SANTRAUKA – PASIRINKTA TEMA
SIEKIANT GERIAU SUPRASTI SU NARKOTIKAIS SUSIJUSIAS VIEŠ SIAS IŠLAIDAS EUROPOJE

vadas
Tvirt politin vali spr sti narkotik problem Europoje atspindi ne tik atitinkamos politikos rengimas, bet ir
jai gyvendinti skiriam vieš j l š suma. Vienas iš ES kovos su narkotikais veiksm plane (2005–
2008 m.) numatyt tiksl yra apskai iuoti narkotik problemai spr sti skiriamas vieš sias išlaidas.
Atsižvelgiant politini strukt r ir valdžios apskaitos sistem vairov Europoje, tai n ra lengvas uždavinys.
Išbandant prast metodik , pagal kuri turimi duomenys pateikiami kartu su apytikriais duomenimis, ir
taikant pripažintus klasifikavimo metodus, šioje santraukoje apibendrinami „Reitox“ nacionalini informacijos
biur ir kit Europos narkotik ir narkomanijos steb senos centro (ENNSC) partneri pateikti vieš j išlaid
duomenys. Ilgainiui šios metodikos taikymas ir tobulinimas tur t pad ti sukaupti tikslesnius duomenis ir
palyginti vairi šali rezultatus, o tai, savo ruožtu, leis susidaryti aiškesn nuomon apie tai, kiek l š
Europos vyriausyb s išleidžia šioje svarbioje srityje.
Vieš j išlaid apibr žimas
• Viešosios išlaidos – tai preki ir paslaug , kurias perka arba naudoja valstyb s vyriausyb
savo funkcijoms vykdyti, vert . Atliekant kovos su narkotikais politikos priemoni ekonomin
vertinim , vis pirma nustatoma su narkotikais susijusi vyriausyb s išlaid suma. Taip
gaunama informacija, pagal kuri galima nustatyti, ar užsibr žt tiksl siekiama s kmingai.
• Skai iuojant su narkotikais susijusias vieš sias išlaidas Europoje, atsižvelgiant vyriausyb s
planuojamas oficialias biudžeto išlaidas ir prognozuojamas, paprastai platesn se programose
ar veiksm (pavyzdžiui, prastini policijos staig teis saugos veiksm ) planuose numatomas
išlaidas, kuri skyrim narkotik sri iai numatyti sunkiau, šioje pasirinktos temos santraukoje
naudojami du – „ vardyt “ ir „ne vardyt “ – išlaid komponentai.
Ataskaitos metodika
• Pagal 2007 m. nacionalines ataskaitas 27 ES valstyb se nar se, valstyb se kandidat se ir
Norvegijoje veikiantis ENNSC nacionalini informacijos biur tinklas nustat konkre iai
narkotik problemai spr sti skiriamas kiekvienos šalies išlaidas. Nacionalini informacijos biur
buvo paprašyta perži r ti šalies, region ir vietos valdžios institucij biudžetus arba met
pabaigos ataskaitas už 2005 finansinius metus ir nurodyti biudžetuose numatytas su
narkotikais susijusias l šas.
•
• Siekiant užtikrinti nuoseklum palyginus skirting laikotarpi ir šali biudžeto išlaidas, vardytos
išlaidos buvo klasifikuojamos pagal dvi sistemas: Tarptautinio valstyb s funkcij klasifikatoriaus
(COFOG) ir Reuter kovos su narkomanija program skyriaus. COFOG yra išsamus funkcij
arba socioekonomini tiksl , kuriuos valstyb s valdžios institucijos siekia gyvendinti
naudodamos vairi kategorij l šas, klasifikatorius. Reuters kovos su narkomanija program
skyrius vertina tik tin kovos su narkotikais politikos (t. y. prevencijos, gydymo, teis saugos
arba žalos mažinimo) program poveik .
•
• Deja, ne visos su narkotikais susijusios išlaidos tiksliai vardijamos nacionaliniuose biudžetuose
arba met pabaigos ataskaitose. Siekiant išspr sti ši problem , kitose programose ir
intervencijose numatyt išlaid sumai nustatyti buvo taikomi tam tikri modeliavimo metodai.
Šios ne vardytos su narkotikais susijusios išlaidos buvo apskai iuotos taikant hierarchin
s naud skai iavimo metod , leidžiant apskai iuoti su narkomanija sietin išlaid dal .
Nacionaliniai informacijos biurai svarst ir si l galimas „priskirtin dali “ apibr žtis, pagal
kurias b t galima vertinti ne vardytas su narkotikais sietinas išlaidas pagal dvi COFOG
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funkcijas: viešosios tvarkos ir saugumo (t. y. policijos tarnyb , teism ir kal jim ) bei sveikatos
apsaugos (t. y. vaistini preparat , ambulatorini , ligonini ir vieš j sveikatos prieži ros
paslaug ).
Pirmieji rezultatai
• Dvidešimt trys šalys iš 30 (77 %) pagal vardytas išlaidas apskai iavo bendr su narkotikais
susijusi vieš j išlaid sum , iš j 21 pateik tikslius ši išlaid duomenis ir dvi – apibendrint
informacij . Dešimt šali (33 %) išsamioms vardytoms išlaidoms priskyr COFOG kodus, o
aštuonios (27 %) naudojo Reuter klasifikatori .
• Kalbant apie ne vardytas išlaidas, 9 šalys (30 %) nurod išlaidas viešajai tvarkai ir saugumui, o
šešios (20 %) – sveikatos prieži ros funkcijoms.
• Aiškiai vardyt su narkotikais susijusi išlaid procentin dalis šalyse svyravo nuo 1 % iki
47 %. vardyt išlaid viešajai tvarkai ir saugumui strukt roje didži j dal sudar išlaidos
kal jimams (31 %) ir policijos tarnyboms (16 %),. Teismams buvo skirta tik 0,06%. Sveikatos
apsaugos išlaid strukt roje daugiausia išlaid buvo susij su ambulatorin mis (68 %) ir
ligonini (16 %) paslaugomis, po j sek vaistiniai preparatai (7 %) ir visuomenin s sveikatos
paslaugos (7 %).
• Gauti ne vardyt išlaid vertinimai rodo kitok išlaid sveikatos prieži rai ir viešajai tvarkai bei
saugumui pasiskirstym . Apskai iuota bendroji sveikatos prieži ros išlaid suma
(828 mln. EUR) iš esm s skiriasi nuo t pa i šali nustatytos viešosios tvarkos ir saugumo
išlaid sumos (6,07 mlrd. EUR). Nors ne vardytos su narkotikais susijusios išlaidos policijos
tarnyboms, teismams ir kal jimams vairiose šalyse sudar 2–11 % vis valstyb s išlaid
viešajai tvarkai ir saugumui, vardyt išlaid toms pa ioms funkcijoms procentin s dalys
svyravo tik nuo 0,15 % iki 1,25 %. Išlaid sveikatos prieži rai procentin s dalys bendr j
išlaid strukt roje buvo panašesn s (0,03–0,05 % ne vardyt išlaid ir 0,02–0,08 % vardyt
išlaid ). Tai reiškia, kad, nors išlaidos viešajai tvarkai ir saugumui buvo didesn s už išlaidas
sveikatos prieži ros funkcijoms, išlaidos sveikatos prieži rai dažniau nurodytos apskaitos
dokumentuose.
• Apskritai šalys turi daug kokybiškos informacijos apie su narkotikais susijusias vieš sias
išlaidas: 2005 m. 11 šali nurod bendr 15,4 mlrd. EUR su narkotikais susijusi vieš j išlaid
sum , atitinkan i 0,05–0,48 % j nacionalinio BVP. Šiuos duomenis pritaikius kitoms tyrime
dalyvavusioms šalims nustatyta, kad 2005 m. bendros su narkotikais susijusios viešosios
išlaidos Europoje sudar apie 34 mlrd. EUR. Ši suma atitinka 0,3 % bendrojo vis šali BVP.
Tai reiškia, kad vidutiniškai 3 000 EUR kiekvieno Europos šalies BVP milijono eur –
vidutiniškai 60 EUR vienam Europos pilie iui per metus – išleista narkotik problemai spr sti
2005 m.
Išvados
•

Šioje apžvalgoje pasirinkta tema pateikti skai iai yra apytikriai, tod l šiuo metu reik t vengti
atskir šali palyginim . Su narkotikais susijusios biudžeto eilut s yra pernelyg bendro
pob džio, apima per daug sri i arba yra tiesiog neaiškiai apibr žtos. Rengiant ši apžvalg
taikyti metodai vis dar yra nevienaly iai, juos reikia tobulinti(1).

•

Be to, apžvalgoje nurodytos daugiausia valstybinio lygmens viešosios išlaidos. Ateityje traukus
ir žemesnio lygmens išlaidas nustatomos vieš j išlaid sumos neabejotinai padid s.

•

Šioje apžvalgoje pasirinkta tema akcentuojamas poreikis toliau tobulinti ir tikslinti turimus
duomenis apie vieš sias išlaidas. Joje si loma ir taikoma dviguba vieš j išlaid skai iavimo
metodika pasitvirtino kaip patikima ir moksliškai pagr sta.

1

( ) Apie atskir šali taikytus skai iavimo metodus skaitykite adresu:
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/public-expenditure.
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Kasmet skelbiamos išsamios apžvalgos trimis pasirinktomis aktualiomis temomis. Šios apžvalgos
rengiamos remiantis informacija, kuri savo nacionalin se ataskaitose Europos narkotik ir
narkomanijos centrui pateikia ES valstyb s nar s, valstyb s kandidat s ir Norvegija (su ENNSC
bendradarbiaujanti nuo 2001 m.).
Visos pasirinkt tem apžvalgos (angl kalba) ir j santraukos (23 kalbomis) skelbiamos ENNSC
tinklapyje: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues.
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