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Įvadas 
 

Bendrojo programavimo dokumento kontekstas 

Šis mokslinis tyrimas buvo atliktas Žem÷s ūkio ministerijos užsakymu pagal 2008 m. rugpjūčio 11 
d. sutartį 8P-363. Juo buvo siekiama apjungti žem÷s ūkio ir kaimo pl÷trai skirtos Europos 
Sąjungos paramos įvertinimą ir iškelti bendras išvadas apie šios paramos efektyvumą ir poveikį. 
Šis tyrimas susitelk÷ į SAPARD, BPD, Kaimo pl÷tros programos ir Kaimo pl÷tros plano 
vertinimą, taip pat iš dalies vertino ES struktūrin÷s paramos 2007-2013 m. dalį paramos. 
 
Šis dokumentas yra bendrojo tyrimo (205 psl.) „ES paramos žem÷s ūkiui ir kaimo pl÷trai 
efektyvumo įvertinimas“ ištrauka (162 psl.), kurioje pateiktas ES paramos vertinimas susijęs su 
Bendruoju programavimo dokumentu. Dalis turinio atitinka kelių paramos priemonių vertinimą, 
pvz., ES paramos vertinimas per makroekonominį modelį apjungia visas paramos priemones kaip 
vieną impulsą, tod÷l paramos poveikio rezultatai proporcionaliai pasiskirsto tarp paramos 
priemonių. Siekiant susipažinti su visu moksliniu tyrimu siūlome kreiptis į Žem÷s ūkio ministeriją. 
 

Lietuvos 2004–2006 metų bendrasis programavimo dokumentas (toliau tekste - 2004–2006 metų 
BPD) buvo patvirtintas ir prad÷tas įgyvendinti 2004 metais. 2004–2006 metų BPD numatyta 11 
kaimo pl÷tros priemonių ir veiklos sričių: „Investicijos į žem÷s ūkio valdas“, „Jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimas“, „Žem÷s ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas“, „Žem÷s ūkio 
vandentvarka“, „Žem÷s sklypų perskirstymas“, „Konsultavimo paslaugos ūkiams“, „Žem÷s ūkio 
ir artimų ekonomin÷s veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonomin÷s veiklos 
pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“, „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, „Miškų ūkis“, 
LEADER+ pobūdžio priemon÷s veikla „Įgūdžių įgijimas” ir „Mokymas“. Pagal 2004–2006 metų 
BPD kaimo pl÷tros priemones ir veiklas skirtos l÷šos yra finansuojamos iš Europos žem÷s ūkio 
orientavimo ir garantijų fondo. Šioje ataskaitoje n÷ra nagrin÷jamos žuvininkyst÷s veiklos. 

Pagal 2004–2006 metų BPD priemones parama skiriama investicijoms, susijusioms su ūkių pl÷tra, 
modernizavimu, žem÷s ūkio produktų perdirbimu, infrastruktūros gerinimu, miškų ūkio pl÷tra, 
alternatyvių verslų, tarp jų ir kaimo turizmo kaimiškose vietov÷se, kaimo bendruomenių veiklos 
skatinimu, žemdirbių ir kaimo gyventojų mokymu bei konsultavimu. Paramai pagal 2004–2006 
metų BPD priemones skirta 1.642,6 mln. Lt, gauta 2190 paraiškų (iš jų daugiausia - 38 proc. pagal 
priemonę „Investicijos į žem÷s ūkio valdas“, 34 proc. pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimui“). Iki 2008 m. lapkričio m÷n. pareišk÷jams išmok÷ta 574,08 mln. Lt, t.y. 95,1 proc. nuo 
BPD skirtos sumos. Paramai pagal 2004–2006 metų BPD priemones. Parama daugeliui šalies 
ūkininkų ir bendrovių suteik÷ galimybę spartinti žem÷s ūkio valdų restruktūrizavimą, 
modernizuoti techninę bazę ir kurti konkurencingą ūkį, pagerinti darbo ir gamybos sąlygas.  
 
 

Temos apibūdinimas bei jos aktualumas 

L÷čiau augančios ekonomikos akivaizdoje Lietuvoje pradedama dairytis į sektorius, kurie gal÷tų 
spartinti šalies ūkio augimą ateityje. Viena iš perspektyvesnių ekonominių veiklų, galinčių daryti 
stiprią įtaką šalies ekonomikai, yra maisto pramon÷s ir žem÷s ūkio sektorius (toliau maisto 
sektorius). Šalyje natūraliai susiklosčius gilioms ūkininkavimo ir maisto produktų gamybos 
tradicijoms  bei  išryšk÷jus palankioms tendencijoms pasaulio rinkose,  tikslinga ieškoti galimybių 
pad÷ti šiam sektoriui aktyviai pl÷stis. 
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Lietuva būdama Europos Sąjungos nare turi gan stipriai reglamentuotą žem÷s ūkio ir kaimo 
pl÷tros politiką, Lietuvos žem÷s ūkiui ir kaimo pl÷trai yra teikiama svari Europos Sąjungos 
parama – šie faktoriai ženkliai įtakoja sektoriaus pl÷tros perspektyvas, tod÷l jų poveikį ir 
kryptingumą būtina nuolat matuoti ir esant galimybei koreguoti.  
 
Lietuvos vyriausyb÷s kanceliarijos užsakymu atliktas ES poveikio Lietuvos ūkiui tyrimas1 
neatskleid÷ reikšmingų teigiamų ES paramos kaimo pl÷trai ir žem÷s ūkiui pasekmių 
makroekonominiame lygmenyje. Tyrimo autoriai pabr÷ž÷, kad rezultatai neatspind÷jo žem÷s ūkio 
sektoriaus įtakos maisto pramonei, kurios augimas buvo gan spartus prieš ir įstojus į ES.  
 
Bendras tyrimas siekia patikslinti ES paramos teikiamos pagal SAPARD, BPD, KPP 2004-2006 ir 
KPP 2007-2013 m., ES struktūrin÷s paramos 2007-2013 m. įtaką maisto sektoriui bei nustatyti 
bendras jo perspektyvas, tod÷l ES paramos poveikis yra įvertinamas detaliau. Gauti rezultatai 
pasitarnaus ne tik analizuojant žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriaus priklausomybę nuo 
dabartin÷s ES paramos, bet ir besiruošiant naujiems galimos ES paramos periodams.  

Tyrimo metodika 

- Statistinių duomenų analiz÷; 
- Interviu su suinteresuotomis pus÷mis/ekspertų apklausa. Šio metodo pagalba bus surinkti 

išsamūs kokybiniai duomenys, informacija apie priežastinius ryšius bei numatomas 
permainas, kurios gali įtakoti sektoriaus vystymąsi. 

- Antrinių duomenų, kitų atliktų tyrimų rezultatu analiz÷, kurių metu bus apibūdinti kitų 
autorių vertinimai, jų prielaidos ir prognozių ar rekomendacijų realumas ir 
patikimumas. 

- Ekonometrinis sektorinis modeliavimas. Naudojamas siekiant gauti kiekybinius rodiklius, 
kurie parodo sektoriaus vystymosi įtaką šalies ūkiui  bei trumpalaikes ir ilgalaikes 
sektoriaus pl÷tros prognozes.  

Tyrimo tikslai ir uždaviniai 

Apibūdinami tikslai susiję su BPD priemon÷s vertinimu. 
 

Darbo tikslas Šiuo tyrimu siekiama įvertinti žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s 
veiklų raidos tendencijas ir makroekonominę svarbą, ES 
paramos maisto sektoriui ir kaimo pl÷trai efektyvumą bei 
poveikį šalies ūkiui. 

Numatomi spręsti 
uždaviniai: 

 

Siekiant įgyvendinti pagrindinį projekto tikslą, projektas 
vykdytas 3 etapais, kuriuos atitinka atskiri uždaviniai: 

� 1 uždavinys. Atlikti žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus bei  
kaimo pl÷tros raidos Lietuvoje 2002–2008 m. apžvalgą. 

� 3 uždavinys. Sudaryti žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus 
bei kaimo pl÷tros ekonometrinį modelį, gauti sektoriaus 
raidos ekonometrines prognozes, nustatyti 
priklausomybę nuo ES paramos. Ekonometrinio 
modelio pagalba gautus vertinimus ir prognozes 
papildyti kokybiniais ekspertų vertinimais. 

                                                 
1 “Lietuvos integracijos į ES poveikio Lietuvos ekonomikai 2002–2006 metais (ex-post) vertinimas“ (2007) UAB 
„Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ 
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1. Žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus bei kaimo 
raidos Lietuvoje 2002-2008 m. apžvalga 

Apžvalga šiame skyriuje leidžia įvardinti struktūrinius pokyčius įvykusius per BPD laikotarpių. 
Vertinama, jog dalis šių pokyčių buvo įtakota BPD paramos. 

Lietuva, įgyvendindama žem÷s ūkio politiką, siekia užtikrinti modernaus, konkurencingo žem÷s,  
maisto ir miškų ūkio bei kaimo pl÷trą ir nuosekliai formuoti orientuotą į rinkos poreikius 
maisto sektorių, kaip vieningą si stemą „nuo lauko iki stalo“. Šiame skyriuje pateikiama Lietuvos 
žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus bei kaimo pl÷tros Lietuvoje 2002–2008 m. apžvalga, kurioje 
analizuojami pagrindiniai kiekybiniai sektoriaus rodikliai, pateikiamas kokybinis sektoriaus 
raidos vertinimas. Kiekybin÷ analiz÷s dalis parengta remiantis Statistikos departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministerijos,  Valstybin÷s 
augalų apsaugos tarnybos skelbiamais duomenimis. Skyriuje nagrin÷jamos šalies žem÷s ūkio ir 
maisto pramon÷s sektoriaus raidos tendencijos ir pagrindiniai ekonominiai rodikliai, kartu 
apimant: 

1) Žem÷s ūkio ir susijusių sektorių (toliau – žem÷s ūkio sektorius) veiklas, kurias sudaro 
dvi pagrindin÷s veiklos sritys: augalininkyst÷ ir gyvulininkyst÷ (klasifikuojama EVRK red2 01 
skyriuje „Augalininkyst÷ ir gyvulininkyst÷, medžiokl÷ ir susijusių paslaugų veikla“). Į šį skyrių taip pat įeina 
organin÷ (ekologin÷) žemdirbyst÷, ir genetiškai modifikuotų augalų ir gyvūnų auginimas, augalų 
auginimas atvirame grunte ir šiltnamiuose bei žem÷s ūkio produktų paruošimas pirminei rinkai. 

2) Maisto produktų ir g÷rimų pramon÷s sektoriaus (toliau – maisto ūkio sektorius) 
veiklas, kurios apima tolesnio žem÷s ūkio produktų perdirbimo (klasifikuojama EVRK red2 10 
arba 11 skyriuose „Maisto produktų ir g÷rimų gamyba“). 

1.1. Ekonomin÷s ir socialin÷s sektoriaus raidos apibūdinimas 

1.1.1 Pagrindinių sektoriaus ekonominių rodiklių analiz÷ 

1.1.1.1 Žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus bendroji produkcija 

2007 metais Lietuvos žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje buvo sukurta 15,89 mlrd. Lt arba 
16,2 proc. šalies ūkyje sukurtos bendrosios produkcijos. Palyginti su 2002 metais, 2007 metais 
sektoriuje sukurtos bendrosios produkcijos dalis sumaž÷jo nuo 17,6 proc. iki 16,2 proc. 
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Pav.  1. Bendroji žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriaus produkcija to meto kainomis, mln. litų 
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3 .000,0

6 .000,0

9 .000,0

12 .000,0
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Mln. Lt

Maisto produktų ir g÷rimų gamybos
sekt or iaus produkcija

4.793,9 5.197,8 5.645 ,9 6 .326,6 7.148,9 8.984 ,3

Bendroji žem÷s ūkio produkcija (v isi
ūkiai)

4.363,6 4.497,8 4.552 ,3 5 .117,3 4.913,0 6.912 ,2

Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s
sekt or iaus produkcija iš viso

9.157,5 9.695,6 10.198,2 11.443,9 12.061,9 15.896,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

2002–2007 m. laikotarpiu šalies žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje sukurtos bendrosios 
produkcijos mastas išaugo 73,6 proc. – nuo 9,16 mlrd. Lt iki 15,89 mlrd. Lt (1 pav.). Sparčiausia 
(+87 proc.) augo maisto produktų ir g÷rimų gamybos sektoriuje sukurtos bendrosios produkcijos 
mastas, kuris nagrin÷jamu laikotarpiu padid÷jo nuo 4,79 mlrd. Lt iki 8,98 mlrd. Lt. Bendrosios žem÷s 
ūkio produkcijos padid÷jimas sudar÷ tik 58 proc. – nuo 4,36 mlrd. Lt iki 6,91 mlrd. Lt. 

Būdingi ir žem÷s bei maisto ūkio sektoriuje sukuriamos produkcijos struktūros pokyčiai. 
2002 metais 52 proc. sektoriuje sukuriamos produkcijos sudar÷ maisto produktų ir g÷rimų 
gamybos sektoriaus produkcija bei 48 proc. – bendroji žem÷s ūkio produkcija (1 lentel÷). 
2007 metais maisto produktų ir g÷rimų gamybos sektoriaus sukuriamos produkcijos dalis išaugo 
iki 57 proc., o bendrosios žem÷s ūkio produkcijos dalis sumaž÷jo iki 43 proc. 

Lentel÷ 1. Bendrosios žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus produkcijos struktūra,  proc. 

  2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Bendroji žem÷s ūkio produkcija (visi ūkiai) 48% 46% 45% 45% 41% 43% 
Maisto produktų ir g÷rimų gamybos sektoriaus produkcija 52% 54% 55% 55% 59% 57% 
Žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus produkcija iš viso 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

2002–2007 m. laikotarpiu bendrosios žem÷s ūkio produkcijos mastas išaugo 58 proc. – nuo 4,36 mlrd. 
Lt iki 6,91 mlrd. Lt. Iš jų sparčiau augo augalininkyst÷s sektoriaus produkcijos mastas (+64,9 proc.) -–
nuo 2,41 mlrd. Lt iki 3,98 mlrd. Lt, o gyvulininkyst÷s sektoriuje sukurtos bendrosios produkcijos 
apimtis išaugo tik 50,4 proc. – nuo 1,94 mlrd. Lt iki 2,93 mlrd. Lt (2 pav.). 
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Pav.  2. Bendroji žem÷s ūkio sektoriaus produkcija, to meto kainomis, mln. litų. 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Nagrin÷jamu laikotarpiu keit÷si ir bendrosios žem÷s ūkio produkcijos struktūra. 2002 metais 
augalininkyst÷s ir gyvulininkyst÷s sektorių produkcija sudar÷ atitinkamai 55 proc. ir 45 proc., tuo tarpu 
2007 metais augalininkyst÷s sektoriuje sukuriamos produkcijos dalis išaugo iki 58 proc., o 
gyvulininkyst÷s sektoriuje sumaž÷jo iki 42 proc. (2 lentel÷). 

Lentel÷ 2. Bendrosios žem÷s ūkio sektoriaus produkcijos struktūra,  proc. 

  2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Augalininkyst÷s produkcija 55% 59% 51% 50% 46% 58% 
Gyvulininkyst÷s produkcija 45% 41% 49% 50% 54% 42% 
Bendroji žem÷s ūkio produkcija 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

3 lentel÷je pateikiami duomenys apie bendrosios žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus produkcijos 
apimties pokyčius, palyginti su ankstesniais metais. Remiantis šiais duomenimis, 2002–2007 
metais vidutinis metinis bendrosios žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus produkcijos masto pokytis 
sudar÷ 9,3 proc., iš jų vidutinis metinis bendrosios žem÷s ūkio produkcijos masto pokytis – 
7,9 proc., vidutinis metinis bendrosios žem÷s ūkio produkcijos masto pokytis – 10,7 proc. 
Atskirai analizuojant bendrosios žem÷s ūkio produkcijos struktūrą, pažym÷tina, kad vidutinis 
metinis augalininkyst÷s sektoriaus produkcijos apimties pokytis nagrin÷jamu laikotarpiu sudar÷ 
11,4 proc., vidutinis metinis gyvulininkyst÷s sektoriaus produkcijos apimčių pokytis – 5,9 proc. 

Lentel÷ 3. Bendrosios žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus produkcijos apimties pokytis (to meto kainomis), 
proc. (ankstesni metai = 100proc.) 

  2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 

Bendroji žem÷s ūkio produkcija (visi ūkiai) -6% 3% 1% 12% -4% 41% 
iš jų augalininkyst÷s produkcija -3% 11% -13% 11% -11% 75% 

iš jų gyvulininkyst÷s produkcija -10% -6% 22% 14% 3% 11% 
Maisto produktų ir g÷rimų gamybos sektoriaus 
produkcija -4% 8% 9% 12% 13% 26% 
Žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus produkcija 
iš viso -5% 6% 5% 12% 5% 32% 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

4–5 lentel÷se pateikiami duomenys apie bendrosios žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus produkcijos 
apimties pokyčius palyginamosiomis kainomis. Pateikti duomenys atspindi tas pačias tendencijas: 
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maisto produktų ir g÷rimų gamybos sektoriaus produkcijos apimtis (vidutinis metinis augimas – 
7,8 proc.) augo sparčiau, palyginti su žem÷s ūkio sektoriaus produkcijos apimtimi (vidutinis 
metinis augimas – 3,6 proc.). 

Lentel÷ 4. Maisto produktų ir g÷rimų gamybos sektoriaus produkcijos apimties pokytis (palyginamosiomis 
kainomis), proc. (ankstesni metai = 100 proc.) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Lentel÷ 5. Bendrosios žem÷s ūkio produkcijos apimties pokytis (palyginamosiomis kainomis), proc. 
(ankstesni metai = 100proc.) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Atskirai analizuojant augalininkyst÷s ir gyvulininkyst÷s sektorių bendrosios produkcijos apimčių 
pokyčius, pasteb÷tina, kad atsiribojus nuo kainų kitimo įtakos, abu sektoriai išlaik÷ panašius 
vidutinius augimo tempus: augalininkyst÷s sektoriuje produkcijos apimtis augo vidutiniškai 4,0 
proc. per metus, gyvulininkyst÷s sektoriuje – vidutiniškai 3,9 proc. per metus. 

Apimties pokyčiai, proc. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Maisto produktų ir g÷rimų gamybos sektoriaus 
produkcija 

-1,6 10,1 3,9 8,1 11,6 14,6 

Apimties pokyčiai, proc. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 

Bendroji žem÷s ūkio produkcija 7,4 7,7 -0,4 2,9 -12,9 16,7 

    Iš jų augalininkyst÷s produkcija 7,9 10,7 -5,9 1,8 -27,6 37,1 
    Iš jų gyvulininkyst÷s produkcija 6,8 4,1 7,5 3,9 2,0 -1,0 
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1.1.1.2 Bendroji žem÷s ūkio produkcija pagal apskritis 

Pagal pagaminamos bendros žem÷s ūkio produkcijos apimtį ryškiai išsiskiria du regionai lyderiai - 
Kauno ir Šiaulių apskritys. 2006 m. daugiausia žem÷s ūkio produkcijos buvo pagaminta Kauno 
(19 proc.), Šiaulių (18 proc.), Panev÷žio (13 proc.), Marijampol÷s (12 proc.) ir Vilniaus (10 proc.) 
apskrityse.  

2007 m. lyderio pozicijas už÷m÷ Šiaulių apskritis, kurioje pagamintos bendrosios žem÷s ūkio 
produkcijos apimtis per metus išaugo 56 proc. 2007 m. didžiausia dalis žem÷s ūkio produkcijos 
buvo pagaminta Šiaulių (18 proc.), Kauno (19 proc.), Panev÷žio (13 proc.), Marijampol÷s (12 
proc.) ir Vilniaus (10 proc.) apskrityse.  

Šiose penkiose apskrityse 2006-2007 m. buvo pagaminta atitinkamai 73 proc. ir 72 proc. visos 
bendrosios žem÷s ūkio produkcijos (3 pav.).  

Pav.  3. Bendroji žem÷s ūkio produkcija pagal apskritis 2005-2007 metais, mln. litų 
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Panev. 
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Marij . 
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Klaip÷d. 
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Telšių 
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Utenos 
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Alytaus 
apskr.

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Šiaulių apskritis yra neginčijama augalininkyst÷s sektoriaus lyder÷, kasmet didinanti pagaminamos 
augalininkyst÷s produkcijos dalį. 2006 m. daugiausia augalininkyst÷s produkcijos buvo pagaminta 
Šiaulių (22 proc.), Kauno (21 proc.), Panev÷žio (13 proc.), Marijampol÷s (14 proc.) ir Vilniaus (7 
proc.) apskrityse.  

2007 m. Šiaulių apskrityje pagaminamos augalininkyst÷s produkcijos dalis išaugo nuo 22 proc. iki 
24 proc., Kauno apskrityje sumaž÷jo nuo 21 proc. iki 17 proc., Panev÷žio apskrityje išaugo nuo 
13 proc. iki 16 proc., Marijampol÷s apskrityje sumaž÷jo nuo 14 proc. iki 12 proc., Vilniaus 
apskrityje išliko 7 proc. lygio. 

Šiose penkiose apskrityse 2005-2007 m. buvo pagaminta atitinkamai 73 proc., 78 proc. ir 76 proc. 
visos augalininkyst÷s produkcijos (4 pav.), tai rodo augalininkyst÷s sektoriaus produkcijos 
gamybos koncentracijos did÷jimą min÷tose apskrityse. 
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Pav.  4. Augalininkyst÷s produkcija pagal apskritis 2005-2007 metais, mln. litų 
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Šaltinis: Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Analizuojant gyvulininkyst÷s sektoriuje pagamintos produkcijos pasiskirstymą pagal apskritis, 
min÷tina, kad čia struktūrinis pasiskirstymas 2005-2007 m. laikotarpiu nesikeit÷. Daugiausia 
gyvulininkyst÷s produkcijos pagaminama Kauno (17 proc.), Šiaulių (14 proc.), Panev÷žio (13 
proc.), Vilniaus (12 proc.) ir Marijampol÷s (10 proc.) apskrityse. Šiose penkiose apskrityse 2005-
2007 m. buvo pagaminama 67 proc. visos gyvulininkyst÷s produkcijos (5 pav.).  

Pav.  5. Gyvulininkyst÷s produkcija pagal apskritis 2005-2007 metais, mln. litų 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Lietuvoje augalininkyst÷s produkcija sudar÷ 58 proc., gyvulininkyst÷s produkcija – 42 proc. visos 
2007 m. pagamintos žem÷s ūkio produkcijos. Panašus struktūrinis pasiskirstymas būdingas ir 
apskričių mastu (6 pav.): 
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- Apskritys, kuriose vyrauja augalininkyst÷s produkcija: Šiaulių apskritis - augalininkyst÷s 
produkcija sudaro 70 proc., Panev÷žio apskritis – 62 proc., Marijampol÷s apskritis – 61 proc. 

- Apskritys, kuriose vyrauja gyvulininkyst÷s produkcija: Vilniaus apskritis - 
augalininkyst÷s produkcija sudaro 55 proc., Klaip÷dos apskritis – 54 proc., Utenos apskritis 
– 54 proc. 

Pav.  6. Bendrosios žem÷s ūkio produkcijos struktūra pagal apskritis 2007 metais, mln. litų 

659

330379
457

1.366

1.002

777

444

1.199

299

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Mln. Lt

Gyvulininkyst÷s produkcija 133 508 239 304 380 408 232 189 180 363

Augalininkyst ÷s produkcija 165 691 204 474 622 958 225 191 151 296

Bendroji žem÷s ūkio produkcija 299 1.199 444 777 1.002 1.366 457 379 330 659

Alytaus 
apskr.

Kauno 
apskr.

Klaip÷d. 
apskr.

Marij. 
apskr.

Panev. 
apskr.

Šiaulių 
apskr.

Taurag. 
apskr.

Telšių 
apskr.

Utenos 
apskr.

Vilniaus 
apskr.

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
 
Lyginant žem÷s ūkio produkcijos struktūrą pagal apskritis 2005–2007 metais, galima teigti, kad 
didesn÷ specializacija augalininkyst÷s srityje būdinga Šiaulių apskrityje (augalininkyst÷s 
produkcijos dalis apskrityje išaugo nuo 59 proc. iki 70 proc.), Panev÷žio apskrityje 
(augalininkyst÷s produkcijos dalis išaugo nuo 51 proc. iki 62 proc.), Alytaus apskrityje 
(augalininkyst÷s produkcijos dalis išaugo nuo 47 proc. iki 55 proc.). 
 
Gyvulininkyst÷s produkcijos dalis 2005–2007 m. laikotarpiu visose apskrityse maž÷jo. Didesn÷ 
specializacija gyvulininkyst÷s srityje pastebima Klaip÷dos apskrityje (gyvulininkyst÷s produkcijos 
dalis apskrityje sumaž÷jo nuo 56 proc. iki 54 proc.), Utenos apskrityje (gyvulininkyst÷s 
produkcijos dalis sumaž÷jo nuo 59 proc. iki 54 proc.), Taurag÷s apskrityje (gyvulininkyst÷s 
produkcijos dalis sumaž÷jo nuo 53 proc. iki 51 proc.), Telšių apskrityje (gyvulininkyst÷s 
produkcijos dalis sumaž÷jo nuo 55 proc. iki 50 proc.). Šiose apskrityse gyvulininkyst÷s produkcija 
išlieka vyraujanti, o jos dalis, palyginti su bendra žem÷s ūkio produkcijos struktūra, sumaž÷jo ne 
taip ženkliai. 
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1.1.1.3 Gyvulininkyst÷s sektoriaus produkcija 

Nagrin÷jant gyvulininkyst÷s produktų gamybą, min÷tina, kad 2002–2007 m. laikotarpiu 
sparčiausia augo vilnos (+2,2 karto) ir m÷sos produktų (atitinkamai gyvuoju svoriu padid÷jo 
48 proc., skerdenų svoriu padid÷jo 45 proc.) gamyba. Pieno buvo primelžta tik 9 proc. daugiau. 

Lentel÷ 6. Gyvulininkyst÷s produktų gamyba 

 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 

M÷sa (tūkst. tonų):       
Gyvasis svoris 235,2 264,9 302,6 335,7 335,3 348,8 
Skerdenos svoris 173,6 196,3 221,1 238,6 246,6 252,3 

Kiaušiniai, mln. vienetų 799,1 810,7 862,6 864,1 929,3 959,1 
Surinkta kiaušinių vidutiniškai iš dedekl÷s, vnt. 4003 4015 4176 4312 4484 4708 
Primelžta pieno, tūkst. tonų 1770,9 1796,1 1848,7 1861,6 1891,3 1936,6 
Primelžta pieno vidutiniškai iš karv÷s, l 2,9 2,6 2,8 2,0 2,0 2,1 
Vilna (fiziniu svoriu), tonos 36 35 47 44 58 78 
Prikirpta vilnos nuo avies, kg 2,9 2,6 2,8 2,0 2,0 2,1 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Reikia min÷ti, kad nagrin÷jamu laikotarpiu sumaž÷jo sektoriaus našumas: 2007 m., palyginti su 
2002 metais, vidutinis primilžis iš karv÷s sumaž÷jo 28 proc., vilnos nuo avies vidutiniškai buvo 
nukirpta 28 proc. mažiau, ir tik kiaušinių vidutiniškai iš dedekl÷s buvo surinkta 17,6 proc. daugiau. 

Toliau (5–9 pav.) pateikiami gyvulininkyst÷s sektoriaus produkcijos gamybos apimties duomenys 
2002–2007 m. laikotarpiu pagal produktus ir apskritis. 

Pav.  7. M÷sos gamybos pokytis, palyginti su pra÷jusiais metais 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

M÷sos gamyba gyvuoju svoriu Lietuvoje 2003–2005 m. augo vidutiniškai 12,5 proc., 2006 m. 
buvo fiksuojamas 0,12 proc. sul÷t÷jimas ir 2007 m. v÷l įvyko 4,03 proc. padid÷jimas. Gamyba 
skerdenos svoriu visuomet augo, tačiau augimo tempai nebuvo vienodi: 2003–2004 m. augimas 
sudar÷ 12,9 proc., 2005 metais – 7,91 proc., o 2006–2007 m. – vidutiniškai 2,83 proc. Galima 
teigti, kad 2006–2007 m. buvo savotiškas m÷sos gamybos lūžis, kurio metu m÷sos produktų 
gamybos masto augimas ženkliai sumaž÷ja. 

Didžiąją dalį sektoriuje pagamintos m÷sos produkcijos (43 proc.) sudaro kiauliena, jautienos ir 
veršienos kiekvienais metais pagaminama apie 31 proc., paukštienos – apie 25,5 proc., kitos 
m÷sos – apie 0,5 proc. daugiau. Vertinant santykinę m÷sos gamybos apimtį, atskirų m÷sos rūšių 
struktūra išlieka panaši, tačiau vertinant absoliučius skaičius, matyti, kad nuo 2002 metų nuo 49,4 
proc. iki 40,5 proc. sumaž÷jo kiaulienos gamybos apimtis ir nuo 17,9 proc. iki 26,7 proc. padid÷jo 
paukštienos gamybos apimtis.  
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Pav. 8. M÷sos gamyba pagal rūšis visuose ūkiuose (gyvuoju svoriu), tūkst. tonų 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

2007 m. šalies gyvulininkyst÷s sektoriuje gyvuoju svoriu buvo realizuota skersti 348,8 tūkst. tonų 
gyvulių ir paukščių. Iš jų daugiausiai Kauno apskrityje (23 proc.), Vilniaus apskrityje (14 proc.), 
Panev÷žio (13 proc.), Šiaulių (12 proc.) ir Marijampol÷s (10 proc.) apskrityse. Šios apskritys 
pateik÷ rinkai 73 proc. visų šalyje realizuotų skersti gyvulių ir paukščių. 

Lentel÷ 7. Realizuota skersti gyvulių ir paukščių pagal apskritis (gyvuoju svoriu), tonų 

Apskritis 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Alytaus apskr. 11.397 11.411 12.286 14.047 14.191 16.030 
Kauno apskr. 39.704 43.938 56.096 68.949 76.177 81.370 
Klaip÷dos apskr. 20.588 22.672 25.959 28.000 27.025 22.049 
Marijampol÷s apskr. 22.857 24.927 29.921 30.782 30.430 35.251 
Panev÷žio apskr. 34.938 44.171 41.760 44.561 46.335 46.929 
Šiaulių apskr. 31.658 36.575 39.188 43.753 41.066 42.571 
Taurag÷s apskr. 17.936 20.055 22.342 24.552 23.047 21.948 
Telšių apskr. 14.089 14.380 16.721 17.214 15.710 15.456 
Utenos apskr. 11.736 12.480 16.417 19.395 18.277 19.029 
Vilniaus apskr. 30.283 34.261 41.899 44.382 43.014 48.176 
Iš viso Lietuvoje: 235.186 264.870 302.589 335.635 335.272 348.809 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s. 

Primelžto pieno kiekis šalyje nuolat, tačiau l÷tai did÷jo – vidutinis augimo tempas sudar÷ 
1,81 proc. per metus. Tačiau sektoriaus našumas, vertinant pagal vidutiniškai iš karv÷s primelžto 
pieno kiekį, nagrin÷jamu laikotarpiu krito: 2003 m. sumaž÷jo 10,34 proc., 2004 m. – augo 
2,93 proc., 2005 m. v÷l matomas ryškus 28,57 proc. sumaž÷jimas, 2006 m. liko to paties lygio ir 
tik 2007 m. matomas 5,0 proc. augimas. 

Pav. 9. Primelžto pieno pokytis, lyginant su pra÷jusiais metais 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
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2007 m. šalies gyvulininkyst÷s sektoriuje buvo primelžta 1,93 mln. tonų pieno - iš jų daugiausiai 
Šiaulių apskrityje (16 proc.), Kauno (14 proc.), Panev÷žio (13 proc.), Marijampol÷s (11 proc.) ir 
Taurag÷s (10 proc.) apskrityse. Šiose apskrityse surinkta 65 proc. viso šalyje primelžto pieno. 

Lentel÷ 8. Primelžta pieno pagal apskritis, tonų 

Apskritis 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Alytaus apskr. 103.758 109.971 106.449 106.291 101.286 95.581 
Kauno apskr. 257.205 261.007 273.004 273.806 280.770 271.932 
Klaip÷dos apskr. 159.359 158.097 165.578 165.603 164.034 174.282 
Marijampol÷s apskr. 198.606 197.155 202.503 210.372 211.390 221.083 
Panev÷žio apskr. 238.790 238.183 238.232 244.132 250.838 260.386 
Šiaulių apskr. 275.620 278.248 284.201 290.868 297.088 308.385 
Taurag÷s apskr. 145.442 152.188 157.896 157.317 166.098 187.925 
Telšių apskr. 120.922 123.416 127.601 125.938 134.964 136.247 
Utenos apskr. 131.279 131.842 137.922 134.116 131.524 129.986 
Vilniaus apskr. 139.903 145.936 155.312 153.127 153.303 150.805 
Iš viso Lietuvoje: 1.770.884 1.796.043 1.848.698 1.861.570 1.891.295 1.936.612 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Kiaušinių surinkimo kiekis 2002–2007 m. laikotarpiu taip pat nebuvo tolygus: 2003 m. padid÷jo 
0,3 proc., 2004 m. – padid÷jo dar 6,4 proc., o 2005 m. augimo tempai ženkliai sumaž÷jo – iki  
0,17 proc., 2006–2007 m. augimo tempai sudar÷ atitinkamai 7,55 proc. ir 3,21 proc. Kiaušinių 
surinkimo iš dedeklių augimo tempai po ženklaus padid÷jimo 2004 m. išlaik÷ tų metų lygį ir 
vidutiniškai siek÷ 4,06 proc. 

Pav.  10. Kiaušinių surinkimo pokytis, lyginant su pra÷jusiais metais 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

2007 m. šalies gyvulininkyst÷s sektoriuje buvo surinkta 959 mln. vnt. kiaušinių. Iš jų daugiausiai 
Vilniaus (42 proc.), Telšių (13 proc.), Kauno (12 proc.), Klaip÷dos (11 proc.) ir Šiaulių (7 proc.) 
apskrityse. Šiose apskrityse surinkta 85 proc. visų šalyje pagamintų kiaušinių. 

Lentel÷ 9. Surinkta kiaušinių pagal apskritis, mln. vnt. 

Apskritis 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Alytaus apskr. 29 36 33 34 26 13 
Kauno apskr. 142 137 130 115 111 112 
Klaip÷dos apskr. 84 74 78 75 70 109 
Marijampol÷s apskr. 32 23 21 21 21 21 
Panev÷žio apskr. 56 58 52 54 55 58 
Šiaulių apskr. 66 59 63 57 58 64 
Taurag÷s apskr. 16 16 14 15 14 16 
Telšių apskr. 34 40 73 92 146 123 
Utenos apskr. 28 34 38 30 36 40 
Vilniaus apskr. 312 334 360 371 392 403 
Iš viso Lietuvoje: 799 811 863 864 929 959 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
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Vilnos gamybos apimtis 2006–2007 m., palyginti su pra÷jusiais metais, augo atitinkamai 
31,8 proc. ir 34,48 proc. Vidutiniškai nuo avių prikerpamos vilnos apimtis 2006–2007 m. 
laikotarpiu išaugo tik 5 proc. 

Pav.  11. Vilnos gamybos (fiziniu svoriu) pokytis, palyginti  su pra÷jusiais metais 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

2007 m. šalies gyvulininkyst÷s sektoriuje buvo nukirpta 78,2 tonos vilnos. Iš jų daugiausia Utenos 
(23 proc.), Panev÷žio (18 proc.), Vilniaus (12 proc.), Telšių (11 proc.) ir Kauno (9 proc.) 
apskrityse. Šiose apskrityse surinkta 73 proc. visos šalyje nukirptos vilnos. 

Lentel÷ 10. Vilnos gamybos (fiziniu svoriu) apimtis pagal apskritis, 100 kg 

Apskritis 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Alytaus apskr. 24 17 25 25 45 61 
Kauno apskr. 33 26 33 31 43 74 
Klaip÷dos apskr. 20 19 28 17 21 26 
Marijampol÷s apskr. 16 16 19 15 26 33 
Panev÷žio apskr. 34 43 57 50 88 139 
Šiaulių apskr. 34 37 71 91 38 50 
Taurag÷s apskr. 20 19 23 19 19 38 
Telšių apskr. 51 37 44 32 69 86 
Utenos apskr. 66 75 90 85 141 178 
Vilniaus apskr. 62 58 78 73 89 97 
Iš viso Lietuvoje: 360 347 468 438 579 782 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Lyginant pagrindinių gyvulininkyst÷s produktų gamybos apimtį, tenkančią vienam gyventojui, 
pažym÷tina, kad 2002–2007 metais pieno primilžis vienam gyventojui išaugo 12,5 proc., m÷sos 
(skerdienos) vienam gyventojui pagaminta 50 proc. daugiau, kiaušinių surinkta 25,9 proc. daugiau 
(11 lentel÷). Tačiau šie duomenys nesudaro galimyb÷s daryti išvadų apie sektoriaus našumo 
augimą, kadangi, Statistikos departamento duomenimis, nagrin÷jamu laikotarpiu gyventojų 
skaičius šalyje sumaž÷jo daugiau kaip 3 proc., o įvertinus realius emigracijos mastus – dar labiau. 

Lentel÷ 11. Pagrindinių žem÷s ūkio produktų gamyba, tenkanti vienam gyventojui, kg 

 1999 m. 2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Pienas 486 493 497 510 520 538 545 557 574 
Kiaušiniai 207 198 213 230 235 251 253 274 284 
M÷sa (skerdiena) 55 53 43 50 57 64 70 73 75 
Kiauliena 26 24 21 27 30 33 35 36 34 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s. 

Didžioji dalis pagamintos produkcijos yra realizuojama – priklausomai nuo produkto realizacija 
siekia nuo 50,7 iki 86,6 proc. Svarbu pažym÷ti, kad m÷sos ir pieno supirkimo dalis auga, o 
kiaušinių maž÷ja. 
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Lentel÷ 12. Gyvulininkyst÷s produktų supirkimo apimtis 

 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
M÷sa: gyvasis svoris (tūkst. tonų) 145,1 191,2 199,5 234,7 253,5 .. 
Dalis pagamintoje produkcijo je, proc. 61.7 72.2 65.9 69.9 75.6  … 
M÷sa: skerdenos svoris (tūkst. tonų) 94,5 123,4 128,8 150,1 163,7 172,8 
Dalis pagamintoje produkcijo je, proc. 54.4 62.9 58.3 62.9 66.4 68.5 
Kiaušiniai , mln. vienetų 521,2 466,3 485,7 487,4 483,3 486,0 
Dalis pagamintoje produkcijo je, proc. 65.2 57.5 56.3 56.4 52.0 50.7 
Natūralaus riebumo pienas, tūkst. tonų 970,6 1026,1 1140,0 1200,7 1296,6 1388,8 
Dalis pagamintoje produkcijo je, proc. 54.8 57.1 61.7 64.5 68.6 71.7 
Pienas, perskaičiuotas į bazinį riebumą, tūkst. tonų 1141,2 1226 1370,8 1432,8 1555,8 1677,9 
Dalis pagamintoje produkcijo je, proc. 64.4 68.3 74.1 77.0 82.3 86.6 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

2002–2003 m. būdingas žem÷s ūkio produktų kainų maž÷jimas, tačiau pradedant 2004 metais 
bendras žem÷s ūkio produktų kainų lygis kasmet augo. Išskirtinas kiek ženklesnis pieno (vidutinis 
metinis supirkimo kainų augimas sudar÷ 6,3 proc.) ir kiaušinių (vidutinis metinis supirkimo kainų 
augimas sudar÷ 3,4 proc.) kainų augimas, o m÷sos supirkimo kainos maž÷jo (vidutinis metinis 
supirkimo kainų kritimas sudar÷ 2,6 proc.) (13 lentel÷).  

Lentel÷ 13. Gyvulininkyst÷s produktų supirkimo kainų indeksai, palyginti su pra÷jusiais metais 

  2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 

Žem÷s ūkio produktai, iš viso 99,6 89,2 101,0 113,1 118,0 119,9 
Gyvuliai ir gyvulininkyst÷s produktai: 85,4 88,1 112,7 113,4 102,2 111,7 
Gyvuliai iš viso 79,3 83,4 112,3 109,7 101,1 98,5 
Galvijai 85,0 68,4 129,7 130,9 106,3 94,0 
Kiaul÷s 73,0 94,9 110,0 98,4 100,1 98,6 
Avys ir ožkos 108,2 101,8 95,4 86,4 91,8 97,9 
Paukščiai 84,6 84,8 91,2 99,5 89,7 114,3 
Gyvulininkyst÷s produktai 90,6 91,6 113,0 116,0 102,9 120,1 
Pienas 92,4 88,0 117,8 117,5 102,4 119,9 
Kiaušiniai 78,3 121,9 82,8 106,0 108,6 122,7 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Iš m÷sos produktų 2002–2007 m. laikotarpiu pabrango tik galvijų supirkimo kainos (kainos kilo 
vidutiniškai 2,4 proc. per metus). Kiaulienos, avienos ir paukščių supirkimo kainos ataskaitiniu 
laikotarpiu nežymiai krito (vidutiniškai per metus atitinkamai 4,2 proc., 3,1 proc. ir 6 proc.). 

1.1.1.4 Augalininkyst÷s sektorius 

Deklaruojamų pas÷lių plotas šalyje 2002-2007 m. laikotarpiu išaugo 19 proc. - nuo 1,446 mln. ha 
iki 1,727 mln. ha. Ypač sparčiai (2,9 karto) išaugo rapsų pas÷lių plotai (14 lentel÷). 

Lentel÷ 14 Pas÷lių plotas, tūkst. ha 

 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Visi pas÷liai 1446,1 1370,7 1430,5 1749,6 1752,8 1727,0 
Javai 918,0 864,6 878,5 956,1 962,9 1003,3 
Ankštiniai augalai grūdams 36,2 21,6 30,5 35,8 43,0 40,7 
Linai 9,5 9,4 5,8 4,3 2,2 0,7 
Rapsai 60,0 66,6 100,6 109,4 150,8 174,4 
Cukriniai runkeliai 29,2 25,6 23,3 21,0 18,5 16,9 
Bulv÷s 99,2 93,6 79,3 74,0 57,8 52,8 
Lauko daržov÷s 20,7 27,1 20,4 20,7 15,5 14,9 
Pašariniai augalai ariamoje žem÷je 263,4 250,3 280,9 515,2 492,8 411,2 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
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Šalyje užaugintas grūdinių kultūrų derlius 2007 metais, palyginti su 2002 metais, išaugo 18 proc., o 
daržovių derlius nagrin÷jamu laikotarpiu sumaž÷jo 3 proc. 

Pav.  12. Svarbiausi augalininkyst÷s sektoriaus rodikliai 

Pas÷liai, tūkst. ha Derlius, tūkst. tonų 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Šalyje užaugintas grūdinių kultūrų derlius 2007 metais, palyginti su 2002 metais, išaugo 18 proc., o 
daržovių derlius nagrin÷jamu laikotarpiu sumaž÷jo 3 proc. 

Pav.  13. Pas÷lių plotų pasiskirstymas Lietuvoje pagal apskritis 2005-2007 metais, tūkst. ha 
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2006 361 285,3 272,5 195,6 129,7 122 ,4 124,6 121,2 68,3 72,2

2007 36 8,3 280,5 255,6 199,5 131,6 126 ,8 120,3 119,6 62,5 62,2
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

2007 metų duomenimis, didžiausi pas÷lių plotai buvo Šiaulių apskrityje (21 proc. visų šalies 
pas÷lių ploto), Panev÷žio apskrityje (16 proc.), Kauno apskrityje (15 proc.) ir Marijampol÷s 
apskrityje (12 proc.).  

Šiose apskrityse gautas ir didžiausias grūdinių kultūrų derlius: Šiaulių apskrityje (28 proc. viso 
šalyje užauginto grūdinių kultūrų derliaus), Panev÷žio apskrityje (18 proc.), Kauno apskrityje (17 
proc.) ir Marijampol÷s apskrityje (14 proc.) 
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Pav.  14. Grūdinių kultūrų derlius Lietuvoje pagal apskritis 2005-2007 metais, tūkst. tonų 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Analizuojant augalininkyst÷s kultūrų derlingumo pokyčius, reiktų išskirti kukurūzus, kurių 
derlingumas 2002-2007 metų laikotarpiu išaugo 69 proc. bei grikius, kurių derlingumas išaugo 54 
proc. Vidutinis javų ir rugių derlingumas nagrin÷jamu laikotarpiu išaugo atitinkamai 7,7 proc. ir 
8,7 proc., avižų – 9,6 proc. (15 lentel÷). 

Lentel÷ 15. Augalininkyst÷s kultūrų derlingumas, 100 kg iš 1 ha 

 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Grūdiniai augala i 27,3 30,2 32,1 28,9 18,8 29,4 

Javai 27,7 30,4 32,5 29,4 19,3 30,1 
Rugiai 22,8 24,6 25,4 21,2 17,6 23,7 
Avižos 17,7 23,8 22,3 19,2 10,6 19,4 
Grikiai 6,2 9 5,9 5,5 2,8 9,6 
Varpinių mišiniai 14,9 20 20,8 18,3 10,2 19,2 
Kukurūzai 28,5 31,7 22 30,8 23,6 48,2 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Vertinant gamybos apimtį vienam gyventojui, 2007 metais, palyginti su 2002 metais, grūdų buvo 
užauginta 21 proc. daugiau, daržovių – tiek pat, kitų augalininkyst÷s kultūrų apimtis vienam 
gyventojui žymiai sumaž÷jo: cukrinių runkelių – 32 proc. mažiau, linų pluošto – 94 proc. proc. 
mažiau, bulvių – 61 proc. mažiau, vaisių ir uogų – 37 proc. mažiau (16 lentel÷). 

Lentel÷ 16. Pagrindinių žem÷s ūkio produktų gamyba, tenkanti vienam gyventojui, kg 

 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Grūdai 750 776 849 841 558 911 

Cukriniai runkeliai 303 283 263 234 211 237 
Linų pluoštas 1,8 2,9 1,7 1 0,1 0,1 
Daržov÷s 84 159 110 108 66 84 
Bulv÷s 441 418 297 262 135 171 
Vaisiai ir uogos 27 33 14 35 37 17 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
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Lentel÷ 17. Augalininkyst÷s produktų supirkimo apimtis, tūkst. tonų 

 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Grūdai 715,3 1128,7 1403,4 1782,4 1162,2 1162,2 
Cukriniai runkeliai 1051,5 1074,4 .. .. .. .. 
Linų pluoštas 6,2 10,0 4,6 2,0 0,3 0,3 
Daržov÷s 24,7 36 33,6 34,8 40,6 42,4 
Bulv÷s 15,8 32,4 21,2 12,8 14,1 17,2 
Vaisiai ir uogos 39,9 76,4 14,0 74,3 83,2 57,0 
Rapsai 96,3 109,9 172,6 215,1 136,5 329,8 
Cukriniai runkeliai, įskaitomuoju svoriu 994,4 977,4 904,9 798,5 716,4 716,4 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

2002–2007 m. augalininkyst÷s produktų kainos augo sparčiau, palyginti su gyvulininkyst÷s 
produktų supirkimo kainomis. Vidutinis metinis augalininkyst÷s kultūrų supirkimo kainų augimas 
sudar÷ 10,8 proc., o vidutinis metinis gyvulininkyst÷s produkcijos kainų augimas – 2,25 proc. 

Lentel÷ 18. Augalininkyst÷s produktų supirkimo kainų indeksai, palyginti su pra÷jusiais metais 

 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Žem÷s ūkio produktai, iš viso: 99,6 89,2 101,0 113,1 118,0 119,9 
Gyvuliai ir gyvulininkyst÷s produktai: 85,4 88,1 112,7 113,4 102,2 111,7 
Augalininkyst÷s produktai: 112,6 90,0 93,1 112,8 131,0 125,3 
Javai 104,3 98,3 100,4 83,9 118,3 155,2 
Rapsų s÷klos 107,7 100,6 94,7 89,3 116,6 123,1 
Ankštiniai augalai 91,7 94,2 93,5 84,2 105,4 144,2 
Cukriniai runkeliai 92,4 99,8 105,2 124,1 72,6 99,9 
Linų pluoštas 92,3 100,1 142,4 69,8 77,1 100,0 
Daržov÷s 75,1 172,2 73,1 125,3 124,1 106,4 
Bulv÷s 143,9 60,4 93,0 154,4 157,4 110,9 
Vaisiai ir uogos 118,5 170,6 86,1 82,7 113,5 283,2 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
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1.1.1.5 Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje sukuriama bendroji prid÷tin÷ vert÷ 

Lietuvos žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje 2007 metais buvo sukurta 7,1 mlrd. Lt 
prid÷tin÷s vert÷s, iš jų žem÷s ūkio sektoriuje – 3,9 mlrd. Lt (54 proc.), o maisto pramon÷s 
sektoriuje – 3,2 mlrd. Lt (46 proc.). Per 2008 m. I  pusmetį žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s 
sektoriuje buvo sukurta 3,6 mlrd. Lt prid÷tin÷s vert÷s, iš jų žem÷s ūkio sektoriuje – 2,0 mlrd. Lt 
(56 proc.), o maisto pramon÷s sektoriuje – 1,6 mlrd. Lt (44 proc.). 

Pav.  15. Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje sukuriama bendroji prid÷tin÷ vert÷ to meto kainomis, 
mlrd. litų 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

 
2002–2007 m. laikotarpiu Lietuvos žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje sukuriama bendroji 
prid÷tin÷ vert÷ išaugo 65 proc. – nuo 4,3 mlrd. Lt iki 7,1 mlrd. Lt. Kiek sparčiau (+68 proc.) augo 
maisto pramon÷s sektoriuje sukuriama prid÷tin÷ vert÷. Žem÷s ūkio sektoriuje nagrin÷jamu 
laikotarpiu sukurtos prid÷tin÷s vert÷s augimas sudar÷ 56 proc. 

S÷kmingus sektoriaus rezultatus (aukštą prid÷tinę vertę) l÷m÷: 

• geras žem÷s ūkio kultūrų derlius; 

• žem÷s ūkio produkcijos supirkimo kainų (ypač grūdų ir pieno) ženklus padid÷jimas, 
kuriam įtakos tur÷jo situacija pasaulin÷se rinkose. 

Lietuvoje žem÷s ūkio sektoriuje 2007 m. buvo sukurta 8,1 proc. visos šalies ūkyje sukurtos 
prid÷tin÷s vert÷s. Nepaisant to, kad šis rodiklis pastaraisiais metais maž÷jo, Lietuvoje žem÷s ūkio 
ir maisto pramon÷s sektoriaus ind÷lis vis dar išlieka didesnis nei Europos Sąjungos šalių senbuvių 
vidurkis. 

Žem÷s ūkio sektorius sukūr÷ 4,4 proc., o maisto pramon÷s sektorius – 3,3 proc. visos šalies ūkyje 
sukurtos prid÷tin÷s vert÷s. 
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Pav.  16. Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje sukuriamos bendrosios prid÷tin÷s vert÷s dalis bendroje 
prid÷tin÷s vert÷s dalyje (skaičiuojant to meto kainomis), proc. 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Didžiausia dalis žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s 2007 
metais buvo sukurta Kauno ir Šiaulių apskrityse (po 18 proc.). Trečioje vietoje pagal šį rodiklį yra 
Panev÷žio apskritis (12 proc.), toliau – Vilniaus apskritis (12 proc.), Marijampol÷s apskritis (10 
proc.) ir Klaip÷dos apskritis (8 proc.). 

Pav.  17. Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje sukuriama bendroji prid÷tin÷ vert÷ pagal apskritis (to 
meto kainomis), mlrd. Lt 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
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1.1.1.6 Eksporto dinamika ir struktūra 

Vienas svarbiausių kriterijų, parodančių sektoriaus potencialą ir konkurencingumą, yra sektoriuje 
pagamintos produkcijos eksporto apimtis ir užsienio prekybos balansas. 18 pav. pateikiami 
duomenys apie žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriaus produkcijos importo ir eksporto (įsk. 
reeksportą) apimtis. 

Pav.  18. Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriaus produkcijos užsienio prekybos balansas (įsk. 
reeksportą), mln. litų 
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* 2008 m. prognoz÷, sudaryta atsižvelgiant į 2008 m. I-III ketvirčių rezultatus. 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Pav.  19. Žem÷s ūkio sektoriaus produkcijos užsienio prekybos balansas (įsk. reeksportą), mln. litų 
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* 2008 m. prognoz÷, sudaryta atsižvelgiant į 2008 m. I-III ketvirčių rezultatus. 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
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2002–2007 metais žem÷s ūkio ir maisto sektoriuje pagamintos produkcijos apimtis išaugo 
2,7 karto, importo apimtis išaugo 2,1 karto. D÷l šių pokyčių, kuriuos didžiąja dalimi l÷m÷ Lietuvos 
naryst÷ Europos Sąjungoje bei finansin÷ Europos Sąjungos parama žem÷s ūkiui, Lietuvos žem÷s 
ūkio ir maisto sektoriuje pagamintos produkcijos užsienio prekybos balansas nuo 2005 metų yra 
teigiamas. 

Lentel÷ 19. Pagrindinių žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriaus užsienio prekybos rodiklių kitimas, mln. Lt 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

Importas        
Žem÷s ūkio sektorius 554,0 611,8 701,4 850,2 1.331,7 1.637,3 2.344,8 

Maisto pramon÷s sektorius 1.714,5 1.779,6 2.203,7 2.755,5 3.456,1 4.222,2 4.961,9 
Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s 
sektorius iš viso 2.268,5 2.391,4 2.905,1 3.605,8 4.787,8 5.859,5 7.306,8 

Eksportas        

Žem÷s ūkio sektorius 291,0 537,2 594,9 955,8 1.313,9 2.146,8 3.060,9 

Maisto pramon÷s sektorius 1.565,5 1.756,7 2.264,7 2.935,0 3.671,7 4.686,6 5.125,1 
Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s 
sektorius iš viso 1.856,5 2.293,9 2.859,6 3.890,7 4.985,6 6.833,3 8.185,9 

Užsienio prekybos balansas        

Žem÷s ūkio sektorius -263,0 -74,5 -106,5 105,5 -17,8 509,4 716,0 

Maisto pramon÷s sektorius -149,0 -22,9 60,9 179,4 215,5 464,4 163,1 
Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s 
sektorius iš viso -412,0 -97,5 -45,5 285,0 197,8 973,8 879,2 

* 2008 m. prognoz÷, sudaryta atsižvelgiant į 2008 m. I-III ketvirčių rezultatus. 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
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1.1.1.7 Užimtumas, darbo našumas ir pajamos  

 
Pažym÷tina, kad gyventojų skaičius Lietuvos kaime pastaraisiais dešimtmečiais nuolat maž÷jo. 
1980–2008 m. (sausio 1 d. duomenys) gyventojų skaičius šalies kaimo sektoriuje sumaž÷jo 
15,4 proc. 

Pav.  20. Gyventojų skaičiaus pokytis Lietuvos kaime 1980-2008 metais, mln. asmenų 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
 
Sparčiai maž÷ja dirbančiųjų skaičius žem÷s ūkio srityje. Kaip rodo Statistikos departamento 
duomenys, 2006 metais žem÷s ūkyje dirbo 172,8 tūkst. 2007 metais žem÷s ūkyje ir kitose 
susijusios veiklos srityse dirbo 156,9 tūkst. žmonių – 97,6 tūkst. vyrų (62 proc.) ir 59,3 tūkst. 
moterų (38proc.). Balansas 60 proc. vyrų / 40 proc. moterų išlieka toks pat su kelių procentų 
svyravimais kiekvienais metais. 2003 metais, prieš Lietuvai tampant ES nare, šiose srityse dirbo 
255,5 tūkst. gyventojų. Dirbantieji žem÷s ūkyje ir jį aptarnaujančiose veiklose pernai dirbo 11,5 
proc. šalies dirbančiųjų. 

Pav.  21. Užimtumas žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje, tūkst. asmenų 
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*Dirbantie ji žem÷s ūkio bendrov÷se 
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** Sąlygin is darbuotojų skaičius maisto pramon÷s įmon÷se be individualių įmonių. 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
Absoliučiais skaičiais dirbančiųjų skaičius maž÷jo. Ši tendencija matoma jau nuo 2003 metų tiek 
tarp vyrų, tiek tarp moterų– iš viso kiekvienais metais maž÷ja apie 25 tūkst. žem÷s ūkyje dirbančių 
asmenų (apie 10 proc.). 

Pav.  22. Užimtumas žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje pagal lytį, tūkst. asmenų 
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*Dirbantie ji žem÷s ūkio bendrov÷se ir sąlyginis darbuotojų skaičius maisto pramon÷s įmon÷se be individualių 
įmonių. 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Prid÷tin÷ vert÷, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai, 2004–2007 metų laikotarpiu (t. y. 
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą) žem÷s ūkio sektoriuje išaugo 93 proc., t. y. beveik 2 kartus. 
Sektoriuje sukuriama prid÷tin÷ vert÷, tenkanti vienam užimtajam, nagrin÷jamu laikotarpiu išaugo 
100 proc. 

Lentel÷ 20. Žem÷s ūkio sektoriaus darbo našumas 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Prid÷tin÷ vert÷, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai, Lt 7,64 8,58 10,20 11,89 16,55 

Darbo našumo pokytis, palyginti su pra÷jusiais metais, proc.  12,3 18,9 16,6 39,2 
Prid÷tin÷ vert÷, tenkanti vienam užimtajam, Lt 12734 14596 17895 20663 29159 
Prid÷tin÷s vert÷s sukurtos vienam dirbančiajam pokytis, palyginti 
su pra÷jusiais metais, proc.  14,6 22,6 15,5 41,1 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Palankios tendencijos žem÷s ūkyje l÷m÷ spartų žemdirbių pajamų augimą. 2007 metais žemdirbių 
namų ūkių vidutin÷s m÷nesin÷s disponuojamos pajamos, tenkančios vienam namų ūkio nariui, 
sudar÷ 969,9 Lt. Nuo 2004 metų žemdirbių namų ūkių disponuojamos pajamos viršija visų kaimo 
gyventojų pajamas ir atotrūkis kiekvienais metais did÷ja. 2007 metais jis siek÷ 278,6 Lt. Taip pat 
2006 metais išryšk÷jusi tendencija, kad žemdirbių pajamos ima viršyti ir miesto gyventojų 
pajamas, dar labiau sustipr÷jo 2007 metais ir skirtumas tarp žemdirbių ir miesto gyventojų pajamų 
sudar÷ beveik 27 Lt. 
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2003-2007 metų laikotarpiu Lietuvos miesto gyventojų disponuojamos pajamos vienam namų 
ūkio nariui išaugo 86 proc., kaimo gyventojų – 93 proc., tuo tarpu žemdirbių disponuojamos 
pajamos vienam namų ūkio nariui išaugo net 2,9 karto. 
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Pav.  23. Kaimo gyventojų pajamų struktūra ir vidutin÷s disponuojamos pajamos 1 namų ūkio nariui per 
m÷nesį 

Vidutin÷s disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio 
nariui per m÷nesį 2003-2007 m. , Lt 

Kaimo gyventojų pajamų struktūra 2007metais, proc. 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
 
Analizuodami pajamų struktūrą 2007 metais matome, kad mieste ir kaime pajamų struktūra yra ir 
panaši, ir skirtinga. Tiek mieste, tiek kaime didžiąją dalį pajamų sudaro samdomojo darbo 
pajamos, tačiau mieste jos yra beveik 1,8 kartus didesn÷s nei kaime (mieste 70,9 proc., kaime 
39,1 proc.). Antras pajamų šaltinis tiek miesto, tiek kaimo gyventojams yra socialin÷s išmokos, 
tačiau čia dominuoja kaimo gyventojai ir jie gauna 1,7 karto daugiau socialinių išmokų (mieste 
17,9 proc.; kaime 30,6 proc.). Trečias pagal stambumą pajamų šaltinis yra pajamos iš verslo,  
individualios veiklos – jos mieste sudaro 6,7 proc., o kaime 27,3 proc. visų gyventojų pajamų. 
 
Iš esm÷s kitokia yra žemdirbių pajamų struktūra: didžiausias pajamų šaltinis jiems yra pajamos iš 
verslo ir individualios veiklos (79,9 proc.), paskui socialin÷s išmokos (10,7 proc.) ir tik tada 
samdomojo darbo pajamos (8,5 proc.). Žemdirbių pajamų augimas 2007 m. yra rekordinis visos 
Europos Sąjungos lygiu. Tam tur÷jo didel÷s įtakos Europos Sąjungos tiesioginių išmokų schemos 
įvedimas (kartu su išmokomis už ūkininkavimą mažiau palankiose ūkininkauti vietov÷se) ir žem÷s 
ūkio produkcijos kainų did÷jimas. 

Pav.  24. Kaimo gyventojų išlaidų struktūra ir vidutin÷s vartojimo išlaidos 1 namų ūkio nariui per m÷nesį 

Vidutin÷s vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariui per 
m÷nesį, Lt 2003-2007m.m. 

Kaimo gyventojų išlaidų struktūra 2007metais, proc. 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

2007 metais vidutin÷s vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariui per m÷nesį augo tiek tarp 
miesto, tiek tarp kaimo gyventojų.  

Augo ir žem÷s ūkio sektoriuje (įsk. medžiokl÷s ir miškininkyst÷s sektorius) dirbančių gyventojų 
vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis. 2002–2007 metais vidutinis m÷nesinis bruto darbo 
užmokestis žem÷s ūkio sektoriuje išaugo 94 proc., o šalies mastu vidutinis m÷nesinis bruto darbo 
užmokestis min÷tu laikotarpiu išaugo tik 78 proc. 

Lentel÷ 21. Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis žem÷s ūkio, medžiokl÷s ir miškininkyst÷s 
sektoriuje 

 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 
I ketv. 

2008 m. 
II ketv. 

Bendras šalies ūkis 1.014 1.073 1.149 1.276 1.496 1.802 2.136 2.208 
Vidutinio m÷nesinio bruto darbo 
užmokesčio pokytis, palyginti su 
praeitais metais, proc. 

3% 6% 7% 11% 17% 20% 19% 3% 

Žem÷s ūkio sektorius 682 732 805 899 1.062 1.325 1.539 1.642 
Vidutinio m÷nesinio bruto darbo 
užmokesčio pokytis, palyginti su 
praeitais metais, proc. 

7% 7% 10% 12% 18% 25% 16% 7% 

Maisto pramon÷s sektorius 976 1.014 1.043 1.132 1.312 1.630 1.936 2.021 
Vidutinio m÷nesinio bruto darbo 
užmokesčio pokytis, palyginti su 
praeitais metais, proc. 

2% 4% 3% 9% 16% 24% 19% 4% 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
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1.1.2 Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriaus vaidmuo šalies ūkyje 

2007 metais Lietuvos ūkyje buvo sukurta 87,9 mlrd. Lt bendrosios prid÷tin÷s vert÷s. Šis dydis,  
palyginti su 2002 metais, išaugo 90 proc. Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje sukuriamos 
prid÷tin÷s vert÷s prieaugis nagrin÷jamu laikotarpiu sudar÷ tik 65 proc. Atskirai paimtame žem÷s 
ūkio sektoriuje sukuriama bendroji prid÷tin÷ vert÷ augo dar mažiau – tik 56 proc. 

Lentel÷ 22. Bendroji prid÷tin÷ vert÷ to meto kainomis, mlrd. litų 

 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 
I ketv. 

2008 m. 
II ketv. 

Šalies ūkyje sukuriama 
bendroji prid÷tin÷ vert÷ 

46,3 51,0 56,7 65,2 74,7 87,9 21,9 25,7 

Apdirbamoji gamyba 8,7 9,8 11,8 13,6 15,0 16,7 4,4 4,9 
Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s 
sektorius 

4,3 4,5 4,8 5,5 5,8 7,1 1,6 2,0 

   Iš jų žem÷s ūkio sektorius 2,5 2,5 2,6 3,1 3,2 3,9 0,9 1,1 
   Iš jų maisto pramon÷s sektorius 1,9 2,0 2,2 2,5 2,7 3,2 0,7 0,9 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Lietuvos žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje 2007 metais buvo sukurta 8,1 proc. visos 
šalies ūkyje sukurtos prid÷tin÷s vert÷s. 2002-2007 metais šis dydis sumaž÷jo nuo 9,4 iki 8,1 proc.   

Lentel÷ 23. Bendrosios prid÷tin÷s vert÷s struktūra, proc. 

  2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Iš viso pagal ekonomines veiklas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorius 9,4 8,8 8,4 8,5 7,8 8,1 
Pramon÷ 23,4 24,6 25,9 25,4 24,9 23,3 
Statyba 6,3 7,1 7,3 7,6 8,8 10,0 

Prekyba; viešbučiai ir restoranai; transportas, 
sand÷liavimas ir ryšiai 32,5 32,4 31,7 31,8 31,1 31,5 

Finansinis tarpininkavimas; nekilnojamasis turtas, 
nuoma ir kita verslo veikla 12,5 12,3 12,6 13,5 14,3 14,7 

Viešasis valdymas; paslaugos socialinei sričiai ir 
komunalin÷ veikla 18,2 17,2 16,7 15,9 15,7 15,1 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Pagal vienam užimtajam tenkančią prid÷tinę vertę žem÷s ūkio, medžiokl÷s ir miškininkyst÷s 
sektoriaus efektyvumas yra labai žemas ir lenkia tik švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinio 
darbo bei žuvininkyst÷s sektorius. Tačiau reikia pažym÷ti, kad būtent žem÷s ūkio, medžiokl÷s ir 
miškininkyst÷s sektoriuje 2005–2007 metais buvo matomi sparčiausi našumo augimo tempai – 
palyginti su 2006 metais, sektoriaus našumas 2007 metais pager÷jo net 41,12 proc. Tai beveik tris 
kartus daugiau už vidutinę Lietuvos ūkio sektorių pažangą. 

Lentel÷ 24. Bendrosios prid÷tin÷s vert÷s, tenkančios vienam užimtajam, pokytis 

Prid÷tin÷ vert÷, tenkanti vienam užimtajam, Lt 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla 98734 105639 119246 111320 135725 
Elektros, dujų ir vandens tiekimas 85240 84674 97587 103199 121561 
Finansinis tarpininkavimas 58057 80321 80110 109863 113507 
Transportas, sand÷liavimas ir ryšiai 73906 76460 88216 95120 101367 
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 56575 69395 105144 91480 81620 
Apdirbamoji gamyba 37561 46932 51154 57980 62082 
Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba 41904 44109 49162 49971 57079 
Visas ūkis 35649 39689 44145 49682 56584 
Statyba            34573 36135 37972 44722 51029 



 

EKT GRUPö  36 

Viešasis valdymas ir gynyba 34731 36946 38170 47693 46527 
Viešbučiai ir restoranai 29769 27789 30104 28006 34627 
Kita veikla 29675 29552 27804 30291 31970 
Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷ 12734 14596 17895 20663 29159 
Švietimas 20860 21625 21386 26582 27757 
Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 15155 16935 19771 21824 27549 
Žuvininkyst÷ 41830 35090 23234 27883 25293 
Pokytis palyginant su pra÷jusiais metais, proc. 2003 2004 2005 2006 2007 

Visas ūkis  11,33 11,23 12,54 13,89 
Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷  14,62 22,60 15,47 41,12 
Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas  11,75 16,75 10,38 26,23 
Viešbučiai ir restoranai  -6,65 8,33 -6,97 23,64 
Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla  6,99 12,88 -6,65 21,92 
Elektros, dujų ir vandens tiekimas  -0,66 15,25 5,75 17,79 
Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba  5,26 11,46 1,65 14,22 
Statyba  4,52 5,08 17,78 14,10 
Apdirbamoji gamyba  24,95 9,00 13,34 7,07 
Transportas, sand÷liavimas ir ryšiai  3,46 15,38 7,83 6,57 
Kita veikla  -0,41 -5,91 8,94 5,54 
Švietimas  3,67 -1,11 24,30 4,42 
Finansinis tarpininkavimas  38,35 -0,26 37,14 3,32 
Viešasis valdymas ir gynyba  6,38 3,31 24,95 -2,44 
Žuvininkyst÷  -16,11 -33,79 20,01 -9,29 
Kasyba ir karjerų eksploatavimas  22,66 51,52 -13,00 -10,78 
* Sektoriai išd÷styti maž÷jančia tvarka pagal 2007 metų rezultatus. 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriaus produkcijos eksporto dalis, palyginti su bendru šalies 
eksportu, 2002–2007 metais išaugo nuo 9,7 proc. iki 15,9 proc 15,9 proc.(be miškininkyst÷s 
produkcijos, tabako). Palyginti su kitais ūkio sektoriais, tai didžiausia eksporto dalis. Du trečdalius 
šio eksporto sudaro maisto ir g÷rimų pramon÷s produkcija, trečdalį – žem÷s ūkio sektoriaus 
produkcija. 

Lentel÷ 25. Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorių dalis, palyginti su bendru eksportu, proc. 

  2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 

Šalies eksportas iš viso 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorius 9,7 10,8 11,1 11,9 12,8 15,9 
   Iš jų maisto produktai ir g÷rimai 8,2 8,3 8,8 9,0 9,4 10,9 
   Iš jų žem÷s ūkio, medžiokl÷s ir susijusių 
paslaugų produktai 1,5 2,5 2,3 2,9 3,4 5,0 

Chemikalai, chemijos ir cheminiai pluoštai 6.6 6.9 7.2 7.8 8.3 12.5 

Koksas, rafinuoti naftos produktai; branduolinis kuras 17.5 17.7 23.0 25.6 22.7 12.3 
Variklin÷s transporto priemon÷s, priekabos ir 
puspriekab÷s 

7.1 5.6 5.0 5.3 7.5 8.3 

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, mašinos ir įranga 3.2 3.2 4.0 4.7 5.1 5.9 

Baldai; kiti, niekur kitur nepriskirti, pramon÷s gamin iai 4.3 5.3 5.3 5.1 5.2 5.7 
Mediena bei medienos ir kamštienos gaminiai bei 
dirbinia i (išskyrus baldus) gaminiai iš šiaudų ir pynimo 
medžiagų 

5.2 5.4 4.9 4.6 4.2 4.3 

Drabužiai; kailia i 10.1 8.6 6.9 5.3 4.7 4.1 

Guminiai ir plastikiniai gaminiai 2.7 2.6 2.9 3.1 3.5 3.8 

Tekstil÷s gaminiai 6.2 5.6 5.0 4.1 3.8 3.6 

Pagrindin iai metalai 2.1 2.0 2.7 2.4 2.6 3.2 
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Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektros mašinos ir 
aparatūra 2.2 3.2 3.4 2.9 3.0 3.2 

Radijo, televizijos ir ryšių įranga bei aparatūra 4.0 4.0 4.4 3.5 3.0 2.6 

Metalo gaminia i, išskyrus mašinas ir įrenginius 1.3 1.4 1.8 2.1 2.2 2.5 

Kita transporto įranga 9.2 9.6 4.1 2.9 2.5 2.1 
Medicinos, tiksliej i ir optiniai prietaisai; įvairių tipų 
laikrodžia i 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.7 

Įstaigos įranga ir kompiuteriai 0.5 0.5 0.9 1.4 1.6 1.4 

Tabako gaminiai 0.5 0.4 0.5 1.0 1.2 1.2 

Kiti nemetalo mineraliniai produktai 1.1 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 

Plaušiena, popierius ir popieriaus gaminiai 0.9 0.8 0.9 0.9 1.1 1.2 
Miškininkyst÷s, medienos ruošos ir susijusios 
paslaugos 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5 0.9 

Nevalyta nafta ir gamtin÷s dujos; paslaugos, būdingos 
naftos ir ir dujų gavybai, išskyrus žvalgybos paslaugas 0.4 0.8 0.6 0.5 0.4 0.5 

Elektros energija, dujos, garas ir karštas vanduo 1.6 1.4 1.2 0.7 0.3 0.4 

Spaudiniai ir įrašytos laikmenos 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 

Oda ir odos dirbiniai 0.7 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 

Akmens anglys ir rusvosios anglys; durp÷s 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 

Kiti 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 

Kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 
Žuvys ir kiti žuvininkyst÷s produktai; su žuvininkyste 
susijusios paslaugos 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

Metalų rūdos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriaus produkcijos importo dalis, palyginti su bendru šalies 
importu, 2002–2007 metais išaugo nuo 8,2 proc. iki 9,6 proc. Palyginti su kitais ūkio sektoriais, 
žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriaus produkcijos importas pagal apimtį užima ketvirtą vietą, 
nusileisdamas tik variklinių transporto priemonių, naftos produktų ir chemijos produktų importo 
apimčiai. 

Lentel÷ 26. Ūkio sektorių dalis, palyginti su bendru importu, proc. 

  2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 

Šalies importas iš viso 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorius 8,2 8,1 8,4 8,4 9,0 9,6 
   Iš jų maisto produktai ir g÷rimai 6,2 6,0 6,4 6,4 6,5 6,9 
   Iš jų žem÷s ūkio, medžiokl÷s ir susijusių 
paslaugų produktai 2,0 2,1 2,0 2,0 2,5 2,7 
Variklin÷s transporto priemon÷s, priekabos ir 
puspriekab÷s 10.8 9.7 9.6 9.8 11.8 14.6 
Nevalyta nafta ir gamtin÷s dujos; paslaugos, 
būdingos naftos ir ir dujų gavybai, išskyrus 
žvalgybos paslaugas 16.2 16.4 17.4 23.0 20.3 12.4 

Chemikalai, chemijos ir cheminiai pluoštai 10.9 10.6 10.6 10.3 10.5 11.6 

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, mašinos ir įranga 7.8 8.8 9.2 9.1 9.0 9.1 

Pagrindin iai metalai 3.0 3.3 4.4 4.1 4.2 4.7 

Radijo, televizijos ir ryšių įranga bei aparatūra 3.7 3.4 3.9 3.7 3.6 3.9 

Guminiai ir plastikiniai gaminiai 3.5 3.5 3.7 3.6 3.5 3.6 
Koksas, rafinuoti naftos produktai; branduolinis 
kuras 1.4 1.5 1.4 1.2 1.8 3.6 

Metalo gaminia i, išskyrus mašinas ir įrenginius 2.4 2.7 2.9 2.9 3.0 3.3 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektros mašinos ir 
aparatūra 3.4 3.7 3.4 2.9 3.0 3.2 

Tekstil÷s gaminiai 6.4 6.1 5.5 4.2 3.5 3.1 
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Kiti nemetalo mineraliniai produktai 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 2.1 
Mediena bei medienos ir kamštienos gaminiai bei 
dirbinia i (išskyrus baldus) gaminiai iš šiaudų ir 
pynimo medžiagų 1.4 1.6 1.9 1.9 1.8 2.1 

Įstaigos įranga ir kompiuteriai 2.2 2.0 2.2 2.5 2.4 2.0 
Baldai; kiti, niekur kitur nepriskirti, pramon÷s 
gaminiai 1.3 1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 

Plaušiena, popierius ir popieriaus gaminiai 2.0 1.9 1.9 1.7 1.7 1.8 

Drabužiai; kailia i 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.6 
Medicinos, tiksliej i ir optiniai prietaisai; įvairių tipų 
laikrodžia i 1.7 1.5 1.7 1.5 1.4 1.5 

Kita transporto įranga 6.1 6.5 3.7 1.6 1.7 1.5 

Oda ir odos dirbiniai 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 

Kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.8 

Kiti 1.6 1.1 0.7 0.5 0.3 0.3 

Tabako gaminiai 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 

Spaudiniai ir įrašytos laikmenos 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 
Žuvys ir kiti žuvininkyst÷s produktai; su 
žuvininkyste susijusios paslaugos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 

Elektros energija, dujos, garas ir karštas vanduo 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 
Miškininkyst÷s, medienos ruošos ir susijusios 
paslaugos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Akmens anglys ir rusvosios anglys; durp÷s 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Metalų rūdos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 

Nepaisant to, kad bendras Lietuvos užsienio prekybos balansas pastarąjį dešimtmetį buvo 
neigiamas ir kad užsienio prekybos deficitas nuolat augo, žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s 
sektorius buvo vienas iš nedaugelio, turinčių teigiamą užsienio prekybos balansą. 

Lentel÷ 27. Ūkio sektorių produkcijos užsienio prekybos balansas, proc. 

 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.* 
Šalies užsienio prekybos 
balansas iš viso 

-8.361,3 -8.175,4 -8.564,5 -10.384,6 -14.386,3 -18.311,1 -17.679,9 

Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s 
sektorius -412,0 -97,5 -45,5 285,0 197,8 973,8 879,2 

   Iš jų maisto produktai ir 
g÷rimai -263,0 -74,5 -106,5 105,5 -17,8 509,4 716,0 

   Iš jų žem÷s ūkio, medžiokl÷s 
ir susijusių paslaugų produktai -149,0 -22,9 60,9 179,4 215,5 464,4 163,1 

* 2008 m. prognoz÷, sudaryta atsižvelgiant į 2008 m. I-III ketvirčių rezultatus. 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
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1.1.3 Lietuvos žem÷s ir maisto ūkio produkcijos sektoriaus ekonomikos 
palyginimas su kitų Europos Sąjungos šalių sektoriais 

Didžioji dalis ES-27 bendrosios prid÷tin÷s vert÷s sukuriama senųjų Europos Sąjungos šalių narių 
žem÷s ūkyje. Naujosiose šalyse nar÷se prid÷tin÷s vert÷s dalis, sukuriama žem÷s ūkio, 
miškininkyst÷s, medžiokl÷s ir žuvininkyst÷s sektoriuje maž÷ja d÷l gana intensyvių jose vykstančių 
struktūrinių pokyčių žem÷s ūkio ir kituose sektoriuose (nuo 2003 metų sumaž÷jo 1,6 proc. 
punkto). Senosiose šalyse nar÷se žem÷s ūkio sektoriuje sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s dalis išlieka 
gana stabili (nuo 2003 metų sumaž÷jo 0,5 proc. punkto). 

Lentel÷ 28. Bendrosios prid÷tin÷s vert÷s, sukurtos Europos Sąjungos šalių žem÷s ūkio, miškininkyst÷s, 
medžiokl÷s ir žuvininkyst÷s sektoriuose, dalis, proc. 

  2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Belgija  1,1 1,1 0,9 0,9 … 
Danija  2,0 1,9 1,4 1,6 1,3 
Vokietija  1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 
Airija  2,5 2,4 2,0 1,7 … 
Graikija  6,7 5,7 5,2 … … 
Ispanija  4,0 3,6 3,2 2,9 2,9 
Prancūzija  2,5 2,5 2,3 2,0 … 
Italija  2,5 2,5 2,2 2,1 2,0 
Liuksemburgas  0,6 0,6 0,4 0,4 … 
Nyderlandai  2,3 2,2 2,1 2,2 2,1 
Austrija  1,9 1,9 1,6 1,7 1,9 
Portugalija  3,2 3,2 2,8 2,9 2,7 
Suomija  3,2 3,0 3,0 2,5 3,2 
Švedija  1,9 1,8 1,1 1,3 1,5 
Jungtin÷ Karalyst÷  1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 
ES-15  2,0 2,0 1,7 1,7 1,7 
Čekija  3,1 3,3 2,9 2,6 … 
Estija  4,0 4,0 3,6 3,1 3,0 
Kipras  3,4 3,0 2,8 2,6 … 
Latvija  4,1 4,4 4,0 3,7 3,4 
Lietuva  6,4 5,8 5,8 5,2 5,5 
Vengrija  4,3 4,8 4,3 4,2 4,2 
Malta  2,9 2,9 2,7 2,8 2,5 
Lenkija  4,4 5,1 4,5 4,3 4,2 
Slov÷nija  2,5 2,6 2,5 2,3 … 
Slovakija  4,5 4,1 4,0 3,9 … 
ES-25  2,1 2,1 1,9 1,8 1,8 
Bulgarija  11,7 11,0 9,4 8,5 … 
Rumunija  13,0 14,0 9,5 8,8 … 
ES-27  2,2 2,2 1,9 1,8 1,9 

Šaltinis: Eurostat 
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Pav.  25. Bendroji prid÷tin÷ vert÷, sukurta Europos Sąjungos šalių žem÷s ūkio, miškininkyst÷s, medžiokl÷s 
ir žuvininkyst÷s sektoriuose, to meto kainomis 2007m., mln. EUR 

 

 
 

 

 
 

Šaltinis: Eurostat 

Lentel÷ 29. Dirbančiųjų ES žem÷s ūkyje, miškininkyst÷je, medžiokl÷je ir žuvininkyst÷je gyventojų 
skaičiaus kitimas, proc. (2003m. = 100 proc.) 

  2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 

Belgija   114 120 116  
Danija   104 102 101  
Vokietija   96 99 97  
Airija   98 96 98  
Graikija   83 83 81  
Ispanija   100 101 95  
Prancūzija   91 89 94  
Italija   92 88 91  
Liuksemburgas   73 67 71  
Nyderlandai   101 108 109  
Austrija   89 100 103  
Portugalija   96 94 94  
Suomija   97 96 94  
Švedija   99 93 91  
Jungtin÷ Karalyst÷   102 108 106  
ES-15   95 95 …  
Čekija   95 89 85  
Estija   95 88 87  
Kipras   101 97 89  
Latvija   98 89 89  
Lietuva   88 81 73  
Vengrija   95 91 89  
Malta   100 91 84  
Lenkija   99 98 91  
Slov÷nija   123 115 122  
Slovakija   88 84 81  
ES-25   96 95 …  
Bulgarija   99 93 88  
Rumunija   88 89 86  

ES-27   94 94 91  



 

EKT GRUPö  41 

Šaltinis: Eurostat 
 
Prad÷jus įgyvendinti BŽŪP reformą, Europos Sąjungos dirbančiųjų žem÷s ūkyje gyventojų 
skaičius sumaž÷jo. 
 

Lentel÷ 30. Žem÷s ūkio produkcijos defliuoto kainų indekso (defliatoriaus) metinis pokytis Europos 
Sąjungos šalyse, proc. 

  2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Belgija   0.2 -1.4 6.9 -2.8 
Čekija   4.1 -8.3 -1.1 9.6 
Danija   1.8 -3.3 4.0 2.3 
Vokietija   -3.3 -2.8 6.9 4.6 
Estija   … 0.5 -8.9 0.3 
Airija   -0.1 -1.6 2.1 7.1 
Graikija   -4.8 -0.3 3.1 0.6 
Ispanija   -2.0 -0.2 -4.3 2.9 
Prancūzija   -4.0 -6.1 3.2 7.7 
Italija   -4.1 -7.4 0.9 1.0 
Kipras   … -1.3 3.3 4.7 
Latvija   11.6 5.8 1.1 3.5 
Lietuva   -0.2 10.2 13.6 13.2 
Liuksemburgas   0.1 -4.3 -1.2 5.5 
Vengrija   -11.4 -2.7 6.3 8.4 
Malta   -9.3 -4.2 -1.9 2.0 
Nyderlandai   -6.3 -0.1 9.5 3.2 
Austrija   -2.5 -1.0 3.3 2.7 
Lenkija   5.6 -4.0 6.1 10.6 
Portugalija   -3.1 -3.9 0.2 2.5 
Slov÷nija   -4.6 -1.1 2.0 1.6 
Slovakija   -4.8 -5.1 -4.3 5.8 
Suomija   2.9 -3.8 3.0 4.0 
Švedija   -2.6 -2.4 2.9 8.5 
Jungtin÷ Karalyst÷   1.6 -4.9 2.4 8.0 
ES-25   -2.5 -3.8 2.9 4.7 
Bulgarija   4.6 -18.7 -3.5 10.5 
Rumunija   7.9 -14.3 2.7 15.8 
ES-27     -2.2 -4.2 2.9 5.0 

Šaltinis: Eurostat 
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1.1.4 Kaimo pl÷tros raidos 2002-2008 m. struktūrinių pokyčių ir jų 
tendencijų įvertinimas 

Siekiant įvertinti kaimo raidos 2002–2008 m. struktūrinius pokyčius, 2008 m. spalio 16–22 
dienomis buvo apklausta 15 kaimo srities ekspertų. Vidutin÷ respondentų patirtis kaimo 
sektoriuje sudaro 18,5 metų, didžioji dalis ekspertų vadovauja rajonų savivaldybių administracijų 
žem÷s ūkių skyriams (53 proc. visų apklaustųjų) arba pirmininkauja rajonų tarybų komitetams, 
kurių kuravimo sritis yra kaimo reikalai ir žem÷s ūkis (46,7 proc. visų apklaustųjų), 1 respondentas 
už÷m÷ žem÷s ūkio skyriaus vyresniojo specialisto pareigas. Dalis komitetų pirmininkų kaip 
pagrindinę veiklą įvardijo ūkininkavimą, vadovavimą žem÷s ūkio bendrovei.  

1.1.4.1 Esamos situacijos vertinimas  

Analizuojant kaimo raidą, būtina atskirai išskirti kaimo ir žem÷s ūkio sektorius, kurių raidos 
tendencijos skiriasi. Kaimo srities ekspertų teigimu, realiai šiuo metu kaime gyvena 15–20 proc. 
visų šalies gyventojų, o žem÷s ūkio sektoriuje dirba apie 3–4 proc. visų gyventojų.  

Šiuo metu žem÷s ūkio sektoriuje vyksta ūkių diferenciacijos procesas: formuojasi prekiniai 
(versliniai) ir natūriniai (pom÷gio, laisvalaikio užsi÷mimo) ūkiai. Atitinkamai kaimo vietov÷se 
formuojasi 2 kaimo gyventojų grup÷s – ūkininkai (verslininkai) ir m÷g÷jai (smulkieji, natūriniai 
ūkiai). Viena svarbiausių kliūčių, ribojančių kaimo gyventojų įsitraukimą į prekinių (verslinių) ūkių 
veiklą, – žinių ir geb÷jimų stoka. Apklaustų ekspertų teigimu, siekiant s÷kmingai užsiimti žem÷s 
ūkio veikla, būtina tur÷ti ne mažiau geb÷jimų, kaip ir vadovaujant verslo įmonei.  

Bendru apklaustųjų vertinimu, apskritai kaimo gyventojų pajamos auga, tam didelę įtaką turi 
Europos Sąjungos parama, tiesiogin÷s išmokos. Nederlingiems regionams tai gyvybiškai svarbios 
pajamos, be kurių ūkin÷ veikla būtų visiškai nuostolinga. Did÷jantis vidutinis darbo užmokestis, 
minimalus m÷nesinis atlyginimas, Europos Sąjungos parama ir išmokos teigiamai paveik÷ kaimo 
gyventojų pajamas, tačiau d÷l infliacijos ir augančių žaliavos kainų realus kaimo gyventojų pajamų 
pokytis paskutiniu metu yra minimalus.  

2008 metais dirbantieji žem÷s ūkio sektoriuje pajuto stiprų produkcijos supirkimo ir žaliavų kainų 
disbalansą: kuro, trąšų, chemikalų kainos lenkia produkcijos supirkimo kainas. Palyginti kaimo 
gyventojų pajamas su 2007 metais, 2008 metais situacija smarkiai suprast÷jo. 2008 metais kaimo 
gyventojų pajamos pastebimai sumaž÷jo, o išlaidos išaugo iki 2 kartų. Kai kurie ekspertai 2008 
metus įvertino kaip vienus prasčiausių ūkininkavimo praktikoje. 

D÷l netinkamai sud÷liotų valstyb÷s politikos prioritetų kaime nuolat did÷ja turtin÷ nelygyb÷ tarp 
stambiojo ir smulkiojo ūkio (verslo). Didel÷s žem÷s ūkio produktų perdirbimo įmon÷s turi 
palankesnes galimybes konkuruoti rinkoje, gauti didesnes Europos Sąjungos paramos sumas.  
Rinkoje įsitvirtinus didžiosioms įmon÷ms ir ūkiams, smulkiosios įmon÷s ir ūkiai priversti 
bankrutuoti. Vyrauja bendra nuomon÷, kad Europos Sąjungos parama naudojasi tik apie 1000 
ūkių ar žem÷s ūkio įmonių, o kitų grupių veikla kontroliuojama valstyb÷s, neleidžiama veikti 
savarankiškai skirstant ir gaunant paramą. 

Užimtumo, nedarbo problema daugelyje regionų neegzistuoja, nedirba tik nenorintys (daugiau d÷l 
socialinių nei darbo rinkos problemų). Nedarbo lygis neviršija 5 proc. ir kaime egzistuoja 
priešinga nedarbui problema – jaučiamas gebančių tinkamai dirbti, kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumas. Tik kai kuriose vietov÷se susiduriama su nežymia nedarbo problema. 

Infrastruktūra. Nors daugelis respondentų pabr÷žia, kad infrastruktūra kaimo vietov÷se ger÷ja, 
tačiau vis dar yra nepatenkinama. Kaimo kelių būkl÷ prasta, informacinių technologijų skvarba 



 

EKT GRUPö  43 

labai žema, internetas atokesn÷se vietose visiškai neišvystytas ar prasta paslaugos kokyb÷. Kai 
kurie ekspertai mano, kad per mažai investuojama į kaimo infrastruktūrą (keliai, gyvenviečių 
tvarkymas, komunalinis ūkis, švietimas ir pan.). Kaimuose d÷l maž÷jančio jaunimo planuojama 
uždaryti mažas mokyklas, taip rizikuojama prarasti paskutinį kultūros, žinių ir švietimo židinį 
vietov÷je. 

1.1.4.2 Svarbiausi procesai, turintys didžiausią įtaką kaimo pl÷trai 

Išskirtini šie svarbiausi procesai, tur÷ję didžiausią įtaką kaimo raidai 2002–2008 metais: 

� Europos Sąjungos parama ir išmokos didina kaimo gyventojų pajamas, kartu su jaunųjų 
ūkininkų įsikūrimo programomis skatina jaunų ūkininkų at÷jimą. Pabr÷žiama Europos 
Sąjungos paramos svarba ir kaimo priklausomyb÷ nuo jos. Be paramos nederlingos vietov÷s 
ateityje neišsilaikytų, ūkininkavimo veikla taptų nuostolinga. Gerinama infrastruktūra, 
stiprinamos kaimo bendruomen÷s. Nors parama oficialiai rodo augančias žemdirbių pajamas 
ir ger÷jančią ūkio technikos, įrangos, pastatų būklę, tačiau didžiausios naudos gauna statybų 
bendrov÷s, technikos, įrangos platintojai ir prekybininkai, konsultantai. Naudos gauna ne 
tikslin÷ paramos grup÷. Paramos skirstymo politika skatina ūkių stamb÷jimą, o turtin÷ 
nelygyb÷ tarp stambiųjų ir smulkiųjų ūkininkų auga. Tačiau tiesiogin÷s išmokos kartu palaiko 
socialinę lygybę kaime. Apskritai parama suteik÷ didelį postūmį kaimo pl÷tros procesui. 

� Ūkių stamb÷jimas (koncentravimas) ir skaičiaus maž÷jimas. Jungiami mažesni ūkiai, 
stambesni perima mažesniuosius, smulkieji žemę išnuomoja. Šiuos procesus didele dalimi 
lemia Europos Sąjungos parama ir valstyb÷s ūkių stambinimo politika. D÷l vykdomos šios 
paramos politikos smulkiesiems ūkiams kur kas sunkiau išgyventi. Kita vertus, stamb÷jant 
ūkiams vyksta natūrali atranka, formuojasi tam tikra ūkių hierarchija, veikloje išlieka gebantys 
tinkamai tvarkytis ūkyje. Tačiau stamb÷jimas didina turtin÷s nelygyb÷s laipsnį kaime. Bet kartu 
su stamb÷jimu vyksta specializacija, koncentruojama gamyba (veikla) (turizmas, grūdininkyst÷, 
gyvulininkyst÷). Ūkių stamb÷jimas daro įtakos technologiniu aspektu – gerinama įranga,  
įrenginiai, technika, d÷l to maž÷ja samdomų darbuotojų poreikis ir kartu darbo sąnaudos. Kita 
vertus, gali kilti nedarbo problema. Ūkių stamb÷jimas reikalauja mažiau, tačiau 
kvalifikuotesn÷s darbo j÷gos. 

� Migracija (emigracija ir migracija tarp miesto ir kaimo), specialistų trūkumas. 
Ekspertai išskiria 2 migracijos formas kaime: emigraciją ir migraciją šalies viduje. Nors šiuo 
metu šalies emigracija aprimusi ir turi mažesnius mastus, tačiau dabar jaučiami šio proceso 
padariniai – kaimo gyventojų skaičiaus maž÷jimas, sumaž÷jusi jaunimo dalis kaimo 
visuomen÷je, tinkamos kvalifikuotos darbo j÷gos trūkumas. Gyventojų maž÷jimas neigiamai  
veikia kaimo pl÷tros perspektyvas. Tačiau vilties suteikia kai kuriuose regionuose matoma 
reemigracija, jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. 

Paskutiniu metu būdinga tendencija, kad vis daugiau žmonių gyvena kaime, tačiau dirba 
mieste. Šiame procese dalyvauja tiek miesto, tiek kaimo gyventojai. Tokia migracija didina 
aplink urbanizuotas teritorijas esančio kaimo pl÷tros perspektyvas. 

Abiejų formų migracija sudar÷ galimybes sumažinti nedarbo lygį kaimuose, pakelti užimtumą 
ir padidinti santykines kaimo gyventojų pajamas. O tai savo ruožtu l÷m÷ kaimo gyventojų 
gerov÷s kilimą, sudar÷ sąlygas kaimui atsinaujinti. 

� Maž÷jančios supirkimo kainos ir žaliavų brangimas. 2007 m. buvusios aukštos 
supirkimo kainos nemažai ūkininkų paskatino pl÷toti savo ūkį, tačiau šįmet supirkimo įkainiai 
grįžta į 2006 m. lygį, tod÷l nemažai ūkininkų susiduria su sunkumais d÷l per didelių lūkesčių, 
pervertintų galimybių ir perspektyvų. Juolab kad žaliavų kainos nekinta ekvivalentiškiai 
supirkimo kainoms. Produkcijos supirkimo kainos yra vienos žemiausių visoje Europos 



 

EKT GRUPö  44 

Sąjungoje, o kai kurios trąšos, žaliavos yra brangesn÷s nei  Europos Sąjungos šalyse. D÷l to 
maž÷jantis veiklos pelnas ūkininkus stumia į labai sud÷tingą situaciją. 

� Stipr÷jančios kaimo bendruomen÷s stiprina kaimo veiklų įvairinimą, did÷ja bendrumo 
jausmas, kuriami nauji projektai ir id÷jos, plačiau keičiamasi patirtimi ir žiniomis, kuriama 
atsvara miesto traukai.  

� Žem÷s nuosavyb÷s keitimas, nuoma. Stambiame ūkyje nuosavos žem÷s dalis sudaro apie 
10–20 proc. visos naudojamos žem÷s, kita nuomojama. Iš čia kyla nemažai nuomojančių 
žem÷s savininkų manipuliacijų, kai žem÷ su pas÷liais pernuomojama kitiems asmenims, 
reikalaujama dalies paramos ar išmokų, gaunamų už veiklą nuomojamoje žem÷je. Tokiu 
atveju stambiajam ūkiui išauga veiklos rizika. Besitęsianti žem÷s reforma neleidžia tinkamai 
pasinaudoti nuosavyb÷s teise, efektyviai panaudoti žem÷s plotų, suteikia netikrumo ir 
laikinumo jausmą. 

1.1.4.3 Kaimo sektoriaus pl÷tros perspektyvų vertinimas 

Ekspertai kaimo sektoriaus perspektyvas vertina palyginti palankiai – vidutinis perspektyvų 
vertinimo rodiklis penkiabal÷je skal÷je siekia 3 balus. Reikia pažym÷ti, kad didel÷ respondentų 
dalis išskyr÷ kaimo pl÷tros perspektyvas geografiniu, socialiniu ir ekonominiu aspektais ir numat÷ 
įvairias raidos galimybes: 

� Pirma, didesnes perspektyvas turi kaimai ir gyvenviet÷s, esančios arčiau didesnių urbanizacijos 
centrų, iš kurių miesto gyventojai ateityje kelsis gyventi į kaimą.  

� Antra, perspektyvesn÷s gyvenviet÷s, kuriose gyventojų skaičius viršija 500.  

� Trečia, perspektyvi ateitis prognozuojama derlingų žemių vietov÷ms ir stambiesiems 
ūkininkams.  

� Kiti regionai ir vietov÷s turi mažesnes nei vidutines (vertinama žemiau nei 3 balai) 
perspektyvas.  

Apibendrinant galima teigti, kad ateityje toliau nyks tradicinis kaimas ir šeimyninis ūkis, maž÷s 
nedidelių gyvenviečių periferijoje.  

Kita vertus, didel÷ ekspertų dalis mano, kad kaime situacija ger÷ja ir šios tendencijos išliks ir 
ateityje: maž÷s alkoholizmo, stipr÷s bendruomen÷s ir kultūros centrai, Europos Sąjungos 
finansin÷ parama suteiks kaimo gyventojams didesnio užtikrintumo ir tik÷jimo ateitimi.  

Tačiau, siekiant paskatinti žem÷s ūkio ir kaimo sektoriaus pl÷trą, būtini šie pokyčiai:  

� valstyb÷s požiūrio į kaimą pasikeitimas; 

� parama smulkiesiems ūkiams; 

� infrastruktūros pl÷tra kaimo vietov÷se; 

� produkcijos supirkimo kainų sulyginimas su Europos Sąjungos šalių vidurkiu. 

Ekspertų nuomone, didžiausią ekonominę įtaką kaimo pl÷trai daro šie sektoriai (eiliškumas 
parodo įtakos stiprumą): 

1 žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorius; 
2 turizmo paslaugos;  
3 medienos pramon÷; 
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4 statyba;  
5 tekstil÷s ir aprangos pramon÷;  
6 kita veikla. 

Beveik visi respondentai nurod÷, kad kaimo pl÷trai daugiausia įtakos turi žem÷s ūkio ir maisto 
pramon÷s sektorius. Tai svarbiausios sritys, lemiančios kaimo pl÷trą (kuria pajamas, formuoja 
darbo vietas ir pan.). Tačiau miškingų regionų ekspertai šiam sektoriui lygiagrečiai pagal reikšmę 
priskyr÷ medienos pramonę (pvz., Kazlų Rūdos sav.), o nederlingų, tačiau vaizdingų vietovių 
(regionų) ekspertai – turizmo paslaugas. Jei žem÷s ūkio ir maisto sektorius svarbiausias pagal  
ekonominę įtaką apskritai visiems regionams, tai turizmas ir medienos pramon÷ – lygiavert÷s 
veiklos sritys ir yra antroje vietoje pagal reikšmingumą. Medienos pramon÷s įtaką riboja medienos 
žaliavos stygius ir vietovių miškingumas, o turizmo paslaugų – reikalingos palyginti didel÷s 
pradin÷s investicijos, keliami aukšti veiklos reikalavimai, tačiau šio sektoriaus ateities perspektyvos 
vertinamos teigiamai. Kai kurie respondentai pabr÷ž÷, kad tam tikrose nedidel÷se vietov÷se 
(fragmentiškai) egzistuoja labai didel÷ priklausomyb÷ nuo medienos pramon÷s. 

Statyba ir tekstil÷s ir aprangos pramon÷ kaimo pl÷trą veikia nežymiai. Statybos įtaka kaimo pl÷trai 
– vykdomi infrastruktūros gerinimo projektai (keliai, vandenvala ir pan.), statomi pastatai 
kaimuose, tai didina užimtumą, pajamas. Tačiau egzistuoja šio sektoriaus neigiamas ekonominis 
poveikis – darbuotojų migracija į miesto statybas d÷l kur kas didesnio darbo užmokesčio.  
Tekstil÷s ir aprangos pramon÷s įtaka dar mažesn÷ – kai kuriose vietov÷se veikia šios srities 
įmon÷s, kurios sukuria darbo vietų. Kai kurie ekspertai ateityje šio sektoriaus įtaką linkę matyti 
didesnę d÷l šeimyninio (amatų) ūkio – linininkyst÷s, verpimo ir pan. – pl÷tros. 

Mažiausia reikšminga kita veikla, dalies respondentų išskirta kaip atsinaujinančių žaliavų ir 
energijos gamyba, tradicinių amatų vystymas, nekilnojamojo turto rinka. 

1.1.4.4 Svarbiausi struktūriniai pokyčiai sektoriuje d÷l įstojimo į Europos Sąjungą 

Kaimo gyventojai ir specialistai teigiamai vertina Lietuvos naryst÷s Europos Sąjungoje poveikį 
žem÷s ūkio ir kaimo sektoriaus pl÷trai.  

Pirma, d÷l Lietuvos naryst÷s Europos Sąjungoje bei išmokų d÷l šios naryst÷s ir Europos Sąjungos 
finansin÷s paramos išaugo kaimo gyventojų pajamos, o kaimo sektoriaus raidoje atsirado teigiamų 
poslinkių.  

Antra, kaimo gyventojų pajamos ne tik padid÷jo, tačiau taip pat ir stabilizavosi, o tai pad÷jo 
padidinti socialinę lygybę kaime.  

Trečia, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, ypač paspart÷jo ūkių stamb÷jimo procesai. 
Smulkusis ūkis tapo neperspektyvus, nepelningas, atsilaisvino žem÷s plotų. Išaugo deklaruojamas 
dirbamos žem÷s plotas, ūkiai padidino veiklos koncentraciją. 

Ketvirta, parama pasinaudoję ūkiai atnaujino, modernizavo turimą techniką, įrangą. 

Apskritai d÷l Lietuvos naryst÷s Europos Sąjungoje pager÷jo bendra kaimo situacija: infrastruktūra, 
technikos lygis. Naryst÷ suteik÷ teigiamą postūmį permainoms. D÷l Europos Sąjungos paramos 
šiuo metu vyresni ūkininkai ūkį perleidžia jauniesiems ūkininkams. Parama kaimo sektoriui 
suteik÷ užtikrintumo ateitimi. Tačiau pasikeit÷ muitų, mokesčių sistema, kuri nelabai palanki 
ūkinei veiklai. 

Taip pat Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą l÷m÷ šiuos teigiamus pokyčius kaimo sektoriuje: 

� Gyventojų pajamų ir išlaidų struktūrai. Europos Sąjungos finansin÷ parama ir tiesiogin÷s 
išmokos sudar÷ nemažą visų pajamų dalį. Ypač pajamų išaugimą d÷l papildomų išmokų 



 

EKT GRUPö  46 

pajuto dideli ūkininkai. Be išmokų ir Europos Sąjungos paramos regiono kaimo sektorius 
būtų pasmerktas žlugti, parama dengia dalį ūkin÷s veiklos nuostolių. Pelno lygis nekito d÷l 
darbo užmokesčio, žaliavų ir išteklių kainų kilimo. Išlaidos labiau keit÷si d÷l globalių veiksnių. 
Apibendrinant galima teigti, kad d÷l Europos Sąjungos paramos augo apyvarta, tačiau 
pelningumas praktiškai nekito. Pajamų augimui įtakos tur÷jo Europos Sąjungos skiriamos 
l÷šos, o išlaidų pokyčiams didžiąja dalimi – globalūs rinkos svyravimai. 

� Nedarbo lygiui. Nors kai kurių regionų nedarbo lygiui naryst÷ Europos Sąjungoje įtakos 
netur÷jo, tačiau dauguma respondentų pažym÷jo, kad įstojus į Europos Sąjungą nedarbas 
maž÷jo d÷l kelių priežasčių: Europos Sąjungos finansuojamais infrastruktūros projektais buvo 
kuriamos darbo vietos, taip mažinamas nedarbas ir didinamas užimtumas; naryst÷ paskatino 
gyventojų emigraciją, o d÷l šio proceso sumaž÷jo bedarbių skaičius.  

� Užimtumui. Naryst÷s Europos Sąjungoje įtaka užimtumui mažesn÷ nei nedarbo lygiui. 
Tačiau didžioji dalis ekspertų nurod÷, kad integracijos procesas teigiamai paveik÷ užimtumo 
lygį. D÷l ūkių pl÷tros išaugo darbo vietų skaičius. Daugiau asmenų dirbo, tačiau pabr÷žiama, 
kad realusis darbo užmokestis nuo to išaugo nežymiai. 

� Gyventojų struktūrai. Nors kaimo visuomen÷ sensta, tačiau Europos Sąjungos parama iš 
dalies stabdo jaunimo skaičiaus maž÷jimą per jaunojo ūkininko r÷mimo programas, kurios 
skatina jaunimą imtis (perimti) ūkinę veiklą. Parama, ger÷janti situacija tai pat paskatino kaime 
likti daugiau jaunimo. Kita vertus, laisvas asmenų jud÷jimas dar÷ įtaką dideliems jaunų žmonių 
emigracijos mastams naryst÷s pradžioje. Bet d÷l ger÷jančio ūkininkavimo įvaizdžio ir s÷km÷s 
pavyzdžių būdinga reemigracija, tod÷l gyventojų amžius, palyginti su bendra struktūra, 
pradeda jaun÷ti. Ekspertų pasteb÷ta, kad gyventojai pagal amžių jaun÷ja prie didžiųjų miestų, 
nes į kaimo vietoves keliasi gyventi jaunesni žmon÷s. 

� Poveikis žmogiškųjų išteklių ugdymui kaime. Europos Sąjungos parama teigiamai  
paveik÷ žmogiškųjų išteklių ugdymą, pad÷jo plisti informacinei visuomenei: d÷l interneto, 
kompiuterių lengvesnio prieinamumo, lengvesn÷s informacijos sklaidos ir apsikeitimo ja 
gyventojai prad÷jo labiau bendrauti su Nacionaline mok÷jimų agentūra, savivaldybe, 
bendruomen÷s viduje ir kitomis bendruomen÷mis, prad÷jo populiar÷ti e. bankininkyst÷. 

Europos Sąjungos parama gerina kaimo pl÷tros ateities perspektyvas, tačiau matoma sunkumų d÷l 
žmonių mąstymo, stereotipų, reikia persilaužimo, siekiant s÷kmingesnio informacinių 
technologijų naudojimo bendraujant tarpusavyje ir su institucijomis.  

Ekspertų nuomone, smulkusis ūkis turi užsiimti savos produkcijos realizavimu turguose, 
specializuotose firmin÷se parduotuv÷se ir pan. aplenkdamas didžiuosius prekybos centrus. Taip 
pat smulkiesiems ūkininkams reikia ieškoti nišų (elnių, stručių auginimas ir pan.). 

Projekto metu apklaustų sektoriaus ekspertų teigimu, viena iš pagrindinių kliūčių kaimo 
gyventojams siekiant pasinaudoti Europos Sąjungos finansine parama, išlieka biurokratizuotos ir 
ilgai trunkančios paraiškų vertinimo procedūros. Vertinama, jog paraiškų paramai gauti vertinimas 
ne tik per ilgai trunka, tačiau taip pat ir neatitinka rinkos pokyčių bei ūkininkų poreikių. Apklaustų 
ūkininkų nuomone, pl÷tojant ūkį, jį modernizuojant ar įgyvendinant kitus pl÷tros projektus, 
remtis tik parama rizikinga, galimi per dideli nuostoliai, sąlygoti ilgai trunkančių paraiškų 
vertinimo procesų bei nelanksčių projektų įgyvendinimo priežiūros procedūrų. 
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1.2. Bendrojo programavimo dokumento paramos įtakos žem÷s ir 
maisto ūkio sektoriui ir kaimo pl÷trai vertinimas 

2004 m. įstojusi į Europos Sąjungą, Lietuva ne tik įsiliejo į bendrąją Europos rinką, tačiau taip pat 
prisijung÷ prie vienos iš bendrųjų Europos Sąjungos politikos dalių – struktūrin÷s politikos. Šios 
politikos tikslas – finansin÷mis priemon÷mis mažinti Europos Sąjungos regionų ekonomin÷s ir 
socialin÷s pl÷tros skirtumus ir gerinti atsilikusių regionų konkurencingumą. Kartu Lietuva įgijo 
teisę gauti Europos Sąjungos finansinę paramą, t. y. teisę pretenduoti į Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų paramos l÷šas. 

Naryst÷ Europos Sąjungoje padar÷ didelę įtaką Lietuvos maisto sektoriaus bei kaimo pl÷trai. 
Buvo atverta bei išpl÷tota europin÷ prekių rinką, padid÷jo žem÷s ūkio subjektų pajamų lygis ir 
stabilumas, investicinis potencialas bei konkurencingumas vidaus ir užsienio rinkose. ES parama 
žem÷s ūkiui sudaro apie 25 proc. visų jo pajamų, o tai užtikrina jo finansinį gyvybingumą. 

2004–2008 m. Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžete numatytos l÷šos žem÷s ūkiui did÷jo nuo 
1359,9 mln. Lt 2004 metais (2005 m. – 1 794,2 mln. Lt, 2006 m. – 2 557,6 mln. Lt, 2007 m. – 2 
578 mln. Lt) iki 2 930,7 mln. Lt 2008 metais, t. y. 2,16 karto. L÷šų žem÷s ūkiui dalis visame 
valstyb÷s biudžete 2005-2007 m. sudar÷ daugiau kaip 11 proc., tuo tarpu iki 2004 m. ji siek÷ 7,5 
proc. 

ES l÷šos 2004–2008 m. laikotarpiu pastoviai did÷jo – nuo 477,7 mln. Lt 2004 metais iki 1587,6 
mln. Lt 2008 metais. Siekiant panaudoti visas Europos Sąjungos l÷šas, tur÷jo būti didinama ir 
valstyb÷s biudžeto l÷šų suma, skirta bendrajam finansavimui užtikrinti ir papildomoms 
nacionalin÷ms tiesiogin÷ms išmokoms mok÷ti. 

2004–2008 m. valstyb÷s biudžete numatytos l÷šos žem÷s ūkiui 

 
Šaltinis: Žem÷s ūkio ministerijos 2004-2008 m. veiklos ataskaita 

* Parama biodegalų gamybos pl÷trai , nuostoliams d÷l nepalankių hidrometeoro loginių reiškinių žem÷s ūkio sektoriuje  
iš dalies atlyginti , taip pat iš Specialiosios kaimo r÷mimo programos finansuojamos valstyb÷s pagalbos priemon÷s:  
investicin÷s (parama ūkiams modernizuot i, kreditų pa lūkanoms kompensuoti, kt.);kitos priemon÷s (parama 
moksliniams tyrimams, veislininkystei, draudimo įmokoms kompensuoti, kokybiškų žem÷s ūkio produktų gamybai 
skatinti, kt.). 

** Kitos Specialiosios kaimo r÷mimo programos priemon÷s: (kaimo bendruomenin÷ms organ izacijoms ir vietos 
veiklos grup÷ms remti, administravimo ir kontrol÷s priemon÷s, kt.); Žem÷s ūkio ministerijos ir jai pavaldžių  
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biudžetinių įstaigų išlaikymas; Special ioji žem÷s ūkio biudžetinių įstaigų mokamų paslaugų teikimo programa; 
Specialio ji valstyb÷s rezervo tvarkymo programa; rinkos reguliavimo priemon÷s. 

Lietuvos kaimo gyventojai ir žem÷s ūkio bei maisto sektoriuje veikiančios įmon÷s tur÷jo galimybę 
pasinaudoti šiomis ES finansin÷s paramos programomis: 

- 2000–2006 metais buvo įgyvendinama Specialioji žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros pasirengimo 
narystei programa (SAPARD2); 

- 2004–2006 metais buvo įgyvendinamas Lietuvos kaimo pl÷tros 2004–2006 metų plano 
(KPP) ir Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumento (BPD) priemon÷s. 

- nuo 2007 m. prad÷tos įgyvendinti Lietuvos kaimo pl÷tros 2007–2013 metų programos 
(KPP) priemon÷s. 

                                                 
2 SAPARD –  liet. Specialio ji žem÷s ūkio  ir kaimo p l÷tros paramos programa. 
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1.2.1.1 Bendrasis programavimo dokumentas 

Lentel÷ 31. BPD kaimo pl÷tros priemonių įgyvendinimo eiga, 2008-10-01, tūkst. litų 

Eil. 
Nr. PRIEMONö 

GAUTA 
PARAIŠKŲ, 
2004-2007 

Skirta 
paramos 
l÷šų, tūkst. 
Lt 2004-
2006 m. 

Įvertinta 
viso 

paraiškų, 
vnt. 

%, 
įvertinta 
paraiškų 

Atmesta 
paraiškų, 
vnt. 

Pasirašyta 
sutarčių 
viso, vnt 

Sutarčių 
suma, 
tūltst. It 

%, 
pasirašyta 
įtarčių, 
nuo skirtų 
2004-2006 
m. l÷šų 

Išmok÷ta 
suma, 
tūkst.lt 

Išmok÷ta % 
nuo visų 2004-
2006 m. skirtų 

l÷šų 
(įsisavinimas) 

  vnt.  suma, 
tūkst. Lt 

         

1 Investicijos i žem÷s ūkio 
valdas 

824 408.767 309.600,609 824 100 60 695 331.307,218 107 307.404 99 

2 Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas 753 62.441 55.653,991 753 100 77 676 55.810,370 100 55.654 100 

3 
Žem÷s ūkio produktų 
perdirbimo ir rinkodaros 
gerinimas 

45 112.149 90,295,944 45 100 10 35 91.244,665 101 80.567 89 

4.1 Žem÷s ūkio vandentvarka 39 58.204 54.566,018 39 100 3 36 55.113,231 101 54.566 100 
4.2 Žem÷s sklypų perskirstymas 14 2.623 2.622,467 14 100 0 14 2.622,465 100 2.073 79 

4.3 Konsultavimo paslaugos 
ūkiams 

24 37.209 5.870,226 24 100 13 11 6.592,454 112 5.397 92 

4.4 

„Žemes ūkio ir artimų 
ekonomin÷s veiklos sektorių 
įvairinimas, siekiant 
įvairiapusio ekonomin÷s 
veiklos pobūdžio ir 

34 29.447 14.368,420 34 100 17 17 14.790,035 103 12.607 88 

4.5 „Kaimo turizmo ir amatų 118 104.528 40.287,878 118 100 71 47 44.438,028 110 14.925 37 
5 Miškų ūkis 85 25.911 20.038,083 85 100 12 73 20.355,914 102 19.046 95 

6 LEADER+ pobūdžio 
priemon÷s 

155 18.132 8.234,762 155 100 49 106 8.348,325 101 5.322 65 

7 Mokymas 99 8.513 2.071,611 99 100 60 39 2.481,252 120 2.072 100 
 VISO EZUOGF 2.190 867.923 603.610,009 2.190 100 372 1.749 633.103,957 105 559.632 93 
8 Veikla, susijusi su žvejybos 49 79.788 39.595,212 49 100 8 34 39.726,522 100 36.588 92 

9 

Vandens išteklių apsauga ir 
pl÷tra, žuvininkyst÷, 
žvejybos uosto įrengimai, 
žuvų perdirbimas, rinkodara 
ir žvejyba 

27 25.492 18.107,968 27 100 5 20 18.019,429 100 12.569 69 
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10 Kita veikla 86 2.384 1.642,622 86 100 9 73 1.706,925 104 1.414 86 
 VISO ŽOFI 162 107.664 59.345,802 162 100 22 127 59.452,876 100 50.572 85 
 VISO 2.352 975.587 622.955,811 2.352 100 394 1.876 692.556,833 104 610.204 92 

Šaltinis: Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra prie Žem÷s ūkio ministerijos 
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Pagal BPD kaimo pl÷tros priemones parama buvo skiriama investicijoms, susijusioms su ūkių 
pl÷tra, modernizavimu, žem÷s ūkio produktų perdirbimu, infrastruktūros gerinimu, miškų ūkio 
pl÷tra, alternatyviųjų verslų, tarp jų ir kaimo turizmo kaimo vietov÷se, kaimo bendruomenių 
veiklos skatinimu, žemdirbių ir kaimo gyventojų mokymu bei konsultavimu. 

BPD kaimo pl÷tros priemon÷s sulauk÷ didelio pareišk÷jų susidom÷jimo – gauta per 2 tūkst. 
paraiškų. Daugiausia paraiškų (824) pateikta pagal priemonę „Investicijos į žem÷s ūkio valdas“,  
753 paraiškos – pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.  

 

Pav.  26. 2004–2006 m. BPD programų įgyvendinimo eiga 

2004–2006 m. programavimo laikotarpio BPD 
parama, mln. Lt 
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Šaltinis: Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra prie Žem÷s ūkio ministerijos 

BPD priemonių populiarumą neabejotinai l÷m÷ jų tikslai ir teikiama nauda. Parama daugeliui 
šalies ūkininkų ir bendrovių suteik÷ galimybę spartinti žem÷s ūkio valdų restruktūrizavimą, 
modernizuoti techninę bazę ir kurti konkurencingus ūkius bei įmones, pagerinti darbo ir gamybos 
sąlygas, o kaimo bendruomen÷s, vietos veiklos grup÷s gal÷jo įvertinti savo vietovių pranašumus ir 
trūkumus bei savarankiškai planuoti ir kurti savo gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas jose. 

Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio ministerijos duomenimis, iš viso bus paremta 
daugiau kaip 1 700 projektų: įkurta ar modernizuota apie 1 200 ūkių ir žem÷s ūkio įmonių;  
sukurta arba išlaikyta keli tūkstančiai darbo vietų; pagerinta daugiau kaip 160 tūkst. ha viešosios 
vandentvarkos sistemų; įkurta per 40 kaimo turizmo sodybų, kuriose svečiams įrengta daugiau 
kaip 1200 nakvyn÷s vietų; atkurta arba naujai apželdinta beveik 500 ha miško; konsultacijose ir 
mokymuose dalyvaus daugiau kaip 20 tūkst. asmenų. Vietos veiklos grup÷s pareng÷ 58 vietos 
pl÷tros strategijas – 10 iš jų įgyvendintos iš BPD l÷šų, likusios tur÷tų gauti paramą jau iš Lietuvos 
kaimo pl÷tros 2007–2013 m. programos.  
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Pav.  27. Bendra parama žem÷s ūkiui ir kaimo pl÷trai, mln. litų 
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Šaltinis: LAEI skaičiavimai pagal Žem÷s ūkio ministerijos duomenis 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷trai skirta parama nuolat auga. 2007 metų sumaž÷jimas susijęs su tuo, kad 
2007 metais prasid÷jo naujas Europos Sąjungos finansinis laikotarpis ir rudenį buvo patvirtinta 
nauja Kaimo pl÷tros 2007–2013 m. programa. Pirmi kvietimai teikti paraiškas buvo paskelbti tik 
2007-ųjų pabaigoje. 

1.2.1.2 Europos Sąjungos finansin÷s paramos įtakos žem÷s ūkio ir kaimo pl÷trai 
vertinimas 

Apklausti kaimo srities ekspertai ir paramos gav÷jai išskyr÷ šiuos Europos Sąjungos finansin÷s 
paramos įtakos žem÷s ūkio sektoriaus ir kaimo pl÷trai aspektus:  

� Užsienio prekybos žem÷s ūkio produktais balansas tapo teigiamas. 

� Žemdirbių pajamos susilygino su miesto gyventojų pajamomis. 

� Būdingi suaktyv÷ję ūkių restruktūrizacijos procesai, kuriuos skatina ir palaiko valstyb÷s 
parama investicijoms į valdas, jaunųjų ūkininkų įsikūrimo ir ankstyvo pasitraukimo iš žem÷s 
ūkio veiklos priemon÷s. 

� Teigiamas kaimo gyventojų išsimokslinimo lygio poslinkis. Europos Sąjungos finansin÷ 
parama, kuria finansuojami kursai, seminarai, mokymai, konsultacijos, prisideda prie kaimo 
gyventojų kvalifikacijos k÷limo. Ypač didel÷ svarba šiame procese tenka „Leader“ programai. 
Dalis įgyvendinant projektą apklaustų kaimo srities specialistų išskyr÷ ir netiesioginę teigiamą 
Europos Sąjungos finansin÷s paramos bei išmokų įtaką – norint registruotis ūkininku ir gauti 
paramą, reikalingas išsilavinimas. 

� D÷l Europos Sąjungos finansin÷s paramos žem÷s ūkio sektorius tampa vis patrauklesnis, 
tod÷l nemažai žmonių domisi šios srities studijomis, išsilavinimu, kvalifikacija. Pager÷jusi 
situacija ir išaugusios pajamos d÷l paramos kaime leido didesniam skaičiui žmonių studijuoti, 
mokytis. 

� Europos Sąjungos finansin÷ parama tiesiogiai ir netiesiogiai didina besimokančių kaimo 
gyventojų dalį. V÷lgi prie tiesioginę įtaką darančių veiksnių priskiriama „Leader“ programa, 
bendruomenių švietimas, konsultavimo tarnybos. Prie netiesiogin÷s įtakos priskiriama pati 
paramos skirstymo sistema, kuri privert÷ vis daugiau kaimo žmonių pl÷sti savo žinias, 
geb÷jimus ir kompetenciją siekiant pasinaudoti Europos Sąjungos parama, išlikti 
konkurencingiems, palyginti su kitais ūkiais. 
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� Apklaustų kaimo srities ekspertų teigimu, d÷l Europos Sąjungos paramos išpopuliar÷jo 
šviet÷jiška veikla. Pasikeit÷ žmonių mąstymas ir požiūris, suprasta mokymų nauda ir 
pranašumai, atsirado žinių poreikis. Taip pat gyventojai suvok÷, kad s÷kmingam 
ūkininkavimui būtinas ne vien juodas darbas, tačiau patirtis, žinios, geb÷jimai.  

� Europos Sąjungos parama tiesiogiai ar netiesiogiai tur÷jo didžiulę įtaką informacinių 
technologijų sklaidai ir informacijos prieinamumui. Pažym÷tina plačiajuosčio RAIN 
projekto nauda kaimo vietoves aprūpinant interneto ryšiu. D÷l Europos Sąjungos paramos kai 
kuriuose regionuose įsteigti informacinių centrai, viešosios bibliotekos ir seniūnijų centrai turi 
kompiuterius, interneto ryšį. Taip pat teigiamų poslinkių l÷m÷ Europos Sąjungos remiami  
kompiuterinio raštingumo kursai. Kaip nauda įvardijama pager÷jusi interneto ryšio kokyb÷, 
sumaž÷jusios interneto teikimo paslaugos kainos. Siekdamas Europos Sąjungos paramos,  
ūkininkas buvo priverstas naudotis kompiuteriu arba pirkti konsultacijas. Taip parama 
netiesiogiai veik÷ ūkininkų naudojimosi internetu, kompiuteriu pl÷trą. Tačiau ne visi 
įgyvendinant projektą apklausti specialistai teigiamai vertino Europos Sąjungos paramos įtaką 
informacinių technologijų sklaidai ir informacijos prieinamumui kaime. Buvo pasteb÷ta, kad 
plačiajuosčio interneto sklaida yra nepakankama, dalyje regionų jis neveikia, teigiama, kad 
RAIN projektas nepasiek÷ tiesioginio vartotojo. 

� Apklausti ekspertai palankiai vertina Europos Sąjungos paramos žem÷s ūkiui ir maisto 
pramonei panaudojimo efektyvumą. Vertinimo vidurkis penkiabal÷je sistemoje siekia 3,6 balo. 
Didžioji dalis ekspertų paramos panaudojimo efektyvumą vertino 4 balais, tačiau keli 
apklaustieji buvo nusiteikę skeptiškai ir paramos panaudojimo efektyvumą vertino prasčiau. 
Verta pažym÷ti, kad n÷ vienas ekspertų neskyr÷ aukščiausio įvertinimo – 5 balų. Tam įtakos 
turi kelios priežastys: 

� Pati parama, skirstymo būdas orientuotas į stambųjį ūkį, smulkiesiems gauti paramą 
sud÷tinga. Dabartinis skirstymo principas lemia atotrūkį tarp stambiojo ir smulkiojo 
ūkio, tai lemia sud÷lioti skirstymo prioritetai ir vykdoma administravimo politika. 

� Paramos paskirstymo būdas gal÷tų būti efektyvesnis supaprastinant paraiškos pateikimo, 
finansavimo reikalavimus, parama gal÷tų būti teikiama lanksčiau ir sparčiau. D÷l 
vartotojų lygio neatitinkančio sud÷tingo administravimo nemaža dalis atsisak÷ 
pasinaudoti parama. 

� Maža gamyklų, įsigytos įrangos ir technikos apkrova, siekianti 30–40 proc., anot 
ekspertų, tur÷tų siekti 60 proc. Kai kurios skirtos l÷šos suk÷l÷ bankrotų, t. y. gauta 
parama užn÷r÷ kilpą ūkiams d÷l mažos apkrovos, nesugeb÷jimo tinkamai išnaudoti 
įrangos, technikos ir pasiekti norimą atsiperkamumą.  

� Specialistai, vertindami 2002–2007 m. laikotarpį, teig÷, kad parama žem÷s ūkiui ir maisto 
pramonei buvo paskirstoma palyginti optimaliai, tačiau kartu pateik÷ tam tikrų pasiūlymų: 

� Didinti l÷šas netradiciniam ūkiui: biokuro gamybai, atsinaujinančioms žaliavoms, 
grūdinių kultūrų panaudojimui kurui, šiaudams, miško laužo panaudojimui ir pan. Taip 
pat reiktų remti atsinaujinančios energijos gamybą kaime. 

� Šiuo metu paramos prioritetas suteiktas augalininkystei, tačiau reiktų stiprinti paramos 
teikimą gyvulininkystei, nes šioje srityje dar trūksta veiklos efektyvumo, našumo, 
modernios įrangos. 

� Mažinti ekologiniam ūkiui skiriamas l÷šas, peržiūr÷jus šios srities l÷šų panaudojimo 
efektyvumą ir tikslingumą. 
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� Skirti didesnį d÷mesį, paramą ir l÷šų mažiesiems (šeimyniniams) ūkiams, puosel÷jantiems 
amatus, unikalios produkcijos gamybą, taip saugantiems šalies tradicinį kaimą. 

� Specialistų teigimu, Europos Sąjungos finansin÷ parama didžiausią įtaką tur÷jo:  

� kaimo gyventojų skaičiui: stabd÷ žmonių maž÷jimą kaimuose, trauk÷ jaunuosius 
ūkininkus. D÷l paramos ger÷jant situacijai kaimo vietov÷se, kaimo gyventojai buvo 
skatinami pasilikti. Tačiau nemažai atsakiusiųjų pabr÷ž÷, kad įtaka buvo minimali; 

� dirbančių asmenų skaičiui: apskritai Europos Sąjungos parama didino dirbančiųjų 
asmenų skaičių kaime. Tam įtakos tur÷jo jaunų ūkininkų įsikūrimo, kai kuriose vietov÷se 
miškininkyst÷s skatinimas, investicijos į žem÷s ūkio valdas. Tačiau kai kuriuose 
regionuose d÷l įrangos modernizacijos, ūkių stamb÷jimo dirbančiųjų skaičius maž÷jo 
arba nesikeit÷; 

� kaimo gyventojų pajamoms: ekspertai vienareikšmiškai sutinka, kad Europos 
Sąjungos parama gerokai padidino kaimo gyventojų ir žemdirbių pajamas;  

� našumui ir efektyvumui: Europos Sąjungos parama k÷l÷ ūkių našumą ir efektyvumą. 
Vertinant santykinę paramos naudą (t. y. 1 lito paramos naudingumas, įtaka), labiausia šį 
rodiklį pagerino SAPARD parama; 

� ūkių struktūrai (dydžiui ir skaičiui): Europos Sąjungos parama l÷m÷ spartų ūkių 
stamb÷jimą ir skaičiaus maž÷jimą;  

� miškų ūkių struktūrai: skatinamas miškų ūkių stamb÷jimas ir skaičiaus maž÷jimas; 
plečiamos miškų valdos, užsodinamos naujos nederlingos, nedirbamos teritorijos; 

� gyvenimo kokybei kaime: parama teigiamai veikia gyvenimo kokybę kaime: gerinama 
infrastruktūra (daugiausia pagal BPD programą), įvairinamos veiklos ir stiprinamos 
bendruomen÷s (pagal KPP programą); 

� kaimo gyventojų amžiaus struktūrai: Europos Sąjungos parama pad÷jo į kaimą ateiti 
jauniesiems ūkininkams, stabd÷ gyventojų sen÷jimą, skatino jaunuosius ūkininkus 
perimti veiklą iš t÷vų, esamų ūkininkų. Ger÷janti situacija kaime labiau trauk÷ pasilikti 
jaunuosius gyventojus. Taigi parama l÷tino kaimo visuomen÷s sen÷jimą; 

� išsimokslinimo lygiui: Europos Sąjungos finansuojami mokymai, konsultacijos, 
seminarai k÷l÷ kaimo gyventojų išsimokslinimo lygį, pakeit÷ žmonių požiūrį į 
išsilavinimo, žinių svarbą veikloje. Taip pat ir pats paraiškų teikimas k÷l÷ išsimokslinimo 
lygį (d÷l reikalavimų, reikalingų geb÷jimų ir pan.); 

� interneto prieinamumui: Europos Sąjungos finansin÷ parama padidino interneto 
prieinamumą kaime. Didelę įtaką tam tur÷jo įgyvendinamas  plačiajuosčio interneto 
RAIN projektas. Kita vertus,  kaimo gyventojų geb÷jimus naudotis internetu taip pat 
didino ir interneto poreikis rengiant dokumentus, būtinus paramai gauti, bei kaimo 
vietov÷se organizuojami kompiuterinio raštingumo kursai. 
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1.3. Trumpas apibendrinimas ir komentarai 

Naryst÷ Europos Sąjungoje padar÷ didelę įtaką Lietuvos maisto sektoriaus bei kaimo pl÷trai. 
Buvo atverta bei išpl÷tota europin÷ prekių rinką, padid÷jo žem÷s ūkio subjektų pajamų lygis ir 
stabilumas, investicinis potencialas bei konkurencingumas vidaus ir užsienio rinkose. ES parama 
žem÷s ūkiui sudaro apie 25 proc. visų jo pajamų, o tai užtikrina jo finansinį gyvybingumą. 

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, 2004–2008 m. Lietuvos Respublikos valstyb÷s 
biudžete numatytos l÷šos žem÷s ūkiui padid÷jo 2,16 karto - nuo 1359,9 mln. Lt 2004 metais 
(2005 m. – 1 794,2 mln. Lt, 2006 m. – 2 557,6 mln. Lt, 2007 m. – 2 578 mln. Lt) iki 2 930,7 mln. 
Lt 2008 metais. L÷šų žem÷s ūkiui dalis visame valstyb÷s biudžete 2005-2007 m. sudar÷ daugiau 
kaip 11 proc., tuo tarpu iki 2004 m. ji siek÷ tik 7,5 proc. 

ES l÷šos 2004–2008 m. laikotarpiu pastoviai did÷jo – nuo 477,7 mln. Lt 2004 metais iki 
1587,6 mln. Lt 2008 metais. Siekiant panaudoti visas Europos Sąjungos l÷šas, atitinkamai buvo 
didinama ir valstyb÷s biudžeto l÷šų suma, skirta bendrajam finansavimui užtikrinti ir 
papildomoms nacionalin÷ms tiesiogin÷ms išmokoms mok÷ti. 

2007 metais Lietuvos žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje buvo sukurta 15,89 mlrd. 
Lt arba 16,2 proc. šalies ūkyje sukurtos bendrosios produkcijos. 2002–2007 m. laikotarpiu 
šalies žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje sukurtos bendrosios produkcijos mastas išaugo 73,6 
proc. Kiek sparčiau (+87 proc.) nagrin÷jamu laikotarpiu augo maisto produktų ir g÷rimų gamybos 
sektoriuje sukurtos bendrosios produkcijos mastas, tuo tarpu bendrosios žem÷s ūkio produkcijos 
padid÷jimas sudar÷ tik 58 proc. 

Pagal pagaminamos bendros žem÷s ūkio produkcijos apimtį ryškiai išsiskiria du regionai lyderiai - 
Kauno ir Šiaulių apskritys. 2006 m. daugiausia žem÷s ūkio produkcijos buvo pagaminta Kauno 
(19 proc.), Šiaulių (18 proc.), Panev÷žio (13 proc.), Marijampol÷s (12 proc.) ir Vilniaus (10 proc.) 
apskrityse.  

2002-2006 metais, skaičiuojant to metu kainomis, žem÷s ir maisto ūkio sektoriuje sukuriamos 
produkcijos vert÷ augo l÷čiau, lyginant su bendraisiais šalyje sukurto bendrojo vidaus produkto 
augimo tempais. 2007 metais, iš dalies gautos Europos Sąjungos finansin÷s paramos d÷ka, 
žem÷s ir maisto ūkio sektoriuje sukuriamos produkcijos vert÷ išaugo 32%, tuo metu kai 
bendrojo vidaus produkto augimas sudar÷ 19%. 
 
Lietuvos žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuje 2007 metais buvo sukurta 7,1 mlrd. Lt 
prid÷tin÷s vert÷s, iš jų žem÷s ūkio sektoriuje – 3,9 mlrd. Lt (54 proc.), o maisto pramon÷s 
sektoriuje – 3,2 mlrd. Lt (46 proc). Lyginant su 2002 metais, 2007 metais Lietuvos ūkyje sukurtos 
bendrosios prid÷tin÷s vert÷s dydis išaugo 90 proc. Tuo tarpu žem÷s ir maisto ūkio sektoriuje 
sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s prieaugis nagrin÷jamu laikotarpiu sudar÷ tik 65 proc. Kiek sparčiau 
(+68 proc.) augo maisto pramon÷s sektoriuje sukuriama prid÷tin÷ vert÷, tuo tarpu žem÷s ūkio 
sektoriuje nagrin÷jamu laikotarpiu sukurtos prid÷tin÷s vert÷s augimas sudar÷ 56 proc. Pažym÷tina, 
kad 2007 metais žem÷s ir maisto ūkio sektoriuje sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s augimo 
tempai, įtakoti teigiamo Europos Sąjungos finansin÷s paramos poveikio, reikšmingai 
išaugo. 

Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriaus produkcijos eksporto dalis bendrame šalies 
eksporte 2002-2007 metais išaugo nuo 9,7 proc. iki 15,9 proc. Be to, žem÷s ūkio ir maisto 
pramon÷s sektorius buvo vienas nedaugelio, turinčių teigiamą užsienio prekybos balansą, tuo 
tarpu kai bendras Lietuvos užsienio prekybos balansas pastarąjį dešimtmetį buvo neigiamas, o 
užsienio prekybos deficitas nuolat augo. 
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Did÷jo ir kaimo gyventojų pajamos. 2003-2007 metų laikotarpiu Lietuvos miesto gyventojų 
disponuojamos pajamos vienam namų ūkio nariui išaugo 86 proc., kaimo gyventojų – 93 proc., 
tuo tarpu žemdirbių disponuojamos pajamos vienam namų ūkio nariui išaugo net 2,9 
karto. 

 

Išskirtini šie pagrindiniai procesai, tur÷ję didžiausią įtaką kaimo raidai 2002-2008 metais: 

� ES finansin÷ parama ir išmokos, padidinusios kaimo gyventojų pajamas bei paskatinusios 
jaunų ūkininkų at÷jimą kartu su jaunųjų ūkininkų įsikūrimo programomis. Vertinama, jog 
Europos Sąjungos parama žem÷s ūkiui sudaro apie 25 proc. visų jo pajamų, tokiu būdu 
reikšmingai prisid÷dama prie žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus finansinio gyvybingumo 
užtikrinimo. Panaudojant Europos Sąjungos finansin÷s paramos l÷šas buvo gerinama kaimo 
vietovių infrastruktūra, stiprinamos kaimo bendruomen÷s, ūkininkams sudarytos sąlygos 
atnaujinti žem÷s ūkio techniką.  

� Gyventojų pajamų ir išlaidų struktūros kitimas. Europos Sąjungos finansin÷ parama ir 
pakeit÷ kaimo gyventojų pajamų struktūrą bei padidino bendrą pajamų lygį. 2003-2007 metų 
laikotarpiu Lietuvos miesto gyventojų disponuojamos pajamos vienam namų ūkio nariui 
išaugo 86 proc., kaimo gyventojų – 93 proc., tuo tarpu žemdirbių disponuojamos pajamos 
vienam namų ūkio nariui išaugo net 2,9 karto. Tačiau bendras žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus 
veiklų pelningumas neišaugo, kadangi pajamų išaugimą kompensavo globalios rinkos procesų 
sąlygotas darbo užmokesčio, žaliavų ir kitų išteklių kainų kilimas. 

� Ūkių stamb÷jimas ir skaičiaus maž÷jimas.  Lietuvos vykdoma ūkių stambinimo politika 
bei pasirinkti Europos Sąjungos finansin÷s paramos skirstymo principai skatino ūkių 
stamb÷jimą žem÷s ūkio sektoriuje, kartu didinant ir turtin÷ nelygybę tarp stambiųjų ir 
smulkiųjų ūkininkų. Stamb÷jant ūkiams vyko natūrali ūkių atranka, ūkių specializacijos 
(grūdininkyst÷, gyvulininkyst÷, kt.), gamybos/veiklos koncentracijos procesai. 

� Kooperacijos procesų spart÷jimas. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, daug d÷mesio 
buvo skiriama kooperacijos pl÷trai skatinti, panaudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. 
Išaugo ūkininkų suvokimas, kad jungimasis į  kooperatyvus jiems sudaro galimybę išsilaikyti 
konkurencin÷je kovoje. 2007 metais šalyje veikiančios kooperatin÷s bendrov÷s jung÷ daugiau 
kaip 10 tūkst. žem÷s ūkio produkcijos gamintojų. Tuo tarpu senosiose Europos Sąjungos nar÷se 
kooperatyvų nariais yra apie ketvirtadalis visų kaimo gyventojų. 

� Migracija, specialistų trūkumas kaime. Analizuojamu laikotarpiu kaime buvo stebimos 2 
migracijos formos: kaimo gyventojų emigracija į užsienį ir migracija šalies viduje kaimo 
gyventojams persikeliant gyventi į miestą. Šie migracijos procesai sąlygojo  kaimo gyventojų 
skaičiaus maž÷jimą, tinkamos kvalifikuotos darbo j÷gos trūkumą, sumaž÷jusią jaunimo dalį 
kaime. Savo ruožtu, abiejų formų migracija sudar÷ galimybes sumažinti nedarbo lygį 
kaimuose, pakelti užimtumą bei padidinti santykines kaimo gyventojų pajamas bei gerovę. Be 
to Europos Sąjungos parama paskatino reemigracijos procesus kai kuriuose regionuose,  
jaunųjų ūkininkų kūrimąsi kaime. 

� Nedarbo lygio kaime maž÷jimas. Po įstojimo į Europos Sąjungą kaimo regionuose 
sumaž÷jo nedarbo lygis. Pasinaudojant Europos Sąjungos finansin÷s paramos l÷šomis, buvo  
kuriamos naujos darbo vietos. Kartu Lietuvos naryst÷ Europos Sąjungoje paskatino gyventojų 
(ypač gyvenančių kaimo regionuose) emigraciją, taip mažinat bedarbystę kaime.  

� Gyventojų struktūrai kaime. Europos Sąjungos finansin÷s paramos l÷šos skirstomos per 
jaunųjų ūkininkų r÷mimo programas paskatino jaunimą imtis ūkin÷s veiklos bei pasilikti 
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kaime. Be to d÷l ger÷jančio ūkininkavimo įvaizdžio ir s÷km÷s pavyzdžių pastebimi kaimo 
gyventojų reemigracijos procesai, taip pat teigiamai įtakojantys kaimo gyventojų struktūros 
pokyčius. 
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2. Žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus bei kaimo 
pl÷tros ekonometrinis modelis 

 
Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s ekonometriniame modelyje ES parama žem÷s ūkiui ir kaimo 
pl÷trai buvo vertinama kaip vienas impulsas, tod÷l modelio rezultatai priklauso proporcingai 
paskaičiuotom paramos priemon÷ms.  

Lentel÷ 32. ES paramos žem÷s ūkiui ir kaimo pl÷trai naudojami duomenis, mln. Lt 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

KPP 2004-2006 m. 
(1-7 kryptys) 

0,00 0,00 37,59 571,08 746,07 432,10 279,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KPP 2007-2013 m. 
(1-4 kryptys) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,47 358,52 1062,94 1416,19 1505,71 1517,64 1535,04 

SAPARD (1-5 
kryptys) 

33,93 118,05 277,47 133,02 14,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BPD 2004-2006 m. 
(4.1-4.7 kryptys) 

0,00 0,00 0,00 37,86 226,30 213,00 82,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ES struktūrin÷ 
parama 2007-2013 

m.atiteksianti 
maisto pramon÷s 
sektoriui (1-3 

kryptys) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,28 195,15 218,04 151,03 133,10 

Suma visų: 33,93 118,05 315,06 741,96 987,28 740,57 720,60 1196,22 1611,34 1723,75 1668,66 1668,14 

 
Visą ES paramos impulsą sudar÷ atrinktos paramos priemon÷s pagal programas SAPARD,  
Kaimo pl÷tros programa, Kaimo pl÷tros planas, ES struktūrin÷ parama 2007-2013 m. ir BPD 
2004-2006 m. Šios paramos priemon÷s nuo 2002 m. iki 2013 m. sudaro 11525,57 mln. Lt, iš jų 
BPD paramos dalis sudar÷ 559,63 mln. Lt (Lentel÷ 32).  
 
Šioje studijoje žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriai yra analizuojami ir modeliuojami kaip 
bendras maisto sektorius. Modeliuojami ir toliau prognozuojami tokie maisto sektoriaus rodikliai:  
 
� sukurta prid÷tin÷ vert÷; 
� eksportas; 
� investicijos; 
� sąlyginis dirbančiųjų skaičius; 
� vidutinis darbo užmokestis; 
� žem÷s ūkio produktų ir maisto produktų kaina vidaus rinkoje; 
� maisto sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatorius. 
 
Ryšiams tarp sektoriaus ir šalies rodiklių aprašyti į modelį įtraukti bendri šalies rodikliai (vidutinis 
darbo užmokestis, nedarbo lygis, energijos ir trąšų kainos, palūkanų norma, ir kt.) bei bendras 
pasaulio tendencijas atspindintys rodikliai (žem÷s ūkio produktų ir maisto produktų kaina 
Europoje, valiutos kursas (EUR/USD)). 
 
Vertinti Europos Sąjungos paramos efektyvumą vien tik remiantis statistiniais duomenimis n÷ra 
korektiška, nes per santykinai trumpą Europos Sąjungos paramos gavimo laikotarpį ryšys tarp 
sektoriaus ekonominių rodiklių ir Europos Sąjungos paramos srautų gal÷jo nenusistov÷ti, be to, 
yra didel÷ gr÷sm÷ Europos Sąjungos paramos poveikiui priskirti tuo pačiu laikotarpiu 
pasireiškusių kitų veiksnių įtaką. Siekiant sumažinti galimas paklaidas, Europos Sąjungos paramos 
pirmin÷ įtaka sektoriaus sukurtai prid÷tinei vertei, eksportui ir investicijoms kalibruojama, 
naudojant žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s ekspertų apklausos rezultatus, antrinis poveikis 
įvertintas ekonometriškai.  
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Kaimo pl÷tros ekonometrinis modelis sujungs toliau išvardytus ekonominius ir socialinius 
veiksnius: 
 
� gyventojų skaičių kaime; 
� kaimo gyventojų užimtųjų skaičių; 
� nedarbo lygį kaime; 
� kaimo gyventojų pajamas. 
 
Kaimo pl÷tros ekonometriniame modelyje kaimo pl÷trą iliustruojantys rodikliai sujungti su 
bendrais šalies rodikliais, taip sudarytas modelis atspindi kaimo vaidmenį šalyje ir kaimo pl÷tros 
ateities perspektyvas. Europos Sąjungos paramos efektyvumo kaime vertinimas yra sud÷tingas, 
nes ekonometrinis įvertinimas pagal statistinius duomenis susiduria su didele gr÷sme gauti neteisingus 
įverčius d÷l trumpo paramos gavimo laikotarpio ir nesusiformavusių nuolatinių ryšių. Įvertinimas 
remiantis vien tik apklausos rezultatais irgi n÷ra patikimas – Europos Sąjungos parama kaimo pl÷trai 
gyventojų skaičių, užimtumą bei pajamas stipriai veikia ir netiesiogiai, o respondentai atsakydami 
veikiausia m÷gins įvertinti tik tiesioginę įtaką. D÷l šių priežasčių Europos Sąjungos paramos 
kaimo pl÷trai efektyvumo vertinimas vyksta dviem būdais – analizuojami apklausos būdu ir 
naudojant ekonometrinį modeliavimą gauti rezultatai. Kaimo pl÷tros prognoz÷ms gauti 
naudojamasi sudarytu ekonometriniu modeliu ir kitų institucijų pateiktomis šalies ekonominių 
rodiklių prognoz÷mis. 
 
Tokie gyvenimą kaime atspindintys rodikliai kaip infrastruktūra, paslaugų prieinamumas, veiklų 
įvertinimas ir pan. bus analizuojami remiantis apklausos rezultatais ir antriniais informacijos 
šaltiniais. Europos Sąjungos paramos įtaka ūkio struktūrai (ūkių skaičius, dydis) vertinama 
remiantis žem÷s ūkio ekspertų nuomone. 
. 
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2.1. Ekonometriniai žem÷s ūkio sektoriaus modeliai 
 
Prieš atliekant Europos Sąjungos poveikio tyrimų apžvalgą būtina susipažinti su esamais žem÷s 
ūkio sektoriaus modeliais, į kuriuos atsižvelgus bus tikslingiau pasirinkta makroekonominio 
modeliavimo metodologija.  
 

„AG-MEMOD“ 
 
Siekiant analizuoti galimus pokyčius žem÷s ūkio sektoriuje ir pasirinktos Europos Sąjungos 
politikos įtaką žem÷s ūkiui, miškininkystei ir aplinkai buvo remiamas  AG-MEMOD3 projektas iš 
Europos Sąjungos 6-tosios Bendrosios programos (pradžia 2004 m.). Modelio tikslas buvo atlikti 
integruotą žem÷s ūkio sektoriaus analizę siekiant pateikti rezultatus Europos Sąjungai. Bendrasis 
Europos Sąjungos modelis tur÷jo parodyti įvairios pasirinktos politikos įtaką ir poveikį iki 10 
metų laikotarpiui. Prognoz÷s apima svarbiausias žem÷s ūkio produktų grupes, sąnaudas,  
tiesiogines išmokas, žem÷s ūkio pajamas, miškininkyst÷s, aplinkosaugos rodiklių pokytį ir 
Europos Sąjungos biudžeto išlaidas. 

Žvelgiant į modeliavimo turinį AG-MEMOD šalies modelis – tai ekonometrinis, dinamiškas 
nagrin÷jantis eilę produktų, dalin÷s pusiausvyros modelis. Dauguma modelio lygčių sudarytos 
remiantis istoriniais 1973–2000 m. duomenimis. Remtasi Eurostat, „NewCronos“, „Oil World“, 
OECD duomenų baz÷mis ir FAPRI bei šalių-narių žem÷s ūkio ministerijų prognoz÷mis. 

„AGTRACES“ 
 
Šis modelis buvo sudarytas 1999 m., o visas pavadinimas – „Žem÷s ūkio prekybos ir veiklų 
įvertinimas ir simuliacijos“. Šis modelis daugiausia buvo naudojamas prognozuojant Slov÷nijos ir 
Bulgarijos žem÷s ūkio sektorių raidą.  
 

„CAPRI“  
 
CAPRI (angl. „Common Agricultural Policy Regional Impact“) yra vienas labiau vykusių Europos 
Komisijos finansuotų ekonometrinių modelių, prad÷tų sudaryti 1997 m. Ilgainiui jis 
transformavosi į plačią modeliavimo sistemą.  
 

Pav.  28. „Capri“ modelio schema 

 
 
Pasiūlos modelis apr÷pia 250 Europos regionų iš ES-27, Vakarų Balkanų ir Norvegijos bei 
globalią žem÷s ūkio rinką. Tai erdvinis rinkos modelis 47-niems produktams 60-tyje šalių. Modelis 
                                                 
3 Agricultural sector in the Member States and European Union: Econometric modelling for projections and analysis 
of EU policies on agriculture, forestry and the environment. 
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buvo sukurtas siekiant pad÷ti analizuoti CAP sprendimų poveikį Europos ir atskirų šalių žem÷s 
ūkio sektoriams.  
 

„IDARA“ 
 
IDARA (angl. „Strategy for integrated development of agriculture and rural areas in CEE 
countries“) projekto (2000–2003 m.) tikslas buvo identifikuoti esminius sunkumus ir iššūkius 
vystant žem÷s ūkį ir kaimo vietoves trijose Centrin÷s Europos šalyse (Čekija, Vengrija ir Lenkija).  
 

„World Food Model“ 
 
Šį modelį sukūr÷ ir išvyst÷ FAO, siekdama numatyti maisto rinkos pokyčius vidutiniu laikotarpiu. 
Pasaulio maisto modelis tai ne-erdvinis, rekursinis-dinamiškas, dirbtinis, daugiaregionis, 
įtraukiantis daug produktų dalin÷s pusiausvyros pasaulio prekybos modelis baziniams maisto 
produktams numatyti. Šis modelis modeliuoja pasiūlos ir paklausos pokyčius 150 šalių. Esminiai 
modelio ypatumai: padengia tarifus, eksporto kvotas ir gamintojų subsidijų apskaičiavimą.  

 
„AGLINK“ 

 
AGLINK – tai didelio masto dinaminis pusiausvyros modelis, skirtas pasaulio maisto rinkai 
prognozuoti. Jo išskirtinumas – specifinis vidinių ir prekybos politikų interpretavimas. Modelis 
yra skirtas vidutinio laikotarpio OECD-FAO maisto produktų rinkų prognoz÷ms. 
 

Pav.  29. AGLINK modelio sąryšiai. 

 
Šaltinis: www.oecd.org. 

 
Modelio apžvalga remiasi šalių prognoz÷mis. AGLINK COSIMO naudojamas siekiant išlaikyti 
nuoseklų ir susijusį vaizdą. Modelio rezultatai yra koreguojami ekspertiškai.  
 

Kiti modeliai 
 
Gardneris (1987) buvo sukūręs PEM  (angl. „Policy evaluation model“) modelį, kurį naudojant 
analizuojama CAP politika. Modelis vertino gamintojų ir vartotojų įtaką rinkai, subsidijų įtaką 
žem÷s ūkiams, užimtumo lygiui, pagalbos efektyvumui. OECD buvo pasinaudojusi šiuo tyrimu 
tirdama įvairių politikos programų poveikį.  
 
FARMA-4 Čekijos žem÷s ūkio modelis, kurio tikslas buvo nustatyti sąlygas optimaliai žem÷s ūkio 
pl÷trai ir jos poveikiui darniam vystymuisi.  
 
CAPSIM  buvo gan populiarus modelis analizuojant CAP politiką ir r÷m÷si Eurostat duomenimis.  
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Nuo 1980-ųjų Eurostat r÷m÷ duomenų baz÷s naudojimą modeliavimui, d÷l to buvo sukurtas 
SPEL/ES bazin÷s sistemos modelis. Šis modelis buvo transformuotas į SPEL/ES vidutino 
periodo modeliavimo ir prognozavimo sistemą (angl. MFSS – „Medium-term Forecasting and 
Simulation System“). Šiuo modeliu naudojosi Europos Komisija siekdama nustatyti įvairios 
politikos poveikį. 
 
V÷lesniame laikotarpyje (1999) Eurostat prisid÷jo prie atviresnių makroekonominių modelių, 
kuriais galima būtų paprasčiau naudotis siekiant įvertinti įvairių rodiklių ir politikos įtaką, kūrimo. 
Prototipin÷ tokio modelio versija buvo pavadinta „MFSS99“ (Witzke, Verhoog, Zintl, 2001). Šio 
prototipo modifikavimas buvo pavadintas CAPSIM. Modelis buvo sukurtas ES-15, tačiau per 
satelitinį modelį (I-SIM) prie jo galima buvo prijungti ir šalių kandidančių duomenis.  
 
USDA buvo sukūrusi ESIM  modelį Europos pl÷trai žem÷s ūkio sektoriaus pjūviu analizuoti. 
 

Apibendrinimas 
 
Atlikta daug teorinių modeliavimo patobulinimų. Tai daugiausia susiję su funkcin÷mis formomis, 
elastingumo matricomis ir kt. Pavienių lygčių modeliai pakeičiami sektoriniais modeliais, 
rodančiais tarpusavio priklausomybę tarp įvairių žem÷s ūkio produktų. Siekiant teorinio tikslumo 
dalin÷s pusiausvyros modeliai keičiami bendrais pusiausvyros modeliais. Tokių itin sud÷tingų 
modelių minusas tas, kad juos gana keblu suprasti. Juos suvokia tik siauras specialistų ratas. 
 
Nagrin÷ti žem÷s ūkio tyrimai orientuojasi daugiausia į maisto rinkos pasiūlos, paklausos ir kainų 
pokyčius. Naudojami modeliai įtraukia daug produktų ir įvairių regionų. Dalyje modelių buvo 
bandyta atsižvelgti į esamą prekybos ir žem÷s ūkio politiką atskirose šalyse.   
 
Svarbiausi integracijos poveikio šaltiniai: 

• Tarifai: 
o išoriniai tarifai (CET); 
o vidinių tarifų panaikinimas.  

• Tiesiogin÷s išmokos (CAM). 
• Europos Sąjungos parama. 

 
Kurie buvo reikšmingi, kaip, kiek daro įtaką: 

• Daugiausia rašoma apie tarifus ir CAM. Europos  Sąjungos paramos įtaka nagrin÷jama 
nedaug. 

 
Tyrimų rezultatai aprašo: 

• produkcijos pokyčius; 
• kainų pokyčius; 
• pajamas; 
• produktyvumą. 
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2.2. Taikoma vertinimo metodologija 
 
Vienas iš dažnai taikomų prognozavimo kiekybinių metodų yra ekonometrinis modeliavimas. 
Sudarant ekonometrinį modelį veikiantys kintamieji išreiškiami kiekybiškai, nustatomi jų sąryšiai ir 
tarpusavio priklausomyb÷. Statistiniai duomenys interpretuojami remiantis ekonomikos teorija ir 
formalizuojami matematin÷mis išraiškomis, įtraukiant į šią sistemą tikimybių teorijos ir 
matematin÷s statistikos komponentus. Ekonometrinis modeliavimas leidžia įvertinti skirtingų 
veiksnių poveikį ir matematiškai formalizuoti istorinį šių veiksnių veikimą bei remiantis tuo 
prognozuoti kiekybines išraiškas. Korektiškai parinkti kintamieji ir jų specifikacijos įgalina sukurti 
ekonometrinį modelį, kuris leidžia pateikti gana patikimas prognozes. 
 
Paklaidų korekcijos modeliai (toliau PKM) dažnai naudojami aprašant pereinamosios ekonomikos 
šalies ekonomiką. PKM  atspindi trumpalaikius bei ilgalaikius ryšius tarp ekonominių rodiklių, 
leidžia  į modelį įtraukti bendrus šalies bei pasaulines tendencijas atspindinčius rodiklius. 
 

2.2.1 Bendra taikomosios metodologijos apžvalga 
 
Ekonometrinis šalies ūkio sektoriaus modeliavimas naudingas tiek įvairiais aspektais analizuojant 
ekonominę-socialinę pl÷trą, tiek vertinant ES paramos efektyvumą, prognozuojant ateities 
perspektyvas. Tinkamai parinkta metodologija turi tenkinti kelis kriterijus. Pirma, sudaroma 
maisto sektoriaus modelio struktūra turi atitikti pagrindines vietin÷s ekonomikos nuostatas. Antra, 
į modelį turi būti įtraukti ne tik konkretaus sektoriaus rodikliai, bet ir bendrą Lietuvos 
ekonomikos pl÷trą atspindintys rodikliai. Trečia, maisto pramon÷s, žem÷s ūkio ir kaimo vietovių 
pl÷tros perspektyvos yra glaudžiai susijusios su pasaulin÷mis tendencijomis, tod÷l į modelį turi 
būti įtraukti ekonominiai rodikliai, atspindintys bendras pasaulio tendencijas. Ketvirta, modelis 
turi įvertinti trumpalaikius ir ilgalaikius sąryšius tarp maisto sektoriaus ir bendro šalies ūkio 
rodiklių. Galiausiai modelio pagrindin÷s prielaidos turi būti patikrinamos statistinių kriterijų 
pagalba. Tačiau ekonometrinio modeliavimo galimyb÷s yra ribotos, kai turima mažai steb÷jimų , t. 
y. turimos laiko eilut÷s yra trumpos. Šiuo atveju tikslinga papildomai panaudoti kitus metodus: 
įmonių apklausas bei ekspertinę analizę. Tinkamas kokybinių metodų taikymas taip pat leidžia 
patvirtinti tyrimo prielaidas, kai to negalima identifikuoti iš statistinių duomenų. Įmonių apklausų 
ir ekspertinio vertinimo rezultatai šiame darbe išreikšti kiekybiškai ir integruoti į ekonometrinio 
modeliavimo procesą (kalibruojamas ES tiesioginio poveikio koeficientas). 
 

2.2.2 Modelio prielaidos ir apribojimai 

Visiems tokio pobūdžio tyrimams, lyginantiems dvi hipotetines situacijas (kas būtu buvę, jei 
būtume visiškai negavę ES paramos ir kas gal÷tų būti po visos suplanuotos paramos gavimas) yra  
būdingas didelis neapibr÷žtumas. Be to, ES parama yra daugiau nei  vien tam tikri pinigų impulsai 
- tai yra tam tikros sistemos bruožu per÷mimas ir pritaikymas Lietuvai, susiję su įvairiais 
instituciniais pokyčiais, o nemaža šio poveikio dalis yra labai sunkiai kiekybiškai aprašoma, pvz., 
įtaka socialiniams rodikliams, išsimokslinimo lygiui ir pan.  
 
Nagrin÷jant kriz÷s metu šalyje vykstančius procesus papildomai susiduriama su keliais 
metodologinio pobūdžio sunkumais. Pirmiausiai yra keblu atskirti bendrus šalyje vykstančius 
procesus nuo paramos efekto, kadangi abu procesai yra  struktūrinio pobūdžio. Šiame tyrime 
nenagrin÷jamas ES paramos poveikis maisto sektoriaus bei kaimo pl÷tros rodikliams. Tačiau 
keblumas nagrin÷jant sektoriaus pasikeitimus d÷l ES paramos yra: atskirti bendrus ekonomin÷s 
situacijos šalyje pasikeitimus ir paramos efektą, kadangi visi vykstantys procesai, tarpusavyje yra 
susiję.  
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Taip pat atkreiptinas d÷mesys į tai, jog analizei naudojami dabartiniu metu susiformavę ryšiai, 
kurie nebūtinai gali išlikti ateityje.  
 

2.2.3 Matematin÷ modelio išraiška 

 
ES paramos kalibravimas. Gauta parama modelyje traktuojama kaip papildomas prid÷tin÷s 
vert÷s (eksporto ir investicijų) prieaugis. 
 
Apklausos metu ekspertai gavo duomenis, šalies ūkio subjektams atsakant į pagrindinį klausimą - 
kiek 10 000 Lt gautos ES paramos, per 1 metus nuo paramos gavimo, padidino maisto sektoriaus 
prid÷tinę vertę, eksportą bei investicijas. Remiantis šiais duomenimis apskaičiuojame 
kalibruojamų koeficientų reikšmes γ . Tariama, kad pradinis modelis yra multiplikatyvus ir gauta 
parama prisideda prie universalios multiplikatyvios išraiškos. Bendrą pradinį modelį su tiesiogiai į 
jį įeinančia parama galima užrašyti tokiu būdu: 
 

( ) ( 1)( ( ( )) ( )) ( ),Y t Y t f Z t t S tε γ∆ = − + +%  
 
čia )(tY∆  žymi endogeninio kintamojo pokyčius, ))(( tZf yra tam tikra žinoma funkcija nuo 

egzogeninių ir endogeninio kintamojo pav÷lintų reikšmių, S  yra suglodinti gautos paramos 

duomenys, ε%  yra modelio paklaidos, o γ  kalibruojamas koeficientas. Tada padalinus abi lygyb÷s 
puses iš )1( −tY  gaunama lygyb÷: 
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Tokiu būdu sudarin÷jant paklaidų korekcijos modelį, ES parama su kalibruotu pirminio 

poveikio koeficientu įeina tik į trumpalaikius svyravimus aprašančią lygtį.  
 
Paklaidų korekcijos modelis. Paprastumo d÷lei įvedami nauji žym÷jimai aA =)ln( , t.y. 
mažomis raid÷mis žymimos atitinkamos logaritmuotos reikšm÷s. Tada ilgalaikiai ryšiai tarp 

kintamųjų ))(ty  ir )(),...,(1 txtx k  gali būti aprašyti tokiu būdu: 
 

),()(...)()( 11 tutxtxty kk +++= αα                            (2) 
 
kur y yra aiškinamojo endogeninio kintamojo logaritmas, kxx ,...,1  yra aiškinančiųjų kintamųjų 

logaritmai, kαα ,...,1  - vertinami parametrai. Kintamasis )(tu  traktuojamas kaip nukrypimas nuo 
pusiausvyros. Remiantis lygtimi (2) sudaroma trumpalaikius svyravimus aprašanti paklaidų 
korekcijos lygtis. ES parama su kalibruojamu koeficientu tiesiogiai įtraukiama į paklaidų 
korekcijos lygtį. Taigi bendras trumpalaikius svyravimus aprašančios paklaidų korekcijos lygties 
pavidalas yra : 
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Čia   ∆  žymi pirmos eil÷s skirtumo operatorių: ),1()()( −−=∆ txtxtx  
)(tD  yra determinuotas d÷muo, apimantis tokius komponentus kaip trendą, sezoniškumo 

indeksą ar struktūrinius pokyčius atspindinčius narius ir pan. 
Koeficientai 0,...,,,..., 1010 ≥kk βββϕϕϕ  yra nežinomi modelio parametrai, γ  yra kalibruojamas 
parametras. 

)(tε  žymi modelio atsitiktinę liekaną, kuri nekoreliuoja su kitais šios lygyb÷s dešin÷s pus÷s 
kintamaisiais, be to, dažniausiai daroma prielaida, kad )(tε  pasižymi baltojo triukšmo savyb÷mis. 
 

Kiekvienos lygties parametrai įvertinami, naudojant mažiausių kvadratų metodą (MKM). 
Modelio prognozavimo tikslumas yra tikrinamas, įvertinant modelio parametrus pagal duomenis 
be paskutiniųjų keturių ketvirčių, prognozuojant endogeninių kintamųjų reikšmes šiuo laikotarpiu 
ir palyginant gautas prognozes su steb÷tomis min÷tų kintamųjų reikšm÷mis.   
 
 Svarbu pamin÷ti, kad aprašyta bendra matematinio modelio išraiška, tod÷l sudarin÷jant 
konkretų modelį gali keistis v÷lavimų eil÷, o statistiškai nereikšmingi kintamieji nebus įtraukiami į 
galutinę modelio specifikaciją. 
 
 

2.2.4 Naudojami duomenys 

Tirti duomenys yra ketvirtiniai ir apima laikotarpį nuo 1998:I iki 2007:IV. Kai kuriais 
atvejais d÷l tam tikrų rodiklių nestabilaus kitimo, laiko eilut÷s buvo sutrumpintos, naudojant 
duomenis nuo 2000 m. arba 2001 m., ar net nuo 2003 metų. 
 
Naudojamų duomenų šaltiniai: Lietuvos Statistikos departamentas, Lietuvos Respublikos žem÷s 
ūkio ministerija, Eurostatas. 
 

Kadangi šioje studijoje žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriai nagrin÷jami kartu kaip 
bendras maisto sektorius, statistinius duomenis žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorių  buvo 
apjungti. Toliau pateikiamas detalus aprašymas, kaip buvo skaičiuoti maisto sektoriaus duomenys. 
 
� Maisto sektoriaus bendroji prid÷tin÷ vert÷ skaičiuota pagal ekonomin÷s veiklos rūšis ir lygi 

žem÷s ūkio, medžiokl÷s ir miškininkyst÷s bei maisto produktų, g÷rimų ir tabako gamybos 
prid÷tin÷s vert÷s sumai (A ir DA EVRK sektoriai).  

� Maisto sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatorius skaičiuotas kaip santykis maisto sektoriaus 
sukurtos prid÷tin÷s vert÷s to meto kainomis su palyginamosiomis kainomis. 

� Maisto sektoriaus produkciją atitinkantis eksportas skaičiuotas remiantis užsienio prekybos 
statistikos produktų pagal veiklos rūšių klasifikatorių (CPA). Maisto sektoriaus eksportas 
skaičiuojamas kaip bendras eksportas tokių produktų grupių: žem÷s ūkio; medžiokl÷s ir 
susijusių paslaugų produktų; miškininkyst÷s; medienos ruošos ir susijusių paslaugų; maisto 
produktų ir g÷rimų; tabako gaminių (01, 02, 15 ir 16 CPA kodai). Verta pamin÷ti, kad 
naudojami eksporto duomenys apima tiek lietuviškos kilm÷s produktų, tiek reeksporto 
duomenis. 

� Lietuviškos kilm÷s maisto produktų eksportas skaičiuotas pagal kombinuotąją nomenklatūrą 
kaip suma šių eksporto komponentų: gyvų gyvūnų; gyvūnin÷s kilm÷s produktų; augalinių 
produktų; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei jų skilimo produktų; paruoštų 
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valgomųjų riebalų; gyvūninio arba augalinio vaško; paruoštų maisto produktų; nealkoholinių 
ir alkoholinių g÷rimų bei acto; tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų. 

� Maisto sektoriaus materialin÷s investicijos skaičiuotos kaip žem÷s ūkio, medžiokl÷s ir 
miškininkyst÷s bei maisto produktų ir g÷rimų gamybos materialinių investicijų suma (A ir 
DA15  EVRK sektoriai, DA16 duomenys yra konfidencialūs, tod÷l nenaudojami). 

� Sąlyginis dirbančiųjų skaičius maisto sektoriuje skaičiuojamas kaip sąlyginio darbuotojų 
skaičiaus maisto ir tabako pramon÷s sektoriuje ir užimtųjų žem÷s ūkyje suma. Užimtieji žem÷s 
ūkio sektoriuje buvo panaudoti vietoj sąlyginio darbuotojų skaičiaus d÷l kelių priežasčių – visų 
pirma, kad jiems yra būdingas didelis skirtumas tarp žem÷s ūkio sektoriuje užimtųjų ir 
sąlyginio darbuotojų skaičiaus (2006 m. užimtųjų skaičius buvo 6 kartus didesnis už sąlyginį 
darbuotojų skaičių), antra, skaičiuojant sąlyginį darbuotojų skaičių neįtraukiami ūkininkai. 
Sąlyginis darbuotojų skaičius paimtas iš Statistikos departamento įmonių statistikos skyriaus, o 
užimtųjų duomenys - iš gyventojų užimtumo tyrimo ataskaitų. Taigi, šiame tyrime tariama, 
kad taip apskaičiuotas sąlyginis dirbančiųjų skaičius geriausiai aprašo esamą maisto sektoriaus 
situaciją. 

� Vidutinis bruto darbo užmokestis maisto sektoriuje, skaičiuotas naudojant maisto ir tabako 
pramon÷s ir žem÷s ūkio sektorių darbo užmokesčio duomenis. Kadangi tarp užimtųjų ir 
sąlyginio dirbančiųjų skaičiaus žem÷s ūkio sektoriuje matomas ryškus neatitikimas, 
skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį maisto sektoriaus duomenims buvo suteiktas kiek 
didesnis svoris nei žem÷s ūkio sektoriaus duomenims (atitinkamai 2/3 ir 1/3). 

� Duomenys apie kaimo gyventojų skaičių imami iš gyventojų registro duomenų. Prie kaimo 
gyventojų priskiriami, oficialiai kaimo vietov÷se gyvenamąją vietą deklaravę, asmenys. 

� Nedarbo lygio bei užimtųjų skaičius kaimo vietov÷se, paimtas iš užimtumo tyrimo duomenų. 
� Kaimo gyventojų pajamos skaičiuotos remiantis gyventojų pajamų tyrimo duomenimis. 
 
ES paramos duomenys. Šioje studijoje vertinamas bendras ES paramos skirtos žem÷s ūkio ir 
maisto pramonei bei kaimo pl÷trai poveikis bei efektyvumas. Vertinimo patogumui ES parama 
suskirstyta į dvi dalis: tiesiogines išmokas bei kita ES parama (KPP 2004-2006 m. (1-7 kryptys); 
KPP 2007-2013 m. (1-4 kryptys); SAPARD (1-5 kryptys); BPD 2004-2006 m. (4.1-4.7 kryptys); 
ES struktūrin÷ parama 2007-2013 m. atiteksianti maisto pramon÷s sektoriui (1-3 kryptys)). 
 
Detalesnį naudojamos ES paramos aprašą galima rasti 1.2 skyrelyje. 
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2.2.5 Poveikio apskaičiavimo išraiškos (modelio kintamieji) 
 

Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorių modelio kintamieji 

Modeliui sudaryti naudojami apjungti žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorių duomenys (pvz., 
modeliuojama maisto sektoriaus sukurta prid÷tin÷ vert÷), taigi išvados bei prognoz÷s ir daromos 
abiem sektoriams iš karto, o ne atskirai kiekvienam. 
 
Modelis yra ketvirtinis, t. y. laiko vienetai yra metų ketvirčiai. Sudarant sektorinį modelį, naudotos 
dvi grup÷s kintamųjų: endogeniniai ir egzogeniniai kintamieji, jų žym÷jimai pateikti žemiau 
esančioje lentel÷je. Mažosiomis raid÷mis žymimi sektoriaus ekonominiai rodikliai, didžiosiomis – 
bendri Lietuvos ekonominiai rodikliai. 
 
Endogeninių kintamųjų grupę sudaro žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorių rodikliai: sukurta 
prid÷tin÷ vert÷, eksportas, investicijos, sąlyginis dirbančiųjų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir 
maisto sektoriaus kainų defliatorius. Į egzogeninių rodiklių grupę įtraukti šalies ir keli pasauliniai 
rodikliai: jautienos, sūrio ir kviečių kainos Europoje, Rusijoje ir pasaulyje, vidutinis darbo 
užmokestis, nedarbo lygis ir Europos Sąjungos parama žem÷s ūkiui (SAPARD, Lietuvos 2004–
2006 m. BPD, Lietuvos KPP 2004–2006 m., Lietuvos KPP 2007–2013 m., tiesiogin÷s išmokos ir 
kitos rinkos reguliavimo priemon÷s). 
 

Lentel÷ 33. Žem÷s ir maisto ūkio sektorių modelyje naudojami rodikliai  

 

Kaimo pl÷tros modelio kintamieji 

 

Kaimo pl÷tros modeliui sudaryti naudojami namų ūkio tyrimo duomenys (gyventojų skaičius 
kaime, gyventojų pajamos kaime ir kt.) ir bendri Lietuvos ekonomikos rodikliai. Modelis yra 
ketvirtinis, t. y. laiko vienetai yra metų ketvirčiai. Kadangi namų ūkio tyrimai nuo 2003 m. 

Endogeniniai kintamieji Matavimo vienetas 

Sukurta prid÷tin÷ vert÷ mln. Lt 
Eksportas mln. Lt 
Investicijos mln. Lt 
Sąlyginis dirbančiųjų skaičius tūkst. 
Vidutinis darbo užmokestis Lt 
Kainų defliatorius proc. 

Egzogeniniai kintamieji  
Kviečių supirkimo kaina Europoje, Rusioje ir apskritai pasaulyje. EUR, RUB, USD už t 

Sūrio kaina Europoje, Rusioje ir apskritai pasaulyje. EUR, RUB, USD už 100 kg

Jautienos kaina Europoje, Rusioje ir bendrai pasaulyje. EUR, RUB, USD už 100 kg

Vidutinis darbo užmokestis Lt 
Nedarbo lygis proc. 
Bendrasis vidaus produktas  mln. Lt 
Bendra ES parama maisto sektoriui (SAPARD, Lietuvos 2004–
2006 m. BPD, Lietuvos KPP 2004–2006 m., Lietuvos KPP 
2007–2013 m., tiesiogin÷s išmokos)  

mln. Lt 

Maisto sektoriaus rodikliai (sukurta prid÷tin÷ vert÷, darbo 
našumas, vidutinis brut darbo užmokestis, sąlyginis dirbančiųjų 
skaius, eksportas ir kt.) 
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atliekami kasmet, o ne kas ketvirtį, buvo ištirtas 1998–2002 m. būdingas namų ūkio pajamų 
sezoniškumas ir atitinkamai apskaičiuoti 2003–2007 m. ketvirtiniai pajamų duomenys. Šiuo atveju 
daroma prielaida, kad kaimo gyventojų pajamų sezoniškumas išliko panašus kaip ir buvo 1998–
2002 m.  
 
Sudarant sektorinį modelį, naudotos dvi grup÷s kintamųjų: endogeniniai ir egzogeniniai 
kintamieji. Endogeninių kintamųjų grupę sudaro tokie kaimo rodikliai:  
 
� gyventojų skaičius kaime; 
� kaimo gyventojų užimtųjų skaičius; 
� nedarbo lygis kaime; 
� kaimo gyventojų ir žemdirbių pajamos. 
 
Į egzogeninių rodiklių grupę įtraukti šalies rodikliai:  
 
� bendras gyventojų skaičius; 
� nedarbo lygis šalyje; 
� vidutin÷s gyventojų pajamos šalyje; 
� vidutinis bruto darbo užmokestis šalyje ir atskirai maisto sektoriuje; 
� infliacija; 
� maisto produktų kaina Europoje ir Lietuvoje; 
� žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuose sukurta prid÷tin÷ vert÷; 
� darbo našumas žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuose; 
� Europos Sąjungos parama.  
 

2.2.6 Pradin÷ lygčių specifikacija 

Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorių modelio sudarymas 

Nors ekonomikoje viskas tarpusavyje susiję, tačiau siekiant kuo tiksliau įvertinti ryšius tarp 
ekonominių rodiklių, išskiriami labiausiai tik÷tini (stipriausi) ryšiai ir numatoma poveikio kryptis 
(teigiama ar neigiama). Taigi pradinę lygčių specifikaciją sudaro ekonominiai rodikliai, kurių ryšys 
yra nusp÷jamas remiantis ūkio tendencijomis, ekonomikos teorija, kitų šalių patirtimi. 
 
Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s ekonometrinio modelio sudarymo schema pateikta Pav.  30. 
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Žem÷s ir maisto ūkių sektoriaus sukurta prid÷tin÷ vert÷ neabejotinai tur÷tų priklausyti nuo 
sektoriaus darytų investicijų, dirbančiųjų skaičiaus. Pastaraisiais metais kylanti infliacija turi įtakos 
realiam ir nominaliam ūkio augimui, tod÷l, aprašant sektoriaus sukurtą prid÷tinę vertę, tikslinga į 
modelį įtraukti sektoriaus kainų defliatorių.    
 
Žem÷s ir maisto ūkių sektoriaus eksportas iš dalies priklauso nuo sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s 
kiekio. Žem÷s ūkio ir maisto prekių kainų santykis Europoje (arba pasaulyje) ir Lietuvoje taip pat 
gali spartinti eksportą: kuo kainos Europoje didesn÷s už Lietuvos vidin÷s rinkos kainas, tuo 
daugiau eksportuojama. Remiantis ekonomikos teorija nacionalin÷s valiutos silpn÷jimas (kursas 
šioje studijoje skaičiuojamas kaip EUR už USD) irgi tur÷tų didinti prekių eksportą. 
 
Žem÷s ir maisto ūkių sektoriaus investicijoms turi teigiamos įtakos sektoriaus prid÷tin÷ vert÷: kuo 
daugiau pagaminama, tuo daugiau investuojama. Dažnai investuojama ne tik iš savų, bet ir iš 
skolintų pinigų, tod÷l akivaizdu, kad investicijoms didelę įtaką turi banko paskolų palūkanų norma 
(maža palūkanų norma skatina daugiau skolintis). Augantis darbo užmokestis irgi gali spartinti 
investicijas, nes brangstant darbo j÷gai dažnai būna ieškomi alternatyvūs būdai ūkio pl÷trai – 

Žem÷s ūkio ir maisto 
pramon÷s sektorių rodikliai 

� Sukurta prid÷tin÷ vert÷ 
� Eksportas 
� Investicijos 
� Sąlyginis dirbančiųjų skaičius 
� Vidutinis darbo užmokestis 
� Žem÷s ūkio produktų ir maisto 
produktų kaina vidaus rinkoje 

� Prid÷tin÷s vert÷s defliatorius 
 

Pasaulio rodikliai 
 

� Valiutos kursas 
(EUR/USD) 

� Pasaulin÷s žem÷s ūkio ir 
maisto produktų kainos 

Šalies rodikliai 
� Vidutinis darbo užmokestis  
� Nedarbo lygis 
� Palūkanų norma 
� Naftos kainos 
� Trąšų kainos 

Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s  sektorių 
ekonometrinis modelis 

Apibendrinta  
ES parama 

 

� SAPARD 
� BPD 
� KPP 
� TI 

Ryšys vertinamas ekonometriškai Pirminis ryšys vertinamas remiantis 
apklausos rezultatais 

Ryšys vertinamas ekonometriškai 

Pav.  30. Ekonometrinio žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorių modelio schema 
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vienas iš jų yra investicijos į naujesnę įrangą, technologijas ir t.t. Importo defliatorius tur÷tų 
neigiamai veikti sektoriaus investicijas, o bendras sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatorius - 
teigiamai. 
 
Dirbančiųjų skaičių sektoriuje visu pirma įtakoja sektoriaus sukuriamos prid÷tin÷ vert÷s pokyčiai. 
Antra – investicijų į sektorių pagalba modernizuojama gamyba, didinamas darbo našumas, tod÷l 
investicijos į sektorių tur÷tų mažinti žem÷s ir maisto ūkio dirbančiųjų skaičių. Greitai augantis 
realus darbo užmokestis taip pat tur÷tų įtakoti užimtųjų sektoriuje skaičių. Maž÷jant nedarbo 
lygiui šalyje, užimtųjų skaičius žem÷s ir maisto ūkio sektoriuje gali tiek did÷ti, tiek maž÷ti, nes 
maisto sektorius apjungia du sektorius, kuriose dirbančiųjų skaičiaus ryšiai su nedarbo lygiu yra 
priešingo ženklo (istoriniai duomenys rodo, kad did÷jant nedarbui šalyje dirbančiųjų skaičius 
maisto pramon÷je turi tendenciją maž÷ti, o žem÷s ūkio sektoriuje atvirkščiai – turi did÷jimo 
tendenciją). 
 
Vidutinis darbo užmokestis žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriuose visu pirma stipriai 
priklauso nuo bendro šalies vidutinio darbo užmokesčio. Antra – augantis darbo našumas  leidžia  
mok÷ti daugiau – taigi darbo užmokesčio augimas stipriai susijęs su darbo našumo augimu. 
Pasaulyje pastebima tokia tendencija, kad nedarbo lygiui augant, darbuotojai sutinka dirbti už 
mažesnį atlygį, tod÷l galima teigti, kad nedarbo lygio augimas gali sukelti vidutinio darbo 
užmokesčio maž÷jimą. 
 
Maisto sektoriau prid÷tin÷s vert÷s defliatorius atspindi nominalios ir realios vert÷s santykį. Augant 
infliacijai skirtumas tarp nominalaus ir realaus augimo did÷ja, tod÷l atsiranda poreikis nagrin÷ti 
nominalų ir realų  sektoriaus augimą. Kadangi skaičiuojant infliaciją atsižvelgiama į vartojimo 
prekių krepšelį, dalį kurio sudaro žem÷s ūkio ir maisto produktai, svarbu nagrin÷ti žem÷s ūkio ir 
maisto prekių kainų kitimą. Žem÷s ūkio ir maisto prekių sektinų prid÷tin÷s vert÷s defliatorius 
atspindi santykį tarp nominalaus ir realaus sektoriaus augimo. Tariama, kad jį įtakoja tokie 
ekonominiai rodikliai kaip valiutų kursas (EUR/USD), žem÷s ūkio ir maisto produktų, degalų ir 
trąšų kainos Lietuvoje, pasaulyje, Europoje. 
 
Įvertinti paramos 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. Šioje 
studijoje tiesioginio poveikio kiekybiniai įverčiai gauti apklausos būdu, tuo metu antrinis 
netiesioginis poveikis įvertintas ekonometrinio modeliavimo pagalba. Kaip jau buvo pristatyta XX 
skyrelyje, tiesioginis ES paramos efektyvumo koeficientas yra kalibruojamas iš apklausų rezultatų. 
Apklausos rezultatai rodo, kad didžiausią tiesioginę įtaka ES parama turi tokiems maisto 
sektoriaus rodikliams kaip investicijos, eksportas bei pardavimai. Kadangi pardavimai yra 
tiesiogiai susiję su sektoriaus sukuriama  prid÷tine verte, reiškia ES parama turi tiesioginę įtaką 
prid÷tinei vertei. Būtent d÷l šių priežasčių ES paramos duomenys su kalibruotu efektyvumo 
koeficientu tiesiogiai įtrauktas į investicijų, eksporto bei prid÷tin÷s vert÷s lygčių specifikacijas. 
 

Remiantis sudaryta pradine ekonomine specifikacija, sudaromos regresin÷s lygtys. Modeliavimo 
metu dalis rodiklių, kurie statistiškai buvo mažai reikšmingi arba ekonominio poveikio kryptis 
neatitinka teorinių prielaidų, neįtraukti į galutinį modelį.  Panaudojant paklaidų korekcijos 
modeliavimo metodologiją, modelis redukuojamas, siekiant išskirti trumpalaikius ir ilgalaikius 
ryšius, nustatyti reakcijos į impulsus funkcijas bei sudaryti prognozes. 

 

Kaimo pl÷tros modelio sudarymas 

Kaimo pl÷tros ekonometrinio modelio sudarymo schema pateikta Pav.  31. 
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Gyventojų skaičiaus kitimas kaime neabejotinai priklauso nuo bendro gyventojų skaičiaus kitimo 
Lietuvoje ir nedarbo lygio šalyje ir kaime. Skirtumas tarp kaimo ir miesto gyventojų pajamų gali 
lemti gyventojų migraciją iš kaimo į miestą ir taip mažinti kaimo gyventojų skaičių. Pastaraisiais 
metais kylanti infliacija, o ypač kylančios maisto produktų kainos, gali tur÷ti įtakos gyventojų 
skaičiaus kitimui kaime. Europos Sąjungos parama taip pat gal÷jo atsiliepti gyventojų skaičiaus 
kaime kitimui. Maisto sektoriaus rodikliai taip pat gali tur÷ti įtakos gyventojų skaičiui kaime. 
 
Kaimo gyventojų pajamas lemia tokie rodikliai, kaip bendros gyventojų pajamos (arba vidutinis 
darbo užmokestis šalyje), nedarbo lygis kaime ir apskritai šalyje, maisto produktų kainos, Europos 
Sąjungos parama, žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sukuriama prid÷tin÷ vert÷. 
Žemdirbių pajamoms įtakos gali tur÷ti tie patys rodikliai, kurie lemia ir kaimo gyventojų pajamas. 
Darbo našumas žem÷s ūkio sektoriuje neabejotinai turi įtakos žemdirbių pajamoms. 
 

Kaimo rodikliai 
� Gyventojų skaičius kaime 
� Kaimo gyventojų 
� Žemdirbių pajamos 
� Užimtųjų skaičius kaime 

� Nedarbo lygis kaime 

Pasaulio rodikliai 
 

� Žem÷s ūkio produktų ir 
maisto produktų kaina 
Europoje 

Šalies rodikliai 
� Gyventojų skaičius 
� Nedarbo lygis 
� Gyventojų pajamos 
� Infliacija 
� Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s 
sektoriuose sukurta prid÷tin÷ vert÷ 

� Darbo našumas žem÷s ūkio ir maisto 
pramon÷s sektoriuose 

Kaimo pl÷tros ekonometrinis modelis 

ES parama 
 

� SAPARD 
� BPD 
� KPP 
� TI 

Ryšys vertinamas ekonometriškai Pirminis ryšys vertinamas remiantis 
apklausos rezultatais 

Ryšys vertinamas ekonometriškai 

Pav.  31. Ekonometrinio kaimo pl÷tros modelio schema 
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Užimtųjų skaičius kaime gali būti aprašomas remiantis pajamų, infliacijos, nedarbo lygio kaime ir 
bendrais rodikliais Lietuvoje. Europos Sąjungos parama taip pat tur÷tų daryti įtaką užimtumo 
lygiui kaime. Maisto sektoriaus rodikliai taip pat gali tur÷ti įtakos gyventojų skaičiui kaime. 

 

2.2.7 Prognozių skaičiavimo metodika  
Žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus ekonominių rodiklių prognoz÷s skaičiuojamos naudojant 
sudarytą ekonometrinį modelį. Kadangi į sudarytą modelį įeina ne tik sektoriaus ekonominiai 
rodikliai, bet ir bendri šalies rodikliai, remiantis kitų institucijų atliktomis studijomis ir 
skaičiavimais gautos šalies ekonominių rodiklių prognoz÷s, kurios v÷liau kartu su sudarytu 
ekonometriniu modeliu, panaudotos sektorin÷ms prognoz÷ms gauti.  

Bendra ekonometrinių prognozių skaičiavimo schema pateikta Pav.  32: 
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Taigi žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriaus ekonominių rodiklių prognoz÷ms gauti visų 
pirma reikia apskaičiuoti šalies ir pasaulio rodiklių prognozes. O tada, remiantis min÷tomis 
prognoz÷mis ir sudarytu ekonometriniu modeliu, apskaičiuojamos sektorinių rodiklių prognoz÷s. 
 
Kaimo rodiklių prognoz÷s gaunamos analogiškai kaip žem÷s ir maisto pramon÷s sektoriaus 
rodiklių prognoz÷s. 
 

Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s 
sektorių rodiklių prognoz÷s 

Pasaulio rodikliai 
� Žem÷s ūkio produktų ir 
maisto produktų kaina 
pasaulyje 

Šalies rodikliai 
� Vidutinis darbo užmokestis  
� Nedarbo lygis 
� BVP 
� BVP defliatorius 
� Užimtųjų skaičius 

Žem÷s ūkio ir maisto 
pramon÷s ekonometrinio 

modelio taikymas 

ES paramos prognoz÷s Kitų institucijų sudarytos 
prognoz÷s 

ES apibendrinta 
parama 

� SAPARD 
� BPD 
� KPP 
� TI 

Kitų institucijų sudarytos 
prognoz÷s 

 

� Sukurta prid÷tin÷ vert÷ 
� Eksportas 
� Investicijos 
� Sąlyginis dirbančiųjų skaičius 
� Vidutinis darbo užmokestis 
� Prid÷tin÷s vet÷s defliatorius 

Pav.  32. Ekonometrinių prognozių skaičiavimo schema 
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2.3. Žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus bei kaimo pl÷tros 
modeliavimo rezultatai 

2.3.1 Sudarytos lygtys ir statistiniai jų adekvatumo rodikliai 

Šioje studijoje panaudota ekonometrinio modeliavimo strategija pagrįsta vadinamąja „nuo bendro 
prie dalinio“ modeliavimo filosofija, kuri dažnai propaguojama D. Hendry4. Toks modeliavimas 
leidžia atlikti kintamųjų ilgalaikių (kointegravimo) ir trumpalaikių (pokyčių) ryšių analizę, taikant 
vieną bendrą schemą. Išsamūs maisto sektoriaus ir kaimo pl÷tros modeliavimo rezultatai pateikti 
Priede B. 
 

Maisto sektoriaus sukurta prid÷tin÷ vert÷ 
 
Ilgalaikio ryšio lygtis:  
 
log(pv_ms_sa) = -3.49 + 0.11*log(inv_ms_sa) + 0.43*log(ds_ms_sa) + 1.42*log(def_ms_sa) + 
0.16*log(eksp_ms_sa) 
 
čia 
pv_ms_sa – maisto sektoriuje sukurta prid÷tin÷ vert÷ (sezoniškai išlyginta); 
inv_ms_sa – maisto sektoriaus materialin÷s investicijos (sezoniškai išlygintos); 
ds_ms_sa – maisto sektoriaus sąlyginis dirbančiųjų skaičius (sezoniškai išlygintas); 
def_ms_sa – maisto sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatorius (sezoniškai išlygintas); 
eksp_ms_sa – maisto sektoriaus eksportas (sezoniškai išlygintas). 
 
Pagrindiniai ilgalaik÷s lygties rodikliai: 
� R2=0,96 - modelis paaiškina 96 proc. maisto sektoriaus sukurtos prid÷tin÷s vert÷s 

dispersijos; 
� DW=1,24 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos buvimą. 
 
Trumpalaikio ryšio lygtis: 
 
dlog(pv_ms_sa) = -0.38*log(pv_ms_sa(-1)) + 0.58*log(def_ms_sa(-1))  + 0.38*dlog(ds_ms_sa(-1)) + 
1.15*dlog(def_ms_sa) - 0.11*f06q3 +0.7*(es_sumagl(-4)/pv_ms_sa(-4)) 
 
čia 
pv_ms_sa – maisto sektoriuje sukurta prid÷tin÷ vert÷ (sezoniškai išlyginta); 
def_ms_sa – maisto sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatorius (sezoniškai išlygintas); 
ds_ms_sa – maisto sektoriaus sąlyginis dirbančiųjų skaičius (sezoniškai išlygintas); 
es_sumagl – bendra ir suglodinta ES parama maisto sektoriui ir kaimo pl÷trai. 
 
Pagrindiniai galutinio modelio vertinimo ir adekvatumo rodikliai: 
� Vertinimo laikotarpis 1998:3 2008:2; 
� Visi į lygtį įtraukti kintamieji yra reikšmingi 5 proc. reikšmingumo lygmeniu; 
� R2=0,87 - modelis paaiškina 87 proc. maisto sektoriaus prid÷tin÷s dispersijos; 
� DW=1,45 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos nebuvimą; 
� p(White)=0,90 – White testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra paklaidų 

nesąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 

                                                 
4 D. Hendry Dinamic Econometrics. New  York: Oxford University Press, 1995. 
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� p(ARCH2) =0,145 – ARCH testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 
paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 

� p(JB) =0,23 – Jarque-Bera testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 
reikšmingų lygties modelin÷s dalies specifikavimo problemų. 

 
 

Maisto sektoriaus materialin÷s investicijos 
 
Ilgalaikio ryšio lygtis:  
 
log(inv_ms_sa) = -4.35 +0.45*log(pv_ms_sa(-4)) + 0.71*log(eksp_ms_sa(-4)) + 0.58*log(nl_sa(-1))  
+0.24*f0304 + 0.5* (es_sumagl(+2)/inv_ms_sa(-2)) 
 
čia 
inv_ms_sa – maisto sektoriaus materialin÷s investicijos (sezoniškai išlygintos); 
pv_ms_sa – maisto sektoriaus sukurta prid÷tin÷ vert÷ (sezoniškai išlyginta); 
eksp_ms_sa – maisto sektoriaus eksportas (sezoniškai išlygintas); 
nl_sa – nedarbo lygis (sezoniškai išlygintas); 
f0304 – fiktyvus kintamasis, išskiriantis 2003-2004 m.; 
es_sumagl – bendra ir suglodinta ES parama maisto sektoriui ir kaimo pl÷trai. 
 
Pagrindiniai galutinio modelio vertinimo ir adekvatumo rodikliai: 
� Vertinimo laikotarpis 1998:2 2008:2; 
� Visi į lygtį įtraukti kintamieji yra reikšmingi 5 proc. reikšmingumo lygmeniu; 
� R2=0,81 - modelis paaiškina 81 proc. maisto sektoriaus materialinių investicijų dispersijos; 
� DW=1,50 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos nebuvimą, tod÷l trumpalaikio ryšio (PKM)  lygtis n÷ra sudaroma. 
� p(White)=0,38 – White testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra paklaidų 

nesąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 
� p(ARCH2) =0,20 – ARCH testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 

paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 
� p(JB) =0,98 – Jarque-Bera testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 

reikšmingų lygties modelin÷s dalies specifikavimo problemų. 
 

Kadangi modelio liekanas galima laikytis stacionariomis, PKM lygtis n÷ra sudaroma. 
 
 

Maisto sektoriaus eksportas 
 
Ilgalaikio ryšio lygtis:  
 
log(eksp_ms_sa) = 1.07*log(cheese_w) + 0.02*@trend  
 
čia 
eksp_ms_sa – maisto sektoriaus eksportas (sezoniškai išlygintas); 
cheese_w – sūrio kainos pasaulyje; 
@trend – trendo komponent÷. 
 
Pagrindiniai ilgalaik÷s lygties rodikliai: 
� R2=0,96 - modelis paaiškina 96 proc. maisto sektoriaus eksporto dispersijos; 
� DW=0,87 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos buvimą. 
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Trumpalaikio ryšio lygtis: 
 
dlog(eksp_ms_sa) = -0.403*log(eksp_ms_sa(-1)) + 0.44* log(cheese_w(-1)) - 0.45*dlog(pv_ms_sa(-4)) - 
0.24*dlog(inv_ms_sa(-4)) +1.79*dlog(def_bvp_sa(-2)) + 0.01*@trend - 0.22*(f02q1+f99q1) + 
0.4*es_sumagl(-4)/eksp_ms_sa(-4) 
 
čia 
eksp_ms_sa – maisto sektoriaus eksportas (sezoniškai išlygintas); 
pv_ms_sa – maisto sektoriuje sukurta prid÷tin÷ vert÷ (sezoniškai išlyginta); 
inv_ms_sa – maisto sektoriais materialin÷s investicijos (sezoniškai išlygintos); 
def_ms_sa – maisto sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatorius (sezoniškai išlygintas); 
cheese – sūrio kainos pasaulyje; 
f02q1 ir f99q1 – fiktyvūs kintamieji, išsiriantis tam tikrus laikotarpius; 
es_sumagl – bendra ir suglodinta ES parama maisto sektoriui ir kaimo pl÷trai. 
 
Pagrindiniai galutinio modelio vertinimo ir adekvatumo rodikliai: 
� Vertinimo laikotarpis 1998:1 2008:2; 
� Visi į lygtį įtraukti kintamieji yra reikšmingi 5 proc. reikšmingumo lygmeniu; 
� R2=0,73 - modelis paaiškina 73 proc. maisto sektoriaus eksporto dispersijos; 
� DW=2,40 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos nebuvimą; 
� p(White)=0,71 – White testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra paklaidų 

nesąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 
� p(ARCH2) =0,10 – ARCH testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 

paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 
� p(JB) =0,76 – Jarque-Bera testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 

reikšmingų lygties modelin÷s dalies specifikavimo problemų. 
 

Maisto sektoriaus Lietuviškų produktų eksportas 
 
Ilgalaikio ryšio lygtis:  
 
log(eksplt_ms_sa) = 0.95*log(eksp_ms_sa) - 0.26*log(def_ms_sa) + 1.30 
 
čia 
eksplt_ms_sa – maisto sektoriaus Lietuviškų produktų eksportas (sezoniškai išlygintas); 
eksp_ms_sa – maisto sektoriaus eksportas (sezoniškai išlygintas); 
def_ms_sa – maisto sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatorius (sezoniškai išlygintas). 
 
Pagrindiniai ilgalaik÷s lygties rodikliai: 
� R2=0,96 - modelis paaiškina 96 proc. maisto sektoriaus eksporto dispersijos; 
� DW=0,99 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos buvimą. 
 
Trumpalaikio ryšio lygtis: 
 
dlog(eksplt_ms_sa) = 0.22 - 0.35*log(eksplt_ms_sa(-1)) + 0.30*log(eksp_ms_sa(-1)) + 
0.99*dlog(eksp_ms_sa) + 0.22*dlog(pv_ms_sa(-3)) 
 
čia 
eksplt_ms_sa – maisto sektoriaus Lietuviškų produktų eksportas (sezoniškai išlygintas); 
eksp_ms_sa – maisto sektoriaus eksportas (sezoniškai išlygintas); 
pv_ms_sa – maisto sektoriuje sukurta prid÷tin÷ vert÷ (sezoniškai išlyginta)/ 



 

EKT GRUPö  77 

 
Pagrindiniai galutinio modelio vertinimo ir adekvatumo rodikliai: 
� Vertinimo laikotarpis 1998:2 2008:2; 
� Visi į lygtį įtraukti kintamieji yra reikšmingi 5 proc. reikšmingumo lygmeniu; 
� R2=0,90 - modelis paaiškina 90 proc. maisto sektoriaus eksporto dispersijos; 
� DW=2,28 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos nebuvimą; 
� p(White)=0,05 – White testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje gali būti 

paklaidų nesąlyginio heteroskedastiškumo problema; 
� p(ARCH2) =0,03 – ARCH testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje gali būti  

paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo problema; 
� p(JB) =0,13 – Jarque-Bera testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 

reikšmingų lygties modelin÷s dalies specifikavimo problemų. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad sudaryto modelio liekanos gali tur÷ti heteroskedastiškumo problemas, 
atsiradus naujiesniems duomenims šį modelį vert÷tų atnaujinti. 

 
 

Maisto sektoriaus vidutinis bruto darbo užmokestis 
 
Ilgalaikio ryšio lygtis:  
 
log(du_ms_sa) = -0.01*nl_sa + 1.00*log(du_sa(-3)) 
 
čia 
du_ms_sa – maisto sektoriaus vidutinis bruto darbo užmokestis (sezoniškai išlygintas); 
nl_sa – nedarbo lygis (sezoniškai išlygintas); 
du_sa – vidutinis bruto darbo užmokestis (sezoniškai išlygintas). 
 
Pagrindiniai ilgalaik÷s lygties rodikliai: 
� R2=0,99 - modelis paaiškina 99 proc. maisto sektoriaus vidutinio darbo užmokesčio 

dispersijos; 
� DW=0,28 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos buvimą. 
 
 
Trumpalaikio ryšio lygtis:  
 
dlog(du_ms_sa) = -0.16*log(du_ms_sa(-1)) + 0.16*log(du_sa(-1)) + 0.96*dlog(du_sa) - 0.29*dlog(bvp_sa(-
4)) 
 
čia 
du_ms_sa – maisto sektoriaus vidutinis bruto darbo užmokestis (sezoniškai išlygintas); 
du_sa – vidutinis bruto darbo užmokestis (sezoniškai išlygintas); 
bvp_sa – maisto sektoriuje sukurta prid÷tin÷ vert÷ (sezoniškai išlyginta). 
 
Pagrindiniai galutinio modelio vertinimo ir adekvatumo rodikliai: 
 
� Vertinimo laikotarpis 1996:2 2008:2; 
� Visi į lygtį įtraukti kintamieji yra reikšmingi 5 proc. reikšmingumo lygmeniu; 
� R2=0,64 - modelis paaiškina 64 proc. maisto sektoriaus vidutinio darbo užmokesčio 

dispersijos; 
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� DW=1,94 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 
problemos nebuvimą; 

� p(White)=0,11 – White testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra paklaidų 
nesąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 

� p(ARCH2) =0,66 – ARCH testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 
paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 

� p(JB) =0,22 – Jarque-Bera testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 
reikšmingų lygties modelin÷s dalies specifikavimo problemų. 

 
 

Maisto sektoriaus sąlyginis dirbančiųjų skaičius 
 
Ilgalaikio ryšio lygtis:  
 
log(ds_ms_sa) = 12.11 - 0.76*log(du_sa) - 0.02*nl_sa - 0.37*log(bvp_sa/uz_sa) 
 
čia 
ds_ms_sa – maisto sektoriuje sąlyginis dirbančiųjų skaičius (sezoniškai išlygintas); 
du_sa – vidutinis bruto darbo užmokestis (sezoniškai išlygintas); 
nl_sa – nedarbo lygis (sezoniškai išlygintas); 
bvp_sa – bendras vidaus produktas, veikusiomis kainomis (sezoniškai išlygintas); 
uz_sa – užimtųjų skaičius (sezoniškai išlygintas). 
 
Pagrindiniai ilgalaik÷s lygties rodikliai: 
� R2=0,96 - modelis paaiškina 96 proc. maisto sektoriaus dirbančiųjų skaičiaus dispersijos; 
� DW=1,25 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos buvimą; 
 
 
Trumpalaikio ryšio lygtis: 
 
dlog(ds_ms_sa) = 4.97 - 0.42*log(ds_ms_sa(-1)) - 0.28*log(du_sa(-1)) - 0.01*nl_sa(-1) - 0.25*log(bvp_sa(-
1)/uz_sa(-1)) - 0.03*d(nl_sa) - 0.13*dlog(pv_ms_sa(-2)) + 0.11*f03q2 
 
čia 
ds_ms_sa – maisto sektoriuje sąlyginis dirbančiųjų skaičius (sezoniškai išlygintas); 
du_sa – vidutinis bruto darbo užmokestis (sezoniškai išlygintas); 
nl_sa – nedarbo lygis (sezoniškai išlygintas); 
bvp_sa – bendras vidaus produktas, veikusiomis kainomis (sezoniškai išlygintas); 
uz_sa – užimtųjų skaičius (sezoniškai išlygintas); 
pv_ms_sa – maisto sektoriuje sukurta prid÷tin÷ vert÷ (sezoniškai išlyginta); 
f03q2 – fiktyvus kintamasis, išskiriantis 2003 m. 2 ketvirtį. 
 
Pagrindiniai galutinio modelio vertinimo ir adekvatumo rodikliai: 
� Vertinimo laikotarpis 1998:2 2008:2; 
� Visi į lygtį įtraukti kintamieji yra reikšmingi 5 proc. reikšmingumo lygmeniu (išimtis 

log(du_sa(-1)), kurie reikšmingi 8 proc. reikšmingumo lygmeniu); 
� R2=0,62 - modelis paaiškina 62 proc. maisto sektoriaus maisto sektoriaus dirbančiųjų 

skaičiaus dispersijos; 
� DW=2,208 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos nebuvimą; 
� p(White)=0,06 – White testo empirinis reikšmingumas rodo, jog modelyje gali būti paklaidų 

nesąlyginio heteroskedastiškumo problema; 
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� p(ARCH2) =0,01 – ARCH testo empirinis reikšmingumas rodo, jog modelyje gali būti  
paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo problema; 

� p(JB) =0,001 – Jarque-Bera testo empirinis reikšmingumas rodo, jog modelyje gali būti  
reikšmingų lygties modelin÷s dalies specifikavimo problemų. 

 
Atsižvelgiant į tai, kad sudaryto modelio liekanos gali tur÷ti heteroskedastiškumo problemas, 
atsiradus naujiesniems duomenims šį modelį vert÷tų atnaujinti. 
 

 
 

Maisto sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatorius 
 
Ilgalaikio ryšio lygtis:  
 
log(def_ms_sa) = 2.21*log(def_bvp_sa) - 0.12*log(eksp_ms_sa(-1)/pv_ms_sa(-1)) + 0.18*log(nl_sa(-4)) - 
6.17 
 
čia 
def_ms_sa – maisto sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatorius (sezoniškai išlygintas); 
def_bvp_sa – BVP defliatorius (sezoniškai išlygintas); 
eksp_ms_sa – maisto sektoriaus eksportas (sezoniškai išlygintas); 
pv_ms_sa – maisto sektoriaus sukurta prid÷tin÷ vert÷ (sezoniškai išlyginta); 
nl_sa – nedarbo lygis (sezoniškai išlygintas). 
 
Pagrindiniai galutinio modelio vertinimo ir adekvatumo rodikliai: 
� Vertinimo laikotarpis 1999:1 2008:2; 
� Visi į lygtį įtraukti kintamieji yra reikšmingi 5 proc. reikšmingumo lygmeniu (log(nl_sa(-4)) 

reikšmingas 10 proc. reikšmingumu); 
� R2=0,84 - modelis paaiškina 84 proc. maisto sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatoriaus 

dispersijos; 
� DW=2,32 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos nebuvimą, tod÷l trumpalaikio ryšio (PKM)  lygtis n÷ra sudaroma. 
� p(White)=0,97 – White testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra paklaidų 

nesąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 
� p(ARCH2) =0,22 – ARCH testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 

paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 
� p(JB) =0,35 – Jarque-Bera testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 

reikšmingų lygties modelin÷s dalies specifikavimo problemų. 
 

Kadangi modelio liekanas galima laikytis stacionariomis, PKM lygtis n÷ra sudaroma. 
 
 

Gyventojų skaičius kaime 
 
Ilgalaikio ryšio lygtis:  
 
log(gyv_k) = -0.032*log(bvp_sa) - 0.01*log(du_sa) + 7.41 
 
čia 
gyv_k – gyventojų skaičius kaime; 
bvp_sa – bendras vidaus produktas, veikusiomis kainomis (sezoniškai išlygintas); 
du_sa – vidutinis bruto darbo užmokestis (sezoniškai išlygintas). 
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Pagrindiniai ilgalaik÷s lygties rodikliai: 
� R2=0,97 - modelis paaiškina 97 proc. maisto sektoriaus gyventojų skaičiaus dispersijos; 
� DW=0,32 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos buvimą. 
 
Trumpalaikio ryšio lygtis: 
 
dlog(gyv_k) = -0.001 - 0.005*dlog(du_sa(-4)) + 0.001*dlog(nl_sa(-1)) - 0.007*es_suma(-2)/pv_ms_sa(-2) 
+ 0.002*f0203 
 
čia 
gyv_k – gyventojų skaičius kaime; 
du_sa – vidutinis bruto darbo užmokestis (sezoniškai išlygintas); 
es_suma – bendra ES parama maisto sektoriui ir kaimo pl÷trai; 
pv_ms_sa – maisto sektoriuje sukurta prid÷tin÷ vert÷ (sezoniškai išlyginta); 
f0203– fiktyvus kintamasis, išsiriantis tam tikrus laikotarpius (2002-2003 m.). 
 
Pagrindiniai galutinio modelio vertinimo ir adekvatumo rodikliai: 
 
� Vertinimo laikotarpis 1998:3 2008:2; 
� Visi į lygtį įtraukti kintamieji yra reikšmingi 5 proc. reikšmingumo lygmeniu; 
� R2=0,92 - modelis paaiškina 92 proc. gyventojų skaičiaus kaime dispersijos; 
� DW=1,62 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos nebuvimą; 
� p(White)=0,32 – White testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra paklaidų 

nesąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 
� p(ARCH2) =0,001 – ARCH testo empirinis reikšmingumas rodo, jog modelyje gali būti 

paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo problema. Tod÷l atsiradus naujiesniems 
duomenims šį modelį vert÷tų atnaujinti. 

� p(JB) =0,50 – Jarque-Bera testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 
reikšmingų lygties modelin÷s dalies specifikavimo problemų. 

 
 

 
Kaimo gyventojų pajamos 

 
Ilgalaikio ryšio lygtis:  
 
log(paj_k_sa) = 0.22*log(paj_k_sa(-2)) + 0.54*log(bvp_sa(-2)) - 0.19*log(nl_sa(-3)) + 
0.26*(es_suma+ti)/pv_ms_sa - 0.21*f00q3 
 
čia 
paj_k_sa – kaimo gyventojų pajamos (sezoniškai išlygintos); 
bvp_sa – BVP (sezoniškai išlygintas); 
nl_sa – nedarbo lygis (sezoniškai išlygintas); 
es_suma – bendra ES parama maisto sektoriui ir kaimo pl÷trai; 
ti – tiesiogin÷s išmokos; 
pv_ms_sa – maisto sektoriuje sukurta prid÷tin÷ vert÷ (sezoniškai išlyginta); 
f00q3 – fiktyvus kintamasis, išskiriantis 2000 m. 3 ketv. 
 
Pagrindiniai galutinio modelio vertinimo ir adekvatumo rodikliai: 
� Vertinimo laikotarpis 1998:4 2007:4; 
� Visi į lygtį įtraukti kintamieji yra reikšmingi 5 proc. reikšmingumo lygmeniu; 
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� R2=0,99 - modelis paaiškina 99 proc. kaimo gyventojų pajamų dispersijos; 
� DW=2,63 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos nebuvimą, tod÷l trumpalaikio ryšio (PKM)  lygtis n÷ra sudaroma. 
� p(White)=0,005 – White testo empirinis reikšmingumas rodo galimą paklaidų nesąlyginio 

heteroskedastiškumo problemą; 
� p(ARCH2) =0,001 – ARCH testo empirinis nereikšmingumas rodo galimą paklaidų 

paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo problemą; 
� p(JB) =0,48 – Jarque-Bera testo empirinis nereikšmingumas rodo , jog modelyje n÷ra 

reikšmingų lygties modelin÷s dalies specifikavimo problemų. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad sudaryto modelio liekanos gali tur÷ti heteroskedastiškumo problemas, 
atsiradus naujiesniems duomenims šį modelį vert÷tų atnaujinti. 
 

 
Užimtųjų skaičius kaime 

 
Ilgalaikio ryšio lygtis:  
 
log(uz_k_sa) = -0.01*nl_sa + 2.31*log(gyv) - 0.11*log(eksp_ms_sa(-1)) + 0.46*es_sumagl(-4)/pv_ms_sa(-
4) + 0.05*f03q2 - 11.91 
 
čia 
uz_k_sa – užimtųjų skaičius kaime (sezoniškai išlygintos); 
nl_sa – nedarbo lygis (sezoniškai išlygintas); 
gyv – gyventojų skaičius; 
eksp_ms_sa – maisto sektoriaus eksportas (sezoniškai išlygintas); 
es_suma – bendra ES parama maisto sektoriui ir kaimo pl÷trai; 
pv_ms_sa – maisto sektoriuje sukurta prid÷tin÷ vert÷ (sezoniškai išlyginta); 
f03q2 – fiktyvus kintamasis, išsiriantis 2003 m. 2 ketv. 
 
Pagrindiniai galutinio modelio vertinimo ir adekvatumo rodikliai: 
� Vertinimo laikotarpis 1998:1 2007:4; 
� Visi į lygtį įtraukti kintamieji yra reikšmingi 5 proc. reikšmingumo lygmeniu; 
� R2=0,89 - modelis paaiškina 89 proc. užimtųjų skaičiaus kaime dispersijos; 
� DW=1,90 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos nebuvimą, tod÷l trumpalaikio ryšio (PKM)  lygtis n÷ra sudaroma. 
� p(White)=0,73 – White testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra paklaidų 

nesąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 
� p(ARCH2) =0,31 – ARCH testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 

paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 
� p(JB) =0,47 – Jarque-Bera testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 

reikšmingų lygties modelin÷s dalies specifikavimo problemų. 
 

Kadangi modelio liekanas galima laikytis stacionariomis, PKM lygtis n÷ra sudaroma. 
 
 

Nedarbo lygis kaime 
 
Ilgalaikio ryšio lygtis:  
 
log(nl_k_sa) = 1.04*log(nl_sa) + 14.45*log(gyv_k) - 0.79*log(ds_ms_sa) + 2.94*es_sumagl(-1)/pv_ms_sa(-
1) - 0.35*f99q4 - 97.76 
 



 

EKT GRUPö  82 

čia 
nl_k_sa – nedarbo lygis kaime (sezoniškai išlygintos); 
nl_sa – nedarbo lygis (sezoniškai išlygintas); 
gyv_k – gyventojų skaičius kaime; 
ds_ms_sa – sąlyginis dirbančiųjų skaičius maisto sektoriuje (sezoniškai išlygintas); 
es_sumagl – bendra ir suglodinta ES parama maisto sektoriui ir kaimo pl÷trai; 
pv_ms_sa – maisto sektoriuje sukurta prid÷tin÷ vert÷ (sezoniškai išlyginta); 
f99q4 - fiktyvus kintamasis, išsiriantis 1999m. 4 ketv.. 
 
 
Pagrindiniai galutinio modelio vertinimo ir adekvatumo rodikliai: 
� Vertinimo laikotarpis 1998:1 2007:4; 
� Visi į lygtį įtraukti kintamieji yra reikšmingi 5 proc. reikšmingumo lygmeniu; 
� R2=0,95 - modelis paaiškina 95 proc. nedarbo lygio kaime dispersijos; 
� DW=1,64 - Durbin Watson statistikos reikšm÷ rodo modelio paklaidų autokoreliuotumo 

problemos nebuvimą, tod÷l trumpalaikio ryšio (PKM)  lygtis n÷ra sudaroma. 
� p(White)=0,16 – White testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra paklaidų 

nesąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 
� p(ARCH2) =0,49 – ARCH testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 

paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo problemos; 
� p(JB) =0,32 – Jarque-Bera testo empirinis nereikšmingumas rodo, jog modelyje n÷ra 

reikšmingų lygties modelin÷s dalies specifikavimo problemų. 
 
 

2.3.2 Ilgalaikiai ir trumpalaikiai makroekonomikos ir maisto sektoriaus bei 
kaimo pl÷tros rodiklių ryšiai. 

Sudarytos ekonometrin÷s lygtys (dažnai dar vadinami modeliai), kurias galima analizuoti visas 
kartu vienu metu arba nagrin÷ti kiekvieną atskirai, įvertina skirtingų veiksnių poveikį ir 
matematiškai formalizuoja istorinį šių veiksnių veikimą. Remiantis sudarytu maisto sektoriaus ir 
kaimo pl÷tros modeliu, kitame skyrelyje prognozuojamos kiekybin÷s išraiškos. 
 
Pažym÷tina, jog nereikšmingų arba teoriškai nepagrįstų ženklų parametrų įverčius atitinkantys 
veiksniai, iš modelio pašalinti. Tod÷l galutiniame modelyje esantys veiksniai, atitinka pradin÷je 
specifikacijoje numatytas veiksnių poveikio kryptis. 
 
Sudarytos tokios maisto sektoriaus ir kaimo pl÷tros lygtys: 
 
� maisto sektoriaus sukurtos prid÷tin÷s vert÷s; 
� maisto sektoriaus eksporto; 
� maisto sektoriaus materialinių investicijų; 
� vidutinio bruto darbo užmokesčio maisto sektoriuje; 
� sąlyginio dirbančiųjų skaičiaus maisto sektoriuje; 
� maisto sektoriaus defliatoriaus; 
� gyventojų skaičiaus kaime; 
� kaimo gyventojų pajamų; 
� nedarbo lygio kaime; 
� užimtųjų skaičiaus kaime. 
 

Maisto sektoriaus sukurta prid÷tin÷ vert÷ 
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Pradin÷je lygčių specifikacijoje numatyta, kad žem÷s ir maisto ūkių sektoriaus sukurta prid÷tin÷ 
vert÷ tur÷tų priklausyti nuo sektoriaus investicijų, dirbančiųjų skaičiaus. Pastaraisiais metais kylanti 
infliacija turi įtakos realiam ir nominaliam ūkio augimui, tod÷l, aprašant sektoriaus sukurtą 
prid÷tinę vertę, tikslinga į modelį įtraukti sektoriaus kainų defliatorių.    
 
Atlikta kiekybin÷ analiz÷ bei ekonometrinis modeliavimas neprieštarauja pradin÷je specifikacijoje 
numatytiems veiksniams. Į ilgalaikius ryšius aprašantį maisto sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s modelį 
įeina materialin÷s investicijos, sąlyginis dirbančiųjų skaičius, eksportas bei prid÷tin÷s vert÷s 
defliatorius. 
 
Trumpuoju laikotarpiu maisto sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s augimo tempai susiję su maisto 
sektoriaus sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s defliatoriumi bei dirbančiųjų skaičiaus pokyčiais. 
 
Ekspertų atlikta įmonių apklausa rodo, kad ES parama maisto sektoriui tur÷jo teigiamos įtakos 
sukurtai prid÷tinei vertei. Remiantis apklausos rezultatais apskaičiuota, kad 10 tūkst. Lt. ES 
paramos, maisto sektoriaus eksportą padidino vidutiniškai 7 tūkst. Lt.   

 
 

Maisto sektoriaus materialin÷s investicijos 
 
Pradin÷je lygčių specifikacijoje numatyta, kad maisto sektoriaus investicijoms turi įtakos 
sektoriaus prid÷tin÷ vert÷, banko paskolų palūkanų norma (maža palūkanų norma skatina daugiau 
skolintis). Augantis darbo užmokestis taip pat spartina investicijas, nes brangstant darbo j÷gai 
dažnai ieškoma alternatyvių būdų ūkio pl÷trai – vienas iš jų yra investicijos į naujesnę įrangą, 
technologijas ir t.t. Bendras sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatorius veikia teigiamai. 
 
Atlikta kiekybin÷ analiz÷ bei ekonometrinis modeliavimas neprieštarauja pradin÷je specifikacijoje 
numatytiems veiksniams, tačiau dalis rodiklių pasirod÷ statistiškai nereikšmingi (palūkanų norma, 
vidutinis darbo užmokestis maisto sektoriuje ir bendrai šalyje). 
 
 Į galutinį maisto sektoriaus materialinių investicijų modelį įeina tokie rodikliai, kaip sektoriuje 
sukurta prid÷tin÷ vert÷ bei eksportas. Eksporto apimčių, kaip ir prid÷tin÷s vert÷s apimčių, 
augimas skatina įmones didinti savo investicijas. 
 
Ekspertų apklausa rodo, kad ES parama maisto sektoriui tur÷jo didelę įtaką materialinių 
investicijų didinimui sektoriuje. Remiantis apklausos rezultatais, 10 tūkst. Lt. ES paramos, maisto 
sektoriaus eksportą didina vidutiniškai 5 tūkst. Lt.   
 
 
 

Maisto sektoriaus eksportas 
 
Pradin÷je lygčių specifikacijoje numatyta, kad maisto sektoriaus eksportas turi priklausyti nuo 
sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s kiekio. Žem÷s ūkio ir maisto prekių kainų pokyčiai Europoje (arba 
pasaulyje) gali spartinti arba l÷tinti eksportą. Lietuvos žem÷s ūkio ir maisto produktų eksportą gali 
įtakoti valiutos kursas (šioje studijoje skaičiuojamas kaip EUR už USD) - remiantis ekonomikos 
teorija – did÷jantis valiutos kursas tur÷tų didinti prekių eksportą. 
 
Atlikta kiekybin÷ analiz÷ bei ekonometrinis modeliavimas neprieštarauja pradin÷je specifikacijoje 
numatytiems veiksniams. Į ilgalaikius ryšius aprašantį maisto sektoriaus eksporto modelį, įeina 
toks rodiklis, kaip pasaulio sūrio kaina, kuris atspindi pasaulines kainas. Be to ilgalaik÷je 
perspektyvoje maisto sektoriaus eksportas turi tendenciją did÷ti, tą patvirtina į modelį įtrauktas ir 
statistiškai reikšmingas trendas.  
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Trumpuoju laikotarpiu maisto sektoriaus eksporto augimo tempai susiję ne tik su pasaulines 
tendencijas atspindinčiomis sūrio kainomis. Eksporto augimo pokyčiai yra susiję su maisto 
sektoriaus sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s ir investicijų pokyčiais bei kainų lygiu Lietuvoje (tiksliau 
BVP defliatoriumi). Augantis trendas būdingas maisto sektoriaus eksporto augimo tempams. 
 
Ekspertų atlikta įmonių apklausa rodo, kad ES parama maisto sektoriui tur÷jo teigiamos įtakos 
eksportui. Remiantis apklausos rezultatais apskaičiuota, kad 10 tūkst. Lt. ES paramos, maisto 
sektoriaus eksportą padidino vidutiniškai 4 tūkst. Lt.   
 

Maisto sektoriaus Lietuviškos kilm÷s produktų eksportas 
 
Lietuviškos kilm÷s produktų eksportas sudaro dalį bendro eksporto. Ilguoju laikotarpiu 
lietuviškos kilm÷s produktų eksporto tendencijas lemia bendras eksportas bei maisto sektoriaus 
prid÷tin÷s vert÷s defliatorius. Padid÷jus 1 proc. bendram eksportui galima prognozuoti 0,95 proc. 
lietuviškos kilm÷s produktų eksporto augimą. Defliatoriaus pokyčiai neigiamai veikia lietuviškos 
kilm÷s produktų eksportą. Trumpalaikiai svyravimai nulemia maisto sektoriaus bendro eksporto 
bei prid÷tin÷s vert÷s pokyčius. 
 
Kadangi lietuviškos kilm÷s produktų eksportas stipriai susijęs su bendru maisto sektoriaus 
eksportu, ES parama n÷ra tiesiogiai įtraukta į šią lygtį, tod÷l ES paramos poveikis apskaičiuojamas 
netiesiogiai. 
 

Maisto sektoriaus vidutinis bruto darbo užmokestis 
 
Pradin÷je lygčių specifikacijoje numatyta, kad vidutinis darbo užmokestis maisto sektoriuje gal÷tų 
priklausyti nuo tokių ekonominių rodiklių, kaip bendras šalies vidutinis darbo užmokestis, darbo 
našumas maisto sektoriuje ir bendrai šalyje bei nedarbo lygis šalyje. 
 
Atlikta kiekybin÷ analiz÷ bei ekonometrinis modeliavimas neprieštarauja pradin÷je specifikacijoje 
numatytiems veiksniams. Į galutinį maisto sektoriaus darbo užmokesčio modelį įeina vidutinis 
bruto darbo užmokestis šalyje. Įvertinta, kad ilgalaik÷je perspektyvoje, esant pastoviam nedarbo 
lygiui 1 proc., padid÷jęs vidutinis darbo užmokestis šalyje sąlygoja 1 proc. didesnį darbo 
užmokestį maisto sektoriuje, tačiau yra 3 ketvirčių v÷lavimas. Nedarbo lygio kitimai ilgalaik÷je 
perspektyvoje paveikia darbo užmokestį maisto sektoriuje, tačiau nežymiai.  
 
Trumpuoju laikotarpiu vidutinio darbo užmokesčio maisto sektoriuje augimo tempai stipriai 
susiję su šalies darbo užmokesčiu bei šalies darbo užmokesčio ir nominalaus BVP augimo 
tempais. Augant vidutiniam darbo užmokesčiui šalyje vidutinis darbo užmokestis maisto 
sektoriuje taip pat auga, tačiau tas augimas v÷luoja keliais ketvirčiais. Trumpuoju laikotarpiu 
nedarbo lygio kitimai reikšmingos įtakos maisto sektoriaus darbo užmokesčiui nedaro. 
 

Maisto sektoriaus sąlyginis dirbančiųjų skaičius 
 
Pradin÷je lygčių specifikacijoje numatyta, kad dirbančiųjų skaičių maisto sektoriuje visu pirma turi 
įtakoti sektoriaus sukuriama prid÷tin÷ vert÷. Antra, investicijos į sektorių turi mažinti žem÷s ir 
maisto ūkio dirbančiųjų skaičių. Greitai augantis darbo užmokestis tur÷tų neigiamai įtakoti 
užimtųjų sektoriuje skaičių. Maž÷jant nedarbo lygiui šalyje, užimtųjų skaičius žem÷s ir maisto ūkio 
sektoriuje gali tiek did÷ti, tiek maž÷ti, nes maisto sektorius apjungia du sektorius, kuriuose 
dirbančiųjų skaičiaus ryšiai su nedarbo lygiu yra priešingo ženklo (istoriniai duomenys rodo, kad 
did÷jant nedarbui, dirbančiųjų skaičius maisto pramon÷je turi tendenciją maž÷ti, o žem÷s ūkio 
sektoriuje, atvirkščiai – turi did÷jimo tendenciją). 
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Atlikta kiekybin÷ analiz÷ bei ekonometrinis modeliavimas neprieštarauja pradin÷je specifikacijoje 
numatytiems veiksniams. Į galutinį maisto sektoriaus sąlyginio dirbančiųjų skaičiaus modelį įeina 
tokie rodikliai kaip vidutinis bruto darbo užmokestis šalyje. Įvertinta, kad ilgalaik÷je perspektyvoje 
šio rodiklio augimas neigiamai veikia dirbančiųjų skaičių sektoriuje ir jis turi tendenciją maž÷ti. 
Nedarbo lygio kitimai ilgalaik÷je perspektyvoje paveikia dirbančiųjų skaičių maisto sektoriuje: 
įvertinta, kad did÷jant nedarbo lygiui, dirbančiųjų skaičius maisto sektoriuje turi tendenciją maž÷ti. 
Augantis darbo našumas šalyje turi neigiamos įtakos maisto sektoriaus dirbančiųjų skaičiui: 
įvertinta, kad augant darbo našumui dirbančiųjų skaičius turi maž÷jimo tendenciją. Verta 
pamin÷ti, kad ilgalaik÷je perspektyvoje materialin÷s investicijos į maisto sektorių nebuvo 
statistiškai reikšmingos. Apskaičiuoti elastingumo koeficientai rodo, kad darbo užmokesčio 
augimas stipriau paveikia dirbančiųjų skaičių negu darbo našumo augimas: esant pastoviam 
nedarbo lygiui šalyje 1 proc., padid÷jęs bruto darbo užmokestis gali sąlygoti 0,8 proc. maisto 
sektoriaus dirbančiųjų skaičiaus maž÷jimą, tuo metu šalies darbo našumo 1 proc. augimas - 
sąlygoja apie 0,4 proc. dirbančiųjų skaičiaus maž÷jimą. 
 
Trumpuoju laikotarpiu sąlyginio dirbančiųjų skaičiaus maisto sektoriuje augimo tempai susiję su 
ilgalaikio sąryšio rodikliais bei yra įtakojami tokių ekonominių rodiklių, kaip nedarbo lygio 
pokyčiai ir maisto sektoriaus sukurtos prid÷tin÷s vert÷s augimo tempai. 
 

Maisto sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatorius 
 
Maisto sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatorius atspindi nominalios ir realios vert÷s santykį. 
Pradin÷je lygčių specifikacijoje numatyta, kad jį įtakoja tokie ekonominiai rodikliai kaip valiutų 
kursas (EUR/USD), žem÷s ūkio, maisto produktų, degalų bei trąšų kainos Lietuvoje, pasaulyje, 
Europoje. 
 
Atlikta kiekybin÷ analiz÷ bei ekonometrinis modeliavimas rodo, kad didelę įtaka maisto sektoriaus 
prid÷tin÷s vert÷s defliatoriui daro BVP defliatorius. Did÷janti eksporto dalis, sukurtoje prid÷tin÷je 
vert÷je, neigiamai veikia defliatorių ir jis maž÷ja. Prieš metus išaugęs nedarbo lygis šalyje, turi 
savybę, kiek padidinti prid÷tin÷s vert÷s defliatorių. 
 

 
Gyventojų skaičius kaime 

 
Pradin÷je lygčių specifikacijoje numatyta, kad gyventojų skaičius kaime tur÷tų priklausyti nuo 
bendro gyventojų skaičiaus kitimo Lietuvoje, nedarbo lygio ir vidutinio darbo užmokesčio šalyje 
ir kaime. Maisto sektoriaus rodikliai, taip pat,  gali tur÷ti įtakos gyventojų skaičiui kaime. 
 
Atlikta kiekybin÷ analiz÷ bei ekonometrinis modeliavimas rodo, kad ilguoju laikotarpiu augantis 
BVP gali nulemti kaimo gyventojų maž÷jimą. Augantis vidutinis darbo užmokestis šalyje, 
nežymiai mažina gyventojų skaičių kaime. Trumpuoju laikotarpiu gyventojų skaičiaus kaime 
kitimą įtakoja vidutinio šalies darbo užmokesčio bei nedarbo lygio svyravimai. 
 

 
Kaimo gyventojų pajamos 

 
Pradin÷je lygčių specifikacijoje numatyta, kad kaimo gyventojų pajamas lemia tokie rodikliai, kaip 
vidutinis darbo užmokestis šalyje, nedarbo lygis kaime ir apskritai šalyje, maisto produktų kainos, 
Europos Sąjungos parama, žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sukuriama prid÷tin÷ vert÷. 
 
Atlikti modeliavimo darbai rodo, kad augantis BVP, teigiamai veikia kaimo gyventojų pajamas ir 
jos did÷ja, tuo metu augantis nedarbo lygis - neigiamai veikia gyventojų pajamas ir jos turi 
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tendenciją maž÷ti. Apskaičiuotas reikšmingas ES paramos ir tiesioginių išmokų teigiamas poveikis 
kaimo gyventojų pajamoms. 
 

Užimtųjų skaičius kaime 
 
Pradin÷je lygčių specifikacijoje numatyta, kad užimtųjų skaičius kaime gali būti aprašomas 
remiantis pajamų, infliacijos, nedarbo lygio kaime ir bendrais rodikliais Lietuvoje. Europos 
Sąjungos parama, taip pat, tur÷tų daryti teigiamą įtaką užimtumo lygiui kaime. Maisto sektoriaus 
rodikliai, taip pat, gali tur÷ti įtakos gyventojų skaičiui kaime. 
 
Atlikta kiekybin÷ analiz÷ bei ekonometrinis modeliavimas rodo, kad nedarbo lygio did÷jimas 
neigiamai įtakoja užimtųjų skaičių kaime ir augant nedarbui šalyje, jis turi tendenciją maž÷ti. 
Bendra Lietuvos gyventojų skaičiaus maž÷jimo tendencija įtakoja užimtuosius kaimo vietov÷se, 
verta pabr÷žti, kad maž÷jant bendram gyventojų skaičiui Lietuvoje, kaimo užimtųjų skaičius turi 
greitesnius maž÷jimo tempus. Apskaičiuota, kad ES parama maisto sektoriui turi teigiamos įtakos 
kaimo gyventojų užimtumui. 
 

Nedarbo lygis kaime 
 
Nagrin÷jant nedarbo lygį kaime buvo pasteb÷ta, kad nedarbo lygis kaime stipriai susijęs su bendru 
šalies nedarbu. Apskaičiuota, kad 1 proc. užaugęs nedarbo lygis šalyje sąlygoja 1,04 proc. didesnį 
nedarbą kaime. Did÷jant gyventojų skaičiui kaime, nedarbo lygis turi tendencija did÷ti. Did÷jant 
dirbančiųjų skaičiui maisto sektoriuje, nedarbo lygis kaime turi maž÷jimo tendenciją. 
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2.4. Ekonometrin÷s prognoz÷s 

Prognoz÷s apskaičiuotos sudaryto maisto sektoriaus ir kaimo pl÷tros modelio pagalba. Daroma 
prielaidą, kad 1996-2007 m. nusistov÷ję ryšiai tarp maisto sektoriaus ir kaimo pl÷tros rodiklių 
tarpusavyje bei su bendrais šalies rodikliais išliks nepakitę. Verta pamin÷ti, kad d÷l trumpu laiko 
eilučių ir 2012 it 2013 m. prognozių patikimumas kiek mažesnis, tod÷l atsiradus naujiesiems 
duomenims, modelius reik÷tų atnaujinti, o prognozes perskaičiuoti. 
 
Šiuolaikin÷je greitai besikeičiančioje ekonomikoje svarbu tur÷ti kuo naujesnius duomenis, tačiau 
kaip taisykl÷, statistiniai duomenys visada būna kiek pasenę. Sudarant ekonometrines prognozes 
daugelio rodiklių 2008 m. 3 ketvirčio duomenys buvo dar nežinomi arba negalutiniai, tod÷l esamą 
ekonominę krizę atspindinčių duomenų n÷ra. Keičiantis ekonominei situacijai šalyje sudarytas 
prognozes vert÷tų ekspertiškai koreguoti atsižvelgiant į besikečiančius šalies ūkio rodiklius. 
 

2.4.1 Šalies ekonominių rodiklių projekcijos 2008-2013 m.  

Remiantis parinkta metodologija maisto sektoriaus ir kaimo pl÷tros prognoz÷ms parengti reikia 
tur÷ti visų įeinančių į ekonometrinį modelį išorinių (egzogeninių) kintamųjų prognozes 2008–
2013 m. Kadangi Lietuvos Respublikos finansų ministerija yra už makroekonominių rodiklių 
prognozes oficialiai atsakinga institucija, prognoz÷ms parengti yra naudojamos LR Finansų 
ministerijos 2008 m. spalio m÷n. paskelbtos vidutin÷s trukm÷s ekonominių rodiklių projekcijos. 
Kadangi Lietuvos Respublikos Finansų ministerija pateik÷ prognozes iki 2011 m., o studijoje 
numatytos prognoz÷s iki 2013 m., buvo priimtos kelios papildomos prielaidos d÷l 
makroekonominių rodiklių raidos: 
 
� Daroma prielaida, kad 2008–2011 m. ekonominių rodiklių augimas atitiks Finansų 

ministerijos 2008 m. spalio m÷n. paskelbtas vidutin÷s trukm÷s ekonominių rodiklių 
projekcijas; 

� tariama, kad realaus BVP augimo tempai 2012 m. ir 2013 m. spart÷s po 1 proc. per metus, 
t. y. 2012 m. augimas sudarys 5,5 proc. per metus, o 2013 m. 6,5 proc. per metus; 

� tariama, kad vartotojo kainų indekso pokytis 2012 m. sudarys 2 proc., o 2013 m. 2,5 proc.; 
� tariama, kad BVP defliatoriaus metinis pokytis bus toks pats kaip VKI pokytis (2 ir 

2,5 proc.); 
� nominalus BVP ir jo augimo tempai apskaičiuojami pagal realaus BVP ir kainų defliatoriaus 

prognozes, taigi 2012 m. nominalaus BVP augimas sudarys 7 proc., 2013 m. – 8,4 proc.; 
� tariama, kad vidutinis bruto darbo užmokestis 2012 m. ir 2013 m. augs 1 proc. l÷čiau už 

nominalų BVP (t. y. 6 ir 7,4 proc. per metus); 
� tariama, kad metinis užimtųjų skaičius 2012 m. ir 2013 m. išliks ties 1518 tūkst. riba; 
� tariama, kad bedarbių skaičius 2012 m. ir 2013 kis tuo pačiu greičiu kaip 2011 m., t. y. -2,6 

proc. per metus; 
� tariama, kad sąlyginis užimtųjų skaičius 2012 m. ir 2013 augs tuo pačiu greičiu kaip 2011 m., 

t. y. 0,7 proc. per metus; 
� darbo j÷gos projekcijos apskaičiuotos pagal užimtųjų ir bedarbių projekcijas; 
� nedarbo lygio projekcijos apskaičiuojamos pagal darbo j÷gos ir bedarbių skaičiaus 

projekcijas; 
� tariama, kad nominalios sukurtos prid÷tin÷s vert÷s augimo tempai bus lygūs nominalaus 

BVP augimo tempams (2008–2013 m. laikotarpiu). 
 
Makroekonominių rodiklių projekcijas galima apibendrinti ir pateikti lentel÷je: 
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Lentel÷ 34. Makroekonominių rodiklių projekcijos 2008–2013 m. 

Faktas Finansų ministerijos projekcijos Papildomos 
projekcijos 

Makroekonominiai rodikliai 
Mata-
vimas 2007  

m. 
2008  
m. 

2009  
m. 

2010 m. 2011 m. 2012  
m. 

2013  
m. 

Bendrasis vidaus produktas 
galio jusiomis kainomis mln.lt 98138,7 115225 114758 115169 120106 128552 139405 

Vert÷s (nominalus) augimas proc. 18,5 17,4 -0,4 0,4 4,3 7,0 8,4 

Bendrasis vidaus produktas, 
susieta grandinin÷ apimtis 

mln. 
Lt 78186 82330 83546 85050 88877 93765 99860 

Apimties (realus) augimas proc. 8,9 5,3 1,5 1,8 4,5 5,5 6,5 

BVP defliatorius proc. 125,5 140,0 137,4 135,4 135,1 137,1 139,6 

Suderinto vartojimo prekių ir 
paslaugų kainų indekso pokytis 
(vidutinis metinis) 

proc. 5,7 11,4 5,4 3,6 -0,1 2 2,5 

Vidutinio m÷nesinio bruto 
darbo užmokesčio augimas proc. 20,5 20 9,8 2,4 3,2 6,0 7,4 

Vidutinis m÷nesinis bruto darbo 
užmokestis 

Lt 1802 2162,9 2374,9 2431,8 2509 2660 2858 

Vidutinis metinis nedarbo lygis 
(darbo j÷gos tyrimų 
duomenimis) 

proc. 4,3 4,9 6 6,2 6,1 5,9 5,8 

Vidutinis metinis užimtųjų 
skaičius (darbo j÷gos tyrimų 
duomenimis) 

tūkst. 1534 1522 1522 1518 1518 1518 1518 

Vidutinis metinis sąlyginis 
darbuotojų skaičius (darbo j÷gos 
tyrimų duomenimis) 

tūkst. 1170 1161 1161 1158 1166 1173 1181 

Metinis vidutinio metinio 
sąlyginio darbuoto jų skaičiaus 
augimas 

proc.  -0,7 0,0 -0,3 0,7 0,7 0,7 

Darbo j÷ga (darbo j÷gos tyrimų 
duomenimis) 

tūkst. 1603 1600 1619 1619 1616 1613 1611 

Metinis darbo j÷gos augimas proc. -0,2 -0,2 1,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 

Vidutinis metinis bedarbių 
skaičius (darbo j÷gos tyrimo 
duomenimis) 

tūkst. 69 78 97 101 98 95 93 

Metinis vidutinio metinio 
bedarbių skaičiaus augimas 

proc. -22,7 13,6 24,2 3,2 -2,6 -2,6 -2,6 

 
Per 2000-2007 m. laikotarpį BVP padid÷jo 115 proc., tačiau realus augimas siek÷ tik 71 proc., 
likusią augimo dalį nul÷m÷ kainų pokyčiai. Prognozuojama, kad iki 2013 m. Lietuvos BVP pasieks 
139,4 mlrd. Lt, ir 2007 m. lygį viršys 42 proc., nors realus augimas sudarys tik 28 proc. L÷čiausio 
nominalaus augimo tikimasi 2009-2010 metais, v÷liau jis nuosekliai spart÷s. 
 
Lyginant realų ir nominalų metinius pokyčius, išryšk÷ja, jog ryškiausiai kainų įtaka tur÷tų 
pasireikšti 2008 m., o 2009 m. ji staigiai sumaž÷s, v÷liau l÷tai augs. Verta pabr÷žti, kad 2009-2010 
m. realus augimas netgi viršys nominalų augimą (d÷l kainų maž÷jimo). 
 
Vidutinis bruto darbo užmokestis 2007 m. sudar÷ 1802 Lt/m÷n. Bendrai per 2000-2007 m. 
vidutinis darbo užmokestis padid÷jo 86 proc. Nagrin÷jamu laikotarpiu darbo užmokestis did÷jo 
kasmet, o 2005-2007 m., trūkstant dirbančiųjų, atlyginimai augo spart÷jančiai: 2005 m. metinis 
augimas siek÷ 11,12 proc., 2006 m. – 17,2 proc., 2007 m. – 20,5 proc. 2008 m. dar tikimasi 
augimo, viršijančio 20 proc., tačiau v÷lesniais metais vidutinis darbo užmokestis tur÷tų augti 
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vidutiniškai 5,2 proc. per metus. Prognozuojama, kad 2013 m. vidutinis darbo užmokestis sieks 
2858 Lt/m÷n., t.y. beveik 60 proc. daugiau nei 2007 m. 
 
2007 m. užimtųjų skaičius Lietuvoje siek÷ 1534 tūkst. Prognozuojama, kad užimtųjų skaičius 
išliks beveik pastovus: 2008 m. tikimasi, jog užimtųjų skaičius sumaž÷s 0,8 proc. punkto, tačiau 
v÷liau išliks pastovus. 
 
Nagrin÷jamu laikotarpiu aukščiausias nedarbo lygis buvo užfiksuotas 2001 m. ir siek÷ 12,3 proc., 
tačiau iki 2007 m., kuomet nedarbo lygis sumaž÷jo iki 4,4 proc., nedarbo problema praktiškai 
buvo minimizuota. Prognozuojama, kad artimiausiais metais nedarbo lygis augs ir aukščiausią lygį  
(6,2 proc.) pasieks 2010 m., v÷lesniais metais numatomas nuoseklus nedarbo lygio maž÷jimas.  
 
Kaip numatyta pradin÷je lygčių specifikacijoje, į sudaromus modelius įtraukiami pasaulines kainas 
atspindintys rodikliai. Iš daugyb÷s skelbiamų rodiklių statistiškai reikšmingais regresoriais nustatyti 
tokie rodikliai kaip sūrio, kviečių ir jautienos kainos Europoje ir bendrai pasaulyje. Statistiniai 
duomenys, bei 2008-2013 m. prognoz÷s paimtos iš OECD duomenų baz÷s5: 
 

Lentel÷ 35. Maisto sektoriaus produktų faktin÷s bei prognozuojamos kainos 

 
2005 
m. 

2006 
m. 

2007 
m. 

2008 
m. 

2009 
m. 

2010 
m. 

2011 
m. 

2012 
m. 

2013 
m. 

Kviečių kaina pasaulin÷, 
USD/t 

168.2 204.0 318.6 267.0 233.6 225.9 229.7 231.0 231.2 

Kviečių kaina Europoje, 
EUR/t 

115.6 148.3 218.7 179.6 156.0 151.3 154.2 155.3 156.2 

Kviečių kaina Rusijoje, 
tūkst.. rub./t 

2315.0 2693.8 4092.2 3347.1 3021.4 2923.5 3044.4 3186.7 3204.3 

Sūrio kaina pasaulin÷, 
USD/100 kg 

283.9 268.2 402.2 418.9 393.9 359.6 349.9 350.4 351.7 

Sūrio kaina Europoje, 
EUR/100 kg 

442.5 423.0 435.4 447.1 446.0 447.0 447.5 449.0 450.7 

Sūrio kaina Rusijoje, 
tūkst.. rub./ 100 kg 

9231.2 8368.6 11147.8 11496.6 10808.5 10273.8 10326.4 10551.4 10617.9 

Jautienos kaina pasaulin÷, 
USD/100 kg 

267.8 285.2 276.0 275.3 279.2 281.2 282.9 285.9 288.8 

Jautienos kaina Europoje, 
EUR/100 kg 

5891.9 3585.0 4592.9 5051.2 4620.0 4700.0 4862.8 4901.0 4997.8 

 
Prognozuojant gyventojų skaičių kaime yra svarbus ne tiek pats gyventojų skaičius, kiek kaimo ir 
miesto gyventojų santykis. Tokiam palyginimui atlikti naudojami gyventojų skaičiaus metų 
pradžioje duomenys. Bendra Lietuvos gyventojų skaičiaus prognoz÷ paimta iš Eurostat duomenų 
baz÷s6: 

Lentel÷ 36. Lietuvos gyventojų skaičiaus prognoz÷s 

 
2005 
m. 

2006 
m. 

2007 
m. 

2008 
m. 

2009 
m. 

2010 
m. 

2011 
m. 

2012 
m. 

2013 
m. 

Gyventojų skaičius, tūkst.. 3425.3 3403.3 3384.9 3366.4 3351.0 3337.0 3323.8 3310.9 3298.5 
 
ES parama maisto sektoriui7 iki 2007 m. siek÷ beveik 2,9 mlrd. Lt. Per 2008-2013 m. planuojama 
išmok÷ti dar 8,2 mlrd. Lt. Tačiau ES paramos augimo tempai n÷ra tolygūs: 2007-2008 m. 
užfiksuotas augimo sul÷t÷jimas (-24,6 ir -2,8 proc. punkto). Prognozuojama, kad 2008-2011 m. 
ES paramos išmokų augimo tempai spart÷s, v÷lesniais metais numatomas l÷tas išmokų augimo 
greičio l÷t÷jimas. Vertinant ES paramos poveikį maisto sektoriui bei kaimo pl÷trai, naudojami 

                                                 
5 OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017 
6 EUROPOP2008 (EUROpean POpulation Projections, base year 2008) 
7 1.2 skyriuje detaliai aprašyta kaip skaičiuota bendra ES parama maisto sektoriui. 
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suglodinti slenkančio svertinio vidurkio metodu ES paramos duomenys. Tiesiogin÷s išmokos 
taip pat nepasižymi tolygia augimo tendencija: didžiausios išmokos buvo 2006-2007 m., o nuo 
2008 m. prognozuojamas tiesioginių išmokų dydžio nuoseklus maž÷jimas.  
 
Verta pamin÷ti, kad nagrin÷tas tiesioginių išmokų poveikis tik kaimo gyventojų pajamos, nes 
ekspertin÷s apklausos metu buvo nustatyta, kad didžiausią poveikį tiesiogin÷s išmokos darbo 
būtent kaimo gyventojų pajamoms. 
 

Pav.  33. ES paramos maisto sektoriui ir tiesioginių išmokų dinamika 2000-2007 m. ir prognoz÷s 2008-2013 
m., mln. Lt. 
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2.4.2 Žem÷s ir maisto ūkio sektoriaus bei kaimo pl÷tros raidos 2008–2013 m. 
ir tolesniais metais prognoz÷s  

2007 m. maisto sektoriuje buvo sukurta 7,1 mlrd. Lt prid÷tin÷s vert÷s. Per 2000-2007 m. 
laikotarpį prid÷tin÷ vert÷ šiame sektoriuje padid÷jo 63 proc., tačiau realus augimas siek÷ tik 33 
proc., likusią augimo dalį nul÷m÷ kainų pokyčiai. Prognozuojama, kad iki 2013 m. maisto 
sektoriuje sukuriama prid÷tin÷ vert÷ pasieks 11,7 mlrd. Lt, ir 2007 m. lygį viršys 65 proc., nors 
realus augimas sudarys tik 28 proc. Sparčiausio nominalaus augimo tikimasi 2008-2009 metais, 
v÷liau jis nuosekliai l÷t÷s iki 2011 m. (tesieks 1,5 proc. per metus), tačiau nuo 2012 m. sektoriaus 
pl÷tra v÷l tur÷tų paspart÷ti. 2010-2011 m. sul÷t÷jimas sąlygotas 2009-2010 m. numatomu staigiu 
BVP defliatoriaus sumaž÷jimu. Kitas svarbus faktorius - atsižvelgiant į tai, kad gauta ES parama 
atneša prid÷tin÷s vert÷s padid÷jimą su tam tikru pav÷linimu, 2011 m. prid÷tin÷s vert÷s augimo 
tempų l÷t÷jimą įtakoja mažesnis 2007-2008 m. išmok÷tos ES paramos dydis.  
 
Lyginant realų ir nominalų metinius pokyčius išryšk÷ja, jog ryškiausiai kainų įtaka tur÷tų 
pasireikšti 2008 m., v÷liau ji maž÷s, o 2010-2011 m. realus augimas netgi viršys nominalų augimą 
(d÷l maisto sektoriaus defliatoriaus maž÷jimo).   
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Pav.  34. Sukurtos prid÷tin÷s vert÷s dinamika 2000-2007 m. ir prognoz÷s 2008-2013 m., mln. Lt. 
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* - apskaičiuotos prognoz÷s 
 
Ekonomin÷ ir politin÷ Lietuvos situacija nul÷m÷ sparčią eksporto apimčių pl÷trą 2000-2007 m., 
kuomet maisto sektoriaus bendros eksporto apimtys padid÷jo daugiau nei 4 kartus ir 2007 m. 
pasiek÷ 7,8 mlrd. Lt. Ypač sparčiai eksporto vert÷ augo Lietuvai įstojus į ES: 2004-2007 m. 
vidutinis metinis augimas sudar÷ 32 proc., palyginimui, 2000-2003 m. – 15 proc. 2008-2013 m. 
prognozuojamas eksporto pl÷tros sul÷t÷jimas (vidutinis metinis augimas – 9,6 proc.), 2013 m. 
eksporto vert÷ tur÷tų siekti 13,4 mlrd. Lt. Tikimasi, kad metiniai augimo tempai nuosekliai maž÷s 
iki 2010 m. (iki 0,7 proc. per metus), tačiau v÷lesniais metais - svyruos apie 8-11 proc. 
 
Jeigu atskirai nagrin÷ti lietuviškos kilm÷s  produktų eksportą, galima pasteb÷ti, kad bendro 
eksporto, kuris apima lietuviškų produktų eksportą ir reeksportą, augimo tempai iki 2005 m. yra 
tapatūs – skirtumas sudaro vos kelis procentus. Tačiau nuo 2006 m. bendro eksporto augimo 
tempai įgavo pagreitį: 2006-2007 m. bendro eksporto augimo tempai sudar÷ 32,7 proc., o 
lietuviškų produktų eksportas tik 23,1 proc. 2008-2013 m. prognozuojamas šio eksporto pl÷tros 
sul÷t÷jimas (vidutinis metinis augimas – 7,1 proc.), 2013 m. lietuviško eksporto vert÷ tur÷tų siekti 
7,9 mlrd. Lt.  
 
Verta pamin÷ti, kad apskaičiuotos eksporto prognoz÷s, skaičiuotos to meto kainomis, tačiau 
2009-2010 m. laukiama defliacija, tod÷l realūs eksporto augimo tempai gali viršyti prognozuojamą 
nominalų augimą. 
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Pav.  35. Eksporto apimčių dinamika 2000-2007 m. ir prognoz÷s 2008-2013 m., mln. Lt 
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* - apskaičiuotos prognoz÷s 
 
2007 m. investicijoms į ilgalaikį materialų turtą maisto sektoriuje buvo skirta 1,0 mlrd. Lt, t.y. 2,4 
karto daugiau nei 2000 m. Min÷tą laikotarpį, materialin÷ms investicijoms skirtos l÷šos, did÷jo 
kiekvienais metais, tačiau augimo tempai gana ženkliai svyravo. 2008-2013 m. taip pat 
prognozuojamas nuolatinis materialinių investicijų augimas, 2008-2009 m. investicijų apimtys 
tur÷tų augti daugiausiai (atitinkamai 22,5 ir 31,2 proc.), v÷liau augimas sul÷t÷s (2010-2013 m. apie 
7,9 proc. per metus). Prognozuojama, kad materialinių investicijų vert÷ 2013 m. sieks 2,2 mlrd. Lt 
ir 2007 m. apimtį viršys 2,2 karto. 
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Pav.  36. Materialinių investicijų dinamika 2000-2007 m. ir prognoz÷s 2008-2013 m., mln. Lt 
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* - apskaičiuotos prognoz÷s 
 
Vidutinis darbo užmokestis maisto sektoriuje 2007 m. sudar÷ 1591 Lt/m÷n. Bendrai per 2000-
2007 m. vidutinis darbo užmokestis padid÷jo 84 proc. Nagrin÷jamą laikotarpį darbo užmokestis 
did÷jo kasmet, o 2005-2007 m., trūkstant dirbančiųjų, atlyginimai augo spart÷jančiai: 2005 m. 
metinis augimas siek÷ 7,2 proc., 2006 m. – 15,6 proc., 2007 m. – 25,2 proc. 2008 m. dar tikimasi 
augimo, viršijančio 20 proc., tačiau v÷lesniais metais vidutinis darbo užmokestis tur÷tų augti 
vidutiniškai 5,2 proc. per metus. Prognozuojama, kad 2013 m. vidutinis darbo užmokestis maisto 
sektoriuje sieks 2540 Lt/m÷n., t.y. 60 proc. daugiau nei 2007 m.  
 
Pav.  37. Vidutinio darbo užmokesčio dinamika 2000-2007 m. ir prognoz÷s 2008-2013 m. 
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* - apskaičiuotos prognoz÷s 
 
2007 m. maisto sektoriuje buvo 199,8 tūkst. dirbančiųjų. Sektoriuje vyrauja užimtųjų skaičiaus 
maž÷jimo tendencija: per 2000-2007 m. sąlyginis dirbančiųjų skaičius sumaž÷jo 35 proc. arba 
105,8 tūkst. žmonių. Prognozuojama, kad sąlyginis dirbančiųjų. skaičius maisto sektoriuje ir toliau 
maž÷s: 2008 m. tikimasi, jog šis rodiklis sumaž÷s ketvirtadaliu, tačiau v÷liau maž÷jimo tempai 
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tur÷tų stabilizuotis (maždaug 5 proc. per metus lygyje). Bendrai per 2007-2013 m. sąlyginis 
dirbančiųjų skaičius maisto sektoriuje sumaž÷s 43 proc. arba 85,7 tūkst. iki 114,1 tūkst.  
 
Pav.  38. Sąlyginio dirbančiųjų skaičiaus dinamika 2000-2007 m. ir prognoz÷s 2008-2013 m. 
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* - apskaičiuotos prognoz÷s 
 
Analizuojant praeities maisto sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatorių, kuris rodo nominalios ir  
realios sukurtos prid÷tin÷s vert÷s santykį, išryšk÷ja, jog iki 2004 m. kainų lygis kasmet maž÷jo ir 
2003 m. sudar÷ 93,8 proc. 2000 m. lygio, tačiau nuo 2004 m. ÷m÷ reikštis priešinga tendencija. Per 
2004-2007 metus kainų lygis išaugo iki 122,3 proc. lyginant su 2000 metais. 2008 m. 
prognozuojamas didžiausias kainų šuolis per visą nagrin÷jamą laikotarpį (22,0 proc. punktais), 
kainų augimas taip pat numatomas ir 2009 m. (7,9 proc. punkto), tačiau 2010-2011 m. 
prognozuojamas maž÷jimas, o 2012 m. ir 20013 m. kainų lygio padid÷jimas tur÷tų būti nuosaikus 
– atitinkamai 2,4 ir 4,8 proc. Tikimasi, kad 2013 m. maisto sektoriaus produkcijos prid÷tin÷s 
vert÷s defliatoriaus lygis bus 35,2 proc. punktais aukštesnis nei 2007 m. 
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Pav.  39. Prid÷tin÷s vert÷s defliatoriaus dinamika 2000-2007 m. ir prognoz÷s 2008-2013 m., proc. 
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* - apskaičiuotos prognoz÷s 
 
Per 2000-2007 m. gyventojų skaičius kaimo vietov÷se sumaž÷jo 3 proc. (arba 32,9 tūkst. asmenų) 
iki 1121,3 tūkst. gyventojų. Tikimasi, kad ši maž÷jimo tendencija išliks ir prognozuojamą  
laikotarpį, o vidutinis gyventojų skaičiaus sumaž÷jimas per metus 2008-2013 m. sudarys 0,7 proc. 
Tokiu būdu asmenų, gyvenančių kaimo vietov÷se, skaičius 2013 m. tur÷tų siekti 1075,1 tūkst., t.y. 
46,2 tūkst. arba 4 proc. mažiau nei 2007 m. 
 
 
Pav.  40. Kaimo vietovių gyventojų skaičiaus dinamika 2000-2007 m. ir prognoz÷s 2008-2013 m., tūkst. 
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* - apskaičiuotos prognoz÷s 
 
Nagrin÷jamą laikotarpį aukščiausias nedarbo lygis kaime buvo užfiksuotas 2001 m. ir siek÷ 14,4 
proc., tačiau iki 2007 m., kuomet nedarbo lygis sumaž÷jo iki 4,4 proc., nedarbo problema 
praktiškai buvo minimizuota (d÷l ekonomikos pl÷tros, emigracijos). Prognozuojama, kad 
artimiausiais metais nedarbo lygis augs ir aukščiausią lygį 6,1 proc. pasieks 2010 m., v÷lesniais 
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metais numatomas nuoseklus nedarbo lygio maž÷jimas. Nedarbo lygis kaime 2013 m. tur÷tų 
sudaryti 5,0 proc. (t.y. 0,6 proc. punkto daugiau nei 2007 m.). 
 
Pav.  41. Nedarbo lygio kaimo vietov÷se dinamika 2000-2007 m. ir prognoz÷s 2008-2013 m., proc. 
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* - apskaičiuotos prognoz÷s 
 
2007 m. vidutin÷s kaimo gyventojų pajamos siek÷ 691 Lt/m÷n. ir, lyginant su 2000 m., užaugo 2,3 
karto. Situacija darbo rinkoje nul÷m÷, kad sparčiausiai pajamos did÷jo 2005-2007 m. (vidutiniškai 
19,3 proc. per metus). Tikimasi, kad 2008 m. pajamų augimas dar išlaikys sparčius tempus (17,3 
proc.), tačiau nuo 2009 m. pajamų kitimas bus kuklesnis (vidutinis metinis augimas – 2,2 proc.), o 
2010 m. netgi tur÷tų būti neigiamas. 2013 m. prognozuojamos kaimo gyventojų pajamos tur÷tų 
siekti 877 Lt/m÷n., t.y. 27 proc. daugiau nei 2007 m. 
 



 

EKT GRUPö  97 

Pav.  42. Kaimo gyventojų vidutinių pajamų dinamika 2000-2007 m. ir prognoz÷s 2008-2013 m., proc. 
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* - apskaičiuotos prognoz÷s 
 
Užimtųjų skaičius kaimo vietov÷se 2000-2007 m. svyravo ir 2007 m. pasiek÷ 440,5 tūkst. asmenų. 
Nepaisant praeities tendencijų, prognozuojama, kad užimtųjų skaičius kaimuose per 2007-2013 
m. sumaž÷s 63,8 tūkst. ir 2013 m. kaime užimti bus 376,7 tūkst. asmenų. Ženkliausio užimtųjų 
skaičiaus sumaž÷jimo tikimasi 2008-2009 m., kuris bus did÷jančio nedarbo lygio pasekm÷. 
V÷lesniais prognozuojamo laikotarpio metais metinis sumaž÷jimas netur÷tų viršyti 2 proc. 
 
Pav.  43. Užimtųjų skaičiaus kaimo vietov÷se dinamika 2000-2007 m. ir prognoz÷s 2008-2013 m., tūkst. 
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* - apskaičiuotos prognoz÷s 
 
Darbo našumas (vieno dirbančiojo per metus sukuriama prid÷tin÷ vert÷ to meto kainomis) maisto 
sektoriuje ženkliau augti prad÷jo 2004 m. (2004-2007 m. vidutinis metinis augimas – 24,2 proc.), 
tai leido pasiekti, kad per 2000-2007 m. darbo našumas sektoriuje padid÷jo 2,5 karto (realus 
augimas 2,0 karto) ir pasiek÷ 35,52 tūkst. Lt/dirbančiajam. Prognozuojama, kad iki 2013 m. darbo 
našumas padid÷s dar 2,9 karto (realus augimas – 2,2 karto), lyginant su 2007 m., ir perkops 100 
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tūkst. Lt/dirbančiąjam ribą. Didžiausias augimas prognozuojamas 2008-2009 m., o nuo 2010 m. 
tikimasi, kad vidutinis metinis augimas svyruos apie 9-10 proc. 
 
Pav.  44. Darbo našumo maisto sektoriuje dinamika 2000-2007 m. ir prognoz÷s 2008-2013 m., tūkst. 
Lt/užimt. 
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* - apskaičiuotos prognoz÷s 
 
2000-2007 m. maisto sektoriuje sukurtos prid÷tin÷s vert÷s dalies kitimas rodo aiškią maž÷jimo 
tendenciją. 2007 m. maisto sektoriaus lyginamoji dalis siek÷ 8,1 proc. ir buvo 2,6 proc. punkto 
mažesn÷ nei 2000 m. Prognozuojama, kad per 2008-2010 m. maisto sektoriaus svarba padid÷s iki 
10,1 proc., tačiau per likusius prognozuojamo periodo metus maž÷s. Nepaisant to, numatoma 9,4 
proc. maisto sektoriaus dalis 2013 m. viršys 2007 m. lygį 1,3 proc. punkto. 
 



 

EKT GRUPö  99 

Pav.  45. Maisto sektoriuje sukurtos prid÷tin÷s vert÷s dalis, proc. 
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* - apskaičiuotos prognoz÷s 
 

2.4.3 ES paramos poveikio žem÷s ir maisto ūkio bei kaimo pl÷trai įvertinimas 

ES paramos poveikis maisto sektoriui bei kaimo pl÷trai įvertintas, remiantis sudarytu maisto 
sektoriaus, bei kaimo pl÷tros modeliu. Nagrin÷ti 2 raidos scenarijai:  
 
� maisto sektoriaus bei kaimo pl÷tros ekonominių rodiklių prognoz÷s atsižvelgiant į esamą ir 

prognozuojamą ES paramą ir tiesioginių išmokų esamas ir prognozuojamas apimtis; 
� maisto sektoriaus bei kaimo pl÷tros ekonominių rodiklių 2002-2013 m. reikšm÷s, darant 

prielaidą, kad bendri šalies rodikliai išlieka tokie pat kaip ir paramos gavimo atveju, o ES 
parama, skirta maisto sektoriui bei kaimo pl÷trai, ir tiesiogin÷s išmokos prilyginus nuliui 
visame nagrin÷jamame laikotarpyje (2002-2013 m.). 

 
Tokiu būdu apskaičiuojamas ne tik tiesioginis, bet ir netiesioginis ES paramos, skirtos maisto 
sektoriui bei kaimo pl÷trai, ir tiesioginių išmokų poveikis maisto sektoriaus bei kaimo pl÷tros 
rodikliams.  
 
ES parama bei tiesiogin÷s išmokos, skirtos maisto sektoriui bei kaimo pl÷trai, turi reikšmingos 
įtakos maisto sektoriaus rodikliams. Apskaičiuota, kad didžiausią įtaką, ES parama daro maisto 
sektoriaus materialin÷ms investicijoms: įvertinta, kad d÷l ES paramos, materialin÷s investicijos 
2004-208 m. buvo 67 proc. didesn÷s, 2008-2013 m. skirtumas tarp investicijų su parama ir be 
paramos, gali sudaryti net 85 proc. 
 
ES parama neabejotinai turi teigiamą įtaką darbo našumo bei prid÷tin÷s vert÷s didinimui. 
Įvertinta, kad d÷l ES paramos, maisto sektoriaus sukuriama prid÷tin÷ vert÷ buvo 17 proc. didesn÷ 
2004-2008 m. ir prognozuojama, kad 2008-2013 m. bus 30 proc. didesn÷ už scenarijų be 
paramos. Kaip matyti iš Pav.  46 ES paramos poveikis darbo našumui analogiškas.  
 
D÷ka ES paramos bendras žem÷s ūkio ir maisto produktų eksportas 2004-2007 m. buvo 
vidutiniškai 6 proc. didesnis, o atskirai Lietuviškos kilm÷s produktų eksportas 3 proc. didesnis, nei 
gal÷jo būti be ES paramos. Prognozuojama, kad laikui b÷gant, teigiamas ES poveikis eksportui tik 
did÷s ir 2008-2013 m. vidutiniškai sudarys 13 ir 11 proc. 
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Tiesiogin÷s išmokos ir ES parama maisto sektoriui ir kaimo pl÷trai neabejotinai didina kaimo 
gyventojų vidutines disponuojamas pajamas: apskaičiuota, kad d÷l ES paramos ir tiesioginių 
išmokų, vidutin÷s gyventojų pajamos yra 7-9 proc. didesn÷s, nei būtų buvę be paramos.  
 

Pav.  46. ES paramos poveikis maisto sektoriui bei kaimo pl÷trai, proc. 
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Toliau detaliau nagrin÷jamas ES paramos poveikis sukuriamai prid÷tinei vertei, investicijoms bei 
eksportui. 
 
2007 m. maisto sektoriuje buvo sukurta 7,1 mlrd. Lt prid÷tin÷s vert÷s, tačiau, jeigu sektorius 
nebūtų gavęs ES paramos, 2007 m. rezultatai gal÷jo būti prastesni: įvertinta, kad jei sektorius 
nebūtų gavęs jokios ES paramos, 2007 m. sukurta prid÷tin÷ vert÷ tesudarytų 5,4 mlrd. Lt. Per 
2000-2007 m. laikotarpį prid÷tin÷ vert÷ šiame sektoriuje padid÷jo 63 proc., tačiau realus augimas 
siek÷ tik 33 proc., be ES paramos augimas būtų atitinkamai 23 ir 2,1 proc. Prognozuojama, kad 
iki 2013 m. maisto sektoriuje, sukuriama prid÷tin÷ vert÷ pasieks 11,7 mlrd. Lt, ir 2007 metų lygį 
viršys 65 proc., nors realus augimas sudarys tik 28 proc. Be ES paramos, 2013 m. sektoriuje 
sukuriama prid÷tin÷ vert÷ pasiektų 8,6 mlrd. Lt ir 2007 metų lygį (be paramos) viršytų 61 proc., o 
realus augimas sudarytų apie 26 proc. Tokiu būdu per 2002-2013 m. sektorius turi gauti apie 11 
mlrd. Lt ES paramos, kurios d÷ka per šį laikotarpį sukurta prid÷tin÷ vert÷ išaugs 17,7 mlrd. Lt. 
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Pav.  47. Du scenarijai: sukurtos prid÷tin÷ vert÷ su ES parama ir be jos, mln. Lt. 
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2007 m. žem÷s ūkio ir maisto produktų eksportas (kartu su reeksportu) sudar÷ 7,8 mlrd. Lt, 
tačiau, jeigu sektorius nebūtų gavęs ES paramos, 2007 m. rezultatai gal÷jo būti prastesni: įvertinta, 
kad jei sektorius nebūtų gavęs jokios ES paramos, 2007 m. eksportas sudarytų 6,9 mlrd. Lt. Per 
2000-2007 m. laikotarpį eksportas padid÷jo beveik 320 proc., be ES paramos augimas būtų  - 285 
proc. Prognozuojama, kad iki 2013 m. maisto sektoriaus eksportas pasieks 13,4 mlrd. Lt, ir 2007 
metų lygį viršys 72 proc. Be ES paramos, 2013 m. sektoriaus eksportas pasiektų 11,8 mlrd. Lt ir 
2007 metų lygį (be paramos) viršytų 68 proc. Tokiu būdu per 2002-2013 m. sektorius turi gauti 
apie 11 mlrd. Lt ES paramos, kurios d÷ka per šį laikotarpį eksportas išaugs 9,2 mlrd. Lt. 
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Pav.  48. Du scenarijai: maisto sektoriaus eksportas su ES parama ir be jos, mln. Lt. 
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2007 m. maisto sektoriaus materialin÷s investicijos sudar÷ 1,04 mlrd. Lt, tačiau, jeigu sektorius 
nebūtų gavęs ES paramos, 2007 m. rezultatai būtų prastesni: įvertinta, kad jei sektorius nebūtų 
gavęs jokios ES paramos, 2007 m. materialin÷s investicijos sudarytų vos 0,6 mlrd. Lt. Per 2000-
2007 m. laikotarpį materialin÷s investicijos padid÷jo net 140 proc., be ES paramos augimas būtų 
vos 40 proc. Prognozuojama, kad iki 2013 m. maisto sektoriaus materialin÷s investicijos pasieks 
2,2 mlrd. Lt, ir 2007 m. lygį viršys 117 proc. Be ES paramos, 2013 m. sektoriaus materialin÷s 
investicijos pasiektų 1,2 mlrd. Lt ir 2007 m. lygį (be paramos) viršytų 107 proc. Tokiu būdu per 
2002-2013 m. sektorius turi gauti apie 11 mlrd. Lt ES paramos, kurios d÷ka per šį laikotarpį 
materialin÷s investicijos išaugs 6,5 mlrd. Lt. 
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Pav.  49. Du scenarijai: materialin÷s investicijos su ES parama ir be jos, mln. Lt. 
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2007 m. vidutin÷s disponuojamos pajamos kaime sudar÷ 691 Lt, tačiau, jeigu sektorius nebūtų 
gavęs ES paramos bei tiesioginių išmokų, 2007 m. rezultatai būtų prastesni: įvertinta, kad jei 
nebūtų ES paramos maisto sektoriui bei tiesioginių išmokų, 2007 m. vidutin÷s disponuojamos 
pajamos kaime sudarytų 635 Lt. Per 2000-2007 m. laikotarpį vidutin÷s disponuojamos pajamos 
kaime padid÷jo beveik 130 proc., be ES paramos augimas būtų 110 proc. Prognozuojama, kad iki 
2013 m vidutin÷s disponuojamos pajamos kaime pasieks 877 Lt, ir 2007 m. lygį viršys 27 proc. Be 
ES paramos, 2013 m. vidutin÷s disponuojamos pajamos kaime sudarytų 796 Lt ir 2007 m. lygį (be 
paramos) viršytų 25 proc. Tokiu būdu per 2002-2013 m. maisto sektorius ir kaimo vietov÷s turi 
gauti apie 11 mlrd. Lt ES paramos ir 3,6 mlrd. Lt tiesioginių išmokų, kurių d÷ka per šį laikotarpį 
vidutin÷s disponuojamos pajamos kaime išaugs 575 Lt. 
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Pav.  50. Du scenarijai: kaimo gyventojų vidutin÷s disponuojamos pajamos su ES parama ir be jos, Lt. 
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2.5. Papildomas ekspertinis vertinimas 

1. Maisto sektoriaus raidos tendencijos ir perspektyvos 
 
Maisto sektoriui tenkanti šalyje sukurtos prid÷tin÷s vert÷s dalis 1996 m. viršijo 18 proc., tačiau po 
to nuolat maž÷jo ir 2006 m. nusmuko iki 7,8 proc. Kadangi ir šis rodiklis yra gerokai aukštesnis 
nei senųjų ES narių, dar palyginus neseniai dauguma analitikų numat÷ tolesnį maisto sektoriaus 
lyginamojo svorio kritimą. Šiuo metu ekspertų prognoz÷s yra gerokai palankesn÷s -- auganti 
maisto produktų paklausa pasaulyje bei globaliam žem÷s ūkiui nepalanki klimato kaita skatina šio 
sektoriaus produkcijos brangimą ir Lietuvos įmon÷ms atveria neblogas eksporto perspektyvas. 
Tai patvirtina ir naujausi statistiniai duomenys -- pernai ir š.m. pirmąjį pusmetį min÷to sektoriaus 
dalis BVP struktūroje buvo didesn÷ nei prieš metus, kadangi gerokai išaugo atitinkama dalis 
vietin÷s kilm÷s gaminių eksporte. Ir ateityje šio sektoriaus pl÷tros varikliu tur÷tų išlikti eksportas, 
nes jo augimui klostosi palankios aplinkyb÷s. Nepaisant dabartinių laikinų sunkumų pasaulio 
futurologai neabejoja, kad kaimynin÷ NVS šalių rinka išlaikys spartaus augimo tendenciją (tam 
tikras sul÷t÷jimas laukiamas tik 2009 m.) -- tai lems pasaulyje stipr÷jantis žaliavų ir energijos 
poreikis. Tod÷l Lietuvos įmon÷ms d÷l palankios šalies geografin÷s pad÷ties ir sukauptos darbo 
Rytų regione patirties atsiveria neblogos galimyb÷s pl÷toti prekių eksportą šia kryptimi. Be to, 
mokslininkai nurodo, kad numatomi klimato pokyčiai bus palankūs žem÷s ūkiui Skandinavijos ir 
Baltijos šalyse. Kadangi Lietuva pasižymi nedideliu gyventojų tankiu, konkurencinga darbo j÷ga 
bei nebloga transporto, energetikos ir informacine infrastruktūra, mūsų įmon÷s turi neblogas 
galimybes konkuruoti maisto produktais ir ES rinkoje. Kad šis optimistinis scenarijus būtų pilnai 
įgyvendintas, reikalinga atitinkama valstyb÷s ekonomin÷ politika: 1) žem÷s reforma turi būti kuo 
skubiau užbaigta; 2) investicijos į maisto sektoriaus modernizavimą ir eksporto pl÷trą turi būti 
skatinamos; 3) klasterizacijos procesai turi būti intensyvinami. Be to, eksporto Rytų kryptimi raida 
nemaža dalimi priklausys ir nuo politinių santykių su Rusija, kurie sunkiai prognozuojami.  
 
Svarbūs pokyčiai šalies žem÷s ūkyje gali įvykti 2011 m., kai užsieniečiai gal÷s pirkti žem÷s ūkio 
paskirties žemę -- tai tur÷tų paskatinti investicijas. Pad÷tis kiek pasikeis ir po 2013 m., kai sumaž÷s 
ar visai nutrūks ES paramos teikimas. Tačiau tai nebus kardinalus situacijos pablog÷jimas 
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Lietuvos gamintojams, kadangi paramos neteks ir pagrindiniai konkurentai iš kitų ES valstybių, o 
mūsų šalies žem÷s ūkis iki to laiko jau bus pakankamai sustipr÷jęs. Tod÷l ir v÷lesnį laikotarpį 
maisto sektoriaus perspektyvos tur÷tų išlikti neblogos -- bent iki 2020 m., jei tik klimato 
permainos nebus pernelyg staigios. 
 
Kaimo pl÷trai taip pat nusimato geresn÷ ateitis. Pasaulyje plintantis potraukis gyventi užmiestyje 
drauge su sparčiai ger÷jančia informacine infrastruktūra tur÷tų sustabdyti kaimo vietovių 
tušt÷jimo procesą. Priešakin÷se šalyse vis did÷ja tokių darbo vietų skaičius, kai dirbama ne 
įmon÷je, o namuose per interneto tinklą -- ypač ši tendencija stipr÷ja JAV, ir tik laiko klausimas, 
kada ji išplis ir Lietuvoje. Kaimo pl÷trai vis svarbesnis tampa turizmo verslas. Kol kas Lietuvoje jo 
potencialas išnaudojamas per menkai -- nors mūsų šalis turi daug gražios gamtos, kuri prie 
atitinkamos infrastruktūros būtų patraukli užsieniečiams, tačiau turizmo verslą kol kas stabdo 
biurokratin÷s kliūtys. Vis tik manytume, kad šios rūšies paslaugų eksporto skatinimui anksčiau ar 
v÷liau bus skirtas tinkamas d÷mesys. Tam gali pasitarnauti ir art÷jantis ekonomikos sunkmetis, 
kuris vers Vyriausybę spartinti atitinkamų sprendimų pri÷mimą.  
 
Apskritai, jei būtų panaikinti pertekliniai draudimai, trukdantys miestiečiams kurtis gražesn÷se 
vietov÷se, tolimesn÷je ateityje galima tik÷tis netgi kaimo gyventojų santykinio gaus÷jimo. 

 
2. ES paramos poveikis maisto sektoriaus pl÷trai ir socialinei-ekonominei kaimo raidai 
 
Trumpai apžvelgdami modeliavimo rezultatus matome, kad ES paramos maisto sektoriui 
poveikio multiplikatorius sudaro 1,62, t.y. integruotas atitinkamas prid÷tin÷s vert÷s prieaugis yra 
62 proc. didesnis už gautos paramos apimtį. Šis rezultatas yra panašus į 2002 m. atliktame visos 
ES paramos poveikio tyrime gauto analogiško rodiklio įvertį, siekusį 78 proc. Abiejų tyrimų 
išvados neprieštarauja ir 2005 m. vykdyto ES struktūrinių fondų l÷šų poveikio šalies ūkiui 2007--
2015 m. ex ante įvertinimo rezultatams. Pastarajame darbe remiantis makroekonominiu 
modeliavimu buvo nustatyta, kad priklausomai nuo gaunamų l÷šų panaudojimo efektyvumo 
laipsnio BPD paramos multiplikatorius ateityje gali kisti nuo 1,14 iki 2,5. Apibendrinant įvairių 
modeliavimo tyrimų rezultatus, išplaukia išvada, kad ES paramos maisto sektoriui (be tiesioginių 
išmokų) santykinis ind÷lis į BVP yra tik šiek tiek mažesnis nei struktūrinių fondų l÷šų atveju. Tai 
neprieštarauja ir ekspertiniam vertinimui, nes paramos žem÷s ūkiui efektyvumą mažina menkas 
koncentracijos laipsnis šioje veikloje d÷l neužbaigto žem÷s grąžinimo proceso.  
 
Labai svarbus ES paramos maisto sektoriui aspektas yra šios veiklos smukimo sustabdymas ir 
šalies ūkio diversifikacijos laipsnio padidinimas. Tai įgalino pastaruoju metu ir ateityje gerokai 
plačiau pasinaudoti palankiai maisto produktų gamintojams besikeičiančia pasaulio konjunktūra. 
 
Atskirai reikia aptarti tiesioginių išmokų įtaką kaimo raidai. Modeliavimo rezultatai parod÷ gana 
ženklų teigiamą jų impulsą kaimo gyventojų pajamoms, tačiau ši parama tur÷jo ir kiekybiškai 
sunkiai įvertinamą kitokį poveikį -- ji paspartino koncentracijos procesus žem÷s ūkyje ir darbo 
našumo šalies ekonomikoje augimą, nes nukreip÷ dalį darbo j÷gos iš neproduktyvių smulkių 
žem÷s ūkių į kitus sektorius, kurie pastaruoju metu jaut÷ aštrų dirbančiųjų stygių. (Statistikos 
departamento duomenimis š.m. pirmąjį pusmetį užimtųjų žem÷s ūkyje buvo beveik trečdaliu 
mažiau nei prieš metus.) Tai netiesiogiai papildomai paspartino gyvenimo kokyb÷s kaime kilimą. 
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Išvados 
 
Šiame skyriuje pateikiamos tyrimo išvados susijusios su BPD paramos programa. BPD vertinimui 
yra priskiriamos išvados susijusios su maisto sektoriaus ir kaimo pl÷tros pokyčiais 2002-2008 m. 
bei ES paramos poveikio įvertinimu. BPD paramos poveikiui yra priskiriama dalis struktūrinių 
pokyčių įvykusių kaimo ir maisto sektoriuose. 

Naryst÷ Europos Sąjungoje padar÷ didelę įtaką Lietuvos maisto sektoriaus bei kaimo pl÷trai. 
Buvo atverta bei išpl÷tota europin÷ prekių rinką, padid÷jo žem÷s ūkio subjektų pajamų lygis ir 
stabilumas, investicinis potencialas bei konkurencingumas vidaus ir užsienio rinkose. ES parama 
žem÷s ūkiui sudaro apie 25 proc. visų jo pajamų, o tai užtikrina jo finansinį gyvybingumą. 
 

1. Maisto sektoriaus dalis šalies ūkio struktūroje 1996-2006 m. maž÷jo, tačiau pernai ši 
tendencija ÷m÷ keistis. 

2. Maisto sektoriaus pl÷tros spart÷jimui didelį poveikį tur÷jo ES parama bei palankūs 
pokyčiai pasaulio rinkose. 

3. Per nagrin÷tą laikotarpį did÷jo kaimo gyventojų pajamos. 2003-2007 metų laikotarpiu 
Lietuvos miesto gyventojų disponuojamos pajamos vienam namų ūkio nariui išaugo 86  
proc., kaimo gyventojų – 93 proc., tuo tarpu žemdirbių disponuojamos pajamos vienam 
namų ūkio nariui išaugo net 2,9 karto. 

4. Pagrindiniu šio sektoriaus augimo varikliu tampa eksportas. Prognozuojamos maisto 
produktų pasiūlos ir paklausos pasaulin÷s tendencijos leidžia tik÷tis ilgalaikių atitinkamo 
Lietuvos eksporto, o tuo pačiu ir maisto produktų gamybos, pl÷tros. 

5. Žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriaus produkcijos eksporto dalis bendrame šalies 
eksporte 2002-2007 metais išaugo nuo 9,7 proc. iki 15,9 proc. (be miškininkyst÷s 
produktų). Be to, žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorius buvo vienas nedaugelio, 
turinčių teigiamą užsienio prekybos balansą, tuo tarpu kai bendras Lietuvos užsienio 
prekybos balansas pastarąjį dešimtmetį buvo neigiamas, o užsienio prekybos deficitas 
nuolat augo. 

6. ES paramos maisto sektoriui efektyvumas yra kiek mažesnis nei struktūrinių fondų l÷šų 
(multiplikatoriaus koeficientas sudaro apie 1,6), tačiau ji įgalino geriau išnaudoti teigiamus 
konjunktūrinius pokyčius pasaulio maisto produktų rinkose ir pad÷jo diversifikuoti šalies 
ūkio struktūrą bei sumažino atotrūkį tarp gyvenimo kokyb÷s kaime ir mieste. 

7. Europos Sąjunga ženkliai įtakojo tiek maisto sektorių, tiek kaimo raidą. Europos Sąjungos 
įtaka pasireišk÷ per reglamentinių reikalavimų įvedimą, prisijungimą prie bendrosios 
rinkos bei per Europos Sąjungos finansinę paramą, kurios ženkli dalis buvo skirta kaimo 
vietov÷ms. Lyginant su laikotarpiu prieš integracijos į Europos Sąjunga procesą Lietuvoje 
paspart÷jo įvairūs pokyčiai: 

a. Kaimo gyventojų pajamų ženklus augimas 
b. Ūkių stamb÷jimas ir jų skaičiaus maž÷jimas 
c. Kooperacijos procesų spart÷jimas 
d. Migracijos spart÷jimas, specialistų trūkumo kaime gil÷jimas 
e. Nedarbo lygio kaime maž÷jimas 
f. Teigiami kaimo gyventojų struktūros pokyčiai  
g. Maisto sektoriaus tarptautin÷s prekybos pl÷tra 

Šie ES įtakoti pokyčiai sąlygojo, jog maisto sektorius per susijusi su ES 2002-2008 m. 
laikotarpį įgijo galimybių konkuruoti tarptautiniu mastu, o kaimo vietov÷s tapo 
patrauklesn÷s gyvenimui ir verslui. 

8. Ekonominių sunkumų laikotarpyje Lietuvoje ieškoma sektorių, kurie gali sustabdyti 
recesinius procesus. Lietuvos vartojimui sumaž÷jus didesnę reikšmę įgyja į eksportą 
orientuotos veiklos. Maisto sektoriaus eksportas nuo integracijos į ES procesų pradžios 
prad÷jo ženkliai augti, o 2005 m. buvo pasiektas ir tebeger÷ja teigiamas sektoriaus 
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prekybos balansas. Tai apsprendžia ilgalaikes šio sektoriaus perspektyvas augančios 
globalizacijos akivaizdoje. Šiuo atveju Europos Sąjunga ir jos parama pasitarnavo 
katalizatoriumi maisto sektoriaus pl÷trai bei kaimo vietovių socialiniam ir ekonominiam 
gyvybingumui atkurti.  
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4. Priedai 
 

A priedas. Terminų žodyn÷lis 

� Agreguoti duomenys – laike ar erdv÷je agreguoti duomenys. 
 
� Bendroji rinka apima vidaus rinką ir bendrus ekonominių ryšių su išor÷s valstyb÷mis 

ribojimus (t. y. bendrąją išor÷s prekybos politiką), o kartais – ir kitas ES lygiu suderintas 
ekonomin÷s politikos sritis. 

 
� Egzogeninis (išorinis) kintamasis –kintamasis, kurio reikšm÷s suformuojamos sistemos 

išor÷je.  
 
� Naudojant ekonometrinį modeliavimą nustatomi įvairių objektų ir procesų tarpusavio 

ryšiai, kurie išreiškiami matematiniais simboliais. Ryšiams aprašyti pagal pasirinktą metodiką 
yra sudaromas modelis. 

 
� Ekonomiškai pagrįstas – toks modelis, kuris turi ekonominį pagrindimą, t. y. jo struktūra 

ir koeficientų ženklai neprieštarauja ekonominei logikai arba net nusakyti formaliu 
ekonomikos teorijos modeliu. 

 
� Endogeninis (vidinis) kintamasis – toks kintamasis, kurio reikšm÷s determinuojamos 

sistemos (modelio) viduje. 
 
� Fiktyvus kintamasis –  indikatorinis kintamasis, kurio reikšm÷s (1 ar 0) suformuojamos 

pagal tam tikrus aprašomo proceso požymius. 
 
� Gravitacinis modelis – toks ekonometrinis modelis, į kurį greta kitų kintamųjų įtraukti 

geografiniai elementai – atstumai. Šių modelių id÷ja analogiška Niutono gravitacijos d÷sniui: 
artimesn÷s ekonomikos, kitoms sąlygoms esant vienodoms, yra labiau tarpusavyje 
susijusios, nei tolimesn÷s. 

 
� Identifikuotas modelis – ekonometrinis modelis, kurio parametrai yra vienareikšmiškai 

susiję su steb÷jimais; parametrai įvertinti naudojant matematinius ir statistinius metodus. 
 
� Integracija – dalių, elementų jungimas(is) į visumą, ekon. gyvenimo internacionalizacijos 

forma, valstybių ekonomikos bendradarbiavimas pagal suderintą tarpvalstybinę ekonomikos 
politiką (šiuo atveju prisijungimas prie Europos Sąjungos). 

 
� Laiko eilut÷ – statistinių duomenų seka, gauta matuojant kintamojo reikšmes reguliariais 

laiko intervalais. 
 
� Modeliavimo procesas – tinkamiausio modelio paieška ir jo identifikavimas. 
 
� Statistiškai nereikšmingas kintamasis – kintamasis, kuriam su pasirinkto reikšmingumo 

lygmeniu negalima atmesti statistin÷s hipotez÷s, kad jis neturi poveikio priklausomam 
kintamajam.  
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� Tam tikras reiškinys gali būti vertinamas prieš jam pasireiškiant (išankstinis (ex-ante) 
vertinimas), pasireiškimo metu (einamasis (on-going) vertinimas) ir pasibaigus 
pasireiškimui (galutinis (ex-post) vertinimas). 

 

B priedas. Galutiniai ekonometrinių modelių vertinimo rezultatai 

Maisto sektoriaus sukurta prid÷tin÷ vert÷ 
 
Maisto sektoriaus sukurtos prid÷tin÷s vert÷s (veikusiomis kainomis) kointegravimo ryšys ir 
pagrindiniai statistiniai rodikliai: 
 

Dependent Variable: LOG(PV_MS_SA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q1 2008Q2  

Inc luded observ ations: 42 after adjustments  
     
      Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

C  -3.491622 1.120089 -3.117271 0.0035 

LOG(INV_MS_SA) 0.112551 0.050113 2.245954 0.0308 

LOG(DS_MS_SA) 0.432818 0.119999 3.606836 0.0009 

LOG(DEF_MS_SA) 1.420939 0.093042 15.27207 0.0000 

LOG(EKSP_MS_SA) 0.158623 0.046545 3.407923 0.0016 
     
     R -squared 0.945754     Mean dependent v ar 7.168513 

Adjusted R-squared 0.939889     S.D . dependent v ar 0.205246 

S.E. of regression 0.050321     Akaike info criterion -3.029437 

Sum squared res id 0.093692     Schwarz criterion -2.822571 

Log likelihood 68.61817     Hannan-Quinn criter. -2.953612 

F-statist ic  161.2690     Durbin-W atson stat 1.246665 

Prob(F-statist ic) 0.000000    
     
      

Modelio prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) sukurtos prid÷tin÷s vert÷s 
duomenys, modelio paklaidos (angl. residual): 
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Maisto sektoriaus sukurtos prid÷tin÷s vert÷s (veikusiomis kainomis) PKM lygties įverčiai ir 
pagrindiniai statistiniai rodikliai: 
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Dependent Variable: DLOG(PV_MS_SA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q3 2008Q2  

Inc luded observ ations: 40 after adjustments  

DLOG(PV_MS_SA) = C(2)*LOG(PV_MS_SA(-1)) + C(5)*LOG(DEF_MS_SA( 

        -1))  + C(8)*DLOG(DS_MS_SA(-1)) + C(9)*DLOG(DEF_MS_SA) +   

        +0.7*(ES_SUMAGL(-4)/PV_MS_SA(-4)) +C(10)*F06Q3 
     
     

Variable Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     C (2) -0.378293 0.082789 -4.569384 0.0001 

C(5) 0.578241 0.127316 4.541773 0.0001 

C(8) 0.383790 0.128733 2.981285 0.0052 

C(9) 1.147586 0.080083 14.32990 0.0000 

C(10) -0.106002 0.036495 -2.904588 0.0063 
     
     

R -squared 0.872263     Mean dependent v ar 0.011589 

Adjusted R-squared 0.857664     S.D . dependent v ar 0.093471 

S.E. of regression 0.035264     Akaike info criterion -3.735434 

Sum squared res id 0.043524     Schwarz criterion -3.524324 

Log likelihood 79.70868     Hannan-Quinn criter. -3.659103 

Durbin-W atson stat 1.454199    
     
     

 
 

PKM prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) sukurtos prid÷tin÷s vert÷s pokyčių 
duomenys, modelio paklaidos (angl. residual): 
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Maisto sektoriaus sukurtos prid÷tin÷s vert÷s modelio paklaidų autokorelogramos ir autokoreliuotumo 
tikrinimo rezultatai: 
 

Sample: 1998Q3 2008Q2      

Inc luded observ ations: 40     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . | **     |        . | **     |  1 0.228 0.228 2.2347 0.135 

      . | *.    |        . | *.    |  2 0.190 0.145 3.8273 0.148 

      . | *.    |        . |  .     |  3 0.092 0.024 4.2148 0.239 

      . |  .     |        . |  .     |  4 0.018 -0.034 4.2306 0.376 

      . | **     |        . | **     |  5 0.217 0.218 6.4876 0.262 

      . |  .     |        . |  .     |  6 0.058 -0.026 6.6521 0.354 

      . |  .     |        . |  .     |  7 0.073 0.002 6.9237 0.437 

      . |  .     |        .*|  .     |  8 -0.036 -0.083 6.9901 0.538 
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      .*|  .     |        .*|  .     |  9 -0.181 -0.177 8.7705 0.459 

      .*|  .     |        . |  .     |  10 -0.074 -0.040 9.0797 0.525 

      **|  .     |        **|  .     |  11 -0.340 -0.312 15.790 0.149 

      **|  .     |        .*|  .     |  12 -0.239 -0.157 19.212 0.084 
       
        

 
Maisto sektoriaus sukurtos prid÷tin÷s vert÷s modelio paklaidų nesąlyginio heteroskedastiškumo 
tikrinimo rezultatai: 
 

Heteroskedastic ity  Test: W hite  
     
     

F -statist ic  0.480486     Prob. F(11,28) 0.8997 

Obs*R-squared 6.351558     Prob. Chi-Square(11) 0.8489 

Scaled explained SS 2.892147     Prob. Chi-Square(11) 0.9921 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample: 1998Q3 2008Q2   

Inc luded observ ations: 40   

Collinear test regressors dropped from specif ication 
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

C  0.006438 0.005583 1.153036 0.2586 

(LOG(PV_MS_SA(-1))) 2̂ 0.034574 0.048280 0.716108 0.4799 

(LOG(PV_MS_SA(-1)))*(LOG(DEF_MS_SA(-1))) -0.105530 0.148300 -0.711602 0.4826 
(LOG(PV_MS_SA(-1)))*(LOG(DS_MS_SA(-1))-

LOG(DS_MS_SA(-2))) 0.118482 0.097186 1.219125 0.2330 
(LOG(PV_MS_SA(-1)))*(LOG(DEF_MS_SA)-

LOG(DEF_MS_SA(-1))) -0.019509 0.068547 -0.284603 0.7780 

(LOG(PV_MS_SA(-1)))*F06Q3 -0.000163 0.000195 -0.839417 0.4083 

(LOG(DEF_MS_SA(-1))) 2̂ 0.080267 0.113872 0.704890 0.4867 
(LOG(DEF_MS_SA(-1)))*(LOG(DS_MS_SA(-1))-

LOG(DS_MS_SA(-2))) -0.182475 0.149798 -1.218140 0.2333 
(LOG(DEF_MS_SA(-1)))*(LOG(DEF_MS_SA)-

LOG(DEF_MS_SA(-1))) 0.030016 0.105113 0.285561 0.7773 

(LOG(DS_MS_SA(-1))-LOG(DS_MS_SA(-2))) 2̂ 0.049991 0.096015 0.520661 0.6067 
(LOG(DS_MS_SA(-1))-LOG(DS_MS_SA(-

2)))*(LOG(DEF_MS_SA)-LOG(DEF_MS_SA(-1))) -0.047227 0.140927 -0.335115 0.7400 

(LOG(DEF_MS_SA)-LOG(DEF_MS_SA(-1))) 2̂ -0.020467 0.035202 -0.581429 0.5656 
     
     

R -squared 0.158789     Mean dependent v ar 0.001088 

Adjusted R-squared -0.171687     S.D . dependent v ar 0.001202 

S.E. of regression 0.001301     Akaike info criterion -10.20815 

Sum squared res id 4.74E-05     Schwarz criterion -9.701485 

Log likelihood 216.1630     Hannan-Quinn criter. -10.02496 

F-statist ic  0.480486     Durbin-W atson stat 2.311684 

Prob(F-statist ic) 0.899728    
     
     

 
 

Maisto sektoriaus sukurtos prid÷tin÷s vert÷s modelio paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo 
rezultatai: 
 

Heteroskedastic ity  Test: ARCH  
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F-statist ic  0.579416     Prob. F(1,37) 0.4514 

Obs*R-squared 0.601319     Prob. Chi-Square(1) 0.4381 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q4 2008Q2  

Inc luded observ ations: 39 after adjustments  
     
      Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

C  0.001175 0.000257 4.570681 0.0001 

RESID 2̂(-1) -0.120749 0.158631 -0.761194 0.4514 
     
     

R -squared 0.015418     Mean dependent v ar 0.001044 

Adjusted R-squared -0.011192     S.D . dependent v ar 0.001184 

S.E. of regression 0.001191     Akaike info criterion -10.57881 

Sum squared res id 5.24E-05     Schwarz criterion -10.49349 

Log likelihood 208.2867     Hannan-Quinn criter. -10.54820 

F-statist ic  0.579416     Durbin-W atson stat 2.077094 

Prob(F-statist ic) 0.451366    
     
     

 
 

Maisto sektoriaus sukurtos prid÷tin÷s vert÷s modelio paklaidų pasiskirstymo pagal normalųjį d÷snį 
tikrinimo rezultatai: 
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Series: Residuals
Sample 1998Q3 2008Q2
Observations 40

Mean       0.000276
Median  -0.003350
Maximum  0.065286
Minimum -0.046328
Std. Dev.   0.033406
Skewness   0.510302
Kurtosis   2.172303

Jarque-Bera  2.877857
Probability  0.237182

 
 
 

Maisto sektoriaus materialin÷s investicijos 
 
Maisto sektoriaus materialinių investicijų ryšys ir pagrindiniai statistiniai rodikliai: 
 
Dependent Variable: LOG(INV_MS_SA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q2 2008Q2  
Included observ ations: 41 after adjustments  

LOG(INV_MS_SA) = C(1) +C(2)*LOG(PV_MS_SA(-4)) + C(3) 

        *LOG(EKSP_MS_SA(-4)) + C(4)*LOG(NL_SA(-1))  + 0.5* 

        (ES_SUMAGL(+2)/INV_MS_SA(-2))+C(5)*F0304 
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     Variable Coeff ic ient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C(1) -4.350739 2.189733 -1.986881 0.0546 

C(2) 0.447911 0.188415 2.377251 0.0229 
C(3) 0.713255 0.177994 4.007189 0.0003 

C(4) 0.578428 0.180971 3.196255 0.0029 

C(5) 0.244785 0.072025 3.398593 0.0017 
     
     R-squared 0.814797     Mean dependent v ar 5.098099 

Adjusted R-squared 0.794219     S.D. dependent v ar 0.318607 

S.E. of regression 0.144530     Akaike info criterion -0.916810 

Sum squared resid 0.752001     Schwarz criterion -0.707837 
Log likelihood 23.79460     Hannan-Quinn criter. -0.840713 

F-statistic 39.59544     Durbin-Watson stat 1.500930 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 

Modelio prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) materialinių investicijų duomenys, 
modelio paklaidos (angl. residual): 
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Maisto sektoriaus materialinių investicijų modelio paklaidų autokorelogramos ir autokoreliuotumo 
tikrinimo rezultatai: 
 

Sample: 1998Q2 2008Q2      
Included observ ations: 41     

       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |**    |        . |**    |  1 0.239 0.239 2.5233 0.112 

      . |**    |        . |**    |  2 0.292 0.249 6.3746 0.041 

      . |*.    |        . |  .    |  3 0.145 0.037 7.3481 0.062 

      . |  .    |        .*|  .    |  4 -0.059 -0.185 7.5159 0.111 
      . |  .    |        . |  .    |  5 0.017 0.012 7.5303 0.184 

      .*|  .    |        .*|  .    |  6 -0.125 -0.081 8.3202 0.216 

      **|  .    |        .*|  .    |  7 -0.220 -0.191 10.819 0.147 

      .*|  .    |        .*|  .    |  8 -0.183 -0.091 12.612 0.126 
      **|  .    |        . |  .    |  9 -0.210 -0.042 15.047 0.090 

      .*|  .    |        . |  .    |  10 -0.081 0.054 15.424 0.117 

      . |  .    |        . |  .    |  11 -0.064 -0.007 15.665 0.154 

      .*|  .    |        **|  .    |  12 -0.193 -0.219 17.934 0.118 
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Maisto sektoriaus materialinių investicijų modelio paklaidų nesąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo 
rezultatai: 
 
Heteroskedastic ity Test: White  

     
     

F-statistic 1.063191     Prob. F(13,27)  

Obs*R-squared 13.88193     Prob. Chi-Square(13) 0.3822 
Scaled explained SS 10.96525     Prob. Chi-Square(13) 0.6137 

     
     
     

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample: 1998Q2 2008Q2   

Included observ ations: 41   
Collinear test regressors dropped from specif ication 

     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -9.100586 37.27062 -0.244176 0.8089 

LOG(PV_MS_SA(-4)) 2.793685 5.660282 0.493559 0.6256 

(LOG(PV_MS_SA(-4))) 2̂ -0.222457 0.338949 -0.656313 0.5172 
(LOG(PV_MS_SA(-4)))*(LOG(EKSP_MS_SA(-

4))) 0.040706 0.344794 0.118058 0.9069 
(LOG(PV_MS_SA(-4)))*(LOG(NL_SA(-1))) 0.071660 0.336124 0.213195 0.8328 

(LOG(PV_MS_SA(-4)))*F0304 -0.139704 0.563734 -0.247819 0.8061 

LOG(EKSP_MS_SA(-4)) 0.028082 5.328196 0.005270 0.9958 
(LOG(EKSP_MS_SA(-4))) 2̂ -0.031374 0.228766 -0.137142 0.8919 

(LOG(EKSP_MS_SA(-4)))*(LOG(NL_SA(-1))) 0.030972 0.478657 0.064707 0.9489 

(LOG(EKSP_MS_SA(-4)))*F0304 -0.222531 3.033640 -0.073354 0.9421 

LOG(NL_SA(-1)) -0.857283 5.663296 -0.151375 0.8808 
(LOG(NL_SA(-1))) 2̂ 0.022250 0.240963 0.092337 0.9271 

(LOG(NL_SA(-1)))*F0304 -0.267000 3.984368 -0.067012 0.9471 

F0304 3.044154 32.94923 0.092389 0.9271 
     
     R-squared 0.338584     Mean dependent v ar 0.018341 

Adjusted R-squared 0.020124     S.D. dependent v ar 0.026581 

S.E. of regression 0.026313     Akaike info criterion -4.172349 

Sum squared resid 0.018693     Schwarz criterion -3.587227 
Log likelihood 99.53316     Hannan-Quinn criter. -3.959280 

F-statistic 1.063191     Durbin-Watson stat 2.193853 

Prob(F-statistic) 0.427312    
     
      

Maisto sektoriaus materialinių investicijų modelio paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo 
rezultatai: 
 
Heteroskedastic ity Test: ARCH  

     
     

F-statistic 1.682067     Prob. F(1,38) 0.2025 
Obs*R-squared 1.695544     Prob. Chi-Square(1) 0.1929 

     
     
     

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID 2̂   
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Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1998Q3 2008Q2  

Included observ ations: 40 after adjustments  
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.014712 0.005153 2.854924 0.0069 

RESID 2̂(-1) 0.206195 0.158985 1.296945 0.2025 
     
     R-squared 0.042389     Mean dependent v ar 0.018558 

Adjusted R-squared 0.017188     S.D. dependent v ar 0.026883 

S.E. of regression 0.026651     Akaike info criterion -4.363259 

Sum squared resid 0.026991     Schwarz criterion -4.278815 
Log likelihood 89.26517     Hannan-Quinn criter. -4.332726 

F-statistic 1.682067     Durbin-Watson stat 2.044276 

Prob(F-statistic) 0.202470    
     
      

Maisto sektoriaus materialinių investicijų modelio paklaidų pasiskirstymo pagal normalųjį d÷snį 
tikrinimo rezultatai: 
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Probability  0.959662

 
 
 

Maisto sektoriaus eksportas 
 
Maisto sektoriaus eksporto (veikusiomis kainomis) kointegravimo ryšys ir pagrindiniai statistiniai 
rodikliai: 
 

Dependent Variable: LOG(EKSP_MS_SA)  

Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1998Q1 2008Q2  

Included observ ations: 42 after adjustments  
     
     
 Coeff icient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(CHEESE_W(-1)) 1.074370 0.010802 99.46437 0.0000 

@TREND 0.024460 0.001693 14.45012 0.0000 
     
     R-squared 0.956775     Mean dependent v ar 6.628449 

Adjusted R-squared 0.955694     S.D. dependent v ar 0.567144 

S.E. of regression 0.119378     Akaike info criterion -1.366596 

Sum squared resid 0.570044     Schwarz criterion -1.283850 
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Log likelihood 30.69852     Hannan-Quinn criter. -1.336266 
Durbin-Watson stat 0.873319    

     
     

 

Modelio prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) eksporto duomenys, modelio 
paklaidos (angl. residual): 
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Maisto sektoriaus eksporto (veikusiomis kainomis) PKM lygties įverčiai ir pagrindiniai statistiniai 
rodikliai: 
 
Dependent Variable: DLOG(EKSP_MS_SA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q1 2008Q2  

Included observ ations: 42 after adjustments  
DLOG(EKSP_MS_SA) = C(2)*LOG(EKSP_MS_SA(-1)) + C(3)* 

        LOG(CHEESE_W(-1)) + C(4)*DLOG(PV_MS_SA(-4)) + C(5) 

        *DLOG(INV_MS_SA(-4)) +C(6)*DLOG(DEF_BVP_SA(-2))+ 0.4 

        *ES_SUMAGL(-4)/EKSP_MS_SA(-4)+  C(7)*@TREND+C(8)*(F02Q1 
        +F99Q1)   

     
     

Variable Coeff icient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(2) -0.387583 0.085037 -4.557813 0.0001 

C(3) 0.422923 0.092909 4.552040 0.0001 

C(4) -0.457099 0.115404 -3.960852 0.0003 

C(5) -0.236323 0.060255 -3.922066 0.0004 
C(6) 1.836139 0.814219 2.255092 0.0305 

C(7) 0.008615 0.001979 4.354168 0.0001 

C(8) -0.215307 0.046137 -4.666669 0.0000 
     
     R-squared 0.732648     Mean dependent v ar 0.035002 

Adjusted R-squared 0.686816     S.D. dependent v ar 0.110927 

S.E. of regression 0.062078     Akaike info criterion -2.569843 

Sum squared resid 0.134878     Schwarz criterion -2.280231 
Log likelihood 60.96670     Hannan-Quinn criter. -2.463689 

Durbin-Watson stat 2.405436    
     
     

 

PKM prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) eksporto pokyčių duomenys, modelio 
paklaidos (angl. residual): 
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Maisto sektoriaus eksporto modelio paklaidų autokorelogramos ir autokoreliuotumo tikrinimo 
rezultatai: 
 

Sample: 1998Q1 2008Q2      

Included observ ations: 42     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

      **|  .    |        **|  .    |  1 -0.280 -0.280 3.5442 0.060 
      . |*.    |        . |  .    |  2 0.141 0.067 4.4601 0.108 

      . |*.    |        . |*.    |  3 0.089 0.158 4.8391 0.184 

      .*|  .    |        . |  .    |  4 -0.082 -0.032 5.1684 0.270 

      . |  .    |        .*|  .    |  5 -0.014 -0.086 5.1786 0.394 
      . |  .    |        . |  .    |  6 0.006 -0.020 5.1805 0.521 

      .*|  .    |        .*|  .    |  7 -0.192 -0.184 7.1261 0.416 

      .*|  .    |        **|  .    |  8 -0.105 -0.227 7.7265 0.461 

      .*|  .    |        .*|  .    |  9 -0.107 -0.187 8.3724 0.497 
      . |*.    |        . |**    |  10 0.179 0.225 10.220 0.421 

      **|  .    |        .*|  .    |  11 -0.285 -0.161 15.058 0.180 

      . |*.    |        .*|  .    |  12 0.115 -0.094 15.877 0.197 
       
       

 
Maisto sektoriaus eksporto modelio paklaidų nesąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo rezultatai: 
 
 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.781799     Prob. F(23,18) 0.7145 

Obs*R-squared 20.98913     Prob. Chi-Square(23) 0.5818 

Scaled explained SS 13.52553     Prob. Chi-Square(23) 0.9397 
     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   
Sample: 1998Q1 2008Q2   

Included observ ations: 42   

Collinear test regressors dropped from specif ication 
     
      Coeff icient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.039597 0.040345 0.981459 0.3394 
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(LOG(EKSP_MS_SA(-1))) 2̂ 0.024322 0.106949 0.227415 0.8227 
(LOG(EKSP_MS_SA(-1)))*(LOG(CHEESE_W(-

1))) -0.045596 0.233524 -0.195252 0.8474 
(LOG(EKSP_MS_SA(-1)))*(LOG(PV_MS_SA(-

4))-LOG(PV_MS_SA(-5))) -0.040982 0.207725 -0.197290 0.8458 
(LOG(EKSP_MS_SA(-1)))*(LOG(INV_MS_SA(-

4))-LOG(INV_MS_SA(-5))) -0.088872 0.079709 -1.114951 0.2795 
(LOG(EKSP_MS_SA(-1)))*(LOG(DEF_BVP_SA(-

2))-LOG(DEF_BVP_SA(-3))) 0.331794 1.126111 0.294637 0.7716 
(LOG(EKSP_MS_SA(-1)))*(@TREND()) -0.002298 0.004414 -0.520685 0.6089 

(LOG(EKSP_MS_SA(-1)))*(F02Q1+F99Q1) 0.000855 0.063459 0.013478 0.9894 

(LOG(CHEESE_W(-1))) 2̂ 0.019515 0.127485 0.153080 0.8800 
(LOG(CHEESE_W(-1)))*(LOG(PV_MS_SA(-4))-

LOG(PV_MS_SA(-5))) 0.041340 0.227049 0.182076 0.8576 
(LOG(CHEESE_W(-1)))*(LOG(INV_MS_SA(-4))-

LOG(INV_MS_SA(-5))) 0.089156 0.085865 1.038328 0.3129 
(LOG(CHEESE_W(-1)))*(LOG(DEF_BVP_SA(-

2))-LOG(DEF_BVP_SA(-3))) -0.389262 1.230701 -0.316293 0.7554 

(LOG(CHEESE_W(-1)))*(@TREND()) 0.002328 0.004849 0.480089 0.6369 
(LOG(CHEESE_W(-1)))*(F02Q1+F99Q1) -0.001250 0.074683 -0.016733 0.9868 

(LOG(PV_MS_SA(-4))-LOG(PV_MS_SA(-5))) 2̂ -0.053476 0.096069 -0.556648 0.5846 
(LOG(PV_MS_SA(-4))-LOG(PV_MS_SA(-

5)))*(LOG(INV_MS_SA(-4))-LOG(INV_MS_SA(-
5))) 0.065259 0.183666 0.355312 0.7265 

(LOG(PV_MS_SA(-4))-LOG(PV_MS_SA(-
5)))*(LOG(DEF_BVP_SA(-2))-

LOG(DEF_BVP_SA(-3))) 0.391315 0.998718 0.391818 0.6998 
(LOG(PV_MS_SA(-4))-LOG(PV_MS_SA(-

5)))*(@TREND()) 0.001370 0.004646 0.294970 0.7714 

(LOG(INV_MS_SA(-4))-LOG(INV_MS_SA(-5))) 2̂ 0.021733 0.031379 0.692595 0.4974 
(LOG(INV_MS_SA(-4))-LOG(INV_MS_SA(-

5)))*(LOG(DEF_BVP_SA(-2))-
LOG(DEF_BVP_SA(-3))) -0.473366 0.989171 -0.478549 0.6380 

(LOG(INV_MS_SA(-4))-LOG(INV_MS_SA(-
5)))*(@TREND()) 0.003005 0.002283 1.316031 0.2047 

(LOG(DEF_BVP_SA(-2))-LOG(DEF_BVP_SA(-
3))) 2̂ -5.854208 6.305915 -0.928368 0.3655 

(LOG(DEF_BVP_SA(-2))-LOG(DEF_BVP_SA(-
3)))*(@TREND()) 0.002660 0.023313 0.114084 0.9104 

(@TREND()) 2̂ 4.14E-05 5.48E-05 0.754977 0.4600 
     
     

R-squared 0.499741     Mean dependent v ar 0.003211 

Adjusted R-squared -0.139478     S.D. dependent v ar 0.004428 

S.E. of regression 0.004727     Akaike info criterion -7.575638 
Sum squared resid 0.000402     Schwarz criterion -6.582684 

Log likelihood 183.0884     Hannan-Quinn criter. -7.211681 

F-statistic 0.781799     Durbin-Watson stat 2.016577 

Prob(F-statistic) 0.714516    
     
     

 

Maisto sektoriaus eksporto modelio paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo rezultatai: 
 
 

Heteroskedasticity Test: ARCH  
     
     

F-statistic 2.805587     Prob. F(1,39) 0.1019 

Obs*R-squared 2.751523     Prob. Chi-Square(1) 0.0972 
     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1998Q2 2008Q2  



 

EKT GRUPö  120 

Included observ ations: 41 after adjustments  
     
      Coeff icient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.002183 0.000764 2.855969 0.0068 
RESID 2̂(-1) 0.236572 0.141238 1.674989 0.1019 

     
     

R-squared 0.067110     Mean dependent v ar 0.002926 

Adjusted R-squared 0.043190     S.D. dependent v ar 0.004073 
S.E. of regression 0.003984     Akaike info criterion -8.165643 

Sum squared resid 0.000619     Schwarz criterion -8.082054 

Log likelihood 169.3957     Hannan-Quinn criter. -8.135205 

F-statistic 2.805587     Durbin-Watson stat 1.688281 
Prob(F-statistic) 0.101938    

     
     

 

Maisto sektoriaus eksporto modelio paklaidų pasiskirstymo pagal normalųjį d÷snį tikrinimo 
rezultatai: 
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Kurtos is   2.849437

Jarque-Bera  0.560063
Probability  0.755760

 
 

Maisto sektoriaus Lietuviškos kilm÷s produktų eksportas 
 
Maisto sektoriaus Lietuviškos kilm÷s produktų Lietuviškos kilm÷s produktų eksporto 
(veikusiomis kainomis) kointegravimo ryšys ir pagrindiniai statistiniai rodikliai: 
 

Dependent Variable: LOG(EKSPLT_MS_SA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q1 2008Q2  

Inc luded observ ations: 42 after adjustments  
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

LOG(EKSP_MS_SA) 0.951047 0.017559 54.16348 0.0000 

LOG(DEF_MS_SA) -0.263549 0.080617 -3.269148 0.0023 

C 1.298901 0.312179 4.160761 0.0002 
     
     

R-squared 0.991856     Mean dependent v ar 6.374752 

Adjusted R-squared 0.991439     S.D. dependent v ar 0.520767 

S.E. of regression 0.048185     Akaike info criterion -3.158771 
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Sum squared resid 0.090552     Schwarz criterion -3.034652 

Log likelihood 69.33420     Hannan-Quinn criter. -3.113277 

F-statist ic  2374.971     Durbin-W atson stat 0.996607 

Prob(F-statist ic) 0.000000    
     
      

 
Modelio prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) Lietuviškos kilm÷s produktų 
eksporto duomenys, modelio paklaidos (angl. residual): 
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Maisto sektoriaus Lietuviškos kilm÷s produktų eksporto (veikusiomis kainomis) PKM lygties 
įverčiai ir pagrindiniai statistiniai rodikliai: 
 

Dependent Variable: DLOG(EKSPLT_MS_SA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q2 2008Q2  

Inc luded observ ations: 41 after adjustments  
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

C  0.216812 0.085218 2.544205 0.0154 

LOG(EKSPLT_MS_SA(-1)) -0.346714 0.121781 -2.847035 0.0072 

LOG(EKSP_MS_SA(-1)) 0.299825 0.113128 2.650313 0.0119 

DLOG(EKSP_MS_SA) 0.990486 0.058182 17.02396 0.0000 

DLOG(PV_MS_SA(-3)) 0.218956 0.073680 2.971713 0.0053 
     
     

R-squared 0.909375     Mean dependent v ar 0.029181 

Adjusted R-squared 0.899306     S.D. dependent v ar 0.125745 

S.E. of regression 0.039902     Akaike info criterion -3.490946 

Sum squared resid 0.057317     Schwarz criterion -3.281974 

Log likelihood 76.56439     Hannan-Quinn criter. -3.414850 

F-statist ic  90.31049     Durbin-W atson stat 2.283760 

Prob(F-statist ic) 0.000000    
     
     

 
 

 
PKM prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) Lietuviškos kilm÷s produktų eksporto 
pokyčių duomenys, modelio paklaidos (angl. residual): 
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Maisto sektoriaus Lietuviškos kilm÷s produktų eksporto modelio paklaidų autokorelogramos ir 
autokoreliuotumo tikrinimo rezultatai: 
 

Sample: 1998Q2 2008Q2      

Inc luded observ ations: 41     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

      .*|  .     |        .*|  .     |  1 -0.149 -0.149 0.9745 0.324 

      . | *.    |        . |  .     |  2 0.083 0.062 1.2830 0.526 

      .*|  .     |        . |  .     |  3 -0.066 -0.047 1.4864 0.685 

      . |  .     |        . |  .     |  4 -0.018 -0.039 1.5015 0.826 

      . |  .     |        . |  .     |  5 -0.010 -0.010 1.5059 0.912 

      . | **    |        . | **    |  6 0.227 0.232 4.1000 0.663 

      . |  .     |        . | *.    |  7 0.037 0.105 4.1693 0.760 

      . |  .     |        . |  .     |  8 -0.022 -0.040 4.1961 0.839 

      .*|  .     |        .*|  .     |  9 -0.138 -0.148 5.2387 0.813 

      . |  .     |        .*|  .     |  10 -0.064 -0.089 5.4748 0.857 

      . | *.    |        . | *.    |  11 0.149 0.170 6.7788 0.817 

      **|  .     |        **|  .     |  12 -0.226 -0.266 9.8848 0.626 
       
       

 

 
Maisto sektoriaus Lietuviškos kilm÷s produktų eksporto modelio paklaidų nesąlyginio 
heteroskedastiškumo tikrinimo rezultatai: 
 

Heteroskedastic ity  Test: W hite  
     
     F-statist ic  2.088852     Prob. F(14,26) 0.0506 

Obs*R-squared 21.70376     Prob. Chi-Square(14) 0.0849 

Scaled explained SS 26.47604     Prob. Chi-Square(14) 0.0225 
     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample: 1998Q2 2008Q2   

Inc luded observ ations: 41   
     
      Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
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C  0.012522 0.106787 0.117264 0.9076 

LOG(EKSPLT_MS_SA(-1)) 0.152019 0.132768 1.145001 0.2626 

(LOG(EKSPLT_MS_SA(-1))) 2̂ 0.157833 0.127150 1.241307 0.2256 
(LOG(EKSPLT_MS_SA(-

1)))*(LOG(EKSP_MS_SA(-1))) -0.322462 0.240140 -1.342808 0.1909 
(LOG(EKSPLT_MS_SA(-

1)))*(DLOG(EKSP_MS_SA)) -0.184387 0.071968 -2.562079 0.0165 
(LOG(EKSPLT_MS_SA(-

1)))*(DLOG(PV_MS_SA(-3))) 0.518610 0.159256 3.256464 0.0031 

LOG(EKSP_MS_SA(-1)) -0.150011 0.107761 -1.392079 0.1757 

(LOG(EKSP_MS_SA(-1))) 2̂ 0.164421 0.114145 1.440465 0.1617 
(LOG(EKSP_MS_SA(-

1)))*(DLOG(EKSP_MS_SA)) 0.165531 0.072114 2.295402 0.0300 
(LOG(EKSP_MS_SA(-1)))*(DLOG(PV_MS_SA(-

3))) -0.475485 0.141340 -3.364120 0.0024 

DLOG(EKSP_MS_SA) 0.068689 0.073562 0.933768 0.3590 

(DLOG(EKSP_MS_SA)) 2̂ 0.016958 0.020167 0.840870 0.4081 
(DLOG(EKSP_MS_SA))*(DLOG(PV_MS_SA(-

3))) 0.054747 0.069905 0.783163 0.4406 

DLOG(PV_MS_SA(-3)) -0.161321 0.105874 -1.523710 0.1397 

(DLOG(PV_MS_SA(-3))) 2̂ 0.118682 0.049747 2.385726 0.0246 
     
     

R-squared 0.529360     Mean dependent v ar 0.001398 

Adjusted R-squared 0.275939     S.D. dependent v ar 0.002518 

S.E. of regression 0.002142     Akaike info criterion -9.177520 

Sum squared resid 0.000119     Schwarz criterion -8.550604 

Log likelihood 203.1392     Hannan-Quinn criter. -8.949232 

F-statist ic  2.088852     Durbin-W atson stat 1.978850 

Prob(F-statist ic) 0.050554    
     
     

 

 
Maisto sektoriaus Lietuviškos kilm÷s produktų eksporto modelio paklaidų sąlyginio 
heteroskedastiškumo tikrinimo rezultatai: 
 

Heteroskedastic ity  Test: ARCH  
     
     

F-statist ic  5.104032     Prob. F(1,38) 0.0297 

Obs*R-squared 4.736477     Prob. Chi-Square(1) 0.0295 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q3 2008Q2  

Inc luded observ ations: 40 after adjustments  
     
      Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

C  0.000930 0.000440 2.112424 0.0413 

RESID 2̂(-1) 0.344374 0.152431 2.259210 0.0297 
     
     

R-squared 0.118412     Mean dependent v ar 0.001421 

Adjusted R-squared 0.095212     S.D. dependent v ar 0.002546 

S.E. of regression 0.002421     Akaike info criterion -9.160284 

Sum squared resid 0.000223     Schwarz criterion -9.075840 

Log likelihood 185.2057     Hannan-Quinn criter. -9.129752 

F-statist ic  5.104032     Durbin-W atson stat 1.427145 

Prob(F-statist ic) 0.029689    
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Maisto sektoriaus Lietuviškos kilm÷s produktų eksporto modelio paklaidų pasiskirstymo pagal 
normalųjį d÷snį tikrinimo rezultatai: 
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Series: Residuals
Sam ple 1998Q2 2008Q2
Observations 41

Mean      -3.08e-16
Median   0.005393
Maximum   0.097030
Minimum -0.106935
Std. Dev.   0.037854
Skewness  -0.507038
Kurtosis   4.164541

Jarque-Bera  4.073533
Probability  0.130450

 
 
 

Maisto sektoriaus vidutinis bruto darbo užmokestis 
 
Vidutinio darbo užmokesčio lygties pagrindiniai statistiniai rodikliai: 
 
Dependent Variable: LOG(DU_MS_SA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1995Q1 2008Q2  

Inc luded observ ations: 54 after adjustments  
     
      Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

C  -0.348061 0.093252 -3.732482 0.0005 

LOG(DUF_SA) 1.029232 0.013327 77.22871 0.0000 
     
     

R-squared 0.991357     Mean dependent v ar 6.843733 

Adjusted R-squared 0.991191     S.D. dependent v ar 0.383321 

S.E. of regression 0.035978     Akaike info criterion -3.775485 

Sum squared resid 0.067310     Schwarz criterion -3.701819 

Log likelihood 103.9381     Hannan-Quinn criter. -3.747075 

F-statist ic  5964.274     Durbin-W atson stat 0.279278 

Prob(F-statist ic) 0.000000    
     
     

 
Modelio prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) darbo užmokesčio duomenys, 
modelio paklaidos (angl. residual): 
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Vidutinio bruto darbo užmokesčio maisto sektoriuje PKM lygties įverčiai ir pagrindiniai 
statistiniai rodikliai: 
 
Dependent Variable: DLOG(DU_MS_SA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1996Q2 2008Q2  

Inc luded observ ations: 49 after adjustments  
     
      Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

LOG(DU_MS_SA(-1)) -0.163575 0.061294 -2.668694 0.0106 

LOG(DUF_SA(-1)) 0.161790 0.060151 2.689732 0.0100 

DLOG(DUF_SA) 0.961298 0.119136 8.068886 0.0000 

DLOG(BVPF_SA(-4)) -0.292368 0.106483 -2.745685 0.0086 
     
     

R-squared 0.646310     Mean dependent v ar 0.028154 

Adjusted R-squared 0.622731     S.D. dependent v ar 0.027516 

S.E. of regression 0.016901     Akaike info criterion -5.244783 

Sum squared resid 0.012854     Schwarz criterion -5.090349 

Log likelihood 132.4972     Hannan-Quinn criter. -5.186191 

Durbin-W atson stat 1.948742    
     
     

 
PKM prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) darbo užmokesčio pokyčių duomenys, 
modelio paklaidos (angl. residual): 
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Vidutinio bruto darbo užmokesčio modelio paklaidų autokorelogramos ir autokoreliuotumo tikrinimo 
rezultatai: 
 

Sample:  1996Q2 2008Q 2      

Included obs ervations: 49     
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Autoc orrelation Partial Correlati on  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       

       
      . |  .    |        . |  .    |  1 0.003 0.003 0.0006 0.980 

      . | *.    |        . | *.    |  2 0.178 0.178 1.6886 0.430 

      . |  .    |        . |  .    |  3 0.018 0.017 1.7059 0.636 

      .*|  .    |        * *|  .    |  4 -0.172 -0.211 3.3522 0.501 

      . | *.    |        . | *.    |  5 0.132 0.137 4.3477 0.501 

      .*|  .    |        . |  .    |  6 -0.079 -0.010 4.7116 0.581 

      .*|  .    |        .*|  .    |  7 -0.093 -0.156 5.2266 0.632 

      * *|  .    |       ***|  .    |  8 -0.310 -0.362 11.083 0.197 

      .*|  .    |        . |  .    |  9 -0.137 -0.041 12.250 0.200 

      .*|  .    |        . |  .    |  10 -0.101 0.007 12.904 0.229 

      . |  .    |        . |  .    |  11 -0.032 -0.044 12.972 0.295 

      . | **    |        . | *.    |  12 0.216 0.165 16.135 0.185 
       
       

 

Vidutinio bruto darbo užmokesčio modelio paklaidų nesąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo 
rezultatai: 
 

Heteros kedas ticity Test:  W hite  
     
     

F-statistic 1.765771     Prob. F(9,39) 0.1067 

Obs*R-squared 14.18615     Prob. Chi-Square(9) 0.1159 

Scaled  explained S S 13.92096     Prob. Chi-Square(9) 0.1252 
     
     
     

Test Equa tion :   

Dependent Variabl e: RE SID^2   

Method: Leas t Squares   

Sample:  1996Q2 2008Q 2   

Included obs ervations: 49   

Collinear tes t reg ressors dropped  from specification 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.000393 0.001060 -0.370202 0.7132 

(LOG(DU_MS_SA(-1)))^2 -0.000539 0.000309 -1.746226 0.0886 

(LOG(DU_MS_SA(-1)))*(LOG(DUF_SA(-1))) 0.000542 0.000301 1.803002 0.0791 

(LOG(DU_MS_SA(-1)))*(DLOG(DUF_SA)) -0.137012 0.077572 -1.766266 0.0852 

(LOG(DU_MS_SA(-1)))*(DLOG(BVPF _SA(-4))) 0.097608 0.074388 1.312142 0.1971 

(LOG(DUF_SA(-1)))*(DLOG(DUF_SA)) 0.134032 0.076246 1.757890 0.0866 

(LOG(DUF_SA(-1)))*(DLOG(BVPF_S A(-4))) -0.096177 0.072961 -1.318202 0.1951 

(DLOG(DUF_SA))^2 0.108946 0.114999 0.947365 0.3493 

(DLOG(DUF_SA))*(DLOG(BVPF_SA(-4))) -0.004664 0.145171 -0.032127 0.9745 

(DLOG(BVPF_SA(-4)))^2 0.003391 0.079693 0.042546 0.9663 
     
     

R-squared 0.289513     Mean dependent var 0.000262 

Adjusted R-squared 0.125555     S.D.  dependent  var 0.000404 

S.E. of reg ression 0.000378     A kaike in fo criterion -12.74302 

Sum squared resid 5.57E-06     Sc hwarz criterion -12.35694 

Log  likelihood 322 .2041     Hannan-Quinn criter. -12.59654 

F-statistic 1.765771     Durbin- Wats on s tat 2.464431 

Prob(F-statistic) 0.106661    
     
     

 

Vidutinio bruto darbo užmokesčio modelio paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo 
rezultatai: 
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Heteroskedastic ity  Test: ARCH  
     
     

F-statist ic  0.194621     Prob. F(1,46) 0.6612 

Obs*R-squared 0.202227     Prob. Chi-Square(1) 0.6529 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1996Q3 2008Q2  

Inc luded observ ations: 48 after adjustments  
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

C  0.000284 7.02E-05 4.048288 0.0002 

RESID 2̂(-1) -0.065013 0.147368 -0.441159 0.6612 
     
     

R-squared 0.004213     Mean dependent v ar 0.000268 

Adjusted R-squared -0.017434     S.D. dependent v ar 0.000407 

S.E. of regression 0.000410     Akaike info criterion -12.71825 

Sum squared resid 7.75E-06     Schwarz criterion -12.64028 

Log likelihood 307.2379     Hannan-Quinn criter. -12.68878 

F-statist ic  0.194621     Durbin-W atson stat 2.006439 

Prob(F-statist ic) 0.661165    
     
     

 
Vidutinio bruto darbo užmokesčio modelio paklaidų pasiskirstymo pagal normalųjį d÷snį tikrinimo 
rezultatai: 
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Jarque-Bera  0.223697
Probability  0.894180

 
 
 

Maisto sektoriaus sąlyginis dirbančiųjų skaičius 
 
Maisto sektoriaus sąlyginio dirbančiųjų skaičiaus kointegravimo ryšys ir pagrindiniai statistiniai 
rodikliai: 
 
Dependent Variable: LOG(DS_MS_SA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q1 2008Q2  
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Inc luded observ ations: 42 after adjustments  
     
      Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

C  12.11434 0.688009 17.60783 0.0000 

LOG(DU_SA) -0.760737 0.117478 -6.475580 0.0000 

NL_SA -0.020696 0.003393 -6.100094 0.0000 

LOG(BVP_SA/UZ_SA) -0.371589 0.092985 -3.996225 0.0003 
     
     R-squared 0.964806     Mean dependent v ar 5.577589 

Adjusted R-squared 0.962027     S.D. dependent v ar 0.200364 

S.E. of regression 0.039044     Akaike info criterion -3.557852 

Sum squared resid 0.057929     Schwarz criterion -3.392360 

Log likelihood 78.71490     Hannan-Quinn criter. -3.497193 

F-statist ic  347.2386     Durbin-W atson stat 1.130875 

Prob(F-statist ic) 0.000000    
     
     

 
Modelio prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) sąlyginio dirbančiųjų skaičiaus 
duomenys, modelio paklaidos (angl. residual): 
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Sąlyginio dirbančiųjų skaičiaus PKM lygties įverčiai ir pagrindiniai statistiniai rodikliai: 
 
 

Dependent Variable: DLOG(DS_MS_SA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q2 2008Q2  

Inc luded observ ations: 41 after adjustments  
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     C  4.965807 1.751109 2.835807 0.0077 

LOG(DS_MS_SA(-1)) -0.418049 0.139021 -3.007100 0.0050 

LOG(DU_SA(-1)) -0.276700 0.149410 -1.851954 0.0730 

NL_SA(-1) -0.008713 0.003926 -2.219110 0.0335 

LOG(BVP_SA(-1)/UZ_SA(-1)) -0.250924 0.105342 -2.382007 0.0231 

D(NL_SA) -0.027701 0.007460 -3.713478 0.0008 

DLOG(PV_MS_SA(-2)) -0.126929 0.060477 -2.098787 0.0436 

F03Q2 0.111079 0.034369 3.231933 0.0028 
     
     

R-squared 0.626256     Mean dependent v ar -0.019147 

Adjusted R-squared 0.546977     S.D. dependent v ar 0.047378 



 

EKT GRUPö  129 

S.E. of regression 0.031889     Akaike info criterion -3.879953 

Sum squared resid 0.033557     Schwarz criterion -3.545597 

Log likelihood 87.53903     Hannan-Quinn criter. -3.758199 

F-statist ic  7.899396     Durbin-W atson stat 2.200795 

Prob(F-statist ic) 0.000013    
     
      

 

PKM prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) dirbančiųjų skaičiaus pokyčių 
duomenys, modelio paklaidos (angl. residual): 
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Sąlyginio dirbančiųjų skaičiaus modelio paklaidų autokorelogramos ir autokoreliuotumo tikrinimo 
rezultatai: 
 

Sample: 1998Q2 2008Q2      

Inc luded observ ations: 41     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

      .*|  .     |        .*|  .     |  1 -0.138 -0.138 0.8388 0.360 

      .*|  .     |        .*|  .     |  2 -0.111 -0.133 1.3970 0.497 

      .*|  .     |        .*|  .     |  3 -0.111 -0.153 1.9717 0.578 

      .*|  .     |        **|  .     |  4 -0.150 -0.221 3.0373 0.552 

      . |  .     |        .*|  .     |  5 -0.028 -0.148 3.0763 0.688 

      . | *.    |        . |  .     |  6 0.094 -0.021 3.5254 0.741 

      . |  .     |        . |  .     |  7 0.047 -0.020 3.6406 0.820 

      .*|  .     |        .*|  .     |  8 -0.103 -0.158 4.2036 0.838 

      . |  .     |        . |  .     |  9 0.069 0.006 4.4657 0.878 

      . |  .     |        .*|  .     |  10 -0.058 -0.072 4.6547 0.913 

      .*|  .     |        .*|  .     |  11 -0.107 -0.166 5.3250 0.914 

      . | *.    |        . |  .     |  12 0.102 -0.010 5.9587 0.918 
       
        

 

Sąlyginio dirbančiųjų skaičiaus modelio paklaidų nesąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo rezultatai: 
 

Heteroskedastic ity  Test: W hite  
     
     F-statist ic  2.336565     Prob. F(27,13) 0.0551 

Obs*R-squared 33.99488     Prob. Chi-Square(27) 0.1662 

Scaled explained SS 52.10786     Prob. Chi-Square(27) 0.0026 
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Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample: 1998Q2 2008Q2   

Inc luded observ ations: 41   

Collinear test regressors dropped from specif ication 
     
      Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

C  -8.032262 38.55071 -0.208356 0.8382 

LOG(DS_MS_SA(-1)) 0.045925 5.942379 0.007728 0.9940 

(LOG(DS_MS_SA(-1))) 2̂ -0.009154 0.239590 -0.038205 0.9701 

(LOG(DS_MS_SA(-1)))*(LOG(DU_SA(-1))) 0.040371 0.475443 0.084912 0.9336 

(LOG(DS_MS_SA(-1)))*NL_SA(-1) -0.004775 0.014427 -0.330998 0.7459 
(LOG(DS_MS_SA(-1)))*(LOG(BVP_SA(-

1)/UZ_SA(-1))) -0.071490 0.172531 -0.414358 0.6854 

(LOG(DS_MS_SA(-1)))*(D(NL_SA)) -0.005079 0.017909 -0.283616 0.7812 

(LOG(DS_MS_SA(-1)))*(DLOG(PV_MS_SA(-2))) 0.016953 0.132786 0.127671 0.9004 

(LOG(DS_MS_SA(-1)))*F03Q2 -0.000510 0.000395 -1.289599 0.2197 

LOG(DU_SA(-1)) 2.000663 6.446879 0.310331 0.7612 

(LOG(DU_SA(-1))) 2̂ -0.157673 0.322405 -0.489053 0.6330 

(LOG(DU_SA(-1)))*NL_SA(-1) -0.014925 0.015074 -0.990114 0.3402 
(LOG(DU_SA(-1)))*(LOG(BVP_SA(-1)/UZ_SA(-

1))) 0.059490 0.250253 0.237721 0.8158 

(LOG(DU_SA(-1)))*(D(NL_SA)) -0.002848 0.023916 -0.119101 0.9070 

(LOG(DU_SA(-1)))*(DLOG(PV_MS_SA(-2))) -0.190202 0.144611 -1.315266 0.2111 

NL_SA(-1) 0.151918 0.202280 0.751029 0.4660 

NL_SA(-1) 2̂ -0.000458 0.000399 -1.148686 0.2714 

NL_SA(-1)*(LOG(BVP_SA(-1)/UZ_SA(-1))) -0.003420 0.010107 -0.338351 0.7405 

NL_SA(-1)*(D(NL_SA)) -0.000505 0.000645 -0.783450 0.4474 

NL_SA(-1)*(DLOG(PV_MS_SA(-2))) -0.003472 0.004160 -0.834526 0.4191 

(LOG(BVP_SA(-1)/UZ_SA(-1))) 2̂ 0.014733 0.166484 0.088497 0.9308 

(LOG(BVP_SA(-1)/UZ_SA(-1)))*(D(NL_SA)) -0.006193 0.012603 -0.491395 0.6313 
(LOG(BVP_SA(-1)/UZ_SA(-

1)))*(DLOG(PV_MS_SA(-2))) 0.071747 0.087816 0.817012 0.4286 

D(NL_SA) 0.069730 0.263804 0.264325 0.7957 

(D(NL_SA)) 2̂ -4.28E-07 0.000407 -0.001051 0.9992 

(D(NL_SA))*(DLOG(PV_MS_SA(-2))) -0.002263 0.009667 -0.234064 0.8186 

DLOG(PV_MS_SA(-2)) 1.122780 1.628900 0.689287 0.5028 

(DLOG(PV_MS_SA(-2))) 2̂ 0.082434 0.044922 1.835065 0.0895 
     
     R-squared 0.829144     Mean dependent v ar 0.000818 

Adjusted R-squared 0.474288     S.D. dependent v ar 0.001803 

S.E. of regression 0.001307     Akaike info criterion -10.22497 

Sum squared resid 2.22E-05     Schwarz criterion -9.054721 

Log likelihood 237.6118     Hannan-Quinn criter. -9.798827 

F-statist ic  2.336565     Durbin-W atson stat 1.977797 

Prob(F-statist ic) 0.055064    
     
      

Sąlyginio dirbančiųjų skaičiaus modelio paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo rezultatai: 
 

Heteroskedastic ity  Test: ARCH  
     
     

F-statist ic  8.351466     Prob. F(1,38) 0.0063 

Obs*R-squared 7.207078     Prob. Chi-Square(1) 0.0073 
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Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q3 2008Q2  

Inc luded observ ations: 40 after adjustments  
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

C  0.000425 0.000289 1.470368 0.1497 

RESID 2̂(-1) 0.420879 0.145639 2.889890 0.0063 
     
     R-squared 0.180177     Mean dependent v ar 0.000777 

Adjusted R-squared 0.158603     S.D. dependent v ar 0.001806 

S.E. of regression 0.001657     Akaike info criterion -9.919451 

Sum squared resid 0.000104     Schwarz criterion -9.835007 

Log likelihood 200.3890     Hannan-Quinn criter. -9.888919 

F-statist ic  8.351466     Durbin-W atson stat 1.907753 

Prob(F-statist ic) 0.006336    
     
      

Sąlyginio dirbančiųjų skaičiaus modelio paklaidų pasiskirstymo pagal normalųjį d÷snį tikrinimo 
rezultatai: 
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Sample 1998Q2 2008Q2
Observations 41

Mean      -9.04e-16
Median   0.003022
Maximum  0.098551
Minimum -0.072099
Std. Dev.   0.028964
Skewness   0.195466
Kurtosis   5.732161

Jarque-Bera  13.01328
Probability  0.001493

 
 
 
 

Maisto sektoriaus prid÷tn÷s vert÷s defliatorius 
 
Maisto sektoriaus kainų defliatoriaus ryšys ir pagrindiniai statistiniai rodikliai: 
 
 

Dependent Variable: LOG(DEF_MS_SA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1999Q1 2008Q2  

Inc luded observ ations: 38 after adjustments  
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 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     LOG(DEF_BVP_SA) 2.213672 0.353617 6.260079 0.0000 

LOG(EKSP_MS_SA(-1)/PV_MS_SA(-1)) -0.115363 0.036247 -3.182733 0.0031 

LOG(NL_SA(-4)) 0.179970 0.080576 2.233545 0.0322 

C -6.170754 1.835656 -3.361607 0.0019 
     
     

R-squared 0.837077     Mean dependent v ar 4.656836 

Adjusted R-squared 0.822701     S.D. dependent v ar 0.128900 

S.E. of regression 0.054276     Akaike info criterion -2.890177 

Sum squared resid 0.100159     Schwarz criterion -2.717800 

Log likelihood 58.91336     Hannan-Quinn criter. -2.828846 

F-statist ic  58.22914     Durbin-W atson stat 2.322363 

Prob(F-statist ic) 0.000000    
     
     

 
 

Modelio prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) defliatoriaus duomenys, modelio 
paklaidos (angl. residual): 
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Maisto sektoriaus kainų defliatoriaus modelio paklaidų autokorelogramos ir autokoreliuotumo tikrinimo 
rezultatai: 
 

Sample: 1999Q1 2008Q2      

Inc luded observ ations: 38     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

      **|  .     |        **|  .     |  1 -0.215 -0.215 1.9001 0.168 

      .*|  .     |        .*|  .     |  2 -0.141 -0.196 2.7365 0.255 

      . |  .     |        .*|  .     |  3 -0.015 -0.102 2.7466 0.432 

      . |  .     |        .*|  .     |  4 -0.047 -0.115 2.8447 0.584 

      .*|  .     |        .*|  .     |  5 -0.099 -0.179 3.2964 0.654 

      . |  .     |        .*|  .     |  6 0.048 -0.069 3.4071 0.756 

      . | *.    |        . |  .     |  7 0.107 0.047 3.9726 0.783 

      . |  .     |        . |  .     |  8 -0.048 -0.032 4.0889 0.849 

      . | *.    |        . | *.    |  9 0.074 0.079 4.3760 0.885 

      . |  .     |        . |  .     |  10 0.025 0.070 4.4095 0.927 

      . |  .     |        . |  .     |  11 -0.062 0.014 4.6283 0.948 

     ***|  .    |       ***|  .    |  12 -0.361 -0.382 12.228 0.428 
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Maisto sektoriaus kainų defliatoriaus modelio paklaidų nesąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo 
rezultatai: 
 
 

Heteroskedastic ity  Test: W hite  
     
     

F-statist ic  0.292421     Prob. F(9,28) 0.9711 

Obs*R-squared 3.264838     Prob. Chi-Square(9) 0.9529 

Scaled explained SS 2.940418     Prob. Chi-Square(9) 0.9666 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample: 1999Q1 2008Q2   

Inc luded observ ations: 38   
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

C  -15.71136 32.60339 -0.481893 0.6336 

LOG(DEF_BVP_SA) 6.011320 12.49346 0.481158 0.6341 

(LOG(DEF_BVP_SA)) 2̂ -0.575751 1.196785 -0.481081 0.6342 
(LOG(DEF_BVP_SA))*(LOG(EKSP_MS_SA(-

1)/PV_MS_SA(-1))) -0.063536 0.191501 -0.331777 0.7425 

(LOG(DEF_BVP_SA))*(LOG(NL_SA(-4))) -0.276300 0.552004 -0.500541 0.6206 

LOG(EKSP_MS_SA(-1)/PV_MS_SA(-1)) 0.378187 0.989425 0.382230 0.7052 

(LOG(EKSP_MS_SA(-1)/PV_MS_SA(-1))) 2̂ -0.004386 0.014194 -0.309041 0.7596 
(LOG(EKSP_MS_SA(-1)/PV_MS_SA(-

1)))*(LOG(NL_SA(-4))) -0.035609 0.048387 -0.735919 0.4679 

LOG(NL_SA(-4)) 1.469315 2.881722 0.509874 0.6141 

(LOG(NL_SA(-4))) 2̂ -0.040452 0.066465 -0.608615 0.5477 
     
     

R-squared 0.085917     Mean dependent v ar 0.002636 

Adjusted R-squared -0.207896     S.D. dependent v ar 0.004007 

S.E. of regression 0.004404     Akaike info criterion -7.791862 

Sum squared resid 0.000543     Schwarz criterion -7.360918 

Log likelihood 158.0454     Hannan-Quinn criter. -7.638535 

F-statist ic  0.292421     Durbin-W atson stat 1.680470 

Prob(F-statist ic) 0.971068    
     
     

 

Maisto sektoriaus kainų defliatoriaus modelio paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo 
rezultatai: 
 
 

Heteroskedastic ity  Test: ARCH  
     
     F-statist ic  1.557172     Prob. F(1,35) 0.2204 

Obs*R-squared 1.576035     Prob. Chi-Square(1) 0.2093 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1999Q2 2008Q2  

Inc luded observ ations: 37 after adjustments  
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
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     C  0.002039 0.000783 2.603028 0.0135 

RESID 2̂(-1) 0.206866 0.165776 1.247867 0.2204 
     
     

R-squared 0.042596     Mean dependent v ar 0.002568 

Adjusted R-squared 0.015241     S.D. dependent v ar 0.004040 

S.E. of regression 0.004009     Akaike info criterion -8.148153 

Sum squared resid 0.000562     Schwarz criterion -8.061076 

Log likelihood 152.7408     Hannan-Quinn criter. -8.117454 

F-statist ic  1.557172     Durbin-W atson stat 1.837172 

Prob(F-statist ic) 0.220364    
     
     

 
Maisto sektoriaus kainų defliatoriaus modelio paklaidų pasiskirstymo pagal normalųjį d÷snį 
tikrinimo rezultatai: 
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Mean      -1.35e-15
Median  -0.004818
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Std. Dev.   0.052029
Skewness   0.555097
Kurtosis   3.250022
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Probability  0.358710

 
 

Gyventojų skaičius kaime 
 
Gyventojų skaičiaus kaime ilgalaikis ryšys ir pagrindiniai statistiniai rodikliai: 
 

Dependent Variable: LOG(GY V_K)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1995Q1 2008Q2  

Inc luded observ ations: 54 after adjustments  
     
      Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

LOG(BVP_SA) -0.031608 0.004460 -7.086695 0.0000 

LOG(DU_SA) -0.008390 0.004655 -1.802316 0.0772 

C 7.406296 0.012274 603.4042 0.0000 
     
     

R-squared 0.974091     Mean dependent v ar 7.046865 

Adjusted R-squared 0.973113     S.D. dependent v ar 0.016201 

S.E. of regression 0.002656     Akaike info criterion -8.971572 

Sum squared resid 0.000374     Schwarz criterion -8.863071 

Log likelihood 254.2040     Hannan-Quinn criter. -8.929506 

F-statist ic  996.3107     Durbin-W atson stat 0.321738 

Prob(F-statist ic) 0.000000    
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Modelio prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) gyventojų skaičiaus duomenys, 
modelio paklaidos (angl. residual): 
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Kaimo gyventojų skaičiaus PKM lygties įverčiai ir pagrindiniai statistiniai rodikliai: 
 

Dependent Variable: DLOG(GY V_K)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q3 2008Q2  

Inc luded observ ations: 40 after adjustments  
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

C  -0.000705 6.15E-05 -11.45800 0.0000 

DLOG(DU_SA(-4)) -0.005134 0.001871 -2.744247 0.0093 

DLOG(NL_SA(-1)) 0.001216 0.000549 2.215024 0.0330 

ES_SUMA(-2)/PV_MS_SA(-2) -0.007116 0.000689 -10.32725 0.0000 

F0203 0.001661 0.000130 12.80642 0.0000 
     
     

R-squared 0.921543     Mean dependent v ar -0.001066 

Adjusted R-squared 0.913061     S.D. dependent v ar 0.000814 

S.E. of regression 0.000240     Akaike info criterion -13.72079 

Sum squared resid 2.13E-06     Schwarz criterion -13.51392 

Log likelihood 293.1365     Hannan-Quinn criter. -13.64496 

F-statist ic  108.6488     Durbin-W atson stat 1.618553 

Prob(F-statist ic) 0.000000    
     
     

 

 
PKM prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) gyventojų skaičiau pokyčių duomenys, 
modelio paklaidos (angl. residual): 
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Gyventojų skaičiaus kaime modelio paklaidų autokorelogramos ir autokoreliuotumo tikrinimo 
rezultatai: 
 

Sample: 1998Q3 2008Q4      

Inc luded observ ations: 42     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

      . | *.    |        . | *.    |  1 0.187 0.187 1.5826 0.208 

      **|  .     |        **|  .     |  2 -0.221 -0.265 3.8309 0.147 

      .*|  .     |        .*|  .     |  3 -0.200 -0.109 5.7237 0.126 

      **|  .     |        **|  .     |  4 -0.268 -0.292 9.2193 0.056 

      . |  .     |        . |  .     |  5 -0.038 -0.011 9.2930 0.098 

      . |  .     |        .*|  .     |  6 -0.003 -0.187 9.2935 0.158 

      . |  .     |        .*|  .     |  7 0.001 -0.076 9.2935 0.232 

      . | *.    |        . |  .     |  8 0.087 -0.048 9.7067 0.286 

      . | *.    |        . |  .     |  9 0.080 0.007 10.069 0.345 

      . | *.    |        . | *.    |  10 0.148 0.116 11.335 0.332 

      . |  .     |        .*|  .     |  11 -0.022 -0.071 11.365 0.413 

      **|  .     |        **|  .     |  12 -0.281 -0.209 16.237 0.181 
       
       

 

 
Gyventojų skaičiaus kaime modelio paklaidų nesąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo rezultatai: 
 

Heteroskedastic ity  Test: W hite  
     
     

F-statist ic  1.202733     Prob. F(13,28) 0.3277 

Obs*R-squared 15.04948     Prob. Chi-Square(13) 0.3043 

Scaled explained SS 15.26441     Prob. Chi-Square(13) 0.2911 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample: 1998Q3 2008Q4   

Inc luded observ ations: 42   

Collinear test regressors dropped from specif ication 
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   

     



 

EKT GRUPö  137 

     
C  1.84E-08 2.51E-08 0.731892 0.4703 

DLOG(DU_SA(-4)) 1.66E-06 1.75E-06 0.948487 0.3510 

(DLOG(DU_SA(-4))) 2̂ -3.10E-05 3.02E-05 -1.026880 0.3133 

(DLOG(DU_SA(-4)))*(DLOG(NL_SA(-1))) 1.29E-05 1.68E-05 0.764991 0.4507 
(DLOG(DU_SA(-4)))*(ES_SUMA(-

2)/PV_MS_SA(-2)) 1.81E-05 1.61E-05 1.126806 0.2694 

(DLOG(DU_SA(-4)))*F0203 1.11E-06 1.14E-05 0.097915 0.9227 

DLOG(NL_SA(-1)) 9.64E-10 4.25E-07 0.002270 0.9982 

(DLOG(NL_SA(-1))) 2̂ -3.38E-07 2.47E-06 -0.136640 0.8923 
(DLOG(NL_SA(-1)))*(ES_SUMA(-

2)/PV_MS_SA(-2)) -2.85E-06 4.09E-06 -0.695794 0.4923 

(DLOG(NL_SA(-1)))*F0203 -2.02E-07 1.28E-06 -0.158573 0.8751 

ES_SUMA(-2)/PV_MS_SA(-2) 1.42E-06 8.39E-07 1.696021 0.1010 

(ES_SUMA(-2)/PV_MS_SA(-2)) 2̂ -1.11E-05 4.38E-06 -2.543017 0.0168 

(ES_SUMA(-2)/PV_MS_SA(-2))*F0203 4.44E-06 2.74E-05 0.161942 0.8725 

F0203 -1.82E-07 8.16E-07 -0.222679 0.8254 
     
     R-squared 0.358321     Mean dependent v ar 5.07E-08 

Adjusted R-squared 0.060399     S.D. dependent v ar 8.30E-08 

S.E. of regression 8.05E-08     Akaike info criterion -29.57181 

Sum squared resid 1.81E-13     Schwarz criterion -28.99259 

Log likelihood 635.0081     Hannan-Quinn criter. -29.35950 

F-statist ic  1.202733     Durbin-W atson stat 1.575423 

Prob(F-statist ic) 0.327683    
     
      

 

Gyventojų skaičiaus kaime modelio paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo rezultatai: 
 

Heteroskedastic ity  Test: ARCH  
     
     

F-statist ic  18.83927     Prob. F(1,39) 0.0001 

Obs*R-squared 13.35442     Prob. Chi-Square(1) 0.0003 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q4 2008Q4  

Inc luded observ ations: 41 after adjustments  
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

C  2.25E-08 1.28E-08 1.760213 0.0862 

RESID 2̂(-1) 0.569553 0.131221 4.340422 0.0001 
     
     

R-squared 0.325718     Mean dependent v ar 5.19E-08 

Adjusted R-squared 0.308428     S.D. dependent v ar 8.37E-08 

S.E. of regression 6.96E-08     Akaike info criterion -30.07637 

Sum squared resid 1.89E-13     Schwarz criterion -29.99278 

Log likelihood 618.5656     Hannan-Quinn criter. -30.04593 

F-statist ic  18.83927     Durbin-W atson stat 1.832779 

Prob(F-statist ic) 0.000098    
     
     

 

 



 

EKT GRUPö  138 

Gyventojų skaičiaus kaime modelio paklaidų pasiskirstymo pagal normalųjį d÷snį tikrinimo 
rezultatai: 
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Observations 42

Mean      -4.29e-20
Median   1.13e-05
Maximum  0.000489
Minimum -0.000622
Std. Dev.   0.000228
Skewness  -0.319121
Kurtosis   3.613868

Jarque-Bera  1.372328
Probability  0.503504

 
 

Kaimo gyventojų pajamos 
 
Kaimo gyventojų pajamų ryšys ir pagrindiniai statistiniai rodikliai: 
 

Dependent Variable: LOG(PAJ_K_SA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q4 2007Q4  

Inc luded observ ations: 37 after adjustments  
     
      Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

LOG(PAJ_K_SA(-2)) 0.219628 0.099122 2.215728 0.0339 

LOG(BVP_SA(-2)) 0.537657 0.068549 7.843395 0.0000 

LOG(NL_SA(-3)) -0.194339 0.035129 -5.532232 0.0000 

(ES_SUMA+TI)/PV_MS_SA 0.256558 0.099058 2.589975 0.0143 

F00Q3 -0.213198 0.035868 -5.944028 0.0000 
     
     R-squared 0.987228     Mean dependent v ar 5.990843 

Adjusted R-squared 0.985631     S.D. dependent v ar 0.286194 

S.E. of regression 0.034306     Akaike info criterion -3.781893 

Sum squared resid 0.037661     Schwarz criterion -3.564201 

Log likelihood 74.96502     Hannan-Quinn criter. -3.705146 

Durbin-W atson stat 2.633911    
     
     

 
 

Modelio prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) pajamų duomenys, modelio 
paklaidos (angl. residual): 
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Kaimo gyventojų pajamų modelio paklaidų autokorelogramos ir autokoreliuotumo tikrinimo rezultatai: 
 

Sample: 1998Q4 2007Q4      

Inc luded observ ations: 37     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

      **|  .     |        **|  .     |  1 -0.304 -0.304 3.7129 0.054 

      . | *.    |        . |  .     |  2 0.157 0.071 4.7328 0.094 

      .*|  .     |        . |  .     |  3 -0.073 -0.007 4.9583 0.175 

      . |  .     |        . |  .     |  4 0.043 0.011 5.0409 0.283 

      . |  .     |        . |  .     |  5 -0.059 -0.042 5.1966 0.392 

      . |  .     |        . |  .     |  6 0.006 -0.029 5.1981 0.519 

      .*|  .     |        .*|  .     |  7 -0.108 -0.115 5.7625 0.568 

      .*|  .     |        .*|  .     |  8 -0.107 -0.187 6.3270 0.611 

      . |  .     |        . |  .     |  9 0.071 0.013 6.5852 0.680 

      . |  .     |        . |  .     |  10 -0.012 0.041 6.5923 0.763 

      . |  .     |        . |  .     |  11 -0.041 -0.058 6.6869 0.824 

      . |  .     |        . |  .     |  12 0.059 0.025 6.8845 0.865 
       
       

 
 

Kaimo gyventojų pajamų modelio paklaidų nesąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo rezultatai: 
 

Heteroskedastic ity  Test: W hite  
     
     

F-statist ic  3.414864     Prob. F(11,25) 0.0053 

Obs*R-squared 22.21502     Prob. Chi-Square(11) 0.0228 

Scaled explained SS 22.59723     Prob. Chi-Square(11) 0.0201 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample: 1998Q4 2007Q4   

Inc luded observ ations: 37   

Collinear test regressors dropped from specif ication 
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
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C 0.009072 0.031346 0.289419 0.7746 

(LOG(PAJ_K_SA(-2))) 2̂ 0.141781 0.054459 2.603437 0.0153 

(LOG(PAJ_K_SA(-2)))*(LOG(BVP_SA(-2))) -0.193524 0.076082 -2.543627 0.0175 

(LOG(PAJ_K_SA(-2)))*(LOG(NL_SA(-3))) 0.065775 0.047021 1.398848 0.1741 
(LOG(PAJ_K_SA(-

2)))*((ES_SUMA+TI)/PV_MS_SA) 0.021173 0.136292 0.155353 0.8778 

(LOG(PAJ_K_SA(-2)))*F00Q3 -0.000312 0.000238 -1.312303 0.2013 

(LOG(BVP_SA(-2))) 2̂ 0.065979 0.027038 2.440185 0.0221 

(LOG(BVP_SA(-2)))*(LOG(NL_SA(-3))) -0.045760 0.034178 -1.338883 0.1927 
(LOG(BVP_SA(-

2)))*((ES_SUMA+TI)/PV_MS_SA) -0.009669 0.092366 -0.104681 0.9175 

(LOG(NL_SA(-3))) 2̂ 0.010241 0.010155 1.008461 0.3229 

(LOG(NL_SA(-3)))*((ES_SUMA+TI)/PV_MS_SA) -0.006562 0.044126 -0.148716 0.8830 

((ES_SUMA+TI)/PV_MS_SA) 2̂ -0.041055 0.082840 -0.495591 0.6245 
     
     R-squared 0.600406     Mean dependent v ar 0.001018 

Adjusted R-squared 0.424585     S.D. dependent v ar 0.001702 

S.E. of regression 0.001291     Akaike info criterion -10.21029 

Sum squared resid 4.17E-05     Schwarz criterion -9.687831 

Log likelihood 200.8904     Hannan-Quinn criter. -10.02610 

F-statist ic  3.414864     Durbin-W atson stat 1.582880 

Prob(F-statist ic) 0.005287    
     
      

 

Kaimo gyventojų pajamų modelio paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo rezultatai: 
 

Heteroskedastic ity  Test: ARCH  
     
     F-statist ic  20.44622     Prob. F(1,34) 0.0001 

Obs*R-squared 13.51910     Prob. Chi-Square(1) 0.0002 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1999Q1 2007Q4  

Inc luded observ ations: 36 after adjustments  
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     C  0.000373 0.000271 1.377201 0.1775 

RESID 2̂(-1) 0.615563 0.136134 4.521750 0.0001 
     
     

R-squared 0.375531     Mean dependent v ar 0.001016 

Adjusted R-squared 0.357164     S.D. dependent v ar 0.001726 

S.E. of regression 0.001384     Akaike info criterion -10.27402 

Sum squared resid 6.51E-05     Schwarz criterion -10.18605 

Log likelihood 186.9324     Hannan-Quinn criter. -10.24331 

F-statist ic  20.44622     Durbin-W atson stat 1.927181 

Prob(F-statist ic) 0.000071    
     
     

 
 

Kaimo gyventojų pajamų modelio paklaidų pasiskirstymo pagal normalųjį d÷snį tikrinimo rezultatai: 
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Sample 1998Q4 2007Q4
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Mean       2.33e-05
Median  -0.003725
Maximum  0.086418
Minimum -0.068092
Std. Dev.   0.032344
Skewness   0.333295
Kurtosis   3.718857

Jarque-Bera  1.481691
Probability  0.476711

 
 

Užimtųjų skaičius kaime 
 
Kaimo gyventojų pajamų ryšys ir pagrindiniai statistiniai rodikliai: 
 

Dependent Variable: LOG(UZ_K_SA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q1 2008Q2  

Inc luded observ ations: 42 after adjustments  
     
      Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

NL_SA -0.014385 0.001302 -11.05070 0.0000 

LOG(GY V) 2.313444 0.304250 7.603763 0.0000 

LOG(EKSP_MS_SA(-1)) -0.108833 0.015241 -7.140946 0.0000 

ES_SUMAGL(-4)/PV_MS_SA(-4) 0.464980 0.129988 3.577099 0.0010 

F03Q2 0.053617 0.013629 3.934064 0.0004 

C -11.91094 2.536633 -4.695571 0.0000 
     
     

R-squared 0.891931     Mean dependent v ar 6.077593 

Adjusted R-squared 0.876921     S.D. dependent v ar 0.037365 

S.E. of regression 0.013109     Akaike info criterion -5.699529 

Sum squared resid 0.006186     Schwarz criterion -5.451291 

Log likelihood 125.6901     Hannan-Quinn criter. -5.608540 

F-statist ic  59.42410     Durbin-W atson stat 1.907040 

Prob(F-statist ic) 0.000000    
     
     

 
Modelio prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) užimtųjų duomenys, modelio 
paklaidos (angl. residual): 
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Užimtųjų skaičiaus kaime modelio paklaidų autokorelogramos ir autokoreliuotumo tikrinimo rezultatai: 
 

Sample: 1998Q1 2008Q2      

Inc luded observ ations: 42     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

      . |  .     |        . |  .     |  1 0.023 0.023 0.0245 0.876 

      . |  .     |        . |  .     |  2 0.024 0.023 0.0510 0.975 

      **|  .     |        **|  .     |  3 -0.212 -0.214 2.1851 0.535 

      **|  .     |        **|  .     |  4 -0.332 -0.338 7.5441 0.110 

      . | **    |        . | **    |  5 0.265 0.321 11.046 0.050 

      .*|  .     |        **|  .     |  6 -0.191 -0.290 12.928 0.044 

      . |  .     |        .*|  .     |  7 0.053 -0.109 13.077 0.070 

      . |  .     |        . |  .     |  8 -0.024 0.050 13.108 0.108 

      .*|  .     |        .*|  .     |  9 -0.151 -0.104 14.390 0.109 

      . | *.    |        .*|  .     |  10 0.123 -0.147 15.258 0.123 

      .*|  .     |        . |  .     |  11 -0.149 -0.025 16.580 0.121 

      . |  .     |        **|  .     |  12 -0.054 -0.212 16.761 0.159 
       
        

Užimtųjų skaičiaus kaime modelio paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo rezultatai: 
 

Heteroskedastic ity  Test: W hite  
     
     F-statist ic  0.722829     Prob. F(13,28) 0.7266 

Obs*R-squared 10.55344     Prob. Chi-Square(13) 0.6482 

Scaled explained SS 4.341382     Prob. Chi-Square(13) 0.9870 
     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample: 1998Q1 2008Q2   

Inc luded observ ations: 42   

Collinear test regressors dropped from specif ication 
     
      Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

C  0.096917 0.691593 0.140136 0.8896 

NL_SA -0.011283 0.051398 -0.219532 0.8278 

NL_SA 2̂ 5.92E-06 1.40E-05 0.424107 0.6747 
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NL_SA*(LOG(GY V)) 0.001371 0.006176 0.222034 0.8259 

NL_SA*(LOG(EKSP_MS_SA(-1))) -1.07E-05 0.000202 -0.052942 0.9582 

NL_SA*(ES_SUMAGL(-4)/PV_MS_SA(-4)) 0.002085 0.002978 0.700128 0.4896 

NL_SA*F03Q2 -8.04E-06 1.50E-05 -0.536345 0.5960 

LOG(GY V) -0.005100 0.084436 -0.060404 0.9523 

(LOG(GY V))*(LOG(EKSP_MS_SA(-1))) -0.002153 0.001661 -1.296202 0.2055 

(LOG(GY V))*(ES_SUMAGL(-4)/PV_MS_SA(-4)) 0.087737 0.656413 0.133661 0.8946 

(LOG(EKSP_MS_SA(-1))) 2̂ 0.001424 0.001065 1.336937 0.1920 
(LOG(EKSP_MS_SA(-1)))*(ES_SUMAGL(-

4)/PV_MS_SA(-4)) -0.028008 0.028786 -0.972982 0.3389 

ES_SUMAGL(-4)/PV_MS_SA(-4) -0.566807 5.458086 -0.103847 0.9180 

(ES_SUMAGL(-4)/PV_MS_SA(-4)) 2̂ 0.219732 0.134559 1.632981 0.1137 
     
     

R-squared 0.251272     Mean dependent v ar 0.000147 

Adjusted R-squared -0.096351     S.D. dependent v ar 0.000158 

S.E. of regression 0.000165     Akaike info criterion -14.31789 

Sum squared resid 7.64E-07     Schwarz criterion -13.73866 

Log likelihood 314.6756     Hannan-Quinn criter. -14.10558 

F-statist ic  0.722829     Durbin-W atson stat 2.706667 

Prob(F-statist ic) 0.726588    
     
     

 
Užimtųjų skaičiaus kaime modelio paklaidų nesąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo rezultatai: 
 

Heteroskedastic ity  Test: ARCH  
     
     F-statist ic  1.054028     Prob. F(1,39) 0.3109 

Obs*R-squared 1.078921     Prob. Chi-Square(1) 0.2989 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q2 2008Q2  

Inc luded observ ations: 41 after adjustments  
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     C  0.000173 3.38E-05 5.112285 0.0000 

RESID 2̂(-1) -0.162116 0.157906 -1.026659 0.3109 
     
     

R-squared 0.026315     Mean dependent v ar 0.000149 

Adjusted R-squared 0.001349     S.D. dependent v ar 0.000159 

S.E. of regression 0.000159     Akaike info criterion -14.60738 

Sum squared resid 9.86E-07     Schwarz criterion -14.52379 

Log likelihood 301.4512     Hannan-Quinn criter. -14.57694 

F-statist ic  1.054028     Durbin-W atson stat 1.948874 

Prob(F-statist ic) 0.310907    
     
     

 
 

Užimtųjų skaičiaus kaime modelio paklaidų pasiskirstymo pagal normalųjį d÷snį tikrinimo rezultatai: 
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Nedarbo lygis kaime 
 
Nedarbo lygio kaime ryšys ir pagrindiniai statistiniai rodikliai: 
 

Dependent Variable: LOG(NL_K_SA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q1 2008Q2  

Inc luded observ ations: 42 after adjustments  
     
      Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     

LOG(NL_SA) 1.038978 0.101198 10.26680 0.0000 

LOG(GY V_K) 14.45133 5.062987 2.854309 0.0071 

LOG(DS_MS_SA) -0.791940 0.226521 -3.496099 0.0013 

ES_SUMAGL(-1)/PV_MS_SA(-1) 2.941505 0.761465 3.862958 0.0004 

C -97.75597 34.52123 -2.831764 0.0075 

F99Q4 -0.354441 0.080889 -4.381817 0.0001 
     
     

R-squared 0.959201     Mean dependent v ar 2.156364 

Adjusted R-squared 0.953535     S.D. dependent v ar 0.367108 

S.E. of regression 0.079133     Akaike info criterion -2.103814 

Sum squared resid 0.225432     Schwarz criterion -1.855575 

Log likelihood 50.18009     Hannan-Quinn criter. -2.012825 

F-statist ic  169.2769     Durbin-W atson stat 1.638274 

Prob(F-statist ic) 0.000000    
     
     

 

Modelio prognozuojami (angl. fitted) ir faktiniai (angl. actual) nedarbo lygio kaime duomenys, 
modelio paklaidos (angl. residual): 



 

EKT GRUPö  145 

-.2

-.1

.0

.1

.2
1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Residual Actual Fitted

 
Nedarbo lygio kaime modelio paklaidų autokorelogramos ir autokoreliuotumo tikrinimo rezultatai: 
 
Sample: 1998Q1 2008Q2      

Inc luded observ ations: 42     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

      . | *.    |        . | *.    |  1 0.157 0.157 1.1104 0.292 

      . |  .     |        . |  .     |  2 0.029 0.005 1.1499 0.563 

      .*|  .     |        .*|  .     |  3 -0.153 -0.162 2.2558 0.521 

      .*|  .     |        .*|  .     |  4 -0.135 -0.091 3.1464 0.534 

      **|  .     |        **|  .     |  5 -0.325 -0.300 8.4304 0.134 

      **|  .     |        **|  .     |  6 -0.275 -0.247 12.321 0.055 

      . |  .     |        . |  .     |  7 -0.042 -0.029 12.415 0.088 

      **|  .     |       ***|  .    |  8 -0.250 -0.437 15.807 0.045 

      . |  .     |        .*|  .     |  9 0.071 -0.084 16.089 0.065 

      . | *.    |        .*|  .     |  10 0.150 -0.092 17.384 0.066 

      . | **    |        .*|  .     |  11 0.284 -0.072 22.189 0.023 

      . | *.    |        . |  .     |  12 0.130 -0.056 23.226 0.026 
       
        

Nedarbo lygio kaime modelio paklaidų nesąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo rezultatai: 
 

Heteroskedastic ity  Test: W hite  
     
     

F-statist ic  1.537528     Prob. F(13,28) 0.1651 

Obs*R-squared 17.49380     Prob. Chi-Square(13) 0.1777 

Scaled explained SS 14.46780     Prob. Chi-Square(13) 0.3417 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample: 1998Q1 2008Q2   

Inc luded observ ations: 42   

Collinear test regressors dropped from specif ication 
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     C  317.0105 129.7292 2.443634 0.0211 

LOG(NL_SA) -116.4958 46.76048 -2.491330 0.0189 

(LOG(NL_SA)) 2̂ -0.132710 0.159568 -0.831680 0.4126 

(LOG(NL_SA))*(LOG(GY V_K)) 16.71775 6.915313 2.417497 0.0224 
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(LOG(NL_SA))*(LOG(DS_MS_SA)) -0.106219 0.331459 -0.320460 0.7510 
(LOG(NL_SA))*(ES_SUMAGL(-1)/PV_MS_SA(-

1)) -0.228108 2.085715 -0.109367 0.9137 

(LOG(NL_SA))*F99Q4 -0.006485 0.003007 -2.157153 0.0397 

LOG(GY V_K) -45.71203 18.97498 -2.409068 0.0228 

(LOG(GY V_K))*(LOG(DS_MS_SA)) 0.155540 0.195321 0.796329 0.4325 
(LOG(GY V_K))*(ES_SUMAGL(-1)/PV_MS_SA(-

1)) 147.8248 61.57494 2.400730 0.0233 

(LOG(DS_MS_SA)) 2̂ -0.063499 0.131936 -0.481290 0.6341 
(LOG(DS_MS_SA))*(ES_SUMAGL(-

1)/PV_MS_SA(-1)) -2.015173 2.906085 -0.693432 0.4938 

ES_SUMAGL(-1)/PV_MS_SA(-1) -1029.742 420.1712 -2.450767 0.0208 

(ES_SUMAGL(-1)/PV_MS_SA(-1)) 2̂ 7.752239 8.650903 0.896119 0.3778 
     
     

R-squared 0.416519     Mean dependent v ar 0.005367 

Adjusted R-squared 0.145617     S.D. dependent v ar 0.008151 

S.E. of regression 0.007534     Akaike info criterion -6.677483 

Sum squared resid 0.001589     Schwarz criterion -6.098260 

Log likelihood 154.2271     Hannan-Quinn criter. -6.465175 

F-statist ic  1.537528     Durbin-W atson stat 2.426146 

Prob(F-statist ic) 0.165107    
     
     

 

Nedarbo lygio kaime modelio paklaidų sąlyginio heteroskedastiškumo tikrinimo rezultatai: 
 

Heteroskedastic ity  Test: ARCH  
     
     F-statist ic  0.494880     Prob. F(1,39) 0.4859 

Obs*R-squared 0.513740     Prob. Chi-Square(1) 0.4735 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID 2̂   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1998Q2 2008Q2  

Inc luded observ ations: 41 after adjustments  
     
     
 Coeff ic ient Std. Error t-Statis t ic  Prob.   
     
     C  0.006071 0.001538 3.946517 0.0003 

RESID 2̂(-1) -0.111947 0.159134 -0.703477 0.4859 
     
     

R-squared 0.012530     Mean dependent v ar 0.005483 

Adjusted R-squared -0.012790     S.D. dependent v ar 0.008218 

S.E. of regression 0.008270     Akaike info criterion -6.704836 

Sum squared resid 0.002667     Schwarz criterion -6.621247 

Log likelihood 139.4491     Hannan-Quinn criter. -6.674398 

F-statist ic  0.494880     Durbin-W atson stat 1.961445 

Prob(F-statist ic) 0.485937    
     
     

 

Nedarbo lygio kaime modelio paklaidų pasiskirstymo pagal normalųjį d÷snį tikrinimo rezultatai: 
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C priedas. Sudarytos prognoz÷s 

Sudarytos žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s bei kaimo pl÷tros prognoz÷s 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 

Vidutinis darbo užmokestis,  Lt 863.8 887.3 910.3 970.0 1025.7 1099.3 1270.6 1591.2 1972.2 2078.0 2202.2 2274.8 2385.6 2539.9 
Sąl yginis dirbančiųjų skaičius, 
tūkst.. 305.7 275.9 286.7 297.7 268.2 249.9 228.8 199.8 148.1 141.2 134.7 130.0 123.3 114.1 

Eksportas, mln. Lt 1816.8 2230.8 2141.6 2562.8 3158.8 4417.1 5637.1 7767.7 9422.4 10126.0 10199.3 11064.3 12329.4 13355.1 
Lietuviškos kilm÷s  produktų 
ekportas, mln. Lt 1361.5 1750.6 1705.3 2100.5 2562.1 3570.3 4114.0 5391.1 6141.5 6361.9 6558.5 6783.1 7300.9 7907.9 

Materialin÷s i nvesticijos, mln. Lt 427.6 480.2 592.4 651.9 728.2 728.6 898.8 1036.5 1269.5 1666.0 1935.7 2015.7 2111.6 2245.9 
Prid÷tin÷s vert÷s defliatorius, 
proc. 100.0 99.7 97.5 93.8 97.8 107.4 114.3 122.3 144.3 152.2 151.9 150.4 152.8 157.6 
Sukurta prid÷tin÷ vert÷ (nominali), 
mln. Lt 4360.7 4283.8 4334.5 4486.7 4774.2 5549.9 5838.1 7098.1 8335.6 9785.7 10427.1 10584.6 11090.9 11701.0 
Sukurta prid÷tin÷ vert÷ (reali), 
mln. Lt 4360.7 4297.9 4443.9 4782.0 4880.1 5167.3 5107.7 5801.8 5776.5 6430.1 6865.9 7036.0 7258.3 7425.8 

Gyventojų skaičius kai me, tūks t. 1154.2 1151.6 1147.9 1146.5 1146.8 1140.4 1130.9 1121.3 1113.2 1106.0 1098.9 1091.6 1083.8 1075.9 

Gyventojų pajamos  kai me, Lt/žm. 301.9 314.8 321.8 357.5 408.0 467.6 584.3 691.2 810.8 832.0 795.9 802.6 832.1 877.2 

Užimtųjų skaičius kai me, tūks t. 437.5 410.5 432.2 436.2 430.8 433.6 432.7 440.5 410.2 395.9 389.6 386.0 382.3 376.7 

Nedarbo l ygis kaime, proc . 12.5 14.4 9.7 9.7 9.8 7.5 6.0 4.4 5.1 6.0 6.0 6.0 5.6 5.1 
Darbo našumas maisto sektoriuje, 
tūkst. Lt/dirbanči ajam 14.3 15.5 15.1 15.1 17.8 22.2 25.5 35.5 56.3 69.3 77.4 81.4 90.0 102.5 
Maisto sektoriuje sukurtos  
prid÷tin÷s vert÷s dalis, proc . 10.7 9.9 9.4 8.8 8.5 8.5 7.8 8.1 8.1 9.5 10.1 9.8 9.6 9.4 

 
 



 

EKT GRUPö 149 

Hipotetinis scenarijus: žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s bei kaimo pl÷tros rodikliai be ES paramos  
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 

Vidutinis darbo užmokestis,  Lt 863.8 887.3 910.3 970.0 1025.7 1099.3 1270.6 1591.2 1972.2 2078.0 2202.2 2274.8 2385.6 2539.9 
Sąl yginis dirbančiųjų skaičius, 
tūkst.. 305.7 275.9 286.7 297.7 268.8 250.6 230.3 201.4 148.5 141.0 134.3 130.1 123.6 114.4 

Eksportas, mln. Lt 1816.8 2230.8 2141.6 2548.5 3085.5 4323.5 5258.8 6992.3 8386.5 9079.5 8886.8 9610.9 10857.1 11755.9 
Lietuviškos kilm÷s  produktų 
ekportas, mln. Lt 1361.5 1750.6 1705.3 2100.5 2536.9 3519.0 4010.2 5096.8 5648.3 5793.0 5920.7 6010.7 6514.7 7077.8 

Materialin÷s i nvesticijos, mln. Lt 427.6 480.2 592.4 576.3 539.0 395.3 507.5 598.0 645.9 867.3 1113.5 1094.6 1149.0 1240.2 
Prid÷tin÷s vert÷s defliatorius, 
proc. 100.0 99.7 97.5 93.8 97.7 106.8 112.9 120.3 141.9 149.8 150.4 148.9 150.3 154.4 
Sukurta prid÷tin÷ vert÷ (nominali), 
mln. Lt 4360.7 4283.8 4334.5 4462.5 4586.9 5130.5 4782.5 5357.0 6187.6 7643.9 8450.5 8353.2 8362.6 8640.4 
Sukurta prid÷tin÷ vert÷ (reali), 
mln. Lt 4360.7 4297.9 4443.9 4755.9 4683.9 4777.4 4204.2 4450.2 4375.1 5123.2 5617.5 5602.2 5565.8 5595.9 

Gyventojų skaičius kai me, tūks t. 1154.2 1151.6 1147.9 1146.9 1148.2 1143.9 1138.3 1133.1 1128.8 1124.8 1121.1 1117.9 1114.6 1111.0 

Gyventojų pajamos  kai me, Lt/žm. 301.9 314.8 321.8 351.3 394.1 434.1 533.9 635.4 754.9 774.4 730.6 726.8 751.7 796.2 

Užimtųjų skaičius kai me, tūks t. 437.5 410.5 432.2 434.5 426.1 423.3 411.2 417.9 392.1 381.8 375.7 369.3 362.0 356.7 

Nedarbo l ygis kaime, proc . 12.5 14.4 9.7 8.9 8.8 6.0 4.6 3.7 4.6 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 
Darbo našumas maisto sektoriuje, 
tūkst. Lt/dirbanči ajam 14.3 15.5 15.1 15.0 17.1 20.5 20.8 26.6 41.7 54.2 62.9 64.2 67.6 75.5 
Maisto sektoriuje sukurtos  
prid÷tin÷s vert÷s dalis, proc . 10.7 9.9 9.4 8.8 8.1 7.9 6.4 6.1 6.0 7.4 8.2 7.8 7.3 6.9 
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D priedas. Ekspertų apklausos anketa 

Siekiant tyrimo tikslų buvo atliktos trijų grupių apklausos, kurios ap÷m÷: 

• Kaimo pl÷tros ekspertų interviu 
• Maisto sektoriaus ekspertų interviu 
• Įmonių ir ūkininkų gavusių paramą pagal įvairias žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros paramos 

programas telefoninis interviu 
 
Žemiau pateikiami respondentų sąrašai bei apklausų anketos. 
 

Kaimo pl÷tros ekspertų apklausa 

 
Apklausti kaimo pl÷tros ekspertai 

 
Vardas Pavard÷ Institucija Pareigos Savivaldyb÷ 
Eugenijus  CIKANAVIČIUS  Kaimo reikalų ir 

gamtosaugos komitetas 
Pirmininkas Kaišiadorių 

rajono 
Donatas Šimukonis Žem÷s ūkio skyrius Ved÷jas Prienų rajono 
Algis Revuckas Žem÷s ūkio skyrius Ved÷jas Birštono rajono 
Aušrys  Macijauskas  Kaimo reikalų ir 

aplinkosaugos komitetas 
Pirmininkas K÷dainių rajono 

Antanas Aleksiūnas Žem÷s ūkio ir melioracijos 
skyrius 

Ved÷jas Elektr÷nų rajono 

Jadvyga Rusilien÷ Kaimo reikalų komitetas Pirminink÷ Jonavos rajono 
Vykintas  Jakštas Žem÷s ūkio skyrius Ved÷jas Jonavos rajono 
Kęstutis Rimas Žem÷s ūkio ir melioracijos 

skyrius 
Ved÷jas Ukmerg÷s rajono 

Rimantas Rudminas Žem÷s ūkio ir melioracijos 
skyrius 

Vyr. 
specialistas 

Ukmerg÷s rajono 

Petras Pavilionis Aplinkos apsaugos ir 
kaimo reikalų 

Pirmininkas Marijampol÷s 
rajono 

Eugenijus  Alesius Žem÷s ūkio skyrius Ved÷jas Marijampol÷s 
rajono 

Romaldas Zubiela Kaimo reikalų, ekologijos 
ir teritorijų  
planavimo komitetas 

Pirmininkas Raseinių rajono 

Gen÷ Spūdien÷ Žem÷s ūkio, smulkiojo ir 
vidutinio verslo  
reikalų komitetas 

Pirminink÷ Kazlų Rūdos 
rajono 

Petras Andziulevičius  Žem÷s ūkio skyrius Ved÷jas Kazlų Rūdos 
rajono 

Alvydas Rimdeika Žem÷s ūkio skyrius Ved÷jas Kauno rajono 
 

Kaimo pl÷tros ekspertų interviu apibendrinimas 
 
Giluminio interviu metu spalio 16–22 dienomis buvo apklausta 15 kaimo srities ekspertų. 
Vidutin÷ respondentų patirtis kaimo sektoriuje sudaro 18,5 metų, didžioji dalis ekspertų 
vadovauja rajonų savivaldybių administracijų žem÷s ūkių skyriams (53 proc. visų apklaustųjų) arba 
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pirmininkauja rajonų tarybų komitetams, kurių kuravimo sritis yra kaimo reikalai ir žem÷s ūkis 
(46,7 proc.), 1 respondentas už÷m÷ žem÷s ūkio skyriaus vyresniojo specialisto pareigas. Dalis 
komitetų pirmininkų kaip pagrindinę veiklą įvardijo ūkininkavimą, vadovavimą žem÷s ūkio 
bendrovei. Atlikti interviu vidutiniškai truko nevisą valandą – 55 minutes.  
 
 

Tyrimo “ES PARAMOS ŽEMöS ŪKIUI IR KAIMO PLöTRAI 

EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS” 

Interviu anketa 

 

0. Informacija apie interviu ir ekspertą 

Interviu laikas ir data, vieta: 

Interviu dalyvaujantys asmenys: 

Kuriam sektoriui priskiriamas ekspertas: 

Eksperto patirtis sektoriuje ir institucijoje: 

Eksperto pareigos ir atsakomyb÷: 

 

1. Trumpas  esamos situacijos apibūdinimas 

1.1 Gal gal÷tum÷te keliais teiginiais apibūdinti esamą situaciją kaimo teritorijose, t.y. gyventojų 

pajamų vidutinį augimą ir turtin÷s nelygyb÷s laipsnį kaime, užimtumą, infrastruktūrą 

(transporto, energetikos, ryšių, informacinių technologijų)? 

1.2 Kokie, Jūsų nuomone, šiuo metu vyksta pagrindiniai procesai, darantys įtaką kaimo 

pl÷trai? Kokia jų įtaka? 

1.3 Kaip Jums atrodo, kiek perspektyvus yra kaimo sektorius, t.y. ar galime tik÷tis teigiamų 

pokyčių kaimo vietov÷se ir kokie pokyčiai tai gal÷tų būti? 

 
1 _______ 2 _______ 3 _______ 4 _______ 5 

Visiškai  neperspektyvus    Labai perspektyvus 
 
1.4 Kurie šalies ūkio sektoriai turi didžiausią ekonominę įtaką kaimo pl÷trai:   

žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorius  

medienos pramon÷ 

tekstil÷s ir aprangos pramon÷ 

turizmo paslaugos,  

statyba 

kita veikla 
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2. Pagrindiniai struktūriniai pokyčiai sektoriuje d÷l įstojimo į ES 

2.1 Kaip pasikeit÷ situacija kaimo vietov÷se Lietuvai įstojus į ES?  

2.2 Kokią įtaką įstojimas į ES tur÷jo: 

� kaimo gyventojų pajamų ir išlaidų struktūrai; 

� nedarbo lygiui kaimo vietov÷se; 

� kaimo gyventojų užimtumui; 

� kaimo gyventojų struktūrai. 

 

3. ES finansin÷s paramos vertinimas 

3.1 Kokia ES parama tur÷jo didžiausią įtaką kaimo gyventojų išsimokslinimo lygiui? Kokia tai 

buvo įtaka? 

3.2 Kokia ES parama tur÷jo didžiausią įtaką besimokančių kaimo gyventojų daliai? Kokia tai 

buvo įtaka? 

3.3 Kokia ES parama tur÷jo didžiausią įtaką kaimo vietovių aprūpinimui šiuolaikin÷mis IT 

technologijomis bei informacijos prieinamumui? Kokia tai buvo įtaka? 

3.4 Įvertinkite ES paramos žem÷s ir maisto ūkiui bei kaimo pl÷trai poveikį žmogiškųjų 

išteklių ugdymui, informacin÷s visuomenes pl÷trai ir jų įtaka žemes ir maisto ūkio bei 

kaimo pl÷tros raidai 

3.5 Kaip vertinate ES paramos žem÷s ūkiui ir maisto pramonei panaudojimo efektyvumą, t.y. 

ar parama buvo skirstoma efektyviai, siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus? 

1 _______ 2 _______ 3 _______ 4 _______ 5 
Visiškai neefektyviai    Labai efektyviai 

 
3.6 Vertinant 2002 – 2007 m. laikotarpį, kuriai žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriaus 

sričiai reik÷jo skirti daugiau paramos? Kod÷l? 

3.6 Kokius kaimo pl÷tros rodiklius, Jūsų nuomone, labiausiai paveik÷ ES parama? (pažym÷ti 

kryžiuku)  

 SAPARD BPD 2004-2006 KPP 2004-2006 KPP 2007-2013 
Kaimo gyventojų skaičius     
Žem÷s ūkyje, miškininkyst÷je 
dirbančių asmenų skaičius 

    

Kaimo gyventojų ir 
žemdirbių pajamos 

    

Efektyvumas ir našumas 
ūkiuose 

    

Ūkių struktūra (dydis ir 
skaičius) 

    

Miškų ūkių struktūra     
Gyvenimo kokybę kaime 
(infrastruktūra, vandens 
kokyb÷, veiklų įvairinimas ir 
pan.) 
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Amžiaus struktūra     
Išsimokslinimo lygis     
Interneto prieinamumas     

• ES paramos įtaka kaimo gyventojų skaičiui 

• ES paramos įtaka žem÷s ūkyje, miškininkyst÷je dirbančių asmenų skaičiui 

• ES paramos įtaka kaimo gyventojų ir žemdirbių pajamoms 

• ES paramos įtaka ūkių veiklos našumui ir efektyvumui 

• ES paramos įtaka ūkių struktūrai (dydis ir skaičius) 

• ES paramos įtaka miškų ūkių struktūrai 

• ES paramos įtaka gyvenimo kokybei kaime (infrastruktūra, vandens kokyb÷, 

veiklų įvairinimas ir pan.) 

• ES paramos įtaka amžiaus struktūrai kaime 

• ES paramos įtaka išsimokslinimo lygiui kaime 

• ES paramos įtaka interneto prieinamumui kaime 

 

4. Prognozavimas 

4.1 Kokį, Jūsų nuomone, kaimo rodiklių pokytį galima prognozuoti ateinančiais metais 

(vidutinis proc. pokytis per metus nustatytu periodu)?  

  
1996-
1998 

1999-
2001 

2002-
2004 

2005-
2007 

2008-
2013 

2014-
2019 

2020-
2025 

Gyventojų skaičius kaime -0.78 -0.32 -0.12 -0.7    
Nedarbo lygis kaime  9.33 -13.31 -29.56    
Užimtųjų lygis kaime  -2.42 2.49 2.77    
Disponuojamos pajamos kaime 11.8 -2.22 9.15 19.37    

 

 

Maisto sektoriaus ekspertų apklausa 

Apklausti maisto sektoriaus ekspertai 
 
Vardas Pavard÷ Institucija Pareigos 
Viktoras Pranckietis LŽŪU Agronomijos fakultetas Dekanas 
Neringa Stončiuvien÷ LŽŪU Ekonomikos ir vadybos fakultetas Dekan÷ 
Zofija Cironkien÷ Lietuvos daržovių augintojų asociacija Direktor÷ 
Zigmas Aleksandravičius Lietuvos rapsų augintojų ir perdirb÷jų 

asociacija 
Narys 

Dalia Stasiūnien÷ Lietuvos grūdų perdirb÷jų asociacija Vykdančioji 
direktor÷ 

Česlovas Jukna Lietuvos m÷sinių galvijų augintojų ir 
gerintojų asociacija 
 

Buvęs  
ilgametis 
direktorius 
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Jeronimas Kraujelis Lietuvos žem÷s ūkio bendrovių asociacija Prezidentas 
Vidas Juodsnukis Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga Pirmininkas 
Sigitas Puodžiukas Žem÷s ūkio informacijos ir kaimo verslo 

centras 
Gen. direktorius 

Adolfas Jasinevičius Pramoninių uogynų augintojų asociacija Pirmininkas 
Jonas Vilionis Lietuvos pieno gamintojų asociacija Pirmininkas 
Jadvyga Laukyt÷ Lietuvos m÷sos perdirb÷jų asociacija Specialist÷ 
Algis Baravykas Lietuvos kiaulių augintojų asociacija Direktorius 
Aušrys  Macijauskas  Lietuvos grūdų augintojų asociacija Pirmininkas 
 

Maisto sektoriaus ekspertų interviu apibendrinimas 
 
Giluminio interviu metu, kuris vyko lapkričio 11-20 dienomis, buvo apklausta 14 žem÷s ūkio ir 
maisto perdirbimo sektoriaus srities ekspertų. Vidutin÷ respondentų patirtis žem÷s ūkio ar maisto  
perdirbimo sektoriuje sudaro 23,3 metų, didžioji dalis ekspertų vadovauja su žem÷s ūkiu ar maisto 
pramone susijusioms organizacijoms (įvairioms asociacijoms, sąjungoms), dalis ekspertų užima 
vadovaujančias pareigas švietimo institucijose (universitetų fakultetuose). Nemaža dalis 
apklaustųjų kaip pagrindinę veiklą įvardino ūkininkavimą. Atlikti interviu vidutiniškai truko 
nepilną valandą – 56 minutes.  
 
 

Tyrimo “ES PARAMOS ŽEMöS ŪKIUI IR KAIMO PLöTRAI 

EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS” 

Interviu anketa (sektoriaus ekspertų) 

 

0. Informacija apie interviu ir ekspertą 

Interviu laikas ir data, vieta: 

Interviu dalyvaujantys asmenys: 

Kuriam sektoriui priskiriamas ekspertas: 

Eksperto patirtis sektoriuje ir institucijoje: 

Eksperto pareigos ir atsakomyb÷: 

 

1. Trumpas  esamos situacijos apibūdinimas 

1.1 Gal gal÷tum÷te keliais teiginiais apibūdinti esamą situaciją žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s 

sektoriuje ? 

1.2 Kokie, Jūsų nuomone, šiuo metu vyksta pagrindiniai procesai, turinys įtaką žem÷s ūkio ir 

maisto sektoriui? Kokia yra jų įtaka? 

1.3 Kaip Jums atrodo, kiek perspektyvus yra žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorius, t.y. ar 

galime tik÷tis sektoriaus spartaus augimo, spartaus darbo našumo, efektyvumo did÷jimo ir 

t.t.? 
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1.4 Su kokiais ekonominiais sektoriais labiausiai susijęs žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s 

sektorius?  

 

2. Pagrindiniai struktūriniai pokyčiai sektoriuje d÷l įstojimo į ES 

2.1 Kaip pasikeit÷ ūkininkų situacija Lietuvai įstojus į ES: 

� Kokią įtaką įstojimas į ES tur÷jo ūkininkų pajamų ir išlaidų struktūrai? 

� Kokią įtaką įstojimas į ES tur÷jo ūkių dydžiams ir žem÷s nuosavyb÷s formai? 

2.2 Kokie pokyčiai įvyko maisto perdirbimo sektoriuje Lietuvai įstojus į ES? 

2.3 Kokie žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s subsektoriai labiausiai laim÷jo Lietuvai įstojus į ES? 

 

3. ES finansin÷s paramos vertinimas 

3.1 Kokią įtaką žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriui tur÷jo: 

� SAPARD paramos programa; 

� Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas; 

� Lietuvos kaimo pl÷tros programa 2004-2006 m. 

 

3.2 Kaip vertinate ES paramos žem÷s ūkiui ir maisto pramonei panaudojimo efektyvumą, t.y. 

ar parama buvo skirstoma efektyviai, siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus?  

 

1 _______ 2 _______ 3 _______ 4 _______ 5 
Visiškai neefektyviai    Labai efektyviai 

 
Komentaras... 

3.3 Vertinant 2002 – 2007 m. laikotarpį kuriai žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriaus 

sričiai reik÷jo skirti daugiau paramos? Kod÷l? 

3.4 Kokius ekonominius sektoriaus rodiklius, Jūsų nuomone, labiausiai paveik÷ ES parama? 

Pakomentuokite savo atsakymą. 

 

 SAPARD BPD 2004-2006 KPP 2004-2006 KPP 2007-2013 
Pardavimai (pinigine išraiška)     
Eksportas (pinigine išraiška)     
Investicijos     
Darbo našumui (Prid÷tin÷ 
vert÷/ 1 užimtojo) 

    

Vidutinis darbo užmokestis 
(nominalusis) 

    

Darbuotojų skaičius     
Darbuotojų kvalifikacija     
Kaimo gyventojų pajamų 
lygis 
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3.5 Kiek ES parama žem÷s ūkiui ir kaimo pl÷trai pad÷jo įgyvendinant Lisabonos ir 

Gioteborgo strategijų tikslus: 

� Inovacijų diegimas  

� Žinių ekonomikos kūrimas  

� Socialinis ir aplinkosaugos atsinaujinimas  

� Darnus vystymasis  

 

4. Prognozavimas 

4.2 Kiek, Jūsų nuomone, 10 000 Lt gautos ES paramos per 1 metus nuo paramos gavimo 

padidino: 

� Ž÷m÷s ūkio ir maisto sektoriaus investicijas; 

� Ž÷m÷s ūkio ir maisto sektoriaus eksportą; 

� Ž÷m÷s ūkio ir maisto sektoriaus pardavimus. 

4.3 Kokį, Jūsų nuomone, žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektorių vidutinį metinį augimą 

(palyginus su pra÷jusiais metais) galima prognozuoti ateinančiais metais (proc. per metus)? 

 

  
1996-
1998 

1999-
2001 

2002-
2004 

2005-
2007 

2008-
2013 

2014-
2019 

2020-
2025 

Žem÷s ūkio sektorius        
Pardavimų vidutinis metinis augimas 14.5 -7.1 2.6 11.8    
Eksporto vidutinis metinis augimas 15.0 6.7 35.9 22.0    
Material inių investicijų vidutinis metinis 
augimas   26.8 15.8    
Darbuotojų skaičius -16.4 -20.0 -3.1 -1.0    

Vidutinis bruto darbo užmokestis 34.2 7.4 8.1 16.9    
Žem÷s ūkio produktų supirkimo kaina  14.7 -3.4 17.0    
Maisto pramon÷s sektorius        
Pardavimų vidutinis metinis augimas 11.2 0.0 4.5 17.1    

Eksporto vidutinis metinis augimas -9.3 19.1 23.6 1.7    
Material inių investicijų vidutinis metinis 
augimas 22.1 -3.6 6.1 11.9    
Darbuotojų skaičius  -4.6 -0.4 -0.2    
Vidutinis bruto darbo užmokestis  0.7 3.6 14.6    
Maisto produktų kainos 4.7 1.0 -0.8 9.0    
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Įmonių ir ūkininkų apklausa 

 
Apklaustos įmon÷s ir ūkininkai 

 
  Priemon÷ Nr. Vardas Pavard÷ Įmon÷ Pareigos Regionas 
KAIMO PLöTROS 2004-2006 M. PLANO PRIEMONöS 

Žem÷s ūkio paskirties žem÷s 
apželdinimas mišku 1 Saulius Tirevičius Aukštaitijos šilas Direktorius Mol÷tai 

2 Kazimieras Gudaitis ŽŪK "Šak÷nų agroservisas" 
Valdybos  
pirmininkas Kelm÷s r. 

  

Standartų laikymasis 

3 Edmundas Svirskas 
Kooperatin÷ bendrov÷  
"Blauzdžių agroservisas" Valdytojas Jonavos r. 

BPD 2004-2006 m. 4 prioritetas 
 Investicijos į žem÷s ūkio valdas  4 Vytautas Sriūbas UAB Jaros agrokompleksas Direktorius Anykščiai 

5 Rolandas Sirtautas UAB "Vaiskona" Direktorius Vilkaviškis  Žem÷s ūkio produktų perdirbimo ir 
rinkodaros gerinimas  6 Lolita Šim÷nien÷ UAB "Daivana" Vyr. Buhalter÷ Rokiškis 

7 Adomas Statkus ŽŪK "Pašarai" 
Valdybos 
pirmininkas Skuodo r. 

 Kaimo vietovių pritaikymo ir pl÷tros 
skatinimas  

8 Vilius Norkūnas Alaušyn÷ Savininkas Utenos r. 
 Miškų ūkis  9 Saulius Tirevičius Aukštaitijos šilas Direktorius Mol÷tai 

10 Jolanta Malinauskait÷ Kauno VVG (asociacija) Pirminink÷ Kaunas 
 Leader+ pobūdžio priemon÷  

11 Egl÷ V÷zbavičiūt÷ 
VĮ "Kaimo verslo 
projektai" Dir. pavaduotoja Vilniaus r. 

 Mokymas  
12 Jolita Butkut÷ 

VšĮ "Šiaulių regiono pl÷tros  
agentūra" Direktor÷ Šiauliai 

13 Remigijus Višinskas UAB "Kintai" 
Direktorius/ 
Savininkas Šilut÷s r. 

14 Algirdas Šiukščius AB "Vasaknos" Direktorius Zarasų r. 

  

 Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, 
žuvininkyst÷, žvejybos uosto  
įrenginiai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir 
žvejyba vidaus vandenyse  15 Vidmantas Globis UAB "Norvelita" Ekonomistas Raseinių r. 

Tiesiogin÷s išmokos už 2004-2008 m. 
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SAPARD programos priemon÷s 

16     ŽŪB "T÷višk÷" Buhalter÷ Var÷nos r. 
17 Vygantas Vanagas UAB "K÷dainių daržov÷s" Vadovas K÷dainių r. Investicijos pirminei žem÷s ūkio gamybai 
18 Aldona Pribušauskien÷ ŽŪB "Vermenos" Vyr. buhalter÷  K÷dainių r. 
19 Vytas Kačinauskas ŽŪB "Kontaut÷liai" Vyr. buhalteris Šilal÷s r. Žem÷s ūkio ir žuvų produktų perdirbimo 

ir rinkodaros tobulinimas 20 Vidmantas Globis UAB "Norvelita" Ekonomistas Raseinių r. 
Ekonomin÷s veiklos ir alternatyvių 
pajamų skatinimas 21 Jijana Šalanskien÷ UAB "Rieš÷s plantacija" 

Vyr. 
finansinink÷  Vilniaus r. 

  Kaimo infrastruktūros tobulinimas 
22 Marijus Satkauskas 

AB "Krekenavos 
agrofirma" Ekonomikos dir. 

Panev÷žio 
r. 

 
 

Įmonių ir ūkininkų interviu apibendrinimas 
 
Telefonin÷s apklausos (interviu) metu, kuri vyko lapkričio 24-28 dienomis, buvo apklausta 20 žem÷s ūkio ir maisto perdirbimo sektoriaus įmonių 
atstovų. Vidutin÷ respondentų patirtis žem÷s ūkio ar maisto perdirbimo sektoriuje sudaro kiek daugiau nei 17 metų,. Atlikti interviu vidutiniškai truko 
kiek nepilnas 11 minučių.  



 ES PARAMOS ŽEMöS ŪKIUI IR KAIMO PLöTRAI EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS 

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ek t.lt 159

Tyrimo “ES PARAMOS ŽEMöS ŪKIUI IR KAIMO PLöTRAI EFEKTYVUMO 
ĮVERTINIMAS” 
Interviu anketa (įmonių) 
 
 
� Interviu laikas ir data, vieta: 
� Interviu dalyvaujantys asmenys: 
 
1. Informacija apie ekspertą ir įmonę 
 

1.1. Kuriam sektoriui Jūsų įmon÷ labiau priskiriama? 
• Žem÷s ūkis 

• Maisto pramon÷ 
 

1.2. Koks Jūsų įmon÷s dydis? 

• Iki 10 darbuotojų 
• 11 – 50 darbuotojų 
• Virš 50 darbuotojų 

 
1.3. Jūsų pareigos: 
• Savininkas 

• Įmon÷s vadovas 
• Vadovaujančias pareigas užimantis specialistas 
• Ekonomistas / finansininkas / buhalteris 
• Kita (įrašykite) _________________________________________________________ 

 
1.4. Respondento patirtis sektoriuje/įmon÷je? 

 
1.5. Ar Jūsų įmon÷ yra gavusi ES paramą 2002 – 2008 m.m. laikotarpyje? 

• Taip 
• Ne (pereikite prie 6.1 klausimo) 

 
2. SAPARD parama 
 

2.1. Ar Jūsų įmon÷ yra gavusi ES paramą pagal SAPARD? 
• Taip 
• Ne (pereikite prie 3.1 klausimo) 

 
2.2. Kaip, Jūsų nuomone, SAPARD parama 1 metų b÷gyje nuo jos gavimo įtakojo Jūsų įmon÷s: 

 
 Padidino Sumažino Neįtakojo 
investicijas    
eksportą    
pardavimus    

Paaiškinimas: atitinkamoje vietoje užd÷kite varnelę 
 

2.3. Kiek, Jūsų nuomone, 10 000 Lt gautos SAPARD paramos per 1 metus nuo paramos gavimo 
padidino (arba sumažino) Jūsų įmon÷s:  

 
 Litais 
investicijas  
eksportą  
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pardavimus  
Paaiškinimas: Įrašykite skaičių. Pavyzdžiui: 

• jei 10 000 Lt paramos d÷ka investicijos padid÷jo 6 000 Lt, įrašykite 6 000,  
• jei 10 000 Lt paramos d÷ka investicijos sumaž÷jo 6 000 Lt, įrašykite -6 000,  
• jei gauta parama įtakos investicijoms netur÷jo, įrašykite 0.  

 
3. BPD (bendro programavimo dokumento) parama 
 

3.1. Ar Jūsų įmon÷ yra gavusi ES paramą pagal BPD 2004 – 2006 m.? 
� Taip 
� Ne (pereikite prie 4.1 klausimo) 

 
3.2. Pagal kokią priemonę gavote paramą? 

 
3.3. Kaip, Jūsų nuomone, BPD parama 1 metų b÷gyje nuo jos gavimo įtakojo Jūsų įmon÷s: 

 
 Padidino Sumažino Neįtakojo 
investicijas    
eksportą    
pardavimus    

Paaiškinimas: atitinkamoje vietoje uždekite varnelę 
 

3.4. Kiek, Jūsų nuomone, 10 000 Lt gautos BPD paramos per 1 metus nuo paramos gavimo padidino 
(arba sumažino) Jūsų įmon÷s: 

 
 Litais 
investicijas  
eksportą  
pardavimus  

Paaiškinimas: Įrašykite skaičių. Pavyzdžiui: 
� jei 10 000 Lt paramos d÷ka investicijos padid÷jo 6 000 Lt, įrašykite 6 000,  
� jei 10 000 Lt paramos d÷ka investicijos sumaž÷jo 6 000 Lt, įrašykite -6 000,  
� nei gauta parama įtakos investicijoms netur÷jo, įrašykite 0.  

 
4. KPP (kaimo pl÷tros programa) parama 
 

4.1. Ar Jūsų įmon÷ yra gavusi ES paramą pagal KPP (kaimo pl÷tros programą) 2004 – 2006 m.? 
� Taip 
� Ne (pereikite prie 5.1 klausimo) 

 
4.2. Pagal kokią priemonę gavote paramą? 

 
4.3. Kaip, Jūsų nuomone, KPP parama 1 metų b÷gyje nuo jos gavimo įtakojo Jūsų įmon÷s: 

 
 Padidino Sumažino Neįtakojo 
investicijas    
eksportą    
pardavimus    

Paaiškinimas: atitinkamoje vietoje uždekite varnelę 
 

4.4. Kiek, Jūsų nuomone, 10 000 Lt gautos KPP paramos per 1 metus nuo paramos gavimo 
padidino (arba sumažino) Jūsų įmon÷s: 
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 Litais 
investicijas  
eksportą  
pardavimus  

Paaiškinimas: Įrašykite skaičių. Pavyzdžiui: 
� jei 10 000 Lt paramos d÷ka investicijos padid÷jo 6 000 Lt, įrašykite 6 000,  
� jei 10 000 Lt paramos d÷ka investicijos sumaž÷jo 6 000 Lt, įrašykite -6 000,  
� nei gauta parama įtakos investicijoms netur÷jo, įrašykite 0.  

 
5. Klausimai apie darbuotojus 
 

5.1. Ar Jūsų įmon÷s darbuotojai dalyvavo ES finansuojamuose mokymuose? 
� Taip  
� Ne (pereikite prie 6.1 klausimo) 

 
5.2. Kokie tai buvo mokymai ir kas juos organizavo? 

 
5.3. Kiek Jūsų įmon÷s darbuotojų dalyvavo ES finansuojamuose mokymuose? 

� Dalyvavo _______ žm., kas sudaro _______ proc. nuo visų įmon÷s darbuotojų 
 

5.4. Kiek, Jūsų nuomone, padid÷jo darbuotojų kvalifikacija sudalyvavus ES finansuojamuose 
mokymuose? 

 
1 _______ 2 _______ 3 _______ 4 _______ 5 
Visiškai nepadid÷jo   Ženkliai padid÷jo 
 
6. ES paramos naudojimas 
 

6.1. D÷l kokių priežasčių Jūsų įmon÷ nusprend÷ nepasinaudoti ES parama? 
� Pritrūko žinių apie ES paramos gavimą, jos administravimą 
� Nesp÷jome laiku parengti visų dokumentų 
� Neigiamai įvertinome galimą ES paramos naudą 
� Kita (įrašykite) ______________________________________________________ 

 
6.2. Ar ateityje planuojate naudotis ES parama? 

� Jei taip, tada kokios naudos tikit÷s ateityje pasinaudojus numatoma ES parama? (galima 
pažym÷ti daugiau nei vieną atsakymą) 

a) Padid÷s įmon÷s investicijos 
b) Padid÷s įmon÷s eksportas 
c) Padid÷s įmon÷s pardavimai  
d) Padid÷s darbo našumas 
e) Kita (įrašykite)  

 
� Jei ne, tada d÷l kokių priežasčių neplanuojate pasinaudoti ES parama? 

a) Netikiu, kad tai pagerins įmon÷s darbo rezultatus 
b) Administravimas užima daug laiko ir yra nepatogus 
c) Kita (įrašykite) 

 
� Jeigu dar nežinote, tada nuo ko priklausys Jūsų sprendimas? 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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D÷kojame už atsakymus! 
 


