). tinkama ir efek-
tyvi įmonės vidaus kontrolės sistema, kaip teigiama, 
yra vienas iš sėkmingos tos įmonės veiklos garantų, 
padedančių užkirsti kelią neteisėtoms ir nuostolin-
goms operacijoms bei kartu pasiekti geresnių veiklos 
rezultatų bei įgyti konkurencinį pranašumą rinkoje.

Vidaus kontrolės sistema ir jos efektyvumas įmo-

Jolanta šoBot
Mokslinis vadovas: profesorius emeritas Jonas Mackevičius

                        Vilniaus universitetas

Vidaus kontrolės sistema ir Jos Būklės Bei  
eFektyVumo lietuVos Įmonėse tyrimo reZultatŲ 

analiZė

anotacija. Svarbiausias kiekvieno įmonės savininko ar vadovo uždavinys – uždirbti kuo didesnį pelną, tikslingai 
panaudojant turimus žmogiškuosius, finansinius, materialiuosius išteklius. Jeigu šie ištekliai bus naudojami neefekty-
viai, jeigu finansinių ataskaitų rinkinys bus sąmoningai ar nesąmoningai iškraipomas, o įmonės personalas piktnau-
džiaus, tokiu atveju bet kuri įmonė gali patirti nuostolių. tačiau jeigu įmonėje bus sukurta efektyvi vidaus kontrolės 
sistema, šito bus galima išvengti. Siekiant išnagrinėti vidaus kontrolės sistemos būklę ir efektyvumą Lietuvos įmonėse 
straipsnyje visų pirma pateikiamos įvairių autorių vidaus kontrolės sistemos sampratos, nustatomas vidaus kontrolės 
sistemos būtinumas ir reikšmė, pateikiami pagrindiniai vidaus kontrolės sistemos elementai. Remiantis šiais elemen-
tais taip pat atliekama Vilniaus apskrityje įregistruotų ir veikiančių įmonių vidaus kontrolės tyrimo rezultatų analizė. 
tokio pobūdžio ir masto  tyrimas Vilniuje atliktas pirmą kartą.

raktažodžiai: vidaus kontrolė, vidaus kontrolės sistema, elementai, efektyvumas.

nėse susilaukė nemažai užsienio mokslininkų dė-
mesio. Gana reikšmingą indėlį nagrinėjant įvairius 
vidaus kontrolės  klausimus įnešė Alvin A. Arens, 
Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2010); D. R. Camp-
bell, M. Campbell, G. W. Adams (2006); S. M. Byč-
kova, A. V. Gazarian (2003); J. L. Colbert (2008); M. 
Curtis, F. Wu, J. Craig (2000); F. H. Fadzil, H. Ha-
ron, M. Jantan (2005); J. Dunn (1996); A. M. King 
(2011); A. H. Milichamp, D. H. taylor (2012); Č. Pa-
čula (2003); K. H. Spencer Pickett (2011); A. Sonin 
(2000); V. V. Skobara (1998) ir kiti.

Vidaus kontrolės sistemos problemas Lietuvo-
je nagrinėjo tokie mokslininkai, kaip R. Bičiulaitis 
(2001); A. Dzingulevičienė, A. Kustienė (2010); L. 
Giriūnas (2011, 2012); R. Kanapickienė (2008, 2009); 
V. Lakis (2007); V. Lakis, L. Giriūnas (2012); J. Mac-
kevičius (2001, 2008, 2009, 2010); J. Mackevičius, R. 
Bartaška (2003) ir kiti.

Tyrimo objektas – vidaus kontrolės sistema.
Tyrimo tikslas – išnagrinėti vidaus kontrolės sis-

temą, jos būklę ir efektyvumą Lietuvos įmonėse.
Šiam tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai:

palyginti įvairių autorių vidaus kontrolės siste- ◆
mos sampratą ir nustatyti vidaus kontrolės sistemos 
būtinumą ir reikšmę;

išnagrinėti pagrindinius vidaus kontrolės siste- ◆
mos elementus;

atlikti vidaus kontrolės tyrimo rezultatų anali- ◆
zę.

Tyrimo metodai: Lietuvos ir užsienio mokslinės–
teorinės literatūros, norminių teisės aktų ir kitų in-
formacijos šaltinių analizė, informacijos lyginimas, 
detalizavimas, anketinė apklausa, tyrimo rezultatų 
interpretavimas ir apibendrinimas.
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1. Vidaus kontrolės sistemos sam-
prata, Būtinumas ir reikšmė

Vidaus kontrolės sistema yra apibrėžiama skirtin-
gai, pabrėžiant vieną ar kitą aspektą, tačiau daugelis ją 
supranta pernelyg siaurai, t. y. kaip priemonę pažeidi-
mams, klaidoms ir nukrypimams nuo taisyklių nusta-
tyti arba kaip priemonių visumą, skirtą užtikrinti tur-
to saugumui. tačiau dabartinėmis konkurencingomis 
ir judriomis verslo sąlygomis įmonių savininkai, va-
dovai turėtų vidaus kontrolės sistemą suprasti plačiau 
tam, kad galėtų užtikrinti tinkamą įmonės vadovavi-
mą, pasiektų numatytus įmonės tikslus ir galėtų įdieg-
ti efektyvią vidaus kontrolės sistemą.

Įvairiuose šaltiniuose, mokslininkų darbuose 
taip pat pateikiamos skirtingos nuomonės dėl vi-
daus kontrolės sistemos apibūdinimo, jos naudin-
gumo, sukūrimo bei pritaikymo. todėl pagrindinė 
vidaus kontrolės sistemos problema yra susijusi su 
jos sąvokos apibrėžimu bei vietos, kurią jį turi užimti 
įmonėse, identifikavimu. V. V. Skobara (1998) vidaus 
kontrolę apibūdina kaip pastovų kasdienį darbą, lei-
džiantį pasiekti, kad finansinių ataskaitų rinkinys 
būtų teisingas, o įmonės resursai naudojami pagal 
vadovų numatytą planą.

tarptautinis vidaus auditorių institutas (1999) pa-
rengė ir paskelbė naujus vidaus audito standartus, ku-
riuose pateikiamas platesnis vidaus kontrolės apibrė-
žimas: „Vidaus kontrolė – tai procesas, skirtas realiai 
garantuoti, kad bus įgyvendinti šie svarbiausi tikslai: 
informacijos patikimumas ir išsamumas; nustatytos 
veiklos strategijos, planų, procedūrų, įstatymų, nor-
minių aktų ir sutarčių sąlygų laikymasis; turto apsau-
ga; taupus ir veiksmingas išteklių naudojimas, veiklos 
ar programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas“.

Pakankamai platų vidaus kontrolės apibrėžimą 
pateikia ir R. Bičiulaitis (2001): „Vidaus kontrolė - tai 
koordinuojamų metodų ir priemonių sistema, sutei-
kianti galimybę valdyti verslo aplinkos, procesų ir val-
dymo informacijos riziką“. Riziką autorius supranta 
kaip klaidų ir apgaulių pavojų, kuris atsiranda įmonei 
atliekant savo funkcijas, o vidaus kontrolės tikslas yra 
šią riziką, susijusią su verslo aplinka, sumažinti.

J. Mackevičius (2001) teigia, kad vidaus kontro-
lė - tai sistema, kurią reikia vertinti kaip tam tikrų 
taisyklių, normų ir priemonių visumą įmonės verslo 
politikai ir ūkiniams procesams užtikrinti bei įmo-
nės tikslams pasiekti.

Č. Pačula (2003) nurodo, kad vidaus kontrolė yra 
tokia veikla, kurią atlieka įmonės savininkai, vado-
vai, stebėtojų taryba ar valdyba, revizijos komisijos 
ir darbuotojai, kurie turi įgaliojimus kontroliuoti.

V. Lakio (2007) nuomone, vidaus kontrolė - tai 
įmonės administracijos sukurta kontrolės sistema, pa-
dedanti tinkamai tvarkyti įmonės reikalus pagal nuro-
dytą strategiją, užtikrinti turto saugumą, racionalų jo 
naudojimą, apskaitos duomenų išsamumą ir tikslumą.

R. Kanapickienė (2008) vidaus kontrolės sistemą 

apibūdina kaip vadovybės vykdomais veiksmais api-
brėžtą procesą, skirtą verslo politikai užtikrinti bei 
numatytiems tikslams pasiekti.

nepaisant to, kad vidaus kontrolės sistemą įvai-
rūs autoriai nusako skirtingai, vis dėlto dėl esminio 
apibrėžimo teiginio, kad vidaus kontrolė – įmonės 
veiklos nuolatinis stebėjimas, kontrolė, patikrinimas 
bei reguliavimas, jie vieningai sutaria.

Rinkos ekonomikos sąlygomis vidaus kontrolės 
sistemos būtinumas ir reikšmė nuolat didėja. tei-
giama, kad be vidaus kontrolės sistemos nei vienos 
įmonės veikla negali būti perspektyvi. todėl visose 
įmonėse, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos 
ir ekonominės veiklos, privalo veikti vidaus kon-
trolės sistema atsižvelgiant į kiekvienos įmonės vei-
klos specifiką ir dydį. Vidaus kontrolė jose turi būti 
atliekama nuolat, nes tik nuolatinė kontrolė padeda 
išaiškinti įvairius darbuotojų nusižengimus bei klai-
das. Vidaus kontrolės sistema įmonėms yra būtina, 
kadangi nuo jos priklauso įmonės finansinis stabilu-
mas, gebėjimas vystytis ir atsakyti į besikeičiančios 
verslo aplinkos veiksnius. Labai svarbu, kad ji būtų 
efektyvi. V. Lakis (2007) nurodo, kad efektyvi vidaus 
kontrolės sistema turėtų vykdyti šias funkcijas: teikti 
patikimus duomenis, užtikrinti turto ir dokumentų 
saugumą, skatinti darbuotojus tinkamai atlikti savo 
pareigas, didinti veiklos efektyvumą, prisidėti prie 
pasirinktos strategijos įgyvendinimo.

tam, kad vidaus kontrolės sistema būtų efektyvi, 
reikalingas kompetentingas ir patikimas personalas. 
Vidaus kontrolei labai svarbią reikšmę daro vadovai bei 
darbuotojai, kurie puikiai supranta vidaus kontrolę, jos 
būtinumą, yra pasirengę prisiimti atsakomybę. J. Mac-
kevičius (2001, 2009) pabrėžia kelis ypač svarius vidaus 
kontrolės sistemos reikšmės aspektus (žr. 1 lentelę).

Įmonės savininkai, vadovai privalo nuolat stebėti, 
kokiu būdu funkcionuoja vidaus kontrolės sistema, 
ar ji efektyvi, ar duoda tikslią naudą siekiant įmonės 
svarbiausių užsibrėžtų tikslų. Labai svarbią įtaką vi-
daus kontrolės sistemai ir jos būklei turi ir tam tikri 
įmonės padalinių vadovai, kurie drauge su įmonės 
administracija privalo parengti suprantamus parei-
ginius nuostatus įmonės darbuotojams, apimančius 
bendrąsias nuostatas, darbuotojo pareigas, teises bei 
atsakomybę už šių nuostatų nesilaikymą. Vidaus 
auditoriai privalo tikrinti įmonės vidaus kontrolės 
sistemą ir kuo objektyviau ją įvertinti. Jie nustato 
jos efektyvumą, atnešamą naudą ir realų pajėgumą, 
taip pat teikia savininkams, vadovams patarimus dėl 
vidaus kontrolės sistemos stiprinimo bei perspėja 
įmonės savininkus, vadovus, kad jie atsako už sukū-
rimą ir palaikymą tokios vidaus kontrolės sistemos, 
kuri efektyviai garantuotų klaidų, apgaulių išaiškini-
mą ir užkirstų kelią joms atsirasti, kadangi klaidos 
ir apgaulės daro labai didelę įtaką bet kurios įmonės 
finansinei būklei, veiklos rezultatams, jos įvaizdžiui 
bei veiklos tęstinumui. Vidaus kontrolės sistema turi 
svarbią reikšmę ir išorės auditui, kadangi nuo jos 
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priklauso išorės audito efektyvumas, išorės audito-
rių darbo apimtis ir sąnaudos.
1 lentelė. Vidaus kontrolės sistemos reikšmės aspektai

Vidaus kontrolės 
sistemos 
reikšmės 
aspektai

Apibūdinimas

1. Vidaus 
kontrolė svarbi 
pačiai įmonei, 
jos savininkams, 
vadovybei, 
administracijai.

Įmonės vadovams rūpi, kad 
vidaus kontrolės sistema būtų 
stabili ir lanksti, skirta tam 
tikriems veiklos tikslams, 
padedanti numatyti ateities 
perspektyvas. Įmonei svarbu 
turėti tokią kontrolės sistemą, 
kuri operatyviai atskleistų klaidas, 
apgaules ir piktnaudžiavimus.

2. Vidaus 
kontrolės 
būklė svarbi 
išorės ir vidaus 
auditoriams.

Gera vidaus kontrolės sistemos 
būklė tiesiogiai veikia auditą, 
kadangi auditoriams reikia 
surinkti mažiau įrodymų, daryti 
mažiau testų, taigi - mažiau 
rizikuoti. Žymiai sumažėja darbo 
sąnaudos ir audito išlaidos.

3. Vidaus 
kontrolė svarbi 
nusikalstamų 
asmenų 
grupėms.

nusikalstami asmenys, siekdami 
pasisavinti tam tikrą turtą, domisi 
ūkinių operacijų sankcionavimo 
ir registravimo tvarka, įgaliojimų 
ir atsakomybės paskirstymu, taip 
pat ar įmonėje yra nustatyta turto 
apsaugos ir apskaitos funkcijų 
atskyrimo tvarka.

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis J. Mackevičius, 2001, 
2009

Remiantis 1 lentele, vidaus kontrolė sistema, 
nekalbant apie įmonės savininkus, vadovus, išorės 
ir vidaus auditorius, bent jau pastaruosius 10 metų 
svarbi ir nusikalstamų asmenų grupėms. nusikals-
tomi asmenys puikiausiai žino, kad įmonėse, kurio-
se nėra patikimos apskaitos įrašų, turto duomenų 
programų, įrangos apsaugos, galima lengvai kai ką 
pasisavinti. Gera vidaus kontrolės sistema padeda 
apsaugoti įmonės nuosavybę nuo tokių asmenų gru-
pių, todėl įmonės savininkai, vadovai privalo sukur-
ti, palaikyti ir užtikrinti veiksmingą vidaus kontrolės 
sistemą. Veiksmingos vidaus kontrolės sistemos bu-
vimas įmonėje pašalina įvairių pažeidimų tikimybę 
(A. H. Milichamp, D. H. taylor, 2012).

Vidaus kontrolės sistemos reikšmė įmonėms yra 
labai didelė, kadangi jai esant žymiai lengviau pri-
imti įvairius sprendimus, dirbti nuolat kintančioje 
verslo aplinkoje, greitai reaguoti į konkurentų veiks-
mus, patenkinti klientų poreikius, atlikti reikiamus 
organizacinės struktūros pakeitimus, taip pat pade-
da joms greičiau plėstis. Ši sistema privalo aprėpti 
visas įmonės bei jos skyrių veiklos sritis. todėl, kaip 
jau buvo minėta, ji privalo būti tinkama ir efektyvi, 

užtikrinanti informacijos teisingumą ir patikimumą, 
už tai atsako ir yra suinteresuoti įmonės savininkai 
ar vadovai. Siekiant sukurti ir puoselėti efektyvią vi-
daus kontrolės sistemą būtina išanalizuoti ją suda-
rančius elementus, t. y. priemones, kuriomis stengia-
masi pasiekti nustatytus tikslus.

2. Vidaus kontrolės sistemos 
elementai
Vidaus kontrolės sistemą, kaip ir bet kurią kitą 

sistemą, sudaro tam tikri elementai. Įvairiuose lite-
ratūros šaltiniuose galima rasti skirtingų nuomonių 
apie vidaus kontrolės sistemos elementus. Skiria-
si jų apibrėžimai, skaičius ir pan. Vidaus kontrolės 
sistemą sudarančių elementų skaičius dažniausiai 
svyruoja nuo 2 iki 10. tačiau remiantis per pastarąjį 
dešimtmetį atliktais užsienio ir Lietuvos mokslinin-
kų darbais, kuriuose buvo tiriami vidaus kontrolės 
sistemą sudarantys elementai, nustatyta, kad daž-
niausiai remiamasi, ir siūloma remtis tiek įmonės 
savininkams ar vadovams, tiek auditoriams, 315 
tarptautiniame audito standarte (2009) pateiktu vi-
daus kontrolės sistemos modeliu, kurį sudaro penki 
elementai: kontrolės aplinka, įmonės rizikos įverti-
nimas, informacinė (apskaitos) sistema, kontrolės 
veiksmai ir kontrolės stebėsena. 

Kontrolės aplinka. neretai dauguma autorių teigia, 
jog kontrolės aplinka sudaro visos vidaus kontrolės 
sistemos pagrindą bei lemia įmonės tikslų pasiekimą. 
Anot J. Mackevičiaus (2001), ją galima būtų apibūdin-
ti, kaip vyraujantį įmonėje kolektyvinį požiūrį į vidaus 
kontrolės sistemą, skirtingus faktorius, lemiančius jos 
sukūrimą, įdiegimą bei įgyvendinimą. Kitaip tariant, 
tai yra aplinka, kurioje funkcionuoja vidaus kontrolės 
sistema, kurioje įmonės darbuotojai pagal pareigi-
nes nuostatas atlieka savo darbo funkcijas. Kontrolės 
aplinka apima ne tik įmonės savininkų ar vadovų bei 
kitų su valdymu, reguliavimu ir vadovavimu susijusių 
darbuotojų požiūrį, suvokimą, žinias ir veiksmus, ku-
rie yra susiję su vidaus kontrolės sistema, bet taip pat 
ir vadovavimo ar valdymo funkcijas. Kadangi kontro-
lės aplinką kuria darbuotojai, labai svarbi yra jų kom-
petencija ir sąžiningumas.

Įmonės rizikos įvertinimas. Rizika paprastai sie-
jama su tam tikra nustatyta įvykio nepageidaujama, 
nelaukiama išsipildymo tikimybe. Kiekviena įmonė, 
neapaisant jos dydžio, ypatybių nuolat susiduria su 
tam tikra rizika. Įmonės savininkai, vadovai privalo 
nustatyti riziką ir sukurti veiksmus ar planus jai pa-
šalinti arba įvertinę galimas rizikos sąnaudas su ja 
susitaikyti. Rizikos atsiradimui, jos pobūdžio pasikei-
timui įtakos turi tam tikros sąlygos (V. Lakis, 2007; i. 
n. Gleim, 2009): veiklos aplinkos pasikeitimai, sparti 
verslo plėtra, pasikeitę darbuotojai, naujos technolo-
gijos bei informacinės sistemos, įmonės restruktūri-
zavimas, nauji apskaitos principai, nauja verslo linija, 
gaminiai ar veikla, į kurias reikėtų atkreipti didesnį 
dėmesį. Siekiant užtikrinti efektyvią vidaus kontro-
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lės sistemą, rizikos vertinimas privalo būti atliekamas 
nuolat, nes kuo anksčiau rizika bus nustatyta, tuo ge-
riau ir efektyviau ją bus galima valdyti.

Informacinė (apskaitos) sistema. informaci-
nę sistemą sudaro žmonės, kompiuterinė sistema, 
apskaitos sistema, programinė įranga, duomenys ir 
informacija, procedūros bei ryšio priemonės. tai 
visuma, skirta informacijai apdoroti, kurti ir skleisti 
bei sudaryta iš informacijos apdorojimo sistemų ir 
įmonės resursų, kurie reikalingi, kad ta visuma ga-
lėtų efektyviai veikti. Po to, kai įmonėje bus įdiegta 
patikima informacijos registravimo, saugojimo, su-
tvarkymo ir perdavimo sistema, reikalinga detaliai 
analizuoti įmonės apskaitos sistemą, kuri yra be galo 
svarbi pačios informacinės sistemos dalis. Anot V. 
Lakio (2007), įmonės apskaitos sistema privalo ati-
tikti tokias sąlygas: visos įvykdytos operacijos turi 
būti sankcionuotos, patikimai įvertintos, teisingai ir 
tinkamai aprašytos dokumentuose, suskirstytos pa-
gal sąskaitų plano reikalavimus, registruojamos lai-
ku bei teisingai susumuojamos. informacinė sistema  
yra ypač svarbi rengiant finansinių ataskaitų rinkinį; 
ji apima visus įrašus, procedūras, skirtas apdoroti, 
registruoti ir teikti finansinėms ataskaitoms įmonėje 
atliekamų ūkinių operacijų ir įvykių, taip pat turto, 
nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitai vykdyti.

Kontrolės veiksmai. Kontrolės veiksmai supran-
tami kaip visiškai tikslios ir apibrėžtos procedūros 
ir politika, skirta užtikrinti, kad savininkų, vadovų 
nurodymai būtų deramai vykdomi, kad būtų ryž-
tingai imamasi reikalingų veiksmų iškraipymams, 
rizikai, keliantiems pavojų įmonės tikslų pasiekimui, 
pašalinti. Kontrolės veiksmus numato savininkai ir 
vadovai atsižvelgdami į vidaus kontrolės sistemos 
tikslus, charakteringas savybes, apskaitos būklę, vei-
klos riziką bei kontrolės aplinką, o atlieka įmonės 
darbuotojai. Kontrolės veiksmai privalo būti įdiegti 
visoje įmonėje, visose jos lygiuose ir apimti visas jos 
funkcijas (R. Kanapickienė, 2009). Šiems kontrolės 
veiksmams, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jie 
yra atliekami: rankiniu ar informacinių technolo-
gijų pagalba, yra keliami skirtingi tikslai. Kontrolės 
veiksmai, užtikrinantys jiems keliamų tikslų įgyven-
dinimą, padeda išaiškinti įvairius finansinių ataskai-
tų rinkinio iškraipymus, netikslumus bei apsaugo 
nuo galimų klaidų ir apgaulių. Kontrolės veiksmai 
yra susiję su veiklos ar darbo peržiūra, informa-
cijos apdorojimu, fiziniu patikrinimu bei pareigų 
atskyrimu. tam, kad šie veiksmai būtų veiksmingi, 
jie privalo būti derami, efektyvūs sąnaudų atžvilgiu, 
nuosekliai atliekantys paskirtį pagal parengtą planą, 
pagrįsti, visapusiai bei tiesiogiai susieti su kontrolės 
tikslais (R. Kanapickienė, 2008).

Kontrolės stebėsena. Kontrolės procedūrų stebė-
sena - tai vidaus kontrolės sistemos efektyvumo ver-
tinimas. Ją atlieka savininkai ar vadovai. Jie, stebėda-
mi kontrolės procedūras, vertina, ar šios procedūros 
veikia tiksliai, kaip buvo numatyta, ar jose daromi 

pakeitimai pasikeitus reikalavimams. Kontrolės ste-
bėsena privalo būti atliekama nuolat stebint, vykdant 
atskirą vertinimą, arba drauge taikant ir vertinimą, 
ir stebėseną. nuolatinė stebėsena yra paprastos pe-
riodinės įmonės veiklos dalis, apimanti nuoseklius 
priežiūros ar vadovavimo veiksmus, tokius, kaip 
kasdieninių funkcijų vykdymas ieškant įrodymų, 
kad vidaus kontrolės sistema funkcionuoja; periodi-
nė turto inventorizacija bei jos rezultatų nustatymas; 
reakcija į vidaus ir išorės auditorių pastabas dėl vi-
daus kontrolės būklės ir pan. (V. Lakis, 2007). Įmo-
nėse darbuotojai, atsakingi už vidaus kontrolę, arba 
dažniausiai vidaus auditoriai vykdo kontrolės stebė-
seną darydami atskirus vertinimus, nuolat teikdami 
informaciją apie vidaus kontrolės sistemos funkcio-
navimą, ypatingą dėmesį skirdami vidaus kontrolės 
sistemai būdingų ypatybių ir veikimo vertinimui. 

3. Vidaus kontrolės sistemos 
tyrimo reZultatŲ analiZė  

Vidaus kontrolės sistema yra kiekvienos įmonės, 
nepriklausomai nuo jos dydžio, valdymo sistemos da-
lis, kuri aprėpia įmonės planus, jos vadovų įtvirtintas 
procedūras, darbo metodus bei tvarką, kurie pade-
dančius užtikrinti veiksmingą ir ekonomišką veiklą, 
puikius rezultatus, informacijos ir turto apsaugą, tei-
sės aktų ir vadovų nurodymų laikymąsi, finansinės bei 
valdymo informacijos patikimumą ir pateikimą laiku, 
klaidų ir apgaulių išaiškinimą bei prevenciją.

Susisteminus atlikto tyrimo metu gautus rezul-
tatus nustatyta, kad tyrime dalyvavo 380 Vilniaus 
apskrityje įregistruotų ir veikiančių įmonių, iš jų vi-
daus kontrolę arba tam tikrus jos veiksmus atlieka 
net 80,8 proc. įmonių. Didžiausią dalį apklaustųjų 
įmonių sudarė labai mažos įmonės – 49,7 proc., 30,3 
proc. – mažos įmonės, 17,9 proc. – vidutinės ir tik 
2,1 proc. – didelės įmonės. toks apklaustųjų įmonių 
pasiskirstymas pagal įmonių dydį atitinka esamą si-
tuaciją Vilniaus apskrityje.

Vertint tyrime dalyvavusias įmones pagal teisinę 
formą, daugiausia - uždarųjų akcinių bendrovių - 
76,6 proc., individualių įmonių – 17,1 proc., akcinių 
bendrovių – 3,4 proc. bei kito juridinio statuso įmo-
nių – 2,9 proc. Vidutinėms įmonėms atstovavusių 
darbuotojų amžiaus grupė -  26 – 47 metai. Didesnei 
daliai apklaustųjų įmonių atstovavo kompetentingi 
respondentai. 15,8 proc. respondentų buvo įmonės 
vadovai, 49,7 proc. - buhalterijos darbuotojai, 28,9 
proc. - vadybininkai ir tik nedidelė dalis respon-
dentų, t. y. 5,5 proc., įvardijo save kitais eiliniais 
darbuotojais. Vertinant respondentų pasiskirstymą 
išsilavinimo aspektu, galima pastebėti, kad didžiau-
sią dalį apklaustųjų sudaro aukštąjį – 63,4 proc. - ir 
aukštesnįjį – 28,9 proc. - išsilavinimą turintys dar-
buotojai. Dominuoja iki dešimties metų darbo stažą 
turintys darbuotojai. Vidaus kontrolės sistemos tyri-
mo rezultatų analizė pateikiama remiantis 315 tarp-
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tautiniame audito standarte (2009) pateiktu vidaus 
kontrolės sistemos modeliu, kuris jau buvo aptartas 
šiame straipsnyje.

Kontrolės aplinka. Dažniausiai siūloma vidaus 
kontrolės sistemos efektyvumo analizę pradėti nuo 
vidaus kontrolės aplinkos tyrimo, kadangi ji yra vi-
sos vidaus kontrolės sistemos pamatas. Vertinant 
kontrolės aplinką labai svarbu atkreipti dėmesį į 
vadovybės filosofiją ir veiklos stilių, nes, kaip teigia 
J. Mackevičius (2001), būtent įmonės vadovybė su-
kuria tokią aplinką, kuri nulemia santykius įmonė-
je bei kiekvieno darbuotojo požiūrį į savo pareigas. 
išanalizavus atlikto tyrimo rezultatus nustatyta, kad 
tik 36,8 proc. įmonės vadovų nuolat pabrėžia vidaus 
kontrolės svarbą, 40,7 proc. pabrėžia retkarčiais ir 
22,5 proc. niekada nepabrėžia (žr. 1 paveikslą).

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 %

Labai maža įmonė

Maža įmonė

Vidutinė įmonė

Stambi įmonė
Retkarčiais pabrėžia vidaus
kontrolės svarbą
Niekada nepabrėžia vidaus
kontrolės svarbos
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Šaltinis: sudaryta autorės

Kaip matome 1 paveiksle, visose tyrimo metu ap-
klaustose stambiose įmonėse vidaus kontrolės svar-
ba yra pabrėžiama nuolat. Kalbant apie vidutines 
įmones, iš 68 tyrimo metu apklaustųjų įmonių, vi-
daus kontrolės svarba nuolat pabrėžiama 79,4 proc. 
įmonių, 20,6 proc. įmonių pabrėžiama retkarčiais. iš 
visų tyrimo metu apklaustųjų mažų įmonių vidaus 
kontrolės svarba nuolat pabrėžiama 35,7 proc. įmo-
nių, 55,6 proc. – pabrėžiama retkarčiais ir 8,7 proc. 
– niekada nepabrėžiama. Mažiausiai vidaus kontro-
lės svarba pabrėžiama labai mažose įmonėse. Jose 
vidaus kontrolės svarbos niekada nepabrėžia net 
50,9 proc. vadovų, retkarčiais pabrėžia – 40,5 proc., 
o nuolat pabrėžia tik 8,6 proc. taigi galima padary-
ti tokią išvadą, kad vidaus kontrolės svarba tirtose 
ypač labai mažose ir mažose  įmonėse dažniausiai 
nėra nuolat pabrėžiama.

tiriant įmonės kontrolės aplinką be galo svarbu 
yra atsižvelgti į sąžiningumą ir moralines (etines) 
vertybes, kurios daro jai įtaką. Vertybės bei elgesio 
normos darbuotojams skelbiamos elgesio normų ko-
dekse (315-tas tarptautinis audito standartas, 2009). 
tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar įmonės 
turi etikos (elgesio normų) kodeksus. Paaiškėjo, kad 
beveik visose įmonėse, t. y. 90,5 proc., išskyrus stam-
bias ir apie 10 proc. vidutinių įmonių, mažiausias 
dėmesys skiriamas etikos kodeksui, kuriame nusta-
tyti įmonės ir individų elgesio lūkesčiai ir standartai. 
Mažose ir labai mažose įmonėse gali ir nebūti etikos 
(elgesio normų) kodeksų; tokiu atveju sąžiningo ir 
etiško elgesio kultūra turėtų būti skleidžiama vado-

vybės, teikiant atitinkamą informaciją ir pabrėžiant 
elgesio normų reikšmę. 

Vertinant kontrolės aplinką ne mažiau svarbu yra 
atkreipti dėmesį ir į įmonės organizacinę struktūrą, 
nuo kurios nemažai priklauso įmonės veiklos rezul-
tatai. Anot V. Lakio (2007), organizacinė struktūra 
- tai sistema, kurioje planuojami, atliekami, kontro-
liuojami bei peržiūrimi veiksmai įmonės tikslams 
pasiekti. Sudarytą, patvirtintą bei schemose pateiktą 
organizacinę valdymo struktūrą turi tik 29,7 proc. 
tirtų įmonių. Didžiausias dėmesys organizacinei 
valdymo struktūrai skiriamas stambiose įmonėse,  
nemažas dėmesys taip pat skiriamas ir vidutinėse 
įmonėse. tuo tarpu situacija labai mažose ir mažo-
se įmonėse yra gerokai blogesnė, kadangi joms dėl 
nedidelio darbuotojų skaičiaus tikėtina ji yra mažiau 
svarbi negu vidutinėms ir stambesnėms įmonėms. 
tiesa, daugumos įmonių vadovai apgalvoja įmonės 
organizacinę valdymo struktūrą, vis dėlto raštu ji 
sudaroma, patvirtinama bei pateikiama tik 10 proc. 
labai mažų įmonių ir 30,4 proc. mažų įmonių.

tiriant kontrolės aplinką taip pat siūloma at-
kreipti didesnį dėmesį ir į įgaliojimų ir atsakomybės 
skyrimą. Anot J. Mackevičiaus (2009), įmonių rezul-
tatai būtų žymiai geresni, jei visi darbuotojai tiksliai 
žinotų, ką privalo atlikti ir už ką yra atsakingi. Pir-
miausia buvo siekiama išsiaiškinti, ar įmonėse vi-
soms pareigoms sudarytos ir patvirtintos pareigybi-
nės instrukcijos. nustatyta, kad šiems dokumentams 
didelis dėmesys skiriamas stambiose, vidutinėse ir 
mažose įmonėse. Juos sudaro 100 proc. apklaustųjų 
stambių, 79,4 proc. vidutinių, 74,8 proc. mažų įmo-
nių. Mažiausia dėmesio pareigybinėms instrukci-
joms skiriama labai mažose įmonėse. iš jų tik 35,4 
proc. sudaro ir patvirtina pareigybines instrukcijas, 
tuo tarpu 10 proc. šių įmonių jas sudaro nevisiškai. 
taip pat analizuojant gautus rezultatus buvo siekia-
ma nustatyti, ar įmonėse, kurios nurodė sudarančios 
ir patvirtinančios pareigybines instrukcijas, su šio-
mis instrukcijomis pasirašytinai supažindinami dar-
buotojai. nustatyta, kad tik 53 proc. visų apklaustųjų 
įmonių pasirašytinai supažindina darbuotojus su 
pareigybinėmis instrukcijomis, daugiausia tai daro 
stambios, vidutinės, didesnė dalis mažų ir nedidelė 
dalis labai mažų įmonių. 

Vertinant kontrolės aplinką labai svarbu atkreipti 
dėmesį į dar vieną kontrolės aplinkos aspektą – kom-
petenciją. 315-tame tarptautiniame audito standarte 
(2009) kompetencija apibrėžiama kaip žinios ir įgū-
džiai, reikalingi atlikti užduotis, kurios yra susijusios 
su tam tikru darbu. Įmonės vadovybė turi apsvarsty-
ti, koks kompetencijos lygis reikalingas tam tikram 
darbui atlikti ir kokios žinios ir gebėjimai būtini tam 
lygiui. tyrimo metu nustatyta, kad vadovybė kom-
petencijos lygį tam tikram darbui atlikti ir jam būti-
nas žinias ir gebėjimus nustato 100 proc. apklaustų-
jų stambių, 89,7 proc. vidutinių, 75,7 proc. mažų ir 
tik 45,5 proc. labai mažų įmonių. taip pat vadovybė 
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privalo tikrinti darbuotojų žinias ir gebėjimus tin-
kamai atlikti savo pareigas. todėl tyrimo metu buvo 
siekiama nustatyti, ar jos yra tikrinamos. Rezultatai 
parodė, kad darbuotojų žinios ir gebėjimai tinkamai 
atlikti pareigas nuolat tikrinamos visose stambiose 
ir vidutinėse įmonėse. Mažiau dėmesio tam skiria 
mažos ir labai mažos įmonės, iš jų tai daro 32,2 proc. 
mažų ir tik 11,1 proc. labai mažų įmonių.

Paskutinis aspektas, į kurį reikėtų atsižvelgti 
vertinant kontrolės aplinką, tai žmogiškųjų išteklių 
reguliavimo politika ir praktika, kuri apima įdar-
binimą, vertinimą, paaukštinimą, apmokėjimą ir 
pan. išanalizavus empirinio tyrimo rezultatus, iš-
siaiškinta, kad visos stambios ir vidutinės, taip pat 
net 83,5 proc. mažų įmonių į atsakingas pareigas 
įdarbina tik patikimus darbuotojus. Padėtis kur 
kas liūdnesnė labai mažose įmonėse, iš kurių tik 
39,2 proc. į atsakingas pareigas priima patikimus 
darbuotojus. tyrimo metu taip pat buvo nustatyta, 
kad periodiškus darbuotojų vertinimus, kuriais re-
miantis jie skatinami arba perkeliami į aukštesnes 
pareigas, atlieka 62,5 proc. stambių, 60,3 proc. vi-
dutinių, 53 proc. mažų ir tik 33,9 proc. labai mažų 
įmonių. taip pat buvo nagrinėjama, ar įmonėse nu-
statyta vienoda premijavimo sistema. Visose stam-
biose, 92,6 proc. vidutinių, 85,2 proc. mažų ir tik 45 
proc. labai mažų įmonių premijavimo sistema yra 
vienoda. tačiau daugiau nei pusė labai mažų įmo-
nių nurodė, kad ši sistema yra nevienoda. Spėjama, 
kad nevienoda galėtų būti tais atvejais, kai tokioje 
įmonėje dirba ne tik šeimos nariai, bet ir kiti dar-
buotojai, neturintys giminystės ryšių. tada premi-
javimo sistema šeimos nariams gali būti vienokia, o 
darbuotojams, neturintiems giminystės ryšių, kito-
kia. tokia premijavimo sistema, kai skaičiuojamos 
nevienodos premijos už tokius pačius ar panašius 
darbo rezultatus, gali paskatinti darbuotojų des-
truktyvią veiklą.

Įmonės rizikos įvertinimas – antrasis vidaus 
kontrolės sistemos elementas, kuris apima rizikos 
identifikavimą, veiksmus jai likviduoti bei pasiek-
tus rezultatus. tyrimo metu buvo siekiama išsiaiš-
kinti, ar įmonės pakankamai dėmesio skiria rizikos 
įvertinimui ir valdymui. Pagrindinės rizikos, kurios 
turi įtakos daugelio įmonių veiklai, daugiausia yra 
susijusios su išorės veiksniais, tokiais, kaip veiklos 
aplinkos pasikeitimas, naujos ir atnaujintos infor-
macinės sistemos, naujos technologijos, nauji aps-
kaitos reikalavimai ir pan., kurių kontrolės priemo-
nių taikymas yra ribotas. Rizikos įvertinimas bet 
kurios įmonės veikloje, netgi ir tada, kai kontrolės 
priemonių taikymas ribotas, suteikia galimybę nu-
statyti pačias rizikingiausias sritis bei atsižvelgiant į 
jas priimti reikiamus sprendimus prognozuojat to-
limesnę jos veiklą. Analizuojant gautus rezultatus, 
pirmiausia buvo siekiama nustatyti, ar įmonės aps-
kritai sudaro svarbių jų veiklai rizikų sąrašus (žr. 2 
paveikslą).
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2 pav. Rizikų sąrašo sudarymas įmonėse
Šaltinis: sudaryta autorės

Kaip matome iš paveikslo, tokius sąrašus dau-
giausia sudaro stambios (87,5 proc.) ir vidutinės 
įmonės (66,2 proc.). Mažesnis dėmesys jiems skiria-
mas mažose įmonėse, nes iš jų tokius sąrašus nurodė 
sudarančios tik 35,7 proc. įmonių. Prasčiausia situa-
cija yra labai mažose įmonėse, nes iš jų rizikų sąrašus 
sudaro tik 15,9 proc. visų apklaustųjų įmonių. Api-
bendrinant galima pasakyti, kad mažų ir labai mažų 
įmonių rizikų sąrašų sudarymas nėra toks formalus, 
kaip stambių ir vidutinių. negeresnė situacija susiju-
si su rizikos veiksnių vertinimu ir priemonių jiems 
sumažinti arba išvengti numatymu. tyrimo metu 
nustatyta, kad rizikos veiksniai yra nuolat vertina-
mi ir imamasi priemonių jiems sumažinti arba jų iš-
vengti kas antroje stambioje, kas trečioje vidutinėje, 
kas septintoje mažoje ir tik kas septynioliktoje labai 
mažoje įmonėje.

Atliekant įmonės rizikos įvertinimą labai svarbu 
atsižvelgti, ar įmonės vadovybė nustato riziką, kuri 
yra susijusi su finansinių ataskaitų rinkiniu, paro-
dančiu tikrą ir teisingą įmonės finansinę būklę ir 
veiklos rezultatus. Anot J. Mackevičiaus (2009), su 
finansinių ataskaitų rinkiniu susijusi rizika apima 
aplinkybes, galinčias neigiamai paveikti įmonės 
galimybes fiksuoti, apdoroti bei teikti ataskaito-
se finansinius duomenis. nustatyta, kad šiai sričiai 
daugiausia dėmesio skiriama stambiose ir vidutinėse 
įmonėse. tuo tarpu su finansinių ataskaitų rinkiniu 
susijusią riziką nustato tik 44,3 proc. mažų įmonių ir 
16,9 proc. labai mažų įmonių.

Viena iš aplinkybių, pateiktų 315 tarptautinia-
me audito standarte (2009), dėl kurių gali atsirasti 
rizika, yra veiklos aplinkos pasikeitimas. Veiklos 
aplinkos pasikeitimas ne tik daro poveikį įmonei, 
tačiau ir dažnai lemia jos veiklą, veiklos rezultatus 
ir išlikimą. todėl respondentų buvo klausiama, ar 
pasikeitus konkurencinei aplinkai įmonė imasi ati-
tinkamų veiksmų. išanalizavus gautus rezultatus pa-
stebėta, kad net 70,5 proc. visų apklaustųjų įmonių 
šiai sričiai skiria nemažai dėmesio. iš jų visos stam-
bios, 86,8 proc. vidutinių, 74,8 proc. mažų ir net 60,8 
proc. labai mažų įmonių pasikeitus konkurencinei 
aplinkai imasi tam tikrų veiksmų.

Kita aplinkybė, dėl kurios gali atsirasti rizika, – 
nauji darbuotojai. todėl tyrime buvo siekiama nu-
statyti, ar nauji darbuotojai supažindinami su svar-
biausiais vidaus kontrolės ar tam tikrų jos veiksmų 
aspektais. nustatyta, kad didžioji dalis įmonių, iš-
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skyrus stambias, tam skiria nepakankamai dėmesio. 
naujus darbuotojus su svarbiausiais vidaus kontro-
lės ar tam tikrų jos veiksmų aspektais supažindina 
67,6 proc. vidutinių, 53,9 proc. mažų ir tik 32,8 proc. 
labai mažų įmonių. norint užtikrinti efektyvią vi-
daus kontrolę labai svarbu įvertinti riziką, susijusią 
su naujais darbuotojais, nes jie gali kitaip suvokti 
reikšmingiausius vidaus kontrolės ar tam tikrų jos 
veiksmų aspektus.

nemažiau svarbi aplinkybė, dėl kurios gali pasi-
keisti arba atsirasti su vidaus kontrole susijusi rizika, 
– sparčiai besikeičiančios informacinės sistemos. ty-
rimo metu buvo siekiama įvertinti, ar įmonės, atsi-
žvelgdamos į greitus informacinių sistemų pokyčius, 
nuolat jas atnaujina, tobulina ir įvertina dėl jų galin-
čią atsirasti riziką. Kaip rodo tyrimo rezultatai, mažai 
dėmesio tam skiria mažos ir labai mažos įmonės. in-
formacines sistemas nuolat atnaujina ir tobulina tik 
34,8 proc. mažų ir 22,8 proc. labai mažų įmonių. to-
kie rezultatai šiose įmonėse tikrai nedžiugina. Kur kas 
geresnė situacija yra vidutinėse ir stambiose įmonėse, 
nes daugiau kaip pusė šių įmonių atsižvelgia į sparčius 
informacinių sistemų pokyčius. taip yra galbūt todėl, 
kad palyginti su mažomis ir labai mažomis įmonėmis 
šios įmonės gali tam skirti daugiau lėšų.

Su vidaus kontrole susijusi rizika gali pakisti ir 
dėl dar vienos aplinkybės – naujų technologijų. nau-
jos technologijos skatina organizacijas atsinaujinti ir 
išlikti inovatyviomis bei konkurencingomis, todėl 
labai svarbu įvertinti su jomis susijusią riziką. tačiau 
jų diegimas įmonės veikloje nėra paprastas. Atlikto 
tyrimo duomenimis, dauguma įmonių laiku nepa-
stebi technologijų pokyčių ir į juos nereaguoja. Dau-
giausia dėmesio šiai sričiai skiria stambios įmonės 
(62,5 proc.). technologijų pokyčius laiku pastebi ir 
į juos reaguoja 43,6 proc. apklaustųjų vidutinių, 31,3 
proc. mažų, 16,9 proc. labai mažų įmonių. Visos ap-
klaustosios įmonės turėtų daugiau dėmesio skirti su 
naujomis technologijomis susijusiai rizikai įvertinti, 
nes, kaip nustatyta, jos tam skiria per mažai dėme-
sio, o neįdiegusios naujų technologijų laiku, įmonės 
gali netekti konkurencinio pranašumo.

tyrimo metu vertinant vidaus kontrolės siste-
mos efektyvumą tirtas dar vienas svarbus, turintis 
didelę reikšmę vidaus kontrolės tikslų įgyvendi-
nimui, vidaus kontrolės sistemos elementas – in-
formacinė sistema, apimanti ir apskaitos sistemą. 
Efektyvi informacinė ir apskaitos sistema suteikia 
galimybę įmonėms naudotis laiku gaunama bei 
tikslia informacija, taip pat padeda palengvin-
ti valdymo sprendimų, suderinimo ir kontrolės 
funkcijas. Visos įmonės disponuoja nustatytą kie-
kį informacijos. tačiau tik dalis tos informacijos 
svarbi komerciniu atžvilgiu, dėl to jos apsaugai 
turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. tyrimo 
metu buvo siekiama nustatyti, ar įmonės pakan-
kamai dėmesio skiria konfidencialiai informaci-
jai apsaugoti, informuojant darbuotojus, kas yra 

laikoma konfidencialia informacija, bei nustatant, 
koks įmonės darbuotojų skaičius gali ja naudotis 
ir keistis. Gauti rezultatai iš tikrųjų nenustebino, 
kadangi mažiausiai tam dėmesio skiria labai ma-
žos įmonės; iš jų tik 32,8 proc. šiai sričiai skiria 
pakankamai dėmesio. Kitos tyrime dalyvavusios 
įmonės - visos stambios, 73,5 proc. vidutinių ir 
57,4 proc. mažų įmonių - nurodė konfidencialiai 
informacijai apsaugoti naudojančios išskirtines 
priemones, įvardijo, kas yra laikoma konfidenci-
alia informacija, bei nustatant, kokie darbuotojai 
gali ja naudotis ir keistis.

Vertinant informacinę sistemą, svarbu atsižvelgti 
į žmones, kitaip sakant,  įmonės darbuotojus ir vado-
vus, kurie renka, analizuoja ir keičiasi informacija. 
tam, kad įmonė galėtų įgyvendinti bei kontroliuoti 
savo veiklą, privalo būti užtikrintas  patikimos, po-
reikius atitinkančios informacijos pateikimas reikia-
mu laiku. Siekiant tai išsiaiškinti respondentų buvo 
klausiama, ar įmonėje vykdomi darbuotojų ir vado-
vybės susirinkimai pasiektiems veiklos rezultatams 
ir ateities planams aptarti. tokius susirinkimus vyk-
do 100 proc. stambių, 77,9 proc. vidutinių, 41,7 proc. 
mažų ir 33,9 proc. labai mažų įmonių. tokie susi-
rinkimai gali būti labai naudingi, kadangi jų metu 
vadovybė informuoja darbuotojus apie pasiekimus, 
perduoda būtiną  jų pareigoms atlikti informaciją, 
tuo tarpu darbuotojai perduoda vadovybei reika-
lingą, tikslią ir aktualią informaciją apie veiklos re-
zultatus, vidaus kontrolės sistemos veikimą bei kitus 
svarbius vidaus arba išorės įvykius.

Dar viena svarbi aplinkybė, į kurią reikėtų at-
kreipti dėmesį, vertinant informacijos sistemą – 
informacinės technologijos. Jos suteikia galimybę 
efektyviai kaupti, apdoroti, saugoti, perduoti infor-
maciją, taip pat padeda užtikrinti vidaus kontrolės 
sistemos efektyvumą. Lietuvos statistikos departa-
mento duomenimis, 2012 metų pradžioje 99,7 proc. 
Lietuvos įmonių naudojosi vienokiomis ir kitokio-
mis informacinėmis technologijomis. išanalizavus 
tyrimo rezultatus nustatyta, kad 60,8 proc. visų ap-
klaustųjų įmonių -  visos stambios, 83,8 proc. vidu-
tinių, 63,5 proc. mažų bei 49,2 labai mažų - nurodė, 
kad jų įmonėse naudojamos informacinės technolo-
gijos visada užtikrina informaciją reikiamu laiku, jos 
prieinamumą bei tikslumą. 

Vertinant informacinės sistemos efektyvu-
mą, būtina įvertinti dar vieną svarbią jos dalį, 
t. y. apskaitos sistemą. Vienas iš efektyvios apskai-
tos sistemos reikalavimų – apskaitos dokumentų 
buhalterijai pateikimas laiku bei ūkinių operacijų 
registravimas iš karto, nes tik tokiu būdu įmonės 
vadovybė gaus išsamią, aktualią, teisingą ir patiki-
mą informaciją. tyrimo metu nustatyta, kad pras-
čiausia situacija yra labai mažose įmonėse, nes iš 
jų tik 33,3 proc. apskaitos dokumentus buhalteri-
jai pateikia laiku, o ūkinės operacijos registruoja-
mos iš karto. Visai nebloga situacija yra mažose 
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įmonėse, kadangi iš jų net 47,8 proc. šiai sričiai 
skiria pakankamai dėmesio. Geriausia situacija 
yra vidutinėse ir stambiose įmonėse. 75 proc. ap-
klaustųjų vidutinių ir 100 proc. stambių įmonių iš 
karto registruoja visas įvykusias ūkines operaci-
jas. tokios įmonės dažniausiai turi daug padali-
nių, todėl efektyvios apskaitos sistemos sukūrimas 
jose yra ypač svarbus.

Įvertinus kontrolės aplinką, rizikos įvertinimą bei 
informacinę ir apskaitos sistemas reikia nustatyti, ar 
apklaustųjų įmonių naudojami kontrolės veiksmai 
yra pakankamai efektyvūs. todėl siekiant įvertinti 
vidaus kontrolės sistemos efektyvumą buvo tirtas 
ketvirtasis jos elementas – kontrolės veiksmai. 315-
tame tarptautiniame audito standarte (2009) jie api-
būdinami, kaip politika bei procedūros, kurios užti-
krina tinkamą vadovybės nurodymų vykdymą. Anot 
J. Mackevičiaus (2009), tinkamai atliekami kontrolės 
veiksmai suteikia galimybę ne tik atskleisti įvairius 
finansinio ataskaitų rinkinio iškraipymus, tačiau ir 
užkerta kelią galimoms klaidoms ir apgaulėms.

Vienas pagrindinių kontrolės veiksmų – veiklos 
bei finansinių rodiklių peržiūra. Įmonėse atliekama 
šių rodiklių peržiūra gali parodyti nelauktus rezulta-
tus bei pakitimų kryptis, padėti laiku nustatyti įvairių 
nukrypimų priežastis bei jas pašalinti. tyrimo metu 
išsiaiškinta, kad iš visų apklaustųjų įmonių veiklos ir 
finansinių rodiklių peržiūrą daugiausia atlieka stam-
bios ir vidutinės įmonės, nemažai dėmesio tam skiria 
ir mažos įmonės, iš jų daugiau kaip pusė atlieka šių ro-
diklių peržiūras (žr. 3 paveikslą). Sudėtingiausia situa-
cija yra labai mažose įmonėse: iš jų veiklos ir finansinių 
rodiklių peržiūrą atlieka tik 32,3 proc. tokiose įmonėse 
dažniausiai nėra deramų procedūrų veiklos ir finan-
sinių rodiklių peržiūrai, tačiau jų vadovai gali remtis 
tam tikrais esminiais rodikliais, kurie yra pakankamai 
patikima priemonė veiklos ir finansiniams rodikliams 
peržiūrėti ir imtis tam tikrų reikiamų veiksmų.
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3 pav. Veiklos ir finansinių rodiklių peržiūros atli-
kimas 

Šaltinis: sudaryta autorės

tiriant kontrolės veiksmus svarbu atsižvelgti, 
kaip jie yra taikomi informacijos apdorojime, kuris 
daugiausia susijęs su bendrosiomis informacinių 
technologijų kontrolės procedūromis, padedančio-
mis efektyviai užtikrinti nepertraukiamą ir norimą 
informacinių sistemų darbą. 315-jame tarptauti-
niame audito standarte (2009) nurodyta, kad ben-
drosios informacinių technologijų kontrolės proce-
dūros, užtikrinančios informacijos vientisumą bei 

duomenų apsaugą, dažniausiai yra taikomos užtikrin-
ti prieigos apsaugą. todėl tyrimo metu buvo siekia-
ma nustatyti, ar įmonėse visiems darbuotojams, kurie 
dirba su kompiuterine programa, yra sukurti atskiri 
slaptažodžiai tam, kad tik jie galėtų jungtis prie įmo-
nės  kompiuterinės programos dalies atlikti būtinus 
veiksmus pagal jų pareigas. tokie slaptažodžiai sukur-
ti tik 58,2 proc. visų apklaustųjų įmonių. Daugiausia 
dėmesio jiems skiria visos stambios ir 89,7 proc. vidu-
tinių įmonių, kadangi jos nurodė, kad slaptažodžiai 
sukurti visiems darbuotojams. 69,6 proc. mažų ir 38,1 
proc. labai mažų įmonių tokius atskirus slaptažodžius 
yra sukūrusios visiems darbuotojams, dirbantiems 
su kompiuterine programa; atitinkamai - 7,8 proc. ir 
15,9 – sukūrusios tik daliai darbuotojų.

Fizinė kontrolė – dar vienas svarbus kontrolės 
veiksmas. Fizinė kontrolė padeda užtikrinti efek-
tyvią viso pažeidžiamo turto naudojimą ir apsau-
gą, taip pat apima ir prieigos prie turto saugumo 
veiksmus. Kadangi vertinant apskaitos sistemą 
buvo nustatyta, kad visų apklaustųjų įmonių bu-
halterinė apskaita yra kompiuterizuota, įmonių 
buvo teirautasi, ar visose jų kompiuteriuose įdieg-
tos antivirusinės programos. Šios programos yra 
aktualios kiekvienai įmonei, besinaudojančiai 
kompiuteriais. Jos apsaugo įmonių kompiuterius 
nuo įvairių virusų, kenkėjų programų, duomenų 
vagysčių bei darbo proceso sutrikdymo ir pan. 
nenuostabu, kad visose apklaustose įmonėse an-
tivirusinės programos yra įdiegtos. tai reiškia, jog 
visos įmonės šiai sričiai skiria pakankamai dėme-
sio, o kontrolė joje yra efektyvi.

Dar vienas svarbus efektyvios fizinės kontrolės 
turto apsaugoje aspektas tas, kad atsakomybė už tur-
tą privalo būti paskirstyta keliems atsakingiems dar-
buotojams. tokiu būdu bus garantuota efektyvesnė jo 
apsauga, sumažės turto pasisavinimo ar sugadinimo 
tikimybė, kadangi tam jau bus reikalingas dviejų ar 
daugiau darbuotojų slaptas susitarimas. Analizuojant 
tyrimo rezultatus nustatyta, kad 87,5 proc. stambių ir 
86,8 proc. vidutinių įmonių atsakomybę už turtą vi-
sada paskirsto keliems atsakingiems darbuotojams. 
Rečiau atsakomybę keliems darbuotojams paskirsto 
mažos įmonės (51,3 proc.), o dar rečiau labai mažos 
įmonės (27 proc.). tokio paskirstymo priežastis galė-
tų būti nedidelis darbuotojų skaičius šiose įmonėse.

Vienas svarbiausių kontrolės veiksmų, kurį būti-
na ištirti nustatant vidaus kontrolės sistemos efek-
tyvumą – pareigų atskyrimas. Jo esmė yra ta, kad 
vienam darbuotojui negalima paskirti atlikti arba 
kontroliuoti visų pagrindinių ūkinės operacijos 
etapų. 315-tame tarptautiniame audito standarte 
(2009) nurodyta, kad ūkinių operacijų tvirtinimo, jų 
registravimo bei turto apsaugos pareigas būtina pa-
skirstyti atskiriems darbuotojams, siekiant sumažin-
ti darbuotojų galimybes vykdyti apgaules, padaryti 
arba nuslėpti klaidas. tyrimo metu buvo siekiama 
nustatyti, ar įmonėse tinkamai atskirtos darbuotojų 
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pareigos, t. y. ar jos nesidubliuoja. išanalizavus gau-
tus rezultatus paaiškėjo, kad iš labai mažų ir mažų 
įmonių tinkamai pareigas atskiria tik nedidelė jų da-
lis, t. y. tik 22,8 proc. labai mažų ir 31,3 proc. mažų 
įmonių. Pareigų atskyrimo įgyvendinimui šiose įmo-
nėse gali trukdyti per mažas darbuotojų skaičius. Si-
tuacija yra kur kas geresnė vidutinėse įmonėse, iš jų 
net 54,4 proc. tinkamai atskiria pareigas. tačiau ge-
riausiai pareigos yra atskirtos ir nesidubliuoja visose 
apklaustose stambiose įmonėse.

Vadovų pareiga yra ne tik sukurti ir įdiegti vidaus 
kontrolės sistemą, bet ir užtikrinti efektyvų šios sis-
temos ar joje atliekamų tam tikrų kontrolės veiks-
mų veikimą nuolat ją taikant. todėl vertinant vidaus 
kontrolės sistemos efektyvumą svarbu ištirti ir penk-
tąjį jos elementą – kontrolės priemonių stebėseną. 
Įmonių vadovai stebėdami kontrolės priemones turi 
įvertinti, ar jos veikia taip, kaip suplanuota, ar pasi-
keitus aplinkybėms jos keičiamos. Anot J. Mackevi-
čiaus (2009), kontrolės priemonių stebėsena privalo 
būti atliekama nuolat tam, kad galima būtų užtikrin-
ti efektyvų bei nuolatinį jų veikimą. Atsižvelgiant į 
tai respondentų buvo teirautasi, ar vadovybė atlieka 
nuolatinį vidaus kontrolės sistemos arba tam tikrų 
jos veiksmų efektyvumo vertinimą bei rastų trūku-
mų šalinimą. nustatyta, kad tiek labai mažose, tiek 
mažose ir netgi didesnėje dalyje vidutinių įmonių, 
atliekančių vidaus kontrolę, tam yra skiriamas labai 
nedidelis dėmesys (žr. 4 paveikslą). tikėtina, kad 
šiose įmonėse gali būti daugiau atliekami atskiri 
vertinimai įvykus kokiam nors pažeidimui, tačiau 
jie nėra tokie efektyvūs kaip nuolatinis vertinimas, 
padedantis greičiau nustatyti ir pašalinti problemas. 
nuolatinį vidaus kontrolės efektyvumo vertinimą 
bei rastų trūkumų šalinimą atlieka tik 27,7 proc. ap-
klaustųjų įmonių, iš jų daugiausia tai daro stambios 
ir 45,6 proc. vidutinių įmonių.
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4 pav. Nuolatinis vidaus kontrolės sistemos arba 
tam tikrų jos veiksmų efektyvumo vertinimas ir ras-

tų trūkumų šalinimas
Šaltinis: sudaryta autorės

Dar vienas aktualus dalykas, vertinant penktąjį 
vidaus kontrolės sistemos elementą, yra kontrolės 
priemonių keitimas, pasikeitus arba atsiradus nau-
joms aplinkybėms. todėl buvo siekiama išsiaiškin-
ti, ar įmonės, atsižvelgdamos į pasikeitusias sąlygas, 
keičia ir kontrolės priemones. nustatyta, kad jos 
tam skiria nepakankamai dėmesio, kadangi tik 24,1 
proc. įmonių, pasikeitus sąlygoms, keičia kontrolės 

priemones. Įmonės turi suprasti, kad norėdamos 
užtikrinti efektyvią vidaus kontrolės sistemą jos 
privalo daugiau dėmesio skirti kontrolės priemo-
nių keitimui, pasikeitus sąlygoms.

Kontrolės priemonių stebėsena taip pat apima 
ir periodinę turto inventorizaciją. LR įmonių fi-
nansinės atskaitomybės pakeitimo įstatyme (2008) 
inventorizacija apibrėžiama, kaip turto bei įsiparei-
gojimų patikrinimas, jų faktiškai nustatytų likučių 
palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis. 
Kasmetinę inventorizaciją privalo atlikti visos įmo-
nės, kurios sudaro finansinių ataskaitų rinkinius. 
tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar įmo-
nėse atliekamos periodinės turto inventorizacijos. 
nustatyta, kad 92,6 proc. įmonių atlieka periodinę 
turto inventorizaciją. Įmonės turi suprasti, kad in-
ventorizacija - ne tik formalus įstatymuose nustaty-
tų reikalavimų vykdymas, bet kad ji yra naudinga ir 
pačioms įmonėms. inventorizacija yra puiki proga 
įvertinti, ar įdiegtos kontrolės priemonės turto sri-
tyje veikia taip, kaip ir yra numatyta. 

Atliekant kontrolės priemonių stebėseną ne ma-
žiau svarbu yra įvertinti darbuotojų atlikto darbo 
rezultatus siekiant nustatyti, ar šie rezultatai padeda 
įmonei pasiekti užsibrėžtus tikslus ir judėti numatyta 
kryptimi. tačiau tam, kad rezultatai būtų tokie, ko-
kių tikimasi, įmonių vadovai arba savininkai privalo 
tinkamai suformuluoti tikslus, kurie užtikrintų tiks-
lius bei nukreiptus į rezultatą darbuotojų veiksmus. 
tyrimo metu nustatyta, kad sistemingą darbuotojų 
atlikto darbo rezultatų vertinimą periodiškai atlie-
ka 47,1 proc. visų apklaustųjų įmonių; iš jų tai daro 
35,4 proc. labai mažų, 43,5 proc. mažų, 79,4 proc. vi-
dutinių ir 100 proc. stambių įmonių. Kaip matome, 
mažiausia tam dėmesio skiria labai mažos ir mažos 
įmonės; jose toks vertinimas, kaip ir pati kontrolės 
priemonių stebėsena, tikriausiai yra neformalus.

išVados

Apibendrinus įvairių autorių pateiktas sampratas 
apie vidaus kontrolės sistemą, galima tvirtinti, kad ji 
yra suderintų metodų, taisyklių, priemonių sistema, 
savininkų ir vadovų organizuojamas ir įgyvendina-
mas procesas įmonės viduje, skirtas įmonės užsi-
brėžtiems tikslams pasiekti. nustačius vidaus kon-
trolės sistemos būtinumą ir reikšmę, galima teigti, 
kad ji užima gana svarbią ir reikšmingą vietą įmo-
nėje. Jos būtinumas ir reikšmė išryškėja tuomet, kai 
prireikia kokybiškos ir operatyvios informacijos, kai 
reikia numatyti ateities perspektyvas ir operatyviai 
atskleisti klaidas, apgaules ir piktnaudžiavimus.

tiek užsienio, tiek Lietuvos autoriai literatūroje pa-
teikia skirtingas nuomones apie vidaus kontrolės sis-
temos elementus. nepriklausomai nuo to, dažniausiai 
tiek įmonės savininkams ar vadovams, tiek auditoriams 
siūloma vadovautis 315 tarptautiniame audito standar-
te (2009) pateiktu vidaus kontrolės sistemos modeliu, 
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kurį sudaro penki elementai: kontrolės aplinka, įmonės 
rizikos įvertinimas, informacinė (apskaitos) sistema, 
kontrolės veiksmai ir kontrolės stebėsena.

Vidaus kontrolės sistemos būklė ir efektyvumas tir-
tose įmonėse, išskyrus stambias ir didesnę dalį viduti-
nių įmonių, yra dar pakankamai žemas. Siekiant page-
rinti jos būklę ir padidinti efektyvumą, svarbu nuolatos 
analizuoti ir vertinti vidaus kontrolės sistemą.
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internal control system and analysis oF the results oF research on its state and 
eFFectiVeness at companies oF lithuania

Jolanta šobot

summary
Recently companies have been increasingly focusing not only on profit maximization, its effective management 

and control but also on having an effective internal control system, which would help to achieve target goals and avoid 
potential negative consequences of risk.

This article analyses definitions of the internal control system by various authors who define the necessity and 
significance of this system as well as  presents the basic elements of an internal control system, analyses the results of 
empirical research on internal control system in operating enterprises registered at Vilnius county. 

The results of the empirical research showed that state and efficiency of internal control system in the explored 
companies, except large and medium size enterprises, is still quite low. in order to improve its performance and in-
crease efficiency, it is important to continuously analyze and evaluate the internal control system. 

keywords: internal control, system of internal control, elements, effectiveness. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛеНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧеТНОСТИ

ВВеДеНИе

Актуальность исследования: Анализ финан-
сового состояния позволяет выявить уже су-
ществующие и только наметившиеся экономи-
ческие проблемы и привлечь к ним внимание 
руководства предприятия. Финансовый анализ 
играет важную роль в принятии не спонтанного 
управленческого решения, предполагая анали-
тическое обоснование.

Финансовая отчетность является одной из 
главных составляющих финансового анализа, 
поэтому представляется важным рассмотреть 
эволюцию финансовой отчетности.

Цель статьи – изучить эволюцию финан-
совой отчетности и рассмотреть ее основные 
школы, обозначая главные достижения, найти 
сходство и различия в выдвигаемых тезисах, а 
так же исследовать актуальные модели учета и 
отчетности.

Методология и методы исследования: В напи-
сании работы используется международная на-
учная литература и статьи, так же применяется 
теологический метод и общепринятые методы 
экономического анализа.

Финансовый анализ – это большей частью 
анализ финансовой отчетности. Именно отчет-
ность предоставляет основной объем информа-
ции для проведения горизонтального и верти-
кального анализа, расчета финансовых коэффи-
циентов, построения многофакторных моделей. 
Поэтому история финансового анализа тесно 
связана с историей появления и эволюции фи-
нансовой бухгалтерской отчетности.

В свою очередь история финансовой отчет-
ности – это часть истории бухгалтерского уче-
та, так как сама по себе финансовая отчетность 
представляет собой метод бухгалтерского учета. 

В литературе приведено большое количество 
работ по истории бухгалтерского учета. Из ис-

следователей, опубликовавших свои работы по 
данной тематике сравнительно недавно, следует 
отметить Соколова Я.В, Малькову Т.Н., Лупико-
ву Е.В., Болтунову Е.М., Сигидова Ю.И., Харче-
ву Ю.С., Дусаеву Е.М., а также А. Йориссена (A. 
Jorissen), К. Бокераз (C. Bocqueraz), В. Болвизе-
ра (W. Ballwieser), М. Камеран (M. Cameran), К. 
Ларинагу (C. Larinaga), Аржевитину Н.С., Бурую 
Ю.С., Селиверстову А.В., Маслову И.А., Парамо-
нову Г.П., Круковскую Т.А., Гуляеву Е.Н. Вместе 
с тем, история бухгалтерского учета зародилась 
достаточно давно - историей бухгалтерского 
учета в XiX-XX вв. занимались такие исследова-
тели как Арнольд К.И., Езерский Ф.В., А. Хаар, 
Бауэр О.О., Б. Пенндорф, Э. Стевелинк, Галаган 
А.М., Помазков Н.С., Кейль К.П., Г.Д. Элдридж, 
А.К. Литтлтон, Вейцман Н.Р. и другие.

Проблематика исследования. Однако, хотя в 
вышеперечисленных работах даются различные 
периодизации истории бухгалтерского учета в 
целом, четкая периодизация появления и исто-
рии развития финансовой отчетности в отдель-
ности отсутствует. В связи с этим автор данного 
исследования предлагает свою периодизацию 
истории финансовой отчетности, а именно сле-
дующие этапы:

1) Древний мир: возникновение финансовой 
отчетности

2) Средневековье
3) Эпоха Возрождения – конец XiX в.
4) Начало XX в. – середина XX в.
5) Середина XX в. – начало Xi в.: современ-

ный этап.
Можно сделать заключение, что учет, отчет-

ность и финансовый анализ всегда развивались 
параллельно. При этом достижения в области 
учета вызывали к жизни новые аналитические 
приемы, а потребность в новых финансово-
аналитических инструментах влияла на разви-
тие методов учета.

anotacija. Kalbant apibendrintai – finansų apskaita nuėjo ilgą vystymosi kelią. Jos ištakas randame jau senajame 
žemmyne, tačiau didžiausias išsivystimo lygis pasiektas dabartiniais laikais, kai susijungė finansų sistemos ir finansų 
apskaita dabartinėse savo formose. 

raktažodžiai: finansinė apskaita, istorija, plėtra, pradininkai 
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Рассмотрим содержание каждого этапа пред-
ложенной автором периодизацию истории фи-
нансовой отчетности с использованием упомя-
нутых выше источников по истории бухгалтер-
ского учета, а также работ других авторов.

ДРеВНИЙ МИР: ВОЗНИКНОВеНИе 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧеТНОСТИ

Основной особенностью данного историче-
ского этапа развития финансовой отчетности 
является собственно ее возникновение. Сложно 
сказать, когда именно появилась отчетность, и 
часто трудно определить ее форму, но можно с 
уверенностью утверждать, что отчетность от-
носится к древнейшим методам бухгалтерского 
учета.

Так в Древнем Египте (i и ii династии – 3400-
2980 гг. до н.э.), помимо основного учетного 
приема (инвентаризации), отчетность также ис-
пользовалась как метод учета, в частности при 
подведении итогов по выдаче материальных цен-
ностей со складов. Также отчетность являлось 
основой древнеегипетской системы государ-
ственного контроля, что было весьма актуально 
для высокого уровня централизации экономики 
Древнего Египта. Отчетность делилась на отчет-
ность за год, внутригодовую и отчетность за не-
сколько лет.

Для складского учета использовалась отчет-
ность и в Месопотамии (Междуречье), а также 
для учета сельскохозяйственных работ и торго-
вых операций. В этом древнем государстве нахо-
дят свидетельства зарождения синтетического 
и аналитического учета: синтетическим «ведо-
мостям» «Зерно» ставили в соответствие раз-
личные аналитические «счета» (по видам зерна). 
Следует отметить, что в Месопотамии отличить 
отчетные документы от документов текущего 
учета было практически невозможно, хотя раз-
ница между первичными документами и доку-
ментами первичного учета существовала.1

Также согласно историческим данным отчет-
ность использовалась в качестве метода учета в 
Древней Иудее (требовалось составление регу-
лярной отчетности), в Древнем Китае.

Шаг вперед отчетность сделала в своем раз-
витии в учете античного мира, а именно в Древ-
ней Греции: с появлением денег в форме монет 
около V века до н.э. натуральный учет (в нату-
ральных единицах) стал постепенно заменять-
ся стоимостным. Соответственно отчетность 
стала более понятной, стало возможным про-
стое выведение финансового (хозяйственного) 
результата по операциям. Отчетность в Древней 

Греции носила регулярный, контролируемый и 
публичный характер. Отчеты государственных 
учреждений, храмов наносились на мраморные 
или бронзовые доски и выставлялись на обо-
зрение в оградах храмов, в народном собрании 
и вдоль дорог2.

Как пишет Соколов Я.В. «трудно сказать, как 
именно обобщалось хозяйственное положение, 
но то, что это имело место, мы можем заключить 
из речей Демосфена. Так из речи против Афе-
ба мы узнаем об «активе баланса» мастерской 
рабовладельца»3 Упомянутый «актив баланса» 
приведен в Таблице 1.

Таблица 1. «Актив баланса» древнегреческой ма-
стерской рабовладельца4

1. Движимое имущество 3 таланта 56 мин*,  
или 28,5%

2. Рабы (52 человека) 2 таланта 50 мин,    
или 28,0%

3. Драгоценности разного 
рода

3 таланта - ,            
или 21,8%

4. Сырье для производства 2 таланта 30 мин,    
или 18,1% 

5. Дом                 -  мин,     
или 3,6%

 Итого 12 талантов 46 
мин    -   100%

 
* - 1 талант = 60 минам = 
25,5 кг; 1 мина = 425 г  

Вершиной развития системы учета во вре-
мена античности ряд исследователей называют 
эпоху эллинизма. Цели учета эллинистической 
бухгалтерии включали исчисление хозяйствен-
ного эффекта в различных сферах деятельно-
сти (первые приемы экономического анализа). 
Отчетность включала в себя данные о запасах, 
доходах и расходах хозяйств; отчетность состав-
лялась ежемесячно, ежегодно и за 3 года, явля-
лась обязательной. Между первичным учетом и 
отчетностью находился (как и сегодня) текущий 
учет. Натуральный учет был смешан со стои-
мостным, что затрудняло сверку оборотов. 

Греческие учетные традиции были продолже-
ны в учете Древнего Рима, при этом основным 
достижением римлян стала разработка взаимос-
вязанной системы учетных регистров. Офици-
альная отчетность, аналогично грекам, записы-

2 Кутер М..И., Гурская М.М.Естественная форма 
изначального бухгалтерского баланса. //Международный 
бухгалтерский учет. 2010. Nr.5. 50-59 c.
3 Соколова Я.В. История бухгалтерского учета. Москва. 
Магистр. 2008. 71с.
4 Лупикова Е.В. История бухгалтерского учета. Тюмень. 
Издательство Тюменского государственного университета. 
2008 41с

1 Лупикова Е.В. История бухгалтерского учета. Тюмень. 
Издательство Тюменского государственного университета. 
2008 41с.
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валась на доски: бронзовые, свинцовые, медные, 
мраморные и побеленные деревянные.5

Следует отметить, что сведения об отчетно-
сти древнего мира (как и о самом бухгалтерском 
учете в целом) являются достаточно разрознен-
ными и обрывочными, что препятствует состав-
лению четкой картины. Так существует гипоте-
за, согласно которой, двойная запись возникла 
в учете Древнего Рима, но за неимением доста-
точных доказательств она пока остается только 
гипотезой.

С падением Западной Римской Империи в 
476 году закончился первый этап развития фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности.

СРеДНеВеКОВЬе

Наступление «темных веков» большей ча-
стью отрицательно сказалось как на развитии 
бухгалтерского учета в целом, так и на эволю-
ции финансовой отчетности, в частности. В 
документах бухгалтерского учета того време-
ни историки находят массу арифметических и 
грамматических ошибок. В обществе господ-
ствовал принцип приблизительности в проти-
вовес принципу точности. Не добавляло по-
рядка господствовавшая до Xiii века неудобная 
система римских цифр. Даже после введения 
Фибоначчи арабских цифр в 1202 году потре-
бовалось более 3 веков прежде чем они стали 
применяться в бухгалтерии.

Основные сферы учета были представлены 
монастырскими хозяйствами, феодальными 
поместьями, торговыми операциями купцов. 
Основными учетными приемами на протяже-
нии этого этапа являлись инвентаризация и 
отчетность. Интересно, что вплоть до XiV века 
люди средневековья считали, что устное свиде-
тельство более достоверное, нежели письменное 
(т.к. письменное можно подделать в отличии от 
устного). Это приводило к тому, что «проверка 
(отчетность) проводилась чаще всего путем за-
слушивания материально ответственных лиц, 
откуда и произошел термин «аудит»6. Управляю-
щий в присутствии владельца хозяйства (или его 
доверенного лица) отчитывался устно, пытаясь, 
как правило, приуменьшить доходы, а слуша-
тели вступали в дискуссию, стремясь выявить 
факты бесхозяйственности. 

Около Viii векавозникла профессия стран-
ствующих писцов или бухгалтеров, за плату 
оказывавших услуги по составлению отчетов в 
хозяйствах. Такие отчеты содержали следующие 
рубрики: 

1) приход по манору (поместью), 
2) прочий приход, 
3) приход итого, 
4) расход по манору,
5) прочие расходы и переданные владельцу 

имущества деньги,
6) итого расход, 
7) остаток средств в конце периода.
Недоимки прошлых периодов вписывались в 

начало в приходную часть отчета. 
Учет велся в средневековье с применением 

двух парадигм учета – камеральной и простой 
(униграфической) бухгалтерии. Камеральная 
парадигма сводилась к учету выполнения не-
которой сметы, последняя фиксировала, как 
правило, денежные поступления и выплаты. 
Эта парадигма появилась в некоммерческих хо-
зяйствах (домашние хозяйства и государство, 
монастыри) и существует до сих пор. Простая 
бухгалтерия концентрировалась на учете иму-
щества, при этом она часто сводилась к учету 
наличия и движения ценностей в натуральных 
единицах.

До определенной степени отчетность средне-
векового хозяйства регламентировалась. Так, в 
капитулярии Карла Великого (конец Viii – на-
чало iX века) указывается на необходимость 
один раз в год предоставлять отчет о доходах по 
хозяйству. В Англии в основу учета была поло-
жена единая инвентаризационная опись – Книга 
страшного суда (1086 г.), в которую было внесено 
имущество всей страны. Появление аудиторов в 
Xiii в. в Англии связывают с необходимостью 
гарантировать правильность отчетности.

Во времена средневековья начали писать спе-
циальные трактаты, посвященные организации 
учета. В данных трактатах указывалось на не-
обходимость детальной проверки отчетов, на-
личия свидетельских подтверждений о правиль-
ности цен, использованных в отчетах. Трактаты 
регламентировали и другие стороны учета: про-
ведение инвентаризаций, сверки остатков пред-
ыдущего отчета с последующим и т.д.

Конец средневекового этапа развития отчет-
ности связан с началом использования двойной 
записи в бухгалтерском учете в Xiii в. в средне-
вековых городах Италии.

ЭПОХА ВОЗРОЖДеНИЯ – КОНеЦ XiX 
ВеКА

Основной особенностью развития отчетно-
сти на данном этапе следует считать возник-
новение и первичная эволюция отчетности на 
базе диаграфической системы бухгалтерского 
учета. Как пишет Соколов Я.В. «Двойная (диа-
графическая) бухгалтерия сводится к том, что 
в номенклатуру счетов простой (униграфиче-

5 Палий В.Ф. Бухгалтерская и финансовая отчетность.//
Бухгалтерский учет. 2011. Nr.2. 88-90c.
6 Соколова Я.В. Бухгалтерский учет в зарубежных 
странах. Москва. Магистр. 2005. 667 с.
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ской) бухгалтерии вводятся счета собствен-
ных средств, а материальные счета получают 
денежную оценку, в следствии чего абсолютно 
все факты хозяйственной жизни отражаются 
дважды»7.

Вопрос, откуда произошла двойная запись, 
до сих пор является весьма дискуссионным. Су-
ществуют теории выводящие ее происхождение 
из Древнего Рима, из средневековой Италии, из 
средневековых арабских государств, из Китая, 
из Кореи. Объективные причины появления 
двойной записи тоже называются самые разные. 
Ясно одно: двойная запись с введением единого 
денежного измерителя резко улучшила усло-
вия выявления прибыли или убытка, что было 
чрезвычайно важно для капиталистического хо-
зяйства, зарождавшегося в недрах феодального 
общества.

Отчетность в ее теперешнем понимании 
возникла именно на этом этапе. Первым из 
форм отчетности появился баланс. Само сло-
во «баланс» согласно бельгийскому исследова-
телю Р. Де Руверу было впервые использовано 
в отношении финансовых отчетов в 1427 году, 
хотя первые балансовые отчеты появились еще 
раньше. В таблице 2. приведен пример балан-
са филиала компании Датини в Авиньоне на 
01.01.1411.

Интересно, что сначала баланс понимался 
только как методологический принцип, по-
зволяющий выявить ошибки в разноске сумм 
по счетам (сам Лука Пачоли (XV в.), перу ко-
торого принадлежит первое печатное издание 
по бухгалтерскому учету на основе двойной 
записи, не рассматривал баланс как отчетный 
документ). Позже баланс стал использовать-
ся для выявления финансового результата и 
оценки работы предприятия. АнжелодиПие-
тро (XVi в.) уже понимал баланс как форму 
отчетности и впервые объяснил содержание 
отчетности (не только баланса) и порядок ее 
представления.

Вместе с тем существует точка зрения, что ба-
лансовый принцип не является достижением и 
особенностью двойной бухгалтерии, а начал ис-
пользоваться еще в простой и камеральных па-
радигмах. Такой точки зрения придерживается 
Поленова С.Н.8 Однако и данная исследователь-
ница соглашается, что только при диаграфиче-
ской системе учета баланс стал использоваться 
не только как средство контроля, но и как отчет-
ная форма.

Таблица 2. Баланс филиала компании Датини в 
Авиньоне на 01.01.14119

1 января 1411 г.  
Дебиторы, товары, наличные 
деньги предприятия  
в Авиньоне как баланс пред-
приятия  
Товары в доме и в магазине 1 877 ф 12 с 6 д
Наличные деньги в основной 
кассе 453 ф 3 с 7 д
Инвентарь в доме и магазине 253 ф 16 с 6 д
Провизия в доме 35 ф 18 с
41 дебитор и товары, которые 
можно увидеть в черной и се-
кретной книге 4 877 ф 9 с 4 д

  Сумма во флоринах - 
7497.11.11  

Кредиторы  
Прибыль, полученная в финан-
совом году, который закончился 
31 дек. 1410 г. 463 ф 13 с 6 д
11 кредиторов из главной и 
секретной книги, поставщики 
товаров 7 033 ф 22 с 5 д
и прочие кредиторы пред-
приятия, накопленная прибыль, 
всего-всего  
Сумма во флоринах - 7497.11.11  

Для первых форм отчетности были характер-
ны нерегулярные сроки представления, арифме-
тические ошибки списывались, как правило, на 
прибыли/убытки, а балансы часто были пере-
гружены статьями: сказывалось отсутствие раз-
витой системы синтетического и аналитическо-
го учета. Так «баланс банка святого Георгия (на 
1 января 1409 г.) содержал в активе 95 статей и 
в пассиве 310, баланс Барселонского отделения 
компании Датини (на 31 января 1399 г.) – более 
110 статей в активе и 60 в пассиве».10

Л. Флори (1633 г.) выделял 2 вида балансов: 
промежуточный (или пробный) и заключитель-
ный (истинный). Первый представлял собой 
текущее сальдо Главной книги, т.е. финансовые 
результаты на любой момент времени. Второй 
опирался на данные инвентаризации и содержал 
реальные финансовые результаты.

Постепенно с развитием бухгалтерского уче-
та эта сфера приобретает черты более регламен-

7 Соколова Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших 
дней. Москва. Аудит. 1996. 55с.
8 Поленова С.Н. Балансовый метод в становлении теории 
двойной записи//Международный бухгалтерский учет, 
2010. nr/ 14. 55-63c.

9 Кутер М..И., Гурская М.М.Естественная форма изначаль-
ного бухгалтерского баланса. //Международный бухгалтер-
ский учет. 2010. nr.5. 50-59 c.
10 Соколова Я.В. История бухгалтерского учета. Москва. 
Магистр. 2008. 71с.
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тированной деятельности, регламентация рас-
пространяется и на отчетность. Так испанец де 
Текседа (середина XVi веке.) выдвинул требова-
ние годовой отчетности, в которой центральное 
место отводилось балансу.

После создания развитой системы синте-
тического и аналитического учета Ж. Савари 
в XVii в. бухгалтерский учет постепенно пре-
вращается не только в область практической 
деятельности, но и в науку. Начало теоретико-
практического этапа в развитии учета Соколов 
В.Я. относит на 1850 г., постепенно оформляет-
ся 2 разных направления в учете: юридическое 
(преимущественно Италия), пытающееся ис-
толковать факты хозяйственной жизни с пози-
ции юриспруденции, и экономическое (Фран-
ция).

В таких условиях практиками и первыми тео-
ретиками бухгалтерского учета высказываются 
различные взгляды на природу и содержание 
баланса («логисмография» Дж. Чербони (1827-
1917), балансовая теория И.Ф. Шера (1846-
1924)), проводится анализ соотношения балан-
са и отчета о прибылях и убытках – Дж. Дзаппа 
(1879-1960), появляется балансоведение. Иссле-
дователи разных стран предлагают различные 
формы отчетности (прежде всего баланса) – 
Езерский Ф.В., Фельдгаузен Э.Э. («нормальная 
отчетность»)

Рощаховский А.К. предложил типовую 
структуру баланса акционерного предприятия: 
им предлагался состав элементов, целесообраз-
ных для выделения в балансе, а степень детали-
зации оставлялась на усмотрение предприятия. 
Данный подход был заложен позже в большин-
стве национальных и международных стандар-
тов. 

И. Ф. Шер формулирует т.н. «постулат Шера»: 
сальдо счетов статических равно и взаимно про-
тивоположно сальдо счетов динамических. Под 
статическими Шер понимал счета учета имуще-
ства, долгов и капитала, а под динамическими – 
счета учета доходов, расходов и финансовых ре-
зультатов. Постулат Шера позволил дополнить 
бухгалтерский баланс (основная форма отчет-
ности, раскрывающий статику частей имуще-
ства и чистого капитала) отчетом о прибылях и 
убытках (который показывает динамику хозяй-
ственных процессов с помощью доходов и рас-
ходов). 

НАЧАЛО XX ВеКА – СеРеДИНА XX

Основная особенность развития отчетности 
на данном этапе - дальнейшая эволюция отчет-
ности на базе диаграфической системы бухгал-
терского учета.

В бухгалтерском учете, который закончил на 

этом этапе свое формирование как новая наука, 
продолжают развиваться взгляды на природу 
баланса. В Германии появляется учение о стати-
ческом и динамическом (О. Шмаленбах) балан-
се. В. Ригер развивает концепцию номинально-
го баланса, Ф. Шмидт – теорию органического 
баланса. Во Франции Ж.Б. Дюмарше предлагает 
типологический анализ баланса. 

В США первым бухгалтером с мировым име-
нем, подходившим к бухгалтерскому учету как к 
науке, считают Ч.Э. Шпруга. Шпруг предложил 
исходную точку современной теории учета, обо-
значив баланс уравнением: 

А = О + К,
где, А – то, что я имею, и то, кому я верю (иму-

щество и дебиторы), О - то, что я должен (обяза-
тельства), К - то, чего я стою (капитал). 

В России формируется 2 основные учетные 
школы: Петербургская и Московская. Пред-
ставители Петербургской школы (основатель – 
Сиверс Е.Е.) считали, что двойная запись – это 
воплощение закона мены. Представители Мо-
сковской школы (Лунский Н.С., Бахчисарайцев 
Г.А., Бельмер Ф.И.) считали, что двойная запись 
– следствие двойной группировки счетов в ба-
лансе. 

В дальнейшем в СССР балансовые теории 
продолжали развиваться в трудах других ис-
следователей - к примеру, классификация ба-
лансов Блатова Н.А. Были попытки создать те-
орию единого социалистического учета, свести 
все факты хозяйственной жизни в один баланс 
по всей стране. В эпоху «военного коммуниз-
ма» предпринимались попытки создать учет и 
отчетность на базе не денежных (прежде все-
го трудовых показателей). Составлялись еже-
дневные балансы, распространение получали 
некоторые графические виды отчетности (гра-
фики Ганта). В связи со второй мировой вой-
ной в отчетность ввели специальный раздел, 
который в послевоенные годы позволил оце-
нить причиненный СССР войной экономиче-
ский ущерб.

Эволюция капитализма, усложнение эко-
номической жизни во второй половине XiX в. 
– начале XX в. потребовало расширение пред-
ставления отчетной информации из-за расту-
щих интересов потенциальных пользователей. 
Классические формы финансовой отчетности 
(баланс и отчет о прибылях и убытках (или 
счет прибылей и убытков – другое название, 
используемое в литературе)) постепенно нача-
ли дополняться новыми отчетными формами. 
Особенно сильно этот процесс пошел в СССР 
в начале XX в., где традиционная финансовая 
отчетность начала дополняться многочислен-
ной статистической, в состав отчетности ста-
ли включаться плановые показатели о произ-
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водстве продукции и себестоимости, наличии 
и использовании трудовых и материальных 
ресурсов.11

Следует сказать, что тогда как на западе, 
в условиях рыночной экономики теория бух-
галтерского учета и отчетности продолжала 
развиваться на протяжении данного этапа, в 
СССР к середине XX в. в условиях социали-
стической системы хозяйствования, теория 
классического бухгалтерского учета практиче-
ски исчезла.12

СеРеДИНА XX ВеКА – НАЧАЛО XXi: 
СОВРеМеННЫЙ ЭТАП

Основные особенности современного этапа раз-
вития отчетности: многообразие форм отчетности в 
соответствии с национальными стандартами, необхо-
димость решения проблемы международной унифика-
ции бухгалтерского учета и отчетности через гармони-
зацию и стандартизацию национальных систем учета.

В середине XX в. в США учет окончательно раз-
делился на управленческий и финансовый. Отчет-
ность в таких условиях все меньше напоминает 
метод бухгалтерского учета, по сути, отчетность те-
перь составляется по данным бухгалтерского учета 
как ответ на запросы пользователей отчетности.13

Таблица 4. Многообразие форм обязательной финансовой отчетности в соответствии с нацио-
нальными стандартами разных стран14

Страна Состав обязательной финансовой отчетности
Бельгия Баланс, отчет о прибыли и убытках, примечания к отчетности и социальный баланс
Великобри-
тания

Баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет о движении денежных средств и объяснительная 
записка вместе с консолидированной отчетностью

Германия Отчетность включает не только основные финансовые отчеты и примечания к ним, но и 
описание компании, ее продукции, местонахождение, состав высшего управления

Испания

Годовая отчетность должна включать: правила оценки статей годовой отчетности, методы 
расчетов, процедуру расчета курсов по статьям, деноминированным в иностранной валюте, 
подробные сведения о собственном капитале и задолженности, результаты финансового 
анализа и т.д.

Италия
Баланс, объяснительная записка, отчет о прибыли и убытках, операционный отчет, отчет 
внутренних аудиторов, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств, от-
чет президента компании, доклад совета директоров, аудиторские выводы

Китай

Все бухгалтерские документы и финансовые отчеты ведутся на китайском языке. Одновре-
менно они могут оформляться на каком-либо иностранном языке или на языке националь-
ного меньшинства. Отчеты сохраняются 15 лет. Отчетность контролируется и составляется 
ежемесячно, ежеквартально и ежегодно

Люксембург Баланс, отчет о прибыли и убытках, примечания, а также отчет директоров и аудиторов

Нидерланды
Баланс, отчет о прибыли и убытках, объяснительные записки, отчет директоров. Могут так-
же предоставляться аудиторский отчет, положение учредительного договора о распределе-
нии прибыли и др.

Польша Баланс, отчет о прибыли и убытках (4 альтернативные формы) и дополнительная информа-
ция 

Португалия Бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, объяснительная записка к годовой бух-
галтерской отчетности 

Россия
Бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках и примечания к ним, аудиторское заклю-
чение, объяснительная записка, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях 
капитала

США Балансовый отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет о 
нераспределенной прибыли, отчет об акционерном капитале

Франция Балансовый отчет, отчет о прибыли и убытках, комментарии к ним.
Швейцария Баланс, отчет о прибыли и убытках и примечания к нему

14 Соколова Я.В. Бухгалтерский учет в зарубежных странах. Москва. Магистр. 2005. 667 с.

11 Палий В.Ф. Бухгалтерская и финансовая отчетность.//
Бухгалтерский учет. 2011. nr.2. 88-90c.
12 Лупикова Е.В. История бухгалтерского учета. Тюмень. 
Издательство Тюменского государственного университета. 
2008 41с.

13 Палий В.Ф. Бухгалтерская и финансовая отчетность.//
Бухгалтерский учет. 2011. nr.2. 88-90c.
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ства в учетную практику организаций. Родона-
чальниками этой модели считаются страны кон-
тинентальной Европы (Россия, Латвия, Франция 
Германия, Австрия и др.) и Япония.

В целях контроля уровня инфляции, безрабо-
тицы и других основных макроэкономических 
показателей принципы учета разрабатывают-
ся таким образом, чтобы формировать вход-
ную информацию для национальной системы 
счетоводства.16

3. Система подготовки финансовой от-
четности в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО 
или iASB), это наднациональные принципы, ко-
торые можно заложить в основных националь-
ных стандартов бухгалтерского учета, учетные 
системы с разной степенью близки к МСФО, не-
которые страны принимают МСФО в качестве 
национальных стандартов учета.

Нельзя утверждать, что учет в той или иной 
стране поставлен лучше или хуже, чем в других. 
Модели и системы учета создаются для достиже-
ния определенных целей и тесно связаны с куль-
турой и историей стран. Исследование развития 
бухгалтерского учета разных стран позволяет 
понять, какие проблемы бухгалтерского учета 
решаются в тех или иных странах, почему мето-
ды и концепции учета разных государств отли-
чаются друг от друга и многое другое, тем самым 
обогащая бухгалтерскую науку и практику за 
счет изучения достижений зарубежных коллег.17

ВЫВОДЫ

Рассмотрение истории финансовой отчетно-
сти (как основной информационной базы фи-
нансового анализа) показало, что данная кате-
гория прошли длинный путь развития. Истоки 
можно найти еще в древнем мире, однако пик 
развития пришелся на новое время после появ-
ления диаграфической системы учета и возник-
новения финансовой отчетности в ее современ-
ном виде. Вместе с тем отчетность продолжают 
эволюционировать, отвечая на вызовы времени 
(глобализация, интернационализация, распад 
СССР и переход бывших советских республик 
к рыночной экономике и др.). Усовершенство-
вание методов анализа финансовой отчетности 
в Латвии представляется в таких условиях акту-
альной проблемой, что будет рассмотрено авто-
ром в дальнейшем. 

В национальных экономиках сформирова-
лись различные формы учета с разными набора-
ми форм обязательной финансовой отчетности 
(Таблица 4).

В условиях такого многообразия форм финан-
совой отчетности в национальных экономиках 
при разворачивающихся на планете процессах 
глобализации и интернационализации экономи-
ческой жизни встала проблема международной 
унификации бухгалтерского учета и отчетности. 
Данная проблема в настоящее время решается 
двумя путями: гармонизация и стандартизация.

Идея гармонизации реализуется в рамках 
Европейского сообщества. Ее логика сводится к 
тому, что в каждой стране допустимо существо-
вание своей системы учета и своих стандартов 
учета, и отчетности; самое главное – не противо-
речивость стандартов друг другу, т.е. взаимная 
гармония.

Идея стандартизации осуществляется в рам-
ках унификации учета Комитетом по междуна-
родным стандартам бухгалтерского учета. Логи-
ка подхода сводится к необходимости существо-
вания унифицированного набора стандартов, 
которые можно применить к любой ситуации в 
любой стране. В таких условиях становится бес-
смысленным разработка национальных стандар-
тов. Принятие же единых стандартов, в отличии 
от ЕС, должно реализовываться на базе добро-
вольного сотрудничества профессиональных 
организаций стран.

В настоящее время из всего многообразия учет-
ных систем можно выделить 3 основных типа: 

1. Британо-американская– весомый вклад 
в развитие этой модели внесли США, Велико-
британия, Нидерланды, базируется на нацио-
нальных стандартах бухгалтерского учета США 
(GAAP – GeneralAcceptedAccountingPrinciples). 
Активное развитие акционерной формы вла-
дения капиталом привело к тому, что бухгал-
терская отчетность рассматривается как основ-
ной источник информации для инвесторов и 
кредиторов при минимальном вмешательстве 
государства систему формирования данных 
бухгалтерского учета. Эта модель подразумева-
ет использование принципа по учетной перво-
начальной стоимости(historical cost principle). 
Связи с этим фактором почти все компании при-
сутствующие на ранке ценных бумаг, напрямую 
заинтересованы в предоставлении объективной 
информации о своем финансовом положении. 15

Британо-американскую концепцию учета ис-
пользуют бывшие английские колонии и страны, 
являющиеся близкими торговыми партнерами 
Великобритании и США (Австралия, Багамы, 
Индия, Канада, Кипр, Израиль и др.).

2.        Континентальная модель–бухгалтерского 
учета, высока степень вмешательства государ-

15 Иванова О. Международные стандарты финансовой от-
четности. Рига. Merkūrijs LAt. 2006.
16 Гуляев Н.С. Основные модели бухгалтерского учета и ана-
лиза в зарубежных странах. Москва.  КНОРУС. 2004. 9с.
17 Евстафьева. Е.М. Зарубежная практика формирования 
учетно-аналитического обеспечения управления собствен-
ным капиталом коммерческих организаций // Междуна-
родный бухгалтерский учет. 2011. № 37. 58 с.
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В заключение важно отметить, что в силу 
глобализации большинство стран пытаются 
сблизить правила учета и тем самым привести к 
единому знаменателю стандарты бухгалтерской 
отчетности. Вопросами унификации стандартов 
учета и отчетности занимается ряд организаций. 
В октябре 2002 г. достигнуто соглашение между 
Комитетом по МСФО и Комитетом по стандар-
там бухгалтерского учета (КСБУ США) о сближе-
нии МСФО и GAAP, в результате чего была при-
нята программа по конвергенции, что позволит 
устранить различия между ними. Это ознамену-
ет важный этап для большинства стран, которые 
ориентируются на МСФО и GAAP, в частности, 
для компаний разных стран, которые пытаются 
выйти на международные рынки капитала.18
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the history oF Financial statement Formation

maria tissen

summary
Financial statement is one of the main components of the financial analysis; this is why it is important to do research 

on the evolution of financial statement.
According to that, the author of this research offers a division of the history of financial statements into periods in 

the following order:
1. The Ancient times: the origin of financial statement
2. Middle Ages
3. Date from the Renaissance – the end of 19th century
4. The beginning of 20th century – the middle of the 20th century
5. The middle of the 20th century – the beginning of 21st century: nowadays
in this paper, the author is examining each of the evolutional steps of financial statement, putting emphasis on the 

date from the Renaissance and the connection to the beginning of the intensive financial statement development.
in conclusion - the history of financial statement had a long development. The rise of it can be found in the Ancient 

World, however, the highest peak of the development was reached just in modern times, after the emergence of 
diagraphic accounting system and financial statement in its present form.

key words: financial statement, history, founders, development.

18 Умаров. Х.С. Основные модели учета и отчетности в мире 
// Аудитор. 2013.nr. 6.
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ĮVADAS

Globalizacijos procesai ir nauji iššūkiai besi-
tęsiančioje pasaulio finansų ir ekonomikos krizės 
aplinkoje išryškino naujas grėsmes pasaulio ekono-
mikoje ir pareikalavo naujo, sisteminio požiūrio į 
pinigų politikos ir ją formuojančio centrinio banko 
funkcijų, priemonių ir svertų vaidmenį, galimybes 
ir poveikį ekonomikai. Akivaizdu, kad pinigų poli-
tikoje naudojamos priemonės ir instrumentai pas-
taraisiais metais, prasidėjus globaliai ekonomikos 
ir finansų krizei, negalėjo užtikrinti norimo realios 
ekonomikos atsako. todėl sąveikos tarp pinigų po-
litikos priemonių poveikio ir realioje ekonomikoje 
vykstančių pokyčių radimas yra pagrindinė šių die-
nų pinigų politikos mokslinė problema. 

naujasis pinigų politikos etapas, prasidėjęs kartu 
su globalia finansų nestabilumo ir pasitikėjimo krize 
pasaulyje dar 2007 metais, pasižymi netradicinėmis 
pinigų politikos priemonėmis ir instrumentais. ne-
tradicinių pinigų politikos instrumentų naudojimas 
sukūrė palankias sąlygas pinigų, finansų, kapitalo ir 
produktų rinkoms. tokiu būdu pinigų politikos tiks-
las stabilizuoti finansus ir atkurti  pasitikėjimą rinka 
jį praradusių finansinių tarpininkų buvo pasiektas. 
Centriniams bankams pavyko išlaikyti infliaciją pa-
gal norimas normas, sumažinti palūkanas, padidinti 
bankų likvidumą.

tačiau centrinis bankas negali apsaugoti vals-
tybės ir rinkos nuo rizikos. Kitaip tariant, geros ir 

Birutė VisokaVičienė,  laurynas naskauskas
 Vilniaus universitetas

piniGŲ politikos analiZė ir nauJi iššūkiai

anotacija. Šiame straipsnyje analizuojamas naujas pinigų politikos etapas, susijęs su nestandartinių pinigų politi-
kos priemonių ir instrumentų pritaikymu išvystytos ekonomikos šalyse globalios krizės akivaizdoje. tokio pobūdžio 
analizė pareikalavo moksliškai pagrįsto pinigų politikos procesų sujungimo su ekonomikoje vykstančiais pokyčiais ir 
tuos pokyčius iliustruojančiais makroekonominiais rodikliais. 

naujos pinigų politikos raidos, prasidėjusios 2007 metais, pasekmių įvertinimas ir analizė remiasi į tradicinių me-
todologinių sąlygų panaudojimą. Sisteminė pinigų politikos analizė remiasi pinigų ir ekonomikos teorijomis, dėsniais 
ir dėsningumais pritaikant neoklasikines pinigų kiekio, pinigų paklausos ir pasiūlos teorijas, sujungiant jas su atliktais 
naujausiais moksliniais tyrimais, analizuojančiais pinigų politikos ir realios ekonomikos procesus išvystytos ekonomi-
kos valstybėse. Pinigų politikos priemonių, instrumentų ir svertų bei makroekonominių indikatorių analizė padeda 
išaiškinti pinigų politikos problemas ir jų priežastis atskleidžiant neatitinkančius siekiamų rezultatų asimetrinius ma-
kroekonominių rodiklių nuokrypius.

nauji globalios ekonomikos iššūkiai  dabartiniu metu pasireiškia valstybių realios ekonomikos paklausos pusėje 
kaip  tinkamo pinigų pasiūlos panaudojimo rizika. tokia rizika signalizuoja pinigų politikos kūrėjams apie centrinių 
bankų formuojamos pinigų politikos krizės ir pokriziniu laikotarpiu poveikio ekonomikos stabilumui ateityje vertini-
mo būtinumą.

raktažodžiai: pinigų politika, centrinis bankas, nestandartinės priemonės, pinigų pasiūla, paklausa, likvidumas, 
infliacija. 

palankios monetarinės sąlygos netgi padeda susifor-
muoti rizikingai rinkos elgsenai. todėl neabejotina, 
kad tradicinės pinigų politikos formavimo ir anali-
zės metodologinės sąlygos, pritaikytos naujai pinigų 
politikos raidai, kurią tarptautinis valiutos fondas 
įvardija kaip naują pinigų politikos erą (iMF survey, 
2013), gali ir vėl pasitarnauti tolimesnės pinigų po-
litikos formavimo raidai apsidraudžiant nuo naujos 
globalios rizikos ir iššūkių.

Atotrūkis tarp siekiamų pinigų politikos tikslų, 
nors ir trumpalaikių, ir realių  makroekonominių 
rodiklių (indikatorių) pokyčių yra viena svarbiausių 
metodologinių pinigų politikos formavimo proble-
mų.

Tyrimo objektas: pinigų politikos analizė ir nauji 
iššūkiai. 

Tyrimo tikslas: analizuoti ir išnagrinėti naujos pi-
nigų politikos poveikį ekonomikai ir įvertinti ją pa-
siektų makroekonominių pokyčių aspektu.

Siekiant tikslo keliami šie uždaviniai:
- išnagrinėti pinigų politiką globalaus nuosmu-

kio sąlygomis ir ištirti pagrindines pinigų politikos 
tendencijas išvystytos ekonomikos šalyse;

- išanalizuoti pinigų politikos funkcijų, instru-
mentų ir svertų bei makroekonominių tikslų sąvei-
ką;

- ištirti svarbiausių pinigų politikos svertų, to-
kių, kaip pinigų pasiūla ir pinigų pasiūlos poveikis 
makroekonominiams indikatoriams, kurie išreiškia 
pagrindinius makroekonominius valstybės tikslus 
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siekiant finansų ir ekonomikos stabilumo.
Tyrimo metodai: loginė mokslinės literatūros 

analizė ir sisteminimas, statistinių duomenų lygina-
moji ir turinio analizė.

1. mokslinis nauJumas ir praktinė 
nauda

Atskleistas naujas požiūris į pinigų politikos 
vaidmenį siekiant įvertinti pinigų politikos, pasi-
žyminčios  nestandartinėmis priemonėmis krizės 
laikotarpiu, pasekmes pinigų, kapitalo ir produktų 
rinkų elgsenai, norint apsaugoti jas nuo būsimos 
rizikos, susijusios su pinigų pasiūlos panaudojimo 
efektyvumu kuriant nacionalinį produktą. 

Pinigų politikos procesai valstybės ekonomikos 
sistemoje vertintini kaip svarbi ir aktuali mokslinių  
tyrimų sritis  dėl vis stiprėjančio ekonomikos globa-
lizavimo ir sparčiai atsinaujinančių ir vystomų naujų 
technologijų  aplinkoje sukurtų paslaugų ir produk-
tų plėtros pinigų ir finansų rinkose. Šių dienų pinigų 
politikai nepakanka turėti vien tik reaguojančią į  pa-
sikeitimus pinigų valdymo sistemą, nes vis dažniau 
tenka priimti ir absorbuoti sunkiai prognozuojamus 
tarptautinius iššūkius ir stebėti būsimų ekonomikos 
pokyčių ženklus. Globalios ekonomikos internaci-
onalizavimo iššūkiai turi tiesioginį poveikį pinigų 
politikos formavimui tiek išvystytos ekonomikos, 
tiek besiformuojančios ekonomikos valstybėse. Glo-
balios finansų ir ekonomikos krizės metais (2007-
2012) ypatingą reikšmę įgijo aktualios pinigų poli-
tikos problemos. Daugiausia dėmesio reikalaujanti 
pinigų politikos formavimo proceso tyrime, kartu 
su  pagrindiniais išvystytos ekonomikos valstybių 
ekonomikos augimą iliustruojančiais makroekono-
miniais rodikliais susijusi mokslinė ir metodologinė 
problema iki šiol yra neišspręsta dėl nepakankamo 
pinigų politikos ir realios ekonomikos sujungimo 
atskleidžiant ir išryškinant jų kaitos tarpusavio pri-
klausomybę.

2. nauJas piniGŲ politikos etapas

Analizuojant naują pinigų politikos etapą paaiš-
kėja, jog netradicinės pinigų politikos priemonės ir 
naudojamų  centrinių bankų instrumentai sukuria 
palankias finansų ir ekonomikos stabilumo sąlygas. 
išvystytos ekonomikos centriniai bankai, naudoda-
mi ypač mažas palūkanų normas ir didelės apimties 
obligacijų pirkimą, sumažino defliacijos riziką, sta-
bilizavo finansų sistemą, nuramino finansų rinkas 
dėl finansinių tarpininkų patikimumo ir tokiu būdu 
pasiekė  finansų stabilumo. tačiau pinigų paklau-
sos pusėje dominuoja nedarbas ir lėtas ekonomikos 
augimas. tarptautinis valiutos fondas (Global Fi-
nancial Stability Report, 2013) šią rinkos ir realios 
ekonomikos būseną vertina kaip būsimą riziką tiek 
neatsakingam skolinimuisi, tiek menkam efektyvu-
mui, neduodančiam pakankamos kapitalo grąžos. 

Karl Habermeier teigia, jog pinigų politikos įrankiai 
pasitarnavo finansų ir ekonomikos stabilumui per 
globalią krizę, tačiau valstybės ir bankai turi naudoti 
šią sukurtą palankią nestandartinės politikos erdvę 
ta kryptimi, kokios reikia fiskalinės, struktūrinės ir 
finansų  reformoms (iMF, 2013).

naujos pinigų politikos pagrindiniai bruožai:
centrinių bankų nestandartinės pinigų poli- ◆

tikos priemonės stabilizavo išvystytos ekonomikos 
finansų sistemą;

poveikis pereinamosios ekonomikos šalims  ◆
buvo įvairus;

nestandartinių priemonių ir instrumentų pa- ◆
naudojimo laikas ir aprėptis gali sukurti nenumaty-
tas rizikas realioje ekonomikoje.

Centrinių bankų nestandartinės pinigų politikos 
priemonės ir instrumentai, patvirtinti  Europos cen-
triniame banke euro zonos šalims 2010 metais, turė-
jo būti  trumpalaikiai, tačiau taikomi iki šių dienų. 
Pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų nor-
ma, remiantis ECB 2009, 2010 metų ataskaitomis,  
siekė tik 1 procentą, indėlių skolinimosi galimybėms 
palūkanų norma  - vos 0,25 procento. Palūkanų ma-
žinimo tendencija tęsiasi ir nesiruošiama jos keisti.

Kita nestandartinė priemonė pasireiškia likvidu-
mo didinimu finansų sektoriuje kaip centrinių ban-
kų intervencija, kurią atspindi centrinių bankų tur-
to panaudojimo nestandartinėms pinigų politikos 
priemonėms duomenų lentelė (1lentelė).

Analizuodami visą memorandumo punktus ap-
imantį nestandartinių pinigų politikos priemonių 
panaudojimui skirtą centrinių bankų turtą ir jo kaitą 
su bendrojo vidaus produkto kaita pastebime skir-
tingą valstybių atsaką į pinigų politikos priemonių, 
instrumentų ir centrinio banko turto sudėties kaitą. 
Didžiausią perduoto rinkoms kapitalo grąžą pasiekė 
Federalinio rezervo bankas: 1 milijardas JAV dolerių 
duoda 2,3 milijardus BVP 2008-2012 per metus, Eu-
ropos centrinio banko perduotas rinkai turtas atitin-
kamai: 1 milijardui eurų tenka 0,3 milijardų sukurto 
bendrojo vidaus produkto.

išsami nestandartinių pinigų politikos priemonių 
analizė parodo dar daugiau nepakankamo atsako 
sulaukusių iš realios ekonomikos ir pinigų paklau-
sos pusės makroekonominių rodiklių, tokių, kaip 
užimtumas ir nedarbo lygis, mokėjimų balansas ir 
einamoji sąskaita, pajamų augimas ir kt.

Pasaulio valstybių  vykdomą, tarptautinio va-
liutos fondo vadinamąją naują pinigų politiką, api-
bendrintai galima vertinti kaip palūkanų mažinimo, 
kreditavimo, t. y. skolinimo sąlygų gerinimo, finansų 
likvidumo didinimo ir nestandartinių pinigų po-
litikos priemonių panaudojimo vykdant centrinių 
bankų turto  intervenciją, pinigų politika (1 lentelė). 
Šios globalios krizės metu vykdomos pinigų politi-
kos rezultatai vertinami kaip finansų stabilizavimo 
ir pasitikėjimo bankų sistema atkūrimo ir palankių 
sąlygų realiai ekonomikai vystytis įgyvendinimas. 
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1 lentelė. Centrinių bankų turtas  nestandartinių pinigų politikos priemonių panaudojimui  2008 - 2012 
metais

2008 2009 2010 2011 2012 tikslas
Anglijos bankas, milijardais svarų 
sterlingų
Likvidumas (ilgalaikis) 170 24 17 10 11 Adekvatus banko refinansavimas
turto pirkimo galimybė
Patikimi vertybiniai popieriai

Korporacijų obligacijos
Komerciniai popieriai
Paskolų finansavimas
Memorandumo punktai: Visas 
              turtas
                BVP

...

...

...

...

238
1,441

188

1.55
0,43
…

238
1,402

198

1.12
0,00

...

247
1,467

249

0,65
0,00

...

290
1,516

375

0.03
...

4.22

414
1,548

nominalių išlaidų augimas dėl 
infliacijos darant poveikį pajamų 
lygiui
Korporatyvinių kreditų likvidumo 
gerinimas
Skolinimo realiai ekonomikai 
skatinimas 

Japonijos bankas,
trilijonais jenų
Likvidumas (nauji skatinimo 
kriterijai)

 ... ... 24.8 32.0 29.0 Palankios finansavimo sąlygos

Kitos paskolos ir repo
turto pirkimai:
Komerciniai popieriai
Korporacijų obligacijos
Vyriausybės obligacijos ir vekseliai
EtFs, REits
Memorandumo punktai:Visas   
              turtas
             BVP

39.9

…
…

…
…

123
501

42.3

...

...

...

...

123
471

18.8

0.1
0.1

1.2
0.02

129
482

7.5

2.0
1.5

5.6
0.9

143
471

3.7

1.5
2.9

28.4
1.6

150
477

Sumažinti rinkos palūkanas ir riziką 
bei defliacijos riziką.

Europos centrinis bankas, milijardais 
eurų

trumpalaikis likvidumas
ilgalaikis likvidumas
turto pirkimas;
Padengtos obligacijos (CBPP)

Vyriausybės obligacijos (SMP)
Memorandumo punktai: Visas
               turtas
               BVP

226

617
…

…

2,043
9,242

81

669
29

…

1,852
8,922

249

298
61

75

2,004
9,176

160

704
62

213

2,736
9,421

117

1059
70

208

3,047
9,503

išlaikyti pakankamą banko 
tarpininkavimą ir ilgalaikį 
finansavimą
Pastovus banko finansavimo šaltinis
išlaikyti / atkurti ECB politikos 
perdavimą

Federalinis rezervas, milijardais JAV 
dolerių
trumpalaikis likvidumas:
Paskolos ir repo
JAV dolerio
ilgalaikis likvidumas:
tALF
 turto pirkimas:
MBS agentūra
Skolos agentūra
iždo vertybiniai popieriai

Memorandumo punktai: Visas
               turtas
                BVP

274
554

…

…
20

476

2,241
14,292

86
10

0.30

908
160
777

2,237
13,974

45
0,08

0.67

992
147

1016

2,423
14,499

9
100

0.81

837
104

1672

2,928
15,076

1.2
12.5

0.86

852
82

1651

2,832
15,653

Vykdyti adekvatų banko 
finansavimą

Vykdyti adekvatų banko 
finansavimą užsienio valiuta
Vykdyti ilgalaikį adekvatų banko 
finansavimą įkeistam  MBS ir ABS 
turtui
Parama būstui
Parama GSEs
Poveikis pajamų lygiui

Šaltiniai: Global Financial Stability Report(2013), Balance Sheats of England, Bank of Japan, uS Federal Reserve, European 
Central Bank.

ABC (asset-backed securities) turtu padengti vertybiniai popieriai; CBPP(Covered Bond Purchase Programme) padengtų 
obligacijų pirkimo programa; EtFs (Exchange rate traded funds) valiutos keitimo fondai; GSEs (vyriausybės remiamos įmonės; 
MBS (nekilnojamo turto vertybiniai popieriai; REits ( nekilnojamo turto investiciniai fondai); SMP (securities market programme) 
vertybinių popierių rinkos programa; tALF (term Asset-Backed Securities Loan Facility) padengtų turtu terminuotų vertybinių 
popierių skolinimo galimybė
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išvystytos ekonomikos valstybės savo centrinių ban-
kų pinigų politikos pastangomis suvaldė infliacijos 
grėsmes, visą laiką patiriant energetinių išteklių, 
maisto produktų kainų svyravimus pasaulyje palaikė 
infliacijos lygį pagal numatytas normas  gerinant są-
lygas pinigų, finansų ir produktų rinkoms ir siekiant 
mažinti jų sąnaudas. Vartojimo kainos per metus 
išvystytos ekonomikos šalyse kito nuo 2,2 procento 
2007 metais iki 1,1 2010 metais. Europos centrinis 
bankas stengiasi palaikyti 2 procentų metinę inflia-
ciją, dabartiniu metu grynoji vidutinė metinė inflia-
cija siekia 1,7 procento Euro zonoje (Visokavičienė, 
2012).

tačiau nei išlaidų mažinimas realiame ekonomi-
kos sektoriuje, nei pinigų rinkoje nepadėjo paspar-
tinti ekonomikos augimo, ženkliai sumažinti nedar-
bo ir atgaivinti pasaulio paklausos vartojimui, inves-
ticijoms ir sukurtai palankiai augimui pinigų bei fi-
nansų rinkai. todėl naujasis pinigų politikos etapas, 
prasidėjęs kartu su globalia krize,  pinigų politikos 
kūrėjų akiratyje jau mato naujus globalios ekono-
mikos iššūkius, susijusius su kapitalo panaudojimo 
rizika. tokia kapitalo panaudojimo rizika susijusi 
su per daug palankiomis rinkoms krizės laikotarpio 
pinigų politikos priemonėmis, kurias, tarptautinio 
valiutos fondo analizės duomenimis, galima skirstyti 
į keturias grupes:

besitęsiantis ilgalaikis mažų palūkanų normų  ◆
(nuo 2008 iki 2013 ir numatoma ateityje dar jų ne-
didinti) laikas; 

palankių, lengvų rinkos sąlygų (QE- quantita- ◆
tive easing) laikas;

netiesioginio atpalaiduoto kreditavimo (iCE-  ◆
indirect credit easing) laikas;

tiesioginio   atpalaiduoto kreditavimo (DCE-  ◆
direct credit easing) laikas.

tokia centrinių bankų pinigų politika, neabejoti-
na, prisidėjo prie kainų stabilumo ir finansų stabilu-
mo augimo vidutiniu laikotarpiu. tačiau skirtingas 
realios ekonomikos atsakas pagal tvaraus ekonomi-
kos augimo kriterijus verčia atkreipti dėmesį į riziką, 
kuri atsiranda rinkose dėl pačių rinkų elgsenos, do-
minuojant lengvai prieinamiems finansiniams ište-
kliams, bei realios ekonomikos ir finansų struktūros 
daugelyje išvystytos ir pereinamosios ekonomikos 
valstybių. todėl besitęsiantis mažų palūkanų normų 
laikotarpis siekiant išlaikyti ir rinkose žemas palūka-
nų normas ateityje gali paskatinti pinigų rinkoje jų 
augimą dėl visai kitų priežasčių, susijusių su pinigų 
rinkos ir realios ekonomikos struktūrinių pokyčių 
bei reformų nebuvimu. Pavyzdžiui, mažos indė-
lių skolinimo bankams normos skatina kitas pini-
gų investavimo formas, kurios garantuoja didesnes 
palūkanų normas. Pasireiškianti indėlių mažėjimo 
tendencija pareikalaus iš centrinių bankų peržiūrėti 
savo pinigų politikos priemones ir jas keisti.

Per daug geros skolinimosi sąlygos gali paska-
tinti valstybės vertybinių popierių, bankų paskolų, 

akcijų ir nekilnojamojo turto vertybinių popierių 
išleidimą sukuriant rizikas atitinkamose rinkose dėl 
vėliau atsirasiančių centrinio banko griežtesnės po-
litikos priemonių, kurios pareikalaus didesnės  ka-
pitalo grąžos nesant rinkoje tokioms galimybėms. 
neatsitiktinai vis pabrėžiamas struktūrinių reformų 
būtinumas finansų ir nefinansų sektoriuose.

Paskatintas ilgalaikis finansinių tarpininkų li-
kvidumas taip pat ateityje gali mažėti dėl rinkos re-
akcijos į palankias skolinimosi sąlygas nukreipiant 
investicijas į tokias veiklos sritis, kurios garantuoja 
trumpalaikį pelną ir paskatina turto kainų augimą. 
investicijų augimą lydintis pajamų augimas, kaip ir 
bendrojo vidaus produkto ir nacionalinių pajamų 
augimas, didintų kapitalo grąžą ir iliustruotų ekono-
mikos likvidumą bei stabilumą esant palankiai pini-
gų politikai.

3. staBili ekonomika – sumaŽinta 
riZika

Stabili ekonomika esant stabiliems finansams vi-
sada patiria mažiau rizikos investuojant ir mažiau 
rizikos skolinantis. todėl numatoma kreditavimo 
tendencija į nefinansinį sektorių iliustruoja būsimą 
kapitalo grąžos ir BVP augimą. Siekiant sujungti 
pinigų politiką su realia ekonomika nepakanka ma-
kroekonominių indikatorių analizės, nors jie ir in-
dikuoja pinigų paklausą. Formuodamos savo pinigų 
politiką, įvairios šalys pasirenka tokią kryptį, kuri 
atitinka jų realiosios ekonomikos struktūrą. Svarbų 
vaidmenį atlieka ekonomikoje dominuojančių ište-
klių  ir pridėtinę vertę kuriantis darbo išteklių už-
imtumas. 

Vertinant naują pinigų politikos etapą kaip mo-
netarinių sąlygų ekonomikos augimui sukūrimą 
ir esminę prielaidą antrasis pinigų politikos etapas 
gali  pareikalauti atitinkamo makroekonominio at-
sako rezultatų, kuriuos iki šiol varžo neįvykusios 
pinigų paklausos reformos; tai reiškia ir visuminės 
paklausos, ir finansų sektoriaus.  Europos centrinio 
banko pinigų politikos įvertinimas, pateikiamas ir 
analizuojamas 2 lentelėje, iliustruoja nepakankamą 
realios ekonomikos atsaką į pinigų rinkoje sukurtas 
monetarines sąlygas.

Pokyčiai realios ekonomikos struktūroje parodo, 
kad ir ateityje dar reikalingos pinigų politikos ne-
standartinės priemonės skatinančios ekonomikos 
augimą, darbo vietų didinimą ir nedarbo mažini-
mą. 

Atsirandanti finansinio stabilumo rizika būtų su-
sijusi su griežtesnės pinigų politikos priemonėmis: 
palūkanų normų didinimu ir sukaupto centrinia-
me banke turto restruktūrizavimu. Centrinio ban-
ko skolos vertybinių popierių pardavimas mažintų 
pinigų pasiūlą, todėl tik sparčiai augančios ekono-
mikos sąlygomis tai galėtų būti pateisinama pinigų 
politikos priemonė (kitoms sąlygoms nepakitus). iš-
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naudojus visas turimas pinigų politikos priemones, 
kurios skatina ekonomikos augimą, neabejotina, pa-
reikalaus ekonomikos ir finansų restruktūrizavimo 
bei visuminės paklausos didinimo, siekiant išlaikyti 
pasiektą finansų stabilumą. 

Didėjančių palūkanų normų rizika būtų susijusi:
 su kapitalo nuostoliais dėl vertybinių popierių  -

pirkimo ir pardavimo;
 su ilgalaikiais finansinių institucijų (pensijų  -

fondų) įsipareigojimais dėl kapitalo nuostolių mažė-
jant esamajai įsipareigojimų vertei;

su bankų kredito rizika dėl paskolų grąžinimo  -
ir kreditų paklausos sumažėjimo;

 su galimu kapitalo srautų išėjimu iš šalies, ka- -
dangi centriniai bankai, atsižvelgdami į realias eko-
nomines sąlygas, pritaikytų skirtingas griežtesnės 
pinigų politikos priemones.

Centriniai bankai, matydami nepakankamą kapi-
talo grąžą ir neatitinkantį pinigų pasiūlos bendrojo 
vidaus produkto augimą, turi dvi galimybes:

mažinti pinigų pasiūlą dėl infliacijos ir finansų  -
stabilumo;

toliau tęsti 2008 metais pradėtą nestandartinių  -
pinigų politikos priemonių taikymą, kuriantį palan-
kias sąlygas gamybai, paslaugoms, eksportui.

Pirmoji centrinių bankų galimybė reiškia pinigų 
politikos sugriežtinimą, palūkanų didinimą ir visų 
taikytų, pasižyminčių turto supirkimo apimtimi, 
mažomis palūkanomis, likvidumo didinimo pinigų 
ir finansų rinkose, nestandartinių priemonių apri-
bojimą. tačiau pinigų paklausa formuojasi realioje 
ekonomikoje, kurios atsakas į palūkanų augimą gali 
būti rizikingas ir pačioms rinkoms, ir centrinio ban-
ko pinigų politikos kursui.    

2 lentelė. Europos centrinio banko pinigų politikos analizė 2008-2013 metais

Europos centrinio 
banko pinigų politikos 

tikslai vidutiniu 
laikotarpiu

Pinigų politikos priemonės 2008-2013 metais Realios ekonomikos atsakas Euro 
zonos šalyse

tradicinės netradicinės
1. Palaikyti mažesnę 
negu 2 procentų metinę 
infliaciją vidutiniu 
laikotarpiu.

Atviros rinkos 
operacijos

- ECB pagrindinių 
palūkanų normų 
mažinimas;
- Pagrindinių 
refinansavimo normų 
mažinimas iki 1 procento.

2009 metų vidutinė infliacija 
0,3 procentų, po buvusios 2008 
metais 3,3 procentų, 2010-1,6 ir 
2011-2,6, 2012-2,5 , 2013-1,7.

2. Palaikyti kreditų 
srautą ekonomikai.
3. Sumažinti finansų 
rinkos kintamumą.
4. Pagerinti finansų 
rinkos sąlygas.

- ECB pagrindinių palūkanų normų mažinimas;
- Pagrindinių refinansavimo normų mažinimas iki 
1 procento 2009 metų pradžioje (2008 m. buvo 4 
procentai) iki 0,25 procento 2009 metų pabaigoje;
- ECB teikė neribotą likvidumą fiksuotomis 
palūkanų normomis visoms refinansavimo 
operacijoms;
 - ilgino refinansavimo operacijų maksimalų  
terminą nuo 2008 metais iki 1 metų 2009metais;
- Priimamo įkeičiamo turto sąrašo išplėtimas;
- Likvidumo teikimas užsienio valiutomis;
- Padengtų obligacijų rinkos palaikymas: ECB 
tiesioginiai pirkimai  superkant obligacijas. 

-Sumažėję pinigų rinkos rodiklių 
skirtumai;
- Kreditavimo augimas;
- Pagerėjo finansavimo sąlygos;
- Padengtų obligacijų pirkimas 
skatino jų išleidimą pirminėje 
rinkoje;
- Sumažėjo skolinimo ir 
skolinimosi palūkanų skirtumai.
Ribinio skolinimosi  palūkanų 
norma, procentais: -1,       
refinansavimo - 0,5,indėlių -0,00 
(sumažinta nuo 2013. 05).

tikslai Pinigų politikos ir fiskalinės politikos konsolidavimo 
priemonės Euro zonoje  

Ekonomikos augimas, 
nedarbo mažinimas
Stabdyti ekspansinę 
fiskalinę politiką ir 
toliau siekti finansų 
stabilumo:
- spartinti struktūrines 
reformas finansų ir 
bankų sektoriuose;
- Produktų rinkose 
skatinti inovacijas, 
investicijas, kurti naujas 
verslo galimybes.

Įsteigta Europos sisteminės rizikos valdyba, 1) 
atsakinga už priežiūrą makrolygiu;
Įpareigotos Europos finansų priežiūros institucijos 2) 
būti atsakingomis už priežiūrą makrolygiu;
Peržiūrėti bankų kapitalo reikalavimus;3) 
tobulinti apskaitos taisykles ir finansų krizės 4) 
valdymo susitarimus;
Rekomendacijos dėl ES vertybinių popierių 5) 
atsiskaitymo sistemų;
Pradėta teikti Europos tiesioginio debeto paslauga.6) 
Sukurta tARGEt 2 centrinių bankų paslaugų 7) 
bendra platforma.

Realaus BVP  ir nedarbo 
augimas, procentais per metus:
2008  0,4; 9,6
2009  4,4; 10
2011  1,4;  11
2012   0,6; 11,5
2013   0,3;  12
 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ECB metinėmis ataskaitomis (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 
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Griežtesnė pinigų politika susilauktų investici-
jų, vartojimo, pajamų ir bendrojo vidaus produkto 
nuosmukio. todėl antroji centrinių bankų galimy-
bė, lydima naujosios pinigų politikos, tikėtina, bus 
panaudota ir ateityje. tačiau rizika, kaip pastebima, 
jau koncentruojasi dar didesnės defliacijos pavidalu 
iš realios ekonomikos pusės. Prieštaraujančių viena 
kitai pinigų politikos krypčių suderinamumas pa-
saulio ekonomikoje ir atskirose valstybėse bus svar-
biausias iššūkis naujai pinigų politikos strategijai 
artimiausiu metu.

išVados

tik pagrįsta pinigų teorijomis, ekonomikos dės-
niais bei moksliniais tyrimais ir  metodologija pini-
gų politikos analizė gali prisidėti prie naujos pinigų 
politikos strategijos ir naujų iššūkių vertinimo glo-
balioje ekonomikoje.

naujasis pinigų politikos etapas pasižymėjo ne-
standartinėmis pinigų politikos priemonėmis: palū-
kanų mažinimu, bankų ir kitų finansinių tarpininkų 
likvidumo didinimu, didelės apimties turto supirki-
mu ir pinigų pasiūlos didinimu rinkose.

Centriniams bankams 2008-2013 metais pavyko 
išlaikyti infliaciją pagal numatytas suderintas nor-
mas, sumažinti palūkanų normas, padidinti komer-
cinių bankų likvidumą ir stabilizuoti finansus.

Sukūrę palankias sąlygas ekonomikos augimui, 
centriniai bankai negali apsaugoti rinkų nuo rizikos, 
susijusios su rinkoje sumažėjusia visumine  paklau-
sa, kuri nebeatitinka pinigų politikos sukurtoms pa-
lankioms sąlygoms. nepakankamas bendrojo vidaus 
produkto augimas, sumažėjusi kapitalo grąža, var-
tojimas ir pajamos pasireiškia defliacijos pavidalu ir 
rodo nepakankamą rinkos aktyvumą.

išvystytos ekonomikos valstybėse centriniai ban-
kai sėkmingai susitvarkė su globalios krizės padari-
niais, atkūrė rinkos pasitikėjimą bankais, suregulia-
vo monetarinį ritmą ir  pinigų  politikos perdavimo 
finansiniams tarpininkams mechanizmą, tačiau 
ekonomikos likvidumo užtikrinti nepavyko. todėl 
artimiausiu metu naujosios pinigų politikos povei-
kis turėtų skatinti modernizuoti ir tobulinti ne tik 
makroekonomikos lygiu, bet ir mikroekonomikos 
lygiu pinigų perdavimo rinkai  metodus ir būdus, 
kurti naujus, reikalingus ne tik finansiniam, bet ir 
nefinansiniam ekonomikos sektoriui komercinių 
bankų produktus ir instrumentus. Makroekonomi-
nio lygio centrinių bankų priimti pinigų politikos 
sprendimai jau prisidėjo prie komercinių bankų ir 
kitų finansinių tarpininkų stabilumo, tačiau tebėra 
finansinių tarpininkų sektoriaus bendradarbiavimo 
su nefinansiniu sektoriumi problema. 

Lietuvos ekonomikos taip pat laukia tie patys glo-
balios ekonomikos iššūkiai, kuriuos įveikti, tikėtina, 
bus palankesnės sąlygos tapus Euro zonos nariais, 
kadangi kitos monetarinės sąlygos atveria palankes-

nes rinkoms investavimo, vartojimo ir ekonomikos 
augimo galimybes. Kokie bus realios ekonomikos 
augimo skatinimo veiksniai ir kokiais prioritetiniais 
ekonomikos augimo veiksniais, inovatyviais projek-
tais,  imliais investicijoms produktais   bus aprūpinta 
Lietuvos, kaip Euro zonos valstybės,  paklausa - svar-
bus iššūkis Lietuvos ekonomikos mokslui, bankams, 
finansų ir realios ekonomikos atstovams. 

tarptautinis valiutos fondas, išvystytos ekonomi-
kos valstybių centriniai bankai, tarp jų - ir Europos 
centrinis bankas, prognozuoja būsimas ateityje rizi-
kas, kurių išvengti galėtų eidami naujos pinigų poli-
tikos keliu dabar ir artimiausiu metu. Realios ekono-
mikos, apimančios pramonę, statybas ir paslaugas, 
augimą skatinančių priemonių ir instrumentų bei 
naujų produktų  galima rasti  Pasaulio banko,  Eu-
ropos rekonstrukcijos ir plėtros banko ir  kitų bankų 
potencialuose.

Kita pinigų politikos kryptis – griežtesnė ir rei-
klesnė pinigų politika ir pinigų pasiūlos mažinimas. 
Prieštaraujančių viena kitai pinigų politikos krypčių 
suderinamumas pasaulio ekonomikoje ir atskirose 
valstybėse bus svarbiausias iššūkis naujai pinigų po-
litikos strategijai artimiausiu metu.

naudoti šaltiniai

1. Mackevičius, J.  Finansinių ataskaitų analizė ir audi-sinių ataskaitų analizė ir audi-
tas.Vilnius.tEV. 2009

2. Martinaitytė, E. Global Financial crisis 2007-2009 
in regional emerging markets. Practice and research in 
private and public sector-11: i-st International scientific 
conference: to consolidate researches of academicians and 
practitioners. May 5, 2011. Vilnius. Mykolo Romerio uni-
versitetas. 2011, 192-198 p.

2. Melnikas, B. Transformacijos.Vilnius.Vaga. 2002, 
750 p.

3. Visokavičienė, B. Pinigų politika valstybės ekono-
mikoje. Monografija. Vilnius. Vilniaus universiteto leidyk-
la. 2012

4. Visokavičienė, B. (2010). Monetary policy creates 
macroeconomic stability // Ekonomika. Vilniaus universi-
tetas. 2010, t. 89 nr.3. iSSn 1392- 1258. 2010, 55-68 p.

5. Visokavičienė, B., Kaklauskas, A., Galinienė, B.  
Conceptual Model Of Monetary Policy In Lithuania. 2011

6. Global financial stability report. April (2013). inter-
national monetary fund. Washington, uSA.

7. Global financial stability report. October (2009). in-
ternational monetary fund. Washington, uSA.

8. Global financial stability report. October (2011). in-
ternational monetary fund. Washington, uSA.

9. iMF Asseses new Era of Monetary Policy (2013).
IMF Survey. international monetary fund. Washington, 
uSA.

10. Milani. F.,Expectation shocks and learning as dri-
vers of the business cycle. international macroeconomics. 
Centre for Economic Policy Research. 2010. 42 p.

11. Mishkin, F.S. (2007) Monetary Policy Strategy. The 
Mit Press Cambridge, Massachusets London,England.

12. transformations in Bussiness & Economics Vol.10, 
no3(24). Vilnius: Vilnius  university.



Birutė ViSOKAViČiEnė,  Laurynas nASKAuSKAS

HoMo-soCieTas-TeCHNologiae
2013 m. Nr. 2 (2)

120

13. taylor, J. B. (2008). Housing and Monetary Poli-
cy. Economic policy Symposium “Housing, Finance and 
monetary policy”, Federal Reserve Bank, uSA.

14. taylor, J.B., 2008. The financial crisis and the po-
licy responses: an empirical analysis of what went wrong.
Working paper.

15. White, W.R. (2006) Procylicality in the Financial 
System: Do We need a new Macrofinancial Stabilisation 
Framework? BiS Working Paper n0  1993 Basel: Banko f 
international Settlement.

16. World economic outlook updates ( 2012). Sustain-

ing the recovery. international Monetary Fund.   Prieiga 
per internetą: http//www.imf.org

17. World Economic Outlook, October (2009). ). in-). in-
ternational monetary fund. Washington, uSA.

18. World Economic Outlook, September (2011). ). 
international monetary fund. Washington, uSA.

19. World economic outlook. October 2011. Sustain-
ing the recovery. international Monetary Fund. Prieiga 
per internetą: http//www.imf.org

20. The Monetary Policy of the ECB (2011). European 
Central Bank:Germany, Frankfurt.

the analysis oF the monetary policy and neW challenGes

Birutė Visokavičienė, laurynas naskauskas

summary
The unconventional monetary policies of central banks were implemented following the financial crisis. Major cen-

tral banks have taken unprecedented policy actions keeping low interest rates for a prolonged period. unconventional 
measures such as the purchase of assets by central banks to support financial stability have allowed increase liquidity 
in the banking system and restore the stability of finances and economy.

The monetary policy measures and tools are of a large scope and in respect of their impact on the market are signifi-
cantly more influential than in the non-crisis period. The monetary policy characterised by money supply intervention 
during the crisis period aspired to stabilise the economy, to maintain workplaces and to ensure production growth. All 
the advanced economy countries sought to retain their business development opportunities, encouraged production 
and consumption, protected banks from facing the problems of the liquidity.

However, new monetary policy has undesirable side effects that may put financial stability at risk. unconventional 
measures of the monetary policy following the central bank interventions increasing money supply may raise credit 
risk at banks and encourage a delay in necessary balance sheet restructuring. Accommodative monetary policy during 
crisis at the same time alerts about future risk which appear from the side of money demand as well as real economy. 
unfortunately recovery of the economy, slow GDB, consumptions and income growth mitigates short-term instability 
in financial markets and vulnerabilities in the domestic banking sector. 
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