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1.   Santrauka 
 

Būsimų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (SF) paramos sričių vertinimas yra skirtas ES 
struktūrinių fondų efektyviam panaudojimui ir pasiruošimui sekančiam programavimo laikotarpiui. 
Šios vertinimo ataskaitos tikslas yra parengti rekomendacijas d÷l investavimo prioritetų 2007-2013 
m. Šio tikslo pasiekimui formuluojami šie uždaviniai: 
 

• Ekonominių pokyčių (lyginant su BPD programavimo laikotarpiu) apžvalga ir esminių 
faktorių, įtakojančių dabartinį ekonomikos ir užimtumo augimą, įvertinimas. 

• Išorinių ir vidinių veiksnių, galinčių įtakoti ekonomikos augimą Lietuvoje 2007-2013 m. 
analiz÷, išskiriant potencialias kliūtis. 

• Pagrindinių poreikių s÷kmingam ekonomikos augimo ilgalaik÷je perspektyvoje įvertinimas. 
• Atsižvelgiant į struktūrinių fondų teikiamas galimybes pagal BPD ir į planuojamas Lietuvai 

struktūrinių fondų apimtis 2007-2013 m., būsimų investavimo prioritetų nustatymas. 
 

Vertinant paramos poveikį ir formuluojant rekomendacijas d÷l investavimo prioritetų 2007-2013 m. 
vadovautasi Europos komisijos (EK) rekomenduojamomis metodologin÷mis nuostatomis bei 
Lietuvos ir kitų šalių ankstesnių išankstinio vertinimo studijų patirtimi, taikyti kiekybiniai ir 
kokybiniai analiz÷s metodai.  

 
Analizuojant BPD išankstinio vertinimo rezultatus ir pamokas, lyginant  bei vertinant dabartinę ir 
prognozuojamą 2007-2013 m. Lietuvos ūkio situaciją, identifikuojant aktualius vidaus bei išor÷s 
veiksnius ir apribojimus ūkio augimui buvo daugiausiai remiamasi statistine Lietuvos ir užsienio 
duomenų lyginamąja, dinamikos, silpnųjų ir stipriųjų pusių analize bei užsienio ir Lietuvos 
institucijų ekspertų vertinimais. Pagrindinių poreikių s÷kmingam ekonomikos augimo ilgalaik÷je 
perspektyvoje bei būsimų investavimo prioritetų įvertinimas  taip pat vykdytas aukščiau įvardintais 
analiz÷s būdais, kurie derinti su ūkio augimo potencialo ir makroekonominio modelio pagrindu 
sudaromų prognozių tyrimu bei imitaciniu modeliavimu. 

 
Analiz÷s metu buvo taikomi ekonomikos augimo apribojimų ir veiksnių aktualumo, priemonių 
problemoms spręsti tinkamumo, jų suderinamumo (pavyzdžiui, su makroekonomine situacija) bei 
sprendimų optimalumo kriterijai. Vertinimo kriterijai taikyti visame analiz÷s procese ir naudoti tada, 
kai konkretus kriterijus yra aktualus nagrin÷jant tam tikrą klausimą.  

 
Lietuvos ūkio raidos apžvalga 
 

Istoriniu požiūriu po Lietuvos nepriklausomyb÷s atkūrimo pra÷jo dar labai nedaug laiko, tačiau 
šalies ekonomikoje per šį laikotarpį sp÷jo įvykti fundamentalios permainos. Pereinamojo laikotarpio 
pradžioje buvo patirtas ženklus ūkio nuosmukis, hiperinfliacija ir didel÷ bedarbyst÷, tačiau buvo 
pad÷ti rinkos santykių  ir būsimo privatizavimo teisiniai pamatai. Laikotarpio pabaigoje suvaldyta 
hiperinfliacija, įvesta nacionalin÷ valiuta ir stabilizuotas jos kursas.  
 
Teigiamas lūžis gamyboje įvyko 1995 m., prad÷jus derybas d÷l įstojimo į ES. Gautos eksporto 
kvotos ir tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas pad÷jo “praverti duris” į Vakarų rinkas. 
Sparčiai augantis eksportas tapo viso ūkio lokomotyvu, tod÷l 1995-1998 m. šalies BVP augo su 
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teigiamu pagreičiu. Tais metais įsib÷g÷jo įmonių privatizavimas, did÷jo realiosios gyventojų 
pajamos. Tačiau nors realusis darbo užmokestis per pastarąjį laikotarpį ūgtel÷jo beveik trečdaliu, d÷l 
išlikusio aukšto nedarbo lygio, patirtos bankų kriz÷s, aukštų paskolų palūkanų normų ir neaiškios 
derybų su ES baigties nesusiformavo optimistiniai gyventojų lūkesčiai, vidaus rinka išliko silpna. 
Rusijos kriz÷ įstūm÷ Lietuvos eksportą į gilią duobę ir išryškino šalies fiskalin÷s politikos klaidas. 
Tačiau šios kriz÷s įtakoje Vyriausyb÷ ÷m÷ vykdyti griežtą fiskalinę politiką, o įmon÷s sumažino 
gamybos sąnaudas ir gerokai paspartino skverbimąsi į Vakarų rinkas. 
 
Nuo 2002 m. šalies ūkyje ÷m÷ ryšk÷ti naujos tendencijos- spartus vidaus vartojimo kilimas, nedarbo 
maž÷jimas, darbo j÷gos brangimas ir netgi struktūrinis jos trūkumas. Persilaužimą l÷m÷ du veiksniai 
- stambiausius šalies bankus per÷mus užsienio investuotojams ženkliai atpigo kreditai, o kvietimas 
Lietuvai tapti NATO ir ES nare iš esm÷s pagerino gyventojų ir ypač verslo lūkesčius. Tai leido 
išlaikyti aukštą ūkio augimo tempą. 2003 m. vidaus paklausos ir eksporto subalansuota pl÷tra bei 
įsisiūbavęs skolinimosi bumas išved÷ Lietuvą į visos Europos lyderius pagal BVP augimo ir 
bedarbyst÷s maž÷jimo greitį. 2004 m. Lietuvai tapus visateise ES nare atsiv÷r÷ naujos galimyb÷s: 
ženkli ES fondų parama ypač stimuliavo žem÷s ūkį ir statybos veiklą, dingus muitin÷ms ir eksporto 
kvotoms prekyboje su ES suaktyv÷jo transportininkai, prekybininkai ir pramon÷s įmon÷s. D÷l 
gaunamų iš ES biudžeto eksporto subsidijų išaugo ir kai kurių prekių išvežimas rytų kryptimi. 
Tačiau TUI srautas 2003-2004 m. buvo menkesnis nei 2002 m., o kai kurių ES valstybių darbo rinkų 
atsiv÷rimas sustiprino emigraciją iš Lietuvos ir paaštrino kvalifikuotos darbo j÷gos trūkumo 
problemą. 
 

Lietuvos ekonomikos rodikliai ES kontekste 
 
ES šalių ūkiai veikia vieningoje ekonomin÷je erdv÷je, tod÷l skirtumai tarp įvairaus ekonominio 
išsivystymo lygio šalių  ekonomikų ilgainiui sumaž÷s, tai skatina ir ES struktūrinių fondų parama. 
Per penkis metus Lietuva padar÷ šuolį  – jos BVP (matuojant PGS) išaugo net 40,8 proc., o visos ES 
– tik 12,6 proc., tačiau ekonomikos lygis vis dar išlieka maždaug du kartus žemesnis nei ES. 
 
 Prieš penkerius metus nedarbo lygis Lietuvoje buvo beveik dukart didesnis nei ES, tačiau per šį 
laikotarpį jis sumaž÷jo net 5,6, proc. punkto – daugiau nei bet kurioje kitoje ES valstyb÷je, o  nuo 
2005 m.  balandžio m÷nesio jis jau yra mažesnis už visos ES rodiklį.  Šį šuolį didele dalimi l÷m÷ 
intensyv÷jantis gyventojų išvykimas uždarbiauti į užsienį. Pastarasis procesas jau kelia rimtą gr÷smę  
šalies ūkio pl÷trai.  Pakeisti šią tendenciją yra ypač sunku d÷l keletą kartų mažesnių atlyginimų 
Lietuvoje nei išsivysčiusiose šalyse. 
 
Lietuvoje išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų pl÷trai (MTEP) sudaro triskart mažesnę 
BVP dalį (0,69 proc.) nei ES-15 šalyse ir penkis kartus mažesnę nei Japonijoje. Tačiau Lietuvos 
didžiausia problema tai, kad  tik 6,7 proc. visų tyr÷jų dirba verslo įstaigose – tai žemiausias lygis 
tarp ES narių. Pagal interneto skvarbą namų ūkiuose Eurostat’o duomenimis pernai Lietuva už÷m÷ 
paskutinę vietą, tačiau buvo tarp vidutiniokų pagal bendrovių dalį, kurios naudojasi E-valdžios 
paslaugomis (65 proc.).  
 

Lietuva iš visų ES valstybių yra sukaupusi mažiausiai TUI, skaičiuojant vienam gyventojui, ir 
pastaraisiais metais mūsų šaliai prasčiau sek÷si pritraukti investicijas iš užsienio nei kitoms 
naujosioms ES nar÷ms. 
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Aplinkini ų rink ų pl÷tros ypatumai 
 
Pra÷jusio šimtmečio pabaigoje daugiau nei 70% visos pasaulyje sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s teko 
trims superekonomikoms – JAV, ES ir Japonijos. Tačiau pastaraisiais metais vis labiau išryšk÷ja 
naujų ekonominių centrų kontūrai – pirmiausia Rytų Azijoje (Kinija ir kt.) ir Pietų Azijoje (Indija ir 
kt.), did÷ja ir Lotynų Amerikos bei NVS regionų vaidmuo. 
 
Kryptinga Indijos bei Pietryčių Azijos “tigrų” (Taivanio, Kor÷jos ir kt.) ekonomin÷ politika ir 
globalizacijos procesai nul÷m÷ “kylančios ekonomikos” šalių spurtą – Pasaulio banko vertinimu 
2000–2006 m. realaus BVP, tenkančio vienam gyventojui, vidutinis metinis pokytis besivystančiose 
šalyse sudarys 3,4% ir du kartus viršys išsivysčiusių šalių rodiklį, panaši tendencija išliks ir visą 
ateinantį dešimtmetį. Tačiau yra pagrindo manyti, kad atskirų regionų išsivystymo disproporcijos 
nyks dar sparčiau nei prognozuojama. Pastaraisiais metais Kinijos ūkio pl÷tros rodikliai viršydavo 
optimistiškiausius ekspertų lūkesčius, o ES ūkio raida priešingai, atitiko pesimistiškiausią scenarijų. 
Prognozuojama, kad artimiausius 15 metų ne tik Kinija, bet ir Indija augs labai sparčiai – pastarosios 
šalies ūkio pl÷tros vidutinis greitis sudarys apie 6% per metus ar net 7÷8%,  jei reformos Indijoje 
bus vykdomos energingiau. Laukiamas ir Brazilijos bei Rusijos ekonomikų spartus augimas. 
 
ES ūkio perspektyvos iki 2020 m. gana išsamiai apžvelgtos “Siemens AG” korporacijos užsakymu 
atliktoje studijoje, kuri remiasi 116 ekspertų apklausa. Numatoma, kad Europos ekonomikos 
varikliu taps žinios ir naujų produktų kūrimo bei gamybos procesų valdymo tobul÷jimas. ES 
pastangos konkuruoti su tokiomis šalimis kaip Kinija ir Indija bus s÷kmingos tik iš dalies, tod÷l 
keisis jos ekonomikos prioritetai – did÷s prekybos ir paslaugų teikimo svarba. Europoje labiau 
telksis kapitalas ir inžinerinių prekių (gamybos priemonių) įmon÷s, o daugumos tarpinio vartojimo 
produktų gamyba tikriausiai bus perkelta už Europos ribų. Manoma, kad did÷s gyventojų mobilumas 
ir stipr÷s migracija į Europą, bus ilginamas pensinis amžius. Technologijų raida spart÷s ir trump÷s 
produkto gyvavimo ciklas. Ekonomikos pl÷tra Europoje bus l÷ta. Pastarąjį teiginį atitinka 
skelbiamos įvairių institucijų trumpalaik÷s prognoz÷s, artimiausiais  metais ES augimo tempą 
nurodančios apie 2%. 
 
NVS regionas pastaruoju metu vystosi gana sparčiai, tai didele dalimi lemia išaugusios energijos 
šaltinių ir metalų kainos. Į Rusiją bei Kazachstaną plūstančios naftos, dujų ir kitų žaliavų eksporto 
pajamos sudaro palankias sąlygas ne tik šių šalių, bet ir Ukrainos bei Baltarusijos ūkio pl÷trai. NVS 
rinkos pl÷tra atveria naujas galimybes Lietuvos eksportuotojams bei sudaro prielaidas pajamų iš 
tranzito augimui. 
 

Naujos galimyb÷s ir iškylantys sunkumai (SSGG analiz÷) 
 
Lietuvos naryst÷ NATO ir ES užtikrina ekonominį-politin į stabilumą ir suteikia verslui papildomų 
vystymosi galimybių. Kartu Lietuva palaiko istoriškai susiklosčiusius ryšius su NVS šalimis ir d÷l 
palankios geografin÷s pad÷ties traktuojama kaip potencialus tiltas tarp Vakarų ir Rytų rinkų. 
Ateityje Pietryčių Azijos ir NVS makroregionas gali tapti nauju pasaulio ekonomikos centru, nes 
sparčiai vystosi ir valdo didelę dalį pasaulinių mineralinių išteklių. Augant prekių srautams tarp 
Rytų ir Vakarų, Lietuva gali s÷kmingai išnaudoti savo palankią tranzito šalies pad÷tį, tačiau d÷l 
sienos su Rusija ji bus šios šalies padidinto d÷mesio (ir politinio spaudimo) objektas. 
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Lietuvoje verslo teisin÷ baz÷ suderinta su ES direktyvomis ir traktuotina kaip palanki investicijoms 
ir ūkio pl÷trai. Tačiau darbo rinkos santykiai pernelyg smulkmeniškai reglamentuoti, per daug 
biurokratizuota ir komplikuota žem÷s įsigijimo ir statybos leidimų išdavimo tvarka, kas menkina 
Lietuvos galimybes konkurencin÷je kovoje su kaimynin÷mis šalimis d÷l užsienio investicijų. 
 
Lietuvos gamtiniai ištekliai yra gana kuklūs – dirbama žem÷, mediena, pakankami giluminio 
vandens ištekliai, yra durpių, žaliavų statybin÷ms medžiagoms, šiek tiek naftos. Skirtingai nuo 
gamtinių išteklių, darbo išteklių svarba nuolat did÷ja. Prioritetas yra teikiamas kvalifikuotiems 
ištekliams už priimtiną kainą. Investuotojai pažymi, kad Lietuvoje darbo j÷ga yra kvalifikuota ir 
konkurencinga, diplomuotų specialistų skaičius 1000 gyventojų atitinka išsivysčiusių šalių vidutinį 
lygį, o darbo užmokestis ES yra vienas iš mažiausių. Tačiau augant šalies ūkiui ir darbo našumui, 
kyla ir reikalavimai darbuotojams. Naujomis sąlygomis jau jaučiamas didelis aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų stygius, trūksta ir kvalifikuotų darbininkų. Lietuvoje nepakankamai greit daug÷ja 
labiausiai kvalifikuotų, susijusių su mokslui imlių gamybos šakų pl÷tote, specialistų. Tam neigiamos 
įtakos turi intensyv÷janti darbo j÷gos migracija. Protų nutek÷jimas ateityje gali ženkliai susilpninti  
šalies intelektinį potencialą.  
 
Atliktose sociologin÷se apklausose įmonių vadovai infrastrukt ūrą vertina palankiai – geri keliai, 
elektros ir telekomunikacijų tinklai, nebloga interneto kokyb÷. Tačiau gilesn÷ analiz÷ rodo, kad 
Lietuva sunkiai pasiekiama, pavyzdžiui, užsienio turistams. Nuo Vakarų Europos ją skiria Lenkija 
su blogais keliais, n÷ra europinių  geležinkelio v÷žių. Be to, yra pasenusi geležinkelio infrastruktūra. 
Energetikos sistema yra gera, tačiau integruota ne į ES, bet į NVS. Pad÷tis pasikeis, įgyvendinus 
strateginius Via Baltica ir Rail Baltica projektus bei nutiesus elektros energijos Šiaur÷s tiltą (į 
Suomiją, v÷liau į Švediją ). Jei būtų pastatyta nauja atomin÷ elektrin÷, atsirastų elektros energijos 
Vakarų tilto būtinyb÷. Nors informacinių technologijų ir telekomunikacijų požiūriu infrastruktūra 
kol kas nebloga, ją būtina gerinti, atsižvelgiant į pasaulyje vykstančius intensyvius procesus (ypač 
Azijoje).  
 
Pastaraisiais metais šalies ūkis pasižym÷jo puikiais makroekonomikos rodikliais ir sparčia pl÷tra. 
Šalis pasižymi atvira ekonomika ir aktyviai dalyvauja tarptautin÷je prekyboje, eksportas sudaro  apie  
pusę BVP ir yra diversifikuotas tiek pagal prekes, tiek pagal regionus. Pastaruoju metu sustipr÷jo 
vidaus rinka, tačiau ÷m÷ trūkti darbo j÷gos, kuri sparčiai brangsta, gamyboje labai menka dalis tenka 
aukštoms technologijoms, darbo našumas kelis kartus mažesnis nei išsivysčiusiose šalyse. 
Eksportuojančiai pramonei didelę gr÷smę kelia intensyv÷jantis Azijos bendrovių skverbimasis, 
kurios sparčiai gerina nebrangių gaminių kokybę. Tačiau šiuo metu pasaulyje plinta gamybos 
perk÷limo į žemesnių kaštų šalis praktika ir tai atveria Lietuvai galimybes pritraukti didesnius TUI 
srautus ir modernizuoti gamybą. Lietuvos geografin÷ pad÷tis ir ES nar÷s statusas yra itin palankus 
logistikos paslaugų teikimui bei prekių gamybai, importuojančiai žaliavas iš Rytų, o produkciją 
tiekiančiai Vakarų rinkoms. Sparčiai gaus÷jančios žaliavų eksporto pajamos Rusijoje skatina šios 
šalies investuotojus dalį perteklinių l÷šų nukreipti į mažesn÷s rizikos šalis, nemažas d÷mesys 
skiriamas ir Lietuvai. 
 

Pasaulio bankas pažymi, kad Lietuva ir kaimynin÷s Baltijos šalys sugeb÷jo diversifikuoti pramon÷s 
struktūrą ir sparčiai pl÷toti eksportą, sumažinant tradicinio eksporto dalį bei padidinant aukštesniųjų 
technologijų produkcijos dalį bendrame eksporte. Pasaulio ekonomikos forumo vertinimu, tarp 
naujųjų ES narių tik Slov÷nija ir Vengrija konkurencingumo požiūriu įvertintos geriau nei Lietuva, 
kuriai pasaulyje skirta 48-ta vieta. Pasaulio bankas akcentuoja, kad Lietuva ir Latvija atsilieka nuo 
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kitų naujųjų narių pagal su aukštesn÷mis technologijomis susietų pramon÷s šakų dalį eksporto 
struktūroje. 
 
Pritraukiant TUI  lyginant su Estija, Čekija ar Slovakija, Lietuva atsilieka ir susiduria su rimtu 
pavojumi, kad užsienio investuotojų d÷mesys Lietuvai nusilps, nes darbo j÷gos patrauklumas 
maž÷ja, o mokesčius mažina ir kaimynin÷s šalys. Tuo tarpu inovacijų lygio ženklus pakilimas be 
užsienio investuotojų ind÷lio vargu ar įmanomas. 
 
Švietimo ir mokslo sistema yra gana neblogai išpl÷tota – pagal išsilavinusio jaunimo dalį Lietuva 
lenkia daugumą ES valstybių, mūsų šalies aukštųjų mokyklų studentų skaičius tūkstančiui gyventojų 
yra vienas didžiausių pasaulyje. Mokslo ir švietimo sektoriui skiriamos l÷šos sudaro apie 5 proc. 
BVP – panašiai kaip daugumoje išsivysčiusių šalių, tačiau d÷l didelio studijuojančių skaičiaus 
vienam studentui tenkančios l÷šos yra gana menkos. Lietuvos ypatyb÷ – mokslas ir švietimas beveik 
negauna l÷šų iš privataus sektoriaus. Kaip nurodyta Pasaulio banko ataskaitoje – n÷ra glaudesnio 
bendradarbiavimo tarp akademin÷s bendruomen÷s ir verslininkų, reikalingi esminiai aukštojo 
mokslo sistemos pakeitimai. 
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Pagrindiniai  SSGG analiz÷s teiginiai pateikti lentel÷je  
 

 
 
 
 
 
 

Lietuvos ūkio stipryb ÷s: Lietuvos ūkio silpnyb÷s: 
potencialaus tilto tarp Rytų ir Vakarų geografin÷ 
pad÷tis; 
 
verslui palanki politin÷ ir teisin÷ sistema; 
 
nebloga transporto, energetikos, ryšių ir finansų 
infrastruktūra; 
 
gana aukštos kvalifikacijos ir palyginti nebrangi darbo 
j÷ga; 
 
išpl÷tota mokslo ir švietimo sistema; 
diversifikuota ūkio struktūra; 
 
diversifikuotas pagal produktus ir pagal regionus 
eksportas. 

nuo išsivysčiusių šalių nutolusi geografin÷ vieta, skurdūs 
gamtiniai ištekliai;  
 
netolygus teritorinis vystymasis ir vystymosi atotrūkis 
pastaraisiais metais nemaž÷ja; 
 
nepakankamai liberalus, pernelyg smulkmeniškas verslo 
(darbo santykių, statybų žem÷s įsigijimo ir pan.) 
reglamentavimas, aukštas korupcijos lygis; 
 
aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų stygius, darbo j÷gos 
mobilumas ir drausm÷ neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, 
stipr÷ja protų nutek÷jimas; 
 
dabartin÷ profesinio ugdymo sistema nesuderinta su verslo 
poreikiais, neįvykdyta mokslo ir studijų sistemos reforma, 
menkos investicijos į MTEP, nesukurta veiksminga mokslo ir 
gamybos sąveikos sistema; 
 
technologinis atsilikimas, beveik n÷ra moderniausių 
technologijų bei didžiųjų transnacionalinių korporacijų 
įmonių; 
 
menkai išpl÷totas paslaugų (išskyrus transporto) ir didel÷s 
prid÷tin÷s vert÷s gaminių eksportas. 

Lietuvos verslo naujos galimyb÷s: Lietuvos verslo nauji iššūkiai: 
pastarųjų metų geri makroekonomikos rodikliai bei 
numatomas euro įvedimas labai pagerino šalies įvaizdį 
ir sudar÷ sąlygas pritraukti didesnius TUI srautus, 
gaunant naujas technologijas ir garsius prek÷s ženklus, 
tam itin palanki ir pasaulyje plintanti gamybos 
perk÷limo tendencija; 
 
did÷janti ES parama bei išaugęs įmonių pelningumas 
įgalina sparčiai gerinti infrastruktūrą ir darbo j÷gos 
kokybę, modernizuoti gamybą; 
 
įstojimas į ES esminiai palengvino eksporto pl÷trą. 

Azijos gaminių ekspansija ir spartus jų kokyb÷s ger÷jimas 
didina konkurencinį spaudimą mūsų šalies įmon÷ms; 
 
pasaulyje stipr÷ja energijos neš÷jų ir žaliavų brangimo 
tendencija, šalies ūkis yra itin imlus energijai, o beveik 80 
proc. Lietuvos įmonių eksporto (prekių ir paslaugų) apimties 
užtikrina apdirbamoji gamyba, kurios sąnaudų struktūroje 
apie 2/3 tenka žaliavoms, kurui ir energijai;  
 
protų nutek÷jimas, darbo j÷gos brangimas ir gil÷jantis 
profesin÷s rengimo sistemos neatitikimas greit kintantiems 
verslo poreikiams mažina Lietuvos bendrovių 
konkurencingumą; 
 
gyventojų migracija sekina darbo j÷gos išteklius; 
stipr÷ja nauja tendencija – gamybos išk÷limas iš Lietuvos į 
kitas šalis. 
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ES SF  poveikio įvertinimas 

 
2004-2006 metais skirta ES SF parama buvo paskirta tikslingai, tačiau realų poveikį įvertinti 
sud÷tinga d÷l per trumpo laikotarpio nuo programos įgyvendinimo pradžios. Vertintojų nuomone, 
paramos l÷šos buvo paskirtos tikslingai, tačiau jų įsisavinimo efektyvumą bus galima įvertinti tik 
pasibaigus programavimo laikotarpiui. Vertinant jau turimus duomenis, ekspertų nuomone, paramos 
l÷šų įsisavinimas n÷ra pakankamas, l÷šų neįsisavinimo rizika auga.  
 
Ekspertiniu vertinimu, tiesiogin÷s paramos verslui priemon÷s n÷ra efektyvios, nes iškreipia 
konkurencijos sąlygas. Tikslingiau būtų daugiau l÷šų skirti bendrų palankesnių sąlygų verslui 
kūrimui. Neigiami tiesiogin÷s paramos padariniai  gal÷tų sumaž÷ti, jei būtų nustatyti griežti paramos 
skyrimo kriterijai.  

 

ES SF paramos paskirstymo pagal prioritetus gair÷s 
 
Lietuvai tapus ES nare, ji dalyvauja Lisabonos strategijos įgyvendinime kartu su kitomis 
valstyb÷mis nar÷mis, tod÷l šios strategijos ir jos santykio su šalies poreikiais įvertinimas ir aiškus 
prioritetų išskyrimas tampa vienu iš svarbiausių ekonomin÷s politikos uždavinių. 
  
ES struktūrinių fondų paskirstymas pagal prioritetus tur÷tų remtis atlikto tyrimo (šalies SSGG 
analiz÷s ir kt.) rezultatais bei būti sietinas su Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo 
programa.  
 
Tuo pagrindu siekiama šių bendrųjų tikslų:  

 
1. spartaus ūkio augimo ilguoju laikotarpiu; 
2. daugiau ir geresnių darbo vietų; 
3. socialin÷s sanglaudos. 

 
Šių pl÷tros tikslų siekti pad÷s trys prioritetai: 
 

1. Produktyvi darbo j ÷ga žinių visuomen÷je. 
2. Konkurencinga ekonomika. 
3. Gyvenimo kokyb÷ ir sanglauda. 
 

Įgyvendinant pirmuosius du prioritetus, pirmiausia būtų siekiama paskatinti Lietuvos ūkio augimą. 
Trečiasis prioritetas nuosekliai papildytų pirmuosius du. Jį įgyvendinant būtų sukurtas pagrindas 
darniai pl÷trai. Žemiau pateikiamas pagrindinių prioritetinių krypčių sąrašas.  

 
1 Prioritetas. Produktyvi darbo j÷ga žinių visuomen÷je  
Šis prioritetas bus įgyvendinamas tokiomis kryptimis: 
1.  Užimtumo ir darbo rinkos lankstumo didinimas.  
2. Mokymosi visą gyvenimą skatinimas.  
3. Žmogiškojo potencialo mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros srityse k÷limas.  
4. Viešojo administravimo efektyvumo didinimas.  
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2 Prioritetas. Konkurencinga ekonomika 
Šis prioritetas bus įgyvendinamas sekančiomis kryptimis: 
1. Investicijų į taikomuosius mokslinius tyrimus ir technologinę pl÷trą, technologijų perdavimą 
ir inovacijas versle didinimas. 
2. Palankių sąlygų inovacijoms versle sudarymas, mokslo žinių perteikimo verslui skatinimas. 
3. Finansavimo šaltinių smulkiam ir vidutiniam verslui prieinamumo gerinimas.   
4. Transporto infrastruktūros tinklo, kuris atitiktų mobilumo poreikius ir sudarytų palankias 
sąlygas tranzito paslaugų apimties augimui, pl÷tojimas.  
5. Viešųjų teritorijų pritaikymas plyno lauko investicijoms, pramoninių teritorijų regeneravimas. 
6.  Patikimo ir efektyvaus elektros ir gamtinių dujų tiekimo užtikrinimas. 
7.  Informacin÷s visuomen÷s pl÷tojimas - tiek infrastruktūros, tiek turinio prasme. 
  
3 Prioritetas. Gyvenimo kokyb÷ ir sanglauda 
Šio prioriteto įgyvendinimo pagrindin÷s kryptys: 
1. Socialin÷s integracijos skatinimas.   
2. Ūkio veiklos kaimo vietov÷se įvairinimas .  
3. Švietimo sistemos bei profesinio mokymo įstaigų tinklo reformavimas ir optimizavimas. 
4. Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir racionalaus gamtos išteklių panaudojimo skatinimas. 
5. Efektyvaus energijos vartojimo bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas. 
Pirmosios trys kryptys papildo ir 1 prioritetą, o dvi paskutiniosios – 2 prioritetą. 
 
Kiekybin ÷ investavimo sričių prioritet ų analiz÷ 
 

Investavimo sričių prioritetų analiz÷s tikslas – įvardinti investavimo prioritetus pagal intervencijos 
sritis. Tačiau investavimo poveikis ūkiui labai priklauso ne tik nuo formaliai skirtų l÷šų paskirstymo. 
Greta to svarbu įvertinti, kokį poveikį tur÷tų nepakankamas l÷šų panaudojimas pagal jų ekonominę 
paskirtį, kuriose srityse vert÷tų labiausiai stengtis padidinti l÷šų įsisavinimą. Atsižvelgiant į tai, 
investavimo sričių prioritetų analiz÷ suskaidyta į tris dalis:  

• prioritetų pagal intervencijos sritis nustatymas;  
• ekonominiu požiūriu netinkamo l÷šų panaudojimo įtakos įvertinimas; 
• l÷šų įsisavinimo pagerinimo svarbos nustatymas. 

Pirmosios dalies tikslas – remiantis modeliavimu ir taikant ilgalaikiam Lietuvos ūkio augimui 
aktualius svarbiausius kriterijus, išskirtus remiantis ankstesne kokybine situacijos analize, atsakyti į 
klausimą, kokios intervencijos sritys yra prioritetin÷s, t.y. kurių sričių santykinį svorį dabartin÷je 
l÷šų paskirstymo struktūroje tikslinga didinti?  
 
Antrosios dalies tikslas – išd÷styti intervencijos sritis pagal jų neigiamos įtakos dydį, kai l÷šos 
nepasiekia norimo ilgalaikio ekonominio efekto, t.y. kai d÷l ES SF pasireiškia tik paklausą 
skatinantis, bet ne ilgalaikis pasiūlos pus÷s poveikis. Tokia analiz÷ leidžia atsakyti į klausimą, 
kuriose srityse netinkamas/neefektyvus l÷šų panaudojimas labiausiai pablogina ekonominę situaciją 
lyginant ją su potencialiai galima pasiekti, kai l÷šos panaudojamos efektyviai, ir kurių sričių 
atžvilgiu perskirstant l÷šas būtina ypatinga d÷mesį skirti jų įsisavinimo efektyvumui, t.y. pasiekti, 
kad l÷šos būtų panaudotos pagal jų ekonominį turinį ir sąlygotų ne tik paklausos, bet ir pasiūlos 
efektus.  
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Trečiosios dalies tikslas – atsakyti į klausimą, kokį ekonominį efektą gal÷tų tur÷ti įsisavinimo 
koeficientų pagerinimas įvairiose intervencijų srityse ir kokiose intervencijos srityse pirmiausiai 
būtų verta koncentruoti administracines pastangas didinti įsisavinimą. Nors įsisavinimo pagerinimo 
klausimas yra artimas pirmajam (prioritetų pagal intervencijos sritis nustatymui), tačiau kitaip nei 
pastarojo atveju, įsisavinimo pagerinimas nereikalauja l÷šų perskirstymo kitų intervencijos sričių 
sąskaita.  
 

Investavimo sričių prioritetams parinkti taikomas makroekonometrinis modelis 
 

Pagal Europos komisijos (EK) rekomendacijas, ES struktūrinių fondų paramos paskirstymas turi 
būti pagrįstas kiekybiškai. Kadangi EK nuomone1 tik makroekonominis modeliavimas  gali imituoti 
kompleksiškus sąryšius tarp makroekonominių kintamųjų, investavimo sričių prioritetų teminis 
vertinimas Lietuvoje yra atliekamas taikant makroekonometrinį modeliavimą. Investavimo sričių 
prioritetams parinkti yra naudojamas makroekonometrinis modelis, sukurtas: vadovaujantis Europos 
komisijos (EK) rekomenduojamomis metodologin÷mis nuostatomis2; remiantis kitų šalių išankstinių 
vertinimų patirtimi taikant makroekonometrinį modeliavimą (daugiausia EcoRet ir HERMIN 
modeliais); naudojantis kitais pasiūlos pusę akcentuojančiais makroekonometriniais modeliais 
(daugiausia Murphy modeliu); remiantis kitų makroekonominių modelių sudarymo patirtimi 
Lietuvoje (LitMod, LEMM). 
 
Lietuvai sudarytas makroekonometrinis modelis leidžia analizuoti ES SF sukeliamus paklausos ir 
pasiūlos pus÷s efektus bei atsižvelgti į svarbiausius ES SF sąlygojamus pasiūlos pus÷s pirminius 
impulsus (infrastruktūrai, MTEP, žmogiškiesiems ištekliams, privačioms ir valdžios investicijoms ir 
pan.), – pastarieji identifikuoti remiantis išankstinio vertinimo studijų patirtimi kitose šalyse, 
vadovaujantis bendrąja SF poveikio logika bei konsultuojantis su Finansų ministerijos Europos 
Sąjungos programų valdymo departamento Struktūrinių fondų valdymo skyriumi. Be to, sukurtas 
makroekonometrinis modelis įgalina atsižvelgti ir į galimus sektorinius apribojimus (modelis kurtas 
pagal principą iš apačios į viršų, angl. bottom-up).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 European Commission. Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology. Working paper 8.  
2  a) European Commission. The Ex-Ante Evaluation of the Structural Funds Intervention. Working paper ; b) European Commission. The new 
programming period, 2007-2013: Methodological Working Papers. Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation (Draft: October, 2005).  
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Stilizuota makroekonometrinio modelio schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Modelis yra dinaminis ir jo endogeninių kintamųjų (pvz., BVP, investicijų, sąlyginio darbuotojų 
skaičiaus, atlyginimų, ir t.t.) dinamika priklauso nuo trijų – visumin÷s pasiūlos, visumin÷s paklausos 
ir sektorin÷s – (ne)pusiausvyros sąlygų, jei jos statistiškai reikšmingai veikia endogeninių kintamųjų 
pokyčius. Išskyrus keletą kalibravimo atvejų, dauguma modelio parametrų yra įvertinti 
ekonometriškai. Nors mažas steb÷jimų skaičius paprastai įvardijamas kaip svarbi ekonometrinio 
parametrų vertinimo kliūtis, tačiau modelio parametrus vertinant atsižvelgus į visus ekonomikos 
teorijos nusakomus parametrų apribojimus lygčių sistemai (naudojant visos informacijos 
maksimalaus tik÷tinumo metodą), o ne atskirose lygtyse, mažo steb÷jimo skaičiaus problema tampa 
žymiai mažiau aktuali. Pasteb÷tina, kad nustatytieji koeficientai, pavyzdžiui, tokie kaip gamybos 
veiksnių pakeičiamumo elastingumas gamybos funkcijoje, prekių realizavimo vidaus ir užsienio 
rinkose pakeičiamumo elastingumas produkto transformacijos funkcijoje ir pan. yra labai panašūs į 
naudojamus kitų šalių modeliuose, tačiau kartu atitinka ir Lietuvos specifiką. 
 

 
 
 
 
 
 

Kapitalas 
(kapitalo naudojimo kaštai) 

Darbas 
(darbo užmokestis) 

CES 

BVP 
(prid÷tin÷ vert÷)  

 

Tarpin÷ produkcija  
(jos kaina) 

 

CES arba 
Leontievo f-ja 

Bendroji produkcija 
(jos kaina)  

 

CET 

Eksportas Produkcija vidaus 
rinkai 

Visumin÷s išlaidos  
 

Importas 

Privačios ir valdžios pajamos 

Užsienio 
paklausa 
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ES SF poveikio modeliavimo rezultatai  
 

Remiantis modelio kūrimo ir imitacinio modeliavimo patirtimi galima daryti tam tikras išvadas apie 
galimą ES fondų poveikį. Tiesioginiai paklausos efektai, kurie gali būti vertinami teigiamai, didina 
šalyje prid÷tinę vertę, darbo užmokestį bei bendrąsias investicijas (daugiausia valdžios investicijų 
apimties augimo d÷ka). Tačiau susiję pagrindiniai neigiami efektai yra infliacijos bei einamosios 
sąskaitos deficito išaugimas. Tą sąlygoja ne tik tiesiogiai su investicijomis susijusio importo 
did÷jimas (dauguma investicinių prekių Lietuvoje importuojama), bet ir atviro (eksportuojančio) 
sektoriaus konkurencingumo maž÷jimas augant vidutiniam darbo užmokesčiui šalyje d÷l atlyginimų 
kilimo uždarame sektoriuje (daugiausiai privačių ir viešųjų paslaugų sektoriuose), – ES SF yra 
labiausiai nukreipti į uždarąjį ekonomikos sektorių. L÷šas naudojant žmogiškiems ištekliams skatinti 
pasireiškia didesnis paklausos pus÷s sąlygotas poveikis aukščiau apibūdintam konkurencingumo 
praradimui d÷l atlyginimų augimo nei l÷šas skiriant inovacijoms bei infrastruktūrai vystyti. 
Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad čia aptariamas tik paklausos efektas, t.y. traktuojama, kad 
žmogiškiems ištekliams skirtos l÷šos panaudojamos neefektyviai ir nepasiekia jų ekonominio tikslo 
kurti ilgalaikį gamybinį potencialą.  
 
L÷šų skyrimas infrastruktūrai turi kitą svarbų neigiamą poveikį. D÷l ribotų statybų sektoriaus 
paj÷gumų, valdžios sektoriaus investicijų išaugimas ne tik sukelia spaudimą kainoms, bet ir išstumia 
privačias investicijas našiame atvirame sektoriuje. Trumpu laikotarpiu tai dar labiau aktualizuoja 
šiuo metu svarbią darbo j÷gos nepakankamumo problemą, kadangi verčia įmones keisti trūkstamą 
kapitalą darbo j÷ga. Ilgu laikotarpiu privačių investicijų išstūmimas sukuria technologinio atsilikimo 
gr÷smę, kadangi, esant menkoms tiesioginių užsienio investicijų įplaukoms, eksportas lieka bene 
vieninteliu stabiliu investicinių prekių importo, kuris yra svarbiausias naujų technologijų įsigijimo 
kelias, finansavimo būdu. Privačių investicijų išstūmimo efektas iš principo nepasireiškia l÷šas 
skiriant ne infrastruktūrai, o žmogiškiesiems ištekliams vystyti bei inovacijoms skatinti.  
 
Šiuo metu Lietuvos ūkis funkcionuoja ant pakankamai įtemptos ribos, kai paklausa yra palyginti 
didel÷, gamybiniai paj÷gumai ir darbo j÷ga yra gerai išnaudojami, o s÷kmingam tolimesniam 
ekonomikos augimui būtinos investicijos, padedančios atpalaiduoti darbo j÷gos trūkumą bei įsigyti 
konkurencingas technologijas. Papildomos l÷šos n÷ra naudingos vien tam, kad pad÷tų suaktyvinti 
visuminę paklausą – tai sąlygotų trumpalaikį nedidelį ūkio augimo paspart÷jimą, bet problemas ilgu 
laikotarpiu. Tod÷l norint išvengti vien paklausos pus÷s poveikio būtina, kad l÷šos pasiektų norimą 
ilgalaikį ekonominį efektą, t.y. būtų ne išleistos, o efektyviai panaudotos pagal jų ekonominį turinį. 
 
Vertinant pagal ilgalaikius pasiūlos pus÷s efektus kai l÷šos panaudojamos efektyviai, didžiausią 
teigiamą poveikį ekonomikos augimo potencialui ir konkurencingumui turi l÷šų panaudojimas 
srityse, susijusiose su žmogiškaisiais ištekliais; tarpinį poveikį – tiesiogiai inovacijų skatinimui 
skiriamos l÷šos; mažiausią – l÷šos infrastruktūrai. Tačiau toks prioritetų d÷stymas labai priklauso 
nuo efektyvaus l÷šų panaudojimo. Jei l÷šos panaudojamos neefektyviai, t.y. pasireiškia vien 
aukščiau aptarti paklausos efektai, žmogiškųjų išteklių skatinimas tampa mažiausiai patrauklia 
sritimi.  
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Modeliavimu nustatytieji investavimo prioritetai 
 

Alternatyvaus l÷šų paskirstymo poveikio ūkiui modeliavimo rezultatai rodo, jog vertinant bent pagal 
vieną iš trijų naudotų svarbiausių kriterijų (BVP palyginamosiomis kainomis, darbo našumo bei 
eksporto dalies BVP), geriausiai prie ilgalaikio ūkio augimo, kuris pagrįstas ne vidaus paklausa, o 
konkurencinga šalies ekonomika, prisid÷tų šių intervencijos sričių  santykinio svorio skirstant ES SF 
l÷šas padidinimas (lyginant su dabartiniu kompromisiniu variantu): 

• visai Žinių visuomen÷s veiksmų programai priklausančių intervencijos sričių (ypač Užimtumo 
ir lankstesn÷s darbo rinkos sritis) 

• Tiesiogin÷s paramos MTEP ir inovacijoms (Inovacijų skatinimo veiksmų programa) 

• Energijos tiekimo tinklų (Ekonomin÷s infrastruktūros veiksmų programa) 

• Kaimo diversifikavimo ir Švietimo institucijų (Sanglaudos skatinimo veiksmų programa) 

Pavyzdžiui, skiriant keturiais procentiniais punktais didesnę paramą Žinių visuomen÷s veiksmų 
programai priklausančiai Užimtumo ir lankstesn÷s darbo rinkos intervencijos sričiai (likusioms 
intervencijos sritims paramą mažinant pagal ankstesniais proporcijas), per 2007-2013 m. laikotarpį 
sukuriama apie 4 mlrd. didesnis BVP, matuojant palyginamosiomis 2000 m. kainomis. 
 
Tačiau yra keletas aspektų, į kuriuos būtina atkreipti d÷mesį. Pirma, rezultatų pager÷jimas didinant 
Tiesiogin÷s paramos ir Energijos tiekimo tinklų (iš dalies, ir Kaimo diversifikavimo) intervencijos 
sričių svorį yra sietinas pirmiausia su modelyje nustatytu privačių investicijų stipresniu ir 
ilgalaikiškesniu poveikiu ūkio augimui (o būtent šių sričių l÷šų didžioji dalis priskirta pirminiams 
impulsams privataus sektoriaus investicijoms). Tačiau, kaip jau šiuo metu parod÷ 2004-2006 m. 
finansavimo periodas, vertinant tiesioginio finansavimo patrauklumą gali būti rizikinga remtis 
istoriniais duomenimis – čia tam tikrose srityse jau yra pasireiškęs per didelis privataus sektoriaus 
optimizmas ir nepakankamas rizikos įvertinimas (ar nekorektiškas pasinaudojimas pinigais). Tačiau 
svarbiausia problema, susijusi  su privataus sektoriaus r÷mimu iš valdžios pus÷s, yra neefektyvi 
sistema, iškraipanti rinkos sąlygas ir sukurianti nelygios konkurencijos riziką (modelyje n÷ra 
mechanizmų, leidžiančių akivaizdžiai užčiuopti šiuos aspektus). D÷l to, nors modelyje būtent 
Tiesiogin÷ parama MTEP ir inovacijoms bei Energijos tiekimo tinklams pasirod÷ kaip sritys, 
kurioms skiriant papildomas l÷šas gaunamas vienas geriausių rezultatų ūkio perspektyvų atžvilgiu, 
šį signalą vert÷tų interpretuoti kaip rodantį poreikį gerinti bendrą privačias investicijas skatinančią 
aplinką.  
 
Labai svarbi rizika sietina su aukščiau išsakytais prioritetais yra susijusi su ilgalaikio poveikio 
pasireiškimu, t.y. efektyviu l÷šų panaudojimu. Jei ilgalaikiai pasiūlos pus÷s efektus sukuriantys 
poveikiai nepasireiškia, tuomet aukščiau pateiktų sričių pirmenyb÷ neb÷ra akivaizdi, ypač Žinių 
visuomen÷s veiksmų programai priklausančių intervencijos sričių atveju. Pasireiškiant tik paklausos 
efektams yra žymiai sunkiau įvardinti prioritetus, kadangi bendrai infrastruktūrai priskirtinų l÷šų 
efektas ryškesnis, bet trumpesnis, o per “minkštąsias” investicijas ateinantis paklausos efektas kiek 
nuosaikesnis, bet kiek ilgalaikiškesnis. Tačiau svarbiau yra pabr÷žti išvadą, jog šiuo metu per didelis 
d÷mesys yra skiriamas ES SF paskirstymo klausimui struktūros aspektu. Žymiai svarbesnis klausimas 
yra efektyvus l÷šų panaudojimas taip, kad l÷šos pasiektų ekonominį turinį ir paskatintų bent vieną iš 
trijų endogeninį ekonomikos augimą sąlygojančių dydžių (bendrąją infrastruktūrą, inovacijas bei 
MTEP ir/ar žmogiškuosius išteklius). Jeigu šie ilgalaikiai endogeninį ūkio augimą skatinantys efektai 
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nepasireiškia,  finansinio laikotarpio pabaigoje 2013 m. santykinis ES SF poveikio dydis BVP yra tik 
apie 1,04 karto, lyginant su scenarijumi be ES SF, o pasireiškus ilgalaikiams pasiūlos efektams – apie 
1,09 karto, – ir kuo ilgesnis horizontas nagrin÷jamas, tuo mažesn÷ yra liekamoji paklausos efektų 
įtaka.  
 
Efektyvaus ir neefektyvaus ES SF panaudojimo (pagal kompromisinį l÷šų paskirstymo variantą) poveikis BVP 
lyginant su situacija be ES SF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Išliekant santykinai spartiems Lietuvos ūkio augimo tempams bei dar išpl÷tus ES, galimyb÷ gauti 
analogiškai žymią paramą finansinio laikotarpio pabaigoje yra menka, o d÷l nutrūkusio ES SF l÷šų 
srauto paklausos efektai nustotų veikti ir sukeltų ekonomikos augimo sul÷t÷jimą. Kadangi paklausos 
efektai be pasiūlos pus÷s poveikio konkurencingumo neskatina, finansin÷s perspektyvos pabaigoje 
Lietuvos ūkio gal÷tų laukti stagnacija. D÷l šios priežasties būtų ypatingai svarbu didelį d÷mesį skirti 
administracinių geb÷jimų didinimui - ir ne tik l÷šų didesnio įsisavinimo pasiekimui, bet dar svarbiau - 
efektyvų l÷šų panaudojimą užtikrinančios sistemos sukūrimui. Tokios sistemos nebuvimo alternatyvūs 
kaštai (papildomai sukuriamo BVP min÷tuose efektyvaus ir neefektyvaus l÷šų panaudojimo 
scenarijuose skirtumas), vertinant pagal 2007-2015 m. laikotarpį yra apie 24 mlrd.Lt, matuojant 
palyginamosiomis 2000 m. kainomis. 
 
Visa tai rodo, kad šiuo metu dominuojantis klausimas apie l÷šų paskirstymą bei jų įsisavinimą tur÷tų 
būti iš esm÷s papildytas efektyvumo aspektu. Didžiausi alternatyvūs kaštai ir didel÷ neefektyvaus 
l÷šų panaudojimo rizika yra susijusi su žmogiškaisiais ištekliais siejamomis intervencijų srityse, 
tod÷l ši sritis ypač verta papildomo d÷mesio, juo labiau, jei būtų nutarta l÷šas perskirstyti šia linkme. 
Vertinant bendrai, efektyviai panaudojus visas 2007-2015 m. numatomas įsisavinti  l÷šas, susijusias 
su 2007-2013 m. finansiniu periodu, gal÷tų būti sukurta apie 52 mlrd.Lt papildomo BVP, matuojant 
palyginamosiomis 2000 m. kainomis. 
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 Išvados ir rekomendacijos 
 

• Pastaraisiais metais Lietuvos ekonomika padar÷ įspūdingą šuolį, tačiau egzistuoja 
rimtos struktūrin÷s problemos. 

• Artimiausius 10-15 metų pasaulio ūkio raidą didele dalimi lems sparti Pietryčių Azijos 
ir Indijos ekonomikų pl÷tra, kuri ženkliai įtakos ir procesus ES, did÷s konkurencinis 
spaudimas ir Lietuvos eksportuotojams. 

•  Augs NVS rinka, tod÷l padid÷s Lietuvos kaip tranzitin÷s šalies galimyb÷s.   
• Lietuva pasižymi nebloga infrastruktūra, gana aukštos kvalifikacijos darbo j÷ga bei 

išpl÷tota mokslo ir švietimo sistema, tačiau tarp pastarosios ir verslo vis did÷ja 
atotrūkis, menkai investuojama į taikomuosius tyrimus, vis labiau stinga kvalifikuotos 
darbo j÷gos ir modernių technologijų.  

Atlikti tyrimai ir apklausos kaip didžiausius šalies ūkio pl÷tros trukdžius ir galimas 
konkurencingumo praradimo vidines priežastis nurodo senkančius žmogiškuosius išteklius 
(kiekybine ir kokybine prasme), l÷tą gamybos modernizavimą ir menkas inovacijas. Lietuvos 
atsilikimas nuo išsivysčiusių šalių yra ypač didelis būtent informacin÷s visuomen÷s bei inovacijų 
diegimo ir tiriamosios veiklos srityse, kurios yra visuotinai pripažintomis kritin÷mis ekonomikos 
konkurencingumo.  

 
• 2004-2006 m. skirta ES SF parama prisid÷jo prie ūkio pl÷tros ir modernizavimo, 

tačiau tiesioginis atskirų įmonių r÷mimas turi ir neigiamą poveikį - iškraipo rinkos 
santykius.  

• Šiuo metu vidaus paklausa yra pakankamai didel÷, aktyvi darbo j÷ga gerai 
išnaudojama. Atliktas ūkio modeliavimas parod÷,kad jei dominuos paklausą skatinanti 
ES SF l÷šų įtaka, greta teigiamo trumpalaikio BVP išaugimo poveikio pasireikš 
struktūrinis atviro (į eksportą orientuoto) sektoriaus išstūmimo efektas, neigiamai 
paveiksiantis ilgalaikes ūkio augimo perspektyvas.  

• Užtikrinus efektyvų ES SF l÷šų panaudojimą, didesnį svorį išlaidose tikslinga skirti 
intervencijos sritims, susijusioms su žmogiškųjų išteklių skatinimu ir MTEP. 

• Modeliavimo rezultatai liudija, jog žinių visuomen÷s veiksmų programai 
priklausančios intervencijos sritys, Tiesiogin÷s paramos MTEP ir inovacijoms, 
Energijos tiekimo tinklų, Kaimo diversifikavimo ir Švietimo institucijų intervencijos 
sritys yra prioritetin÷s. 

 

Tačiau, kaip jau šiuo metu parod÷ 2004-2006 m. finansavimo periodas, vertinant tiesioginio 
finansavimo patrauklumą gali būti rizikinga remtis istoriniais duomenimis – čia tam tikrose srityse 
jau yra pasireiškęs per didelis privataus sektoriaus optimizmas ir nepakankamas rizikos įvertinimas. 
Dar svarbiau, dabartin÷ tiesiogin÷s paramos sistema iškraipo rinkos sąlygas bei sukuria nelygios 
konkurencijos galimybę. D÷l to signalą didinti Tiesioginę paramą MTEP ir inovacijomes bei 
Energijos tiekimo tinklams gali būti verta interpretuoti kaip poreikį gerinti bendrą investicinę 
aplinką bei skirti papildomą paramą geresnių bendrų ekonominių sąlygų kūrimui.  

Remiantis atliktų tyrimų ir verslininkų apklausų rezultatais bei  Nacionalin÷s Lisabonos strategijos 
įgyvendinimo programa nustatytose ES SF paramos 2007-2013m. paskirstymo pagal prioritetus 
gair÷se numatoma siekti  šių bendrųjų tikslų: 
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• spartaus ūkio augimo ilguoju laikotarpiu; 
• daugiau ir geresnių darbo vietų; 
• socialin÷s sanglaudos. 

 
Su šiomis nuostatomis derinasi siūlomi trys pagrindiniai prioritetai – produktyvi darbo j÷ga žinių 
visuomen÷je, konkurencinga ekonomika bei gyvenimo kokyb÷ ir sanglauda. Žmogiškųjų išteklių 
mobilizavimui ir gausinimui bei ūkio konkurencingumo didinimui ypač rekomenduotinos šios 
priemon÷s: 

• profesinio ir geografinio mobilumo skatinimas; 
• mokymosi visą gyvenimą skatinimas; 
• švietimo ir studijų paslaugų bei profesinio rengimo sistemos reformavimas ir 

tobulinimas; 
• mokymuisi gamyboje sąlygų sudarymas, įtraukiant darbdavius; 
• mokslo ir verslo bendradarbiavimo pl÷tojimas, parama MTEP; 
• inovacijų versle skatinimas; 
• smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos tobulinimas; 
• finansin÷s paramos smulkiajam ir vidutiniajam verslui pl÷tojimas; 
• informacin÷s visuomen÷s pl÷tra; 
• dirbančiųjų žem÷s ūkyje per÷jimo prie kitos ekonomin÷s veiklos r÷mimas; 
• .patikimo ir efektyvaus elektros ir gamtinių dujų tiekimo užtikrinimas;  
• energijos vartojimo efektyvumo visuomeniniame sektoriuje ir gyvenamajame 

būste bei atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo skatinimas. 
Nemažiau svarbus 

• pramoninių zonų, parengtų plyno lauko investicijoms, pl÷tojimas, siekiant 
pritraukti su moderniomis technologijomis ir į eksportą nukreipta gamyba 
susijusias TUI. 

Pageidautina suformuoti klasterinę struktūrą – užsienio kapitalo valdomos įmon÷s  tur÷tų apaugti 
vietinių subrangovų tinklu.  

• Šiuo metu dominuojantis klausimas apie l÷šų paskirstymą bei jų įsisavinimą tur÷tų 
būti iš esm÷s papildytas efektyvumo aspektu, tam skiriant tinkamas administravimo 
pastangas. Dalį gaunamos paramos tikslinga nukreipti administracinių geb÷jimų 
stiprinimui. 

Konkretus planuojamos paramos įvairioms priemon÷ms vykdyti dydis turi neviršyti numatomų l÷šų 
įsisavinimo galimybių bei priklausyti ir nuo planuojamų atitinkamų administracinių veiksmų masto. 
Pavyzdžiui, paramos aukštojo mokslo ir studijų sistemai naudingumo koeficientas labai priklauso 
nuo to, ar bus įvykdyta šios sistemos reforma. 

• Efektyviai panaudojus visas 2007-2015 m. numatomas įsisavinti  l÷šas, susijusias su 
2007-2013 m. finansiniu periodu, gal÷tų būti sukurta apie 52 mlrd.Lt papildomo BVP, 
matuojant palyginamosiomis 2000 m. kainomis. 
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Summary 

Evaluation of the areas for the EU Structural Funds’ assistance is aimed at efficient utilisation of the 
funds and at the preparation for the next programming period. The purpose of this Evaluation Report 
is to formulate guidelines on investment priorities for the period of 2007 – 2013. The following 
tasks have been identified in order to achieve this aim: 

• Review economic changes compared with the SPD programming period and identify the key 
factors of the present economic growth including employment; 

• Analysis of internal and external factors that may affect economic growth in Lithuania in 
2007 – 2013 including identification of potential obstacles; 

• Assess the main preconditions for a successful economic growth in the long term; 

• Identify future investment priorities by sectors taking account of the opportunities provided 
by the SF in accordance with the SPD and of the scope of the SF assistance planned for 
Lithuania in 2007 – 2013. 

In evaluating the impact of assistance and preparing the guidelines on investment priorities for 2007 
– 2013, guidance was taken from the methodologies recommended by the European Commission 
and from the experience in carrying out ex-antes evaluations gained by Lithuania and other 
countries; both quantitative and qualitative methods of analysis were applied. 

The analysis of the results and lessons of the SPD ex-ante evaluation, assessment and comparison of 
Lithuania’s current situation with the forecast situation for 2007 – 2013, and identification of 
relevant internal and external factors and restrictions affecting economic growth was based on the 
statistical analysis of national and foreign data (comparative, dynamics and SWOT analysis) and 
expert evaluations by Lithuanian and foreign expert institutions. The aforesaid analytical methods 
were also applied to the identification of the key preconditions of successful economic growth and 
of future investment priorities; these methods conform to the studies of the economic growth 
potential and the forecasts made on the basis of the macroeconomic model as well as with 
simulation modelling. 

The analysis has involved such criteria as the relevance of restrictions and factors affecting 
economic growth, appropriateness and compatibility (for example, with the macroeconomic 
situation) of means for the addressing of the problems, and the optimality of solutions. The 
evaluation criteria have been applied throughout the analytical process, with the individual criteria 
employed as relevant to the issue under examination. 

 

Overview of Development of Lithuania’s Economy 

Quite a short period has elapsed since restoration of Lithuania’s independence, however, 
fundamental changes have already taken place in the national economy. A recession, hyperinflation 
and high unemployment were observed, however, the legal basis for market relations and future 
privatization were laid. By the end of the period hyperinflation eventually came under control and 
the national currency introduced, with its exchange rate stabilized later. 

A positive break in the production sector took place in 1995 upon the start of the EU accession 
negotiations. The export quotas received and foreign direct investments helped to open the door to 
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Western markets. Rapid growth in exports became an engine for the entire economy, therefore, a 
positive GDP growth was observed in 1995 – 1998. Privatisation of enterprises gained pace and real 
income increased during that period. However, even though the real wages had increased by nearly 
one-third, no optimistic expectations of residents had formed and domestic market remained weak 
due to remaining high unemployment rate, bank crises, high loan interest rates and unclear fate of 
negotiations with the EU. The Russian crisis pushed Lithuanian export into deep recession, at the 
same revealing errors of the national fiscal policy. However, as a result of this crisis the government 
started pursuing strict fiscal policies, while enterprises cut their production costs and speeded up 
penetration into Western markets. 

Since 2002 new trends have emerged in the national economy such as a rapid growth in domestic 
consumption, decrease of unemployment rate, increase in the cost of labour and even structural 
shortage of labour. The turning point was determined by two factors: after major Lithuanian banks 
were taken over by foreign investors there has been a marked lowering of loan interest rates, while 
invitations for both NATO and EU membership has improved expectations of residents and of 
business in particular. This enabled maintaining high economic growth rates. In 2003, sustainable 
development of domestic demand and export as well as a borrowing book placed Lithuanian among 
European leaders in terms of the GDP growth and lowering unemployment rates. Joining the EU in 
2004 opened new opportunities for the country: considerable assistance from the EU funds had a 
stimulating impact upon agriculture and construction business; abolition of customs offices and 
export quotas had increased transport, trade and industrial activity. Exports of some goods in the 
eastern direction have also increased due to export subsidies from the EU budget. However, FDI 
flows in 2003-2004 were weaker than in 2002, while opening of labour markets in several EU 
Member States increased emigration from Lithuania, making the problem of labour shortage even 
more acute. 

 

Lithuanian Economic Indicators in the European Context 

EU economies function within a common economic space, therefore, differences between 
economies now at different levels of development will diminish in time. The EU Structural Funds 
assistance contributes to this process. Lithuania has made a huge leap during five years: its GDP 
(measured in PPS) has increased by as much ad 40.8% compared to the EU average of 12.6%; 
however, the overall level of Lithuanian economy still remains approximately twice as low as that of 
the EU. 

Five years ago unemployment rate in Lithuania doubled that of the EU average but it decreased by 
as much as 5.6 percentage point during the period, which is more than in any other EU Member 
State; since April 2005 it has been lower than the EU average. This change was caused mainly by 
intensifying emigration of citizens looking for jobs abroad. This process has become a serious threat 
to Lithuania’s economic development. It is very difficult to reverse this trend due to the fact that 
wage rates in the country are several times lower than those in developed countries. 

In Lithuania the share of R&D expenses in the GDP (0.69%) is three times smaller than in the EU-
15 and five times smaller than in Japan. However, the greatest issue is that only 6.7% of researchers 
are employed by businesses, which is the lowest rate among the EU Member States. According to 
Eurostat, last year Lithuania occupied the last place according to the internet penetration rate but a 
middle position according to the share of businesses using e-government services (65%). 
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Lithuania has the lowest rate of FDI per capita among the EU Member States; in recent years the 
country has been less successful in attracting foreign investment compared to other new EU 
members. 

 

Peculiarities of Development of Neighbouring Markets  

At the end of the past century, three super economies – the US, EU and Japan accounted for over 
70% of the world’s total value added. However, new economic centres have been emerging in recent 
years, first of all in Eastern Asia (China, etc.) and Southern Asia (India, etc.); the role of Latin 
America and CIS has been increasing as well. 

Targeted economic policies of India and the southern-Asian tigers such as Taiwan and South Korea 
accompanied by globalization processes have caused a sprint of countries of the “rising economy”: 
according to the World Bank, the average annual change in the real GDP in the developing countries 
will amount to 3.4% in 2000-2006, doubling that of the developed countries. Similar trends should 
prevail in the coming decade too. However, there are grounds for believing that the rate of 
disappearing of regional development disproportions will be even higher than it is forecast. In recent 
years China’s development indicators have exceeded the most optimistic expectations, while the 
EU’s economy, on the contrary, has been developing according to the worst-case scenario. It is 
estimated that both China and India will develop very rapidly in the next 15 years; India’s average 
annual economic development rate will reach approx. 6% or even 7-8% if the reforms in India are 
more active. Rapid development of Brazilian and Russian economies is also expected. 

A rather detailed review of the prospects of the EU economy is presented in a study commissioned 
by Siemens AG. The study is based on a survey of 116 experts. It is anticipated that knowledge and 
improvements in the new product development and production process management will be the 
engine of European economy. EU’ efforts to compete with such countries as China and India will be 
successful only in part, therefore, its economic priorities will change toward increasing of the role of 
trade and services. Concentration of capital and enterprises producing engineering goods (means of 
production) will be observed in Europe, while production of most intermediate consumption 
products will probably be moved outside Europe. It is expected that population’s mobility will 
increase and processes of migration to Europe will become more active; the pension age will be 
deferred. Technological development will speed up and product lifetimes will become shorter. 
Economic development in Europe will be slow, which prediction is in line with short-term forecasts 
published by different institutions, according to which the EU growth rate will be approx. 2% in the 
nearest future. 

Lately the CIS region has been developing quite rapidly, which is mainly determined by the increase 
in prices of energy resources and metals. Flows of income from export of oil, gas and other raw 
materials to Russia and Kazakhstan create favourable conditions for the development of these 
countries, the Ukraine and Belarus. Development of the CIS markets opens new opportunities for 
Lithuanian exporters and creates conditions for the growth of income from transit. 

 

New Opportunities and Obstacles (SWOT Analysis) 

Lithuania’s membership of NATO and EU ensures economic and political stability and provides 
new opportunities for business development. At the same time, Lithuania maintains historical ties 
with the CIS countries and, due to its favourable geographical position, is considered to be a 
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potential bridge between Western and Eastern markets. In the future, the South-Eastern Asian and 
CIS macro-region may emerge as a new global economic centre as its development has been very 
rapid and it controls the majority of the world’s mineral resources. As flows of goods between the 
East and the West increase Lithuania may make use of its favourable transit position, however, it 
will be an object of increased attention (and political pressure) on the part of Russia as it borders 
with this country. 

The Lithuanian legal framework for business has been harmonized with the EU acquis and should 
be treated as favourable for investment and economic development. However, the regulation of 
labour market relations is too detailed and the procedures for land acquisition and issue of building 
permits are too bureaucratic and complicated, which diminishes Lithuania’s opportunities in the 
competition with the neighbouring countries for foreign investments. 

Natural resources of Lithuania are quite scarce and include arable land, timber, ground water, peat 
and raw materials for construction; Lithuania has some oil resources. As distinct from natural 
resources, the importance of labour resources is constantly increasing, with the qualified labour at 
affordable cost being the priority. Investors note that Lithuanian labour force is qualified and 
competitive, the number of qualified specialists per 1000 population is in line with the average 
indicator of developed countries, while wage rates are among the lowest in the EU. However, 
requirements for labour force increase along with economic growth and increase in productivity. At 
present a strong shortage of highly-qualified employees (including qualified blue-collar workers) is 
already felt. The number of specialists with highest qualifications related to the development of 
research-intensive industries is increasing at the rate which is not satisfactory. Intensifying migration 
of labour has a negative impact upon the situation. Future brain-drain processes can weaken the 
country’s intellectual potential considerably. 

According to the findings of company management surveys, in general management give a positive 
evaluation of the country’s infrastructure  including roads and power and telecommunications 
networks; the internet quality is quite high. However, a more in-depth analysis shows that Lithuania 
is not easily accessible, for example, for foreign tourists. It is separated from Europe by Poland, 
which has poor roads and no European-track railways. Furthermore, railway infrastructure in 
Lithuania requires modernization. The energy system is well developed but integrated into CIS and 
not the EU. The situation will change upon implementation of strategic Via Baltica and Rail Baltica 
projects and upon construction of the Northern Bridge (a connection between Lithuania’s power 
networks with those of Finland and later Sweden). If a new nuclear power plant is constructed, a 
power bridge to West European countries will be required. ICT infrastructure is of quite high quality 
in Lithuania, however, it needs to be updated taking account of active global processes (in Asia in 
particular). 

In recent years Lithuania’s macroeconomic indicators have been excellent and the economic 
development has been rapid. The country’s economy is open and is actively participating in 
international trade; exports account for almost one-half of the GDP and is diversified both by 
commodities and regions. Lately the domestic market has become stronger, however, a shortage of 
labour is felt and its cost is rising; high technologies account for a very small part of production; 
productivity is several times lower than in the developed countries. Intensive penetration of Asian 
companies (which are quickly improving product quality, with the prices being low) is a threat to 
Lithuanian exporters. However, outsourcing practices are expanding all over the world, which opens 
opportunities for Lithuania to attract larger FDI flows and for modernizing production. Both 
Lithuania’s geographic situation and EU membership are very favourable for the provision of 
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logistical services and production of goods based on raw materials import from the East and supply 
of products to the West. Rapid growth in income from raw materials export encourages Russian 
investors to direct part of spare funds to lower-risk countries including Lithuania. 

The World Bank has stated that Lithuania and other Baltic States have managed to diversify 
industrial structure and to achieve rapid development of export, with the reduction of the share of 
traditional export and the increase in the share of high technologies in exports. According to the 
World Economic Forum, from the standpoint of competitiveness only Slovenia and Hungary of the 
new EU Member States rank above Lithuania which occupies the 48th place in the world. The World 
Bank notes that Lithuania and Latvia lag behind the other new Member States by the share of high-
tech industries in exports. 

In the area of FDI  attraction, Lithuania is behind Estonia, the Czech Republic and Slovakia, facing a 
serious threat of losing attention of foreign investors as attractiveness of labour has diminished, 
while tax rates are being reduced by the neighbouring countries as well. A marked increase in the 
level of innovations would be hardly possible without foreign investors’ contribution. 

The system of education and studies is relatively well developed: according to the share of 
educated young people Lithuania is above most EU Member States; Lithuania’s indicator of higher-
school students per 1000 population is one of the best in the world. Government expenditure for 
education and studies accounts for approx. 5% of GDP, which is similar to most developed 
countries, however, due to the large number of students the amount per student is quite small. The 
education and studies sector receives almost no funding from the private sector, which is a 
peculiarity of the Lithuanian education system. As it is stated in the World Bank’s report, there is no 
close cooperation between the academic community and business; substantial changes in the higher 
education system are necessary. 

The EU SF assistance granted in 2004 – 2006 was allocated in a targeted way, however, evaluation 
of the actual impact is difficult due to the shortness of period elapsed from the beginning of 
implementation of the programme. According to evaluators, although the allocation has been 
targeted, the evaluation of efficiency of the funds utilization will only be possible after the end of 
the programming period. In the experts’ opinion, according to the information available, the 
assistance is underutilised and the risk that it will not be utilized in full is increasing. 

 

Recommendations for the Allocation of the EU Assistance by Priorities 

Lithuania as the EU Member State takes part in the implementation of the Lisbon Strategy jointly 
with other Member States; therefore, evaluation of the strategy’s relevance to the country’s needs 
and clear identification of priorities is one of the main tasks of the national economic policy. 

Allocation of the EU SF assistance according to priorities should be based on the results of studies 
(including the country’s SWOT analysis) and related to the National Programme on Implementation 
of the Lisbon Strategy. 

The future EU SF assistance should be directed to the implementation of the following priorities: 

• Productive labour force in a knowledge society; 

• Competitive economy; 

• Quality of life and cohesion. 
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With the increase in competitiveness considered to be the key priority, development should be 
focused on intangible resources. Development of human resources would help resolve the issue of 
inadequacy of the vocational training system in view of rapidly changing business needs and 
mobilize labour market resources, resulting in the expansion of opportunities for re-qualification and 
lifelong learning. It should be noted that the shortage of highly-qualified specialists is one of the 
factors limiting development of innovations. 

More attention should be devoted to the development of industrial areas prepared for green-field 
investment, which would increase FDI flows, and to the increase in energy efficiency.  

Quantitative Analysis of Investment Priorities  

The aim of the investment priority analysis is to identify investment priorities by intervention areas. 
However, in addition to the allocation of funds, the effect of investments upon the economy depends 
on other factors as well. It is important to assess the potential effect of insufficient utilisation of 
funds according to their economic purpose and in which areas the utilisation should be increased. 
Therefore, the investment priority analysis has been divided into three parts: 

• Identification of priorities according to intervention areas; 

• Assessment of the effect of the funds‘ inappropriate utilisation from the economic 
standpoint; 

• Determination of the importance of the funds utilisation improvements. 

The first part aims to identify, based on modelling and applying the key criteria relevant to 
sustainable growth of Lithuania‘s economy as identified by earlier qualitative analysis of current 
situation, the intervention areas which should be given a priority, i. e. the areas the relative weight of 
which in the current funds allocation structure should be increased. 

The purpose of the second part is to rank the intervention areas in the order of their negative effects 
in case when the investment does not achieve the desired long-term economic effect, i. e. when the 
EU SF assistance has the demand-promoting rather than the long-term supply-side effect. Such 
analysis allows identifying the areas in which inappropriate/inefficient use of funds has the highest 
deteriorating effect upon the economic situation compared to potential highest efficiency of the 
funds utilisation and the areas in which efficiency of utilisation should be in the focus of attention 
while re-allocating the assistance, thus ensuring that the funds are used according to their economic 
content and produce both demand and supply effects. 

The third part aims to answer the question as to what economic effect could be achieved by 
improving the rate of utilisation in different intervention areas and which intervention areas should 
be chosen for the concentration of administrative efforts to increase utilisation. Although the issue of 
improving utilisation is close to the first one (identification of priorities according to intervention 
areas), however, in this case improvement of utilisation does not require a reallocation of funds on 
account of other intervention areas. 
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Macroeconomic Model for the Identification of Investment Priorities 

The European Commission (EC) recommends that quantitative justification of the allocation of the 
EU SF assistance is provided. As, in the EC‘s opinion3, only macroeconomic modelling can 
simulate complex interrelationships between macroeconomic variables, such modelling is applied in 
Lithuania to the assessment of investment priorities on subject basis.  The macroeconomic model 
used for the identification of investment priorities has been developed based on the methodological 
guidance of the EC4; experience of other countries in conducting ex-ante evaluations involving 
macroeconomic modelling (mainly EcoRet and HERMIN models); other macroeconomic models 
focussing on the supply side (mainly Murphy model); and the experience in developing other 
macroeconomic models in Lithuania (such as LitMod, LEMM). 

The macroeconomic model developed for Lithuania enables to analyse both demand and supply 
effects of the EU SF assistance taking account of the relevant primary supply impulses (on 
infrastructure, R&D, human resources, private and public investments etc.) – the latter were 
identified based on the experience of ex-ante evaluation studies in other countries taking guidance 
from the overall logic of the SF effects and in consultation with the SF Administration Division of 
the EU Programme Management Department of the Ministry of Finance. Furthermore, the 
macroeconomic model takes account of potential sectoral limitations (the bottom-up principle has 
been applied in the model). 

The model is a dynamic one, with the dynamics of its endogenous variables (the most important of 
which are the GDP, investment, productivity, employment, wages, GDP deflator, fiscal deficit, 
import and export) depending on the three conditions: aggregate supply, aggregate demand, and 
sectoral (dis)balance if they statistically reliably affect changes in the endogenous variables. Except 
for some calibration cases, most parameters of the model have been subjected to econometric 
evaluation. Although small number of observations is usually considered to be an important obstacle 
to the econometric evaluation of parameters, this problem becomes much less relevant if the model‘s 
parameters are assessed taking account of all the parameter limitations as described in the theory of 
economics (with the method of maximum probability of all information employed) in the system of 
equations rather in any individual equation. It should be noted that the ratios used such as the 
elasticity of replacement of production factors in the production function, the elasticity of 
replacement of the goods sale in both domestic and foreign markets in the product transformation 
function etc. are very similar to those applied in other countries‘ models, at the same time reflecting 
specific national characteristics. 

 

Results of Modelling of the EU Structural Funds Effect 

 

Certain conclusions on potential effect of the EU Structural Funds can be drawn based on 
experience gained in the area of model development and simulation modelling. Direct demand 
effects, which can be considered to be positive, increase value added, wage rate and overall 
investment in a country (mainly due to growth in government investment). However, increase in 

                                                 
3 European Commission. Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology. Working paper 8.  
4  a) European Commission. The Ex-Ante Evaluation of the Structural Funds Intervention. Working paper ; b) European 
Commission. The new programming period, 2007-2013: Methodological Working Papers. Draft Working Paper on Ex Ante 
Evaluation (Draft: October, 2005).  
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inflation rate and current account deficit is the main related negative effect. This is caused both by 
the increase in imports directly related to investments (in Lithuania, most investment goods are 
imported) and by the decrease in the competitiveness of the open (exporting) sector as a result of 
growth in the average wage rate due to the increase in the closed sector‘s wage rates (mainly private 
and public service sectors) – the EU SF are focussed on the closed sector of the economy. Where the 
assistance is used for the promotion of human resources, the demand-based effect upon the aforesaid 
loss of competitiveness is stronger compared to the utilisation of funds for the promotion of 
innovations and infrastructure development. It should be noted that only the demand effect is 
discussed here, i. e. it is considered that funds allotted for the human resources area are being used 
ineffectively and do not achieve the economic objective of creating a long-term production potential 
(the supply effects are discussed below). 

Allocation of the assistance for infrastructure has another important negative effect. Due to limited 
capacities of the construction sector an increase in government investment both causes pressures 
upon prices and pushes out private investment in the highly productive open sector. In the short 
term, this makes the problem of shortage of labour even more urgent as enterprises are forced to 
compensate for the shortage of capital with labour, whereas in the long term the pushing out of 
private investments creates a threat of technological backwardness as, with scarce inflows of foreign 
direct investments, export remains perhaps the only reliable means of financing the import of 
investment goods, which is the main way to acquire new technologies. The effect of pushing out of 
private investments, in principle, does not manifest itself when the funds are allotted for the 
development of human resources and innovations and not for infrastructure. 

At present the Lithuanian economy is under quite a serious pressure when the demand is relatively 
high and production capacities and labour are well-utilised, while successful further growth of the 
economy requires investments that would solve the problem of labour shortage and enable to 
acquire competitive technologies. The usefulness of additional funding is not limited to contributing 
to the activation of  aggregate demand – this would result in some short-term speeding up of 
economic growth and but create problems in the long term. Therefore, in order to avoid a one-sided 
demand effects, the funds must achieve the desired long-term economic effect, i. e. must be utilised 
efficiently according to their economic content rather than spent. 

If one evaluates long-term effects of the supply side when the allocated funds are used effectively, 
the maximum positive effects on the economic growth potential and competitiveness are observed in 
the areas related to human resources; intermediate effects are seen in promotion of innovations; and 
the minimal effects are seen in the infrastructure area. Where funds are used ineffectively, i. e. only 
demand effects discussed above are observed, promotion of human resources becomes the least-
attractive area.  

Results of modelling of the effect of alternative funds allocation upon the economy show that, when 
at least one of the key criteria (GDP at comparative prices; productivity; and export as % of GDP) is 
applied, sustainable growth of the economy  (based on competitiveness rather than on domestic 
demand) would benefit most from the increase in the relative weight of the following intervention 
areas in the allocation of the EU SF assistance (compared to the present allocation which is  
compromise in character): 

• All intervention areas of the Knowledge Society Action Programme (in particular, 
employment and flexible labour market); 

• Direct support for R&D and innovation (Innovation Promotion Action Programme); 
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• Energy supply systems (Economic Infrastructure Action Programme); 

• Diversification of rural activities and educational establishments (Cohesion Promotion 
Action Programme). 

 

For example, if support for the employment and flexible labour market area falling within the 
Knowledge Society Action Programme is increased by four percentage points (with the support for 
other intervention areas reduced in accordance with previous proportions), during the period of 
2007-2013 the GDP would increase by LTL 4 billion at the comparative prices of 2000. 

However, one should not forget several important aspects. Firstly, improvement of results through 
increasing the relative weight of such intervention areas as direct support for R&D and energy 
supply systems (and, partially, diversification of rural activities) is related mainly to a stronger and 
more sustainable effect of private investment upon economic growth as established by the model 
(while it is assistance in these areas that represents the primary impulses upon private sector 
investment). However, as already has been shown by the 2004 – 2006 funding period, it may be 
risky to rely upon historical data in evaluating the attractiveness of direct funding – in certain areas, 
too strong optimism of the private sector as well as underestimation of risks have already manifested 
itself. However, the main problem related to the government support for the public sector lies in an 
ineffective system creating market deformations and risks of unfair competition (the model contains 
no mechanisms allowing to clearly detect these aspects). Therefore, even though the model has 
shown that direct support for R&D and energy supply systems are the areas that would yield best 
results in terms of economic perspectives if additional funding is allotted to them, this signal should 
be interpreted as the need to improve the investment environment.  

A significant risk related to the identified priorities pertains to long-term effects, i.e. efficient 
utilisation of the assistance. If long-term effects creating supply-side impacts are not observed, then 
priority of the above areas is no longer obvious, in particular the areas falling within the Knowledge 
Society Action Programme. Where only demand-side effects manifest themselves, prioritisation is 
much more difficult as the effect of funds allotted to the general infrastructure is more distinct but 
shorter, while the demand effect obtained through soft investments is more moderate but of a longer 
term. However, it is more important to conclude that at present structural aspects of allocation of the 
EU SF assistance is over-emphasised; attention should be focussed on the utilisation of funds 
according to their economic content and on achieving that the assistance promotes at least one of the 
factors of endogenous economic growth (general infrastructure, R&D and/or human resources). If 
these long-term effects do not manifest themselves, at the end of financing period (2013) the relative 
impact of the EU SF upon the GDP would be only around 1.04 times compared to the scenario 
without the EU SF, while in case of manifestation of the long-term supply effects it would be around 
1.09; the longer the time horizon considered, the lower the residual impact of demand effects. With 
the country‘s economic growth rates remaining relatively fast and with potential further enlargement 
of the EU, the opportunities for receiving analogous considerable support at the end of the financing 
period are scarce, whereas the demand effects would disappear as a result of discontinuation of the 
EU SF assistance flows, causing a slow-down of economic growth. As the demand effects do not 
stimulate competitiveness without the supply-side impact, the Lithuanian economy could become 
stagnant at the end of the financing period. Therefore, it is critical to focus attention on the building 
of administrative capacities and on the development of a system ensuring efficient utilisation of 
funds – not only on increasing the rate of the funds‘ utilisation. It has been estimated that alternative 
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costs of the lack of such system (the difference between the GDP increases in the scenarios of 
efficient/inefficient use of funds as described above) in 2007-2015 amount to around LTL 24 billion 
at comparative prices of 2000. 

One may conclude that the present treatment of the assistance allocation and utilisation issue should 
be supplemented by an essential aspect of efficiency. The highest alternative costs and the highest 
risk of inefficient use of funding are connected with the intervention areas related to human 
resources, therefore, they require more attention, especially if a decision is adopted to reallocate the 
funds for the benefit of this area. In general, efficient utilisation of the assistance granted for 2007 – 
2015 (related to the financing period 2007-2013) could result in the creation of around LTL 52 
billion as extra GDP at comparative prices of 2000. 

 
Conclusions and Recommendations  
 

• Lithuania’s economy has made an impressive leap in recent years; however, serious 
structural problems exist. 

• In the next 10 to 15 years, development of the global economy will be determined by a 
rapid growth of the economies of South-Eastern Asia and India. This will also affect the 
EU processes; competitive pressures upon Lithuanian exporters will increase. 

• The CIS markets will expand, therefore, opportunities for Lithuania as a transit country 
will improve. 

• Lithuania is characterized by a developed infrastructure, highly-qualified labour force, 
and a developed system of education and studies, however, the gap between the latter and 
business is widening, investments in applied research are insufficient, and a lack of 
qualified labour and modern technologies is increasingly felt. 

 
The results of relevant studies and business surveys show that diminishing human resources (both 
quantitatively and qualitatively), slow modernization of production and low investments levels 
represent the most important obstacles to Lithuania’s economic development as well as one of the 
potential internal reasons for the loss of competitiveness. The distance between Lithuania and the 
developed countries is most obvious in such areas as information society, promotion of innovation 
and R&D, which have been universally recognized as critical for economic competitiveness. 
 

• The EU SF assistance granted in 2004 – 2006 has contributed to the economic 
development and modernization, however, direct support for enterprises has also a 
negative aspect as it causes market deformations. 

• At present domestic demand is quite high and the active labour force is well utilized. An 
economic modelling exercise has shown that, if the demand-stimulating effect of the EU 
SF assistance prevails, the positive short effect of GDP growth will be accompanied by a 
structural effect of pushing out of the open (export-oriented) sector, which will have a 
negative impact upon long-term prospects of the country’s economic development. 

• After efficient utilization of the EU SF assistance is secured, more funds should be 
allocated to those intervention areas that are related to the human resource promotion and 
R&D. 

• Based on the modelling the following priority intervention areas have been identified: area 
falling within the Knowledge Society Action Programme, Direct Support for R&D and 
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Innovation, Energy Supply Networks, Diversification of Rural Activities and Educational 
Establishments. 

 

As shown by the 2004 – 2006 funding period, however, it may be risky to rely upon historical data 
in evaluating the attractiveness of direct funding – in certain areas, too strong optimism of the 
private sector as well as underestimation of risks have already manifested themselves. Even more 
importantly, the present system of direct support distorts market conditions and creates opportunities 
for unfair competition. Therefore, this signal should be interpreted as the need to improve the overall 
investment environment and to increase assistance for the improvement of general economic 
conditions.  

Based on the results of studies and business surveys and taking guidance from the Guidelines on the 
Allocation of the EU SF Assistance by Priority Areas for 2007 – 2013 forming part of the National 
Programme for the Implementation of the Lisbon Strategy the following broad objectives have been 
identified: 

• Rapid economic growth in the long term; 

• More and better jobs; and 

• Social cohesion. 

The three key priorities proposed – productive labour force in a knowledge society, competitive 
economy and quality of live and cohesion – are in line with these objectives. The following 
measures would be of particular use in mobilising and augmenting human resources and in 
increasing competitiveness of the economy: 

• Promotion of vocational and geographic mobility; 

• Promotion of lifelong learning; 

• Reforming and improvement of the education/study services and of the vocational training 
system; 

• Provision of conditions for on-the-job training with the employers involvement; 

• Development of cooperation between research and business, support for R&D; 

• Promotion of business innovations; 

• Improvement of SME environment; 

• Development for financial support for SME; 

• Information society development; 

• Support for farmers’ transition to alternative economic activities; 

• Ensuring reliable and efficient supply of power and natural gas; 

• Promotion of energy efficiency in the government sector and the dwelling sector and 
promotion of use of renewable energy sources. 
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Not less important: 

• Development of industrial area prepared fro green-field investments in order to attract FDI 
related to high technologies and to export-oriented production. 

A cluster structure should be formed – foreign-capital enterprises should be surrounded by a 
network of local subcontractors. 

• The present treatment of the assistance allocation and utilisation issue should be 
supplemented by the essential aspect of efficiency, with administrative efforts focussed in 
this direction. Part of the assistance should be earmarked for the building of 
administrative capacities. 

Specific allocations for the implementation of measures must not exceed the estimated funds 
utilisation capacities and depend, inter alia, on the scope of planned administrative actions. For 
example, the rate of assistance to the system of higher education and studies highly depends on the 
success of completion of the system’s reform. 

• Efficient utilisation of the assistance allotted for 2007 – 2015 (related to the financing 
period 2007-2013) could result in the creation of around LTL 52 billion as extra GDP at 
comparative prices of 2000. 
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2.  Vertinimo tikslas, apimtis ir metodologija 
 

2.1 Vertinimo tikslas ir uždaviniai 
 
Struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo ataskaitos tikslas yra parengti rekomendacijas d÷l 
investavimo prioritetų 2007-2013 m. Šio tikslo pasiekimui formuluojami šie uždaviniai: 

 
1. Ekonominių pokyčių (lyginant su BPD programavimo laikotarpiu) apžvalga ir esminių 

faktorių, įtakojančių dabartinį ekonomikos ir užimtumo augimą, įvertinimas. 
2. Išorinių ir vidinių veiksnių, galinčių įtakoti ekonomikos augimą Lietuvoje 2007-2013 m. 

analiz÷, išskiriant potencialias kliūtis. 
3. Pagrindinių poreikių s÷kmingam ekonomikos augimo ilgalaik÷je perspektyvoje įvertinimas. 
4. Atsižvelgiant į struktūrinių fondų teikiamas galimybes pagal BPD ir į planuojamas Lietuvai 

struktūrinių fondų apimtis 2007-2013 m., busimų investavimo prioritetų nustatymas. 
5. BPD išankstinio vertinimo rezultatų apžvalga ir įvertinimas.  
 

 

2.1 Metodologinis požiūris 
 
Atliekant būsimų ES struktūrinių fondų paramos sričių vertinimą ir formuluojant rekomendacijas d÷l 
investavimo prioritetų 2007-2013 m. vadovaujamasi Europos komisijos (EK) rekomenduojamomis 
metodologin÷mis nuostatomis5 bei Lietuvos ir kitų šalių ankstesnių išankstinio vertinimo studijų 
patirtimi. Atliekant būsimų ES struktūrinių fondų paramos sričių vertinimą ir formuluojant 
rekomendacijas d÷l investavimo prioritetų 2007-2013 m. taikomi kiekybiniai ir kokybiniai analiz÷s 
metodai.  
 
Analizuojant BPD išankstinio vertinimo rezultatus, lyginant  bei vertinant dabartinę ir 
prognozuojamą 2007-2013 m. Lietuvos ūkio situaciją, identifikuojant aktualius vidaus bei išor÷s 
veiksnius ir apribojimus ūkio augimui ir pan. vadovaujamasi augimo diagnostikos metodologiniu 
požiūriu6, pabr÷žiančiu, jog norint užtikrinti spartų ilgalaikį ūkio augimą yra svarbu identifikuoti ir 
šalinti labiausiai ūkio augimą ribojančius veiksnius, o ne bendrai visomis kryptimis skatinti ūkio 
augimą. Atliekant analizę daugiausiai remiamasi statistine Lietuvos ir užsienio duomenų 
lyginamąja, dinamikos, silpnųjų ir stipriųjų pusių analize bei užsienio ir Lietuvos institucijų ekspertų 
bei specialistų vertinimais (pavyzdžiui, išsakytais Europos centrinio banko, Pasaulio banko, 
Tarptautinio valiutos fondo, Finansų ministerijos, Lietuvos banko, Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto, Ūkio ministerijos, privačių bankų ekspertų studijose, įmonių vadovų pasisakymuose 
spaudoje, apklausose bei įvairiuose kituose pirminiuose ir antriniuose šaltiniuose).  
 

                                                 
5  European Commission. The Ex-Ante Evaluation of the Structural Funds Intervention. Working paper 2.  
   European Commission. Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology. Working paper 3.  
6 H.Ricardo, D.Rodrick ir A.Velasco (2005) Growth Diagnostics http://ksghome2.harvard.edu/~rhausma/new/growthdiag.pdf  
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Pagrindinių poreikių s÷kmingam ekonomikos augimo ilgalaik÷je perspektyvoje įvertinimas bei 
būsimų investavimo prioritetų vertinimas taip pat remiasi aukščiau įvardintais analiz÷s būdais, 
tačiau žymiai didesnis svoris skiriamas ūkio augimo potencialo tyrimui ir makroekonominio 
modelio pagrindu formuojamoms prognoz÷ms bei imitaciniam modeliavimui (analizuojant 
investavimo prioritetus).  
 
Analiz÷s metu buvo taikomi ekonomikos augimo apribojimų ir veiksnių aktualumo, priemonių 
problemoms spręsti tinkamumo, jų suderinamumo (pavyzdžiui, su makroekonomine situacija) bei 
sprendimų optimalumo kriterijai. Vertinimo kriterijai taikyti visame analiz÷s procese ir naudoti tada, 
kai konkretus kriterijus yra aktualus nagrin÷jant tam tikrą klausimą.  

2.2 Analiz÷s principai 
 
Būsimų investavimo prioritetų nustatymas 2007-2013 m., atsižvelgiant į struktūrinių fondų 
teikiamas galimybes pagal BPD, bus pagrįstas šiais principais:  

- būsimų investavimo prioritetų nustatymas turi tur÷ti kiekybinį pagrindimą, 
- n÷ra vienintelio “geriausio sektoriaus” kriterijaus; būtina atsižvelgti į ilgalaikę ūkio pl÷tros 

strategiją, tikslų darną bei specifinius nagrin÷jamo laikotarpio ūkio augimo ir ekonomin÷s 
politikos apribojimus, 

- parenkant investavimo sritis nagrin÷tina, kokį rodiklių pokytį sąlygos papildomos 
investicijos, o ne tai, kokiose srityse dabar tam tikri rodikliai yra geri, 

- būtina taikyti modelius, kurie leistų atsižvelgti į ūkio sektorių sąveiką ir pateiktų bendrąjį, o 
ne dalinį makroekonominį poveikį, 

- prioritetų parinkimas turi remtis imitaciniu modeliavimu ir geriausios alternatyvos paieška. 
 

2.3. Būsimų ES SF paramos sričių vertinimo kertiniai etapai  
 

Remiantis pasirinkta Būsimų ES SF paramos sričių vertinimo metodika, vertinimas yra padalinamas į 
3 kertinius etapus. 
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Paveikslas 1. Kertiniai vertinimo etapai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 etape (trukm÷ - 1 m÷n.) rengiama ir pateikiama būsimų paramos sričių prioritetų vertinimo 
metodologija, kuri pakoreguojama pagal gautus pasiūlymus. Šiam darbui numatomos 22 darbo 
dienos. Per šį laikotarpį projekto vadovui numatyta 10 darbadienių, pagrindiniam ekonomikos 
prognozavimo ekspertui  – 20 darbadienių. 
 

2 etape (trukm÷ - 3 m÷n.) paraleliai dirbama dviem kryptimis. Pirmoji apima dabartin÷s ūkio 
situacijos, jos galimų pokyčių nagrin÷jimą, aktualių vidaus bei išor÷s veiksnių bei apribojimų 
identifikavimą bei rangavimą, o taip pat poreikių ir priemonių s÷kmingam ūkio augimui nustatymą. 
Antroji apima BPD išankstinio vertinimo rezultatų apžvalgą ir įvertinimą, makroekonometrinio 
modelio kūrimą ir prognozių skaičiavimą. Galiausiai atliktos analiz÷s pagrindu parengiama tarpin÷ 
ataskaita. Šiam darbui numatomos 66 darbo dienos. Projekto vadovui numatomi 35 darbadieniai, 
pagrindiniam ekonomikos prognozavimo ekspertui – 30 darbadienių, vyr. prognozavimo ir 
ekonomin÷s analiz÷s ekspertui – 16 darbadienių, prognozavimo ir ekonomin÷s analiz÷s ekspertui – 
10 darbadienių  ir papildomiems ekonomin÷s analiz÷s ekspertams -  50 darbadienių.  
 

Geguž÷ /Birželio vid.  

1 etapas 
Parengiamieji darbai 

 
 

2 etapas 
Situacijos analiz÷ ir 

modelio kūrimas 
 

3 etapas 
Imitacinis modeliavimas, 
pasiūlymų formulavimas 

 

Metodologijos rengimas ir tvirtinimas Tarpin÷s ataskaitos parengimas Galutin÷s ataskaitos parengimas 

Išankstinio vertinimo 
makroekonominio modelio kūrimas, 
prognozavimas  

SF poveikio ūkiui jautrumo analiz÷ 

S÷kmingo ilgalaikio ūkio augimo 
priemonių nustatymas  

SF apimčių, panaudojimo alternatyvų 
analiz÷ ir geriausiosios paieška 

Ūkio augimo 2007-2013 m. išor÷s ir 
vidaus veiksnių analiz÷  

Programin÷s įrangos kūrimas 

Esamos situacijos bei laukiamų 
pokyčių apžvalga ir įvertinimas  

BPD išankstinio vertinimo rezultatų 
apžvalga ir įvertinimas  

Birželio vid. / Rugs÷jo vid. Rugs÷jo vid. /. Gruodis 
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3 etape (trukm÷ - 3 m÷n.) kuriama imitaciniam modeliavimui bei geriausios alternatyvos parinkimui 
reikalinga programin÷ įranga, reikiamais pjūviais sisteminama informacija apie SF, ir, nagrin÷jant jų 
panaudojimo alternatyvas, imitaciniu ir optimizavimo būdu ieškoma geriausia pagal 2 darbų etape 
užsiduotus tikslus ir nustatytus apribojimus. Papildomai atliekama SF struktūros, apimčių ir pan. 
jautrumo analiz÷, siekiant pagrįsti SF poreikį bei įvertinti l÷šų panaudojimo bei alternatyvių 
finansavimo schemų galimą įtaką ūkio augimui ir kitiems aktualiems rodikliams. Susisteminti 
rezultatai, analiz÷s pagrindu gautos išvados ir rekomendacijos pateikiamos galutin÷je ataskaitoje. 
Šiam darbui numatomos 66 darbo dienos.  Projekto vadovui numatomi 35 darbadieniai, 
pagrindiniam ekonomikos prognozavimo ekspertui – 30 darbadienių, vyr. prognozavimo ir 
ekonomin÷s analiz÷s ekspertui – 16 darbadienių, prognozavimo ir ekonomin÷s analiz÷s ekspertui – 
10 darbadienių  ir papildomiems ekonomin÷s analiz÷s ekspertams -  50 darbadienių.  
 
 
3. Esamos situacijos (ES kontekste) bei laukiamų pokyčių apžvalga ir įvertinimas 

3.1 Lietuvos ūkio raidos apžvalga 
 

Norint argumentuotai įvertinti šalies ūkio perspektyvas, tikslinga pirmiausia trumpai apžvelgti jo raidą 
pastaraisiais metais. Istoriniu požiūriu po Lietuvos nepriklausomyb÷s atkūrimo pra÷jo dar labai nedaug 
laiko, tačiau šalies ekonomikoje per šį laikotarpį sp÷jo įvykti fundamentalios permainos: centralizuotą 
planinį valdymą pakeit÷ rinkos santykiai, daugumą ūkio sektorių užvald÷ privatus kapitalas (išskyrus 
iš valstyb÷s biudžeto finansuojamas veiklas, geležinkelių transportą ir iš dalies energetiką), 
ekonominiuose santykiuose su užsieniu anksčiau dominavusio NVS regiono svarba gerokai sumenko - 
jis išliko pagrindiniu žaliavų tiek÷ju, bet didžioji dalis šalies eksporto jau teko kitoms rinkoms. 
Įstojimas į ES ir numatomas prisijungimas prie Euro zonos yra šio transformavimosi proceso skambūs 
baigiamieji akordai. Vis tik Lietuvoje, kaip ir kitose naujose ES nar÷se, pereinamuoju laikotarpiu ne 
viskas vyko sklandžiai - pradžioje buvo patirtas ženklus ūkio nuosmukis, hiperinfliacija ir didel÷ 
bedarbyst÷.  

 

Ypač sunkus buvo 1990-1994 m. laikotarpis, kai nutrūko nemažai ryšių tarp Lietuvos gamintojų ir jų 
partnerių Rytuose, o į Vakarų rinkas dar nesp÷ta įsiskverbti. Per šiuos ketverius metus gamyba 
(realusis BVP) sumaž÷jo maždaug 44 proc. (to laikotarpio oficiali statistika nevisai patikima), realusis 
vidutinis darbo užmokestis sumenko daugiau nei triskart. Tačiau buvo pad÷ti rinkos santykių  ir 
būsimo privatizavimo teisiniai pamatai, laikotarpio pabaigoje suvaldyta hiperinfliacija, įvesta 
nacionalin÷ valiuta ir stabilizuotas jos kursas.  
 

Teigiamas lūžis gamyboje įvyko 1995 m., prad÷jus derybas d÷l įstojimo į ES. Gautos eksporto 
kvotos ir atsiradęs tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas pad÷jo “praverti duris” į Vakarų 
rinkas. Sparčiai augantis eksportas tapo viso ūkio lokomotyvu, tod÷l 1995-1998 m. šalies BVP augo 
su teigiamu pagreičiu. Tais metais įsib÷g÷jo įmonių privatizavimas, did÷jo realiosios gyventojų 
pajamos. Tačiau nors realusis darbo užmokestis per pastarąjį laikotarpį ūgtel÷jo beveik trečdaliu, d÷l 
išlikusio aukšto nedarbo lygio, patirtos bankų kriz÷s, aukštų paskolų palūkanų normų ir neaiškios 
derybų su ES baigties (Lietuva buvo priskirta antrajai kandidačių į ES grupei) nesusiformavo 
optimistiniai gyventojų lūkesčiai, vidaus rinka išliko silpna. Lietuvos vyriausyb÷ ją m÷gino 
suaktyvinti, pernelyg padidindama šalies biudžeto išlaidas, bet staigiai kilusi ir nepakankamai 
įvertinta Rusijos kriz÷ įstūm÷ Lietuvos eksportą į gilią duobę ir išryškino šalies fiskalin÷s politikos 
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klaidas. Viso to rezultatas - 1999 m. sumaž÷jo gamyba, užimtumas ir valdžios sektoriaus pajamos, 
tų metų pabaigoje valstyb÷ buvo atsidūrusi netgi prie finansų kriz÷s slenksčio (VVP palūkanos siek÷ 
17 proc.). Tačiau Rusijos kriz÷s vaidmuo buvo ir teigiamas - Vyriausyb÷ ÷m÷ vykdyti griežtą 
fiskalinę politiką, tuo ženkliai prisid÷dama prie nerimą k÷lusio einamosios sąskaitos deficito ir 
infliacijos smukimo, o įmon÷s sumažino gamybos sąnaudas ir gerokai paspartino skverbimąsi į 
Vakarų rinkas. Tiesa, už tai teko sumok÷ti nemažą kainą - nors 2000 m. gamyba ÷m÷ augti, bet 
užimtumo lygis ir namų ūkių bei valstyb÷s iždo pajamos sumaž÷jo, išaugo bedarbyst÷, bendrovių 
vidutinis pelningumas buvo itin menkas. 2001 m. gamybos augimas paspart÷jo, ÷m÷ ger÷ti įmonių 
finansin÷ būkl÷, tačiau nedarbo lygis netgi šiek tiek pakilo, o gyventojų realiosios pajamos 
nepadid÷jo, tod÷l vidaus paklausa stagnavo.  
 
Tik 2002 m. šalies ūkyje ÷m÷ ryšk÷ti naujos tendencijos- spartus vidaus vartojimo kilimas, nedarbo 
maž÷jimas, darbo j÷gos brangimas ir netgi struktūrinis jos trūkumas. Persilaužimą l÷m÷ du veiksniai 
- stambiausius šalies bankus per÷mus užsienio investuotojams ženkliai atpigo kreditai, o kvietimas 
Lietuvai tapti NATO ir ES nare iš esm÷s pagerino gyventojų ir ypač verslo lūkesčius bei suaktyvino 
užsienio investuotojus. Tai leido išlaikyti aukštą ūkio augimo tempą, amortizuojant prekių eksporto 
pl÷tros sul÷t÷jimą, iššauktą ženklaus lito sustipr÷jimo dolerio atžvilgiu. 2003 m. vidaus paklausos ir 
eksporto subalansuota pl÷tra bei įsisiūbavęs skolinimosi bumas išved÷ Lietuvą į visos Europos 
lyderius pagal BVP augimo ir bedarbyst÷s maž÷jimo greitį. Paradoksalu, kad tai buvo lydima 
defliacijos reiškinio - ekonomikos teorijai prieštaraujantis derinys. 2004 m. tapus visateise ES nare, 
mūsų šalies ekonomikai atsiv÷r÷ naujos galimyb÷s: ženkli ES fondų parama ypač stimuliavo žem÷s 
ūkį ir statybos veiklą, dingus muitin÷ms ir eksporto kvotoms prekyboje su ES suaktyv÷jo 
transportininkai, prekybininkai ir maisto pramon÷s įmon÷s. Išaugo ir kai kurių prekių išvežimas rytų 
kryptimi d÷ka gaunamų iš ES biudžeto eksporto subsidijų. Nenuostabu, kad 2004 m. buvo 
rekordiniai pagal ūkio pelningumo lygį, tačiau gamybos pl÷tra vis tik kiek sul÷t÷jo. Priešingai 
prognoz÷ms, TUI srautas 2003-2004 m. buvo menkesnis nei 2002 m., o atsiv÷rimas kai kurių ES 
valstybių darbo rinkų sustiprino emigraciją iš Lietuvos ir užaštrino kvalifikuotos darbo j÷gos 
trūkumo problemą. Nepaisant ES struktūrinių fondų finansin÷s paramos did÷jimo, tarp ekspertų 
stipr÷ja įsitikinimas, kad Lietuva įžengia į l÷t÷jančio ūkio augimo fazę. Žemas darbo našumas, 
nepakankamos investicijos ir įsisukanti darbo j÷gos brangimo spiral÷ menkina Lietuvos įmonių 
šansus konkurencin÷je kovoje su sparčiai progresuojančiomis Azijos bendrov÷mis. Šalies verslas 
susidūr÷ su naujais iššūkiais. 

 
Toliau pateikiame statistinę šalies ūkio raidos 2000-2004 m. analizę ir makroekonominių rodiklių 
prognozes 2005-2006 m.  

 

3.1.1 Makroekonomika 
 
3.1.1 lentel÷je pateikti pagrindiniai makroekonominiai rodikliai.   

 
Matome, kad paskutinius 5 metus ūkio pl÷tra buvo itin sparti- vidutinis BVP metinis pokytis siek÷ 
6,7 proc., per šį laikotarpį užsienio prekybos apyvarta (prekių ir paslaugų) išaugo 1,8 karto (žr. 3.1.1 
ir 3.1.2 diagramas). Infliacija buvo nedidel÷ ir tik 2004 m. šiek tiek viršijo ES rodiklį d÷l importo iš 
trečiųjų šalių muitų padid÷jimo,  Lietuvai prisijungus prie Europos Sąjungos. Fiskalinis deficitas 
buvo gerokai žemiau stabilumo pakte minimo 3 proc. lygio. Per paskutinius 3 m. įspūdingai 
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sumaž÷jo nedarbo lygis- net 6 proc. punktais, šis procesas tęsiasi ir 2005 m. – Eurostat’o 
duomenimis šių metų viduryje Lietuvos rodiklis jau buvo mažesnis nei ES (žr. 3.1.3 diagramą). Iš 
pirmo žvilgsnio kiek didokas atrodo einamosios sąskaitos deficitas, kuris pernai pasiek÷ 7,1 proc. 
BVP, tačiau makroekonominiam stabilumui iki šiol jis pavojaus nek÷l÷, nes apie pus÷ ESD buvo 
padengta TUI srautu ir neatlygintinais kapitalo pervedimais investiciniams projektams iš ES fondų. 
Be to, mok÷jimų balanse neapskaitoma didel÷ dalis įplaukiančių darbo pajamų, gautų užsienyje 
dirbančių Lietuvos gyventojų, kurios mažina ESD.  
 

3.1.1 diagrama. Realaus BVP metinis pokytis, procentais 
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3.1.2 diagrama. Prekių ir paslaugų eksporto metinis pokytis, procentais 
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3.1.3 diagrama. Nedarbo lygis, procentais 
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Artimiausiais metais makroekonomikos stabilumo indikatoriai gali kiek pablog÷ti. Kelerius metus iš 
eil÷s darbo užmokestis pagal augimo tempą atsiliko nuo BVP - Statistikos departamento 
duomenimis, 2004 m. šalyje sukurta prid÷tin÷ vert÷ vienam gyventojui (2000 m. kainomis) viršijo 
1990 m. atitinkamą rodiklį, bet realusis vidutinis darbo užmokestis buvo dukart mažesnis. Tačiau 
d÷l ES darbo rinkos spaudimo situacija pakito iš esm÷s - 2005 m. darbo j÷gos kaina auga sparčiau 
nei gamybos apimtis ir ši nauja tendencija gali išlikti ilgai.  

 
Darbo j÷gos brangimas mažina šalies įmonių konkurenciją ir trukdo eksporto pl÷trai, kuri ir taip 
l÷t÷jo d÷l gaminių iš Azijos invazijos į aplinkines rinkas. Ir vidaus vartojimas, ir importas d÷l 
gyventojų pajamų kilimo auga, juos stimuliuoja ir besipučiantis vartojimo paskolų portfelis. 
Numatomo užsienio prekybos disbalanso did÷jimą stipr÷janti ES fondų parama kompensuos tik iš 
dalies, tod÷l ESD tur÷tų išaugti. Be to, prognozuojamas greit÷jantis darbo užmokesčio kilimas ir 
besiformuojantys infliacijos lūkesčiai skatins spartesnį vartojimo kainų augimą. 
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3.1.1 lentel÷. Lietuvos makroekonominiai rodikliai 2000-2004m. 

Rodiklis 2000 m. Metinis 
pokytis, 

proc. 

2001 m. Metinis 
pokytis, 

proc. 

2002 m. Metinis 
pokytis, 

proc. 

2003 m. Metinis 
pokytis, 

proc. 

2004 m. Metinis 
pokytis, 

proc. 
Realus BVP 
 

 4,7  6,4  6,8  10,5  7,0 

BVP galiojusiomis kainomis (mlrd. Lt) 
 

45,9 5,7 48,6 7,0 51,9 7,0 56,8 9,3 62,4 10,0 

Išgaunamosios ir apdirbamosios 
pramon÷s parduota produkcija 
galiojusiomis kainomis (mlrd. Lt) 

20,7 16,8 22,8 10,4 22,3 -2,4 25,1 12,6 29,9 19,4 

Prekių ir paslaugų eksportas (mlrd. Lt) 
 

20,4 20,5 24,2 18,3 27,4 13,4 29,1 6,2 32,6 12,1 

Prekių ir paslaugų importas (mlrd. Lt) 
 

23,3 9,3 26,8 14,8 30,3 13,1 32,4 6,9 36,5 12,8 

Einamosios sąskaitos deficitas, palyginti 
su BVP (proc.) 

5,9  4,7  5,1  6,8  7,1  

Konsoliduotojo šalies biudžeto fiskalinis 
balansas (BVP proc.) 

-2,3  -1,9  -1,4  -1,2  -1,4  

Infliacija (VKI pokytis per laikotarpį, 
proc.) 

1,4  2,0  -1,0  -1,3  2,9  

Vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis 
(litais) 

970,8 -1,7 982,3 1,2 1013,9 3,2 1072,6 5,8 1157,8 7,9 

Vidutin÷ paskolų litais palūkanų norma 
(proc.)* 

11,0  8,1  6,1  5,1  5,6  

Nedarbo lygis (proc.) 
16,4  17,4  13,8  12,4  11,4  

 
*Laikotarpio pabaigoje. 
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3.1.2 BVP struktūra 
 

Sprendžiant ES struktūrinių fondų paramos prioritetų nustatymo uždavinį, šalies ūkio struktūrinių 
pokyčių analizei tenka svarbus vaidmuo. 1.2 lentel÷je pateikti duomenys rodo šalies BVP struktūrą 
1995 m. ir 2000-2004 m. Kaip ir daugelyje kitų šalių, Lietuvoje didžiausiu ūkio sektoriumi yra 
apdirbamoji pramon÷, sukurianti apie penktadalį šalies BVP ir užtikrinanti didžiąją dalį eksporto, jai 
tenkanti sukurtos prid÷tin÷s vert÷s dalis aptariamuoju laikotarpiu buvo gana stabili, tačiau atskirų 
pramon÷s šakų lyginamasis svoris  pakito ženkliai. Augant pasaulyje plastikin÷s taros paklausai, 
Lietuvoje plastikų gamyba audringai vystosi, o artimiausiais metais laukiamas naujas jos šuolis. 
Tarp pl÷tros lyderių buvo medienos ir baldų, naftos produktų, metalo gaminių ir mašinų, transporto 
įrangos bei elektronikos gamintojai. Vis tik pastarajam sektoriui d÷l prekių iš Azijos konkurencijos 
ir naudojamų senstel÷jusių technologijų at÷jo sunkūs laikai.  Min÷ta konkurencija jau ima gr÷sti ir 
baldininkams, o d÷l šios priežasties lengvoji pramon÷, Lietuvoje turinti gilias tradicijas, smunka jau 
kelinti metai. Tuo tarpu maisto ir g÷rimų gamyba d÷l pager÷jusių eksporto sąlygų, priešingai, antri 
metai iš eil÷s augo kiek sparčiau nei visas ūkis. 
 
Pastaraisiais metais kylantis vidaus vartojimas užtikrino ženklią vidaus prekybos ir statybos veiklų 
pl÷trą – jų dalys BVP struktūroje pasiek÷ 18,1 proc. ir 7,1 proc. ir buvo ženkliai didesn÷s nei  
atitinkami ES rodikliai. Šiuo požiūriu dar labiau išsiskiria transporto sektorius- pernai jo lyginamasis 
svoris priart÷jo prie 10 proc. o šiemet jo augimas dar paspart÷jo. Transporto ir ryšių veikloms drauge 
tenkanti BVP dalis  Lietuvoje yra beveik dvigubai didesn÷ nei ES. Šiuo požiūriu dar labiau išsiskiria 
žem÷s ūkis, pernai sukūręs 5,6 proc. BVP (1996 m. – net 12,4 proc.), kai išsivysčiusiose Europos 
šalyse šis rodiklis vidutiniškai yra beveik triskart mažesnis. Tačiau daug÷ja požymių, kad 1997 m. 
prasid÷jusi žem÷s ūkio dalies smukimo tendencija baig÷si, Lietuvai įstojus į ES. Šiemet 
preliminariais duomenimis šis sektorius auga sparčiau nei visa šalies ekonomika.  
 
Nepaisant pastaraisiais metais stebimo skolinimosi bumo, finansinio tarpininkavimo veiklos ind÷lis į 
sukuriamą prid÷tinę vertę išlieka nedidelis - apie 2,3 proc. (ES – 5 proc., Latvijoje – 5,4 proc.). 
Lietuvos bankai beveik neskolina užsienio įmon÷ms, o Latvijoje finansinio tarpininkavimo 
paslaugos sudaro apie 2 proc. viso eksporto (prekių ir paslaugų). Per devynis 2005 m. m÷nesius 
finansinio tarpininkavimo dalis išaugo iki 2,7 proc., tad jau pastebimas finansinio tarpininkavimo 
veikllos ind÷lio BVP kūrime augimas.  
 
Nors jau kelinti metai Lietuvoje suaktyv÷jo nekilnojamojo turto operacijos bei informatikos 
paslaugų teikimas, jų dalys BVP struktūroje nepadid÷jo, tačiau ateityje tur÷tų augti. Šios 
ekonomin÷s veiklos priskiriamos ūkio sektoriui su veiklos kodu K- nekilnojamasis turtas, nuoma ir 
kita verslo veikla, kurio dalis pernai nesiek÷ 10 proc., o ES- atitinkamas rodiklis viršijo 22 proc. 
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3.1.2 lentel÷. Prid÷tin÷s vert÷s struktūra (proc.) 

EVRK  VEIKLOS PAVADINIMAS 1995m. 2000m. 2001m. 2002m. 2003m. 2004m. 

2004m. 
Dalies 
pokytis 
per 4m. 
proc. 

  Šalies ūkis (mln.Lt) 23447 41028 43609 46530 50876 56081  
  Šalies ūkis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

A Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷ 11,30 7,74 6,97 6,92 6,08 5,62 -27,3
C Kasyba ir karjerų eksploatavimas 0,38 0,68 0,73 0,60 0,59 0,57 -16,8
D Apdirbamoji pramon÷ 20,19 19,45 20,11 18,93 19,61 20,82 7,0
15 Maisto produktų ir g÷rimų gamyba 6,03 4,15 3,99 3,69 3,81 3,82 -8,0

17-19 Aprangos ir tekstil÷s gamyba 3,51 3,81 3,96 3,68 3,08 2,83 -25,6
20,36 Medienos ir medienos gaminių,baldų gamyba 1,73 2,16 2,45 2,85 2,89 3,19 47,2
21,22 Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba 1,60 1,34 1,36 1,16 1,24 1,21 -9,2

23 Rafinuotų naftos produktų  gamyba 1,14 1,85 2,46 2,21 1,87 2,48 33,8
24 Chemikalų ir chemijos pramon÷s gaminių gamyba 1,49 1,13 0,98 1,08 0,91 1,01 -10,6
25 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba 0,19 0,59 0,85 0,95 1,13 1,12 89,3
26 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 1,11 0,72 0,70 0,69 0,78 0,79 9,4

27,28 Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba 0,56 0,65 0,66 0,61 0,67 0,82 24,7
29 Mašinų ir įrangos gamyba 0,97 0,59 0,69 0,83 0,74 0,73 24,0

30-33 Elektrin÷s ir optin÷s įrangos gamyba 1,00 1,45 1,51 1,59 1,62 1,81 24,7
34,35 Transporto priemonių gamyba 0,51 0,52 0,59 0,63 0,56 0,62 19,2

E Elektros, dujų ir vandens tiekimas 5,26 3,76 4,10 4,09 4,63 4,26 13,5
F Statyba 7,30 5,92 5,96 6,29 7,09 7,10 19,8
G Vidaus prekyba 16,71 16,29 17,15 17,53 17,64 18,12 11,2
50 Transporto priemonių  ir  automobilių degalų  prekyba 1,86 1,92 2,16 2,45 2,73 2,77 44,0
51 Didmenin÷  prekyba 6,57 7,08 7,87 7,81 7,62 7,90 11,7
52 Mažmenin÷ prekyba 8,12 7,18 7,01 7,17 7,20 7,37 2,6
H Viešbučiai ir restoranai 1,49 1,51 1,55 1,59 1,55 1,53 1,2

60-63 Transportas, sand÷liavimas 6,95 8,53 8,53 9,18 9,26 9,57 12,1
60.1 Geležinkelių transportas       1,16 1,11 0,97 1,12 1,18 1,12 0,8
60.2 Kitas sauskelių transportas   2,58 3,66 4,21 4,45 4,38 4,68 28,0
61 Vandens  transportas   0,74 0,49 0,39 0,42 0,38 0,40 -17,8
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EVRK  VEIKLOS PAVADINIMAS 1995m. 2000m. 2001m. 2002m. 2003m. 2004m. 

2004m. 
Dalies 
pokytis 
per 4m. 
proc. 

62 Oro transportas   0,22 0,18 0,18 0,20 0,19 0,24 30,4
63.1 Pagalbin÷ transporto veikla    1,97 3,09 2,78 2,98 3,13 3,12 1,1
64 Paštas ir nuotoliniai ryšiai  1,81 3,69 3,82 4,24 4,01 3,68 -0,2
J Finansinis tarpininkavimas 2,35 2,15 2,26 2,36 2,24 2,33 8,6
K Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla 10,27 10,26 10,17 10,21 10,11 9,77 -4,8
70 Nekilnojamojo turto operacijos 8,56 7,09 6,93 6,67 6,29 6,05 -14,7
72 Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla 0,14 0,47 0,58 0,55 0,46 0,47 1,4
74 Kita verslo veikla 1,36 2,50 2,45 2,76 3,15 3,06 22,7
L Viešasis valdymas ir gynimas 5,96 6,79 5,67 5,38 5,37 5,18 -23,7
M Švietimas 4,50 6,33 6,24 6,03 5,56 5,48 -13,4
N Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2,64 3,57 3,36 3,17 2,94 2,83 -20,9
  Kita veikla 2,88 3,33 3,39 3,48 3,33 3,15 -5,5
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Vyriausybei ÷mus vykdyti griežtą fiskalinę politiką, iš biudžeto finansuojamų veiklų lyginamieji 
svoriai pastaruosius ketverius metus nuolat maž÷jo. Ateityje tur÷tų sparčiai pl÷totis sveikatos 
apsaugos ir socialinio darbo sektorius, nes 2003 m. jo dalis BVP struktūroje buvo 2,3 karto mažesn÷ 
nei ES rodiklis (žr. 3.1.4 diagramą). Švietimo ir valstyb÷s valdymo ir gynimo sektorių santykiniai 
dydžiai mūsų šalyje buvo artimi išsivysčiusių šalių rodikliams. 
 

3.1.4 diagrama  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Eksportas (prek÷s ir paslaugos) 
 

Mažų atviros ekonomikos šalių ilgalaik÷s perspektyvos esminiai priklauso nuo eksporto pl÷tros. 
Pastaraisiais metais Lietuvos eksportas augo gana sparčiai, pl÷tojosi ir prekių išvežimas, ir paslaugų 
užsieniui teikimas. Eksporto struktūra pateikta 3.1.3 lentel÷je. Nors mineraliniai produktai (iš esm÷s 
Mažeikių naftos produkcija) sudaro beveik penktadalį viso eksporto, galima teigti, kad jis 
pakankamai diversifikuotas. Matome aiškią tekstil÷s gaminių lyginamojo svorio maž÷jimo 
tendenciją, o transporto priemonių dalies sumaž÷jimas veikiausia yra laikinas, nes šiemet Lietuvos 
laivų statyklos dirba itin s÷kmingai, didina pardavimus ir dviračių gamykla Baltik vairas. 
 

Ekonomin ÷ms veikloms tenkan čių dali ų Lietuvos ir ES BVP strukt ūrose santykis 
2003 m.
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3.1.3 lentel÷. Eksporto struktūra (proc.) 

Laikotarpis 2000m. 2001m. 2002m. 2003m. 2004m. 
Prek÷s ir paslaugos (mln.Lt) 20436 24182 27411 29121 32634
Prek÷s ir paslaugos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Prek÷s 79,3 80,9 80,3 80,3 78,8
Maisto prekes 8,9 9,5 8,1 8,9 9,0
Mineraliniai produktai 18,0 20,2 16,1 16,4 19,9
Chemijos pramon÷s produkcija 6,3 5,2 5,2 5,3 5,5
Plastikai, guma 1,9 2,2 2,2 2,1 2,4
Mediena ir jos dirbiniai  5,0 4,5 4,6 4,5 3,9
Tekstil÷s dirbiniai 15,4 13,9 12,7 11,2 9,2
Metalai ir jų dirbiniai 2,8 2,7 2,6 2,5 3,5
Masinos ir įrenginiai 8,4 8,5 8,1 8,9 10,0
Transporto priemon÷s 4,8 6,5 12,8 12,0 7,1
Baldai 3,3 3,4 3,9 4,8 4,8
Kitos prekes 4,5 4,4 4,1 3,7 3,5
Paslaugos 20,7 19,1 19,7 19,7 21,2
Transporto paslaugos 9,6 8,8 8,7 9,8 11,5
Kelion÷s 7,7 6,3 6,8 6,7 7,0
Statybos paslaugos 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
Informatikos paslaugos 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
Finansin÷s paslaugos 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Kitos paslaugos 2,8 3,2 3,4 2,6 2,1

 
Paslaugų dalis visame eksporte kiek mažesn÷ nei ES rodiklis. Daugiau kaip pus÷ visų 
paslaugų eksporto tenka transporto sektoriui, tačiau tai n÷ra Lietuvos specifika - dar didesni 
Danijos, Norvegijos, Estijos, Latvijos rodikliai. Tačiau Lietuvos transporto eksporte vyrauja 
pervežimai automobiliais, gi min÷tose šalyse didesnis kitų transporto rūšių ind÷lis. Krenta į 
akis itin mažas statybos, informatikos ir finansų paslaugų eksportas, jų bendra apimtis 
tesiekia 0,7 proc. viso mūsų šalies eksporto. Palyginimui vien informatikos rodiklis Airijoje 
siekia 12,5 proc., Liuksemburge – 4,7 proc., Jungtin÷je Karalyst÷je - 2,0 proc., Švedijoje -1,6 
proc., Ispanijoje, Suomijoje ir Olandijoje - apie 1 proc. Tenka konstatuoti, kad prieš kelis 
metus dalies ekspertų išsakytos prognoz÷s, jog Lietuvos ūkyje jau netolimoje ateityje itin 
didelį svorį įgaus IT sektorius, kol kas nepasitvirtina – šiuo požiūriu Lietuva tolokai atsilieka 
ne tik nuo aukščiau išvardytų šalių, bet ir nuo Latvijos bei Estijos. Šio sektoriaus stiprinimas 
tur÷tų būti vienas iš šalies vyriausyb÷s prioritetų, kadangi jis kuria didelę pridedamąją vertę ir 
yra nejautrus žaliavų trūkumui bei brangimui, o šios gr÷sm÷s kelia vis didesnį nerimą 
išsivysčiusių šalių verslininkams ir politikams. 

3.1.4 Investicijos 
 
Lietuvos įmonių vidutinis darbo našumas yra kelis kartus mažesnis nei vidutiniškai ES.  
Brangstant darbo j÷gai ir neslopstant jos emigracijai, sparti ūkio pl÷tra ilgesniu laikotarpiu 
įmanoma tik prie nuolatinio ženklaus investavimo.  Lietuvos BVP struktūroje (išlaidų 
metodu) bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui tenkanti dalis pastaruosius ketverius 
metus nuolat augo, nuo 18,8 proc. (2000 m.) iki maždaug 22 proc. pernai. Mūsų šalies 
rodiklis 2004 m. pagaliau pavijo naujųjų ES narių vidurkį ir šiek tiek viršijo ES-15 atitinkamą 
santykį (apie 20 proc.). Latvijoje ir Estijoje šis rodiklis buvo kiek didesnis – atitinkamai 26 
proc. ir 28,4 proc. Be to, Lietuvoje didesn÷ dalis investuotų l÷šų  nei ES ir kitose Baltijos 
šalyse buvo skirta statybai: 2003 m. Lietuvoje ji sudar÷ 58 proc., ES – 52 proc., Latvijoje - 50 
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proc. ir Estijoje - 48 proc. Taigi  į įrangą mūsų šalies įmon÷s investavo gerokai mažesnę BVP 
dalį, nei Latvijoje ar Estijoje, o būtent nuo šių investicijų tiesiogiai priklauso darbo našumas. 
 

Pastaraisiais metais Lietuva mažokai susilauk÷ itin svarbių ūkio pl÷trai tiesioginių užsienio 
investicijų. Pagal sukauptas  TUI vienam gyventojui mūsų šalis tarp visų ES valstybių užima 
paskutinę vietą (žr. 3.1.5 diagramą). Paskutinių  penkerių metų vidutinis TUI srautas vienam 
gyventojui kai kuriose šalyse pateiktas 1.2 diagramoje. Matome, kad pad÷tis neger÷ja, 
greičiau priešingai – per 2003-2004 m. Lietuva pasiek÷ maždaug tiek pat TUI, kiek per 
vienerius 2002 m., prastoki ir 2005 m. duomenys. Pastaruoju metu TUI kaip priemon÷s prieiti 
prie finansinio kapitalo svarba maž÷ja, nes įmon÷ms atsirado alternatyvūs šaltiniai- atpigo 
bankų paskolos, susiformavo akcinio kapitalo rinka ir t.t. Tačiau aštr÷jančios konkurencijos 
sąlygomis did÷ja TUI kaip pri÷jimo prie naujų technologijų šaltinio svarba, o būtent 
šiuolaikinių technologijų Lietuvos ūkiui labiausiai trūksta. N÷ra abejon÷s, kad artimiausiais 
metais vienu iš šalies ekonomin÷s politikos prioritetų tur÷tų tapti investicijų skatinimas.  

3.1.5 diagrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Darbo j÷gos rinka 
 
Gana ilgą laiką viena opiausių šalies problemų buvo aukštas nedarbo lygis, bet pastaraisiais 
metais jis sparčiai krenta, o vis labiau išryšk÷ja kvalifikuotos darbo j÷gos trūkumas, ypač tai 
liečia didžiuosius šalies miestus. Statistikos departamento atliekamo tyrimo duomenimis, 
užimtųjų skaičius, nuolat maž÷jęs 1996-2001 m. laikotarpį, pastaraisiais metais stabilizavosi, 
tuo tarpu bedarbių skaičius ženkliai smuko (žr. 3.1.6 diagramą), ką l÷m÷ demografin÷ pad÷tis 
ir ypač gyventojų emigracija. Ši tendencija nesilpsta ir šiais metais - I ketvirtį bedarbių buvo 
22 proc.  mažiau nei prieš metus. Dar spartesnį nedarbo smukimą rodo darbo biržos 
duomenys - 2005 m. viduryje registruotų bedarbių buvo trečdaliu mažiau nei metais anksčiau. 
Nenuostabu, kad pastaruoju metu darbo j÷gos kaina kyla vis staigiau - tyrimo duomenimis 
š.m. I ketvirtį vidutinis atlyginimas viršijo 2004 m. atitinkamo laikotarpio rodiklį beveik 11 
proc. Šiuos reiškinius lydi vis did÷janti kvalifikuotos darbo j÷gos paklausa - jos trūkumas 
tampa pagrindiniu ūkio pl÷tros stabdžiu. Ši priežastis l÷m÷ naują tendenciją - pagyvenusių 
gyventojų užimtumo did÷jimą.  
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Tačiau kvalifikuotų darbuotojų sen÷jimo tendencijos nekompensuoja naujai paruošti 
specialistai.  Šie procesai yra sąlygoti ir besikeičiančios demografin÷s situacijos. Lietuvos 
gyventojų nuolat maž÷ja- mažesnis gimstamumas nei Lietuvoje yra tik keliose valstyb÷se. 
Europos Komisijos atlikto tyrimo duomenimis, maž÷jantis darbuotojų skaičius nuo 2015 m. 
prad÷s trukdyti ekonominiam augimui, tai kartu padidins ir senstančios visuomen÷s išlaikymo 
kaštus. Pagal Jungtinių Tautų prognozes, Lietuva iki 2050 m. gali netekti iki 25%  savo 
gyventojų (beje, šios prognoz÷s neįvertina neapskaitomos emigracijos poveikio). 
Prognozuojama, kad vyresni nei 65 m. žmon÷s sudarys daugiau nei 30% visų Lietuvos 
gyventojų. Šiuo metu vyresni nei 65 m. žmon÷s sudaro apie 15%  visų gyventojų. Šios 
visuomen÷s sen÷jimo tendencijos gali sąlygoti didelį darbo j÷gos trūkumą.  
 
3.1.6 diagrama  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulio banko 2004 m. atliktoje Lietuvos investicinio klimato studijoje nurodoma, kad 
apklausti įmonių vadovai kaip vieną didžiausių kliūčių investicijoms įvardijo būtent 
kvalifikuotų specialistų stoką. Min÷toje studijoje akcentuojama, kad švietimo ir mokymo 
kokyb÷ tampa esminiu Lietuvos ekonomikos veiksniu (58 p., ECSPF ataskaitos projekto 
vertimas į lietuvių kalbą). Taigi, ypač aktualia tampa žmogiškųjų išteklių pl÷tra, kas teigiama 
ir Grup÷s už Nacionalinio Susitarimo įgyvendinimą (GUNSI) 2004 m. ataskaitoje. 
 

Kad profesinio rengimo ir perkvalifikavimo sistemoje ne viskas gerai, liudija ilgalaikių 
bedarbių statistika- per 2004 m. jų skaičius beveik nepakito. Tuo tarpu darbo j÷gos paklausa 
auga – darbo birža prognozuoja, kad šiemet bus įsteigta 53 tūkst. naujų darbo vietų, o 
likviduota 14 tūkst.  Šis 39 tūkst. perviršis yra rekordinis per visą pastarąjį penkmetį. 
 
Bendrą darbuotojų paklausą stipriai įtakoja ir šalies ūkio, ypač statybų ir transporto sektorių, 
augimas. Pastaraisiais metais Lietuvos ekonomikos pl÷tros tempai buvo vieni didžiausių tarp 
ES šalių. Ekonomikos pagyv÷jimas buvo vienas iš faktorių sąlygojusių užimtųjų skaičiaus 
privačiame sektoriuje augimą bei nedarbo lygio maž÷jimą.  
 

Auganti konkurencija (d÷l įstojimo į ES bei kitų priežasčių) verčia šalies įmones konkuruoti 
ne tik kaina, bet taip pat prekių bei paslaugų kokybe. Tai sąlygoja persiorientavimą link 
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aukštesn÷s prid÷tin÷s vert÷s paslaugų bei produktų gamybos ir nuolatinį produktyvumo lygio 
augimą šalies įmon÷se. Šios tendencijos lemia vis augantį poreikį nuolat kelti darbuotojų 
kvalifikaciją. Mokslo ir technikos pažangos sąlygomis vis daugiau d÷mesio skiriama 
kvalifikacijos lygiui, mobilumui ir inovaciniam potencialui. Prioritetas yra teikiamas 
kvalifikuotiems žmogiškiesiems ištekliams už priimtiną kainą. Lietuvoje darbo j÷ga yra 
kvalifikuota ir konkurencinga, diplomuotų specialistų skaičius 1000 gyventojų atitinka 
išsivysčiusių šalių vidutinį lygį, o darbo užmokestis yra vienas iš mažiausių. Tačiau augant 
šalies ūkiui ir darbo našumui, kyla ir reikalavimai darbuotojams. Naujomis sąlygomis jau 
jaučiamas didelis kvalifikuotų darbininkų stygius. 
 

Išsivysčiusios šalys lenkia Lietuvą pagal darbo j÷gos kokybę - išsilavinimo lygį, aukštos 
kvalifikacijos specialistų skaičių, darbo j÷gos mobilumą. Mūsų šalyje nepakankamai greit 
daug÷ja labiausiai kvalifikuotų, susijusių su mokslui imlių gamybos šalių pl÷tote, darbuotojų. 
Tam neigiamos įtakos turi intensyv÷janti darbo j÷gos migracija. Protų nutek÷jimas ateityje 
gali ženkliai susilpninti  šalies intelektinį potencialą. 
 

Pagal 2004 metų pabaigos duomenis licenciją vykdyti profesinio mokymo programas tur÷jo 
261 įstaiga: 14 darbo rinkos mokymo centrų, 87 švietimo įstaigos, 8 valstyb÷s įmon÷s, 20 
akcinių bendrovių, 70 uždarųjų akcinių bendrovių, 25 individualios įmon÷s bei 37 
organizacijos. Studentų skaičiaus pokyčiai pateikti 3.1.4 lentel÷je.  

3.1.4 lentel÷. Valstybin÷s ir nevalstybin÷s mokymo įstaigos (studentų skaičius mokslo 
metų pradžioje, tūkst.) 

Laikotarpis 1990m. 1995 m. 2000 m. 2001m. 2002m. 2003m. 
Profesin÷s mokyklos 48 49 47 45 45 44 
Aukštesniosios mokyklos 46 24 37 32 22 12 
Kolegijos - - 3 10 26 41 
Universitetai 67 54 96 107 120 130 

Šaltinis: “Lietuvos statistikos metraštis 2004”, Statistikos departamentas 
 
Darbo rinkos mokymo centrų veikla daugiausiai susijusi su bedarbių mokymu, kuriuos 
integruoti į darbo rinką gerokai sunkiau nei kitas gyventojų grupes. Darbo j÷ga n÷ra 
pakankamai mobili, ir tod÷l svarbu darbuotojus ruošti regione, kur yra tam tikros profesijos 
specialistų paklausa. Lietuvoje yra pakankamai gerai ir tolygiai išvystytas profesinio rengimo 
įstaigų tinklas. Tačiau nepaisant to, nuolat jaučiamas kvalifikuotos darbo j÷gos trūkumas. Tai 
sąlygoja silpna profesinio rengimo įstaigų technin÷ baz÷, kuri neužtikrina pakankamo  
parengtų absolventų praktinių žinių bei įgūdžių lygio. Trūksta darbdavių ir profesinio 
rengimo įstaigų bendradarbiavimo, kuris leistų efektyviau ir profesionaliau parengti 
reikiamos kvalifikacijos darbuotojus. Bendradarbiaudamos su įmon÷mis, profesinio ir darbo 
rinkos mokymo įstaigos tur÷tų galimybes daugiau naudotis praktinio rengimo baze įmon÷se 
bei gauti tam tikros dalykin÷s paramos. Profesinio rengimo tiek÷jai regionuose tur÷tų pagrįsti 
savo siūlomas mokymo programas įmonių ir organizacijų poreikiais bei informuoti 
ketinančius rinktis tam tikras mokymo programas apie situaciją darbo rinkoje. 

3.1.6 Makroekonomikos prognoz÷s 
 
Kadangi šalies įsiskolinimo lygis vis dar žemas, artimiausiais metais tęsis spartus bankinių 
paskolų portfelio augimas, kuris skatins ir vidaus paklausą ir verslo pl÷trą, pastarąją 
papildomai stimuliuos ES fondų l÷šos.Tod÷l nepaisant did÷jančios konkurencijos užsienio 
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rinkose ir senkančių darbo j÷gos rezervų, dauguma analitikų prognozuoja, kad šalies BVP 
2005-2006m. augs nemažiau kaip po 6 proc. kasmet. 

Užimtumo ir nedarbo rodiklių prognozavimą labai apsunkina tai, kad n÷ra atlikta n÷ vieno 
išsamaus neapskaitomos emigracijos statistinio tyrimo. N÷ra įvertintas nei išvykusių 
uždarbiauti į užsienį Lietuvos gyventojų skaičius, nei jo augimo tempas. Vis tik dauguma  
ekspertų tikisi artimiausius du metus tolesnio nedarbo lygio smukimo maždaug po 1 proc. 
punktą per metus. 

Pateikiamos metin÷s infliacijos prognoz÷s svyruoja 2-3 proc. intervale. Populiariausia 
vidutinio darbo užmokesčio metinio prieaugio prognoz÷ – 10 proc. Vyrauja vieninga 
nuomon÷, kad bankų paskolos artimiausiais metais ženkliai nebrangs. 

3.2. Lietuvos ekonomikos rodikliai ES kontekste 
 

ES šalių įmon÷s veikia vieningoje ekonomin÷je erdv÷je, kurioje prek÷s ir darbo j÷ga juda 
beveik be apribojimų, o netolimoje ateityje tikriausiai tai galios ir paslaugoms, tod÷l 
skirtumai tarp įvairaus ekonominio išsivystymo lygio šalių  ekonomikų ilgainiui sumaž÷s, tai 
skatina ir ES struktūrinių fondų parama. Tod÷l Lietuvos ūkio raidos prognozavimui naudinga 
palyginti jo pagrindinius rodiklius su kitų ES šalių.  
 

3.2.1 lentel÷je  pateiktos ES šalių paskutinių penkerių metų BVP apimtys, tenkančios vienam 
gyventojui ir apskaičiuotos perkamosios galios standartais (t.y. atsižvelgiant ir į vartojimo 
kainų lygį) bei išreikštos procentais nuo visos ES atitinkamo rodiklio.  Per penkis metus 
Lietuva padar÷ didžiausią šuolį  – jos BVP ( matuojant PGS) išaugo net 40,8 proc., o visos 
ES – tik 12,6 proc. Beje antrą ir trečią vietą užima Latvija ir Estija  - atitinkamai 38, 6 proc. ir 
31,4 proc. Vis tik nepaisant šio stulbinančio rezultato mūsų ekonomikos lygis vis dar išlieka 
maždaug du kartus žemesnis nei ES, o nuo Airijos atsilieka tris kartus. Matuojant BVP eurais 
skirtumai gerokai didesni – pernai Lietuvoje  vienam gyventojui buvo sukurta 5,2 tūkstančiai 
eurų prid÷tin÷s vert÷s, o ES  - 4,3 karto daugiau. 
 

3.2.1 lentel÷. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui (perkamosios galios 
standartais, ES-25=100) 

Metai 2000 2001 2002 2003 2004 

ES-25 100 100 100 100 100
ES-15 109 109 108 108 108
Airija 126 133 142 145 157
Austrija 126 126 128 130 136
Belgija 117 121 126 127 134
Čekijos Respublika 64 67 71 73 79
Danija 126 129 129 131 137
Estija 43 46 49 52 57
Graikija 71 75 82 87 92
Ispanija 92 96 102 106 109
Italija 109 113 115 114 117
Jungtin÷ Karalyst÷ 113 117 124 127 132
Kipras 85 91 88 88 92
Latvija 35 38 41 44 49
Lenkija 47 48 50 51 55
Lietuva 38 42 45 49 54
Liuksemburgas 215 217 223 228 248



Būsimų Europos Sąjungos  Struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo galutin÷ ataskaita 
 

Atliko: UAB “Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai”  

 

 

48 

Malta 76 75 77 78 79
Nyderlandai 120 132 134 135 139
Portugalija 81 83 85 83 85
Prancūzija 114 118 120 119 123
Slovakija 47 50 54 56 58
Slov÷nija 73 77 80 83 88
Suomija 113 117 120 121 128
Švedija 119 119 122 123 131
Vengrija 53 57 62 65 68
Vokietija 112 114 116 117 122
Šaltinis: skaičiavimai atlikti remiantis  Lietuvos statistikos departamento/ Eurostat’o duomenų baz÷je New Cronos (2005 m. gruodžio 19 d.) 
pateiktus duomenis. 

 

3.2.2 lentel÷je pateikti BVP apskaičiuoto eurais prie fiksuotų 2000 m.  kainų, metiniai 
pokyčiai. Lietuvos ūkio pl÷tros vidutinis greitis paskutinius penkis  metus  sudar÷ 6,7, proc., 
o pirmavo Latvija ir Estija, kurių ekonomikos kasmet vidutiniškai išaugdavo po 7,5, proc. ir  
7,2 proc.  Šioms šalims, Rusijos kriz÷s poveikis buvo daug mažesnis nei Lietuvos ūkiui, tod÷l 
ženkliai geresni buvo jų  2000 m. rodikliai. 

 

3.2.2 lentel÷. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai (palyginti su ankstesniais metais, proc.) 

Metai 2000 2001 2002 2003 2004 

ES-25 3,7 1,9 1,2 1 2,4

ES-15 3,7 1,9 1,1 1,1 2,3

Airija 9,9 6,2 6,1 4,4 4,5

Austrija 3,4 0,8 1 1,4 2,4

Belgija 3,9 1,0 1,5 0,9 2,6

Čekijos Respublika 3,9 2,6 1,5 3,2 4,4
Danija 2,8 0,7 0,5 0,6 2,1

Estija 7,9 6,5 7,2 6,7 7,8
Graikija 4,5 4,6 3,8 4,6 4,7

Ispanija 4,4 3,5 2,7 3,0 3,1

Italija 3 1,8 0,4 0,3 1,2

Jungtin÷ Karalyst÷ 4 2,2 2 2,5 3,2

Kipras 5 4,1 2,1 1,9 3,8

Latvija 6,9 8 6,4 7,2 9,8

Lenkija 4 1 1,4 3,8 5,3

Lietuva 3,9 6,4 6,8 10,5 7,0
Liuksemburgas 9 1,5 2,5 2,9 4,5

Malta 6,4 0,9 0,8 -1,7 0,1

Nyderlandai 3,5 1,4 0,1 -0,1 1,7

Portugalija 3,4 2,0 0,5 -1,2 1,2

Prancūzija 4,1 2,1 1,2 0,8 2,3

Slovakija 2 3,8 4,6 4,5 5,5

Slov÷nija 3,9 2,7 3,5 2,7 4,2
Suomija 5 1 2,2 2,4 3,6

Švedija 4,3 1,1 2,0 1,7 3,7

Vengrija 5,2 3,8 3,5 3,4 4,6
Vokietija 3,2 1,2 0,1 -0,2 1,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas / Eurostat’o duomenų baz÷ New Cronos (2005 m. gruodžio 19 d.). 
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Labai įspūdingai kitų šalių kontekste atrodo Lietuvos vartojimo kainų indekso metiniai 
pokyčiai (žr. 3.2.3 lentelę).  Per paskutiniu penkis metus VKI išaugo tik 2,6, proc., šiuo 
požiūriu po jos sekusioje Jungtin÷je Karalyst÷je kainos ūgtel÷jo  6 proc., o visoje ES kainų  
indeksas ūgtel÷jo 11 proc.   Latvijos ir Estijos rodikliai gerokai prastesni – 16,2 proc. ir 17, 5 
proc. Vis tik reikia nepamiršti, kad kainos matuojamos nacionaline valiuta, o litas 
apžvelgiamo laikotarpio pradžioje buvo surištas su JAV doleriu ir iki persiejimo su Euru jis 
sp÷jo pabrangti Euro  atžvilgiu apie 15 proc. – tai atpigino importą iš Euro zonos. Nepaisant 
šios pastabos, pateikta statistika teikia vilčių, kad bent artimiausiais metais Lietuva tur÷s 
vieną iš žemiausių infliacijos lygių tarp naujų ES narių.ir tai leis mūsų šaliai įsivesti eurą jau 
2007 m.. 

 

3.2.3 lentel÷. Suderinto VKI preki ų ir paslaugų kainų pokyčiai (vidutiniai metiniai) 

Metai 2000 2001 2002 2003 2004 

ES-25 2,4 2,5 2,1 1,9 2,1

ES-15 1,9 2,2 2,1 2 2

Airija 5,3 4 4,7 4 2,3

Austrija 2 2,3 1,7 1,3 2

Belgija 2,7 2,4 1,6 1,5 1,9

Čekijos Respublika 3,9 4,5 1,4 -0,1 2,6
Danija 2,7 2,3 2,4 2 0,9

Estija 3,9 5,6 3,6 1,4 3
Graikija 2,9 3,7 3,9 3,4 3

Ispanija 3,5 2,8 3,6 3,1 3,1

Italija 2,6 2,3 2,6 2,8 2,3

Jungtin÷ Karalyst÷ 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3

Kipras 4,9 2 2,8 4 1,9

Latvija 2,6 2,5 2 2,9 6,2

Lenkija 10,1 5,3 1,9 0,7 3,6

Lietuva 0,9 1,3 0,4 -1,1 1,1
Liuksemburgas 3,8 2,4 2,1 2,5 3,2

Malta 3 2,5 2,6 1,9 2,7

Nyderlandai 2,3 5,1 3,9 2,2 1,4

Portugalija 2,8 4,4 3,7 3,3 2,5

Prancūzija 1,8 1,8 1,9 2,2 2,3

Slovakija 12,2 7,2 3,5 8,4 7,5

Slov÷nija 8,9 8,6 7,5 5,7 3,6
Suomija 3 2,7 2 1,3 0,1

Švedija 1,3 2,7 2 2,3 1

Vengrija 10 9,1 5,2 4,7 6,8
Vokietija 1,4 1,9 1,3 1 1,8

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas/ Eurostat’o duomenų baz÷ New Cronos (2005 m. gruodžio 19 d.). 

Ypač džiugina bedarbyst÷s Lietuvoje smukimo tempai (žr. lentelę 3.2.4). Pieš penkerius 
metus nedarbo lygis mūsų šalyje buvo beveik dukart didesnis nei ES, tačiau per pažvelgiamą 
laikotarpį jis sumaž÷jo net 5,6, proc. punkto – daugiau nei bet kurioje kitoje ES valstyb÷je, o 
naujausiais (preliminariais) Eurostat’o duomenimis nuo 2005 m.  balandžio m÷nesio jis jau 
yra mažesnis už visos ES rodiklį.  Be abejon÷s, šį šuolį didele dalimi l÷m÷ intensyv÷jantis 
gyventojų išvykimas uždarbiauti į užsienį. Pastarasis procesas jau kelia rimtą gr÷smę  šalies 
ūkio pl÷trai.  Pakeisti šią tendenciją yra ypač sunku d÷l didžiulio mokamų atlyginimų 
skirtumo Lietuvoje ir išsivysčiusiose šalyse. Eurostato duomenimis, vidutinis darbo 



Būsimų Europos Sąjungos  Struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo galutin÷ ataskaita 
 

Atliko: UAB “Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai”  

 

 

50 

užmokestis (bruto) Austrijoje 2003 m. beveik 7 kartus viršijo Lietuvos rodiklį, o pateikiama 
statistin÷ informacija apie darbo j÷gos kainą pramon÷je ir paslaugose (įmon÷se su nemažiau 
kaip 10 darbuotojų) liudija, kad lietuvių taip pam÷gtoje Jungtin÷je Karalyst÷je atlyginimai dar 
didesni.  Emigruoti labiau linkęs jaunimas, tod÷l vyresniems gyventojams atsirado dagiau 
galimybių įsidarbinti –  nors 2004 m. mūsų šalyje užimtumo lygis buvo kiek žemesnis nei ES 
– atitinkami 61,2 proc. ir 63,3 proc. , tačiau gerokai aukštesnis tarp vyresnio amžiaus (55-64 
m.) žmonių – 47,1 proc. ir 40,5 proc. 

3.2.4 lentel÷. Nedarbo lygis (gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, proc.) 

Metai 2000 2001 2002 2003 2004 

ES-25 8,6 8,4 8,7 9 9 

ES-15 7,6 7,2 7,6 8 8,1 
Airija 4,3 3,8 4,3 4,6 4,5 

Austrija 3,6 3,6 4,2 4,3 4,8 

Belgija 6,9 6,7 7,3 8 7,9 

Čekijos Respublika 8,7 8 7,3 7,8 8,3 
Danija 4,4 4,3 4,6 5,6 5,4 

Estija 12,5 11,8 9,5 10,2 9,2 
Graikija 11,3 10,8 10,3 9,7 10,5 

Ispanija 11,4 10,8 11,5 11,5 11 

Italija 10,1 9,1 8,6 8,4 8 

Jungtin÷ Karalyst÷ 5,4 5 5,1 4,9 4,7 

Kipras 5,2 4,4 3,9 4,5 5,2 

Latvija  13,7 12,9 12,6 10,4 9,8 

Lenkija 16,4 18,5 19,8 19,2 18,8 

Lietuva 16,4 16,4 13,5 12,7 10,9 
Liuksemburgas 2,3 2,1 2,8 3,7 4,8 

Malta 6,7 7,6 7,7 8 7,6 

Nyderlandai 2,8 2,2 2,8 3,7 4,6 

Portugalija 4,1 4 5 6,3 6,7 

Prancūzija 9,1 8,4 8,9 9,5 9,6 

Slovakija 18,7 19,4 18,7 17,5 18,2 

Slov÷nija 6,6 5,8 6,1 6,5 6 
Suomija 9,8 9,1 9,1 9 8,8 

Švedija 5,6 4,9 4,9 5,6 6,3 

Vengrija 6,3 5,6 5,6 5,8 6,0 
Vokietija 7,2 7,4 8,2 9 9,5 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas/ Eurostat’o duomenų baz÷ New Cronos (2005 m. gruodžio 19 d.). 

 

Lietuva pagal jaunimo išsilavinimo lygį yra tarp pirmaujančių, bet išlaidos moksliniams 
tyrimams ir technologijų pl÷trai (MTEP) sudaro triskart mažesnę BVP dalį (0,69 proc.) nei 
ES-15 šalyse ir penkis kartus mažesnę nei Japonijoje. Tiesa, kaimyninių Lenkijos ir Latvijos 
rodikliai dar prastesni.  Tačiau Lietuvos didžiausia problema – tik 6,7 proc. visų tyr÷jų dirba 
verslo įstaigose – tai žemiausias lygis tarp ES narių (ES-15 rodiklis sudaro apie 50 %).  

Lietuvos atsilikimą informacin÷se technologijose liudija IT skirtos išlaidos – 2004 m.  jos 
sudar÷ vos 1,4 proc. BVP ( mažiau buvo tik Graikijoje – 1,3 proc.).  Pagal interneto skvarbą 
namų ūkiuose Eurostat’o duomenimis pernai Lietuva už÷m÷ paskutinę vietą (12 proc.,žr. 2.1 
diagramą)., tačiau buvo tarp vidutiniokų pagal bendrovių dalį, kurios naudojasi E-valdžios 
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paslaugomis (65 proc.). Palyginimui, Estijos pastarasis rodiklis siek÷ 84 proc., o interneto 
skvarba sudar÷ 31 proc. 

Mūsų šalies ūkis labai imlus energijai- pagal sunaudojamos energijos santykį su BVP Lietuva 
drauge su Estija “pirmauja”  Europos Sąjungoje, beveik šešis kartus viršydama ES rodiklį.  

Lietuva iš visų ES valstybių yra sukaupusi mažiausiai TUI, skaičiuojant vienam gyventojui, o 
1.2  diagrama rodo, kad ir pastaraisiais metais mūsų šaliai prasčiau sek÷si pritraukti 
investicijas iš užsienio nei kitoms naujosioms ES nar÷ms. 

 

3.3. ES SF paramos poveikis šalies ūkiui 
 
Įvertinti šį poveikį kiekybiškai yra nepaprastai sunku, nes reikia nustatyti atskirų priemonių ir 
tiesioginę ir netiesioginę įtaką. Beje, pastaroji gali būti ir neigiama – pavyzdžiui, tiesiogin÷ 
parama įmon÷ms iškraipo rinkos santykius ir sudaro nevienodas sąlygas konkuruoti. 

Tiesioginio poveikio kiekybinius įverčius galima gauti ekonometrinio modeliavimo būdu, ir jie 
bus pateikti kitose ataskaitos dalyse. Šiame skyriuje apsiribosime kokybiniu paramos 
paskirstymo vertinimu, remiantis ūkio sektorių statistiniais duomenimis ir atlikta SSGG 
analize. 

Nekelia abejonių, kad ta nemaža dalis ES paramos, kuri buvo skirta transporto 
infrastrukt ūros gerinimui pagal priemonę 1.1 “Transporto infrastrukt ūros prieinamumo 
I paslaugų kokyb÷s gerinimas”, įneš÷ svarų ind÷lį į BVP ”aruodą”. Sparčiai augant prekių 
srautams tarp Rytų ir Vakarų,  investicijų į transporto sektorių grąža buvo aukšta – šis 
sektorius ir pernai, ir š.m. I pusmetį pl÷tojosi sparčiau nei visa šalies ekonomika. Lietuva iš 
dalies išnaudoja tranzitinę šalies pad÷tį – transporto veiklos lyginamasis svoris BVP 
struktūroje yra didelis ir 2004 m. siek÷ 9,3 %. Transporto sektoriuje šiuo metu dirba 75000 
žmonių, arba 5 % visų Lietuvos dirbančių asmenų. Transporto sektorius per tarptautinę bei 
vietos prekybą ir turizmą turi tiesioginę įtaką Lietuvos ekonominei pl÷trai, prisideda prie 
verslui palankių sąlygų kūrimo. Modernios, efektyvios ir integruotos transporto sistemos 
pl÷tra atspindi pagrindinius bendrosios Europos rinkos principus – laisvą prekių bei paslaugų 
jud÷jimą. Be to, svarbų vaidmenį vaidina ir rajoninių kelių rekonstravimas, kuris sukuria 
prielaidas šalies ūkio pl÷tros netolygumų pagal regionus sumažinimui bei padidina darbo 
j÷gos mobilumą. 

Greičiausiai projektai įgyvendinami ir daugiausiai l÷šų išmok÷ta rangovams būtent  transporto 
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s gerinimo srityse. Vienas iš jau baigtų 
projektų- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vykdoma 
“Žvyrkelių asfaltavimo programa 2004-2005 metams”.  

Šiuo metu Lietuvoje bendras kelių tinklas siekia apie 70 000 km, iš jų  daugiau nei 12% yra 
keliai su žvyro danga. Įgyvendinus 2004-2005 m. žvyrkelių asfaltavimo programą bus 
išasfaltuota 277 km žvyrkelių (prašomose bendrai finansuoti sutartyse numatoma išasfaltuoti 
221,7 km). Planuojamus asfaltuoti kelius atrinko valstybinius kelius prižiūrinčios regionin÷s 
įmon÷s. Ruožai atrinkti atsižvelgiant į dabartinę kelių būklę, eksploatavimo patirtį, kelio 
reikšmingumą susisiekimui. Blog÷janti žvyrkelių būkl÷ neigiamai veikia šalia jų gyvenančius 
žmones bei kelių naudotojus. 2004-2005 metų žvyrkelių asfaltavimo programoje kai kurie 
neasfaltuoti ruožai yra vienintel÷s neasfaltuotos atkarpos visame kelyje. Šiuos ruožus reikia 
asfaltuoti siekiant supaprastinti kelio priežiūrą, sumažinti kelio eksploatacines išlaidas.  
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Žvyrkelių asfaltavimas tiesioginių pajamų neduoda, tačiau gaunama socialin÷-ekonomin÷ 
nauda visuomenei.  
 
Šis projektas jau baigtas. Įgyvendinant projektą žvyrkeliai buvo asfaltuojami aštuoniose 
(Vilniaus, Alytaus, Kauno, Marijampol÷s, Utenos, Panev÷žio, Klaip÷dos, Telšių) apskrityse. 
Šis projektas pagerins susisiekimą tarp gyvenviečių ir žem÷s ūkio bei administracinių centrų, 
sumažins neigiamą transporto poveikį aplinkai, sumažins autotransporto priemonių 
eksploatacines išlaidas, sutrumpins kelion÷s laiką, sumažins kelių priežiūros ir remonto 
išlaidas, ir visa tai skatins ekonominę pl÷trą bei mažins regionų socialinius ir ekonominius 
skirtumus. Gera transporto infrastruktūros būkl÷ pad÷s pritraukti investicijų į mažesnes 
gyvenvietes ir miestelius, užtikrins mobilumą tarp kaimo ir miesto, taip pat prisid÷s prie 
nedarbo lygio kaimuose mažinimo.  
 

Taip pat jau įgyvendinti vietin÷s transporto infrastruktūros pl÷tros projektai Šakių, Anykščių, 
Raseinių, Trakų, Prienų rajonų savivaldyb÷se bei  Druskininkų miesto savivaldyb÷je. Kitose 
finansavimą gavusiuose projektuose darbai yra vykdomi arba dar neprad÷ti.    

Investicijų į energetikos infrastruktūrą pagal priemonę 1.2 “Energijos teikimo stabilumo, 
prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas”  nauda taip pat nemaža. 
Min÷jome, kad Lietuvos ekonomika (įskaitant namų ūkius) yra labai imli energijai, be to,  
kylant gamybai šalyje, augo elektros energijos poreikis, tod÷l energetikos efektyvumo 
didinimas buvo ir išlieka aktualus.  

Pagal BPD priemonę 1.2 “Energijos teikimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio 
energetikos efektyvumo užtikrinimas”  galimų skirstyti l÷šų suma padidinta viešajai 
energetikai- mokyklų, vaikų darželių, ligoninių šiluminių ūkių modernizavimui. Viešojo 
sektoriaus energetikos projektams iš viso paskirta 93,582 mln. litų. didžiausia bendra suma – 
per 19 mln. litų – paskirta Vilniaus apskrityje įgyvendinamiems projektams, o didžioji jos dalis 
– per 13 mln. litų - atitenka Vilniuje veikiančioms sveikatos apsaugos įstaigoms.  

Sunku įvertinti paramos, skirtos pagal BPD 1.3 “Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos 
aplinkai prevencija” ir 1.4 “Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir 
modernizavimas” priemon÷ms įgyvendinti, įtaką ekonomikai, nors akivaizdu, kad aplinkos 
kokyb÷s gerinimas ir sveikatos apsaugos sistemos modernizavimas gerina ir visuomen÷s 
gyvenimo kokybę, pailgina gyvenimo trukmę.  
 

Pagal BPD 1.4 priemonę lyginant su kitomis priemon÷mis, 2005 m. rugs÷jo 1 dienai  
pasirašyta  sutarčių už didžiausią numatytų paskirstyti l÷šų dalį (61% 2004-2006 m. numatytų 
paskirstyti l÷šų).  Parama buvo skirta Kardiologin÷s sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimui 
ir pl÷trai modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas Pietryčių ir Rytų Lietuvos regionuose,  
Bendrosios praktikos paslaugų infrastruktūros pl÷trai ir modernizavimui Vakarų ir 
Pietvakarių regionuose. Skiriant paramą regionuose veikiančioms sveikatos priežiūros 
įstaigoms sumaž÷s skirtumas tarp medicinos paslaugų kokyb÷s didžiųjų miestų ir kitų 
vietovių gydymo įstaigose, o tuo pačiu tai sumažins gyventojų sergamumą ir mirštamumą.  
 

Investicijos į darbo rinkos ir profesinio rengimo infrastrukt ūrą didina užimtumo lygį ir 
kelia darbo j÷gos kvalifikaciją, kas, kaip min÷jome aukščiau SSGG analiz÷je, tampa pirmaeiliu 
šalies ekonomin÷s politikos uždaviniu. Šių investicijų poveikis ūkio pl÷trai yra panašus kaip ir 
investicijų į žmogiškųjų išteklių pl÷trą. Parama skirta 10 projektų švietimo ir  profesinio 
mokymo sistemos infrastruktūros pl÷tojimui.   Mokslo ir studijų infrastruktūros pl÷tojimui 
parama skirta 7 aukštojo mokslo institucijoms bei 2 tyrimų institutams bazin÷s įrangos 
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atnaujinimui, modernių informacinių technologijų diegimui bei teikiamų paslaugų kokyb÷s 
gerinimui. 

Žmogiškųjų išteklių pl÷trai   2004 - 2006 m. teko gerokai mažesn÷ ES struktūrinių fondų 
parama nei socialin÷s – ekonomin÷s infrastruktūros pl÷trai. Tačiau sparčiai kintant situacijai  
darbo j÷gos rinkoje, šis prioritetas jau tampa svarbiausiu. Esant dabartinei kvalifikuotų 
darbuotojų stokai,  investicijos į  žmogiškuosius išteklius gali duoti pačią didžiausią  
ekonominę naudą. Gal kiek mažiau tai liečia įsidarbinimo geb÷jimų ugdymą, tačiau darbo j÷gos 
kompetencijos k÷limas ir mokymosi visą gyvenimą  sąlygų pl÷tojimas yra išskirtinai svarbus. 
Dvigubą naudą neša socialin÷s atskirties prevencija – did÷ja užimtųjų skaičius ir maž÷ja 
valstyb÷s biudžeto socialin÷s (ir ne tik socialin÷s ) išlaidos.  

Kaip min÷jome aukščiau, Lietuvos įmonių konkurencingumui ypač aktualus yra MTEP 
potencialo didinimas, tod÷l investicijos į žmogiškųjų išteklių kokybę moksliniuose tyrimuose 
ateityje atsipirks su kaupu, jei bus derinamos su administracin÷mis priemon÷mis – aukštojo 
mokslo sistema turi būti reformuota (primygtin÷ Pasaulio banko rekomendacija). 

Trečiam prioritetui – gamybos sektoriaus pl÷trai buvo skirta apie 1/4 visos ES SF paramos. 
Neabejotina, kad tiesioginis įmonių finansavimas pad÷jo joms modernizuoti gamybą, kas ypač 
aktualu, turint omeny žemą Lietuvos ūkio darbo našumą. Tačiau esant dabartin÷ms itin 
palankioms paskolų iš bankų sąlygoms, didel÷s būtinyb÷s šiai paramai nebuvo. Turbūt didesnis 
naudingumo koeficientas yra  investicijų į pramonines zonas ir technologijų centrus, jei jie 
išpl÷tojami iki tokio lygio , kad tampa TUI pritraukimo taškais. Tačiau atrodo, kad kol kas šis 
tikslas nepasiektas, ir viena iš priežasčių – per mažai skirta l÷šų (net tik  iš ES SF, bet ir iš šalies 
biudžeto).   
 

Pagal 3.1 BPD priemonę “Tiesiogin÷ parama verslui” viso buvo pasirašyta sutarčių už 
183,5 mln. litų. Didžiausia paramos suma buvo skirta inovatyvių gamybos technologijų 
diegimui bei modernizavimui  medienos apdirbimo, farmacijos, stiklo apdirbimo, plastiko, 
tekstil÷s  pramon÷s įmon÷ms. Toks ES paramos paskirstymas didelę dalį l÷šų skiriant 
medienos ir baldų pramonei yra tikslingas, nes nuo 1998 m. medienos ir baldų pramon÷s dalis 
apdirbamosios pramon÷s sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s struktūroje nuolat augo ir 2004 m. 
pasiek÷ 15,6%. Užsienio rinkose buvo realizuota beveik du trečdaliai šios pramon÷s gaminių. 
Didelę gr÷smę medienos ir baldų pramonei kelia did÷jantis Kinijos medienos gaminių 
eksportas į pasaulio rinkas,tod÷l ES struktūrinių l÷šų skyrimas Lietuvos medienos ir baldų 
pramon÷s įmon÷ms tur÷tų padidinti jų konkurencingumą.  
 
Tačiau bendrai vertinant paramos l÷šų panaudojimo efektyvumą, sprendimas d÷l paramos  
skyrimo dideliems ūkio subjektams, gali kelti abejones d÷l strategijos trūkumo ar lobistinio 
spaudimo, kuris neleido įgyvendinti pirminio sumanymo pritraukti TUI ir pavirto ES paramos 
sukoncentravimu viename Lietuvos ūkio sektoriuje. Pasirinkta paramos forma – 
subsidijavimas, tačiau kitos paramos formos (rizikos kapitalo fondas, mikrokreditavimas, 
palūkanų dengimas) leistų efektyviau panaudoti ES SF l÷šas, paremiant didesnį skaičių 
įmonių ir mažiau iškraipant konkurenciją rinkoje. 
  

17 mln. litų buvo pasirašyta sutarčių pagal BPD priemonę 3.2 “Verslo aplinkos gerinimas” 
Klaip÷dos, Šiaulių ir Utenos MTP bei verslo inkubatorių infrastruktūros pl÷trai.  

Turizmo pl÷tot÷ Lietuvoje yra aktuali, šios veiklos lyginamasis svoris BVP struktūroje yra per 
mažas, lyginant su kitomis ES šalimis. Pastaruoju metu stebimas šio sektoriaus spartus 
augimas, tod÷l galima teigti, kad investicijos į šią veiklą pasiteisina. Pagal BPD priemonę 3.4 
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“Viešoji turizmo infrastrukt ūra ir paslaugos” paramos sutartis pasirašyta Šiaulių 
Aukštabalio multifunkcinio komplekso statybai. Pagal 3.1 BPD priemonę “Tiesiogin÷ 
parama verslui” paramos sutartys buvo pasirašytos d÷l turizmo sektoriaus. Didžioji paramos 
dalis teko Druskininkų mieste vykdomiems Vandens pramogų parko statybos bei turizmo bei 
apgyvendinimo paslaugų pl÷trai. 

N÷ra lengva kiekybiškai įvertinti investicijų į informacinių technologijų paslaugų 
infrastrukt ūros pl÷tr ą poveikį ūkiui, bet kad šios investicijos ypač svarbios šalies 
konkurencingumui, patvirtina pasaulin÷ praktika. Didžiausia paramos dalis pagal pasirašytas 
sutartis tur÷tų tekti kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN 
sukūrimui (38,9 mln. Lt),  saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDPT) 
kamienin÷s dalies sukūrimui (11,9 mln. Lt), Lietuvos geografin÷s informacijos infrastruktūros 
išvystymui (10,9 mln. Lt), elektroninio bilieto Vilniaus miesto viešajame transporte ir keleivių 
informavimo sistemos sukūrimui (10,2 mln. Lt).   

Ketvirtasis  prioritetas “Kaimo pl ÷tra ir žuvininkyst ÷”.  Pagal 4.1 BPD priemonę 
“Investicijos į žem÷s ūkio valdas” paramos sutartys pasirašytos su  233 ūkininkais ir žem÷s 
ūkio bendrov÷mis ūkių modernizavimui ir pl÷trai (42,5 mln. Lt). Paramos sutartys pasirašytos 
ir paramos skyrimui 328 jaunųjų ūkininkų ūkiams įkurti ar jau esamiems modernizuoti bei 
pl÷sti (13,2 mln. Lt) pagal BPD priemonę 4.2  “Jaunųjų ūkinink ų įsikūrimas” .  Dešimti 
pramon÷s įmonių pasiraš÷ sutartis d÷l 21,64 mln. Lt paramos  pagal BPD priemonę 4.3 
“Žem÷s ūkio produkt ų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas” . Pagal 4.4 priemonę 
“Kaimo vietovi ų pritaikymo ir pl ÷tros skatinimas” parama buvo pasirašytos sutartys 9 
žem÷s ūkio vandentvarkos projektams įgyvendinti, 7 konsultavimo paslaugų teikimo ūkiams 
projektams, 1 žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s veiklos sektorių įvairinimo projektui, bei 12 
kaimo turizmo ir amatų skatinimo projektų.   
 

Pagal pirmąjį BPD 2004-2006 metams veiklos sričiai "Žvejybos laivų atidavimas į metalo 
laužą" buvo skirta 26,3 mln. litų Europos Sąjungos (ES) paramos. Iš viso laivams 
modernizuoti ir kompensacijoms už laivų atidavimą metalo laužui mok÷ti Lietuvai 2004-
2006 metams skirta 32,4 mln. litų ES paramos. 0,79 mln. Lt ES paramos buvo skirta pagal 
4.9 BPD priemonę žuvininkyst÷s ūkiams jų modernizavimui bei įrangos rekonstrukcijai.  

 

4. Lietuvos augimą 2007-2013 m. įtakosiantys išoriniai ir vidiniai veiksniai 
  

4.1 Aplinkinių rinkų pl÷tros ypatumai 
 

Pra÷jusio šimtmečio pabaigoje daugiau nei 70% visos pasaulyje sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s 
teko trims superekonomikoms – JAV, ES ir Japonijos. Tačiau pastaraisiais metais vis labiau 
išryšk÷ja naujų ekonominių centrų kontūrai – pirmiausia Rytų Azijoje ( Kinija ir kt.) ir Pietų 
Azijoje (Indija ir kt.), did÷ja ir Lotynų Amerikos bei NVS regionų vaidmuo. 
 
Jei 1980 – 1995 m. laikotarpį išsivysčiusių šalių ūkio pl÷tra buvo netgi kiek spartesn÷, nei 
besivystančių , tai paskutinįjį dešimtmetį pad÷tis pasikeit÷ kardinaliai (žr. 4.1.1 diagramą).  
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4.1.1 diagrama. Pasaulio ir besivystančių valstybių BVP augimo palyginimas 1980-2004 metais 

 
Šaltinis: Pasaulio bankas 
 
Kryptinga Indijos bei Pietryčių Azijos “tigrų” (Taivanio, Kor÷jos ir kt.) ekonomin÷ politika, 
Deng Xiaping prad÷tos reformos Kinijoje ir globalizacijos procesai nul÷m÷ “kylančios 
ekonomikos” šalių spurtą – Pasaulio banko vertinimu 2000 – 2006 m. realaus BVP, tenkančio 
vienam gyventojui, vidutinis metinis pokytis besivystančiose šalyse sudarys 3,4 % ir du 
kartus viršys išsivysčiusių šalių rodiklį, panaši tendencija išliks ir visą ateinantį dešimtmetį 
(žr. 4.1.1 lentelę).  

 

4.1.1 lentel÷. Ilgalaik÷s perspektyvos: pasaulio realaus BVP vienam gyventojui poky čio prognoz÷s, 
procentais 

 
Šaltinis : Pasaulio bankas  
 

Vis tik Pasaulio bankas nurodo, kad atotrūkis išliks ženklus – nors pasaulio BVP struktūroje 
išsivysčiusių šalių dalis sumaž÷s 3 proc. punktais iki 76 % 2015 m., tačiau 1 gyventojui šiose 
šalyse vis dar bus sukuriama maždaug 20 kartų daugiau prid÷tin÷s vert÷s nei besivystančiose 
šalyse (žr. 4.1.2 lentelę). 



Būsimų Europos Sąjungos  Struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo galutin÷ ataskaita 
 

Atliko: UAB “Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai”  

 

 

56 

4.1.2 lentel÷. Gyventojų skaičiaus ir BVP prognoz÷s pagal šalių išsivystymo lygį  

 
Šaltinis: “Global Economic Prospects: Trade, Regionalism, and Development”: The International Bank for Reconstruction 
and Development / The World Bank, 2005 

 
Tačiau yra pagrindo manyti, kad atskirų regionų išsivystymo disproporcijos nyks sparčiau nei 
prognozuojama. Pastaraisiais metais Kinijos ūkio pl÷tros rodikliai viršydavo 
optimistiškiausius ekspertų lūkesčius, o ES ūkio raida priešingai, atitiko pesimistiškiausią 
scenarijų. Gana iškalbingi ir  tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautai – 2004 m. jų Kinija 
susilauk÷ apie 61 mlrd. JAV dolerių (13,3 %  daugiau nei 2003 m.), o sutartyse numatytų 
būsimųjų investicijų suma per metus pašoko 33,4 % iki 153 mlrd. JAV dolerių, tuo tarpu 
grynųjų TUI srautas į ES,  JAV ir Japoniją antrus metus iš eil÷s buvo neigiamas.  Deutsche 
Bank ekspertai ištyr÷ ekonominę situaciją 34-iose šalyse. Jie įsitikinę, kad artimiausius 15 
metų ne tik Kinija, bet ir Indija augs labai sparčiai – pastarosios šalies ūkio pl÷tros vidutinis 
greitis sudarys apie 6 % per metus ar net 7÷8 %,  jei reformos Indijoje bus vykdomos 
energingiau. Garsus investicin÷s grup÷s Goldman Sachs  ekspertas  J.O’Nilas prognozuoja 
tiek min÷tų abiejų supervalstybių, tiek ir Brazilijos bei Rusijos ekonomikų spartų augimą. 
Tam neprieštarauja ir CŽV paskelbtos pasaulio vystymosi iki 2020 m. prognoz÷s, kuriose be 
to palankiai vertinamos ir PAR  bei Indonezijos ūkių perspektyvos. 
  
ES ūkio perspektyvos iki 2020 m. gana išsamiai apžvelgtos “Siemens AG” korporacijos 
užsakymu atliktoje studijoje, kuri remiasi 116 ekspertų apklausa. Numatoma, kad Europos 
ekonomikos varikliu taps žinios ir tobul÷jimas naujų produktų kūrime bei gamybos procesų 
valdyme. ES pastangos konkuruoti su tokiomis šalimis kaip Kinija ir Indija bus s÷kmingos tik 
iš dalies, tod÷l keisis jos ekonomikos prioritetai – did÷s prekybos ir paslaugų teikimo svarba. 
Europoje labiau telksis kapitalas ir inžinerinių prekių (gamybos priemonių) įmon÷s, o 
daugumos tarpinio vartojimo produktų gamyba tikriausiai bus perkelta už Europos ribų. 
Manoma, kad did÷s gyventojų mobilumas ir stipr÷s migracija į Europą, bus ilginamas 
pensinis amžius. Technologijų raida spart÷s ir trump÷s produkto gyvavimo ciklas. 
Ekonomikos pl÷tra Europoje bus l÷ta. Pastarąjį teiginį atitinka skelbiamos įvairių institucijų 
trumpalaik÷s prognoz÷s, artimiausiais  metais ES augimo tempą nurodančios arti 2%. 
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NVS regionas pastaruoju metu vystosi gana sparčiai, ką didele dalimi lemia išaugusios 
energijos šaltinių ir metalų kainos. Į Rusiją bei Kazachstaną plūstančios naftos, dujų ir kitų 
žaliavų eksporto pajamos sudaro palankias sąlygas ne tik šių šalių, bet ir Ukrainos bei 
Baltarusijos ūkio pl÷trai. Paradoksalu, bet pastaraisiais metais Baltarusijos ekonomika 
s÷kmingai išnaudoja Rusijos gyventojų perkamosios galios did÷jimą ir pl÷tojasi gerokai 
sparčiau nei pačios Rusijos ūkis – 2004 m. šių šalių BVP ūgtel÷jo atitinkamai 11 % ir 7,1 %. 
O Ukrainos ūkis pagal pl÷tros tempą (12,1 %) 2004 m. netgi pirmavo visoje Europoje. Nors 
visų trijų šalių ekonomikos augimas šiemet sul÷t÷jo, mažai abejonių, kad artimiausiais metais 
jis išliks spartus. Visose šiose šalyse gana staigiai kyla ir vidutinio atlyginimo kreiv÷. Taip 
Baltarusijoje pernai vidutin÷s gyventojų darbo pajamos išaugo daugiau nei penktadaliu. Į tai 
reikia atkreipti d÷mesį Lietuvos verslininkams ir ned÷ti per daug vilčių į kvalifikuotos darbo 
j÷gos importą iš šio regiono. Be to, šiuo požiūriu Lietuvai stiprus konkurentas yra Rusija, kur 
pastaraisiais metais darbuotojų irgi labai trūksta – prognozuojama, kad ateityje Rusija kasmet 
pasipildys 2 mln. emigrantų. Iš kitos pus÷s, NVS rinkos pl÷tra atveria naujas galimybes 
Lietuvos eksportuotojams bei sudaro prielaidas pajamų iš tranzito augimui. 
 

Nors Kinijos sukuriamo BVP vienam gyventojui pernai teko tik 1100 JAV dolerių – 
keliasdešimt kartų mažiau nei JAV, šios šalies poveikis pasaulio ekonomikai jau dabar didelis 
ir neabejojama, kad nebetoli tas laikas, kai ši šalis mes iššūkį Jungtin÷ms Valstijoms d÷l  
hegemonijos visame pasaulyje. Kinijos ūkio pl÷tros tempai išties įspūdingi, 1992 – 2004 m. 
vidutinis metinis BVP prieaugis viršijo 9 % (žr. 4.1.2 diagramą), nebus jis mažesnis ir 2005 
metais. Tai labai primena Japonijos stebuklą, kai šios šalies ūkis per pra÷jusio šimtmečio 7-ąjį 
dešimtmetį išaugo 2,7 karto.  

4.1.2 diagrama. Kinijos realaus BVP pokyčiai 1992-2004 metais, procentais 

 
Šaltinis: “The Chinese Economy: Prospects and Key Policy Issues”: Institute for International Economics, 2005. 
 

Kinija iš dalies naudojasi kaimynin÷s šalies išbandytu metodu – daug investuoja (žr. 4.1.3 
diagramą) ir koncentruoja pastangas į eksporto pl÷trą. Pasinaudodama pasauline prekybos 
organizacija, ji prekių išvežimą antri metai iš eil÷s padidino daugiau nei trečdaliu. Kadangi 
importas did÷jo l÷čiau, o į šalį plūsta užsienio investicijų srautai, Kinijos užsienio valiutos 
atsargos pernai viršijo 600 mlrd. JAV dolerių ir tebeauga 2005 metais.  
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4.1.3 diagrama. Kinijos bendrųjų vidaus investicijų santykis su BVP 1979-2004 metais, 
procentais 

 
Šaltinis: “The Chinese Economy: Prospects and Key Policy Issues”: Institute for International Economics, 2005. 
 
Regis, šios šalies tikslas – tapti visą pasaulį plataus vartojimo prek÷mis aprūpinančia 
gigantiška manufaktūra, jos BVP struktūroje apdirbamosios pramon÷s dalis viršija 50 % (žr. 
4.1.4 diagramą), kai ES atitinkamas rodiklis nesiekia 20%.  

4.1.4 diagrama. Kinijos apdirbamosios pramon÷s dalis BVP 1989-2003 metais, procentais 

 
Šaltinis: Kinijos statistiko metraštis 2003; Kinijos statistikos santrauka 2004. 
 
Sparčiai vystosi ir kita Azijos gigant÷ – Indija, kurios realaus BVP metinis prieaugis 2003 m. 
sudar÷ 8,5 %, o 2004 metais – 6,5 %.  Indija, priešingai nei Kinija,  sparčiau nei pramonę 
vysto paslaugų sektorių, kuriam 2003 m. teko daugiau nei pus÷ šalyje sukurtos prid÷tin÷s 
vert÷s.  
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Už šių dviejų milžinų kiek pasisl÷p÷, tačiau labai dinamiškai pl÷tojasi ir kai kurių kitų Azijos 
šalių ekonomikos – Pietų Kor÷jos, Honkongo, Taivanio, Singapūro, Malaizijos, Tailando ir 
kt. (žr. Priedai Nr. 4.1-4.3). Visos šios šalys daug investuoja ir diegia inovacijas. 

 

4.2. Naujos galimyb÷s ir iškylantys sunkumai (SSGG preliminari analiz÷) 
 
Šiame skyriuje pateikiame glaustą Lietuvos ekonomikos SSGG analizę. 

4.2.1.Geopolitin÷ pad÷tis 
 
Lietuvos naryst÷ NATO ir ES užtikrina ekonominį-politinį stabilumą ir suteikia verslui 
papildomų vystymosi galimybių. Kartu Lietuva palaiko istoriškai susiklosčiusius ryšius su 
NVS šalimis ir d÷ka palankios geografin÷s pad÷ties traktuojama kaip potencialus tiltas tarp 
Vakarų ir Rytų rinkų. Ateityje Pietryčių Azijos ir NVS makroregionas gali tapti nauju 
pasaulio ekonomikos centru, nes sparčiai vystosi ir valdo didelę dalį pasaulinių mineralinių 
išteklių. Augant prekių srautams tarp Rytų ir Vakarų, Lietuva gali s÷kmingai išnaudoti savo 
palankią tranzito šalies pad÷tį, tačiau d÷l sienos su Rusija ji bus šios šalies padidinto d÷mesio 
(ir politinio spaudimo) objektas. 
 

� Stipryb÷ – politinis stabilumas ir saugumas d÷ka naryst÷s NATO ir ES, tranzitui 
palanki geografin÷ pad÷tis, tamprūs ekonominiai ryšiai ir su Vakarais, ir su Rytais. 

� Silpnyb÷ – Rusija nepraranda vilčių įtraukti Lietuvą į savo įtakos sferą, o mūsų šalies 
ekonomikos stipri priklausomyb÷ nuo šios valstyb÷s teikiamų žaliavų riboja 
manevravimo galimybes. 

 

4.2.2  Teisin÷ ekonomikos aplinka 
Lietuvoje verslo teisin÷ baz÷ suderinta su ES direktyvomis ir traktuotina kaip visumoje palanki 
investicijoms ir ūkio pl÷trai. Tačiau darbo rinkos santykiai pernelyg smulkmeniškai 
reglamentuoti, per daug biurokratizuota ir komplikuota žem÷s įsigijimo ir statybos leidimų 
išdavimo tvarka, kas menkina Lietuvos galimybes konkurencin÷je kovoje su kaimynin÷mis 
šalimis d÷l užsienio investicijų. 

� Stipryb÷ - verslą reglamentuojanti teisin÷ sistema suderinta su ES direktyvomis. 

� Silpnyb÷ - darbo santykiai, žem÷s įsigijimo  ir leidimų statyboms išdavimo 
normatyviniai aktai n÷ra liberalūs. 

4.2.3 Gamtiniai ištekliai 
Lietuvos gamtiniai ištekliai yra gana kuklūs – dirbama žem÷, mediena, pakankami giluminio 
vandens ištekliai, yra durpių, žaliavų statybin÷ms medžiagoms, šiek tiek naftos, tačiau min÷tų 
išteklių skurdumas n÷ra pernelyg didel÷ blogyb÷. Kaip rodo pasaulin÷ praktika, gamtinių 
išteklių gausa gali tur÷ti neigiamų pasekmių – stabdyti kitų išteklių (žmogiškųjų išteklių, 
inovacijų) mobilizavimą. 

� Silpnyb÷ – Lietuva turi kuklius nuosavus gamtinius išteklius ir yra priklausoma nuo 
žaliavų tiekimo iš Rytų. 

� Stipryb÷ - menki gamtiniai ištekliai stimuliuoja kitų išteklių mobilizavimą, kurie šiais 
laikais yra perspektyvesni. 
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4.2.4. Žmogiškieji ištekliai 
Skirtingai nuo gamtinių išteklių, darbo išteklių svarba nuolat did÷ja. Dar neseniai buvo 
rūpinamasi darbo j÷gos pigumu, tačiau mokslo ir technikos pažangos sąlygomis vis daugiau 
d÷mesio skiriama kvalifikacijos lygiui, drausmingumui, mobilumui, inovaciniam potencialui. 
Prioritetas yra teikiamas kvalifikuotiems ištekliams už priimtiną (nebūtinai  žemą ) kainą. 
Investuotojai pažymi, kad Lietuvoje darbo j÷ga yra kvalifikuota ir konkurencinga, diplomuotų 
specialistų skaičius 1000 gyventojų atitinka išsivysčiusių šalių vidutinį lygį, o darbo užmokestis 
yra vienas iš mažiausių. Tačiau augant šalies ūkiui ir darbo našumui, kyla ir reikalavimai 
darbuotojams. Naujomis sąlygomis jau jaučiamas didelis aukštos kvalifikacijos darbuotojų 
(ypač vadybininkų) stygius, trūksta ir kvalifikuotų darbininkų. 

Išsivysčiusios šalys lenkia Lietuvą pagal darbo j÷gos kokybę - išsilavinimo lygį, aukštos 
kvalifikacijos specialistų skaičių, darbo j÷gos mobilumą. Mūsų šalyje nepakankamai greit 
daug÷ja labiausiai kvalifikuotų, susijusių su mokslui imlių gamybos šakų pl÷tote, darbuotojų. 
Tam neigiamos įtakos turi intensyv÷janti darbo j÷gos migracija. Protų nutek÷jimas ateityje gali 
ženkliai susilpninti  šalies intelektinį potencialą. Kokia didel÷ yra aukštos kvalifikacijos 
vadybininkų svarba, parodo Japonijos bendrov÷s. Jos steigia savo gamyklas visame pasaulyje 
(pavyzdžiui, Indijoje, Kinijoje) ir sugeba pasiekti panašų darbo našumą ir produkcijos kokybę, 
kaip ir Japonijoje.  

 

� Stipryb÷ – Lietuvoje darbo j÷ga pasižymi gana aukšta kvalifikacija ir n÷ra brangi. 

� Silpnyb÷ – trūksta aukščiausios klas÷s specialistų, jaučiamas struktūrinis darbo j÷gos 
stygius. 

� Gr÷sm÷ – stipr÷jantis protų nutek÷jimas silpnina intelektinį potencialą, ženkli darbo 
j÷gos emigracija stabdo ūkio pl÷trą ir trukdo investicijoms. 

4.2.5 Infrastruktūra 
Atliktose sociologin÷se apklausose įmonių vadovai infrastruktūrą vertina palankiai – geri keliai, 
elektros ir telekomunikacijų tinklai, nebloga interneto kokyb÷. Tačiau gilesn÷ analiz÷ rodo, kad 
Lietuva sunkiai pasiekiama, pavyzdžiui, užsienio turistams. Nuo Vakarų Europos ją skiria 
Lenkija su blogais keliais, n÷ra europinių  geležinkelio v÷žių. Be to, yra pasenusi geležinkelio 
infrastruktūra. Energetikos sistema yra gera, tačiau integruota ne į ES, bet į NVS.  

Pad÷tis pasikeis, įgyvendinus strateginius Via Baltica ir Rail Baltica projektus bei nutiesus 
elektros energijos Šiaur÷s tiltą (į Suomiją, v÷liau į Švediją ). Jei būtų pastatyta nauja atomin÷ 
elektrin÷, atsirastų elektros energijos Vakarų tilto būtinyb÷. Nors informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų požiūriu infrastruktūra kol kas nebloga, ją būtina gerinti, atsižvelgiant į 
pasaulyje vykstančius intensyvius procesus (ypač Azijoje).  

� Stipryb÷ – geri kelių, telekomunikacijų  ir elektros energijos tinklai, išpl÷totos interneto 
paslaugos. 

� Silpnyb÷ – n÷ra europinio geležinkelio, nepakankamas interneto greitis. 

4.2.6 Makroekonomika 
Pastaraisiais metais šalies ūkis pasižym÷jo puikiais makroekonomikos rodikliais ir sparčia 
pl÷tra. Baltijos raketa, Baltijos tigras – tokiais epitetais Lietuvą apibūdina užsienio analitikai. 
Šalis pasižymi atvira ekonomika ir aktyviai dalyvauja tarptautin÷je prekyboje, eksportas sudaro  
beveik pusę BVP ir yra diversifikuotas tiek pagal prekes, tiek pagal regionus. Pastaruoju metu 
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sustipr÷jo vidaus rinka, tačiau ÷m÷ trūkti darbo j÷gos, kuri sparčiai brangsta, gamyboje labai 
menka dalis tenka aukštoms technologijoms, darbo našumas kelis kartus mažesnis nei 
išsivysčiusiose šalyse. Eksportuojančiai pramonei didelę gr÷smę kelia intensyv÷jantis Azijos 
bendrovių skverbimasis, kurios sparčiai gerina nebrangių gaminių kokybę. Tačiau šiuo metu 
pasaulyje plinta gamybos perk÷limo į žemesnių kaštų šalis praktika ir tai atveria Lietuvai 
galimybes pritraukti didesnius TUI srautus ir modernizuoti gamybą.  

Lietuvos geografin÷ pad÷tis ir ES nar÷s statusas yra itin palankus logistikos paslaugų teikimui 
bei prekių gamybai, importuojančiai žaliavas iš Rytų, o produkciją tiekiančiai Vakarų rinkoms. 
Sparčiai gaus÷jančios žaliavų eksporto pajamos Rusijoje skatina šios šalies investuotojus dalį 
perteklinių l÷šų nukreipti į mažesn÷s rizikos šalis, nemažas d÷mesys skiriamas ir Lietuvai. 
Pasinaudoti šia palankia aplinkybe mūsų šaliai trukdo perd÷tai įtarus požiūris į  rusiškos kilm÷s 
kapitalo at÷jimą, siejant tai su politin÷s rizikos augimu. 

� Stipryb÷ - makroekonomikos stabilumas, sparti ūkio pl÷tra, išvystytas eksportas, 
atsigavusi vidaus paklausa. 

� Silpnyb÷ - menka aukštųjų technologijų pramon÷s produkcijos dalis gamyboje, žemas 
darbo našumas, kvalifikuotos darbo j÷gos stoka. 

� Gr÷sm÷ – sparčiai stipr÷janti Azijos gamintojų konkurencija. 

� Galimyb÷ – pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų, tame tarpe ir plyno lauko 
investicijų, bei modernizuoti gamybą. 

4.2.7  Ūkio strukt ūra 
Šalies ūkio struktūros panašumus ir skirtumus su ES struktūra aptar÷me aukščiau. Santykinai 
gerai išvystyta apdirbamoji pramon÷, eksportuojanti 60% produkcijos, ir transporto paslaugų 
sektorius. Žem÷s ūkio lyginamasis svoris kiek per didelis, bet pateisinamas, atsižvelgiant į 
susiklosčiusias tradicijas, didelę ES paramą ir geras maisto produktų eksporto perspektyvas. 
Silpniausia  vieta – neišvystytas paslaugas ir didel÷s prid÷tin÷s vert÷s prekes eksportuojantis 
(išskyrus  transporto ) ūkio sektorius, kurio didelis privalumas yra nejautrumas  žaliavų 
pasaulinių kainų svyravimams ir trūkumui. Lietuvoje beveik 80 proc. viso prekių ir paslaugų 
eksporto (lietuviškos kilm÷s) užtikrina  apdirbamoji gamyba, o jos sąnaudų struktūroje apie 2/3 
tenka žaliavoms, kurui ir energijai, kurių brangimo tendencija vis labiau išryšk÷ja. Be to, šalies 
ūkis apskritai labai imlus energijai (žr. 3.2 skyrių). Tod÷l didžiausios gr÷sm÷s –  energijos 
neš÷jų ir žaliavų brangimas pasaulyje ir problematiška žem÷s ūkio ateitis, kai pasikeis ES 
žem÷s ūkio r÷mimo politika. 

� Stipryb÷ – ūkis neblogai diversifikuotas ir didele dalimi orientuotas į eksportą.   

� Silpnyb÷ – mažas paslaugų eksportas (išskyrus transporto). 

� Gr÷sm÷s –prognozuojama ilgalaik÷ energijos ir žaliavų brangimo pasaulyje tendencija 
bei ateityje numatomos permainos ES žem÷s ūkio politikoje gali neigiamai paveikti 
šalies žem÷s ūkį ir  pramonę. 

� Galimyb÷s – pritraukti TUI į paslaugų sektorių. 

4.2.8 Regionų ekonomikos lygis 
Kaip jau buvo min÷ta, pastaraisiais metais šalies ūkis pasižym÷jo puikiais makroekonomikos 
rodikliais ir sparčia pl÷tra, tačiau šalyje išlieka ženklūs regionų ekonomikos vystymosi 
skirtumai.   
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Analizuojant paskutinių 5 metų duomenis, išryšk÷ja, kad visų apskričių bendrojo vidaus 
produkto (BVP) apimtis, skaičiuojant vienam gyventojui, išaugo. Tačiau atskirų regionų 
ind÷lis į šalies BVP yra labai skirtingas. Lyginant vienam gyventojui tenkančią BVP dalį su 
šalies vidurkiu, visais analizuojamo periodo metais pirmauja Vilniaus ir Klaip÷dos apskritys. 
Šiose apskrityse BVP vienam gyventojui ir toliau augo 2004 m., nors ir ne taip ženkliai kaip 
ankstesniais metais. Augimą Vilniaus apskrityje l÷m÷ trečdaliu išaugę finansinio 
tarpininkavimo, 13 proc.- transporto, sand÷liavimo ir ryšių bei 11 proc.- prekybos įmonių 
veiklos sričių rezultatai. Klaip÷dos apskrityje sparčiausiai pl÷tojosi prekybos bei viešbučių 
bei restoranų įmonių veiklos sritys.  
 
Kitų apskričių ekonomikos augimas buvo l÷tesnis. Keturiose apskrityse (Alytaus, 
Marijampol÷s, Šiaulių ir Taurag÷s) sukurto BVP vienam gyventojui dalis sudar÷ mažiau nei 
80 proc. šalies vidurkio.  
 
Duomenys rodo, kad skirtumas tarp Vilniaus ir kitų regionų 2004 m. nesumaž÷jo. Vilniaus 
apskrityje BVP vienam gyventojui, kaip ir ankstesniais metais, du ir daugiau kartų viršija 
Alytaus, Marijampol÷s ir Taurag÷s apskričių lygį.  
 

4.2.1  diagrama. Bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui pagal apskritis, tūkst. litų 
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* Išankstiniai duomenys 

 
Ryškūs regioniniai skirtumai yra ir pagal tiesiogines užsienio investicijas, tenkančias vienam 
gyventojui.   
 
Statistikos departamento išankstiniais duomenimis,  tiesiogin÷s užsienio investicijos (TUI) 
2005 m. sausio 1d. sudar÷ 16192,6 mln. litų (4689,7 mln. EUR) ir, palyginti su 2004 m. 
sausio 1 d., padid÷jo 18,2 proc. (2004 m. sausio 1 d. buvo 13699,4 mln. Lt). Vienam Lietuvos 
gyventojui šiuo metu tenka 4727 litai (1369 EUR) TUI, o 2004 m. sausio 1 d. teko 3976 litai 
(1152 EUR). 
Daugiausia l÷šų yra investavę Danijos (15,2% visų TUI), Švedijos (15,0%), Vokietijos 
(11,4%), Rusijos (8,4%) investuotojai. 
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Per 2004 m.  TUI  Vilniaus apskrityje padid÷jo 1819 mln. litų, arba 22,4 proc. (Vilniaus 
miesto savivaldybei tenka 60% visų TUI Lietuvoje). Kauno apskrityje  TUI padid÷jo 38 mln. 
litų, arba 2,1 proc., Klaip÷dos apskrityje – 196 mln. litų, arba 12,7 procento. TUI  sumaž÷jo 
Utenos, Alytaus, Taurag÷s apskrityse. Mažiausios  investicijos yra  Marijampol÷s ir Taurag÷s 
apskrityse – 112 ir 21 mln. litų. 

Vienam gyventojui Vilniaus apskrityje tenka 11721 litas, Telšių – 6619, Klaip÷dos – 4561, 
Kauno – 2751 litas  TUI . Mažiausia TUI vienam gyventojui tenka Marijampol÷s (604 Lt), 
Šiaulių (537 Lt), Taurag÷s (163 Lt) apskrityse.  

Patraukliausi užsienio investuotojams yra didieji Lietuvos miestai- Vilnius, Kaunas, 
Klaip÷da, taip pat pastaraisiais metais pastebimas ženklus TUI augimas Panev÷žio mieste ir 
jis jau lenkia Kauno miestą.  Vilniaus mieste TUI vienam gyventojui 2004 m. teko 17578 Lt 
ir ši suma beveik keturis kartus viršija vidutiniškai vienam Lietuvos gyventojui tenkančią 
TUI sumą.  

4.2.2 diagrama. Tiesiogin÷s užsienio investicijos vienam gyventojui, litais 
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Žymūs regioniniai skirtumai yra ir pagal vidutinį m÷nesinį bruto darbo užmokestį. 
Didžiausias vidutinis bruto darbo užmokestis yra Vilniaus apskrityje, kur jis siekia 1249 Lt. 
Mažiausias darbo užmokestis yra Šiaulių, Marijampol÷s ir Taurag÷s apskrityse, kur jis 
atitinkamai sudar÷ 871 Lt, 847 Lt ir 807 Lt.   
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Dar didesnis atotrūkis stebimas tarp didžiųjų miestų ir likusių regionų gyventojų.  

4.2.3 diagrama. Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, litais 
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Nedarbo lygis pastaraisiais metais maž÷jo visoje Lietuvoje. Tačiau v÷lgi šis maž÷jimas 
nebuvo tolygus. Mažiausias nedarbo lygis ir sparčiausias jo maž÷jimas stebimas Vilniaus, 
Kauno, Klaip÷dos apskrityse.  

4.2.4 diagrama. Nedarbo lygis darbo biržos duomenimis, procentais 
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� Silpnyb÷ – netolygus teritorinis vystymasis ir vystymosi atotrūkis pastaraisiais metais 

nemaž÷ja. 

4.2.9 Ekonomikos konkurencingumas 
Pasaulio bankas pažymi, kad Lietuva ir kaimynin÷s Baltijos šalys sugeb÷jo diversifikuoti 
pramon÷s struktūrą ir sparčiai pl÷toti eksportą, sumažinant tradicinio eksporto dalį bei 
padidinant aukštesniųjų technologijų produkcijos dalį bendrame eksporte. Pasaulio ekonomikos 
forumo vertinimu, tarp naujųjų ES narių tik Slov÷nija ir Vengrija konkurencingumo požiūriu 
įvertintos geriau nei Lietuva, kuriai pasaulyje skirta 48-ta vieta. Vis tik Pasaulio bankas 
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pagrįstai akcentuoja, kad Lietuva ir Latvija atsilieka nuo kitų naujųjų narių pagal su 
aukštesn÷mis technologijomis susietų pramon÷s šakų dalį eksporto struktūroje. Be to,  Lietuvos 
laukia ilgas kelias, vejantis ES pagal darbo našumą, tuo labiau, kad ir kitos šalys nesnaudžia. 
Pasaulyje vyksta beprecedentis produktyvumo sprogimas, kurį l÷m÷ nauji valdymo metodai, 
moderniosios technologijos ir darbo automatizavimas. Darbo našumo augimą skatina verslo 
globalizacija ir ypač tiesiogin÷s investicijos, kurios atveria vartus naujoms technologijoms ir 
naujoms veiklos formoms. 

Lietuva savo ateitį mato turtingų šalių grup÷je, o tai įmanoma pasiekti tik remiantis 
inovacijomis, kurios užtikrina aukštą konkurencingumą. Deja, kol kas mūsų šalies pasiekimai 
pritraukiant TUI yra gana kuklūs, lyginant su Estija, Čekija ar Slovakija. Netur÷dama tokios 
didel÷s rinkos kaip Kinija ar Lenkija, Lietuva susiduria su rimtu pavojumi, kad užsienio 
investuotojų d÷mesys Lietuvai nusilps, nes darbo j÷gos patrauklumas maž÷ja, o mokesčius 
mažina ir kaimynin÷s šalys. Gi inovacijų lygio ženklus pakilimas be užsienio investuotojų 
ind÷lio vargu ar įmanomas. 

� Stipryb÷ – dabartinis gana aukštas konkurencingumas tiek užsienio, tiek vidaus rinkoje. 

� Silpnyb÷ – maža aukštųjų technologijų dalis BVP ir eksporto struktūroje, menki TUI 
srautai, žemas inovacijų lygis. 

� Gr÷sm÷ – TUI srautų santykinis silpn÷jimas, darbo j÷gos tolesnis brangimas ir 
konkurencingumo smukimas d÷l nepakankamai spartaus darbo našumo augimo, staigiai 
kylant pasaulio ūkio (ypač Azijos šalių ekonomikos) produktyvumui. 

4.2.10 Švietimo ir mokslo sistema 
Švietimo ir mokslo sistema yra gana neblogai išpl÷tota – pagal išsilavinusio jaunimo dalį 
Lietuva lenkia daugumą ES valstybių, mūsų šalies aukštųjų mokyklų studentų skaičius 
tūkstančiui gyventojų yra vienas didžiausių pasaulyje. Mokslo ir švietimo sektoriui skiriamos 
l÷šos sudaro apie 5 proc. BVP – panašiai kaip daugumoje išsivysčiusių šalių, tačiau d÷l didelio 
studijuojančių skaičiaus vienam studentui tenkančios l÷šos yra gana menkos. Lietuvos ypatyb÷ 
– mokslas ir švietimas beveik negauna l÷šų iš privataus sektoriaus. Išlaidos moksliniams 
tyrimams ir eksperimentinei pl÷trai (MTEP) 2003m. sudar÷ 0,68 proc. BVP, iš jų tik 0,14 proc. 
BVP gauta iš verslo įmonių, gi ES atitinkami rodikliai siek÷ 1,94 proc. ir 1,27 proc. Lietuvoje 
tyr÷jų skaičius pernai sudar÷ 0,4 proc. darbo j÷gos – maždaug 1,4 karto mažiau nei ES, be to 
Europos Sąjungoje pus÷ visų tyr÷jų dirbo verslo įmon÷se, o mūsų šalyje – tik 6,7 proc., tod÷l 
nenuostabu, kad čia privataus sektoriaus inovacin÷ veikla buvo labai silpna. Kaip pabr÷žiama 
Pasaulio banko ataskaitoje, Lietuvoje n÷ra glaudesnio bendradarbiavimo tarp akademin÷s 
bendruomen÷s ir verslininkų. 

N÷ra efektyvi ir profesinio ugdymo sistema, darbdaviai ypač prastai vertina specialistų 
parengimo lygį profesin÷se mokyklose, kurių turima įranga yra skurdi ir pasenusi. Darbo ir 
socialinių tyrimų instituto atliktas tyrimas parod÷, kad tik apie 70 proc. įmonių vadovų tenkino 
aukštąsias mokyklas baigusių darbuotojų išsilavinimas, o pačių absolventų beveik pus÷ savo 
pasirengimą darbui vertino kaip nepakankamą, ypač buvo akcentuojamas praktinio pasirengimo 
stygius (ši yda būdinga ir kitoms naujosioms ES nar÷ms). Min÷tas tyrimas išryškino, kad ir 
aukštųjų mokyklų planai yra nutolę nuo verslo poreikių – tik apie 65 proc. absolventų pernai 
įsidarbino pagal suteiktą kvalifikaciją. Pastaraisiais metais aukštojo mokslo įstaigos susiduria 
su rimtomis personalo problemomis, kuris aštrina protų nutek÷jimas. Kaip nurodyta Pasaulio 
banko ataskaitoje – reikalingi esminiai aukštojo mokslo sistemos pakeitimai.  

 



Būsimų Europos Sąjungos  Struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo galutin÷ ataskaita 
 

Atliko: UAB “Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai”  

 

 

66 

� Stipryb÷s – išpl÷tota mokslo ir švietimo sistema, nemažas taikomųjų mokslų 
potencialas. 

� Silpnyb÷s – menkos investicijos į MTEP, nesukurta veiksminga mokslo ir gamybos 
sąveikos sistema, specialistų rengimas labiau orientuotas į kiekybę nei į kokybę ir 
menkai derinamas su verslo poreikiais. 

� Gr÷sm÷ – stipr÷jantis protų nutek÷jimas silpnina aukštojo mokslo įstaigų personalą. 

4.2.11 Rezium÷  
      Lietuvos ūkio stipryb÷s: 
1. potencialaus tilto tarp Rytų ir Vakarų geografin÷ pad÷tis; 
2. verslui palanki politin÷ ir teisin÷ sistema; 
3. nebloga transporto, energetikos, ryšių ir finansų infrastruktūra; 
4. gana aukštos kvalifikacijos ir palyginti nebrangi darbo j÷ga; 
5. išpl÷tota mokslo ir švietimo sistema; 
6. diversifikuota ūkio struktūra; 
7. diversifikuotas pagal produktus ir pagal regionus eksportas. 

 

                  Lietuvos ūkio silpnyb÷s: 
1. nuo išsivysčiusių šalių nutolusi geografin÷ vieta, skurdūs gamtiniai ištekliai; 
2. nepakankamai liberalus, pernelyg smulkmeniškas verslo (darbo santykių, statybų 

žem÷s įsigijimo ir pan.) reglamentavimas, aukštas korupcijos lygis; 
3. Lietuva sunkiai pasiekiama iš Vakarų (blogi Lenkijos keliai), n÷ra europin÷s v÷ž÷s 

geležinkelio, nepakankamas interneto greitis ir skvarba; 
4. ypač stinga aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų, darbo j÷gos mobilumas ir 

drausm÷ neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, stipr÷ja protų nutek÷jimas; 
5. dabartin÷ profesinio ugdymo sistema nesuderinta su verslo poreikiais, neįvykdyta 

mokslo ir studijų sistemos reforma, menkos investicijos į MTEP, nesukurta 
veiksminga mokslo ir gamybos sąveikos sistema; 

6. iš sovietinio laikotarpio paveld÷tas technologinis atsilikimas, beveik n÷ra 
moderniausių technologijų bei didžiųjų transnacionalinių korporacijų įmonių; 

7. menkai išpl÷totas paslaugų (išskyrus transporto) ir didel÷s prid÷tin÷s vert÷s 
gaminių eksportas, kurio svarba šiuolaikiniame pasaulyje sparčiai did÷ja. 

 

      Lietuvos verslo naujos galimyb÷s: 
1. pastarųjų metų geri makroekonomikos rodikliai bei numatomas euro įvedimas 

labai pagerino šalies įvaizdį ir sudar÷ sąlygas pritraukti didesnius TUI srautus, 
gaunant naujas technologijas ir garsius prek÷s ženklus, tam itin palanki ir 
pasaulyje plintanti gamybos perk÷limo tendencija; 

2. did÷janti ES parama bei išaugęs įmonių pelningumas įgalina sparčiai gerinti 
infrastruktūrą ir darbo j÷gos kokybę, modernizuoti gamybą; 

3. įstojimas į ES esminiai palengvino eksporto pl÷trą. 
 

Nauji iššūkiai: 
1. Azijos gaminių ekspansija ir spartus jų kokyb÷s ger÷jimas didina konkurencinį 

spaudimą mūsų šalies įmon÷ms; 
2. pasaulyje stipr÷ja energijos neš÷jų ir žaliavų brangimo tendencija, gi šalies ūkis 

yra itin imlus energijai, o beveik 80 proc. Lietuvos įmonių eksporto (prekių ir 
paslaugų) apimties užtikrina apdirbamoji gamyba, kurios sąnaudų struktūroje apie 
2/3 tenka žaliavoms, kurui ir energijai ;  
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3. protų nutek÷jimas, darbo j÷gos brangimas ir gil÷jantis profesin÷s rengimo 
sistemos neatitikimas greit kintantiems verslo poreikiams mažina Lietuvos 
bendrovių konkurencingumą; 

4. gyventojų migracija sekina darbo j÷gos išteklius; 
5. stipr÷ja nauja tendencija – gamybos išk÷limas iš Lietuvos į NVS šalis ir Kiniją. 
 

 Ką daryti? Neatid÷liojant reikia: 
1. sukurti veiksmingą TUI skatinimo sistemą, ypatingą d÷mesį skiriant modernių 

technologijų pritraukimui; 
2. visais įmanomais būdais remti eksporto (ypač paslaugų) pl÷trą; 
3. skubiai reformuoti mokslo ir švietimo sistemą, siekiant geriau tenkinti greit 

kintančius verslo poreikius ir skatinti inovacijas, mobilizuoti visus darbo j÷gos 
resursus, išplečiant persikvalifikavimo ir mokymosi visą gyvenimą galimybes; 

4. liberalizuoti verslo reglamentavimą, naikinant ūkio pl÷trą stabdančius 
biurokratinius barjerus. 

 
5. Poreikiai s÷kmingam Lietuvos augimui ilgu laikotarpiu 

5.1 ES SF paramos paskirstymo pagal prioritetus gair÷s 
 
Lietuva savo ateitį mato turtingų šalių grup÷je, o tai įmanoma pasiekti tik užtikrinant stabilų 
ilgalaikį ūkio augimą, aukštesniais nei išsivysčiusių šalių tempais. Per paskutinius 5 metus 
ūkio pl÷tra buvo itin sparti - vidutinis BVP metinis pokytis siek÷ 6,7 proc., per šį laikotarpį 
užsienio prekybos apyvarta (prekių ir paslaugų) išaugo 1,8 karto. Per paskutinius 3 m. 
įspūdingai sumaž÷jo nedarbo lygis- net 6 proc. punktais, šis procesas tęsiasi ir 2005 m. – 
Eurostat’o duomenimis šių metų viduryje Lietuvos nedarbo lygio rodiklis jau buvo mažesnis 
nei ES. 
 
Šalis pasižymi atvira ekonomika ir aktyviai dalyvauja tarptautin÷je prekyboje, eksportas 
sudaro  beveik pusę BVP ir yra diversifikuotas tiek pagal prekes, tiek pagal regionus. 
Pastaruoju metu sustipr÷jo vidaus rinka, tačiau d÷l nedidelio šalies gyventojų skaičiaus šios 
rinkos galimyb÷s labai ribotos, nors trumpoje laiko perspektyvoje tik÷tina, kad vidaus 
vartojimas palaikys sparčią ūkio pl÷trą. 
 
Tačiau keliant sau tikslu spartaus ilgalaikio Lietuvos ūkio augimo skatinimą, esminiu 
prioritetu laikytinas šalies konkurencingumo ugdymas. 
 
Kuklūs Lietuvos gamtiniai ištekliai (dirbamos žem÷s, medienos ir t.t.) stimuliuoja kitų 
išteklių mobilizavimą, kurie šiais laikais yra perspektyvesni ir Lietuvos atveju, tai vienintel÷ 
galimyb÷. 
 
Tik÷tina, kad Europos ekonomikos varikliu taps žinios ir tobul÷jimas naujų produktų kūrime 
bei gamybos procesų valdyme. Norint Lietuvos ūkiui užtikrinti konkurencingą pad÷tį 
Europoje ir pasaulyje būtina sparčiau vystyti nematerialius aktyvus. 
 
Šio prioriteto prasmę patvirtina ir stebimas darbo j÷gos trūkumas, kuri  be to sparčiai 
brangsta, gamyboje labai menka dalis tenkanti aukštoms technologijoms, kelis kartus 
mažesnis darbo našumas nei išsivysčiusiose šalyse. Žmogiškųjų išteklių vystymas visų pirma 
tur÷tų spręsti protų nutek÷jimo, profesin÷s rengimo sistemos neatitikimo greit kintantiems 



Būsimų Europos Sąjungos  Struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo galutin÷ ataskaita 
 

Atliko: UAB “Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai”  

 

 

68 

verslo poreikiams problemas bei pad÷ti mobilizuoti visus darbo j÷gos resursus, išplečiant 
persikvalifikavimo ir mokymosi visą gyvenimą galimybes. 
 
Lietuvai tapus ES nare, ji dalyvauja Lisabonos strategijos įgyvendinime kartu su kitomis 
valstyb÷mis nar÷mis, tod÷l šios strategijos ir jos santykio su šalies poreikiais įvertinimas ir 
aiškus prioritetų išskyrimas tampa vienu iš svarbiausių ekonomin÷s politikos tikslų, tuo pačiu 
ir viena iš gairių ES struktūrinių fondų paskirstymui. 
 
Vienas iš svarbesnių ES lygmens įvykių BPD įgyvendinimo metu – Lisabonos strategijos 
vidutinio laikotarpio peržiūra. 2005 m. kovo m÷n. Europos Vadovų Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymais, atnaujino Lisabonos strategiją.  
 
2005 m. balandį Komisija patvirtino pirmąsias Integruotas ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo gaires 2005-2008 m. Remiantis šiomis gair÷mis, apimančiomis ekonomikos, 
socialinius ir aplinkosaugos klausimus, valstyb÷s nar÷s pareng÷ nacionalines reformų 
programas, kuriose nustatyta šalių trejų metų ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo 
strategija. Lietuvos Nacionalin÷ Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa patvirtinta 
2005 metų lapkričio 22 d. LRV nutarimu Nr. 1270. Valstyb÷s nar÷s į nacionalines reformų 
programas tur÷jo įtraukti dalį apie struktūrinių ir sanglaudos fondų panaudojimą siekiant 
Lisabonos strategijos tikslų.  
 
Kitoje ES finansin÷je perspektyvoje Europos Komisija siūlo struktūrinę paramą teikti 
vadovaujantis gair÷mis, kurios turi atitikti Lisabonos strategijos prioritetus. Pri÷mus naujas 
struktūrinių fondų taisykles, į nacionalines reformų programas bus įtraukiami nacionaliniai 
strateginiai metmenys, pagal kuriuos prioritetin÷s išlaidos bus skiriamos struktūriniams ir 
sanglaudos fondams. 
 
Atsižvelgiant į Lisabonos strategijos peržiūrą, Komisija rekomendavo suteikti didesnę 
reikšmę ekonominio augimo tikslui regioninio/nacionalinio SF programavimo 
lygmenyje. Komisija pasiūl÷, kad programos, remiamos iš SF fondų, investuotų į 
švietimą, inovacijas ir mokslinių tyrim ų geb÷jimų ugdymą, profesinį mokymą. Naujose 
šalyse nar÷se, siekiant ilgalaik÷s konvergencijos su kitomis ES valstyb÷mis, taip pat 
skatinamos investicijos į transporto, aplinkosaugos ir energetikos infrastruktūrą.  
 
Lisabonos strategijos suderinamumas su ES SF programomis labiau akcentuojamas naujame 
programavimo laikotarpyje, tačiau „gera praktika“ yra laikoma ir dabartinio laikotarpio 
programų atitikimas. Kadangi Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD buvo parengtas jau patvirtinus 
Lisabonos strategiją, priešingai nei senųjų valstybių narių programavimo dokumentai, tod÷l 
jo prioritetuose matyti aiški sąsaja su šia strategija. Tiesioginiu Lisabonos strategijos 
atspindžiu BPD galima laikyti 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas 
mokslinių tyrim ų ir inovacij ų srityje“.  Tačiau nepakankamas projektų srautas šioje 
priemon÷je rodo, kad reikia skirti ypatingą d÷mesį kritinei Lisabonos strategijos refleksijai ir 
jos realizavimu tokiomis priemon÷mis, kurios adekvačiai atlieptų Lietuvos vidinius poreikius 
ir galimybes.  
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5.1.1 Lisabonos deklaracijos tikslų realizacija ir Lietuva   

Pagrindinis Lisabonos deklaracijos, pasirašytos 2000 m. kovo m÷n., tikslas – padaryti 
Europos Sąjungą konkurencingiausia bei labiausiai dinamiška žinių ekonomika pasaulyje, 
pasižyminčia pastoviu ekonomikos augimu, darbo vietų kūrimu bei socialine sanglauda7. 

Pažangą įgyvendinant Lisabonos deklaracijos tikslus kasmet vertina Pasaulio Ekonomikos 
Forumo (angl. World Economic Forum) kas du metus vykdomas Pasaulio Konkurencingumo 
programos (Global Competitiveness Programme) tyrimas (2002 m., 2004 m.). 2004 metais 
šiame tyrime ypatingas d÷mesys buvo skirtas naujosioms ES nar÷ms bei šalims-kandidat÷ms į 
ES, kurios bus priimtos 2007 metais – šių šalių pažangai, vykdant įsipareigojimus, susijusius 
su naryste ES bei Lisabonos deklaracijos tikslais. 

Pasaulio Konkurencingumo programos indeksą sudaro aštuoni pagrindiniai komponentai, 
remiantis kuriais nustatomas šalies konkurencingumas bei pažanga siekiant Lisabonos 
deklaracijos tikslų: 

1) informacin÷s visuomen÷s sukūrimas; 

2) sąlygos inovacijų diegimui ir tiriamajai veiklai (sukurti palankias sąlygas R&D 
partneryst÷ms, high-tech įmonių kūrimui, panaikinti kliūtis, ribojančias mokslininkų 
mobilumą); 

3) rinkos liberalizacija: 
a. vieningos rinkos principų įgyvendinimas; 
b. valstyb÷s pagalba ir konkurencinių sąlygų reguliavimas; 

4) vieningo tinklo sukūrimas: 
a. telekomunikacijų sektoriaus pl÷tra (pvz., užtikrinant, kad visos mokyklos 

tur÷tų pri÷jimą prie interneto); 
b. komunalinių ir transporto paslaugų sektorių pl÷tra; 

5) Efektyvaus ir integruoto finansinių paslaugų sektoriaus sukūrimas; 

6) Palankių verslo sąlygų sukūrimas (sąlygos steigti naujas įmones, efektyvi įstatymin÷ 
baz÷) 

7) Socialin÷s sanglaudos didinimas 
a. Bedarbių integravimas į darbo rinką 
b. Perkvalifikavimas ir žinių didinimas 
c. Socialin÷s apsaugos modernizavimas 

8) Darni/subalansuota pl÷tra 
a. Aplinkos apsauga 
b. Klimato pokyčiai 

Global Competitiveness Programme tyrimas apima 15 ES šalių-senbuvių8. Siekiant palyginti 
ES-15 tarptautiniu mastu, jos lyginamos su JAV, kuri daugeliu atžvilgiu yra viena 
konkurencingiausių pasaulio ekonomikų. Taip pat yra nagrin÷jamos 30 labiausiai 

                                                 
7 Europos Tarybos susitikimas Lisabonoje, 2000 m. kovo m÷n. 
8 Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Olandija, Portugalija, Ispanija, 
Švedija, Dž. Britanija. 
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išsivysčiusių OECD šalių, naujosios ES nar÷s (išskyrus Kiprą) bei šalys–kandidat÷s į ES, 
kurios bus priimtos 2007 metais9. 

Lisabonos deklaracijos indeksas apskaičiuojamas, kaip kiekvienos iš atskirų kategorijų 
įverčių vidurkis. Kiekvienos iš kategorijų vertinimas yra pagrįstas kiekvienos šalies viešai 
publikuojamais statistiniais duomenimis bei Europos Sąjungos mastu atliekamais nuomonių 
tyrimais. 

Lisabonos indeksas yra vertinamas balais nuo 1 (labai silpnas) iki 7 (stiprus). 5.1 lentel÷je 
pateikiamas 15 ES šalių-senbuvių konkurencingumo vertinimas 2004 metais. 

5.1 lentel÷. 15 ES šalių-senbuvių konkurencingumo vertinimas 2004 metais 
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Suomija 1 5,80 5,78 5,87 5,36 6,33 6,13 5,48 5,46 5,97 
Danija 2 5,63 5,68 4,87 5,14 6,51 5,96 5,60 5,52 5,78 
Švedija 3 5,62 5,71 5,57 4,91 6,37 5,80 5,29 5,46 5,89 
Dž. Britanija 4 5,30 4,96 4,67 5,11 5,78 6,10 5,62 4,86 5,30 
Olandija 5 5,21 4,99 4,46 4,94 6,04 5,67 4,71 5,29 5,57 
Vokietija 6 5,18 4,95 4,90 4,64 6,36 5,62 4,64 4,37 5,96 
Liuksemburgas 7 5,14 4,98 3,57 4,96 6,22 5,72 5,17 5,19 5,28 
Prancūzija 8 5,03 4,52 4,68 4,65 6,10 5,68 4,68 4,72 5,20 
Austrija 9 4,94 4,69 4,27 4,54 5,76 5,48 4,28 4,88 5,64 
Belgija 10 4,88 4,08 4,45 4,63 5,74 5,39 4,69 5,12 4,91 
Airija 11 4,69 4,14 4,18 4,47 4,89 5,59 5,30 4,62 4,35 
Ispanija 12 4,47 3,71 3,93 4,50 5,34 5,14 4,32 4,38 4,48 
Italija 13 4,38 3,94 3,87 4,40 5,30 4,92 3,64 4,24 4,74 
Portugalija 14 4,25 3,88 3,44 4,10 5,35 4,90 3,89 4,15 4,29 
Graikija 15 4,00 3,16 3,44 3,96 4,99 4,74 3,78 3,90 4,00 
JAV  5,55 5,86 6,08 5,11 5,85 5,82 5,71 5,04 4,96 

Šaltinis: The Lisbon Review 2004. An Assesment of Policies and Reforms in Europe. World Economic 
Forum, 2004. 
* T/T/K - telekomunikacijų/transporto/komunalinių paslaugų sektorius 

Pažym÷tina, jog ES šalių-senbuvių išsivystymas bei konkurencingumas n÷ra tolygus – 
Šiaur÷s Europos šalyse jis aukščiausias, o Pietų Europos šalyse – žemiausias. Vertinama, jog 
aukščiausias konkurencingumas yra Suomijoje, po jos seka Švedija ir Danija. 

Lyginant JAV ir ES konkurencingumą, galima teigti, jog JAV nesurenka tokio aukšto balo 
kaip Šiaurin÷s Europos šalys, tačiau lenkia likusias 12 ES šalių. O informacin÷s 
visuomen÷s, inovacijų diegimo bei tiriamosios veiklos, palankių sąlygų verslo pl÷trai 
srityse, kurios yra visuotinai pripažintos kritin÷mis ekonomikos ir konkurencingumo 
augimui, JAV lenkia visas ES šalis. Deja, kaip rodo 4.2 lentel÷, būtent pirmose dvejose 
kategorijose Lietuvos atsilikimas ne tik nuo JAV, bet ir nuo ES-15 vidurkio yra ypač 
didelis, nepakankamas d÷mesys mūsų šalyje skiriamas ir socialin÷s sanglaudos 
užtikrinimui. 
                                                 
9 Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Rumunija, Slovakija, Slov÷nija, Turkija, Vengrija. 
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5.2 lentel÷. Naujai įstojusių šalių (išskyrus Kiprą) ir trij ų šalių kandidačių (Bulgarijos, 
Rumunijos, Turkijos) konkurencingumo vertinimas 2004 m. 
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Estija 1 4,64 4,92 3,82 4,40 4,98 5,43 4,90 4,20 4,44 

Slov÷nija 2 4,36 4,38 3,92 4,06 5,21 4,69 3,76 4,24 4,60 

Latvija 3 4,34 3,62 3,86 4,44 4,35 4,84 4,87 4,47 4,29 

Malta 4 4,20 4,42 2,99 4,03 4,81 5,27 4,00 4,83 3,24 

Čekija 5 4,16 3,62 3,34 4,01 5,19 4,03 4,18 4,40 4,48 

Vengrija 6 4,12 3,24 3,47 4,10 4,57 4,87 4,41 4,19 4,09 

Lietuva 7 4,05 3,36 3,57 4,10 4,51 4,67 4,38 3,69 4,17 

Slovakija 8 3,89 3,29 3,34 3,84 4,50 4,39 3,43 3,83 4,53 

Lenkija 9 3,68 2,95 3,53 3,75 4,00 4,26 3,56 3,42 3,99 

Turkija 10 3,45 2,61 2,72 3,68 4,01 3,99 3,84 3,45 3,33 

Rumunija 11 3,35 2,91 2,88 3,04 3,48 3,77 3,65 3,74 3,33 

Bulgarija 12 3,25 2,66 2,94 3,26 3,54 3,64 3,81 3,07 3,08 
ES-15  4,97 4,61 4,41 4,69 5,81 5,52 4,74 4,81 5,16 

 
Šaltinis: The Lisbon Review 2004. An Assesment of Policies and Reforms in Europe. World 
Economic Forum, 2004. 

Pirmoje vietoje tarp naujųjų ES narių yra Estija, kurios pagrindin÷s stipryb÷s – aukšta verslo 
aplinkos ir paslaugų verslui kokyb÷ bei informacin÷s visuomen÷s išsivystymo lygis. Šios abi 
kategorijos konkurencingumo atžvilgiu Estijoje yra įvertintos aukščiau už ES vidurkį. Taip 
pat aukštai vertinamas (įvertis artimas ES vidurkiui) Estijos finansinių paslaugų sektoriaus 
išsivystymas bei lankstumas. Antroje vietoje – Slov÷nija su gerai išvystytais 
telekomunikacijų, transporto ir komunalinių paslaugų sektoriais bei dideliu d÷mesiu, skiriamu 
darniai pl÷trai. 

Lietuva tarp 12 nagrin÷jamų valstybių yra 7 vietoje, nusileisdama Estijai (1), Slov÷nijai (2), 
Latvijai (3), Maltai (4), Čekijai (5) ir Vengrijai (6). Stipriosios Lietuvos pus÷s – efektyvus 
finansinių paslaugų sektorius, išvystyti telekomunikacijų, transporto ir komunalinių paslaugų 
tinklai. 

Beje, Pasaulio banko atlikto aštuonių naujųjų ES šalių investicin÷s aplinkos tyrimo 
duomenimis, pigiausiai ir greičiausiai prad÷ti verslą galima Lietuvoje. Tyrimas parod÷, jog 
pagal daugelį investicinę aplinką valstyb÷se apibūdinančių kriterijų Lietuva pranoksta kitas 
naująsias ES valstybes - Čekiją, Estiją, Latviją, Lenkiją, Slovakiją, Slov÷niją ir Vengriją. 
Tačiau nepaisant to, pritraukti investicijas Lietuvai sekasi prasčiausiai. 

Įsteigti naują bendrovę ar ją uždaryti Lietuvoje kainuoja 221 JAV dolerių - mažiausiai 
Bendrijoje, kitur - kelissyk ar keliolika kartų brangiau.  



Būsimų Europos Sąjungos  Struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo galutin÷ ataskaita 
 

Atliko: UAB “Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai”  

 

 

72 

Verslo registravimo procedūros, tyrimas rodo, greičiau įvykdomos tik kuriant verslą Latvijoje 
(17 dienų). Lietuvoje prireiks beveik m÷nesio, kaimynin÷je Lenkijoje - poros. Kapitalo 
įplaukos, tarp jų tiesiogin÷s užsienio investicijos, 2004 metais augo visose naujose ES 
valstyb÷se, bet Lietuvoje - menkiausiai. 
 

5.1.2 ES SF paramos suderinimas su Lisabonos strategija   
 
ES struktūrinių fondų paskirstymas pagal prioritetus tur÷tų remtis atliktų tyrimų ir apklausų 
(ypač šalies SSGG analiz÷s) rezultatais bei būti suderintas su Nacionalin÷s Lisabonos 
strategijos įgyvendinimo programa10. Svarstant šios programos projektą 2005 m. rugs÷jo 30 
d. Vilniuje vykusioje konferencijoje buvo pritarta LR Vyriausyb÷s sudarytos Komisijos 
Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai rengti 
pasiūlymams, pagal kuriuos bus siekiama šių bendrųjų tikslų:  
 

1. spartaus ūkio augimo ilguoju laikotarpiu; 
2. daugiau ir geresnių darbo vietų; 
3. socialin÷s sanglaudos. 

 
Šių pl÷tros tikslų siekti pad÷s trys prioritetai: 

 
1. Produktyvi darbo j ÷ga žinių visuomen÷je. 
2. Konkurencinga ekonomika. 
3. Gyvenimo kokyb÷ ir sanglauda. 

 
Įgyvendinant pirmuosius du prioritetus, pirmiausia būtų siekiama paskatinti Lietuvos ūkio 
augimą. Trečiasis prioritetas nuosekliai papildytų pirmuosius du. Jį įgyvendinant būtų 
sukurtas pagrindas darniai pl÷trai.  

 
Žemiau pateikiame mūsų nuomone svarbiausias prioritetines kryptis ir priemones, kurioms 
tur÷tų būti skiriamas didžiausias d÷mesys, siekiant Nacionalin÷je Lisabonos strategijos 
įgyvendinimo programoje numatytų  tikslų. Žemiau pateikiamas pagrindinių prioritetinių 
krypčių sąrašas.  
 

 
1 Prioritetas. Produktyvi darbo j÷ga žinių visuomen÷je  
 
Šis prioritetas bus įgyvendinamas tokiomis kryptimis: 
1.  Užimtumo ir darbo rinkos lankstumo didinimas.  
2. Mokymosi visą gyvenimą skatinimas.  
3. Žmogiškojo potencialo mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros srityse k÷limas.  
4. Viešojo administravimo efektyvumo didinimas.  
 

Šioje ataskaitoje jau buvo min÷ta, kad viena aktualiausių problemų šiuo metu yra senkanti 
darbo j÷ga, tad reik÷tų akcentuoti priemones, kurios skatintų investicijas į žmogiškuosius 
išteklius, keltų jų kokybę ir pad÷tų įtraukti į darbo rinką visus laisvus potencialius 

                                                 
10 Remtasi Komisijos Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai rengti ir veiksmų programoms nustatyti 
Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos prioritetų aprašu.  
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darbuotojus. Taip pat būtų aktualios priemon÷s, padedančios spręsti profesinio rengimo 
sistemos parengiamų specialistų pasiūlos ir paklausos neatitikimo problemas.  
 
Užimtumo ir lankstesn÷s darbo rinkos skatinimas 
 

Kad padidinti užimtumo lygį bei subalansuoti šalyje rengiamų specialistų pasiūlos atitikimą 
darbo rinkos poreikiams, būtų naudinga reguliariai atlikti darbo rinkos pokyčių analizę ir 
prognozę, kurios leistų tikslingiau organizuoti šalies ūkiui reikalingų kvalifikuotų specialistų 
rengimą bei prapl÷stų jaunų specialistų įsidarbinimo galimybes. 
Siekiant į darbo rinką įtraukti laisvus žmogiškuosius išteklius ir tokiu būdu mažinti 
struktūrinį nedarbą, ieškantiems darbo asmenims svarbu užtikrinti mokymo prieinamumą, 
tiekti jiems daugiau praktinių įgūdžių, kurie palengvintų integraciją į darbo rinką, pl÷toti 
mokymą gamyboje. 
Viena iš esminių užimtumą skatinančių priemonių būtų jaunimo užimtumo didinimas, kuris 
leistų įtraukti į darbo rinką jaunus specialistus. Ši priemon÷ pad÷tų pristabdyti šiuo metu 
intensyv÷jančius jaunimo emigracijos procesus, kuriuos iš dalies sąlygoja įsidarbinimo mūsų 
šalyje sunkumai. Naujai parengtų darbuotojų kvalifikacija dažnai neatitinka darbo rinkos 
poreikių, ypač jiems stinga praktinių įgūdžių. Būtų tikslinga skatinti darbdavius priimti 
studentus atlikti praktiką įmon÷se bei įdarbinti jaunus specialistus.  
Kita svarbi užimtumą didinanti bei aštr÷jantį darbo j÷gos stygių iš dalies kompensuojanti  
priemon÷ būtų asmenų, turinčių nepaklausias profesijas ar neatitinkančias darbo rinkos 
poreikius  kvalifikacijas, perkvalifikavimas ir kvalifikacij ų tobulinimas bei pagyvenusių 
žmonių užimtumo lygio k÷limas, sudarant sąlygas kuo ilgiau dalyvauti darbo rinkoje ir įgyti 
paklausą turinčias specialybes.Viena iš esminių darbuotojų produktyvumą didinančių 
priemonių būtų kompiuterinio raštingumo didinimas.     
 
 
Mokymosi visą gyvenimą skatinimas 
 
Pagal šią kryptį butų skatinama didesn÷ mokymosi visą gyvenimą paklausa, didinant 
prieinamumą, skatinant žmones dalyvauti mokymosi visą gyvenimą sistemoje, teikiant jiems 
adekvačią informaciją apie mokymosi privalumus, ir tobulinama pati mokymosi visą 
gyvenimą sistema, gerinant švietimo ir studijų paslaugų, taip pat profesinio mokymo kokybę 
ir efektyvumą. 

 
 
 
Žmogiškojo potencialo pl÷tra mokslinių tyrim ų ir eksperimentin÷s pl÷tros srityje   
 
Pagal šią prioriteto kryptį būtų teikiama parama moksliniams tyrimams ir eksperimentinei 
pl÷trai (institucijoms ir asmenims), skatinamas integruojantis mokslo ir verslo 
bendradarbiavimas, keitimasis žmogiškaisiais ištekliais, siekiama integruoti užsienyje 
parengtus ir dirbančius mokslininkus bei tyr÷jus į mokslinius tyrimus ir eksperimentin÷s 
pl÷tros veiklą Lietuvoje. Ši kryptis glaudžiai siejasi su palankių sąlygų verslui bei 
inovacijoms sudarymo ir mokslo žinių perteikimo verslui terp÷s stiprinimo prioritetine 
kryptimi pagal antrąjį prioritetą. 
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 Administracini ų geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas 
 
Pagal šią kryptį butų skatinamas administracinių geb÷jimų stiprinimas, siekiant geresnio ES 
acquis nuostatų taikymo, efektyvesnio viešojo administravimo, geresnio ekonomin÷s veiklos 
reguliavimo, padedančio spartinti socialinę ir ekonominę pl÷trą. Svarbus administracinių 
geb÷jimų stiprinimo aspektas yra ir geb÷jimų efektyviai panaudoti Lietuvai skiriamą ES 
struktūrinę paramą stiprinimas. 

 
2 Prioritetas. Konkurencinga ekonomika 
 
Šis prioritetas bus įgyvendinamas sekančiomis kryptimis: 
1. Investicijų į taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę pl÷trą, technologijų 
perdavimą ir inovacijas versle didinimas. 
2. Palankių sąlygų inovacijoms versle sudarymas, mokslo žinių perteikimo verslui 
skatinimas. 
3. Finansavimo šaltinių smulkiam ir vidutiniam verslui prieinamumo gerinimas.   
4. Transporto infrastruktūros tinklo, kuris atitiktų mobilumo poreikius ir sudarytų 
palankias sąlygas tranzito paslaugų apimties augimui, pl÷tojimas.  
5. Viešųjų teritorijų pritaikymas plyno lauko investicijoms, pramoninių teritorijų 
regeneravimas. 
6.  Patikimo ir efektyvaus elektros ir gamtinių dujų tiekimo užtikrinimas. 
7.  Informacin÷s visuomen÷s pl÷tojimas - tiek infrastruktūros, tiek turinio prasme. 

 
Vienas svarbiausių veiksnių didinant šiuolaikin÷s ekonomikos konkurencingumą yra 
technologijų modernizavimas ir inovacijų pl÷tros skatinimas. Iš vienos pus÷s šiuos procesus 
mūsų šalyje stabdo kvalifikuotos darbo j÷gos trūkumo problema, kurią spręsti pad÷tų 
aukščiau išvardintos priemon÷s. Iš kitos  pus÷s, yra nepakankamas verslo įmonių ir mokslinių 
tyrimų institucijų bendradarbiavimas bei menki TUI srautai. 
 Kitas svarbus konkurencingumo veiksnys – tinkamos infrastruktūros buvimas. Siekiant 
ilgalaik÷s konvergencijos su kitomis ES valstyb÷mis, reik÷tų investuoti į transporto 
infrastruktūros pl÷trą, kuri pad÷tų tiek išnaudoti Lietuvos kaip tranzitin÷s šalies geografinę 
pad÷tį, tiek prisid÷tų prie teritorin÷s sanglaudos stiprinimo bei darbo j÷gos mobilumo.  
Labai svarbiu ekonomikos konkurencingumą stiprinančiu veiksniu laikytinas viešųjų 
teritorijų pritaikymas investicijoms pritraukti. Šiose teritorijose reik÷tų investicijų 
infrastruktūros sukūrimui, taip pat  kitų priemonių darančių šias teritorijas patrauklias 
investuotojams.  
Labai svarbi priemon÷ ekonomikos konkurencingumui didinti yra efektyvios energijos 
tiekimo sistemos užtikrinimas.  Jau buvo min÷ta, kad Lietuvos ūkis yra vienas iš energijai 
imliausių Europos Sąjungoje, tod÷l tolimesnis energijos neš÷jų brangimas pasaulio rinkose ir 
jų galimas stygius mūsų šaliai yra itin neparankus, tod÷l reik÷tų didinti technines galimybes 
integruotis į Europos Sąjungos energijos tiekimo sistemas bei pl÷sti atitinkamų vietinių 
išteklių panaudojimą.  
Ekonomikos konkurencingumui svarbią reikšmę turi ir informacinių technologijų bei ryšių 
infrastruktūros pl÷tra. Šiuolaikin÷s žinių visuomen÷s pl÷tra reikalauja kuo didesnio 
internetinio ryšio prieinamumo bei geresn÷s jo kokyb÷s. Šiuo metu šalyje ryšių infrastruktūra 
dar n÷ra pakankamai išpl÷tota, pagal Interneto skvarbą L:ietuva yra tarp atsiliekančių 
Europos Sąjungos valstybių. 
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Investicijų į taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę pl÷tr ą, technologijų perdavimą 
ir inovacijas versle didinimas 
 
Svarbiausia priemon÷ – MTEP sektoriaus stiprinimas, skatinant verslo įmones skirti l÷šų jo 
vystymui bei mokslinių tyrimų r÷mimui. Būtų siekiama skatinti aktyvų mokslininkų ir tyr÷jų 
įsitraukimą į verslą, pavyzdžiui, verslo, kuriame būtų taikoma MTEP, steigimąsi.  Svarbi 
inovacijų pl÷tros sritis yra aplinkosauginių technologijų ir priemonių diegimas versle, siekiant 
pad÷ti verslui atitikti ES aplinkosauginius reikalavimus. Taip pat aktualus yra mokslinių 
tyrimų ir inovacijų skatinimas informacinių technologijų ir elektroninių ryšių srityje, 
glaudžiai besisiejantis su informacin÷s visuomen÷s pl÷tra. 
 
Palankių sąlygų verslui bei inovacijoms sudarymas bei mokslo žinių perteikimo verslui terp÷s 
stiprinimas 
 
Ši prioriteto kryptis skirta sudaryti palankią aplinką verslui ir inovacijoms jame, tobulinant  
smulkiojo ir vidutinio verslo ekonominę aplinką, investuojant į verslumo skatinimo 
regionuose priemones bei teikiant įmon÷ms ir asmenims, ketinantiems prad÷ti verslą, 
netiesioginę paramą, kuri garantuotų mažesnį konkurencijos iškraipymą (pvz., viešąsias 
subsidijuojamas paslaugas). Svarbi inovacijų pl÷tros skatinimo priemon÷ būtų inovacijoms 
palankios infrastruktūros pl÷tra (inovacijų ir technologijų centrų, mokslo ir technologijų 
parkų, technologinių verslo inkubatorių steigimas) 
Daugiau d÷mesio būtų skiriama glaudesniam mokslo ir verslo institucijų bendradarbiavimui 
užtikrinti, kuriant ir modernizuojant viešąją Lietuvos mokslo ir studijų MTEP infrastruktūrą, 
stiprinant mokslo ir studijų institucijų bei verslo struktūrų partnerystę.  
 
Finansavimo šaltinių smulkiam ir vidutiniam verslui prieinamumo gerinim as  
Ši prioriteto kryptis nuosekliai papildo pirmiau pristatytą palankių sąlygų verslui bei 
inovacijoms sudarymo kryptį ir yra skirta pl÷toti įvairias finansin÷s paramos smulkiojo ir 
vidutinio verslo subjektams priemones (rizikos kapitalo fondus, mikrokreditus, garantijas, 
palūkanų dengimą, pradinio kapitalo fondus ir pan.). Tai užtikrintų geresnį pri÷jimą prie 
finansavimo šaltinių, ypač pradedantiems verslą bei inovacijas diegiantiems subjektams. 
 

Transporto infrastrukt ūros tinklo, kuris atitikt ų mobilumo poreikius ir sudarytų 
palankias sąlygas tranzito paslaugų apimties augimui, pl÷tojimas  
 
Pagal šią prioritetinę kryptį bus siekiama sukurti subalansuotą viešosios transporto 
infrastruktūros tinklą, atitinkantį gyventojų mobilumo ir ūkio konkurencingumo poreikius bei 
sudarantį palankias sąlygas tranzito paslaugų pl÷trai. Tuo tikslu bus tobulinamas susisiekimas 
automobilių keliais ir geležinkeliais, gerinama civilin÷s aviacijos bei vandens transporto 
infrastruktūra, taip pat bus siekiama efektyvios tarpusavio sąveikos tarp atskirų transporto 
rūšių. 
 

Viešųjų teritorij ų pritaikymas investicijoms pritraukti ir pramonini ų teritorij ų 
regeneracija 
 
Šalies patrauklumą investuotojams didina pramonin÷s zonos, parengtos teritorijos plyno 
lauko investicijoms ir kitos investicijoms skirtos viešos teritorijos, turinčios gerą infrastruktūrą ir 
komunikacijas, suteikiančias galimybę lengvai patekti į rinkas. Ši prioritetin÷ kryptis numato 
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investicijas į šias teritorijas, infrastruktūros jose sukūrimą ir pl÷trą, taip pat kitas priemones, 
reikalingas užtikrinti, kad Lietuvoje egzistuotų pakankama pramoninių teritorijų ir kitų 
investicijoms skirtų viešų teritorijų pasiūla. 
 

Patikimo ir efektyvaus elektros ir gamtinių dujų tiekimo užtikrinimas  
 
Ši prioriteto kryptis skirta užtikrinti patikimą ir efektyvų elektros ir gamtinių dujų tiekimą. 
Bus investuojama į elektros ir gamtinių dujų tinklų ir sistemų pl÷trą, siekiant užtikrinti 
energijos tiekimo saugumą bei patikimumą, ir sudaryti technines galimybes Lietuvai 
integruotis į Europos Sąjungos elektros ir gamtinių dujų rinkas.  

 
Informacin ÷s visuomen÷s pl÷tojimas - tiek infrastrukt ūros, tiek turinio prasme  
 
Ši prioriteto kryptis nuosekliai papildo pirmajame prioritete numatytą kompiuterinio 
raštingumo gerinimą, kompetencijos tobulinimą informacinių technologijų (IT) srityje ir kitas 
susijusias žmogiškųjų išteklių pl÷tros priemones. Numatomas valstyb÷s teikiamų viešųjų 
paslaugų visumos pl÷tojimas, atskirties nuo informacin÷s visuomen÷s mažinimas, 
informacinių technologijų versle diegimo skatinimas bei  reikalingos infrastruktūros 
gerinimas. 
 

3 Prioritetas. Gyvenimo kokyb÷ ir sanglauda 
 

Šio prioriteto įgyvendinimo pagrindin÷s kryptys: 
1. Ūkio veiklos kaimo vietov÷se įvairinimas .  
2. Švietimo sistemos bei profesinio mokymo įstaigų tinklo reformavimas ir 
optimizavimas. 
3. Socialin÷s integracijos skatinimas.   
4. Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir racionalaus gamtos išteklių panaudojimo skatinimas. 
5. Efektyvaus energijos vartojimo bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo 
skatinimas. 

 
Gyvenimo kokyb÷s standartų gerinimas bei teritorinių bei socialinių skirtumų mažinimas yra 
vienas svarbiausių prioritetų. Siekiant šio tikslo kaip vieną iš pagrindinių priemonių 
išskirtume dirbančiųjų žem÷s ūkyje asmenų per÷jimą prie ne žem÷s ūkio ekonomin÷s veiklos, 
kuris ne tik padidintų atitinkamų regionų gyventojų užimtumo lygį ir produktyvumą, bet ir 
užtikrintų aukštesnę gyvenimo kokybę kaimo vietov÷se.  
Svarbi socialinę sanglaudą didinanti priemon÷ yra švietimo institucijų tinklo optimizavimas  
bei profesinio mokymo tinklo reforma, kuri padarytų profesinį rengimą labiau atitinkantį 
poreikius bei labiau prieinamą gyventojams.  Optimizuojant švietimo ir profesinio rengimo 
sistemos infrastruktūrą būtų pagerinta teikiamų paslaugų kokyb÷ bei prieinamumas 
gyventojams, kartu papildant ir pirmuosius du prioritetus.  
Socialin÷s sanglaudos stiprinimui būtų tikslinga skatinti socialin÷s atskirties grupių 
integraciją į darbo rinką, kas siejasi ir su pirmuoju prioritetu.  
Aplinkos kokyb÷s gerinimas ženkliai prisideda prie žmonių gerov÷s kilimo. Be to Lietuva 
įsipareigojo laikytis aukštų ES atitinkamų reikalavimų. 
Išryšk÷jus  energijos neš÷jų brangimo tendencijai, energijos vartojimo efektyvumo didinimas bei 
atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas tapo ypač aktualia priemone, didinančia ir šalies 
konkurencingumą, ir netgi saugumą. 
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Ūkio veiklos įvairinimas ir aukštesn÷ gyvenimo kokyb÷ kaimo vietov÷se 
 
Ši prioriteto kryptis prisid÷s prie aukštesn÷s gyvenimo kokyb÷s kaimo vietov÷se bei didesn÷s 
sanglaudos tarp miesto ir kaimo. Bus remiamas dirbančių žem÷s ūkyje asmenų per÷jimas prie 
ne žem÷s ūkio ekonomin÷s veiklos, skatinamas kaimo gyventojų verslumas, tarp jų remiant 
smulkųjį ir vidutinį verslą bei paslaugas kaime. Be to, gerinant gyvenimo kokybę, bus 
pl÷tojama viešoji infrastruktūra, naudojama teikiant būtinas paslaugas ūkiui ir gyventojams 
kaimo vietov÷se, ir kitos priemon÷s, padedančios mažinti kaimo vietovių izoliaciją bei 
sustiprinti ryšius tarp jų ir miestų. 

. 
 
Švietimo sistemos bei profesinio mokymo įstaigų tinklo reformavimas ir optimizavimas 
 
Švietimo sistema yra ne tik viena svarbiausių bendro intereso viešųjų paslaugų: ji ugdo 
ateityje į darbo rinką įsitrauksiančius asmenis. Tad pagal šią prioriteto kryptį bus remiama 
švietimo (nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo) sistemos ir profesinio mokymo 
(profesinių mokyklų, darbo rinkos mokymo centrų) tinklo reforma ir optimizavimas bei jų 
infrastruktūros ir priemonių pl÷tra, siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, atitiktį 
naujiems kompetencijos reikalavimams bei prieinamumą gyventojams. Taigi ši prioriteto 
kryptis nuosekliai papildo ir pirmąjį, ir antrąjį prioritetus.  
 
Socialin÷s integracijos skatinimas 
 
Pagal šią prioriteto kryptį bus pl÷tojama įvairi socialin÷ infrastruktūra (tarp jų neįgaliųjų 
profesin÷s reabilitacijos sistema), bus skatinama socialin÷s atskirties žmonių grupių 
integracija į darbo rinką ir visuomenę (tarp jų parama socialin÷ms įmon÷ms) bei 
bendruomen÷s paslaugų pl÷tra. Bus sudaromos ir remiamos darbo schemos įvairioms 
tikslin÷ms grup÷ms (dirbančiųjų, bedarbių, žmonių su negalia, socialiai pažeidžiamų asmenų 
ir t.t.), skatinančios pasirengimą darbo rinkai ir integraciją į ją.  
 
Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir racionalus gamtos išteklių naudojimas 
 
Pagal šią kryptį bus modernizuojama ir pl÷tojama vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo 
infrastruktūra bei tobulinamas vandentvarkos ūkio valdymas, siekiant, kad vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugos tenkintų nacionalinius poreikius ir ES reikalavimus. Bus 
investuojama į atliekų tvarkymo infrastruktūrą, oro kokyb÷s gerinimą bei biologin÷s įvairov÷s 
ir kraštovaizdžio išsaugojimą. Įgyvendinant aplinkos apsaugos sektoriaus tikslus, prioritetas ir 
toliau bus teikiamas aplinkosaugos kokyb÷s gerinimui regionuose, kuriuose yra blogos 
aplinkos sąlygos bei pažeidžiama aplinka. Siekiant sudaryti sąlygas darniai teritorijų pl÷trai, 
bus toliau pl÷tojama teritorijų planavimo sistema. Ši kryptis prisid÷tų prie ES teis÷s nuostatų 
įgyvendinimo aplinkos ir sveikatos srityse, gerintų gyvenimo kokybę bei skatintų racionalų 
išteklių naudojimą ir tvarią ekonominę pl÷trą. 

 

Energijos vartojimo efektyvumas bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas 
 
Pagal šią kryptį bus skatinamas energijos vartojimo efektyvumas visuomeniniame sektoriuje 
ir gyvenamajame būste bei atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas. Ši prioritetin÷ 
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kryptis sistemiškai papildo aplinkos kokyb÷s gerinimo bei patikimo ir efektyvaus energijos 
tiekimo kryptį pagal antrąjį prioritetą, nes energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonių diegimas mažintų importuojamo kuro vartojimą bei aplinkos taršą. Didinant 
atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrame pirmin÷s energijos balanse, bus 
sprendžiamos energijos tiekimo saugumo ir aplinkosaugos problemos. 

5.1.3  Komentarai 
 
Atlikta Lietuvos ūkio SSGG analiz÷ bei aukščiau min÷tas šalies konkurencingumo 
įvertinimas liudija, kad siūlomi trys prioritetai adekvačiai atspindi susiklosčiusią pad÷tį. 
Toliau tobulinant ES SF paramos panaudojimo strategiją, pagrindinis d÷mesys tur÷tų būti 
skiriamas teisingam akcentų išd÷stymui, detalizuojant prioritetines kryptis. 
 
Ekspertai ir verslininkai vieningai tvirtina, kad ūkio pl÷tros pagrindiniu stabdžiu tampa 
senkantys žmogiškieji ištekliai (tiek kiekybine, tiek kokybine prasme), o didžiausia gr÷sm÷- 
konkurencingumo praradimas, kuris esminiai priklauso nuo tų pačių žmogiškųjų išteklių bei 
nuo gamybos modernizavimo ir inovacijų. 
 
Pastarąjį teiginį patvirtina ir EKT grup÷s atlikta verslininkų apklausa – darbo j÷gos 
kvalifikacija ir technologijų modernumas buvo įvardinti kaip pagrindiniai įmonių 
konkurencingumą lemiantys veiksniai. Toliau seka finansiniai resursai, palanki mokesčių 
sistema ir tik po jų infrastruktūra. Tarp konkurencingumą ribojančių išorinių veiksnių 
dauguma apklaustųjų išskyr÷ augančias sąnaudas, gamybos modernizavimui nepalankią 
mokesčių sistemą, darbo j÷gos brangimą ir jos nepakankamą kvalifikaciją, o tarp vidinių 
veiksnių – žemą darbuotojų kvalifikaciją, pasenusią įmonių technologinę bazę ir finansinių 
resursų trūkumą.  
 
Žmogiškųjų išteklių problemą įmon÷ms labiausiai sušvelnintų joms reikalingos kvalifikacijos 
specialistų ruošimas, darbo j÷gos apmokestinimo sumažinimas, emigracijos proceso 
susilpn÷jimas, profesinio rengimo sistemos pertvarkymas. Apklausa parod÷, kad verslas su 
darbo j÷gos importu daug vilčių nesieja nemato didel÷s naudos ir iš didesnio specialistų 
kiekio rengimo (svarbu kokyb÷, o ne kiekyb÷).  
 
Inovacijų pl÷trą labiausiai stabdo kvalifikuotų specialistų trūkumas, lanksčios finansavimo 
sistemos nebuvimas, didel÷ inovacinių projektų rizika ir menkas verslo ir mokslo institucijų 
bendradarbiavimas. Kaip pagrindin÷s technologijų modernizavimo kliūtys nurodyta: 
finansinių resursų stoka, per ilgas atsipirkimo laikotarpis, dideli kaštai ir specialistų stoka.  
 
Iš infrastruktūros elementų konkurencingumui didžiausią poveikį padarytų energetikos 
pagerinimas – taip mano daugiau kaip pus÷ apklaustųjų. Ši nuomon÷ atitinka ir statistinius 
duomenis – kaip min÷jome aukščiau Lietuva turi energijai imliausią ekonomiką tarp visų 
Europos Sąjungos šalių.  
 
Taigi, nekyla abejonių, kad ES SF parama didele dalimi turi būti orientuota į užimtumo lygio 
k÷limą,jį suvokiant kaip efektyvesnį dar pilnai neišnaudojamų resursų įtraukimą į darbo rinką, 
darbo j÷gos kokyb÷s gerinimą ir technologijų modernizavimą.  
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Aptartiems tikslams pasiekti esminiai pad÷s šios numatomos priemon÷s:  

• profesinio ir geografinio mobilumo skatinimas; 
• mokymosi visą gyvenimą skatinimas; 
• švietimo ir studijų paslaugų bei profesinio rengimo sistemos reformavimas ir 

tobulinimas; 
• mokymuisi gamyboje sąlygų sudarymas, įtraukiant darbdavius; 
• mokslo ir verslo bendradarbiavimo pl÷tojimas, parama MTEP; 
• inovacijų versle skatinimas; 
• smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos tobulinimas; 
• finansin÷s paramos smulkiajam ir vidutiniajam verslui pl÷tojimas; 
• informacin÷s visuomen÷s pl÷tra. 
• dirbančiųjų žem÷s ūkyje per÷jimo prie kitos ekonomin÷s veiklos r÷mimas; 
• patikimo ir efektyvaus elektros ir gamtinių dujų tiekimo užtikrinimas;  
• energijos vartojimo efektyvumo visuomeniniame sektoriuje ir gyvenamajame būste 

bei atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo skatinimas. 
Nemažiau svarbus 

• pramoninių zonų, parengtų plyno lauko investicijoms, pl÷tojimas, siekiant pritraukti 
su moderniomis technologijomis ir į eksportą nukreipta gamyba susijusias TUI. 

Pageidautina suformuoti klasterinę struktūrą – užsienio kapitalo valdomos įmon÷s  tur÷tų 
apaugti vietinių subrangovų tinklu.  

 

5.2 Ekonomikos augimo apskaitos nusakomi svarbiausi poreikiai ūkio augimui 
užtikrinti 
 

Aukščiau pateiktas Lietuvos ūkio situacijos analize pagrįstas išvadas apie pagrindinius ūkio 
augimo poreikius patvirtina ir makeokonominis Pasaulio banko atliktas ekonomikos augimo 
apskaitos tyrimas Pabaltijo šalyse11. Ekonomikos augimo apskaita nagrin÷ja ilgalaikio 
augimo potencialą taikydama pasiūlos požiūrį ir, naudojant makroekonominę gamybos 
funkciją, suskaido ekonomikos augimo tempus į tris pagrindinius komponentus: 1) ūkio 
augimą d÷l kapitalo kaupimo (investicijų), 2)  augimą d÷l darbo j÷gos did÷jimo bei 3) bendro 
gamybos produktyvumo (TFP) nulemtą ūkio augimą.  
 

5.2.1. lentel÷.     Ekonomikos augimo apskaitos rezultatai Pabaltijos šalims, 1996-2003 

 Šalis 
Vidutiniai BVP augimo 

tempai Kapitalo kaupimo įnašasDarbo j÷gos įnašas 
Bendro gamybos 

produktyvumo įnašas 

Estija 0.051 0.031 -0.005 0.025 
% įnašas  62 -10 49 

Latvija 0.058 0.029 0.003 0.026 
% įnašas  50 5 45 

Lietuva 0.052 0.027 -0.006 0.031 
% įnašas  52 -12 60 

Šaltinis: World Bank. “Special Topic: The Baltic Growth Acceleration—Is It Sustainable?”. World Bank EU-8 Quarterly Economic 
Report (Part III) Vol.3/3. Washington: The World Bank, 2005. (Table III) 

 

                                                 
11 World Bank. “Special Topic: The Baltic Growth Acceleration—Is It Sustainable?”. World Bank EU-8 Quarterly Economic Report 
(Part III) Vol.3/3. Washington: The World Bank, 2005. 



Būsimų Europos Sąjungos  Struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo galutin÷ ataskaita 
 

Atliko: UAB “Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai”  

 

 

80 

Kaip rodo 5.2.1. lentel÷je pateikti min÷to tyrimo rezultatai, per 1996-2003 m. laikotarpį 
vidutinį metinį ūkio augimą Lietuvoje daugiausiai l÷m÷ (taip pat jo svarba Lietuvoje 
didžiausia lyginant su kitomis Pabaltijo šalimis) bendrasis gamybos produktyvumas (60 
procentų), o antroje vietoje pagal įtaką ūkio augimui (nors yra maždaug tokios pat svarbos – 
52 procentai) tur÷jo šiuo laikotarpiu vis aktyv÷ję investiciniai procesai.  
 
Kaip pabr÷žia Pasaulio banko tyrimo autoriai, norint ateityje tur÷ti panašius sparčius 
ekonomikos augimo tempus, reikia išlaikyti panašius investavimo bei bendro gamybos 
efektyvumo augimo tempus arba jų sumaž÷jimą kompensuoti darbo j÷gos augimu. Tačiau 
tyrime pažymima, kad šalys negali pasikliauti darbo j÷gos faktoriumi – tai greičiau bus vienas 
iš svarbiausių ilgalaikį augimą stabdančių rizikos faktoriu. Tod÷l šiuo metu investavimo bei 
bendro gamybos produktyvumo skatinimas yra svarbiausi ilgalaikio ūkio augimo Pabaltijo 
valstyb÷se (ir ypač Lietuvoje) šaltiniai. 
 
Kadangi bendrąjį gamybos produktyvumą daugiausiai lemia technologijos ger÷jimas (sietinas 
su užsienio investicijomis bei MTEP), geresni žmogiškieji ištekliai, efektyvesn÷  
infrastruktūra, 5.1.3. skirsnyje įvardintos priemon÷s, skatinančios bendrąjį gamybos 
produktyvumą, gerinančios investicinę aplinką Lietuvoje bei skatinančios efektyvesnę darbo 
rinką atrodo tinkamos siekiant užtikrinti ilgalaikį ūkio augimą. Tačiau, remiantis ekonomikos 
augimo apskaitos rezultatais, svarbiausiomis būtų priemon÷s, skatinančios bendro gamybos 
efektyvumo did÷jimą bei investicijų augimą. 
 
6. Būsimų ES SF paramos sričių vertinimui taikomas makroekonominis 
modelis 

6.1. Modeliavimo tikslas ir analizuojami klausimai  
 
Investavimo sričių prioritetų analiz÷s tikslas – įvardinti investavimo prioritetus pagal 
intervencijos sritis. Tačiau investavimo poveikis ūkiui labai priklauso ne tik nuo formaliai 
skirtų l÷šų paskirstymo. Greta to svarbu įvertinti, kokį poveikį tur÷tų nepakankamas l÷šų 
panaudojimas pagal jų ekonominę paskirtį, kuriose srityse vert÷tų labiausiai stengtis padidinti 
l÷šų įsisavinimą. Atsižvelgiant į tai, investavimo sričių prioritetų analiz÷ suskaidyta į tris 
dalis:  

• prioritetų pagal intervencijos sritis nustatymas;  
• ekonominiu požiūriu netinkamo l÷šų panaudojimo įtakos įvertinimas; 
• l÷šų įsisavinimo pagerinimo svarbos nustatymas. 

 
Pirmosios dalies tikslas – remiantis modeliavimu ir taikant ilgalaikiam Lietuvos ūkio augimui 
aktualius svarbiausius kriterijus, išskirtus remiantis ankstesne kokybine situacijos analize, 
atsakyti į klausimą, kokios intervencijos sritys yra prioritetin÷s, t.y. kurių sričių santykinį 
svorį dabartin÷je l÷šų paskirstymo struktūroje tikslinga didinti?  
 
Antrosios dalies tikslas – išd÷styti intervencijos sritis pagal jų neigiamos įtakos dydį, kai 
l÷šos nepasiekia norimo ilgalaikio ekonominio efekto, t.y. kai d÷l ES SF pasireiškia tik 
paklausą skatinantis, bet ne ilgalaikis pasiūlos pus÷s poveikis (plačiau apie įvairius impulsus 
ir jų poveikio tipą žr. 7 skyriuje). Tokia analiz÷ leidžia atsakyti į klausimą, kuriose srityse 
netinkamas/neefektyvus l÷šų panaudojimas labiausiai pablogina ekonominę situaciją lyginant 
ją su potencialiai galima pasiekti, kai l÷šos panaudojamos efektyviai, ir kurių sričių atžvilgiu 
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perskirstant l÷šas būtina ypatinga d÷mesį skirti jų įsisavinimo efektyvumui, t.y. pasiekti, kad 
l÷šos būtų panaudotos pagal jų ekonominį turinį ir sąlygotų ne tik paklausos, bet ir pasiūlos 
efektus.  
 
Trečiosios dalies tikslas – atsakyti į klausimą, kokį ekonominį efektą gal÷tų tur÷ti įsisavinimo 
koeficientų pagerinimas įvairiose intervencijų srityse ir kokiose intervencijos srityse 
pirmiausiai būtų verta koncentruoti administracines pastangas didinti įsisavinimą. Nors 
įsisavinimo pagerinimo klausimas yra artimas pirmajam (prioritetų pagal intervencijos sritis 
nustatymui), tačiau kitaip nei pastarojo atveju, įsisavinimo pagerinimas nereikalauja l÷šų 
perskirstymo kitų intervencijos sričių sąskaita.  
 
Plačiau šie trys makroekonominio modeliavimo klausimai bei modeliavimo analiz÷s schemos 
formulavimas aptariami 7.5 ataskaitos dalyje Prioritetinių alternatyvų paieškos schema, o 
atsakymai į klausimus pateikiami 8.2-8.4 skirsniuose. Patogumo d÷lei 6.1 lentel÷je keliami 
klausimai bei trumpi atsakymai yra susisteminti. 
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6.1 lentel÷  Modeliavimo metu nagrin÷jami klausimai ir modeliavimo rezultatais pagrįsti 
atsakymai 

Klausimai Atsakymai 
• Kurių intervencijos 

sričių santykinį svorį 
dabartin÷je l÷šų 
paskirstymo struktūroje 
tikslinga didinti? 

- visų Žinių visuomen÷s veiksmų programai priklausančių 
intervencijos sričių (ypač Užimtumo ir lankstesn÷s darbo rinkos 
intervencijos srities) 

- Tiesiogin÷s paramos MTEP ir inovacijoms (Inovacijų skatinimo 
veiksmų programa) 

- Energijos tiekimo tinklų (Ekonomin÷s infrastruktūros veiksmų 
programa) 

- Kaimo diversifikavimo ir Švietimo institucijų (Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programa) 

• Kuriose intervencijos 
srityse netinkamas / 
neefektyvus l÷šų 
panaudojimas labiausiai 
pablogina ekonominę 
situaciją lyginant ją su 
potencialiai galima 
pasiekti, kai l÷šos 
panaudojamos 
efektyviai? 

Vertinant pagal poveikį BVP intervencijų sričių lygmenyje, 
didžiausi neefektyvumo nuostoliai būtų šiose intervencijos 
srityse: 
- visose Žinių visuomen÷s programos intervencijos srityse  
- visose Sanglaudos skatinimo veiksmų programos srityse 

išskyrus Miestus ir miestelius bei Paveldą/turizmą  
- Miestų ir miestelių intervencijos srityje  
- Viešųjų teritorijų, Energijos tinklų bei Paveldo/turizmo 

intervencijos srityse  
Vertinant pagal poveikį BVP veiksmų programų lygmenyje 
(laikant, kad visose programos apimtose intervencijos srityse 
l÷šos naudojamos neefektyviai), šiose veiksmų programos pagal 
neefektyvumo nuostolių dydį išsid÷sto taip: 
- Žinių visuomen÷s veiksmų programa  
- Sanglaudos skatinimo veiksmų programa  
- Aplinkos kokyb÷s veiksmų programa  
- Ekonomin÷s infrastruktūros veiksmų programa  
- Inovacijų skatinimo veiksmų programa  

• Kokį ekonominį efektą 
gal÷tų tur÷ti įsisavinimo 
koeficientų pagerinimas 
įvairiose intervencijų 
srityse ir kokiose 
intervencijos srityse 
pirmiausiai būtų verta 
koncentruoti 
administracines 
pastangas didinti 
įsisavinimą? 

Vertinant pagal poveikį BVP intervencijų sričių lygmenyje, 
naudingiausia būtų didinti įsisavinimą šiose intervencijos srityse: 
- Energetikos tinklai  
- Tiesiogin÷ parama MTEP ir inovacijoms  
- Kaimo diversifikavimas  
- visose Žinių visuomen÷s programos intervencijos srityse  
Vertinant pagal poveikį BVP veiksmų programų lygmenyje 
(vienodai gerinant įsisavinimą visose atskiros veiksmų 
programos intervencijos srityse), programos pagal įsisavinimo 
padidinimo naudingumą išsid÷sto taip: 
- Sanglaudos skatinimo veiksmų programa  
- Žinių visuomen÷s veiksmų programa  
- Ekonomin÷s infrastruktūros veiksmų programa  
- Inovacijų skatinimo veiksmų programa  
- Aplinkos kokyb÷s veiksmų programa  
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Toliau 6 ataskaitos dalyje yra nusakomi reikalavimai ir principai, kuriais vadovaujantis kurtas 
būsimų ES SF paramos sričių vertinimui taikomas makroekonometrinis modelis. Taip pat 
nusakoma principin÷ modelio funkcionavimo schema, struktūra bei apibūdinamos 
pagrindin÷s modelio savyb÷s. 
 

6.2. Metodologiniai ir modeliavimo tikslo keliami reikalavimai modelio sud÷čiai, 
struktūrai bei modelio formavimo principai  

 
Pagal Europos komisijos (EK) rekomendacijas, ES struktūrinių fondų paramos paskirstymas 
turi būti pagrįstas kiekybiškai. Kadangi EK nuomone12 tik makroekonominis modeliavimas  
gali imituoti kompleksiškus sąryšius tarp makroekonominių kintamųjų, investavimo sričių 
prioritetų teminis vertinimas Lietuvoje yra atliekamas taikant makroekonometrinį 
modeliavimą. Investavimo sričių prioritetams parinkti yra naudojamas makroekonometrinis 
modelis, sukurtas: vadovaujantis Europos komisijos (EK) rekomenduojamomis 
metodologin÷mis nuostatomis13; remiantis kitų šalių išankstinių vertinimų patirtimi taikant 
makroekonometrinį modeliavimą (daugiausiai EcoRet ir HERMIN modeliais); naudojantis 
kitais pasiūlos pusę akcentuojančiais makroekonometriniais modeliais (daugiausia Murphy 
modeliu); remiantis kitų makroekonominių modelių sudarymo patirtimi Lietuvoje (LitMod, 
LEMM). 

 
Specialaus modelio kūrimą paskatino tai, kad dabartiniai Lietuvos ūkio makroekonometriniai 
modeliai yra pagrįsti visumin÷s paklausos puse ir neturi ES fondų panaudojimo sričių analizei 
tinkamo pasiūlos bloko, leidžiančio įvertinti pirminius su ES fondais susijusius ekonominius 
impulsus. Išankstiniam, tarpiniam ir paskesniajam vertinimui Europos Sąjungos šalyse plačiai 
taikytas HERMIN modelis leidžia įvertinti ES fondų sąlygojamų impulsų poveikį, be to, juo 
atsižvelgiama ir į sektorinę sąveiką ūkyje. Tačiau šis modelis taip pat neturi visavert÷s 
pasiūlos komponento, - nors su neoklasikiniu požiūriu susiję pasiūlos elementai jame 
naudojami pagrįsti darbo paklausos ir investavimo apimčių lygčių pradinę specifikaciją, 
modelio elgesį lemia visumin÷ paklausa ir keinsistinio multiplikatoriaus principas. 
Vadovaujantis aukščiau min÷tomis EK metodologin÷mis nuostatomis, ES struktūrinių ir 
sanglaudos fondų poveikio  vertinimas turi remtis modeliu, apimančiu visumin÷s paklausos ir 
visumin÷s pasiūlos elementus. Paklausos pus÷ įtraukimas į modelį aktualus tuo, kad leidžia 
įvertinti, ar staigus papildomų piniginių l÷šų patekimas į ūkį nesukels su visumin÷s paklausos 
spaudimu susijusių neigiamų padarinių. Tačiau didesnis d÷mesys yra skirtinas pasiūlos pusei, 
kadangi pagrindinis struktūrinių fondų tikslas yra pagerinti pasiūlos pus÷s sąlygas (sukurti 
tinkamą infrastruktūrą, skatinti MTEP bei žmogiškąjį ir fizinį kapitalą), lemiančias, pagal 
neoklasikin÷s ir endogeninio ekonomikos augimo teorijų požiūrius, ekonomikos augimo 
tempus ilgu laikotarpiu. Tod÷l, kuriant ES fondų poveikio vertinimo modelį Lietuvai, buvo 
papildomai remiamasi Murhpy ir Quest modeliuose realizuotomis bendromis išsamiomis 
visumin÷s pasiūlos bloko schemomis. Be to, ES SF ilgalaikis poveikis ūkio augimui per 
darbą papildantį technologijos augimo faktorių d÷l ES SF išlaidų infrastruktūrai, 
žmogiškiesiems resursams bei MTEP vystyti yra nustatytas pasinaudojant šių išlaidų 
poveikio vertinimo patirtimi Vengrijoje. 

 

                                                 
12 European Commission. Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology. Working paper 8.  
13  a) European Commission. The Ex-Ante Evaluation of the Structural Funds Intervention. Working paper ; b) European Commission. 
The new programming period, 2007-2013: Methodological Working Papers. Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation (Draft: 
October, 2005).  
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Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad ES SF poveikio analizei naudojamas makroekonometrinis 
modelis turi tenkinti keletą reikalavimų: 

1) modelio endogeninių kintamųjų sąrašas turi būti pakankamas, kad būtų galima įvertinti ES 
l÷šų panaudojimo poveikį aktualiems ūkio rodikliams. ES rekomendacijos, o taip pat anksčiau 
pateikta analiz÷ rodo, jog pagrindiniai rodikliai, pagal kuriuos bus vertintinos investavimo 
alternatyvos yra šie: darbo našumas ir vieneto darbo kaštai (kaip konkurencingumo matas); 
bendrasis vidaus produktas ir jo augimo tempai (pajamų konvergavimo aspektas ir augimo 
sparta); darbuotojų skaičius ir nedarbo lygis (užimtumas, trumpalaikiai gamybiniai paj÷gumai ir 
socialin÷ gerov÷); infliacija bei vartojimo išlaidų apimtys (socialin÷ gerov÷) ir pan. 6.1 priede 
pateiktas modelio endogeninių ir egzogeninių rodiklių sąrašas. 

2) pagal Europos komisijos siūlymus, modeliu turi būti galima įvertinti trumpalaikę (paklausos 
pus÷s) ES fondų įtaką, o taip pat ilgalaikį poveikį, atsirandantį d÷l pasiūlos efektų. Tai reiškia, 
kad modelyje turi būti paklausos ir pasiūlos principus modeliuojančios dalys. Investavimo 
sričių rekomendacijoms parengti naudojamo makroekonometrinio modelio elgesį ilgu 
laikotarpiu lemia neoklasikiniai principai, o trumpu laikotarpiu – visuminių išlaidų elgesys. 
Detalesnis modelio apibūdinimas pateiktas v÷lesniuose skirsniuose, o lygčių sąrašas – 6.2 
priede; 

3) teminis l÷šų paskirstymas apibr÷žia aktualias sritis, kurioms skirtų l÷šų (ir alternatyvių l÷šų 
panaudojimo scenarijų) poveikis turi būti vertinamas. Tai reikalauja, kad modelyje būtų galima 
įvertinti pirminius impulsus susijusius su intervencijos sritimis. Šiuo metu numatytos 
intervencijos sritys yra suskirstytos pagal penkias veiksmų programas: žinių visuomen÷, 
inovacijos, ekonomin÷s infrastruktūra, sanglauda, aplinkos kokyb÷ (žr. detalizavimą, pateiktą 
7.2. skyriuje). Pirmosios trys veiksmų programos yra glaudžiai susijusios su tradicin÷mis 
endogeninio augimo teorijoje pabr÷žiamomis išlaidų sritimis (žmogiškiems ištekliams, 
moksliniams tyrimams ir technologinei pl÷trai, infrastruktūrai). Jų ilgalaikis poveikis paprastai 
įvertinamas per makroekonomin÷s gamybos funkcijos bendro efektyvumo parametrą (Hicks 
neutralios technologin÷s pažangos atveju) ar per darbą papildantį technologijos augimo 
parametrą (Harrod neutralios technologin÷s pažangos atveju). Kadangi antrojo tipo modeliai 
yra suderinami su empiriniais kapitalo ir darbo j÷gos santykio, produkcijos ir kapitalo santykio 
bei pan. stebimais dydžiais, investavimo prioritetams parinkti naudojamame 
makroekonometriniame modelyje taikoma pastovaus veiksnių substitucijos elastingumo (CES) 
Harrod neutralios technologin÷s pažangos gamybos funkcija. Vadovaujantis bendrąja SF 
poveikio logika bei konsultuojantis su Finansų ministerijos Europos Sąjungos programų 
valdymo departamento Struktūrinių fondų valdymo skyriumi Sanglaudos ir Aplinkosaugos 
veiksmų programų intervencijos sritys taip pat priskirtos min÷tiesiems išlaidų tipams, taip 
atsižvelgiant į ilgalaikę šių struktūrinių fondų panaudojimo įtaką per pasiūlos pus÷s efektus. 
Visumin÷s paklausos efektai nustatyti tiesiogiai per investicijų apimčių (kietosios dalies 
efektas) bei bendrosios produkcijos (minkštosios dalies poveikis) išaugimą atitinkamuose 
sektoriuose. 7.4 skirsnyje yra apibūdintos intervencijos sričių sąsajos su makroekonometrinio 
modelio pirminiais impulsais;  

4) Dauguma ES l÷šomis pagrįstų intervencijų yra tiesiogiai susiję su investicijų į fizinį ir 
žmogiškąjį kapitalą skatinimu. Tod÷l atskirų ūkio sektorių (pavyzdžiui, statybos) paj÷gumai ir 
veiklos efektyvumas bei rezultatai tur÷s įtakos geb÷jimui įsisavinti l÷šas. Vienas iš nacionalinių 
ir bendrų ES interesų yra skatinti konkurencingumą, tod÷l atviras (į eksportą orientuotas) 
sektorius, kurio pagrindinę dalį sudaro apdirbamoji pramon÷, taip pat yra ypač aktualus, norint 
įvertinti ES l÷šų alternatyvių naudojimo variantų patrauklumą. Visa tai reikalautų, kad modelis 
būtų išskaidytas į keletą esminių sektorių, leidžiančių atsižvelgti ir įvertinti min÷tą įtaką. 6.3 
priede nurodomi modeliuojami sektoriai bei pagal Ekonominių veiklų klasifikatorių 
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detalizuojamas ekonominių veiklų priskyrimas šiems modelio sektoriams.  

Atsižvelgiant į šiuos apribojimus ir bendruosius modeliavimo reikalavimus, kuriant būsimų 
ES SF paramos sričių vertinimui taikomą makroekonometrinį modelį vadovautasi tokiais 
principais: 

- formuojama modeliavimo tikslui tinkanti ir, kiek įmanoma, paprasta modelio 
struktūra: ES SF l÷šų panaudojimo poveikiui vertinti formuojamas aukščiau pateiktus 
reikalavimus tenkinantis tikslinis ir pertekliniais ryšiais neapkrautas modelis; 

- remiamasi esama modeliavimo patirtimi: sudarant modelį pasinaudota kitų šalių bei 
Lietuvoje sukurtų ar/ir adaptuotų makroekonometrinių modelių kūrimo patirtimi. 

- formuojamas ekonomikos teorijos pagrindą turintis, bet kartu ir empiriškai adekvatus 
modelis: neretai ekonomin÷s politikos įvertinimui taikomi modeliai yra pagrįsti 
bendrąja ekonomikos teorija, tačiau empirinis jų adekvatumas - menkas. Siekiant to 
išvengti, absoliuti dauguma modelio parametrų yra įvertinti pagal empirinius Lietuvos 
duomenis. 

6.3.  Bendra makroekonometrinio modelio realizavimo schema 
 

Panašiai kaip bendrosios pusiausvyros modeliuose, investavimo prioritetų vertinimui 
naudojamo makroekonometrinio modelio pasiūlos pus÷s pagrindą sudaro produkto gamybos ir 
trasformacijos funkcijos. Tokia modelio struktūra sudaryta vadovaujantis modernia Murhpy 

modelio versija
14

. Kadangi kuriant ES SF poveikio modelius yra pastebima
15

, jog sektorin÷ 
sąveika gali suteikti vertingą papildomą supratimą apie ūkio reakciją į struktūrinių fondų 
impulsus, ekonometriniame modelyje šis aspektas taip pat realizuotas. Bendrai, modelis kurtas 
vadovaujantis principu nuo apačios į viršų. Kiekvienas iš šešių modeliuojamų sektorių (žem÷s 
ūkis, apdirbamoji pramon÷, statyba, privačios paslaugos, valdžios paslaugos ir kita) turi po 
atskirą endogeninę gamybos sistemą su makroekonometriniu modeliu susietą vidutiniu darbo 
užmokesčiu, sektorin÷s produkcijos kaina, tarpin÷s produkcijos kaina bei kapitalo naudojimo 
kaštus lemiančiais palūkanų normų bei investicinių prekių kainos rodikliais. Gamybos sistema 
sektoriuose susideda iš trijų  posistemių: 1) pastovaus gamybos veiksnių substitucijos 
elastingumo gamybos funkcijos (CES) bendro vidaus produkto (prid÷tin÷s vert÷s) apimčiai 
nustatyti, 2) pastovaus elastingumo produkto transformacijos funkcijos (CET) eksportuojamos 
ir vidaus rinkai skirtos produkcijos apimtims nustatyti ir 3) prid÷tin÷s vert÷s bei tarpin÷s 
produkcijos komponavimo funkcijos. Pataruoju atveju naudojama CES arba, jei santykin÷s 
kainos statistiškai reikšmingai neveikia tarpinio produkto apimties bei prid÷tin÷s vert÷s dalies 
bendrajame produkte, – Leontievo fiksuotų veiksnių proporcijų gamybos funkcija. Pasteb÷tina, 
kad atskirai aprašytos produkto transformacijos lygtys žem÷s ūkio bei apdirbamosios pramon÷s 
sektoriams, o likusiems sektoriams sudaryta jungtin÷ produkto paskirstymo funkcija, kadangi 
atskiriems sektoriams statistiniai rezultatai nebuvo patenkinami. 

 

Norint sukonstruoti aptartas funkcijas empiriškai susidurta su tam tikromis problemomis. 
Kadangi Lietuvoje kapitalo apimtys neskelbiamos net ir agreguotame pavidale, tiesiogiai 
modeliuoti gamybos funkcijos nepavyko. Tačiau remiantis teorine gamybos funkcijos išraiška 
bei gamintojų būtina pelno maksimizavimo sąlyga, gautos trys bazin÷s gamybos veiksnių 

                                                 
14 A.A.Powell ir Ch.W.Murphy (1997) Inside a Modern Macroeonometric Model. A Guide to the Murphy Model. 
15 Pavyzdžiui, Bradley J. et al (2001) HERMIN HE4 Amedium term macro-sectoral model of Estonia: structure, properties and 
forecastts 
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lygtys, turinčios keletą bendrų parametrų (visos trys optimaliu gamintojų elgesiu nusakytos 
lygtys – darbo j÷gos paklausos, paklausos investicijoms ir kainodaros lygtis – kartu tur÷jo tik 
šešis parametrus). Nors neretai šie parametrai, pavyzdžiui, veiksnių substitucijos elastingumas, 
yra parenkami remiantis kitų šalių patirtimi, tačiau tokia praktika visada susijusi su rizika 
nutolti nuo nagrin÷jamos konkrečios šalies specifikos. D÷l šios priežasties visi formuojamo 
makroekonometrinio modelio parametrai buvo įvertinti pagal empirinius duomenis16 beveik 
visais atvejais taikant visos informacijos maksimalaus tik÷tinumo metodą.  

 

Kelios priežastys leidžia manyti, kad gauti rezultatai yra neblogi. Pirma, beveik visais atvejais 
naudota tokia pati ekonomikos teorija pagrįsta ilgalaikio kointegravimo ryšio specifikacija: 
skirtumas tik tas, kad atskiruose sektoriuose nebuvo reikšmingas darbą papildančios 
technologijos parametro trendas. Greta to, statistinis pagrindinių parametrų reikšmingumas 
buvo geras (vertinant penkių procentų reikšmingumo lygmenyje), o paklaidos, nors ir buvo 
autokoreliuotos (atmintina, kad čia vertinami ilgalaikiai optimizavimo nusakyti ilgalaikiai 
ryšiai, kurie n÷ra skirti paaiškinti kiekvieną nukrypimą), nerod÷ esminių modelio 
neadektavumo bruožų, tokių kaip neteisinga regresinio modelio modelin÷s dalies specifikacija. 
Trečia, gauti veiksnių substitucijos elastingumo koeficientai neprieštarauja kitų šalių tyrimų 
rezultatams. Pavyzdžiui, visumin÷s makroekonomin÷s gamybos funkcijos darbo pakeitimo 
kapitalu elastingumo koeficientas yra -0.87 (5% reikšmingumo lygmenyje statistiškai reikšmingai 
skiriasi nuo vieneto). Maksimalaus visos informacijos metodo panaudojimas vertinti lygčių 
sistemas atsižvelgus į vienodų parametrų apribojimą, o ne pagal atskiras lygtis, leido sušvelninti 
aktualią trumpų laiko eilučių problemą.  

 

Pasteb÷tina tai, jog nepaisant nežinomos kapitalo apimties, laikant aukščiau aptartas gamybos 
veiksnių lygtis ilgalaikiais kointegravimo sąryšiais, galima įvertinti ir prid÷tin÷s vert÷s kitimą: 
prid÷tin÷s vert÷s pokyčiai aprašomi paklaidų korekcijos modeliu, kuriame aptarti gamybos 
veiksnių paklausos bei kainos formavimo ilgalaikiai ryšiai yra laikomi kointegravimo sąryšiais. 
Mūsų atveju tą s÷kmingai pavyko atlikti, be to, gautosios gamybos veiksnių paklausos funkcijos 

yra pagrindas pasinaudoti Vengrijai atlikto vertinimo patirtimi naudojant EcoRet modelį
17,18

, 
kuriame bendrą technologiją gerinantis parametras, sudarantis ūkio endogeninio augimo 
galimybes, daro poveikį būtent per gamybos veiksnių paklausos lygtis. EcoRet modelyje bendrą 
technologiją gerinantis parametras yra aprašytas kaip funkcija nuo svarbių ES SF komponentų – 
išlaidų žmogiškiesiems resursams pl÷toti, mokslo tyrimams ir technologinei pl÷trai bei bendrajai 
infrastruktūrai šalyje kurti. Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad didžiausią tiesioginį poveikį per 
gamybos funkcijos technologijos ger÷jimo parametrą ekonomikos augimui daro išlaidos 
žmogiškiesiem ištekliams, kurių tiesioginis poveikis apie du kartus didesnis už tiesioginę išlaidų 
bendrajai šalies infrastruktūrai kurti bei MTEP įtaką (pastarųjų ribinis poveikis yra apylygis).  

 

Pasinaudojant šia patirtimi, Lietuvai sukurtame modelyje impulsai technologijos ger÷jimui yra 
įvertinti kaip ir EcoRet modelyje: per gamybos veiksnių paklausos funkcijose esančius 
atitinkamus technologijos parametrus (naudotos ir tokios pat reikšm÷s). Nors statistiškai patikrinti 

                                                 
16 Naudoti ketvirtiniai 1995:1-2003:4 laikotarpio duomenys 
17 H.J. Schalk ir A. Varga (2004) The Economic Effects of EU Community Support Framework Interventions. An ex-ante impact 
analysis with EcoRET, a macroeconomic model for Hungary. 
18 Už galimybę susipažinti su šio modelio lietuviškuoju analogu esame d÷kingi LR Finansų ministerijos Fiskalin÷s politikos 
departamento Makroekonomikos skyriui 
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parametrų reikšmių tinkamumo Lietuvai n÷ra galimyb÷s, toliau pateikiamos modelio reakcijos į 
impulsus yra suderinamos su lauktais teoriniais rezultatais, kad išlaidos bendrajai infrastruktūrai, 
MTEP ir žmogiškiesiems ištekliams turi ilgalaikį poveikį BVP augimo normoms, kai visuminių 
išlaidų impulsai – tik trumpalaikį.  Tam tikru rodikliu, kad naudojamos reikšm÷s yra neblogas 
įvertis yra ir tai, kad su šiomis reikšm÷mis modelio sprendiniai yra labai stabilūs (visais ES SF 
poveikio vertinimo imitacinio modeliavimo atvejais modelis išsisprend÷), kai tuo pat metu 
palyginti nedideli nukrypimai nuo parametrų reikšmių (primintina, jog kiti modelio parametrai 
yra įvertinti pagal empirinius duomenis) modelį greitai darydavo nestabiliu (bent jau naudojant 
standartines priemones, modelio nepavykdavo išspręsti), - visa tai pasireišk÷ d÷l modelio 
kompleksiškumo. Nors pastebima, jog skirtingų endogeninio augimo tyrimų rezultatai yra 
gan÷tinai nevienareikšmiai ir leidžia labai plačias min÷tųjų išlaidų poveikio ekonomikos augimui 

ribas
19

, mūsų atveju labai plačios ribos nebuvo galimos d÷l min÷to modelio neišsprendžiamumo 
labai nukrypus nuo parametrų reikšmių. 

 

Turint optimalios veiksnių apimties lemiamą prid÷tinę vertę, pagal Leontievo tipo arba CES 
funkciją yra nustatoma gamintojų norima tarpin÷s produkcijos bei, kaip pastarosios ir prid÷tin÷s 
vert÷s suma, bendrosios produkcijos apimtis. Analogiškai kaip gamybos veiksnių atveju, 
produkcijos paskirstymo posistem÷, nusakanti pagaminto produkto paskirstymą vidaus ir užsienio 
rinkai, taip pat ap÷m÷ tris lygtis (produkciją vietinei rinkai, užsienio vartotojams ir apribotą 
produkto kainos formavimo lygtį – apribojimas uždedamas atsižvelgiant į tai, kad eksporto ir 
vidaus produkcijos suma turi duoti bendrosios produkcijos apimtį). Pastaroji sistema, kurios tipinį 
variantą sudar÷ aštuoni parametrai (lyginant su gamybos sistema, papildomi reikšmingi 
parametrai atsirado d÷l su Rusijos krize sietinų fiktyvių kintamųjų įtraukimo), taip pat yra 
įvertinta visos informacijos maksimalaus tik÷tinumo metodu. Pavyzdžiui, agreguotame šalies 
produkcijos paskirstymo lygmenyje produkto transformacijos vidaus ir užsienio rinkai  
elastingumo koeficientas buvo 1.53, kas v÷lgi yra artima kitų šalių praktikoje naudojamiems 

dydžiams (pavyzdžiui, Murphy modelyje
20

 visuminio produkto transformacijos elastingumas 
statistiškai reikšmingai nesiskiria nuo 2). Aptartus modelio pasiūlos principus bei pagrindines 
sąsajas su kitais elementais atvaizduoja žemiau pateikta schema.  

 

                                                 
19 Bradley et al. (2003) Macro-regional evaluation of the Structural Funds using the HERMIN modelling framework 
20 Žr. A.A.Powell ir Ch.W.Murphy (1997) Inside a Modern Macroeonometric Model. A Guide to the Murphy Model. 
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6.1 paveiklas. Stilizuota makroekonometrinio modelio schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nors 6.1 paveiksle pateiktoje bendroje schemoje atskirų sektorių neišskirta, tačiau, kaip 
anksčiau buvo  min÷ta, produkto kūrimo procesas yra modeliuojamas sektorių lygmenyje. 
Naudojant nuo apačios į viršų principą, agreguotos investicijos ir kiti su pasiūlos puse susiję 
modelio rodikliai yra gaunami pagal sektorinius modelius (agregavimo ir apskaitos bloke). 
Paklausos pus÷s visuminių išlaidų modeliavimo tradicijos Lietuvoje yra žymiai gilesn÷s, tod÷l 
paklausos pusę reprezentuojantys bei individualų pasirinkimą apibūdinantys rodikliai, tokie 
kaip privačios bei valdžios vartojimo išlaidos vietin÷ms ir importuojamoms prek÷ms ir pan., 
yra modeliuoti remiantis jau Lietuvoje esama patirtimi – daugiausia naudotasi LITMOD ir 
LEMM modeliuose pateiktomis lygčių specifikacijomis.  

 

Sudarytą modelį bendrai būtų galima laikyti sukurtu pagal principą nuo apačios į viršų. Tačiau 
pabr÷žtina tai, kad makroekonomin÷ dalis n÷ra pasyvi ta prasme, jog ne tik aprašo visuminius 
sektoriniame lygmenyje nemodeliuojamus rodiklius, bet kartu yra ir papildomų kointegravimo 
sąryšių, kurie įtraukiami aprašant sektorinio lygmens kintamuosius, šaltinis. Pavyzdžiui, darbo 
užmokesčio pokyčiai paklaidų korekcijos modelio formoje kiekviename sektoriuje yra 
modeliuojami ne tiktai kaip funkcija nuo anksčiau aptartų pagal individualią sektoriaus CES 
gamybos funkciją nustatytų lygčių, bet reaguoja ir į nuokrypius nuo Phillips sąryšiu nusakomo 
darbo užmokesčio kointegravimo vektoriaus; eksporto pokyčiai priklauso ne tik nuo 
individualiai sektoriui produkto transformacijos funkcija pagrįsto kointegravimo sąryšio, bet ir 
nuo makroekonominio užsienio paklausos sąryšio; agreguotas materialinių investicijų rodiklis 
naudojamas statybų sektoriaus bendrosios produkcijos lygtyje ir pan. (šie dinaminiai sąryšiai 
yra realizuoti modelio dinamikos bloke). Visa tai leidžia išnaudoti sektorinio modelio 
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galimybes užčiuopti sektorinę sąveiką, o taip pat atsižvelgti į stabilesnius makroekonominius 
ryšius – yra gerai žinoma, kad per didelis modelio detalizavimas labai greitai paverčia modelį 
sunkiai suvaldomu. Be to, toks modeliavimo principas įgalina įvairiapusiškai atsižvelgti į 
visuminę (ne)pusiausvyrą. Principiniai ekonominiai modelyje realizuoti sąryšiai tarp 
makroekonometrin÷s ir sektorin÷s dalių toliau pavaizduoti 6.2 paveiksle. 

 

6.2 paveikslas. Principiniai modelio lygmenų sąryšiai 

 

 

 

 

 

Ši schema kartu su kai kuriomis pagrindin÷mis lygtimis detalizuota 6.4 priede. 

Nepaisant didel÷s modelio struktūros, praktiškai visi jo ryšiai, išskyrus pagal min÷tą Vengrijos 
patirtį kalibruotą išlaidų žmogiškųjų resursų skatinimui, bendrajai infrastruktūrai vystyti ir 
MTEP, yra empiriškai įvertinti ir galutin÷s modelio lygčių specifikacijos praktiškai nerodo 
reikšmingo nukrypimo nuo empirinių duomenų.  Modelis taip pat pasižymi geromis dinaminio 
(daugelio žingsnių į priekį) prognozavimo imties viduje savyb÷mis (žr.  6.5 priede pateiktus jo 
stilizuotos versijos dinaminio prognozavimo rezultatus). Tai leidžia tik÷tis pagrįstai įvertinti ir 
su ES SF susijusius impulsus Lietuvos ūkiui. 

6.4. Modelio reakcija į impulsus ir jos interpretacija 
 
Didesnių modelių funkcionavimo supratimui reik÷tų gilaus jų nagrin÷jimo, tačiau esminį 
modelių elgesį dažnai galima suprasti atliekant vadinamąją reakcijos į impulsus analizę, 
kurios principas – sukelti pirminius impulsus modelio rodikliams (pakeisti jų reikšmes) ir 
steb÷ti modelio endogeninių kintamųjų reakciją (jų reikšmių pokyčius) d÷l šių impulsų. Tada 
gautosios  reikšm÷s lyginamos su vadinamojo bazinio scenarijaus (be nagrin÷jamų impulsų) 
reikšm÷mis – skirtumas ir apibūdina “modelio reakciją”. Vadovaujantis aukščiau min÷tomis 
EK metodologin÷mis nuostatomis, ES struktūrinių ir sanglaudos fondų poveikio vertinimui 
tikslinga suprasti modelio atsaką į su visumine  paklausa bei visumine pasiūla siejamus 
impulsus. Visumin÷s paklausos impulsai paprastai turi labiau išreikštą, tačiau trumpalaikį 
poveikį ūkio augimo spartai, kas paprastai sąlygoja ryškesnį ūkio raidos cikliškumą. Tuo 
tarpu pasiūlos pus÷s impulsų poveikis nuoseklesnis, tačiau ilgalaikiškesnis. Griežtai atskirti 
paklausos ir pasiūlos impulsus ES SF atveju yra keblu, kadangi investicijos yra tiek 
visumin÷s pasiūlos (kapitalo kaupimo), tiek visumin÷s paklausos (visuminių išlaidų) sud÷tine 
dalimi. Nepaisant to, analizuojant ES SF įtaką Lietuvos ūkiui l÷šos yra priskiriamos kelioms 
ekonomin÷ms kategorijoms (plačiau impulsai aptariami 7 ataskaitos skyriuje). Pavyzdžiui, 
tam tikros l÷šos, siejamos su “minkštosiomis investicijomis”, gali būti priskirtos visumin÷s 
paklausos impulsui per bendrosios produkcijos paskatinimą, tačiau kartu jos gali tur÷ti ir 
visumin÷s pasiūlos poveikį, jei jos paskatina ir žmogiškuosius išteklius. 
 
Be tiesiogin÷s visumin÷s paklausos ir visumin÷s pasiūlos skatinimo interpretacijos, siejamos 
su ilgalaikiškumu, toks dvilypis skirstymas į pasiūlos/ilgalaikius ir paklausos/trumpalaikius 
impulsus gali įgyti kitą aktualų turinį. Kadangi pagrindiniai su ES SF sietini ilgalaikiai 
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impulsai pasireiškia per technologijos ger÷jimą d÷l išlaidų bendrajai infrastruktūrai, MTEP ir 
žmogiškajam kapitalui formuoti, ilgalaikį poveikį pasieks ne bet kokios išlaidos, o tik 
atitinkančios šių impulsų ekonominį turinį. Tod÷l pasiūlos-paklausos arba ilgalaikio-
trumpalaikio poveikio skaidymas naudingas siekiant suvokti, kiek yra reikšmingas efektyvus 
l÷šų panaudojimas. Jei l÷šos bus panaudotos neefektyviai ir nepasieks norimo ekonominio 
rezultato, pasireikš tik trumpalaikis visuminę paklausą paskatinantis veiksnys, jei l÷šos bus 
panaudojamos efektyviai – pasireikš abu (paklausos ir pasiūlos) efektai. 
 
6.6 priede pateikiami sudaryto modelio reakcijos į pagrindinius pirminius su ES SF siejamus 
impulsus (bendrajai produkcijai d÷l “minkštųjų” investicijų dalies; viešojo sektoriaus 
investicijoms d÷l “kietųjų” investicijų dalies; privataus sektoriaus investicijoms d÷l 
tiesiogin÷s paramos; darbą papildančiam technologijos ger÷jimo faktoriui d÷l išlaidų 
bendrajai infrastruktūrai, MTEP ir žmogiškiesiems ištekliams), kurie detaliau aptarti 7 
ataskaitos skyriuje. Nagrin÷jamas tokių rodiklių reikšmių pasikeitimas d÷l pirminių impulsų 
(skliaustuose nurodomas rodiklio žym÷jimas reakcijos į impulsus diagramose): BVP 
palyginamosiomis 2000 m. kainomis (YR), bendrojo kapitalo formavimas palyginamosiomis 
kainomis (IR), vartojimo išlaidos palyginamosiomis kainomis (CR), eksportas 
palyginamosiomis kainomis (X), eksporto veikusiomis kainomis dalis BVP veikusiomis 
kainomis (XN/YN), investicijų veikusiomis kainomis santykis su BVP veikusiomis kainomis 
(IN/YN), užsienio prekybos deficitas veikusiomis kainomis(MN-XN), sąlyginis darbuotojų 
skaičius (L), darbo našumas (PR=YR/L), vidutinis bruto darbo užmokestis (W), BVP 
defliatorius (PY), ir santykiniai darbo vieneto kaštai (ULC= W/PR). Dalis šių rodiklių toliau 
yra naudojami vertinant ES SF panaudojimo alternatyvų patrauklumą. Kai kurie jų yra 
išvestiniai iš kitų pateiktųjų, tačiau patogumo d÷lei iš karto transformuoti21.  
 
Lyginant su baziniu scenarijumi be impulso, 6.6 priede 6.6.1-6.6.4 paveiksluose pateikiamas 
šių rodiklių absoliutinis pokytis d÷l pirminio impulso bendrajai produkcijai, valdžios 
investicijoms, privataus sektoriaus materialin÷ms investicijoms bei žmogiškiesiems 
ištekliams. Kiekvienu atveju pirminio impulso dydis yra 1 mln. litų visus 2006 m., t.y. 
laikoma, kad kiekvieną 2006 m. ketvirtį  rodiklis yra didesnis lyginant su baziniu scenarijumi 
vienu milijonu litų, o v÷liau pirminio impulso nebelieka – v÷l grįžtama į bazinio scenarijaus 
situaciją. 
 
Kaip matyti iš pateiktų reakcijos į impulsus diagramų (žr. 6.6 priede 6.6.1 diagramą), 
paklausos pusei priskirtinas pirminis impulsas bendrajai produkcijai sąlygoja kiek mažesnę 
antrinę BVP reakciją, t.y. BVP impulso reakcijos laikotarpiu išauga mažiau negu pirminio 
impulso dydis bendrajai produkcijai. Viena vertus taip atsitinka d÷l to, kad dalis padid÷jusios 
bendrosios produkcijos tenka tarpiniam produktui (ir atitinkamai importui). Tačiau svarbi 
ekonomin÷ visumin÷s paklausos padid÷jimo poveikio seka yra tokia: paklausos išaugimas 
pirmiausiai sąlygoja kainų kilimą bei, norint patenkinti papildomą paklausą, atsiranda 
papildomos darbo j÷gos poreikis, kuriai pritraukti tenka didinti darbo užmokestį. Tai mažina 
konkurencingumą ir eksportas smunka bei padid÷ja prekybos deficitas. Atkreiptinas d÷mesys 

                                                 
21 Pasteb÷tina, kad realaus vartojimo išlaidų ir vieneto darbo kaštų rodikliai ūkio praktikoje rečiau aptariami ir 
populiarumu nusileidžia BVP bei darbo našumo rodikliams. Ekonomikos teorijos požiūriu jie yra netgi aktualesni: 
realaus (palyginamosiomis kainomis) vartojimo rodiklis yra aktualiausias gyventojų gerov÷s įvertinimo matas (didelis 
BVP vienam gyventojui nebūtinai reiškia ir didelį vartojimą); nors darbo našumas yra populiarus išvestinis ūkio 
statistikos matas, augantis darbo našumas gali “nesp÷ti” paskui dar sparčiau augantį darbo užmokestį, tod÷l ekonomikos 
teorijoje aktualesniu rodikliu laikomas pastarųjų santykis, sąlyginai vadinamas darbo vieneto kaštais. Tačiau 
modeliavimas parod÷, kad realaus BVP ir realaus vartojimo bei darbo našumo ir darbo vieneto kaštų naudojimas duoda 
beveik tuos pačius rezultatus, tod÷l toliau naudojami ūkio praktikoje įprastesni rodikliai.  
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į tai, kad ES SF impulsas bendrajai produkcijai ateina daugiausia į uždarą sektorių (privataus 
ir viešojo sektoriaus paslaugas), tai prisideda prie atviro sektoriaus (daugiausia žem÷s ūkio 
bei apdirbamosios pramon÷s) konkurencingumo maž÷jimo bei atitinkamo eksporto kritimo 
(kaip matyti, eksporto dalis BVP sumaž÷ja). Trumpu laikotarpiu tik papildomai įdarbinta 
darbo j÷ga suteikia galimybę padidinti gamybos apimtis ir patenkinti padid÷jusią paklausą, 
tačiau išaugę vieneto darbo kaštai verčia didinti ir investicijas (jų santykinis išaugimas, t.y. 
santykis su BVP, yra mažesnis nei d÷l paklausos išaugusio vartojimo). Papildomai 
investuojant sukaupus norimą kapitalo apimtį, papildomai įdarbintųjų atsisakoma – tai 
sukuria ryškų sąlyginio darbuotojų skaičiaus ciklą. 
 
Kitų pirminių impulsų sukeliamos makroekonominių kintamųjų reakcijos taip pat pateiktos 
6.6 priede. Valdžios investicinių išlaidų išaugimas turi dvejopą interpretaciją. Pirma, tai, kaip 
ir impulsas bendrajai produkcijai, yra impulsas visuminei paklausai. Pasireiškus tik šiai 
viešojo sektoriaus investicijų pirminio impulso daliai, poveikis BVP yra dar 
trumpalaikiškesnis nei d÷l pirminio impulso bendrajai produkcijai, tačiau jo poveikio dydis 
(multiplikatorius) yra didesnis  (žr. 6.6 priedo 6.6.2 diagramą). Jei investicijos į viešąjį 
sektorių ne tik veikia kaip paklausą skatinantis veiksnys, bet yra efektyviai panaudojamos ir 
pasiekia ekonominį efektą d÷l technologijos pagerinimo per bendrosios infrastruktūros, 
MTEP ir žmogiškųjų išteklių, pagerinimą, tai viešojo sektoriaus investicijos turi žymų 
ilgalaikį efektą BVP augimui (žr. 6.6 priedo 6.6.4 diagramą).  
 
Privataus sektoriaus materialinių investicijų pirminis impulsas, kuris kartu skatina paklausą 
bei pasiūlos pusę (d÷l kapitalo kaupimo), BVP yra stipresnis ir ilgalaikiškesnis nei anksčiau 
aptarti vien paklausos pus÷s pirminiai impulsai bendrajai produkcijai ir viešojo sektoriaus 
investicijų, kai pasireiškia tik paklausos pus÷s efektas (žr. 6.6 priedo 6.6.3 diagramą). Privatų 
sektorių skatinančių materialinių investicijų impulso poveikis didesnis nei viešajam sektoriui 
tenkančių investicijų, kas aiškintina tiesiogiai našesn÷mis privataus sektoriaus investicijomis 
bei išstūmimo efektu, pasireiškiančiu viešųjų investicijų atveju: viešosios investicijos 
konkuruoja su privačių sektoriumi d÷l statybų sektoriaus paj÷gumų, o tai padidina kainas bei 
neleidžia privačiam (taip pat atviram) sektoriui norimu tempu didinti materialinių investicijų 
paklausos patenkinimui. Privataus sektoriaus investicijos ne tik ryškiau padidina BVP, tačiau 
sumažina vieneto darbo kaštus (konkurencingumas išauga) bei sumažina šiuo metu aktualią 
darbo j÷gos trūkumo problemą. Tai ypač svarbus rezultatas ne tik parodantis, jog tikslinga 
didinti privataus sektoriaus materialines investicijas, norint sušvelninti dabartiniu metu 
aktualiausius ūkio augimo trukdžius, bet būtina stengtis, kad d÷l ES SF ateinančios 
investicijos neišstumtų privačių investicijų, o jas papildytų. Kitaip darbo j÷gos trūkumo, 
konkurencingumo ir kitos problemos tik dar sustipr÷s. 

 

7.  ES SF apimtys, panaudojimo alternatyvos ir geriausios alternatyvos 
paieška 
 

Šioje ataskaitos dalyje apibūdinamos ES SF apimtys ir jų priskyrimas pirminiams 
makroekonometrinio modelio impulsams. Pagal šiuos pirminius impulsus toliau 
modeliuojama bendroji Lietuvos ūkio reakcija į ES SF srautus panaudojant ankstesniame 
skyriuje apibūdintą makroekonometrinį modelį. Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad ūkiui realios 
įtakos tur÷s ne bendra numatyta ES SF apimtis, o tik panaudota l÷šų dalis. Tod÷l modelio 
impulsams toliau priskiriamos tik įsisavintos bei planuojamos įsisavinti l÷šos. 
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Informacija apie ES SF apimtis surinkta iš LR Finansų ministerijos internetinio puslapio, 
dalis informacijos yra gauta tiesiogiai iš LR Finansų ministerijos už BPD rengimą atsakingų 
asmenų. Remiantis šiais informacijos šaltiniais buvo atlikti skaičiavimai siekiant nustatyti 
dabartinę l÷šų įsisavinimo situaciją ir, atsižvelgiant į ją, prognozuoti pirminiams impulsams 
priskirtinus ES SF srautus 2007-2013 m. Pagrindiniai skaičiavimų rezultatai yra aptariami 
toliau, o jų detalizavimas pateikiamas atitinkamuose prieduose, kuriuose pateiktos nuorodos į 
naudotus informacijos šaltinius. Pastarieji apibūdinti  7.1 priede.  
 

7.1.  2004 – 2006 m. ir 2007-2013 m. numatytos ES ir nac. biudžeto l÷šų apimtys 
 
2004-2006 m. pagal BPD numatytos l÷šos yra detalizuotos 7.2 priede. Nors l÷šos yra skirtos 
2004-2006 m. periodui, visą jų sumą planuojama išmok÷ti per 2004-2008 metus: 2004-2006 
m. 1578.506 mln. Lt (51 proc.) ir 1512.797 mln. Lt  (49 proc.) 2007-2008 m. ES struktūrinių 
fondų skiriamų l÷šų, kadangi l÷šos gali būti įsisavinamos (t.y. turi būti padaryti mok÷jimai 
pareišk÷jams ir l÷šų panaudojimas turi būti sertifikuotas/patvirtintas Europos komisijos) po 2 
metų nuo asignavimų metų, kitu atveju Lietuva jų netenka. Papildoma parama skiriama 
transporto ir aplinkos apsaugos infrastruktūrai pl÷toti iš Sanglaudos fondo. Nuo Lietuvos 
naryst÷s Europos Sąjungoje, 2004-2006 m. aplinkos bei transporto sektorių infrastruktūrai 
finansuoti iš Sanglaudos fondo Lietuvai bus skirta apie 614 mln. eurų (2118.3 mln. 
Lt).  Aplinkos sektoriui teks apie 272 mln. eurų, kas kasmet sudarytų apie 90 mln. eurų.  
 
Iš viso nuo Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) įgyvendinimo 
pradžios iki 2005 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai) pagal visas BPD priemones buvo gautos 4315 
paraiškos, kuriose prašomos paramos bendra suma – 6 mlrd. 550 mln. 953 tūkst. Lt (tai 
sudaro 157 proc. visos šiuo programavimo periodu BPD įgyvendinti skirtos l÷šų sumos). 
Pasirašytos 965 paramos skyrimo sutartys d÷l 1 mlrd. 536 mln. 620 tūkst. litų paramos, tai 
sudaro 39 proc. nuo visos šiuo programavimo periodu BPD įgyvendinti skirtos l÷šų sumos.  
 
2007-2013 m. laikotarpiui yra numatoma skirti daugiau kasmetinių l÷šų iš ES struktūrinių 
fondų nei buvo 2004-2006 m. periodui. Preliminari ES paramos kasmetin÷ suma Lietuvai 

2007-2013 m. yra beveik du kartus didesn÷ nei 2004-2006 m. laikotarpiu
22

, tačiau 4 proc. 
taisykl÷ gerokai riboja ES struktūrin÷s paramos dydį. 2007-2013 m. numatomos skirti l÷šos 
bei jų pasiskirstymas pagal paramos fondus yra pateikti 7.3 priede. 2007–2013 m. laikotarpiu 
praktiškai beliks 2 struktūriniai fondai: ESF ir ERPF (kartu su Sanglaudos fondu). Lietuvai 
2007-2013 m. didžiausia dalis ES planuojamų l÷šų yra numatoma gauti iš Europos regionin÷s 
pl÷tros fondo (50.7 proc.), kadangi jis finansuos net 4 veiksmų programas, o l÷šos iš Europos 
socialinio fondo yra numatomos skirti tik “Žinių visuomen÷s veiksmų programai”. 
Sanglaudos fondas ir toliau savo paramą skirs transporto ir aplinkos apsaugos infrastruktūrai 
pl÷toti, tačiau šiuo periodu yra planuojama l÷šas “Aplinkos kokyb÷s veiksmų programoje” 
paskirstyti aplinkos ir energijos efektyvumo gerinimo intervencijoms sritims santykiu 4:1 (40 
proc. aplinkai ir 10 proc. energijos efektyvumo gerinimui, tačiau tai yra tik labai preliminari 
LR Finansų ministerijos prognoz÷). 
 
Kalbant apie l÷šų pasiskirstymą 2007-2013 m., buvo gauta daug ir skirtingų siūlymų apie 
procentines išraiškas kiekvienai sričiai, tačiau rugs÷jo m÷nesį Lietuvos institucijos pasiek÷ 
tam tikrą kompromisinį variantą (l÷šų paskirstymo struktūra pagal šį variantą pateikta 7.2 

                                                 
22 2004-2006 m. laikotarpiui Lietuvai iš ES Sanglaudos ir struktūrinių fondų skirta 1489 mln. eurų. 
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skirsnyje), nors negalima tvirtinti, jog šis kompromisas nebuvo peržiūr÷tas. Lentel÷je 
“Naujosios finansin÷s perspektyvos (2007-2013 m.) l÷šų panaudojimo prognoz÷s” (žr. 7.3 
priedą) yra LR Finansų ministerijos numatytos prognoz÷s, pagal kurias galima matyti, kaip 
l÷šos bus paskirstytos tarp intervencijos sričių kiekvienais metais. 2007-2008 metams yra 
numatytos žymiai mažesn÷s ES l÷šų dalys nei tolimesniais metais, kadangi yra 
prognozuojama, jog galimas gan didelis neįsisavintų l÷šų likutis nuo 2004-2006 metams 
skirtų ES struktūrinių fondų l÷šų. 

7.2 L÷šų panaudojimo alternatyvos 
 
Investavimo sričių prioritetų parinkimo analiz÷ yra komplikuotas uždavinys, tod÷l, siekiant 
apriboti alternatyvų ratą bei vadovaujantis subalansuoto l÷šų panaudojimo principu, iš karto 
koncentruojamasi nagrin÷ti tik darbo užsakovui potencialiai aktualius sprendimo variantus, 
atmetant visiškai hipotetinius atvejus (pavyzdžiui, kai visos l÷šos panaudojamos vienai 
veiksmų programai). Kaip labiausiai politiškai tik÷tinas, atraminiu scenarijumi yra pasirinktas 
Finansų ministerijos pateiktas aukščiau min÷tas kompromisinis l÷šų paskirstymo variantas. 
Kompromisinį variantą atitinkantis procentinis l÷šų paskirstymas pagal veiksmų programas ir 
intervencijos sritis pateiktas 7.2.1 lentel÷je.  
 
7.2.1 lentel÷. Veiksmų programoms ir intervencijos sritims tenkančios ES struktūrin÷s 
paramos 2007-2013 m. dalys pagal kompromisinį variantą 

Veiksmų programa, intervencijos sritis ES SF dalis 

Ekonomin÷s infrastrukt ūros veiksmų programa  26.2% 
   Transporto tinklas 22.9% 
   Energijos tiekimo tinklai 2.4% 
   Viešųjų teritorijų investicijoms pl÷tra 0.9% 
Aplinkos kokyb÷s veiksmų programa 20.6% 
   Aplinka 15.2% 
   Energijos efektyvumas 5.4% 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 20.1% 
   Paveldas/turizmas 4.4% 
   Švietimo institucijos 4.0% 
   Sveikata 3.2% 
   Darbo rinkos institucijos 2.9% 
   Miestai ir miesteliai 2.7% 
   Kaimo diversifikavimas 1.7% 
   Socialin÷ integracija 1.2% 
Inovacijų skatinimo veiksmų programa 17.1% 
   Tiesiogin÷ parama MTEP ir inovacijoms 8.3% 
   Informacin÷ visuomen÷ visiems 5.0% 
   Palankios sąlygos verslui ir inovacijoms 3.8% 
Žini ų visuomen÷s veiksmų programa 16.0% 
   Užimtumas ir lankstesn÷ darbo rinka 6.7% 
   Mokymosi visą gyvenimą sistema 4.1% 
   Administracinių geb÷jimų stiprinimas 2.9% 
   Tyr÷jų ir mokslininkų geb÷jimai 2.3% 
IŠ VISO: 100.0% 
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7.2.1 lentel÷ veiksmų programos bei intervencijos sritys atskiroje veiksmų programoje 
išrikiuotos pagal joms skiriamų l÷šų dalį maž÷jančia tvarka. Vertinant intervencijos sričių 
lygmenyje, daugiausiai l÷šų skiriama šių sričių penketui: Transporto tinklas, Aplinka, 
Tiesiogin÷ parama MTEP ir inovacijoms, Užimtumas ir lankstesn÷ darbo rinka, Energijos 
efektyvumas. Grafinis visoms intervencijos sritims tenkančių l÷šų palyginimas pateiktas 7.0 
priede. 
 
Remiantis kompromisiniu variantu ir laikant, kad visu 2007-2013 m. laikotarpiu šis 
procentinis l÷šų paskirstymas išliks nepakitęs, toliau yra suformuojamos kitos potencialios 
l÷šų paskirstymo alternatyvos tokiu būdu: atsispiriant nuo kompromisinio varianto didinama 
intervencijos sričiai skirtų l÷šų dalis po vieną procentinį punktą (iš viso nagrin÷jamas 
konkrečios intervencijos srities dalies didinimas iki penkių procentinių punktų), tarp 
likusioms veiksmų programoms tenkančių l÷šų išlaikant ankstesniąsias proporcijas. 
Proporcingam intervencijos sričiai tenkančių l÷šų dalies sumažinimui naudojama 7.1 lygtyje 
pateikta išraiška: 

(7.1)  ∀j ≠ i   dj = dj
* ⋅ (1-di) / (1-di

*),   

kur di bei dj atitinkamai žymi keičiamosios ir koreguojamųjų intervencijos sričių dalis naujoje 
struktūroje; di

* ir dj
*  yra pradin÷s 8.2.1 lentel÷je pateiktos dalys. Pavyzdžiui, viena iš l÷šų 

paskirstymo alternatyvų gaunama taip: 1) Užimtumo ir lankstesn÷s darbo rinkos intervencijos 
sričiai tenkanti l÷šų dalis didinama vienu procentiniu punktu (nuo di=6.7% iki d*

i=7.7%); 2) 
visų likusiųjų intervencijos sričių dalys perskaičiuojamos (sumažinamos) pagal (7.1) išraišką. 
 
Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad, pasikonsultavus su darbo užsakovu, investicijų alternatyvos 
suformuotos fiksuojant struktūrą intervencijos sričių, o ne veiksmų programų lygmenyje, 
kadangi intervencijos sričių priskyrimas veiksmų programoms dar n÷ra galutinai nusistov÷jęs.  
 
Pagal aptartus principus suformuotos l÷šų panaudojimo alternatyvos toliau naudojamos 
investavimo prioritetų analiz÷je. Tačiau prieš tai yra aptariamas l÷šų įsisavinimo klausimas, 
kadangi tik įsisavintos, o ne planuotos l÷šos daro realų poveikį ūkiui. 
 

7.3 L÷šų įsisavinimas 
 
Kadangi ūkio procesus gali paveikti tik įsisavintos l÷šos bei kiekviena ES SF paramos 2007–
2013 m. programai taikoma N+2 taisykl÷ (N-tiems metams skirtos ir per 2 metus 
neįsisavintos l÷šos prarandamos trečiaisiais metais), yra svarbu tinkamą d÷mesį skirti l÷šų 
įsisavinimo klausimui. Šiame skirsnyje, remiantis dabartine įsisavinimo patirtimi ir LR 
Finansų ministerijos prognoz÷mis, aptariamos tolesniuose skaičiavimuose daromos prielaidos 
apie l÷šų įsisavinimą. 
 

7.3.1 Prognozuojamas l÷šų įsisavinimas 2004 – 2006 m. ir 2007-2013 m. pagal LR 
Finansų ministerijos projekt ą 

 
8.4. priede pateikiamas 2004-2006 m. Finansų ministerijos prognozuotų l÷šų išmok÷jimo bei 
faktiškai deklaruotų sumų palyginimas. Nors 2004-2006 m. Lietuvai yra skirta 3090.853 mln. 
Lt iš ES struktūrinių fondų, d÷l nepakankamo jų įsisavinimo proceso šios sumos išmok÷jimas 
yra paskirstytas 5 metų laikotarpiui. LR Finansų ministerijos planuojami išmok÷jimai yra 
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žymiai didesni negu faktinis l÷šų įsisavinimas šiuo momentu, kas sąlygoja vis didesnį l÷šų 
nuk÷limą į likusius metus ir sukelia riziką nepanaudoti Lietuvai skirtų ES l÷šų. Tai kartu 
leidžia manyti, jog šiuo metu ES SF įtaka Lietuvos ūkiui yra mažesn÷ nei potencialiai 
planuotoji. Nors tai “kainavo” tam tikrą ūkio augimo sul÷t÷jimą, tačiau iš principo, l÷šų 
neįsisavinimas iki šiol bei jų nuk÷limas į 2007 ir 2008 m. yra netgi naudingas ta prasme, kad 
sumažino impulsą visuminei paklausai (pasiūlos efektai pasireiškia per ilgesnį laikotarpį). Jei 
būtų buvęs labai geras įsisavinimas, tai būtų dar vienas veiksnys prisid÷ję prie infliacinio 
spaudimo (taip pat einamosios sąskaitos deficito ir su tuo susijusios spekuliacin÷s atakos 
rizikos) padid÷jimo, kas šiuo metu n÷ra priimtina d÷l siekio patenkinti prisijungimo prie 
Europos pinigų sąjungos kriterijus. Tačiau norint neprarasti 2004-2006 m. skirtų ir į 2007 ir 
2008 m. nukeltų l÷šų, būtina padidinti bendrą l÷šų paskirstymo ir panaudojimo sistemos 
efektyvumą.  
 
7.5 priede pateikta informacija apie Finansų ministerijos 2007-2013 m. prognozuojamą l÷šų 
išmok÷jimą. 2007-2013 m. yra numatoma gauti beveik 21 mrld. litų paramos iš Europos 
Sąjungos, tuo tarpu Lietuva šiam periodui yra numačiusi šiek tiek daugiau nei 9.5 mlrd. litų 
sumą. Kaip matyti iš 5-ame priede pateiktos lentel÷s, 2007 m. planuojama išmok÷ti tik 1.8 
proc. l÷šų nuo visos 2007-2013 m. numatytos sumos, kadangi yra laukiamas 1134.6 mln.Lt 
l÷šų likutis dar neįsisavintas per 2004-2006 m. laikotarpį. Tolimesniais metais yra 
planuojamas geresnis l÷šų įsisavinimas, tačiau ir šiame periode yra numatomas neįsisavintų 
l÷šų nuk÷limas 2014 bei 2015 metams. 
 
Tačiau pasteb÷tina, kad šiuo metu galutinai susitarus d÷l naujos finansin÷s perspektyvos l÷šų 
apimtys ir srautai lyginant su aptartaisiais keisis. Preliminariai apie tokių pokyčių įtaką, kai 
išlaikomos tokios pat proporcijos intervencijoms sritims, galima matyti pagal 8 skyriuje 
pateiktus jautrumo analiz÷s rezultatus. 
 

7.3.2Faktinis l÷šų įsisavinimas 2004 – 2006 m.  
 
Pra÷jusių metų LR Finansų ministerijos duomenimis, ne tik išmok÷ti, bet ir sudaryti paramos 
sutarčių už maksimalią 2004 m. skirtą sumą nesp÷ta. Nors projektų srautas gana didelis, 
tačiau nemažai paraiškų yra netinkamai paruoštos (numatytos netinkamos veiklos, projektai 
silpnai atitinka veiklų grupių prioritetus). Administraciniai įgyvendinančiųjų ir tarpinių 
institucijų geb÷jimai taip pat yra nepakankami. Ši paramos neįsisavinimo problema 
pirmaisiais metais gali būti paaiškinama tuo, kad tarpin÷s institucijos v÷lavo parengti gaires 
pareišk÷jams, o pirmieji kvietimai teikti paraiškas buvo paskelbti tik 2004 m. antro ketvirčio 
pabaigoje – trečiojo ketvirčio pradžioje. Be to, gair÷se buvo palikta nemažai neaiškumų, tod÷l 
jos buvo tikslinamos bei aiškinamos.  
 
Faktinis l÷šų įsisavinimas iki 2005-08-31 apibūdintas 7.6 priede. Nagrin÷jant esamą situaciją 
galima pasteb÷ti, kad sutarčių gauti ES struktūrinių fondų paramai pasirašymo srautas yra gan 
intensyvus, tačiau jų įsisavinimas yra žymiai mažesnis: iki 2005-08-31 pasirašyta sutarčių už 
1218.647 mln. Lt, tačiau įsisavinta tik 128.752 mln. Lt. Tai sudaro tik 4 proc. nuo bendros ES 
skirtos paramos 2004-2006 m., 10 proc. nuo pasirašytų sutarčių sumos. Apskaičiavus, jog iki 
š.m. rugpjūčio 31 d. buvo planuota išmok÷ti 782.105 mln. litų, tačiau nuo šios sumos 
įsisavinta tik 16 proc. l÷šų, tokiu atveju papildomai lieka 658.354 mln. litų.  
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Dabartinis l÷šų įsisavinimas ateityje yra negalimas, nes tokiu atveju Lietuva prarastų dalį ES 
skiriamų l÷šų. Padarius prielaidą, jog l÷šų nuo 2005-09-01 iki 2006-12-31 bus įsisavinama 5 
proc. daugiau, situacija tik labai neženkliai pager÷tų. Per šiek tiek trumpesnį antrąjį periodą 
(16 m÷n.: nuo 2005-09-01 iki 2006-12-27, pirmasis periodas nuo 2004-01-01 iki 2005-08-31 
20 m÷n.) būtų įsisavinta tik 8.6 proc. l÷šų nuo visos ES skiriamos struktūrinių fondų paramos, 
tuo atveju papildomai į 2007-2088 metų ES struktūrinių fondų Lietuvai biudžetą nusikeltų 
1311.939 mln. litų.  
 
Darant prielaidą, jog antruoju periodu bus pasirašoma 5 proc. daugiau sutarčių nei pirmuoju, 
galime matyti, jog tuo atveju bus pasirašyta dar 36,5 proc. sutarčių (pirmuoju periodu 
pasirašyta 39 proc.), tačiau  2004-2006 periodui dar lieka nepasirašyta 28.5 proc. ES l÷šomis 
galimų finansuoti sutarčių. 

7.3.3Prognozuojamas l÷šų išmok÷jimas 2007-2013 m. 
 
Manytina, kad ES struktūrin÷s paramos absorbcijos potencialas kitame programavimo 
laikotarpyje bus didesnis d÷l paramą administruojančių institucijų administracinių geb÷jimų 
sustipr÷jimo ir d÷l potencialių pareišk÷jų patirties įgijimo. Kita vertus, ir pati ES sanglaudos 
politikos reforma, iš principo, leistų padidinti ES valstybių narių struktūrin÷s paramos 
įsisavinimo potencialą, kadangi Sanglaudos ir struktūrinių fondų remiamose srityse tinkamų 
finansuoti išlaidų taisyklių nustatymo kompetencija yra perduodama valstyb÷ms nar÷ms,  
Bendrijos lygiu nustatant tik netinkamas išlaidų kategorijas. Be to, galimyb÷ ERPF ir ESF 
finansuoti vienas kito remiamas sritis 5% ribose leis įgyvendinti labiau integruotus ir 
stambesnius projektus.  
 
Prognozuoti, 2007-2013 m. periodo l÷šų įsisavinimą, atsižvelgiant į dabartinį l÷šų įsisavinimo 
intensyvumą, būtų netikslinga. L÷šų įsisavinimo greitis tur÷tų spart÷ti d÷l jau min÷to paramą 
administruojančių institucijų administracinių geb÷jimų sustipr÷jimo, d÷l potencialių 
pareišk÷jų patirties įgijimo, tiek d÷l didesnio visos visuomen÷s informuotumo. Tačiau 
atsižvelgiant į dabartinio laikotarpio įsisavinimo tendencijas, 2004-2006 m. nepanaudotų l÷šų 
nuk÷limas 2007-2008 m. gal÷tų būti didinamas. 7.7 priede apibūdintas prognozuojamas 2007-
2013 m. l÷šų išmok÷jimas pateikiant dvi galimas likučių situacijas: viena yra numatyta LR 
Finansų ministerijos; kita – paskaičiavus likutį pagal dabartinį l÷šų įsisavinimą. Antruoju 
atveju likutis 2007-2008 metam būtų net 80 proc. didesnis nei planuotas (planuota 1512.797 
mln. Lt, galimas 2728.08 mln. Lt).  
 
Nors l÷šų įsisavinimas 2007-2013 m. tur÷tų pager÷ti, tačiau kitų šalių patirtis rodo, kad jis 
taip pat n÷ra šimtaprocentinis. LR Finansų ministerijos planuojamos nukelti l÷šos nuo 2007-
2013 m. laikotarpiu neišmok÷tų l÷šų sudaro 13.7 proc. visos 2007-2013m. skirtos l÷šų sumos. 

7.3.4Tolesniuose skaičiavimuose naudojamos prielaidos apie l÷šų įsisavinimą 
 
Kadangi yra nemenka rizika, jog 2004-2006 m. nepanaudotų l÷šų nuk÷limas į 2007-2008 m. 
laikotarpį bus didesnis, ieškant investavimo prioritetų toliau laikoma, kad galios tarpinis 
variantas tarp LR Finansų ministerijos planuoto įsisavinimo 2004-2006 m. bei nepanaudotų 
l÷šų nuk÷limo į 2007-2008 m. ir 7.7 priede pateiktojo pesimistiškesnio varianto, 
apskaičiuotojo atsižvelgiant į dabartinius įsisavinimo tempus su penkių procentų pager÷jančio 
įsisavinimo korekcija.  
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Laikant, jog dabartinis laikotarpis buvo naujos l÷šų panaudojimo sistemos kūrimosi periodas, 
kurio pamokos kitame finansavimo laikotarpyje bus išmoktos, nustatant 2007-2013 m. ES SF 
l÷šų panaudojimo prioritetus vadovaujamasi LR Finansų ministerijos l÷šų įsisavinimo planu. 

7.4ES SF priskyrimas pirminiams modelio impulsams 
 

Remiantis 7.1. skirsnyje aptartomis ES SF struktūrin÷s paramos apimtimis, 7.2. skirsnyje 
apibūdinta l÷šų paskirstymo struktūra bei atsižvelgiant į įsisavinimo ypatumus, ES SF l÷šos 
gali būti priskirtos makreokonometrinio modelio pirminiams impulsams. Šiame ataskaitos 
skyriuje detalizuojami l÷šų priskyrimo pirminiams impulsams principai. 

 
Naudojantis kitų šalių SF vertinančių tyrimų patirtimi, vadovaujantis bendrąja SF poveikio 
logika, atsižvelgiant į makroekonometrinio modelio struktūrą ir sud÷tį bei konsultuojantis su 
Finansų ministerijos Europos Sąjungos programų valdymo departamento Struktūrinių fondų 
valdymo skyriumi, ES SF l÷šos makroekonometriniame modelyje yra priskirtos kelių tipų 
pirminiams impulsams: paveikiantiems visuminę pasiūlą, mišriesiems ir paveikiantiems 
visuminę paklausą. Kiekvienos ES SF l÷šos gali paveikti paklausą bei pasiūlą, o vyraujanti 
įtaka priklauso nuo l÷šų paskirstymo bei jų įsisavinimo efektyvumo. 
 
Visumin÷s paklausos impulsai pasireiškia d÷l: a) “minkštųjų” investicijų dalies; b) viešojo 
sektoriaus “kietųjų” investicijų dalies, kuri panaudojama neefektyviai ir ilgalaikio 
ekonominio efekto nesukuria. Pirmasis jų modelyje traktuojamas kaip pirminis impulsas 
bendrajai produkcijai, o antrasis – kaip pirminis impulsas viešojo sektoriaus investicijoms. 
Mišraus tipo impulsas ir visuminei paklausai (per visuminių išlaidų išaugimą), ir visuminei 
pasiūlai (per kapitalo kaupimo paskatinimą) pasireiškia d÷l tiesiogin÷s paramos privataus 
sektoriaus investicijoms kai, v÷lgi, ilgalaikiai pasiūlos efektai d÷l MTEP nepasireiškia. 
Modelyje ši įtaka įvertinama per pirminį impulsą privataus sektoriaus materialin÷ms 
investicijoms (paskirstymas tarp ekonominių veiklų apibūdintas v÷liau). Su ES SF susiję 
visumin÷s pasiūlos impulsai pasireiškia d÷l viešojo sektoriaus investicijų, kurios pasiekia 
ilgalaikį ekonominį efektą ir paskatina bendrąją infrastruktūrą, MTEP bei žmogiškuosius 
išteklius. Šios l÷šos modelyje traktuojamos kaip pirminis impulsas atitinkamam darbą 
papildančio technologijos augimo parametro veiksniui. Pasteb÷tina, kad pateiktas 
suskaidymas pagal pirminių impulsų tipus yra sąlyginis, tačiau naudingas įvertinant l÷šų 
neefektyvaus naudojimo (kai ilgalaikiai pasiūlos efektai nepasireiškia) svarbą. 
 
ES SF parama iš principo yra skirta skatinti ilgalaikio ūkio augimo potencialą. Pagal 
endogeninio ekonomikos augimo teorijas, svarbiais ilgalaikio ūkio augimo veiksniais yra 
žmogiškasis kapitalas, moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra bei bendroji šalies 
infrastruktūra, kurių vystymui ir gali būti skirta ES SF parama. Kaip min÷ta, 
makroekonometriniame modelyje paramos poveikis infrastruktūros, MTEP ir žmogiškųjų 
išteklių vystymui įvertinamas per darbą papildantį technologijos augimo parametrą, 
priklausantį nuo išlaidų žmogiškiems resursams, MTEP ir infrastruktūrai. Atsižvelgiant į 
planuojamų intervencijos sričių sąsajas su šiomis trimis kategorijomis, išlaidos, tenkančios 
veiksmų programoms bei intervencijos sritims, yra priskirtos bendrajai infrastruktūrai, MTEP 
ir žmogiškiesiems ištekliams (žr. 7.8 priedo 7.8.1 lentelę). Išskyrus Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programai skirtas l÷šas, kurių priskyrimas dar priklauso ir nuo konkrečios 
intervencijos srities, kitais atvejais visos veiksmų programai skirtos l÷šos yra susiejamos su 
vienu iš trijų min÷tų ilgalaikio ekonomikos augimo potencialą lemiančių veiksnių. 
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Be aptartos ES SF įtakos augimui per darbą papildantį technologijos augimo parametrą (ši 
įtaka labiau sietina su ilgalaikiu poveikiu, pasireiškiančiu tik per ilgesnį laikotarpį), l÷šų  
panaudojimas turi tiesiogin÷s įtakos kapitalo kaupimui (“kietųjų” investicijų dalis) bei 
bendrajai produkcijai (“minkštųjų” investicijų dalis). Pasinaudojant “kietųjų” ir “minkštųjų” 
investicijų (priklausomai nuo veiksmų programos joms gali tekti 90% ir 10% procentų ES SF 
l÷šų arba atvirkščiai) skirstymu, “kietosioms” investicijoms tenkančios l÷šos tiesiogiai 
priskiriamos materialinių investicijų pirminiam impulsui, o “minkštosioms” investicijoms 
tenkančios l÷šos – bendrąją produkciją skatinančiam pirminiam impulsui (žr. 7.8 priedo 7.8.2 
lentelę). ES SF l÷šų pagal intervencijos sritis priskyrimas pirminiams makroekonometrinio 
modelio impulsams susistemintas 7.4.1 lentel÷je.   
 

7.4.1 lentel÷   ES SF l÷šų paskirstymo sąsajos su pirminiais modelio impulsais (nurodoma 
procentin÷ dalis nuo intervencijos sričiai tenkančių įsisavinamų ES SF l÷šų) 

Pirminiai impulsai makroekonometriniame modelyje 

Paklausos pus÷s: 
Mišraus 
poveikio: Pasiūlos pus÷s: 

Veiksmų programa, intervencijos sritis 

Bendrajai 
produkcij
ai 

Viešojo 
sektoriaus 
materialin÷
ms 
investicijo
ms 

Privataus 
sektoriaus 
materialin÷
ms 
investicijo
ms 

Žmogiš
kiems 
išteklia
ms MTEP 

Bendrajai 
ekonomin
ei 
infrastruk
tūrai 

Žini ų visuomen÷s veiksmų programa             
   Užimtumas ir lankstesn÷ darbo rinka 90% 10%   100%     
   Mokymosi visą gyvenimą sistema 90% 10%   100%     
   Tyr÷jų ir mokslininkų geb÷jimai 90% 10%   100%     
   Administracinių geb÷jimų stiprinimas 90% 10%   100%     
Inovacijų skatinimo veiksmų programa             
   Tiesiogin÷ parama MTEP ir inovacijoms 10%   90%   100%   
   Palankios sąlygos verslui ir inovacijoms 10% 90%     100%   
   Informacin÷ visuomen÷ visiems 10% 90%     100%   
 Ekonomin÷s infrastrukt ūros veiksmų 
programa              
   Transporto tinklas 10% 90%       100% 
   Viešųjų teritorijų investicijoms pl÷tra 10% 90%       100% 
   Energijos tiekimo tinklai 10%   90%     100% 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa             
   Miestai ir miesteliai 10% 90%   50%   50% 
   Kaimo diversifikavimas 10% 45% 45% 90%   10% 
   Paveldas/turizmas 10% 72% 18%     100% 
   Sveikata 10% 90%   90%   10% 
   Darbo rinkos institucijos 10% 90%   90%   10% 
   Švietimo institucijos 10% 90%   90%   10% 
   Socialin÷ integracija 10% 90%   90%   10% 
 Aplinkos kokyb÷s veiksmų programa             
   Aplinka 10% 90%       100% 
   Energijos efektyvumas 10% 90%       100% 
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Be 7.4.1 lentel÷je pateikto l÷šų priskyrimo pirminiams impulsams skaidymo, modelis, 
kuriame išskirti atskiri ūkio sektoriai, leidžia papildomai atsižvelgti į aukščiau apibūdintų 
impulsų poveikį priklausomai nuo jų pasiskirstymo pagal atitinkamus ūkio sektorius. 
Vadovaujantis bendra ES SF panaudojimo logika ir konsultuojantis su Finansų ministerijos 
sudarytas ES SF l÷šų impulsų paskirstymas pagal ūkio veiklas pateiktas 7.4.2 lentel÷je.  

 

7.4.2 lentel÷   ES SF poveikio paskirstymas pagal modeliuojamus sektorius (nurodoma 
procentin÷ dalis nuo intervencijos sričiai tenkančių įsisavinamų ES SF l÷šų) 

Veiksmų programa, intervencijos sritis 

Ž
em
÷s

 
ūk

is
 

A
pd
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o
ji 
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÷ 

S
ta
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P
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s 
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sl
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V
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kt
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K
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s 

Žini ų visuomen÷s veiksmų programa       
   Užimtumas ir lankstesn÷ darbo rinka     100%  
   Mokymosi visą gyvenimą sistema  10%  10% 80%  
   Tyr÷jų ir mokslininkų geb÷jimai     100%  
   Administracinių geb÷jimų stiprinimas     100%  
Inovacijų skatinimo veiksmų programa       
   Tiesiogin÷ parama MTEP ir inovacijoms  90%  10%   
   Palankios sąlygos verslui ir inovacijoms     100%  
   Informacin÷ visuomen÷ visiems     100%  
 Ekonomin÷s infrastrukt ūros veiksmų 
programa        
   Transporto tinklas     100%  
   Viešųjų teritorijų investicijoms pl÷tra     100%  
   Energijos tiekimo tinklai    100%   
Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programa       
   Miestai ir miesteliai     100%  
   Kaimo diversifikavimas    50% 50%  
   Paveldas/turizmas    20% 80%  
   Sveikata     100%  
   Darbo rinkos institucijos     100%  
   Švietimo institucijos     100%  
   Socialin÷ integracija     100%  
 Aplinkos kokyb÷s veiksmų programa       
   Aplinka     100%  
   Energijos efektyvumas     100%  

 

Didžioji ES SF dalis tenka viešojo sektoriaus paslaugoms. Konsultuojantis su Finansų 
ministerijos Europos Sąjungos programų valdymo departamento Struktūrinių fondų valdymo 
skyriumi bei atsižvelgiant į ES SF panaudojimo logiką, 2004-2006 m. laikotarpio BPD l÷šų 
skirstymo patirtį ir galimą planuojamų srautų panaudojimą išskirtos kelios išimtys:  
Tiesiogin÷ parama MTEP ir inovacijoms pagal jų panaudojimo principą yra skiriamos 
privačiam sektoriui ir ekspertiškai paskirstytos tarp apdirbamosios pramon÷s ir privačių 
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paslaugų santykiu (90/10); atsižvelgiant į tai, kad net ir valdžios kontroliuojamos energijos 
tiekimą organizuojančios įmon÷s veikia pagal analogiškus principus kaip ir privačios įmon÷s, 
Energijos tiekimo tinklams tenkančios l÷šos taip pat priskirtos privačiam sektoriui remiantis 
Finansų ministerijos atstovų ekspertiniu vertinimu; kadangi dalį Mokymosi visą gyvenimą 
bei Kaimo diversifikavimui ir Paveldui/turizmui tenkančių l÷šų taip pat tikimasi panaudoti 
per privačius subjektus, tam tikros jų dalys ekspertiškai prikirtos Privčių paslaugų bei 
Apdirbamosios pramon÷s sektoriui.  

 

Pagal apibūdintuosius paskirstymus ES SF l÷šų apimtys, aptartos 7.1. skirsnyje, yra 
priskiriamos atitinkamiems pirminiams makroekonometrinio modelio impulsams pagal 
atitinkamus sektorius.  
  

7.5 Prioritetinių alternatyvų paieškos schema 
 
Kaip buvo aptarta 6 ataskaitos skyriuje, investavimo sričių prioritetų analiz÷ suskaidyta į tris 
dalis:  

• prioritetų pagal intervencijos sritis nustatymą;  
• ekonominiu požiūriu netinkamo l÷šų panaudojimo įtakos įvertinimą; 
• l÷šų įsisavinimo pagerinimo svarbos nustatymą. 

Prioritetų pagal intervencijos sritis nustatymas atliekamas analizuojant pagal 7.2 skirsnyje 
aptartą principą suformuotas alternatyvas. Investavimo prioritetai tada nustatomi pagal tokią 
schemą: 

- remiantis LR Finansų ministerijos prognozuojama situacija 2006 m. pabaigai (žr. 

www.finmin.lt)
23

 ir sudarytu makroekonometriniu įvertinamas kiekvienos alternatyvos 
poveikis 2007-2015 m. laikotarpiu ūkio rodikliams (kriterijams), pagal kuriuos 
vertinamas alternatyvų gerumas;  

- atmetamos alternatyvos bent vienu iš 2007-2015 m. laikotarpiu netenkinančios iš anksto 
užsibr÷žtų kritinių kriterijų reikšmių; 

- išrenkamos nedominuojamos alternatyvos; 
- pagal nedominuojamas alternatyvas ekspertiškai parenkamos prioritetin÷s intervencijų 

sritys.  
 

Atsižvelgiant į EK rekomendacijas, ankstesn÷se ataskaitos dalyse atliktą ūkio situacijos 
analizę bei aktualumą darbo užsakovui, išskiriami tokie rodikliai, pagal kuriuos vertinamas 
investavimo alternatyvų patrauklumas:  

• BVP palyginamosiomis 2000 m. kainomis;  
• darbo našumas; 
• eksporto dalis BVP; 
• prid÷tin÷s vert÷s dalis bendrojoje produkcijoje. 
• investicijų. dalis BVP; 
• sąlyginis darbuotojų skaičius24. 

                                                 
23 Pasinaudojant šiame puslapyje pateikta informacija apie pagrindinius rodiklius ir juos traktuojant kaip egzogeniškai duotus, likusiųjų 
makroekonometrinio modelio rodiklių reikšm÷s buvo išspręstos taikant dinaminį prognozavimą. 
24 Čia naudojamas sąlyginis darbuotojų skaičius, o ne užimtųjų skaičius, kadangi jis geriau parodo situaciją darbo rinkoje: sąlyginis 
darbuotojų skaičius atitinka į visą darbo dieną perskaičiuotą užimtųjų skaičių ir nepriklauso nuo to, ar ir kiek valandų per dieną žmogus 
dirba. 
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BVP rodiklis yra tiesiogiai aktualus kaip konvergavimą su kitomis ES šalimis parodantis 
rodiklis bei apytikriai reprezentuojantis gyventojų gerovę. Darbo našumas reprezentuoja 
konkurencingumą bei kartu yra šaltinis darbo užmokesčiui šalyje augti, kas stabdytų 
emigracinius procesus. Eksporto dalis BVP rodo ilgalaikio augimo perspektyvas sietinas su 
bendru šalies konkurencingumu, o ne trumpalaikiu vidaus paklausos paskatinimu. Prid÷tin÷s 
vert÷s dalis bendrojoje produkcijoje rodo šalies produkto kūrimo priklausomybę nuo tarpin÷s 
produkcijos: kuo didesn÷ prid÷tin÷s vert÷s dalis, tuo tarpin÷s produkcijos reikia mažiau. 
Kadangi didel÷ tarpin÷s produkcijos dalis yra sietina su importuojamomis žaliavomis, 
prid÷tin÷s vert÷s rodiklio did÷jimas rodytų mažesnę priklausomybę nuo užsienio rinkų 
situacijos ir ypač žaliavų kainų. Investicijų dalis BVP parodo augimo perspektyvas d÷l 
kapitalo kaupimo. Galiausiai, sąlyginis darbuotojų skaičius apibūdina situaciją darbo rinkoje. 
Visų šių rodiklių didesn÷s reikšm÷s rodo geresnę ūkio būklę.  
 
Nors apibūdinant rezultatus 8 skyriuje naudojami visi min÷tieji rodikliai, remiantis 
ankstesniuose skyriuose atlikta ūkio augimo perspektyvų analize, svarbiausiais toliau yra 
laikomi BVP, darbo našumas bei eksporto dalis BVP ir pagal juos vertinamas skirtingų 
investavimo prioritetų patrauklumas ilgalaikių ūkio augimo perspektyvų požiūriu. 
Nagrin÷jant skirtingų alternatyvų patrauklumą yra lyginamos šių rodiklių reikšm÷s 
scenarijuose su ir be ES SF nagrin÷jamo laikotarpio pabaigoje. Atkreiptinas d÷mesys į tai, 
kad ES SF pagrindinis tikslas – paskatinti ilgalaikį augimą ir konkurencingumą, o ne trumpu 
laikotarpiu suteikti impulsus paklausai. Tod÷l vertinant alternatyvų patrauklumą gali būti 
netikslinga apsiriboti tik 2007-2013 m. laikotarpiu: paklausos efektai pasireiškia visu šiuo 
laikotarpiu, tačiau sumaž÷jus25 ar nutrūkus ES SF paramai jų poveikis greitai išbl÷sta 
(maždaug per porą metų) ir ūkio augimą dar skatina tik ilgalaikį liekamąjį poveikį turintys 
pasiūlos efektai. Kuo ilgesnis vertinimui naudojamas laikotarpis, tuo didesnis svoris tenka 
ilgu laikotarpiu našioms investicijoms. Tačiau per tolimo laikotarpio naudojimas susijęs su 
laukimo faktoriumi. Atsižvelgiant į visa tai, alternatyvų patrauklumas yra vertinamas pagal 
2007:1-2015:4 m. laikotarpį.  
 
Nustačius investavimo prioritetus, toliau yra analizuojamas ekonominiu požiūriu netinkamo 
l÷šų panaudojimo poveikis. Šiuo tyrimu siekiama identifikuoti tas sritis, kuriose 
netinkamas/neefektyvus l÷šų panaudojimas labiausiai pablogina ekonominę situaciją lyginant 
ją su potencialiai galima pasiekti, kai l÷šos panaudojamos “tinkamai”. “Tinkamas” l÷šų 
panaudojamas modelyje formalizuojamas priskiriant ne tik visumin÷s paklausos ir mišrųjį 
pirminį impulsą (čia impulsas patenka nepriklausomai nuo to, ar l÷šos panaudotos pagal 
lauktą ekonominę paskirtį), bet ir prielaidas endogeniniam ekonomikos augimui kuriančioms 
l÷šoms (bendrajai infrastruktūrai, inovacijoms ir žmogiškiesiems ištekliams), didinančioms 
bendrąjį gamybos potencialą per darbą papildantį technologijos augimo parametrą. Kai l÷šos 
naudojamos “netinkamai” laikoma, jog šie ilgalaikiai poveikiai nepasireiškia. Tokiu būdu 
suformuotas alternatyvų rinkinys toliau analizuojamas taikant panašią procedūrą kaip 
aprašytoji pirmoje analiz÷s dalyje, tik ieškomos tos alternatyvos (intervencijos sritys), kuriose 
netinkamas l÷šų panaudojimas turi didžiausios neigiamos įtakos: pirmiausiai 
makroekonometriniu modeliu įvertinamas netinkamo l÷šų panaudojimo poveikis 2007-2015 
m. laikotarpiu ūkio rodikliams, tada išrenkami didžiausią neigiamą efektą turintys netinkamo 
l÷šų panaudojimo atvejai. 

                                                 
25 Naująjį finansinį laikotarpį bus menkesnes galimyb÷s gauti tokia pat žymią finansinę paramą: išliekant tokiems santykinai spartiems 
augimo tempams per nagrin÷jamą finansinį periodą, jo pabaigoje Lietuva jau nebegal÷tų pretenduoti į didesnę finansinę paramą; taip pat 
naujų ES narių pri÷mimas gal÷tų dar labiau apriboti galimybes gauti naują paramą ir kitu finansiniu laikotarpiu). 
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Trečioje investavimo prioritetų analiz÷s dalyje tiriama, kokį ekonominį efektą gal÷tų tur÷ti 
įsisavinimo koeficientų pagerinimas įvairiose intervencijų srityse. Aukščiau atliktas istorinis 
įsisavinimo koeficientų tyrimas rodo, jog, nepaisant ger÷jančių ES SF įsisavinimo tendencijų, 
įsisavinimas labai skiriasi nuo planuotųjų pasiekti rodiklių. Nors egzistuoja bendras poreikis 
gerinti l÷šų įsisavinimą, tačiau mažai tik÷tina, kad vienodas jo skatinimas visose srityse ar 
būtent tose srityse, kur įsisavinimas santykinai mažas, gali duoti didžiausią ekonominę naudą. 
Administracines pastangas, skirtas pagerinti l÷šų įsisavinimą, pirmiausiai būtų tikslinga 
koncentruoti tose srityse, kuriose ekonomin÷ grąža didžiausia. Trečioji investavimo prioritetų 
analiz÷s dalis ir yra skirta nustatyti sritis, kuriose labiausiai reik÷tų skatinti l÷šų įsisavinimą. 
Panašiai kaip ir ankstesniuose tyrimo etapuose, čia pirmiausiai makroekonometriniu modeliu 
atliekama imitacin÷ įsisavinimo rodiklių (pagal veiksmų programas bei investavimo sritis) 
padidinimo įtakos makroekonominiams rodikliams analiz÷. Tada išskiriamos intervencijos 
sritys, kuriose būtų tikslinga koncentruoti administracines pastangas didinti l÷šų įsisavinimą.  
 
 
8.  ES SF poveikio ūkiui modeliavimo rezultatai ir jautrumo analiz ÷ 
 

8.1. Bendros modeliavimo pamokos 
 
Remiantis modelio kūrimo ir imitacinio modeliavimo patirtimi galima daryti tam tikras 
išvadas apie galimą ES fondų poveikį. Aptariant modeliavimo pamokas ES SF poveikį 
naudinga ir EK rekomenduojama nagrin÷ti per paklausos (trumpalaikis tiesioginis poveikis 
per visumines išlaidas paveikiančius rodiklius) ir pasiūlos (ilgalaikis poveikis per įtaką 
gamybos funkcijos parametrams) efektų prizmę. Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad paklausos 
efektai dominuoja tada, kai l÷šų panaudojimas nepasiekia norimo tikslinio ilgalaikio 
ekonominio poveikio (pavyzdžiui, prisideda tik prie vartojimo išlaidų skatinimo, bet ne prie 
žmogiškųjų išteklių vystymo d÷l to, kad švietimui skirtos l÷šos padidina tik administracijos 
atlyginimus, bet nesukuria geresn÷s švietimo sistemos). 
 
Tiesioginiai paklausos efektai, kurie gali būti vertinami teigiamai, didina šalyje prid÷tinę 
vertę, darbo užmokestį bei bendrąsias investicijas (daugiausia valdžios investicijų apimties 
augimo d÷ka). Tačiau susiję pagrindiniai neigiami efektai yra infliacijos bei einamosios 
sąskaitos deficito išaugimas. Tą sąlygoja ne tik tiesiogiai su investicijomis susijusio importo 
did÷jimas (dauguma investicinių prekių Lietuvoje importuojama), bet ir atviro 
(eksportuojančio) sektoriaus konkurencingumo maž÷jimas augant vidutiniam darbo 
užmokesčiui šalyje d÷l atlyginimų kilimo uždarame sektoriuje (daugiausiai privačių ir viešųjų 
paslaugų sektoriuose), – ES SF yra labiausiai nukreipti į uždarąjį ekonomikos sektorių. 
Kalbant ekonomikos teorijos terminais, čia pasireiškia anti-Balassa-Samuelson efektas: d÷l 
ES SF poveikio augantis darbo našumu neparemtas vidutinis darbo užmokestis uždarame 
sektoriuje verčia atvirą sektorių taip pat didinti darbo užmokestį, – kitaip iš pastarojo darbo 
j÷ga nuteka į uždarą didesnius atlyginimus siūlantį sektorių.  
 
L÷šas naudojant žmogiškiems ištekliams skatinti pasireiškia didesnis paklausos pus÷s 
sąlygotas poveikis aukščiau apibūdintam konkurencingumo praradimui d÷l atlyginimų 
augimo nei l÷šas skiriant inovacijoms bei infrastruktūrai vystyti. Atkreiptinas d÷mesys į tai, 
kad čia aptariamas tik paklausos efektas, t.y. traktuojama, kad žmogiškiems ištekliams skirtos 
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l÷šos panaudojamos neefektyviai ir nepasiekia jų ekonominio tikslo kurti ilgalaikį gamybinį 
potencialą (pasiūlos efektų aptarimas pateikiamas kiek v÷liau).  
 
Tačiau l÷šų skyrimas infrastruktūrai turi kitą svarbų neigiamą poveikį, kuris tam tikra prasme 
prasilenkia su bendru ES SF l÷šų papildomumo principu. D÷l ribotų statybų sektoriaus 
paj÷gumų, valdžios sektoriaus investicijų išaugimas ne tik sukelia spaudimą kainoms, bet ir 
išstumia privačias investicijas našiame atvirame sektoriuje. Trumpu laikotarpiu tai dar labiau 
aktualizuoja šiuo metu svarbią darbo j÷gos nepakankamumo problemą (ypač pramon÷je ir 
privačių paslaugų sektoriuje), kadangi verčia įmones keisti trūkstamą kapitalą darbo j÷ga. 
Ilgu laikotarpiu privačių investicijų išstūmimas sukuria technologinio atsilikimo gr÷smę, 
kadangi eksportas lieka bene vieninteliu stabiliu ilgalaikių investicinių prekių importo, kuris 
yra pagrindinis naujų technologijų įsigijimo kelias, finansavimo būdu (šiuo požiūriu taip 
svarbios tiesiogin÷s užsienio investicijos šiuo metu Lietuvai n÷ra tokiu šaltiniu, sprendžiant 
pagal EBRD ir Pasaulio banko apklausos rezultatus, daugiausiai d÷l korupcijos ir kitų 
institucinių trūkumų). Privačių investicijų išstūmimo efektą gal÷tų sušvelninti statybinių 
paslaugų importas. Tačiau praktiškai jį sunku realizuoti taip, kad užsienio subjektai nebūtų 
vien galutiniai pirk÷jai, subkontraktuojantys vietinius statybininkus.  
 
Privačių investicijų išstūmimo efektas iš principo nepasireiškia l÷šas skiriant ne 
infrastruktūrai, o žmogiškiesiems ištekliams vystyti bei inovacijoms. Tai, greta daugelio 
tyrimų rodomo didesnio ilgalaikio žmogiškųjų išteklių teigiamo poveikio ekonomikos 
augimui, gali būti svarbus paaiškinimas, kod÷l Graikijoje skiriant didelę l÷šų dalį 
infrastruktūrai nebuvo pasiektas norimas ekonomikos augimo efektas, o Airijoje, – 
atvirkščiai. Prie to papildomai prisid÷jo ir didesn÷  žmogiškųjų išteklių svarba (lyginant su 
infrastruktūra) pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas, kai šalyje jau yra pasiektas 
minimalus reikiamas infrastruktūros lygis. Kaip rodo atlikta apklausa, bent jau vietos įmon÷s 
infrastruktūros Lietuvoje neįvardija kaip svarbiausios verslo vystymo kliūties.  
 
Šiuo metu Lietuvos ūkis funkcionuoja ant pakankamai įtemptos ribos, kai paklausa yra 
palyginti didel÷, gamybiniai paj÷gumai ir darbo j÷ga yra gerai išnaudojami, o s÷kmingam 
tolimesniam ekonomikos augimui būtinos investicijos, padedančios atpalaiduoti darbo j÷gos 
trūkumą bei įsigyti konkurencingas technologijas. Tod÷l papildomos l÷šos n÷ra naudingos 
vien tam, kad pad÷tų suaktyvinti visuminę paklausą. Apibendrinant analizuotus paklausos 
efektus darytina išvada, jog, nepaisant to, kad ES SF l÷šos paskatins augimą trumpu 
laikotarpiu ir tam tikra dalimi atpalaiduos mok÷jimo balanso deficito problemą, anti-Balassa-
Samuelson ir privačių investicijų išstūmimo efektai mažina atviro privataus Lietuvos ūkio 
sektoriaus konkurencingumą ilgu laikotarpiu. Jei pasireikštų tik paklausos pus÷s efektai, jie 
tur÷tų neigiamos įtakos ilgalaikiam Lietuvos ūkio augimo potencialui, kadangi būtent atviras 
sektorius eksportuodamas sukuria galimybę importuoti investicines prekes būtinas 
technologijos atnaujinimui. Norint išvengti vien paklausos pus÷s poveikio būtina, kad l÷šos 
pasiektų norimą ilgalaikį ekonominį efektą. 
 
Vertinant ilgalaikius pasiūlos pus÷s efektus galima konstatuoti, kad, kai l÷šos panaudojamos 
efektyviai, didžiausią teigiamą poveikį ekonomikos augimo potencialui ir konkurencingumui 
turi l÷šų panaudojimas srityse, susijusiose su žmogiškaisiais ištekliais; tarpinį poveikį – 
tiesiogiai inovacijoms skiriamos l÷šos; mažiausią – l÷šos infrastruktūrai. Taip yra tod÷l, kad 
žmogiškųjų išteklių vystymas labiausiai paskatina darbo efektyvumą (per efektyvųjį darbo 
vienetą gamybos funkcijoje) ir atpalaiduoja šiuo metu labiausiai aktualią darbo j÷gos trūkumo 
problemą. Inovacijoms skirtos l÷šos ne tik padidina darbo našumą per efektyvųjį darbo 
vienetą (lyginant su žmogiškųjų resursų skatinimu, – mažiau), bet ir tiesiogiai  prisideda prie 
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privataus sektoriaus investicijų formavimo. Infrastruktūrai skiriamų l÷šų poveikis per 
gamybos funkcijos efektyvųjį darbo vienetą maždaug toks pats kaip ir inovacijoms skirtų 
l÷šų, tačiau atkreiptinas d÷mesys į tai, kad darbo ir kapitalo pakeičiamumas viešajame 
sektoriuje yra gan÷tinai didelis, tod÷l tam tikros materialin÷s investicijos, kuriančios 
infrastruktūrą šiame sektoriuje, gal÷tų ne tik duoti didelę grąžą (efektyvaus kapitalo apimtys 
darbuotojui čia yra palyginti menkos), bet ir atpalaiduoti taip šiuo metu stingamų žmogiškųjų 
išteklių. Tačiau tradiciškai suvokiama infrastruktūra, pavyzdžiui, transporto tinklo vystymas, 
turi, šiuo metu, mažiausią teigiamą poveikį gamybinių paj÷gumų formavimui ir ilgalaikiam 
ekonomikos augimui. 
 
Apibendrinant galima daryti išvadą, jog, esant gerai l÷šų panaudojimo priežiūros sistemai, 
užtikrinančiai efektyvų tikslinį jų įsisavinimą, didesnį svorį išlaidose tikslinga skirti 
intervencijos sritims, susijusioms su žmogiškųjų išteklių skatinimu ir inovacijoms. Su 
infrastruktūra sietinų intervencijos sričių r÷mimas yra mažiau rizikingas ilgalaikio poveikio 
pasireiškimo požiūriu. Tod÷l, jei priežiūros sistema negali užtikrinti efektyvaus tikslinio l÷šų 
įsisavinimo, sąlygosiančio pasiūlos pus÷s efektų pasireiškimą, tikslinga didinti infrastruktūrai 
skiriamų l÷šų dalį, papildomai užtikrinant pakankamą statybos paslaugų importą, kuris pad÷tų 
sušvelninti privataus sektoriaus materialinių investicijų išstūmimo efektą.  

8.2. Prioritetinių intervencijos sričių identifikavimas 
Pagal pra÷jusioje ataskaitos dalyje apibr÷žtą analiz÷s schemą atlikti alternatyvaus l÷šų 
paskirstymo (lyginant su kompromisiniu l÷šų paskirstymo variantu, kai vienai intervencijos 
sričiai tenka didesn÷ finansavimo dalis, o kitų dalys mažinamos išlaikant ankstesnes 
proporcijas) poveikio ūkiui modeliavimo rezultatai pateikti 8.1 priede26. Šie rezultatai 
susisteminti 8.2.1 suvestin÷je rezultatų lentel÷je. Nedominuojamos alternatyvos, t.y. 
alternatyvos gautos atmetus dominuojamąsias alternatyvas27, atrinktos pagal BVP, darbo 
našumo ir eksporto dalies BVP kriterijus. Efektyvus lentel÷je žymi tuos scenarijus, kuriuose 
pasiūlos pus÷s teigiami impulsai bendrajai infrastruktūrai, inovacijoms ir žmogiškiesiems 
ištekliams pasireiškia, o Neefektyvus – kai nepasireiškia. 

8.2.1 lentel÷. L÷šų perskirstymo, lyginant su kompromisiniu variantu, atskiros intervencijos 
srities atžvilgiu rezultatų suvestin÷ 

L÷šų panaudojimo 
efektyvumas 

Vertinimo 
laikotarpis 

Nedominuojamos 
sritys* Ypatumai 

Efektyvus 2007-2015 m. 1,2,3,4,5,10,16 
visais atvejais l÷šos perskirstytinos 
padidinant nedominuojamųjų dalį 

Neefektyvus 2007-2015 m. dauguma 
yra nedominuojamų alternatyvų, kai 
l÷šos neperskirstomos 

* 1 - Užimtumas ir lankstesn÷ darbo rinka; 2 - Mokymosi visą gyvenimą sistema, 3 - Tyr÷jų ir mokslininkų 
geb÷jimai, 4 - Administracinių geb÷jimų stiprinimas; 5 - Tiesiogin÷ parama MTEP ir inovacijoms; 10 - Energijos 

                                                 
26 8.6 priede pateiktos bazinio scenarijaus (su kompromisinio varianto l÷šų paskirstymu, kai l÷šos 
panaudojamos efektyviai) BVP augimo tempų projekcijos 2007-2013 m. bei jų palyginimas su scenarijumi 
be ES SF l÷šų.  
27 Tegu lyginamos dvi alternatyvos pagal keletą kriterijų. Dominuojamoji alternatyva yra tokia alternatyva, 
kurios visų kriterijų reikšm÷s yra blogesn÷ už kitos alternatyvos (tiksliau būtų, jei bent pagal vieną kriterijų 
yra blogesn÷, o pagal likusius – ne geresen÷). Tokiu atveju antroji alternatyva – ta, kurios kriterijų reikšm÷s 
yra geresen÷s už dominuojamosios alternatyvos kriterijų reikšmes, yra vadinama dominuojančiaja. Jei 
alternatyva pagal dalį kriterijų yra geresn÷ už kitą, ir bent pagal vieną blogesn÷, tada abi alternatyvos yra 
nedominuojamos. Iš visų alternatyvų atmetus dominuojamąsias gaunamas nedominuojamųjų rinkinys, t.y. 
likusios alternatyvos yra bent pagal vieną kriterijų geresn÷ už likusias. 
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tiekimo tinklai; 16 - Švietimo institucijos. 

Iš pateiktos lentel÷s matyti, jog akivaizdūs l÷šų dalies didinimo prioritetai išsikristalizuoja tik 
tada, kai l÷šos panaudojamos efektyviai, t.y., kai pasireiškia ilgalaikiai pasiūlos pus÷s efektai. 
Priešingu atveju, t.y., kai ilgalaikiai pasiūlos pus÷s efektai nepasireiškia, aiškiai prioritetinių 
intervencijos sričių išskirti nepavyksta. Dar svarbiau, kai pasiūlos pus÷s efektai nepasireiškia, 
daugumoje atvejų viena iš nedominuojamų alternatyvų yra ir tiesiogiai dabartinį kompromisinį 
paskirstymą parodanti, t.y. susijusi su nuliniu kompromisinio varianto struktūros pakeitimu. 
Atkreiptinas d÷mesys į tai, jog vertinant alternatyvas tik pagal pirmus du kriterijus (sukurto 
BVP ir darbo našumo skirtumus lyginant su kompromisiniu variantu), net ir šiuo neefektyvaus 
l÷šų panaudojimo atveju išsiskiria dominuojanti Tiesiogin÷s paramos MTEP ir inovacijoms 
intervencijų sritis (žr. 8.1 priedo 8.1.4 ir 8.1.6 lenteles). 

 
Kaip matyt iš pateiktų rezultatų, vertinant bent pagal vieną iš trijų naudotų svarbiausių kriterijų 
(BVP palyginamosiomis kainomis, darbo našumo bei eksporto dalies BVP) geriausiai prie 
ilgalaikio ūkio augimo, kuris pagrįstas ne vidaus paklausa, o konkurencinga šalies ekonomika, 
prisid÷tų šių intervencijos sričių  santykinio svorio skirstant ES SF l÷šas padidinimas (lyginant 
su dabartiniu kompromisiniu variantu): 

• Žinių visuomen÷s veiksmų programai priklausančių intervencijos sričių (ypač 
Užimtumo ir lankstesn÷s darbo rinkos sritis) 

• Tiesiogin÷s paramos MTEP ir inovacijoms (Inovacijų skatinimo veiksmų programa) 

• Energijos tiekimo tinklų (Ekonomin÷s infrastruktūros veiksmų programa) 

• Kaimo diversifikavimo ir Švietimo institucijų (Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programa) 

Tačiau yra keletas aspektų, į kuruos būtina atkreipti d÷mesį. Rezultatų pager÷jimas didinant 
Tiesiogin÷s paramos ir Energijos tiekimo tinklų (iš dalies, ir Kaimo diversifikavimo) 
intervencijos sričių svorį yra sietinas pirmiausia su modelyje nustatytu privačių investicijų 
stipresniu ir ilgalaikiškesniu poveikiu ūkio augimui (o būtent šių sričių l÷šų didžioji dalis 
priskirta pirminiams impulsams į privataus sektoriaus investicijas). Tačiau, kaip jau šiuo metu 
parod÷ 2004-2006 m. finansavimo periodas, remtis istoriniais duomenimis vertinant 
tiesioginio finansavimo patrauklumą gali būti rizikinga – čia tam tikrose srityse jau yra 
pasireiškęs per didelis privataus sektoriaus optimizmas ir nepakankamas rizikos įvertinimas 
(ar nekorektiškas pasinaudojimas pinigais). Tačiau svarbiausia problema, susijusi  su 
privataus sektoriaus r÷mimu iš valdžios pus÷s, yra neefektyvi sistema, iškraipanti rinkos 
sąlygas ir sukurianti nelygios konkurencijos riziką (modelyje n÷ra mechanizmų, leidžiančių 
akivaizdžiai užčiuopti šiuos aspektus). D÷l to, nors modelyje būtent Tiesiogin÷s paramos 
MTEP ir inovacijoms bei Energijos tiekimo tinklų intervencijos sritys (šiose srityse 
devyniasdešimt procentų l÷šų buvo priskirtos impulsui privataus sektoriaus materialin÷ms 
investicijoms) pasirod÷ kaip sritis, kurioms skiriant papildomas l÷šas yra gaunamas vienas 
geriausių rezultatų ūkio augimo perspektyvų atžvilgiu, šį signalą reik÷tų interpretuoti kaip 
poreikį gerinti investicinę aplinką ir papildomą paramą Inovacijų skatinimo veiksmų 
programos r÷muose ir, galbūt, verčiau l÷šas būtų skirti bendrų ekonominių sąlygų kūrimui, 
kurios paskatintų privataus sektoriaus investicijas.  
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8.3. Neefektyvaus l÷šų įsisavinimo įtaka  
 

Vertinant 8.1 skirsnyje pateiktą medžiagą bendrai, skirtumai tarp nagrin÷tų alternatyvų n÷ra 
labai dideli. Kai l÷šos panaudojamos neefektyviai, kompromisinio varianto l÷šų paskirstymo 
struktūra n÷ra blogiausias variantas, t.y. bent pagal vieną iš svarbių ilgalaikio augimo ir 
konkurencingumo kriterijų, ji dažniausiai neprastesn÷ už kitas, gaunamas struktūrą keičiant. 
Net kai l÷šos panaudojamos efektyviai ir kompromisinis variantas yra dominuojamas, 
skirtumas yra reikšmingas, bet ne ypatingai didelis (žr. 8 priedo 8.1.7 lentel÷je pateiktą 
kompromisinio varianto apibūdinimą). Atsižvelgiant į visa tai darytina išvada, kad struktūros 
pakeitimą identifikuotų prioritetinių sričių atžvilgiu tikslinga atlikti tik tada, jei užtikrinamas 
l÷šų panaudojimo efektyvumas. 

 
Siekiant identifikuoti sritis, kuriose efektyvumas turi didžiausios įtakos galutiniams 
rezultatams, 8.2.1 lentel÷je pateikiamas neefektyvaus l÷šų panaudojimo (kai pasireiškia tik 
paklausos ar/ir mišrus ES SF impulsai, apibūdinti 7 skyriuje) įtakos apibendrintas įvertinimas, 
nagrin÷jant pirminius impulsus pagal atitinkamas pasiūlos pus÷s impulsų ekonomines 
kategorijas, t.y. l÷šas skiriamas bendrajai infrastruktūrai, inovacijoms ir žmogiškiesiems 
ištekliams (žr. 7.4.1 lentel÷je pateiktas jų sąsajas su konkrečiomis intervencijos sritimis). 8.3.1 
lentel÷je pateikti vertinimai remiasi kompromisiniu ES SF paskirstymo variantu, o susiję 
rodikliai paskaičiuoti pagal 2007-2015 m. laikotarpį: BVP skirtumas rodo papildomai 
sukuriamo BVP palyginamosiomis 2000 m. kainomis apimtį, lyginant su scenarijumi be ES SF 
impulsų; likusieji rodikliai parodo atitinkamų rodiklių reikšmių santykį scenarijuose su ir be ES 
SF poveikio laikotarpio pabaigoje (2015 m.).  
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8.3.1 lentel÷. Efektyvaus ir neefektyvaus l÷šų panaudojimo rezultatai  
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Efektyvus visų l÷šų 
naudojimas 51893 1.113 1.092 1.060 0.999 1.019 0.975 
Visų su pasiūlos efektais 
sietinų l÷šų neefektyvus 
naudojimas 24033 1.024 1.028 0.994 1.003 0.997 0.995 
Su žmogiškaisiais ištekliais 
susijusių l÷šų neefektyvus 
naudojimas 37652 1.067 1.060 1.040 1.008 1.006 0.986 
Su MTEP sietinų išteklių 
neefektyvus naudojimas 48433 1.102 1.085 1.058 1.002 1.016 0.978 
Su infrastruktūra sietinų 
išteklių neefektyvus 
naudojimas 38629 1.070 1.062 1.041 1.006 1.008 0.985 
 

Kaip matyti iš pateiktos lentel÷s, didžiausi nuostoliai d÷l neefektyvaus l÷šų naudojimo 
pasireiškia srityse, susijusiose su žmogiškųjų išteklių skatinimu (apie 14 mlrd. Lt). Pasteb÷tina, 
jog toks efektas pasireiškia nepaisant to, kad bendrajai infrastruktūrai l÷šų tenka daugiau. Tai 
dar kartą pabr÷žia 8.1. skirsnyje padarytos išvados aktualumą: jei žmogiškiesiems ištekliams 
remti skirtos l÷šos bus didinamos, (o tai, kaip rodo ankstesn÷ analiz÷, yra viena svarbiausių 
rekomenduotinų dabartin÷s struktūros pakeitimo krypčių), būtina užtikrinti jų efektyvų 
naudojimą. Tik tokiu atveju rezultatai gali patenkinti lūkesčius. 8.2 priede pateikta diagrama 
iliustruoja kasmetinį ES SF įsisavinimo poveikį BVP (parodo santykį tarp BVP su ES SF 
poveikiu ir bejo), kai l÷šos yra panaudojamos efektyviai ir neefektyviai. 

 
8.3.1 lentel÷je pateikti rezultatai parodo l÷šų įtakos neįsisavinimą visu tam tikros ekonomin÷s 
kategorijos mastu, tačiau ir analogiška atskirų sričių bei fiksuotų sumų poveikio analiz÷ leidžia 
daryti tokią pat išvadą. 8.3.2 lentel÷je pateikta informacija apie absoliutinį BVP apimties 
pasikeitimą, lyginant su efektyvaus naudojimo variantu, d÷l l÷šų neefektyvaus naudojimo tam 
tikroje intervencijos srityje (o taip pat tam tikrą veiksmų programą atitinkančioje intervencijos 
sričių grup÷je)  visa kompromisiniame variante numatyta apimtimi.  

 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad sąlyginio darbuotojų skaičiaus ir užimtųjų padid÷jimo koeficientas sutampa, jei užimtųjų darbo laikas 
per dieną yra pastovus. Kaip rodo pastarųjų laikotarpių dinamika, santykis tarp sąlyginio darbuotojų skaičiaus ir užimtųjų skaičiaus 
gan÷tinai pastoviai svyruoja apie 0.73 (žr. 8.5 priedą), tod÷l, išlikus šiam sąryšiui, 8.3.1 ir v÷lesn÷se lentel÷se pateiktas koeficientas 
tiesiogiai gali būti interetuojamas kaip rodiklis, parodantis kiek kartų laikotarpio pabaigoje užimtumas su ES SF būtų didesnis už 
scenarijų be ES SF.  
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8.3.2 lentel÷. Sukurto BVP nuostoliai d÷l neefektyvaus l÷šų panaudojimo per 2007-2015 m. 
laikotarpį  (lyginama su rezultatu, pasiekiamu efektyviai naudojant l÷šas, kurios paskirstytos 
pagal kompromisinį variantą) 

Veiksmų programa, intervencijos sritis 
Neefektyvumo 

nuostoliai 

Kompromisinio 
varianto ES SF 

dalys 
Efektyviai panaudojant l÷šas visose srityse 0 100.00% 
Žini ų visuomen÷s veiksmų programa -7718 16.00% 
   Užimtumas ir lankstesn÷ darbo rinka -3264 6.70% 
   Mokymosi visą gyvenimą sistema -2001 4.10% 
   Tyr÷jų ir mokslininkų geb÷jimai -1124 2.30% 
   Administracinių geb÷jimų stiprinimas -1417 2.90% 
Inovacijų skatinimo veiksmų programa -3318 17.10% 
   Tiesiogin÷ parama MTEP ir inovacijoms -1615 8.30% 
   Palankios sąlygos verslui ir inovacijoms -740 3.80% 
   Informacin÷ visuomen÷ visiems -974 5.00% 
Ekonomin÷s infrastrukt ūros veiksmų programa  -6456 26.20% 
   Transporto tinklas -5653 22.90% 
   Viešųjų teritorijų investicijoms pl÷tra -224 0.90% 
   Energijos tiekimo tinklai -598 2.40% 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa -7481 20.10% 
   Miestai ir miesteliai -996 2.70% 
   Kaimo diversifikavimas -790 1.70% 
   Paveldas/turizmas -1095 4.40% 
   Sveikata -1486 3.20% 
   Darbo rinkos institucijos -1347 2.90% 
   Švietimo institucijos -1857 4.00% 
   Socialin÷ integracija -558 1.20% 
Aplinkos kokyb÷s veiksmų programa -5092 20.60% 
   Aplinka -3767 15.20% 
   Energijos efektyvumas -1343 5.40% 
Neefektyviai naudojant visas l÷šas -27860 100.00% 

 

Vertinant veiksmų programų lygmenyje absoliutiniu požiūriu, didžiausi nuostoliai neefektyviai 
naudojant l÷šas yra susiję su Žinių visuomen÷s veiksmų programos intervencijos sritimis, tada 
rikiuojasi Sanglaudos skatinimo veiksmų programos intevencijos sritys, Ekonominei 
infrastruktūrai bei Aplinkos kokyb÷s veiksmų programai priklausančios sritys ir, galiausiai, 
Inovacijų skatinimo veiksmų programa. Santykiniu požiūriu akivaizdžiai didžiausi 
neefektyvaus l÷šų panaudojimo kaštai Žinių visuomen÷s veiksmų programų intervencijos 
srityse, kurioms tenka mažiausia l÷šų dalis, vertinant veiksmų programų lygmenyje, o 
neefektyvumo kaštai didžiausi. Inovacijų skatinimo veiksmų programos intervencijos sritys yra 
jų priešingyb÷ – skiriant apyligiai l÷šų galimi efektyvumo nuostoliai mažiausi.  Taip pat 
lyginant potencialius efektyvumo nuostolius su skiriamų l÷šų dalimi galima daryti išvadą, kad 
potencialūs santykiniai efektyvumo nuostoliai Ekonomin÷s infrastruktūros veiksmų programos 
intervencijos srityse lyginant su Žinių visuomen÷s veiksmų programų intervencijos sritimis taip 
pat n÷ra dideli. 
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Pasteb÷tina, kad d÷l netiesinio modelio tiesiogiai sud÷ti atskirų intervencijos sričių efektų, 
norint gauti bendro neefektyvaus l÷šų naudojimo dydį, negalima. Pastarasis yra pateiktas 8.3.2 
lentel÷s pabaigoje. Nors aptarti potencialūs neefektyvaus l÷šų naudojimo nuostoliai didesni 
Žinių visuomen÷s veiksmų programą atitinkančiose intervencijos srityse, tačiau efektyviai 
naudojant l÷šas, jos labiau prisideda prie spartesnio ilgalaikio ūkio augimo. 

8.4. Finansavimo apimčių bei įsisavinimo pokyčių analiz÷ 
Toliau laikant, kad l÷šos yra panaudojamos efektyviai, nagrin÷jama kaip modeliuojami 
rezultatai priklauso nuo bendros finansavimo apimties pokyčių (darant prielaidą, kad 
įsisavinimas išlieka toks pats) bei įsisavinimo atskirose srityse padidinimo. Toliau pateikti 
rezultatai finansavimo mažinimo kryptimi visiškai atitinka ir blogesnio įsisavinimo variantą, 
tačiau pateikti skaičiai apie finansavimo didinimą ne visiškai atitiktų geresnio bendro 
įsisavinimo rezultatus: padid÷jus įsisavinimui dalis l÷šų persiskirsto iš 2014-2015 m. 
laikotarpio į ankstesnį.  

8.4.1 lentel÷je pateikti vertinimai remiasi kompromisiniu ES SF paskirstymo variantu, o 
susiję rodikliai paskaičiuoti pagal 2007-2015 m. laikotarpį: BVP skirtumas rodo papildomai 
sukuriamo BVP palyginimosiomis 2000 m. kainomis apimtį, lyginant su scenarijumi be ES 
SF impulsų; likusieji rodikliai parodo atitinkamų rodiklių reikšmių santykį scenarijuose su ir 
be ES SF poveikio laikotarpio pabaigoje (2015 m.).  
 

8.4.1 lentel÷. Finansavimo apimčių pokyčio įtaka pagrindiniams rodikliams  

Poveikis 

Finansavimo pokytis 
BVP 
apimtis 

BVP 
santykis 

Darbo 
našumas 

Eksporto 
dalis 
BVP 

Prid÷tin÷s 
vert÷s dalis 
bendrojoje 
produkcijoje 

Investicijų 
dalis BVP 

Sąlyginis 
darbuotojų 
skaičius 

Padidinus finansavimą 10% 57203 1.13 1.102 1.060 0.997 1.043 1.021 
Padidinus finansavimą 5% 54549 1.12 1.097 1.061 0.998 1.042 1.020 
Padidinus finansavimą 1% 52424 1.11 1.093 1.060 0.999 1.040 1.019 
Dabartinis scenarijus 51893 1.11 1.092 1.060 0.999 1.040 1.019 
Sumažinus finansavimą 1% 51362 1.11 1.091 1.060 0.999 1.040 1.019 
Sumažinus finansavimą 5% 49239 1.11 1.088 1.059 1.000 1.039 1.018 
Sumažinus finansavimą 10% 46589 1.10 1.083 1.058 1.001 1.037 1.017 

 

Pagrindinių trijų kriterijų, pagal kuriuos ankstesniuose skyriuose buvo išskirtos prioritetin÷s 
sritys, reikšmių kitimas didinant/mažinant finansavimo apimtis papildomai pavaizduotas 8.3 
priede pateiktoje diagramoje.  
 
Beveik visi 8.4.1 lentel÷je pateikti rodikliai ger÷ja, augant finansavimo apimtims, nors ir 
l÷t÷jančiu tempu. Svarbia išimtimi yra eksporto dalis BVP, parodanti eksportu grįsto 
ilgalaikio ekonomikos augimo perspektyvas. Padidinus finansavimą dešimčia procentų 
eksporto dalis BVP, lyginant su kitais finansavimo variantais, jau pradeda maž÷ti (žr. 8.4.1 
diagramą), t.y. vis labiau pasireiškia anksčiau min÷ti santykinai uždarą viešąjį sektorių 
skatinantys, o į eksportą orientuotą atvirą sektorių išstumiantys paklausos efektai d÷l impulsų 
uždaro sektoriaus atlyginimams bei valdžios sektoriaus investicijoms. Tod÷l didelis 
finansavimo išaugimas pradeda slopinti eksportu pagrįsto ekonomikos augimo galimybes, o 
išaugus finansavimui apie pusantro karto, eksportą paskatinančio efekto beveik nebelieka net 
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lyginant su scenarijumi be ES SF. Tačiau finansavimo (apytiksliai ir bendro įsisavinimo) 
didinimas iki kiek mažiau nei dešimties procentų išlieka patrauklus. 
 

Atlikta papildoma jautrumo analiz÷ parod÷, kad anksčiau pateikti l÷šų paskirstymo prioritetai 
mažai priklauso nuo finansavimo apimties keitimo, nors pasteb÷ta bendra tendencija did÷ti 
žmogiškųjų išteklių sričiai priskiriamų intervencijos sričių svarbai, kai did÷ja finansavimas – 
priešingu atveju sukuriamas labai stiprus santykinis nuosmukis (lyginant su scenarijumi be 
ES SF) baigiantis ir pasibaigus finansiniam 2007-2013 m. laikotarpiui. 
 

Toliau nagrin÷jama įsisavinimo pagerinimo atskirose intervencin÷se srityse svarba, vertinant 
pagal BVP pasikeitimą. 8.4.2 lentel÷je pateikta informacija apie absoliutinį BVP apimties 
pasikeitimą d÷l įsisavinimo pokyčių tam tikroje intervencijos srityje (o taip pat veiksmų 
programą atitinkančioje intervencijų sričių grup÷je) vienu milijonų litų per metus visą 2007-
2013 m. laikotarpį: apsiribojama 2007-2013 m. periodu, kad būtų išvengta įsisavinimo 
interpretacijos keblumų kai įsisavinimas ger÷ja, nes tokiu atveju 2014-2015 m. liekanti suma 
maž÷tų.  8.4.2 lentel÷s (1) stulpelyje pateiktos veiksmų programos ir intervencijos sritys; (2) ir 
(3) stulpeliuose parodyta papildomo įsisavinimo įtaka sukuriamam BVP (mln.Lt) d÷l, lyginant 
su LR Finansų ministerijos planuojamuoju, vienu milijonų litų kiekvienais iš 2007-2013 metų 
padidinamo ES SF l÷šų įsisavinimo; (4) stulpelis rodo, kiek mln. Lt iš viso veiksmų programai 
ar intervencijos sričiai buvo padidintas įsisavinimas per  2007-2013 metų laikotarpį 
(septynerius metus po vieną milijoną litų atskirai intervencijos sričiai); galiausiai (5) stulpelis 
parodo vidutinį vienam milijonui litų tenkantį veiksmų programos įsisavinimo didinimo 
efektyvumo koeficientą. Pastarojo reikia norint palyginti atskirų veiksmų programų įsisavinimo 
poveikio rodiklius tarpusavyje: (3) stulpelis šiuo atveju tiesiogiai nenaudotinas, kadangi 
skirtingoms veiksmų programoms tenka skirtinga papildomų l÷šų apimtis. Atskirų intervencijos 
sričių rangavimas pagal (3) ir (5) stulpelius būtų identiškas. Pagal (5) stulpelį suranguotų 
internvecijos sričių multiplikatorių diagrama pateikta 8.4 priede. 

 

8.4.2 lentel÷. Sukurto BVP nuostoliai (išlošiai) d÷l įsisavinimo pokyčių intervencijos srityse per 
2007-2013 m. laikotarpį  (lyginama su baziniu scenarijumi, kur l÷šos įsisavinamos pagal LR 
Finansų ministerijos planą) 

Veiksmų programa, intervencijos sritis 

BVP pokytis 
(mln.Lt) 

suprast÷jus 
įsisavinimui 

penkiais 
punktais 

BVP pokytis 
(mln.Lt) 
pager÷jus 
įsisavinimui 

penkiais 
punktais 

Impulsas 
absoliutine 

išraiška 
(mln.Lt) per 

2007-2013 m. 

Vidutinis 
vienam 

papildomai 
įsisavintam 
milijonui 
tenkantis 

multiplikatorius 
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(4) 

Žini ų visuomen÷s veiksmų programa -75.50 75.55 28.00 2.70 
   Užimtumas ir lankstesn÷ darbo rinka -18.97 18.97 7.00 2.71 
   Mokymosi visą gyvenimą sistema -18.57 18.58 7.00 2.65 
   Tyr÷jų ir mokslininkų geb÷jimai -18.97 18.97 7.00 2.71 
   Administracinių geb÷jimų stiprinimas -18.97 18.97 7.00 2.71 
Inovacijų skatinimo veiksmų programa -52.00 52.02 21 2.48 
   Tiesiogin÷ parama MTTP ir inovacijoms -28.92 28.89 7.00 4.13 
   Palankios sąlygos verslui ir inovacijoms -11.55 11.55 7.00 1.65 
   Informacin÷ visuomen÷ visiems -11.55 11.55 7.00 1.65 
 Ekonomin÷s infrastrukt ūros veiksmų 
programa  -56.10 56.14 21 2.67 
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   Transporto tinklas -12.90 12.96 7.00 1.85 
   Viešųjų teritorijų investicijoms pl÷tra -12.90 12.96 7.00 1.85 
   Energijos tiekimo tinklai -30.28 30.27 7.00 4.32 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa -133.13 133.18 49 2.72 
   Miestai ir miesteliai -15.95 15.99 7.00 2.28 
   Kaimo diversifikavimas -27.11 27.11 7.00 3.87 
   Paveldas/turizmas -16.40 16.37 7.00 2.34 
   Sveikata -18.41 18.43 7.00 2.63 
   Darbo rinkos institucijos -18.41 18.43 7.00 2.63 
   Švietimo institucijos -18.41 18.43 7.00 2.63 
   Socialin÷ integracija -18.41 18.43 7.00 2.63 
 Aplinkos kokyb÷s veiksmų programa -25.83 25.87 14 1.85 
   Aplinka -12.90 12.96 7.00 1.85 
   Energijos efektyvumas -12.90 12.96 7.00 1.85 
Iš viso -342.51 342.71 133 2.58 
 

Visų pirma, 8.4.2 lentel÷je pateikta informacija gerai iliustruoja, kod÷l 8.2 skirsnyje 
prioritetin÷mis sritimis buvo įvardintos būtent išskirtosios intervencijos sritys – jų 
multiplikatoriai dominuoja, t.y. efektyviai įsisavinant l÷šas į šias intervencijos sritis papildomai 
investavus gaunama didžiausia grąža. Tod÷l galima konstatuoti, kad pirmiausia įsisavinimą 
didinti vert÷tų 8.2 skirsnyje išskirtose prioritetin÷se intervencijos srityse. Veiksmų programų 
lygmenyje, didžiausią d÷mesį didinant įsisavinimą reik÷tų skirti Sanglaudos skatinimo, Žinių 
visuomen÷s bei Ekonomin÷s infrastruktūros veiksmų programoms.  

 
9.  2004-2006 m. BPD išankstinio vertinimo rezultatų apžvalga ir 
įvertinimas 
 

Center for Strategy & Evaluation Service 2003 metais atliktos 2004-2006 m. BPD išankstinio 
vertinimo studijos ekonomin÷ dalis remiasi įvairių ankstesnių programų įgyvendinimo 
patyrimu Lietuvoje, kitų šalių vertinimų patirtimi, taip pat kitų šalių l÷šų paskirstymo ir 
panaudojimo nagrin÷jimu, bendra makro ir mikro lygmens ekonominių rodiklių, kuriuos 
paveikia ES fondų l÷šos, istoriniu bei galimų pokyčių vertinimu (daugiau naudojant bottom-
up metodologiją) ir SSGG analize. 

 
Atlikta analiz÷ gan÷tinai plati, tačiau joje koncentruojamasi ties 2004-2006 m. laikotarpio 
nagrin÷jimu. Kadangi ES SF intervencijų tikslas yra pasiekti pokyčius ūkyje, užtikrinančius 
šalies konkurencingumą ir pan. ilgu laikotarpiu, toks beveik vien intervencijos laikotarpio (ir 
tai ne viso, kadangi l÷šos realiai yra naudojamos dar bent iki 2008 m.) nagrin÷jimas neatrodo 
pakankamas: išankstinio poveikio analiz÷ tur÷tų apimti bent 5-7 m. laikotarpį. Kadangi tik 
pirmasis BPD laikotarpis buvo trumpesnis, kituose tyrimuose ši problema bus mažiau aktuali, 
tačiau būtų tikslinga, kad tyrimas apimtų visą realaus l÷šų naudojimo laikotarpį (ar net ilgiau, 
jei vertinimo periodas yra trumpas). Taip pat būtų tikslinga išskirti trumpalaikę paklausą 
skatinančią įtaką bei ilgalaikį (liekamąjį) efektą turinčius pasiūlos pus÷s poveikius. Nors 
bendra atlikta analiz÷ (pvz., SSGG, ūkio sektorių augimo tendencijų ir pan.) yra gera baz÷ 
išvadoms formuluoti, tikriausiai d÷l min÷tos koncentracijos į 2004-2006 m. laikotarpį 
mažesnis d÷mesys buvo skirtas pagrindinių ilgalaikio ūkio vystymosi kliuvinių ateityje 
identifikavimui (atitinkamai ir jų šalinimui reikiamų priemonių įvardijimui).  
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Nepaisant to, 2004-2006 m. BPD išankstinio vertinimo ekonomin÷s analiz÷s dalies pagrindu 
darytos išvados atrodo tinkamos ir yra suderinamos su mūsų gautais rezultatais bei 
preliminariais faktiniais duomenimis. Jau atlikus 2004-2006 m. BPD išankstinį vertinimą 
(daugiausiai lyginant su kitose šalyse stebima išlaidų paskirstymo struktūra) daryta išvada, 
kad būtų tikslinga didinti iš ES gaunamų l÷šų dalį, skirtą inovacijoms ir MTEP bei 
žmogiškiesiems ištekliams vystyti. Toks pats rezultatas gautas ir mūsų tyrime, tik mūsų 
atveju papildomai yra akcentuojama, jog l÷šų perskirstymas didinant šių sričių finansavimą 
yra tikslingas tik tada, jei užtikrinamas jų efektyvus įsisavinimas (ypač l÷šas skiriant 
žmogiškiesiems ištekliams). 
 
2004-2006 m. BPD išankstiniame vertinime taip pat pažymima, kad santykinai didel÷ l÷šų 
dalis yra numatyta tiesioginei paramai didel÷ms ir vidutin÷ms įmon÷ms remti bei siūlyta 
daugiau remti smulkias ir vidutines įmones, kurių geb÷jimai kurti darbo vietas geresni; be to, 
prognozuota, kad norinčiųjų gauti paramą skaičius tur÷tų būti didesnis nei buvo planuota. 
Kaip parod÷ pirmoji patirtis skiriant tiesioginę paramą 2004-2005 metais, paraiškų srautas iš 
tiesų buvo didelis ir suk÷l÷ įvairių projektų vertinimo bei atrankos problemų. Mūsų 
ekspertiniu vertinimu, dabartin÷ tiesiogin÷s paramos sistema taip pat n÷ra gera ne tik d÷l jau 
kartais pasireiškusio per didelio privataus sektoriaus optimizmo, bet, svarbiau, d÷l to, kad 
tiesiogin÷ parama esant per dideliam norinčiųjų gauti srautui sukūr÷ daug įtampos, 
nereikalingai sunaudojo nemažos dalies verslininkų laiką ir finansinius resursus bei iškraip÷ 
rinkos sąlygas sukurdama nelygios konkurencijos galimybę paramą gavusioms ir 
negavusioms įmon÷ms. Tod÷l, mūsų vertinimu, gali būti tikslinga daugiau l÷šų skirti bendrų 
palankesnių sąlygų kūrimui, o ne diskrečiai politikai. Neigiami tiesiogin÷s paramos padariniai 
gal÷tų sumaž÷ti, jei būtų nustatyti griežti paramos skyrimo kriterijai, kurie: a) užtikrintų 
efektyvų l÷šų panaudojimą pagal jų ekonominį turinį ir maksimaliai spręstų aktualiausias 
identifikuotas ilgalaikio ūkio augimo problemas (t.y. skatintų įsisavinti naujas technologijas, 
skatintų verslo ir mokslo bendradarbiavimą, skatintų tiesiogines užsienio investicijas ar 
investicijų importui reikalingas eksporto pajamas, bei mažintų technologijų imlumą darbui, 
energijai ir žaliavoms); b) kiek įmanoma minimizuotų galimą neigiamą poveikį (pavyzdžiui, 
stiprintų tas įmones, kurios (bent galutin÷s rinkos požiūriu) daugiau konkuruoja su užsienio, o 
ne vidaus subjektais, t.y. didžiąją produkcijos dalį eksportuoja). 
 
Taip pat pasteb÷tina, kad 2004-2006 m. BPD išankstiniame vertinime įvardinta galimo 
menko l÷šų įsisavinimo rizika šiuo metu jau yra pasireiškusi, ir mes toliau akcentuojame, jog 
išliekant dabartiniams l÷šų įsisavinimo tempams visiško dalies l÷šų nepanaudojimo rizika vis 
did÷ja. Tačiau mes taip pat pabr÷žiame, kad geriau yra nors ir kiek v÷liau, tačiau efektyviai 
panaudoti l÷šas, t.y., kad jos tur÷tų ilgalaikį pasiūlos poveikį, o ne tik trumpalaikį paklausos 
paskatinimo efektą. Tačiau labai ilgai atid÷ti l÷šų įsisavinimo taip pat negalima d÷l santykinio 
konkurencingumo praradimo rizikos: įsisavinus l÷šas v÷liau (pavyzdžiui, nei kitos naujosios 
ES šalys, jei pastarosios jas geb÷tų įsisavinti anksčiau ir efektyviai), v÷luotų ir Lietuvos ūkio 
konkurencingumo augimas, tad faktiškai konkuruoti tarptautin÷je rinkoje būtų sud÷tingiau. 
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10.  Išvados ir rekomendacijos 
 
 

• Pastaraisiais metais Lietuvos ekonomika padar÷ įspūdingą šuolį, tačiau 
egzistuoja rimtos struktūrin÷s problemos. 

 
Lietuvos ekonomika pastaraisiais metais padar÷ įspūdingą šuolį, pastebimai sumažindama 
atsilikimą nuo ES vidutinio lygio. Įvyko lūžis ir darbo j÷gos rinkoje – gerokai praret÷jo 
bedarbių gretos, įgavo pagreitį darbo užmokesčio kilimas. Pager÷ję lūkesčiai ir atpigę bankų 
kreditai padidino vidaus vartojimą. Tačiau vis labiau juntamas darbo j÷gos stygius ir jos 
brangimas mažina šalies įmonių konkurencingumą užsienio rinkose, kur vis stipr÷ja Azijos 
gamintojų spaudimas.  

 
Analizuojant Lietuvos ūkio ilgalaikes perspektyvas, tenka konstatuoti rimtas struktūrines 
problemas, ypač tose srityse, kurioms ypatingas d÷mesys skirtas Lisabonos strategijoje. 
Lietuva labai atsilieka nuo išsivysčiusių šalių pagal BVP dalį, kurią sudaro verslo išlaidos 
moksliniams tyrimams ir eksperimentinei pl÷trai bei pagal tyr÷jų, dirbančių versle, skaičių 
tūkstančiui gyventojų (šie mūsų šalies rodikliai yra apie dešimt kartų mažesni nei ES 
vidutiniai dydžiai). Taigi, inovacijų pl÷trai aplinka n÷ra palanki. Aukštųjų technologijų 
pramon÷s lyginamasis svoris Lietuvos ūkyje yra itin menkas, paskutinę vietą tarp visų ES 
valstybių mūsų šalis užima pagal interneto skvarbą, o pagal informacin÷ms technologijoms 
skiriamą BVP dalį lenkia tik Graikiją. Kadangi absoliuti dauguma futurologų  neabejoja 
energijos neš÷jų bei kitų žaliavų brangimu ilgalaikiu laikotarpiu, nerimą kelia ir didelis 
Lietuvos ekonomikos imlumas energijai ( beveik 6 kartus didesnis nei visos ES) bei silpnokai 
išpl÷totas paslaugų eksportas (išskyrus transporto), kuris yra atsparus min÷toms  
nepalankioms pasaulin÷ms tendencijoms. Šalies modernizavimą apsunkina slopstantis 
užsienio investicijų srautas (pagal sukauptas TUI vienam gyventojui Lietuva yra paskutin÷je 
vietoje tarp visų ES valstybių, o 2003 – 2005 m. šiuo požiūriu pad÷tis tik pablog÷jo). 
 

• Artimiausius 10-15 metų pasaulio ūkio raidą didele dalimi lems sparti Pietryčių 
Azijos ir Indijos ekonomikų pl÷tra, kuri ženkliai įtakos ir procesus ES, did÷s 
konkurencinis spaudimas ir Lietuvos eksportuotojams.  

• Augs NVS rinka, tod÷l padid÷s Lietuvos kaip tranzitin÷s šalies galimyb÷s.   
 

Artimiausius 10-15 metų pasaulio ūkio raidai didelį poveikį darys Pietryčių Azijos regiono 
(ypač Kinijos) bei Indijos ekonomikų pl÷tra. Sparčiai did÷s ir gamtiniais ištekliais turtingų 
šalių – Rusijos, Brazilijos, Australijos ir kt. įtaka bei lyginamasis svoris pasaulio ūkyje. NVS 
rinkos augimas didins prekių srautus tarp Rytų ir Vakarų, kas palanku Lietuvai d÷l jos 
tranzitui patogios geografin÷s pad÷ties. Tuo tarpu Vakarų Europos ekonomikos vystymasis 
l÷t÷s, jos struktūra transformuosis – pagrindiniu varikliu taps žinios ir tobul÷jimas naujų 
produktų kūrime bei gamybos procesų valdyme, did÷s prekybos ir paslaugų teikimo svarba. 
Daugumos tarpinio vartojimo produktų (o šie produktai pastaruoju metu sudaro daugiau kaip 
pusę viso Lietuvos prekių eksporto) gamyba bus iškeliama už ES ribų. Šiame kontekste 
Lietuvos ūkio spartaus augimo būtina prielaida yra kuo palankesnių sąlygų investicijoms ir 
inovacijų diegimui sudarymas. 
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• Lietuva pasižymi nebloga infrastruktūra, gana aukštos kvalifikacijos darbo j÷ga 
bei išpl÷tota mokslo ir švietimo sistema, tačiau tarp pastarosios ir verslo vis 
did÷ja atotrūkis, menkai investuojama į taikomuosius tyrimus, vis labiau stinga 
kvalifikuotos darbo j÷gos ir modernių technologijų.  

 
Detalesn÷ Lietuvos ūkio SSGG (angl. SWOT) analiz÷ rodo, kad pagrindin÷s stipryb÷s yra 
nebloga infrastruktūra, gana aukštos kvalifikacijos darbo j÷ga bei išpl÷tota mokslo ir švietimo 
sistema. 
 
Tačiau darbo j÷gos vis labiau stinga, ypač aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų, kartu 
stipr÷ja protų nutek÷jimas, o dabartin÷ profesinio ugdymo sistema neprisitaiko prie sparčiai 
kintančių verslo poreikių, menkai investuojama į taikomuosius tyrimus, n÷ra veiksmingo 
bendradarbiavimo tarp mokslo ir gamybos (kaip nurod÷ Pasaulio bankas, pirmaeile problema 
tapo neįvykdyta mokslo ir studijų sistemos reforma).  
 
Žemas bendras ūkio produktyvumas yra nulemtas iš sovietinio laikotarpio paveld÷to 
technologinio atsilikimo, šalyje beveik n÷ra moderniausių technologijų bei didžiųjų 
transnacionalinių korporacijų įmonių. Pastarajai problemai spręsti pastaruoju metu atsiv÷r÷ 
naujos galimyb÷s – pager÷jęs Lietuvos įvaizdis ir investicijoms palankus ES šalies statusas 
bei pasaulyje plintanti gamybos perk÷limo į mažesnių kaštų šalis tendencija sudar÷ prielaidas 
TUI srauto į Lietuvą stipr÷jimui ir naujų technologijų gavimui. Deja, nesprendžiama ir vis 
aštr÷janti kvalifikuotos darbo j÷gos stygiaus problema, v÷žlio greičiu kuriami  plyno lauko 
investicijoms skirti pramoniniai parkai bei bendras per menkas valstyb÷s d÷mesys TUI 
pritraukimui kol kas trukdo min÷toms galimyb÷ms realizuotis.Tuo tarpu, jau netolimoje 
ateityje Lietuvos įmon÷ms gali būti sunku atlaikyti užsienio bendrovių konkurenciją – tiek 
d÷l min÷to darbo j÷gos brangimo ir emigracijos, tiek d÷l sparčiai augančios gamybos Azijos 
šalyse bei ger÷jančios jų įmonių produkcijos kokyb÷s. 
 

• 2004-2006 m. skirta ES SF parama prisid÷jo prie ūkio pl÷tros ir modernizavimo, 
tačiau tiesioginis atskirų įmonių r÷mimas turi ir neigiamą poveikį - iškraipo 
rinkos santykius.  

 
2004-2006 m. skirta ES struktūrinių fondų parama  gana ženkliai prisid÷jo prie ūkio pl÷tros ir 
modernizavimo, įmonių konkurencingumo didinimo, socialin÷s ir teritorin÷s sanglaudos 
stiprinimo. Pavyzdžiui, nemažos transporto infrastruktūros pl÷trai skirtos l÷šos pad÷jo 
išnaudoti tranzitinę šalies pad÷tį ir iš dalies l÷m÷, kad transporto sektorius tapo vienu iš 
pagrindinių ekonomikos augimo variklių, rajoninių kelių rekonstravimas sudar÷ prielaidas 
ūkio pl÷tros netolygumų pagal regionus mažinimui ir padidino darbo j÷gos mobilumą ir t.t. 
Į gamybos sektorių nukreiptos ženklios ES SF l÷šos be abejo pad÷jo modernizuoti paramą 
gavusias įmones. Tačiau tiesioginis atskirų įmonių r÷mimas turi ir neigiamą poveikį – 
iškraipo rinkos santykius. Turbūt didesnę naudą atneštų investicijos į pramonines zonas ir 
technologinius parkus, jei jie būtų išpl÷toti iki tokio lygio, kad taptų TUI pritraukimo 
centrais. 
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• Šiuo metu vidaus paklausa yra pakankamai didel÷, aktyvi darbo j÷ga gerai 
išnaudojama, tod÷l ES SF l÷šos mažiau naudingos visumin÷s vidaus paklausos 
skatinimo požiūriu.  

 
ES SF paramai yra būdingi paklausą ir pasiūlą skatinantys efektai, o kuris iš jų vyrauja, 
priklauso nuo gaunamų l÷šų paskirstymo, taikomų įgyvendinimo priemonių ir l÷šų 
panaudojimo efektyvumo. Šiuo metu Lietuvos ūkis funkcionuoja ant pakankamai įtemptos 
ribos, kai paklausa yra palyginti didel÷, gamybiniai paj÷gumai ir darbo j÷ga yra gerai 
išnaudojami, o s÷kmingam tolimesniam ekonomikos augimui būtinos investicijos, 
padedančios atpalaiduoti darbo j÷gos trūkumą bei įsigyti konkurencingas technologijas. Tod÷l 
papildomos l÷šos n÷ra naudingos vien tam, kad pad÷tų suaktyvinti visuminę paklausą. 
Atliktas ūkio modeliavimas parod÷, jog pasireiškus vien tik paklausos efektams per 2007-
2015 m. laikotarpį ES SF indelis į BVP būtų tik apie 1.14 karto didesnis nei bendra ateinanti 
paramos apimtis, kai visiškai efektyvus panaudojimas su pasiūlą paskatinančiais ilgalaikiais 
efektais šią sumą gal÷tų padidinti beveik 2.5 karto per tą patį laikotarpį. 
 

• Jei dominuos paklausą skatinanti ES SF l÷šų įtaka, greta teigiamo trumpalaikio 
BVP išaugimo poveikio pasireikš struktūrinis atviro (į eksportą orientuoto) 
sektoriaus išstūmimo efektas, neigiamai paveiksiantis ilgalaikes ūkio augimo 
perspektyvas.  

 
ES SF parama yra labiausiai nukreipta į santykinai uždarą (mažai eksportuojantį) viešąjį 
ekonomikos sektorių. Jam tenkančios l÷šos didins šio sektoriaus darbo užmokestį bei 
materialinių investicijų apimtis. D÷l to dviem keliais pasireikš atviro sektoriaus išstūmimo 
efektas: d÷l ES SF poveikio augantis darbo našumu neparemtas vidutinis darbo užmokestis 
uždarame sektoriuje sąlygos spaudimą atviram privačiam sektoriui didinti darbo užmokestį ir 
tod÷l atviro sektoriaus konkurencingumas pasaulin÷je rinkoje maž÷s; d÷l ribotų statybų 
sektoriaus paj÷gumų, valdžios sektoriaus investicijų išaugimas ne tik sukels spaudimą 
kainoms, bet ir išstums privačias investicijas našiame atvirame sektoriuje. Visa tai trumpu 
laikotarpiu dar labiau aktualizuos šiuo metu svarbią darbo j÷gos nepakankamumo problemą 
(ypač pramon÷je ir privačių paslaugų sektoriuje), kadangi sąlygos darbo j÷gos nutek÷jimą d÷l 
didesnių atlyginimų viešajame sektoriuje ir mažins įmonių galimybes ir taip trūkstamą darbo 
j÷gą keisti kapitalu investuojant. Ilgu laikotarpiu privačių investicijų išstūmimas sukuria 
technologinio atsilikimo gr÷smę, kadangi, nesant pakankamam tiesioginių užsienio 
investicijų srautui, eksporto pajamos lieka bene vieninteliu stabilesniu ilgalaikiu investicinių 
prekių importo, kuris yra svarbiausias naujų technologijų įsigijimo kelias, finansavimo būdu. 
Tod÷l itin svarbu siekti, kad investicijos į viešąjį sektorių būtų kuo efektyvesn÷s ir jų 
teigiamas poveikis būtų žymiai didesnis nei aukščiau aptartos neigiamos pasekm÷s.  
 

• Užtikrinus efektyvų ES SF l÷šų panaudojimą, didesnį svorį išlaidose tikslinga 
skirti intervencijos sritims, susijusioms su žmogiškųjų išteklių skatinimu ir 
MTEP. 

 
L÷šas naudojant nepakankamai efektyviai (kai jos nepasiekia ilgalaikio pasiūlos pusę 
skatinančių efektų ekonominei infrastruktūrai, MTEP bei žmogiškiesiems ištekliams, o tik 
didesnių atlyginimų ir pan. pavidalu paskatina paklausą) dabartinis kompromisinis l÷šų 
paskirstymo variantas yra priimtina l÷šų paskirstymo alternatyva. Kai l÷šos panaudojamos 
efektyviai ir ilgalaikiai ekonominiai pasiūlos pus÷s efektai pasireiškia, didžiausią teigiamą 
poveikį ekonomikos augimo potencialui ir konkurencingumui turi l÷šų panaudojimas srityse, 
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susijusiose su žmogiškaisiais ištekliais; tarpinį poveikį – tiesiogiai MTEP skiriamos l÷šos; 
mažiausią – l÷šos infrastruktūrai. Tod÷l esant gerai l÷šų panaudojimo priežiūros sistemai, 
užtikrinančiai efektyvų tikslinį jų įsisavinimą, didesnį svorį išlaidose yra verta skirti 
intervencijos sritims, susijusioms su žmogiškųjų išteklių skatinimu ir MTEP. Su 
infrastruktūra sietinų intervencijos sričių r÷mimas yra mažiau rizikingas ilgalaikio poveikio 
pasireiškimo požiūriu. Jei priežiūros sistema negali užtikrinti efektyvaus tikslinio l÷šų 
įsisavinimo, sąlygosiančio pasiūlos pus÷s efektų pasireiškimą, gali būti tikslinga didinti 
infrastruktūrai skiriamų l÷šų dalį, papildomai užtikrinant pakankamą statybos paslaugų 
importą, kad kuo mažiau pasireikštų privačių investicijų išstūmimo efektas.  
 

• Žinių visuomen÷s veiksmų programai priklausančios intervencijos sritys, 
Tiesiogin÷s paramos MTEP ir inovacijoms, Energijos tiekimo tinklų, Kaimo 
diversifikavimo ir Švietimo institucijų intervencijos sritys yra prioritetin÷s. 

 

Modeliavimo rezultatai rodo, jog vertinant bent pagal vieną iš trijų naudotų svarbiausių kriterijų 
(BVP palyginamosiomis kainomis, darbo našumo bei eksporto dalies BVP), geriausiai prie 
ilgalaikio ūkio augimo, kuris pagrįstas ne vidaus paklausa, o konkurencinga šalies ekonomika, 
prisid÷tų šių intervencijos sričių  santykinio svorio skirstant ES SF l÷šas padidinimas (lyginant 
su dabartiniu kompromisiniu variantu): 

• Žinių visuomen÷s veiksmų programai priklausančių intervencijos sričių (ypač 
Užimtumo ir lankstesn÷s darbo rinkos intervencijos srities) 

• Tiesiogin÷s paramos MTEP ir inovacijoms (Inovacijų skatinimo veiksmų programa) 

• Energijos tiekimo tinklų (Ekonomin÷s infrastruktūros veiksmų programa) 

• Kaimo diversifikavimo ir Švietimo institucijų (Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programa) 

Rezultatų pager÷jimas didinant Tiesiogin÷s paramos ir Energijos tiekimo tinklų intervencijos 
sričių svorį yra sietinas pirmiausia su modelyje nustatytu privačių materialinių investicijų 
stipresniu ir ilgesniu poveikiu ūkio augimui. Tačiau, kaip jau šiuo metu parod÷ 2004-2006 m. 
finansavimo periodas, vertinant tiesioginio finansavimo patrauklumą gali būti rizikinga 
remtis istoriniais duomenimis – čia tam tikrose srityse jau yra pasireiškęs per didelis privataus 
sektoriaus optimizmas ir nepakankamas rizikos įvertinimas. Dar svarbiau, dabartin÷ 
tiesiogin÷s paramos sistema iškraipo rinkos sąlygas bei sukuria nelygios konkurencijos 
galimybę. D÷l to min÷tąjį signalą verta interpretuoti kaip poreikį gerinti bendrą investicinę 
aplinką bei skirti papildomą paramą geresnių bendrų ekonominių sąlygų kūrimui.  

Remiantis atliktų tyrimų ir verslininkų apklausų rezultatais bei  Nacionalin÷s Lisabonos 
strategijos įgyvendinimo programa nustatytose ES SF paramos 2007-2013m. paskirstymo 
pagal prioritetus gair÷se numatoma siekti  šių bendrųjų tikslų: 

• spartaus ūkio augimo ilguoju laikotarpiu; 
• daugiau ir geresnių darbo vietų; 
• socialin÷s sanglaudos. 

 
Su šiomis nuostatomis derinasi siūlomi trys pagrindiniai prioritetai – produktyvi darbo j÷ga 
žinių visuomen÷je, konkurencinga ekonomika bei gyvenimo kokyb÷ ir sanglauda. Ir tyrimai, ir 
apklausos kaip didžiausius šalies ūkio pl÷tros trukdžius ir galimas konkurencingumo 
praradimo vidines priežastis nurodo žmogiškuosius išteklius (kiekybine ir kokybine prasme), 
l÷tą gamybos modernizavimą ir menkas inovacijas. Lietuvos atsilikimas nuo išsivysčiusių 
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šalių yra ypač didelis būtent informacin÷s visuomen÷s bei inovacijų diegimo ir tiriamosios 
veiklos srityse, kurios yra visuotinai pripažintomis kritin÷mis ekonomikos konkurencingumo 
augimui (tai liudija Global Competitiveness Programme atlikti ES narių Lisabonos indeksų 
skaičiavimai). 

 
• Ypač rekomenduotinos priemon÷s, skirtos žmogiškųjų išteklių mobilizavimui ir 

gausinimui bei ūkio konkurencingumo didinimui.  
 

Žmogiškųjų išteklių mobilizavimui ir gausinimui bei ūkio konkurencingumo didinimui ypač 
rekomenduotinos šios priemon÷s: 

• profesinio ir geografinio mobilumo skatinimas; 
• mokymosi visą gyvenimą skatinimas; 
• švietimo ir studijų paslaugų bei profesinio rengimo sistemos reformavimas 

ir tobulinimas; 
• mokymuisi gamyboje sąlygų sudarymas, įtraukiant darbdavius; 
• mokslo ir verslo bendradarbiavimo pl÷tojimas, parama MTEP; 
• inovacijų versle skatinimas; 
• smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos tobulinimas; 
• finansin÷s paramos smulkiajam ir vidutiniajam verslui pl÷tojimas; 
• informacin÷s visuomen÷s pl÷tra; 
• dirbančiųjų žem÷s ūkyje per÷jimo prie kitos ekonomin÷s veiklos r÷mimas; 
• .patikimo ir efektyvaus elektros ir gamtinių dujų tiekimo užtikrinimas;  
• energijos vartojimo efektyvumo visuomeniniame sektoriuje ir 

gyvenamajame būste bei atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo 
skatinimas. 

 
Nemažiau svarbus 

• pramoninių zonų, parengtų plyno lauko investicijoms, pl÷tojimas, siekiant 
pritraukti su moderniomis technologijomis ir į eksportą nukreipta gamyba 
susijusias TUI. 

Pageidautina suformuoti klasterinę struktūrą – užsienio kapitalo valdomos įmon÷s  tur÷tų 
apaugti vietinių subrangovų tinklu.  

 
Konkretus planuojamos paramos įvairioms priemon÷ms vykdyti dydis turi neviršyti 
numatomų l÷šų įsisavinimo galimybių bei priklausyti ir nuo planuojamų atitinkamų 
administracinių veiksmų masto. Pavyzdžiui, paramos aukštojo mokslo ir studijų sistemai 
naudingumo koeficientas labai priklauso nuo to, ar bus įvykdyta šios sistemos reforma. 
 

• Šiuo metu dominuojantis klausimas apie l÷šų paskirstymą bei jų įsisavinimą 
tur÷tų būti iš esm÷s papildytas efektyvumo aspektu, tam skiriant tinkamas 
administravimo pastangas. 

 
Labai svarbi nuo anksčiau išsakytų prioritetų neatskiriama rizika yra susijusi su ilgalaikio 
poveikio pasireiškimu, t.y. efektyviu l÷šų panaudojimu. Šiuo metu per didelis d÷mesys yra 
skiriamas ES SF paskirstymo klausimui struktūros aspektu. Žymiai svarbesnis klausimas yra 
efektyvus l÷šų panaudojimas taip, kad l÷šos pasiektų ekonominį turinį ir paskatintų bent vieną 
iš trijų endogeninį ekonomikos augimą sąlygojančių dydžių (bendrąją ekonominę 
infrastruktūrą, MTEP ir/ar žmogiškuosius išteklius). Jeigu šie ilgalaikį ūkio augimą skatinantys 
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efektai nepasireiškia,  finansinio laikotarpio pabaigoje 2015 m. santykinis ES SF poveikio 
dydis BVP yra tik apie 1,02 karto, lyginant su scenarijumi be ES SF, o pasireiškus ilgalaikiams 
pasiūlos efektams – apie 1,1 karto, – ir kuo ilgesnis horizontas nagrin÷jamas, tuo mažesn÷ yra 
liekamoji paklausos efektų įtaka. Išliekant santykinai spartiems Lietuvos ūkio augimo tempams 
bei dar išpl÷tus ES, galimyb÷ gauti analogiškai žymią paramą finansinio laikotarpio pabaigoje 
yra menka, o d÷l nutrūkusio ES SF l÷šų srauto nustotų veikti paklausos efektai, kas sukeltų 
ekonomikos augimo sul÷t÷jimą. Kadangi paklausos efektai be pasiūlos pus÷s poveikio 
konkurencingumo neskatina, finansin÷s perspektyvos pabaigoje Lietuvos ūkio gal÷tų laukti 
stagnacija. D÷l šių priežasčių būtų ypatingai svarbu didelį d÷mesį skirti administracinių 
geb÷jimų didinimui - ir ne tik didesnio l÷šų įsisavinimo pasiekimui, bet dar svarbiau - efektyvų 
l÷šų panaudojimą užtikrinančios sistemos sukūrimui. Tokios sistemos nebuvimo alternatyvūs 
kaštai (papildomai sukuriamo BVP min÷tuose efektyvaus ir neefektyvaus l÷šų panaudojimo 
scenarijuose skirtumas), vertinant pagal 2007-2015 m. laikotarpį yra apie 28 mlrd.Lt, matuojant 
palyginamosiomis 2000 m. kainomis. Didžiausi alternatyvūs nuostoliai (nors kartu ir 
potencialūs išlošiai) bei didel÷ neefektyvaus l÷šų panaudojimo rizika yra susijusi su 
žmogiškaisiais ištekliais siejamose intervencijų srityse, tod÷l šios sritys ypač vertos papildomo 
d÷mesio. 

 
• Efektyviai panaudojus visas 2007-2015 m. numatomas įsisavinti  l÷šas, 

susijusias su 2007-2013 m. finansiniu periodu, gal÷tų būti sukurta apie 52 
mlrd.Lt papildomo BVP, matuojant palyginamosiomis 2000 m. kainomis. 

 
Modeliavimo rezultatai rodo, kad, kai visos l÷šos panaudojamos efektyviai,  vidutiniškai per 
kiekvienus 2007-2015 m. laikotarpio metus sukuriama apie 6 mlrd. Lt didesnis BVP nei būtų 
be ES SF. Tačiau l÷šas naudojant neefektyviai per analogišką 2007-2015 m. laikotarpį ES SF 
ind÷lis BVP didinimui būtų daugiau nei dvigubai kuklesnis - apie 24 mlrd. Lt per visą 
laikotarpį. Šie skaičiai sietini su kompromisiniu ES SF l÷šų paskirstymu. L÷šų perskirstymas 
vadovaujantis aukščiau įvardintais prioritetais gal÷tų duoti kiek geresnius rezultatus, tačiau 
kartu yra susijęs su aptarta papildoma efektyvaus l÷šų įsisavinimo rizika. 
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