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SANTRAUKA 

Vertinimo tikslas, uždaviniai ir objektas 

Vertinimu, kuris buvo vykdomas 2014 m. liepos – 2015 m. vasario mėn., buvo siekiama nustatyti ES 
struktūrinės paramos poveikį Lietuvos konkurencingumo didinimui, siekiant atsiskaityti už Lietuvos 
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje (toliau – Strategijoje) numatytų 
tikslų įgyvendinimą. 
 
Vertinimui buvo iškelti du uždaviniai: 
 

1. Įvertinti veiksmų programų prioritetų (priemonių), prisidedančių prie Lietuvos 
konkurencingumo didinimo, tinkamumą, pakankamumą, suderinamumą ir efektyvumą; 

2. Įvertinti veiksmų programų prioritetų (priemonių), prisidedančių prie Lietuvos 
konkurencingumo didinimo, rezultatyvumą, poveikį ir tvarumą. 

 
Vertinimo objektas – konkurencingumui didinti skirtos priemonės, įgyvendintos 2007–2013 m. 
pagal veiksmų programas. Buvo identifikuotos 75 priemonės, kuriomis pagal jų intervencijos logiką ir 
tikslus bei įgyvendinamus projektus buvo siekiama prisidėti prie konkurencingumo didinimo 
Lietuvoje. Daugiausiai konkurencingumui skatinti skirtų priemonių buvo įgyvendinama pagal 
Ekonomikos augimo veiksmų programą. Į vertinimo objektą taip pat pateko Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės. Vertinime 
konkurencingumas buvo apibrėžtas, remiantis tiek Lietuvos ES paramos programiniais dokumentais, 
tiek Pasaulio ekonomikos forumo pateikiama konkurencingumo samprata. Atsižvelgiant į tai, buvo 
parengtas valstybės konkurencingumo intervencijų modelis ir visos 2007–2013 m. ES lėšomis 
vykdytos priemonės suskirstytos į tris intervencijų kategorijas: (1) aukštos pridėtinės vertės verslo 
skatinimo intervencijos (remiamas MTTP viešosios infrastruktūros gerinimas, tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas, inovatyvių įmonių skatinimas bei inovacijų sklaida ir inovacijų veikla), (2) verslo 
produktyvumo didinimo ir verslo aplinkos gerinimo intervencijos (remiamas įmonių veiklos 
produktyvumo didinimas, aukštos kvalifikacijos darbuotojų ugdymas, verslumo skatinimas ir 
investicijų pritraukimas, SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimas) bei (3) ekonominės 
infrastruktūros gerinimo intervencijos (finansuojamas IRT sprendimų diegimas ir infrastruktūros 
gerinimas, energetikos bei transporto infrastruktūros gerinimas). 

Vertinimo metodika 

Konkurencingumo sąvokos kompleksiškumas lėmė tai, kad ES struktūrinės paramos poveikis 
konkurencingumui galėjo būti vertinamas, analizuojant intervencijų įtaką valstybės (makrolygiu), ūkio 
šakos (mezolygiu) ar įmonių (mikrolygiu) konkurencingumui. Atliekant vertinimą, buvo nagrinėjamas 
ES paramos poveikis šalies konkurencingumo rodikliams – tiesioginiams rodikliams (atspindintiems 
paramos poveikį tiesioginiams konkurencingumo veiksniams) ir bendriesiems rodikliams 
(atspindintiems bendrąjį ES struktūrinės paramos poveikį Lietuvos konkurencingumui). Siekiant 
nustatyti ES paramos poveikį rodiklių pokyčiams, buvo derinami trys vertinimo būdai: teorija 
grįstas poveikio vertinimas, sektorinė atvejo studija ir makroekonometrinis modeliavimas. 
 
Teorija grįstas poveikio vertinimas apėmė du etapus: (1) pokyčių teorijų nustatymą ir loginių 
modelių, susiejančių problemas ir programos rengėjų prielaidas apie tų problemų sprendimui 
reikalingus veiksmus, sudarymą bei (2) teorijų patikrinimą, siekiant nustatyti, ar intervencijos 
paskatino planuotus pokyčius. Norint patikrinti pokyčių teorijas, buvo atliekami interviu su ES paramą 
administruojančių institucijų atstovais ir projektų vykdytojais, konkurencingumo klausimus 
nagrinėjančiais ekspertais. Taip pat buvo atlikta paramą gavusių įmonių apklausa apie ES intervencijų 
poveikį inovacijų diegimui, eksportui, darbo našumui, verslo aplinkos gerinimui ir pan. Teorija grįsto 
poveikio vertinimo rezultatus papildė sektorinė atvejo studija, kurioje išnagrinėtas ES paramos 
poveikis konkurencingumo rodikliams konkrečiame sektoriuje, t. y. kompiuterių, elektroninių ir 



 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas 

 

 
7 

optinių gaminių gamybos sektoriuje. Makroekonometrinio modeliavimo metodas buvo taikomas, 
siekiant šalies mastu nustatyti visos konkurencingumui didinti skirtos paramos poveikį 
konkurencingumo rodikliams. Taip pat buvo sumodeliuotas ES paramos poveikis keturiems 
sektoriams: pramonės, energetikos, statybų ir transporto. Kiekybiniai modeliavimo rezultatai papildė 
kokybines teorija grįsto poveikio vertinimo įžvalgas ir leido įvertinti agreguotą ES intervencijų 
poveikį, atsižvelgiant į atskirų priemonių tarpusavio sąveiką ir netiesioginius efektus. 
 
Atliekant vertinimą, buvo taikomi tinkamumo, suderinamumo, rezultatyvumo, poveikio ir tvarumo 
vertinimo kriterijai. Vertinimas apėmė laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 1 d. 

Intervencijų logikos ir tinkamumo analizės rezultatai 

2007–2013 m. Lietuvoje įgyvendintos konkurencingumui didinti skirtos intervencijos buvo gana 
adekvačios ir atitiko ES bei nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose, programose suformuluotus 
tikslus ir uždavinius. ES lėšomis finansuotos priemonės buvo pakankamai standartinės, mažai 
atsižvelgta į endogeninius faktorius, todėl svarbus buvo intervencijų įgyvendinimo procesas. Ne visų 
priemonių įgyvendinimas buvo sklandus, pavyzdžiui, dėl užtrukusio slėnių programų tvirtinimo 
užsitęsė ir projektų įgyvendinimo pradžia, mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektuose trūko 
institucinės lyderystės ir buvo taikoma verslo subjektams nepatraukli mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo projektų finansavimo schema, buvo skiriamas nepakankamas dėmesys mokslo 
rezultatų komercinimui. Lietuviška konkurencingumui didinti skirtų intervencijų logikos specifika 
buvo ta, kad didžioji lėšų dalis buvo nukreipta ne į tiesiogiai su konkurencingumo didinimu siejamas 
sritis (aukštos pridėtinės vertės verslo skatinimą, inovacijų diegimą ir pan.), o į prielaidų verslo 
subjektų konkurencingumui sudarymą (transporto, energetikos, IRT infrastruktūros kūrimą, kuriam 
skirta apie 57 proc. viso konkurencingumo didinimo lėšų paketo). Panašios logikos buvo laikomasi ir 
kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse, kur ES struktūrinė parama pirmiausiai buvo paskirstyta 
investicijoms į infrastruktūrą. 
 
Intervencijų tęstinis tinkamumas daugeliu atveju buvo užtikrintas, nes, reaguojant į socialinius ir 
ekonominius pokyčius, buvo perskirstomos paramos lėšos, daugiau finansavimo skiriant darbo vietų 
išlaikymui ir kūrimui, verslo finansavimo sąlygų gerinimui, eksporto skatinimui, didinamas paramos 
intensyvumas pagal kai kurias subsidijų priemones. Atitinkamai buvo sumažintas ES finansavimas, 
skirtas struktūriniams pokyčiams konkurencingumo didinimo srityje. Dėl trumpuoju laikotarpiu 
atsiradusios būtinybės efektyviai spręsti krizės metu kilusias problemas į šalį buvo nustumti ilgalaikiai 
valstybės tikslai MTTP srityje. 

Finansinių išteklių pasiskirstymo analizės rezultatai 

2007–2013 m. pagal į vertinimo objektą patekusias priemones konkurencingumui didinti buvo skirta 
apie 3,9 mlrd. EUR / 13,5 mlrd. Lt, iš kurių ES dalis – 3,7 mlrd. EUR / 12,7 mlrd. Lt. 
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Daugiausiai ES lėšų buvo skirta ekonominės infrastruktūros gerinimui – 57 proc. visos 
konkurencingumui didinti skirtų lėšų sumos (iš jų didžiausia dalis – transporto infrastruktūros 
techninių ir saugos parametrų gerinimui), o mažiausiai ES lėšų – aukštos pridėtinės vertės verslo 
skatinimo intervencijoms, kurioms skirta 17 proc. viso finansinio paketo (iš jų didžiausia dalis – MTTP 
viešosios infrastruktūros gerinimui). Daugiausiai konkurencingumui didinti skirtų ES paramos lėšų 
buvo išmokėta projektus vykdžiusioms biudžetinėms įstaigoms – 41 proc. Biudžetinės įstaigos buvo 
pagrindiniai tiek transporto, tiek IRT infrastruktūros gerinimo projektų vykdytojai, kurie įgyvendino 
mažiau, bet pakankamai didelės finansinės apimties projektų. Reikšminga ES struktūrinės paramos 
lėšų dalis atiteko uždarosioms akcinėms bendrovėms – 21 proc. visų konkurencingumui didinti 
išmokėtų lėšų. Kitaip nei biudžetinės įstaigos, verslo įmonės įgyvendino pakankamai daug, tačiau 
smulkesnių projektų, o paramos lėšomis galėjo pasinaudoti didesnis verslo subjektų (ypač SVV) 
skaičius. 
 
2/3 visų konkurencingumui didinti skirtų ES paramos lėšų(73 proc.), išmokėtų projektų vykdytojams, 
buvo pervesti kitiems ūkio subjektams (prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, rangovams). Įvertinus 
išmokėtos paramos pasiskirstymą pagal projektų vykdytojų sektorius, nustatyta, kad didžioji dalis lėšų 
išmokėta viešojo valdymo ir gynybos, transporto bei švietimo sektoriuose veikusiems subjektams. 
Išanalizavus finansinių išteklių pasiskirstymą pagal tiekėjų sektorius, nustatyta, kad absoliuti 
dauguma visų išmokėtų lėšų (74 proc.) galiausiai atiteko ūkio subjektams statybų sektoriuje. 
Atsižvelgiant į tai, kad 2007–2013 m. didelė dalis ES lėšomis finansuotų projektų buvo skirti 
infrastruktūrai kurti, toks paramos lėšų pasiskirstymas atrodo natūralus. 

Suderinamumo analizės rezultatai 

Lietuvoje įgyvendintos konkurencingumo didinimo intervencijos buvo suderintos tarpusavyje: buvo 
derinamos „minkštosios“ ir „kietosios“ priemonės (infrastruktūros kūrimas ir specialistų, kurie galėtų 
naudotis sukurta infrastruktūra, apmokymas; materialinės investicijos įmonėse ir jose dirbančių 
asmenų mokymai), teikiama parama veiklų ciklams (pavyzdžiui, remtas inovacijų skatinimo ciklas nuo 
idėjos testavimo iki konkrečių mokslinių tyrimų projektų įgyvendinimo), derinamos finansų 
inžinerijos priemonės. Vis dėlto 2007–2013 m. nebuvo kreipiama pakankamai dėmesio į ES 
struktūrinės paramos intervencijų suderinamumą su kitomis nacionalinio lygio priemonėmis 
(reguliacinėmis, mokestinėmis), nors konkurencingumo didinimo srityje toks suderinamumas dažnai 
yra svarbesnis nei ES lėšomis finansuojamų intervencijų tarpusavio suderinamumas. 

Rezultatyvumo analizės rezultatai 

2007–2013 m. daugelio konkurencingumui didinti skirtų priemonių rodikliai buvo pasiekti ir viršyti 
(pavyzdžiui, tyrėjų gebėjimų stiprinimui, žmogiškųjų išteklių tobulinimui įmonėse, eksporto 
skatinimui, IRT sprendimų diegimui skirtų priemonių rodikliai). Vis dėlto egzistavo atotrūkis tarp 
priemonių ir projektų suplanuotų pasiekti tikslų ir strateginio konteksto rodiklių, nes daugelis 
įgyvendintų priemonių nebuvo tokio masto, kad galėtų pakeisti strateginį kontekstą šalyje ir paskatinti 
struktūrinius pokyčius. Mažesnė pažanga buvo padaryta, įgyvendinant inovacijų sklaidos ir tinklų 
veiklos skatinimo intervencijas, o tai lėmė vėlyvesnė priemonių įgyvendinimo pradžia, taip pat 
mažesnis klasterių kūrimui skirtų priemonių populiarumas. Pagal daugelį verslo produktyvumui 
skatinti skirtų priemonių buvo pasiekti ar viršyti pritrauktų privačių investicijų rodikliai, o tai 
iliustruoja, kad verslas pakankamai aktyviai nuosavu indėliu prisidėjo prie priemonių įgyvendinimo. 
 
Pagrindinės problemos, su kuriomis buvo susidurta, įgyvendinant konkurencingumui didinti skirtas 
intervencijas, buvo susijusios su nepakankamais projektų vykdytojų administraciniais gebėjimais 
(rengiant ataskaitas ir teikiant mokėjimo prašymus), užsitęsusiais rangos darbais ir papildomo 
finansavimo poreikiu dėl išaugusių statybos darbų kaštų, viešųjų pirkimų problemomis (pavyzdžiui, 
dėl didelės konkurencijos IRT sektoriuje buvo dažni konkursų rezultatų apskundimai ir teismai), 
politinio ciklo nenuoseklumu, teisinės bazės pokyčiais. Finansų inžinerijos priemonių atveju kilo 
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sunkumų pritraukiant nuosavo finansavimo lėšas, problemų kėlė tokių instrumentų įgyvendinimo 
patirties stoka. 

Poveikio ir tvarumo analizės rezultatai 

2007–2013 m. ES struktūrinių fondų finansuotos konkurencingumo didinimo intervencijos Lietuvoje 
buvo svarbus lėšų šaltinis, garantavęs užsakymus vietinėms įmonėms ir leidęs daugiau produkcijos 
tiekti vidaus rinkai, didinęs vidaus vartojimą ir bendrąjį vidaus produktą. ES struktūrinės paramos 
lėšos buvo itin svarbios, kilus ekonomikos krizei, nes ES investicijos buvo esminis kai kurių veiklų 
finansavimo šaltinis. 
 
Poveikis makrolygiu. ES investicijos darė didžiausią poveikį tokiems konkurencingumo rodikliams 
kaip investicijos į bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą, TUI pritraukimas, BVP, tenkantis vienam 
gyventojui, plačiajuosčio ryšio interneto skvarba, viešųjų paslaugų perkėlimas į e. erdvę, tyrėjų 
skaičiaus augimas viešajame sektoriuje, o mažiausią poveikį turėjo rodikliams, matuojantiems 
aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų prekių eksportą, krovinių vežimą keliais ir geležinkeliais 
bei keleivių srautą oro uostuose, santykinius kainų lygius, prekių ir paslaugų kainų pokyčius ir kt. 
 
Kadangi maždaug 70 proc. konkurencingumo didinimui išmokėtų lėšų į Lietuvos ekonomiką įsiliejo 
per materialines investicijas, didžiausią poveikį ES parama turėjo investicijų į bendrojo pagrindinio 
kapitalo formavimą augimui. Šis poveikis bus dar didesnis ilguoju laikotarpiu, o dėl šių investicijų augs 
ir namų ūkių vartojimas. Atsižvelgiant į tai, kad investicijos į bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą 
yra vienas iš bendrojo vidaus produkto komponentų, galima teigti, kad parama darė teigiamą poveikį 
ir BVP augimui. 2007–2013 m. dėl investuotų ES paramos lėšų BVP Lietuvoje buvo 3,2 mlrd. EUR / 
11,1 mlrd. Lt didesnis, lyginant su situacija be paramos. Pavyzdžiui, vien 2013 m. šalies BVP buvo 
maždaug 3 proc. didesnis nei tuo atveju, jei konkurencingumo didinimui skirtos lėšos nebūtų buvusios 
investuotos. Dėl šios priežasties padidėjo ir vienam gyventojui tenkantis BVP, kuris apibūdinamas kaip 
vienas iš ekonominės gerovės šalyje indikatorių. 2013–2015 m. vienam gyventojui tenkantis BVP buvo 
3 proc. didesnis, lyginant su scenarijumi be paramos. 
 
ES struktūrinės paramos lėšos taip pat svariai prisidėjo prie tiesioginių užsienio investicijų 
pritraukimo, nes dėl investuotos paramos 2007–2013 m. TUI santykis su BVP buvo 16 proc. punkto 
didesnis, lyginant su scenarijumi be paramos. Lietuvoje buvo laikomasi užsienio investuotojų 
pritraukimo strategijos, individualias paskatas derinant su infrastruktūrinėmis investicijomis. ES 
struktūrinė parama krizės metu prisidėjo prie valdžios ir verslo lėšų, skiriamų MTTP, išlaikymo. 
Paminėtina, kad ES paramos lėšos viešajai MTTP infrastruktūrai sudarė apie 28 proc. visų 2007–
2013 m. valdžios sektoriaus išlaidų MTTP, o pagal ES remtas priemones pritrauktos privačios 
investicijos sudarė apie 17 proc. visų to laikotarpio verslo išlaidų MTTP Lietuvoje. Itin didelį poveikį 
ES parama darė rodikliams, susijusiems su plačiajuosčio interneto ryšio skvarba, kuri buvo išimtinai 
finansuojama ES lėšomis, bei viešųjų paslaugų perkėlimu į e. erdvę (pavyzdžiui, apie 35 proc. viešųjų 
paslaugų, kuriomis buvo galima pasinaudoti 2013 m. pabaigoje, buvo perkeltos į e. erdvę ES paramos 
lėšomis). 
 
Mažesnį poveikį konkurencingumui skirtos paramos lėšos darė prekių ir paslaugų eksportui, taip pat 
aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų eksportui. Trumpuoju laikotarpiu prekių ir paslaugų 
eksporto rodiklį labiau veikė paklausos pokyčiai užsienio rinkose. Ilguoju laikotarpiu kiekybinis 
materialinių investicijų augimas padidins šalies eksporto galimybes užsienio rinkose, todėl neigiamas 
paramos poveikis prekybos balansui mažės, o eksportas augs. Aukštųjų ir vidutiniškai aukštų 
technologijų prekių eksportą stipriau veikė ne ES parama, bet išoriniai veiksniai, t. y. spartus kitų 
ekonomikos sektorių, kurie nepriskiriami aukštųjų technologijų sektoriui, eksporto augimas po krizės, 
užgožęs aukštųjų technologijų sektoriaus eksportą, taip pat didelis faktiškai visų aukštųjų technologijų 
sektoriaus sričių (išskyrus farmaciją) eksporto nuosmukis. 
 
ES paramos lėšomis pasiekti rezultatai bus tvarūs, pasibaigus projektų įgyvendinimui, o ES paramos 
poveikis rodiklių pokyčiams išliks, pasibaigus paramos lėšų mokėjimui. Pratęsus poveikio vertinimą 
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iki 2020 m., matyti, kad ES paramos poveikis kai kuriems rodikliams (pavyzdžiui, investicijoms į 
pagrindinio kapitalo formavimą, prekių ir paslaugų eksportui) sustiprės. Kitiems rodikliams 
(pavyzdžiui, TUI santykiui su BVP, vienam gyventojui tenkančiam BVP, vidutiniam darbo užmokesčiui, 
darbo našumui, užimtumo ir nedarbo lygiui) ES investicijų poveikis susilpnės, tačiau išliks teigiamas. 
Rezultatų tvarumą ir poveikio tęstinumą užtikrins tinkamai veikiančios institucinės struktūros, 
parengta teisinė bazė, suplanuotos tolimesnės investicijų kryptys. Sukurtos MTTP viešosios 
infrastruktūros rezultatų tvarumą užtikrins patvirtinta slėnių kūrimo ir plėtros koncepcija, kurioje 
numatytas bendrų mokslo ir verslo projektų įgyvendinimas pagal sumanios specializacijos kryptis, 
naudojantis sukurta infrastruktūra. 
 
Poveikis mezolygiu. Įvertinus ES paramos poveikį sektoriams (statybų, transporto, energetikos ir 
pramonės), nustatyta, kad poveikis statybų sektoriui yra trumpalaikis ir pasireiškiantis tik tuo metu, 
kol yra įgyvendinami projektai (statybų sektoriaus įmonės yra pagrindinės paslaugų teikėjos, 
įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus). Daugelis sektoriuje sukurtų darbo vietų 
– taip pat trumpalaikės. Pagrindiniai konkurencingumo didinimui išmokėtos ES struktūrinės paramos 
ilgalaikės naudos gavėjai yra pramonės ir transporto sektoriai, kuriuose pridėtinės vertės kūrimo, 
darbo vietų išsaugojimo, investicijų pritraukimo bei prekių ir paslaugų eksporto apimčių augimo 
nauda pasireiškė labiausiai. 
 
Atskirai išnagrinėjus vieną iš pramonės sektoriaus šakų (kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių 
gamybos šaką), nustatyta, kad dėl paramos augo šios ūkio šakos įmonių išlaidos moksliniams 
tyrimams ir technologinei plėtrai. ES paramą gavusios šios ūkio šakos įmonės padidino savo 
konkurencingumą ir pradėjo gaminti aukštesnės pridėtinės vertės produktus. Vertinant absoliučiais 
skaičiais, ES paramą gavusių įmonių sukuriama pridėtinė vertė 2007–2012 m. išaugo 70 proc., o ES 
paramos negavusių įmonių nukrito 17 proc. ES paramos lėšos leido padidinti įmonių investicijas į 
materialinį turtą, leido išlaikyti ar netgi šiek tiek padidinti eksporto apimtis. 
 
Poveikis mikrolygiu. ES investicijų poveikis įmonių konkurencingumo rodikliams buvo teigiamas. 
Daugelis paramą gavusių įmonių investavo į mokslinių tyrimų vykdymą ir jų rezultatų taikymą, 
pradėjo gaminti naujus produktus ar teikti paslaugas, įmonėse buvo įdiegtos naujos technologijos ar 
optimizuoti veiklos procesai, sukurtos naujos darbo vietos, išaugo įmonių eksportas, buvo išspręstos 
užsienio rinkų identifikavimo ir eksporto partnerių suradimo problemos. 
 
Bendras poveikio įvertinimas. Veiksmų programų intervencijos 2007–2013 m. darė teigiamą 
poveikį konkurencingumo rodiklių pokyčiams ir Lietuvos ekonomikos augimui, tačiau kitų 
egzogeninių veiksnių (ypač – ekonominės krizės) įtaka daugeliu atveju buvo stipresnė. Dėl ekonominio 
sunkmečio beveik visų rodiklių reikšmės 2007–2013 m. sumažėjo, o kai kurių – dar ir negrįžo į iki 
krizės buvusį lygį. ES struktūrinės paramos intervencijos dar nepaskatino struktūrinių pokyčių 
konkurencingumo didinimo srityje, o tai lėmė tokios priežastys kaip žemos pridėtinės vertės 
ekonomika, gana menki valstybės pajėgumai, nepakankamas ES intervencijų suderinamumas su 
nacionalinėmis (neinvesticinėmis) priemonėmis. Lietuva toliau orientavosi į vidutinio ir žemesnio 
lygio pramonės gaminių eksportą, o aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų prekių, kurios didina 
šalies konkurencingumą, eksporto dalis išliko nedidelė. 
 
Proveržio inovacijų diegimo srityje taip pat dar nebuvo pasiekta, o Lietuvos padėtis tarp kitų ES 
valstybių, vertinant pagal inovacijų diegimo rodiklius, nepasikeitė. Didžioji MTEP išlaidų dalis 
Lietuvoje 2007–2013 m. atiteko infrastruktūros kūrimui ir fundamentiniams moksliniams tyrimams, o 
eksperimentinei plėtrai ar naujiems produktams kurti nukreiptos lėšos buvo vienos mažiausių ES. 
Moksliniai tyrimai dažniausiai nebuvo orientuoti į socialinius ir ekonominius poreikius, kurie aktualūs 
verslui. Neskatinant eksperimentinės plėtros, šioje srityje susidarė vakuumas. 2007–2013 m. inovacijų 
poveikis šalies ekonomikai buvo itin menkas, o jį dar labiau mažino ekonominė krizė, privertusi 
didesnį finansavimą skirti trumpalaikėms problemoms spręsti (gerinti verslo finansavimo sąlygas, 
kurti darbo vietas), o ne ilgalaikiams tikslams inovacijų plėtros srityje įgyvendinti. 
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1 VERTINIMO OBJEKTAS IR METODOLOGIJA 

 

1.1 VERTINIMO POREIKIS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR KLAUSIMAI 

Siekiant gerinti Lietuvos konkurencingumo potencialą ir ekonominę aplinką, 2007–2013 m. šioje 
srityje buvo investuojamos ES struktūrinės paramos lėšos. Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės 
paramos panaudojimo strategijoje (toliau – Strategija) išskirta atskira prioritetinė kryptis, skirta 
ekonomikos konkurencingumo didinimui. Šios prioritetinės krypties tikslų buvo siekiama, 
įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos (toliau – EAVP) priemones. Be to, prie 
konkurencingumo didinimo prisidėjo ir kai kurios kitų veiksmų programų – Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos (toliau – ŽIPVP) ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (toliau – 
SSVP) – priemonės. 2007 m. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino šalies ūkio konkurencingumo 
sėkmės rodiklių, atspindinčių Strategijos įgyvendinimą, sąrašą.1 Sąrašą sudaro 28 rodikliai, 
iliustruojantys makroekonominės aplinkos, užimtumo, inovacijų ir mokslinių tyrimų, pramonės ir 
verslo aplinkos, žemės ūkio, sveikatos, transporto, aplinkos būklės ir užsienio prekybos pokyčius. 
 
Siekiant nustatyti, kaip ir kiek ES struktūrinės paramos lėšos, skirtos šalies ūkio konkurencingumo 
didinimui, prisidėjo prie konkrečių šalies ūkio konkurencingumo rodiklių pokyčių, atliekamas ES 
struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas. 
 
Vertinimo tikslas – nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikį Lietuvos 
konkurencingumo didinimui, siekiant atsiskaityti už Strategijoje numatytų tikslų pasiekimą. Siekiant 
vertinimo tikslo, suplanuoti du vertinimo uždaviniai: 
 

1. Įvertinti veiksmų programų prioritetų (priemonių), prisidedančių prie Lietuvos 
konkurencingumo didinimo, tinkamumą, pakankamumą, suderinamumą ir efektyvumą; 

2. Įvertinti veiksmų programų prioritetų (priemonių), prisidedančių prie Lietuvos 
konkurencingumo didinimo, rezultatyvumą, poveikį ir tvarumą. 

 
Kiekvienam vertinimo uždaviniui įgyvendinti suformuluoti atskiri vertinimo klausimai. Siekiant 
pateikti išsamius ir argumentuotus atsakymus į vertinimo klausimus, buvo iškelti 
detalizuojantys/patikslinantys (operacionalizuoti) klausimai. Atsakant į klausimus, įgyvendinamos 
konkrečios vertinimo veiklos. 
 
1 lentelė. Vertinimo uždavinių, klausimų ir veiklų tarpusavio sąsajos 

Vertinimo 
uždaviniai 

Vertinimo klausimai Operacionalizuoti vertinimo 
klausimai 

Vertinimo 
veiklos 

1. Įvertinti 
veiksmų 
programų 
prioritetų 
(priemonių), 
prisidedančių prie 
Lietuvos 
konkurencingumo 
didinimo, 
tinkamumą, 
pakankamumą, 
suderinamumą ir 
efektyvumą 

1.1. Kaip keitėsi Lietuvos 
socialinė – ekonominė situacija ir 
šalies ūkio konkurencingumo 
sėkmės rodikliai? Palyginti šių 
rodiklių dinamiką Lietuvoje, ES 
valstybėse ir Baltijos jūros 
regiono šalyse. 

- Ar ir kaip nuo veiksmų programų 
įgyvendinimo pradžios keitėsi šalies 
ūkio konkurencingumo sėkmės 
rodikliai ir veiksmų programų 
strateginiai konteksto rodikliai? 
Kokios pagrindinės priežastys 
nulėmė rodiklių pokyčius? 
- Kokia buvo/yra Lietuvos padėtis 
lyginant su ES vidurkiu ir Baltijos 
jūros regiono valstybėmis? 
- Kaip keitėsi Lietuvos 
konkurencingumas remiantis kitų 
tarptautinių organizacijų (Pasaulio 

1. Konteksto 
analizė 

                                                 
1 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. X-1225 „Dėl šalies ūkio konkurencingumo sėkmės rodiklių 
bei žinių ir inovacijų infrastruktūros valstybei svarbių ekonominių projektų patvirtinimo“. 
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Vertinimo 
uždaviniai 

Vertinimo klausimai Operacionalizuoti vertinimo 
klausimai 

Vertinimo 
veiklos 

ekonomikos forumo, Tarptautinio 
vadybos plėtros instituto, Pasaulio 
banko) atliktais vertinimais? 

1.2. Kokie yra ES reglamentų ir 
nacionalinių strateginių 
dokumentų reikalavimai 2007–
2013 m. laikotarpiu dėl 
ekonomikos konkurencingumo 
didinimo? 

- Kokios pagrindinės prioritetinės 
ekonomikos konkurencingumo 
didinimo sritys ir tikslai yra išskirti 
ES dokumentuose ir strategijose 
2007–2013 m. laikotarpiu? Kaip šie 
tikslai buvo įtvirtinti Lietuvos 
nacionaliniuose dokumentuose ir 
strategijose?  

1.3. Kurie veiksmų programų 
prioritetai (priemonės) prisidėjo 
prie Strategijoje numatytų 
ekonomikos konkurencingumo 
didinimo uždavinių 
įgyvendinimo? 

- Kurios veiksmų programų 
priemonės tiesiogiai prisidėjo prie 
konkurencingos ekonomikos 
prioritetinės krypties uždavinių 
įgyvendinimo? 
- Koks jų „svoris“ (skirtos lėšos, 
įgyvendintų projektų skaičius, 
biudžetas) lyginant su kitais 
Strategijos tikslais? 

2. Intervencijų 
logikos ir 
tinkamumo 
analizė 

1.4. Aprašyti veiksmų programų 
prioritetų (priemonių), 
prisidedančių prie ekonomikos 
konkurencingumo didinimo, 
intervencijų logiką ir išnagrinėti 
intervencijų tęstinį tinkamumą 
veiksmų programų įgyvendinimo 
laikotarpiu. 

- Kokia yra bendra prioritetų ir 
priemonių, prisidedančių prie 
konkurencingumo didinimo, 
intervencijų logika (problemos, 
tikslai, siekiami rezultatai)? 
- Kaip šie prioritetai ir priemonės 
atitinka socialines ir ekonomines 
šalies, Baltijos jūros regiono, ES ūkio 
konkurencingumo problemas ir 
vyraujančias konkurencingumo 
didinimo teorijas? 
- Kokias veiklas numatyta remti, 
siekiant užsibrėžtų tikslų? Ar jos 
tinkamos šiems tikslams pasiekti?  
- Ar ir kaip veiksmų programų 
intervencijų, skirtų 
konkurencingumo didinimui, logika 
keitėsi įgyvendinimo laikotarpiu? 

1.5. Išnagrinėti intervencijų, 
prisidedančių prie ekonomikos 
konkurencingumo didinimo, 
pakankamumą: nustatyti šių 
intervencijų, mastą ir struktūrą 
(lėšų sumą iš viso; pagal 
Strategijoje keliamus uždavinius; 
pagal priemones ir pagal jas 
įgyvendinamų projektų skaičių, 
pareiškėjo tipą, projekto dydį). 

- Kaip konkurencingumo didinimui 
skirtos lėšos buvo paskirstytos tarp 
priemonių/ projektų? 
- Kaip lėšos buvo paskirstytos pagal 
intervencijų grupes? 
- Kaip lėšos pasiskirstė pagal 
atskirus ūkio sektorius? 
- Ar toks lėšų paskirstymas atitinka 
tikslinių grupių poreikius/ 
vyraujančias konkurencingumo 
problemas ir konkurencingumo 
didinimo teorijas? 

3. Finansinių 
išteklių 
paskirstymo 
analizė 

1.6. Išnagrinėti intervencijų, 
prisidedančių prie ekonomikos 
konkurencingumo didinimo, 
tarpusavio suderinamumą. 

- Kokiu mastu užtikrintas 
konkurencingumo didinimui skirtų 
priemonių vidinis (tarp 
konkurencingumo didinimo 
intervencijų grupių priemonių) 
suderinamumas? 
- Ar konkurencingumo didinimui 
skirtos priemonės papildė viena 

4. Intervencijų 
suderinamumo 
analizė 
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Vertinimo 
uždaviniai 

Vertinimo klausimai Operacionalizuoti vertinimo 
klausimai 

Vertinimo 
veiklos 

kitą/prieštaravo viena 
kitai/konkuravo viena su kita? 

1.7. Išnagrinėti konkurencingumo 
didinimui skirtų priemonių 
suderinamumą su kitais 
programiniais, strateginiais 
dokumentais. (papildomas 
vertinimo klausimas) 

- Kokiu mastu užtikrintas 
konkurencingumo didinimui skirtų 
priemonių išorinis (su kitais 
programiniais, strateginiais 
dokumentais) suderinamumas? 
- Ar šios priemonės papildė viena 
kitą siekiant valstybės politikos 
tikslų/ prieštaravo viena kitai/ 
konkuravo viena su kita? 

2. Įvertinti 
veiksmų 
programų 
prioritetų 
(priemonių), 
prisidedančių prie 
Lietuvos 
konkurencingumo 
didinimo, 
rezultatyvumą, 
poveikį ir tvarumą 

2.1 Koks Veiksmų programose 
numatytų rodiklių (produkto ir 
rezultato), susijusių su 
konkurencinga ekonomika, 
pasiekimas (rezultatyvumas)?  

- Kokie yra faktiniai intervencijų, 
skirtų konkurencingumo didinimui, 
produktai ir rezultatai lyginant su 
planuotais? 
- Ar fizinė priemonių įgyvendinimo 
pažanga atitinka finansinę pažangą? 
- Kokios rodiklių nepasiekimo/ 
viršijimo priežastys? 

5. Intervencijų 
rezultatyvumo 
analizė 

2.2. Ar pasiekti Strategijoje ir 
veiksmų programose planuoti 
konkurencingos ekonomikos 
prioriteto tikslai ir uždaviniai? 

- Kokie buvo paramos, skirtos 
aukštos pridėtinės vertės verslo 
skatinimui, teikimo rezultatai? 
- Kokie buvo paramos, skirtos verslo 
produktyvumo ir verslo aplinkos 
gerinimui, teikimo rezultatai? 
- Kokie buvo paramos, skirtos 
ekonominės infrastruktūros 
(informacinių ir ryšių technologijų, 
energetikos ir transporto) gerinimui, 
teikimo rezultatai?  

2.3. Kokį poveikį Strategijoje ir 
veiksmų programose numatytų 
strateginio konteksto rodiklių ir 
šalies ūkio konkurencingumo 
sėkmės rodiklių pasiekimui 
turėjo veiksmų programų 
intervencijos, prisidedančios prie 
ekonomikos konkurencingumo 
didinimo? 

- Ar intervencijos prisidėjo prie 
konkurencingumo rodiklių, 
atspindinčių aukštos pridėtinės 
vertės verslo, verslo produktyvumo 
ir verslo aplinkos, ekonominės 
infrastruktūros situaciją, pokyčių? 
Kodėl prisidėjo/ neprisidėjo? Kaip 
(kokiais būdais) prisidėjo? Koks yra 
šių intervencijų prisidėjimo mastas?  
- Kokie išorės veiksniai darė 
didžiausią įtaką priemonių 
įgyvendinimui? 
- Kokį poveikį įgyvendintos 
priemonės turėjo atskirų ūkio 
sektorių konkurencingumui? 

6. Intervencijų 
poveikio 
analizė 

2.4. Kurie veiksmų programų 
prioritetai ir priemonės labiausiai 
prisidėjo prie ekonomikos 
konkurencingumo didinimo? 
Geros praktikos pavyzdžiai. 

- Kurios priemonės, remiantis 
intervencijų grupių logika, labiausiai 
prisidėjo prie Lietuvos 
konkurencingumo pokyčių? 
- Kokie yra priemonių, prisidėjusių 
prie konkurencingumo didinimo, 
gerosios praktikos pavyzdžiai? Kaip 
ateityje jie gali būti pritaikomi toliau 
siekiant didinti Lietuvos 
konkurencingumą? 

2.5. Ar veiksmų programų 
rezultatai ir poveikis atitinka 
tikslinių grupių poreikius ir 

- Kaip įgyvendintos intervencijos 
prisidėjo prie tikslinėms grupėms 
aktualiausių problemų sprendimo?  
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Vertinimo 
uždaviniai 

Vertinimo klausimai Operacionalizuoti vertinimo 
klausimai 

Vertinimo 
veiklos 

interesus? - Kaip tikslinės grupės vertina 
pasiektų rezultatų kokybę? 

2.6. Kokius nenumatytus 
pokyčius lėmė ekonomikos 
konkurencingumo didinimui 
skirtos intervencijos? 

- Ar ir koks buvo neplanuotas 
intervencijų poveikis tikslinėms ir 
kitoms grupėms? Kokios priežastys 
tai nulėmė? 

2.8. Išnagrinėti rezultatų ir 
poveikio tvarumą. 

- Ar intervencijų įgyvendinimo 
rezultatai ir poveikis yra tvarūs? 
- Kaip būtų galima užtikrinti didesnį 
rezultatų ir poveikio tvarumą? 

7. Intervencijų 
tvarumo 
analizė 

2.10. Identifikuoti gerąją ir 
blogąją patirtį įgyvendinant 
intervencijas ir pateikti 
rekomendacijas dėl tolimesnio ES 
struktūrinės paramos 
panaudojimo, siekiant stiprinti 
Lietuvos ūkio konkurencingumą. 
(papildomas vertinimo klausimas) 

- Kokie yra Lietuvos 
konkurencingumo didinimo 
prioritetai ir priemonės 2014–
2020 m. laikotarpiu?  
- Kokios yra intervencijų 
įgyvendinimo sėkmės sąlygos? 
- Kaip įgyta patirtis gali būti 
pritaikoma tobulinant ES 
struktūrinės paramos panaudojimą 
ir didinant Lietuvos 
konkurencingumą? 
- Ar 2014–2020 m. laikotarpio 
programiniuose dokumentuose 
atsižvelgta  į praeities pamokas? 

8. Išvadų ir 
rekomendacijų 
formulavimas 

 

1.2 VERTINIMO TEORINIS MODELIS 

Atlikus teorinės literatūros apžvalgą, nustatyta, kad vertinant konkurencingumą reikia atskirti tris 
lygius – valstybės, ūkio šakos ir įmonių, – turinčius skirtingus tikslus ir apimančius skirtingus 
veiksnius.2 Konkurencingumo sąvoka negali būti paaiškinama tik valstybės produktyvumo gebėjimais 
(konkurencingumo samprata makrolygiu), kaip teigia merkantilistinės mokyklos atstovai, šalies ūkio 
konkurencingumą laikantys proporcingu užsienio prekybos balanso dydžiui, t. y. konkurencingomis 
laikantys tas šalis, kurių eksportas viršija importą, ar klasikinės ir neklasikinės mokyklų atstovai, kurie 
konkurencingumą vertina pirmiausiai per produkcijos gamybos sąnaudas.3 Ne mažiau svarbu vertinti 
ūkio sektorių ir atskirų įmonių konkurencingumą.4 
 
Analizuojant šalių produktyvumą, buvo iškelta idėja, jog produktyvumas pirmiausia prasideda įmonių 
lygyje, tam tikrą prekę ar paslaugą gebant pagaminti greičiau, pigiau ir geresnės kokybės nei 
konkurentai. Taigi, laikui bėgant buvo suprasta, jog tarptautinėje prekyboje pirmiausia konkuruoja ne 
valstybės, o įmonės (konkurencingumo mikrolygio samprata). Valstybės negali būti konkurencingos 
kaip visuma, tačiau jos gali turėti konkurencinį pranašumą konkrečiuose ūkio sektoriuose ar gaminant 
konkrečius produktus / paslaugas. Valstybės atlieka pagrindinį vaidmenį formuojant ekonominę 
politiką ir sukuriant įmonių konkurencingumą skatinančią aplinką. Valstybės konkurencingumas ūkio 
sektoriaus lygiu yra bendrai apibrėžtas pramonės ar jos sektoriaus gebėjimu pasiekti didžiausią 
efektyvumo lygį ir konkuruoti su užsienio įmonėmis. 
 
ES struktūrinės paramos poveikis konkurencingumui visapusiškai ir kompleksiškai gali būti įvertintas 
analizuojant atitinkamų intervencijų poveikį valstybės, pramonės / ūkio šakų ir atskirų įmonių 
                                                 
2 Hatzichronoglou T. „Globalisation and Competitiveness: relevant indicators.“ OECD Science, Technology and Industry 
Working Papers, 1996, 4. 
3 Staskevičiūtė G., R. Tamošiūnienė „Šalies konkurencingumas: sampratos raida laiko perspektyvoje.“ Verslas: teorija ir 
praktika, 11(2), 2010, 162. 
4 Arslan N. ir H. Tathdil „Defining and Measuring Competitiveness: A comparative Analysis of Turkey With 11 Potential Rivals.“ 
International Journal of Basic & Applied Sciencies IJBAS-IJENS, 12(2), 2012, 34. 
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konkurencingumui. Atsižvelgiant į tai, ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui 
vertinime vadovaujamasi konkurencingumo sąvoka, kuri apima ne tik valstybės, tačiau ir ūkio šakos 
bei įmonių lygius. 
 

 
 
Konkurencingumo makro lygiui yra priskiriamos tokios netiesioginį poveikį įmonių 
konkurencingumui turinčios veiksnių grupės kaip makroekonominė politika (monetarinė ir fiskalinė) 
bei socialinė infrastruktūra ir institucijos (angl. social infrastructure and political institutions – SIPI). 
Socialinė infrastruktūra ir institucijos apima tokius veiksnius kaip žmonių gebėjimai, institucijų 
efektyvumas ir teisės viršenybė (skaidrumas, nusikalstamumo lygis šalyje ir kt.). Pasaulio ekonomikos 
forumas (toliau – PEF) esminius žmogiškuosius gebėjimus, pagrindinį išsilavinimą, sveikatos apsaugą, 
švarią aplinką priskiria makro lygio konkurencingumo veiksniams. Anot PEF, šie veiksniai sudaro 
sąlygas žmonėms aktyviai ir efektyviai dalyvauti ekonominėje veikloje.5  
 
PEF išskiria ir tiesioginį poveikį įmonių / ūkio šakos konkurencingumui turinčių veiksnių grupes: 
verslo aplinkos kokybė (angl. quality of the microeconomic business environment) bei įmonių veiklos ir 
strategijų kompleksiškumas (angl. sophistication of company operations and strategy). Verslo aplinkos 
kokybė gali būti apibūdinama kaip išorės veiksnių visuma, turinti stiprų tiesioginį poveikį įmonių 
produktyvumui – produktyviai įmonių veiklai yra būtina aukštos kvalifikacijos darbo jėga, efektyvi 
administracinė ir fizinė infrastruktūra, patikimi tiekėjai, mokslo ir tyrimų institucijos, intensyvi 
konkurencija.6 Anot ekonomisto M. E. Porter, verslo aplinkos kokybė priklauso nuo veiksnių sąlygų 
(angl. factor (input) conditions), paklausos charakteristikų (angl. demand industries), įmonių strategijų 
konteksto (angl. context for strategy and rivalry) bei susijusių ir palaikančių ūkio šakų ir klasterių 
(angl. supporting and related industries and clusters). 
 
Remiantis tiesioginių ir netiesioginių konkurencingumo veiksnių klasifikacija, vertinime buvo 
parengtas valstybės ekonomikos konkurencingumo modelis. Atsižvelgiant į Strategijoje ir veiksmų 
programose pateiktą informaciją, buvo rekonstruota programos rengėjų logika, kaip ES struktūrinės 
paramos lėšomis turėtų būti didinamas šalies konkurencingumas. Remiantis Strategijoje įvardintais 
uždaviniais, Lietuvos konkurencingumo didinimui skirtos priemonės buvo suskirstytos į tris 
pagrindines grupes, kurios pristatomos lentelėje. 
 
2 lentelė. Intervencijų, skirtų Lietuvos konkurencingumo didinimui, grupės 

Intervencijų grupė Intervencijų subgrupės 

1. Aukštos pridėtinės vertės verslo 
skatinimo intervencijos  

1.1. MTTP viešosios infrastruktūros gerinimo intervencijos 
1.2. Tyrėjų gebėjimų stiprinimo intervencijos 
1.3. Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijos 
1.4. Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijos 

2. Verslo produktyvumo didinimo ir 
verslo aplinkos gerinimo 
intervencijos 

2.1. Įmonių veiklos produktyvumo didinimo intervencijos 
2.2. Darbo jėgos ir aukščiausios kvalifikacijos (specializuotų) 
specialistų pasiūlos užtikrinimo intervencijos 
2.3. Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo intervencijos 
2.4. SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimo intervencijos 

3. Ekonominės infrastruktūros 
gerinimo intervencijos 

3.1. IRT sprendimai ir infrastruktūros gerinimo intervencijos 
3.2. Energetikos infrastruktūros gerinimo ir integracijos į ES elektros 
ir dujų rinkas intervencijos 
3.3. Transporto infrastruktūros techninių ir saugos parametrų 
gerinimo ir plėtros intervencijos 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

                                                 
5 Ten pat, 47. 
6 Ten pat, 48. 

Konkurencinga laikoma tokia ekonomika, kai valstybė, siekdama ilgalaikio augimo ir šalies piliečių 
gerovės, sukuria tokią aplinką, kurioje veikia produktyvios įmonės, gebančios gaminti geresnės 
kokybės produkciją ir teikti paslaugas žemesnėmis kainomis. 
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Valstybės ekonomikos konkurencingumo modelio modelio pagrindą sudaro mikro ir makro lygio 
veiksniai, turintys tiesioginį (mikroveiksniai) ir netiesioginį (makroveiksniai) poveikį įmonių 
konkurencingumui. Makroekonominiai veiksniai yra priskiriami valstybės centrinės vyriausybės 
kompetencijai ir turi poveikį valstybės ekonomikos ir gerovės augimui, t. y. aplinkai, kurioje 
konkuruoja įmonės, tačiau nebūtinai didina jų konkurencingumą. Mikro veiksniai tiesiogiai veikia 
įmonių produktyvumą ir, kitaip nei makro lygmenyje, ne vyriausybės, o įmonės, mokslo institucijos ir 
įstaigos, verslo asociacijos veikia konkurencijos procesą.7 
 
 

                                                 
7 Porter M. E. et al. „Moving to a New Global Competitiveness Index.“ The Global Competitiveness Report 2008-2009, World 
Economic Forum, 2008, 47. 
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1 paveikslas. Valstybės ekonomikos konkurencingumo intervencijų modelis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Pasaulio ekonomikos forumo skaičiuojamo globalaus konkurencingumo indekso konstravimo logika („Moving to a New Global 
Competitiveness Index.“ The Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Forum, 2008). 

 

Šalies konkurencingumas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Netiesioginiai 
konkurencingumo veiksniai  

(makrolygis) 

Makroekonominė politika 
(nefinansuojama ES SP 

lėšomis) 

Sveikata ir aplinka 

 

Tiesioginiai konkurencingumo 
veiksniai 

(mikrolygis) 

Įmonių veiklos ir strategijų 
sofistikacija 

Paklausos charakteristikos 
(nefinansuojama ES SP lėšomis) 

 

Įmonių strategijų kontekstas 

Klasteriai ir verslo sistemos, 
susijusios ir palaikančios ūkio šakos 

Pagrindinis išsilavinimas ir 
institucijos 

MTTP viešosios infrastruktūros gerinimo 
intervencijos 

V
ei

ks
ni
ų
 s
ą
ly

go
s 

Kapitalo prieinamumas 

Fizinė infrastrukt ūra 

Administracin ė 
infrastrukt ūra 

Inovacijų infrastrukt ūra 

Tyrėjų gebėjimų stiprinimo intervencijos 

Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijos 

Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo 
intervencijos 

Įmonių veiklos produktyvumo didinimo 
intervencijos 

SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių 
gerinimo intervencijos 

IRT infrastruktūros intervencijos 

Energetikos infrastruktūros intervencijos 

Transporto infrastruktūros intervencijos 

Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo 
intervencijos 

Darbo jėga 
Darbo jėgos ir aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų pasiūlos užtikrinimo intervencijos 
kokybės intervencijos

Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo 
intervencijos 

Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo 
intervencijos 

SSVP intervencijos 

ŽIPVP 
intervencijos 

Aukštos pridėtinės vertės verslo skatinimo intervencijos 

Verslo produktyvumo didinimo ir verslo aplinkos gerinimo 
intervencijos 

Ekonominės infrastrukt ūros gerinimo intervencijos 
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1.3 VERTINIMO OBJEKTAS IR RODIKLIAI 

Į vertinimo objektą buvo įtrauktos 75 priemonės: 49 EAVP priemonės (iš 59), 17 ŽIPVP priemonių (iš 
68) ir 9 SSVP priemonės (iš 65). 
 
2 paveikslas. Vertinimo objektą sudarančių priemonių skaičius 

 
 
Į vertinimo objektą pateko 49 EAVP priemonės, tačiau nebuvo įtrauktos kai kurios pagal šią veiksmų 
programą įgyvendinamos ir IVPK administruojamos priemonės, skirtos viešojo sektoriaus veiklos 
skaidrumo, sprendimų priėmimo kokybės didinimui, bendros viešojo sektoriaus IRT infrastruktūros 
kūrimui, sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui pasitelkiant IRT, IRT saugos 
priemonių diegimui. Remiantis teoriniu modeliu, institucijų efektyvumas, teisės viršenybė ir sveikatos 
apsauga yra priskiriami makro lygio konkurencingumo veiksniams ir konkurencingumą veikia 
netiesiogiai, todėl šios priemonės nebuvo įtrauktos į vertinimo objektą. 
 
Taip pat nustatyta, kad prie konkurencingumo didinimo uždavinių galėjo tiesiogiai prisidėti ir kitų 
veiksmų programų priemonės. Į vertinimo objektą buvo įtraukta 17 ŽIPVP priemonių: dalis ŽIPVP 
kokybiško užimtumo ir socialinės aprėpties didinimo priemonių (1 prioritetas), skirtų įmonių vadovų 
ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, socialinio dialogo ir įmonių socialinės atsakomybės 
skatinimui, viena 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonė, skirta studijų programų mokslui 
imliuose ūkio subsektoriuose kūrimui, atnaujinimui ir įgyvendinimui. Į vertinimo objektą taip pat buvo 
įtrauktos visos 3 prioriteto priemonės, skirtos tyrėjų gebėjimų stiprinimui, viena 2-o uždavinio 
priemonė „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“. Svarbu 
pažymėti, kad į vertinimo objektą buvo įtraukta tik viena 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų 
stiprinimas ir viešojo administravimo tobulinimas“ priemonė „Ekonominės veiklos reglamentavimo 
tobulinimas, kita verslo aplinka“, kuri galėjo turėti poveikį tiesioginiams konkurencingumo 
veiksniams. Kitos šio prioriteto priemonės yra daugiausiai skirtos horizontaliam viešojo sektoriaus 
institucijų veiklos tobulinimui. Remiantis valstybės ekonomikos konkurencingumo modeliu, galima 
teigti, kad jos neturėjo poveikio tiesioginiams konkurencingumo veiksniams. 
 
Į vertinimo objektą įtrauktos 9 SSVP priemonės: „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“, 
„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“, Atsinaujinančių energijos 
išteklių panaudojimas energijos gamybai – 2“, tiesiogiai prisidėjusios prie energijos infrastruktūros 
gerinimo, taip pat priemonė „Turizmo paslaugų/produktų, įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų 
kokybės gerinimas“. Į vertinimo objektą taip pat buvo įtrauktos ir veiksmų programos priemonės, 
skirtos studijų infrastruktūros kūrimui ir gerinimui, prisidėjusios prie kvalifikuotos ir darbo rinkos 
poreikius atitinkančios darbo jėgos užtikrinimo. 
 
 



 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas 

 

 
19 

3 lentelė. Vertinimo objektas 

Intervencijų 
grupė 

Intervencijų 
subgrupė 

Priemonės 

1. Aukštos 
pridėtinės 
vertės verslo 
skatinimo 
intervencijos  

1.1. MTTP viešosios 
infrastruktūros 
gerinimo intervencijos 

5 VP2-1.1-ŠMM-02-V Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir 
kompetencijos centrų plėtojimas 

VP2-1.1-ŠMM-03-V Nacionalinio atviros prieigos mokslinės 
komunikacijos ir informacijos centro kūrimas 

VP2-1.1-ŠMM-04-V Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros 
stiprinimas 

VP2-1.1-ŠMM-06-V Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto 
lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas 

VP2-1.4-ŪM-04-V Inogeb LT-2 

1.2. Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimo intervencijos 

5 VP1-3.1-ŠMM-01-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos 
tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas 

VP1-3.1-ŠMM-02-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir 
kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e.dokumentai) 

VP1-3.1-ŠMM-06-V MTTP kokybė ir ekspertų rengimas 

VP1-3.1-ŠMM-07-K Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei 
veiklai (visuotinė dotacija) 

VP1-3.1-ŠMM-08-K Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų 
tematikas 

1.3. Inovatyvių įmonių 
skatinimo intervencijos 

6 VP1-3.2-ŠMM-01-K Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų įdarbinimui įmonėse  

VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT 

VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT 

VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT +  

VP2-1.3-ŪM-04-K PRO LT 

VP2-1.3-ŪM-05-K InoČekiai LT 

1.4. Inovacijų sklaidos ir 
tinklų veiklos skatinimo 
intervencijos 

7 VP1-3.1-ŠMM-05-K MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos 
stiprinimas 

VP1-3.1-ŠMM-10-V Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų 
skatinimas 

VP2-1.1-ŠMM-05-V Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius 
tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas 

VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT 

VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+  

VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1 

VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-3 

2. Verslo 
produktyvumo 
didinimo ir 
verslo aplinkos 
gerinimo 
intervencijos 

2.1. Įmonių veiklos 
produktyvumo 
didinimo intervencijos 

9 VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse  

VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas 

VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė 

VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+  

VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT 

VP2-2.1-ŪM-02-K E-verslas LT 

VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT 

VP2-2.1-ŪM-06-K Invest LT-2 

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir 
turizmo paslaugų kokybės gerinimas 

2.2. Darbo jėgos ir 
aukščiausios 
kvalifikacijos 

7 VP1-2.2-ŠMM-09-V Studijų programų plėtra nacionalinėse 
kompleksinėse programose 

VP1-3.1-ŠMM-03-V Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas 
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Intervencijų 
grupė 

Intervencijų 
subgrupė 

Priemonės 

(specializuotų) 
specialistų pasiūlos 
užtikrinimo 
intervencijos 
 

VP3-2.2-ŠMM-03-V Universitetų ligoninių infrastruktūros 
atnaujinimas ir pritaikymas studijoms 

VP3-2.2-ŠMM-13-V Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra 

VP3-2.2-ŠMM-14-V Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra 

VP3-2.2-ŠMM-15-V Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms 
VP3-2.2-ŠMM-18-V Universitetų infrastruktūros plėtra 

2.3. Verslumo skatinimo 
ir investicijų 
pritraukimo 
intervencijos 

10 VP1-4.3-VRM-03-V Ekonominės veiklos reglamentavimo 
tobulinimas, kita verslo aplinka 

VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas 

VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti  

VP2-2.2-ŪM-01-K ASISTENTAS-1  

VP2-2.2-ŪM-02-K Asistentas-4 

VP2-2.2-ŪM-02-V ASISTENTAS-2  

VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės 
VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+  

VP2-2.2-ŪM-03-V ASISTENTAS-3  

VP2-2.4-ŪM-01-V INVEST LT  

2.4. SVV priėjimo prie 
finansavimo šaltinių 
gerinimo intervencijos 

3 VP2-2.3-ŪM-01-K Kontroliuojantieji fondai 

VP2-2.3-ŪM-02-V Dalinis palūkanų kompensavimas 

VP2-2.3-ŪM-03-V Garantijų fondas 

3. Ekonominės 
infrastruktūros 
gerinimo 
intervencijos 

3.1. IRT sprendimai ir 
infrastruktūros 
gerinimo intervencijos 

6 VP2-3.1-IVPK-01-V Elektroninės valdžios paslaugos 

VP2-3.1-IVPK-03-V Intelektualios valdymo sistemos 

VP2-3.1-IVPK-06-V Sąveikumas 
VP2-3.1-IVPK-08-V Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse 

VP2-3.1-IVPK-14-K Pažangios elektroninės paslaugos 

VP2-3.2-IVPK-01-V Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai 

3.2. Energetikos 
infrastruktūros 
gerinimo ir integracijos 
į ES elektros ir dujų 
rinkas intervencijos 

8 VP2-4.1-ŪM-01-V Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir 
plėtra  

VP2-4.1-ŪM-02-V Gamtinių dujų perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra 

VP2-4.2-ŪM-01-K Elektros skirstymo sistemos modernizavimas  

VP2-4.2-ŪM-02-K Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir 
plėtra  

VP2-4.2-ŪM-03-V Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas 

VP3-3.4-ŪM-01-K Energijos gamybos efektyvumo didinimas 

VP3-3.4-ŪM-02-K Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 
energijos gamybai 

VP3-3.4-ŪM-06-V Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 
energijos gamybai-2 

3.3. Transporto 
infrastruktūros 
techninių ir saugos 
parametrų gerinimo ir 
plėtros intervencijos 

9 VP2-4.3-SM-01-V Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir 
mažinant neigiamą poveikį aplinkai  

VP2-4.4-SM-01-V Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių 
infrastruktūros techninių parametrų gerinimas 

VP2-4.4-SM-02-R Savivaldos transporto infrastruktūros 
modernizavimas ir plėtra 

VP2-4.5-SM-01-V Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių 
aptarnavimo pajėgumų tobulinimas 

VP2-5.1-SM-01-V Transeuropinės reikšmės automobilių kelių 
infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų 
gerinimas 
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Intervencijų 
grupė 

Intervencijų 
subgrupė 

Priemonės 

VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų 
modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas 
viešiesiems logistikos centrams steigti 

VP2-5.2-SM-01-V Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros 
plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste  

VP2-5.3-SM-01-V Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų 
išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas 

VP2-5.4-SM-01-V Saugų eismą gerinančios inžinerinės 
infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas 

Iš viso 75 
  

Apibrėžus vertinimo objektą, buvo atlikta konkurencingumo rodiklių analizė ir nustatyti rodikliai, 
kuriuos tikslinga analizuoti šiame vertinime. Vertinamų konkurencingumo rodiklių sąrašą sudaro 
tiesioginių konkurencingumo veiksnių rodikliai (24), atspindintys ES struktūrinės paramos 
poveikį tiesioginiams konkurencingumo veiksniams (mikro lygis), ir bendrieji makroekonominiai 
rodikliai (5), atspindintys makroekonominės aplinkos pokyčius ir bendrąjį ES struktūrinės paramos 
poveikį Lietuvos konkurencingumui (mikro ir makro lygio konkurencingumo veiksnius). 
 
4 lentelė. Vertinamų rodiklių sąrašas 

 

Intervencijų 
grupė Rodikliai 

Tiesioginių konkurencingumo veiksnių rodikliai 
1. Aukštos 
pridėtinės vertės 
skatinimo 
intervencijos 

1. Verslo įmonių lėšų dalis bendrosiose išlaidose MTEP, palyginti su BVP, proc.; 
2. Valdžios įmonių lėšų dalis bendrosiose išlaidose MTEP, palyginti su BVP, proc.; 
3. Aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų prekių eksportas, palyginti su visu eksportu, proc.; 
4. Europos patentų biurui pateiktų paraiškų skaičius; 
5. Pateiktų paraiškų JAV patentų ir prekių ženklų tarnybai (USPTO) skaičius; 
6. Tyrėjų skaičius, tenkantis tūkst. darbo jėgos; 

2. Verslo 
produktyvumo 
didinimo ir 
aplinkos verslui 
gerinimo 
intervencijos 

7. Darbo našumas (per darbo valandą sukurta pridėtinė vertė); 
8. Kasybos ir karjerų eksploatavimo, apdirbamosios gamybos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, 
parduota produkcija ne Lietuvos rinkai, proc. nuo visos parduotos atitinkamos produkcijos; 
9. Prekių ir paslaugų eksportas, palyginti su BVP, proc.; 
10. Investicijų į pagrindinio kapitalo formavimą dalis BVP struktūroje, proc. nuo BVP; 
11. Verslumo lygis (1) – įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų; 
12. Verslumo lygis (2) – fizinių asmenų, užsiimančių individualia veikla, įskaitant asmenis, dirbančius 
pagal verslo liudijimus, skaičius tūkstančiui gyventojų; 
13. Tiesioginės užsienio investicijos, palyginti su BVP, proc.; 

3. Ekonominės 
infrastruktūros 
gerinimo 
intervencijos 

14. Transporto paslaugų eksportas palyginti su BVP, proc.; 
15. Transporto ir saugojimo dalis bendrosios pridėtinės vertės struktūroje proc.; 
16. Krovinių vežimas keliais, mln. t; 
17. Krovinių vežimas geležinkeliais, mln. t; 
18. Oro uostuose aptarnautų keleivių srautas, mln. keleivių; 
19. Gamtinių dujų vartotojų skaičius, proc.; 
20.  Šiluminės energijos transportavimo nuostoliai, proc.; 
21. Vidutinis neplanuotų trumpų nutraukimų vienam vartotojui skaičius per metus; 
22. Plačiajuosčio ryšio interneto skvarba, proc.; 
23. Nuolatiniai interneto vartotojai, proc.; 
24. Pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą lygis, proc. 

Bendrieji makroekonominiai rodikliai 
Šalies ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis litais; 
Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui perkamosios galios standartais; 
Santykiniai kainų lygiai, palyginti su ES-27 vidurkiu (ES-27 = 100); 
Suderinto VKI prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, proc.; 
Užimtumo lygis (15–64), proc. 
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1.4 VERTINIMO METODOLOGIJA 

Lietuvos ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas buvo atliekamas, 
derinant tris vertinimo būdus: teorija grįstą poveikio vertinimą, sektorinę atvejo studiją ir 
makroekonometrinį modeliavimą. Skirtingų vertinimo būdų derinimas buvo naudingas tuo, kad 
kiekybinis makro lygio vertinimas (makroekonometrinis modeliavimas) leido įvertinti kompleksinių 
programų (šiuo atveju skirtingo pobūdžio intervencijų, skirtų konkurencingumui didinti) agreguotą 
poveikį, atsižvelgiant į atskirų intervencijų tarpusavio sąveiką ir netiesioginius efektus. Kita vertus, šis 
metodas nieko nepasakė apie atskirų priemonių indėlį, jų sėkmės ar nesėkmės priežastis. Šiuos 
metodologinius trūkumus sprendė teorija grįstas poveikio vertinimas bei atvejo studija ir mikro lygio 
analizė, paremta labiau kokybinio pobūdžio vertinimu ir leidžianti nustatyti atskirų intervencijų 
tiesioginį indėlį, jų sėkmės / nesėkmės priežastis. Kokybinis vertinimas padėjo atsakyti į klausimus, 
kodėl paramos indėlis, prisidedant prie bendrų tendencijų kaitos šalyje, buvo atitinkamos apimties, ar 
buvo pakankamas intervencijų mastas, kokie išoriniai veiksniai mažino/didino intervencijų poveikį. 
 
Teorija grįstas poveikio vertinimas. Pirmasis teorija grįsto poveikio vertinimo etapo žingsnis buvo 
pokyčių teorijų nustatymas ir loginių modelių, susiejančių problemas bei programos rengėjų prielaidas 
apie tų problemų sprendimui reikalingus veiksmus, jų sukuriamus produktus ir gaunamus rezultatus, 
sudarymas. Buvo identifikuotos preliminarios programos rengėjų prielaidos apie tai, kaip konkrečios 
intervencijos turėtų prisidėti prie siekiamų konkurencingumo rodiklių pokyčių. Atsižvelgiant į tai, 
buvo parengti loginiai modeliai, susiejantys konkrečias intervencijų grupes su konkurencingumo 
rodikliais. 
 
Antrasis teorija grįsto poveikio vertinimo žingsnis buvo pokyčių teorijų patikrinimas. Siekiant 
patikrinti nustatytas pokyčių teorijas, buvo taikomi skirtingi duomenų rinkimo ir analizės metodai. 
Pirmiausiai buvo atlikta antrinių informacijos šaltinių analizė ir identifikuotos duomenų spragos, 
kurias reikėjo užpildyti duomenimis iš pirminių šaltinių. Renkant pirminius duomenis, buvo atliekami 
interviu su administruojančių institucijų atstovais ir projektų vykdytojais. Siekiant surinkti pirminius 
duomenis iš paramos gavėjų / tiesioginių naudotojų, buvo atliekama įmonių gavusių paramą pagal 
priemones, kurios patenka į vertinimo objektą, apklausa.8 
 
Sektorinė atvejo studija papildė teorija grįsto poveikio vertinimo rezultatus ir buvo atlikta siekiant 
įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos intervencijų poveikį tiesioginiams konkurencingumo 
veiksniams konkrečiame sektoriuje (kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių sektoriuje). 
Rengiant sektorinę atvejo studiją, buvo atlikta antrinių informacijos šaltinių, sektoriaus statistinių 
duomenų analizė, paramą gavusių ir paramos negavusių įmonių apklausa, interviu su paramos 
gavėjais ir šio sektoriaus problematiką nagrinėjančiais ekspertais, taip pat atlikta prieš ir po situacijos 
analizė, siekiant identifikuoti ES paramą gavusių įmonių rodiklių pokyčius po ES lėšomis įgyvendintų 
intervencijų. 
 
Makroekonometrinis modeliavimas buvo vykdomas paraleliai teorija grįstam poveikio vertinimui, 
siekiant kiekybiškai įvertinti agreguotą ES struktūrinės paramos poveikį konkurencingumo 
rodikliams, atsižvelgiant į atskirų priemonių tarpusavio sąveiką ir netiesioginius efektus. 
Ekonometriškai buvo įvertintas tiesioginis paramos poveikis tiek bendrai šalies ūkio, tiek atskirų 
sektorių plėtrai. Atlikus vertinimą, buvo išnagrinėtas ES struktūrinės paramos poveikis šiems 
sektoriams: statybų, energetikos, pramonės ir transporto. Buvo sukurtas naujas išplėstinis Lietuvos 
makroekonometrinis modelis, taip pat sukonstruoti pramonės, statybos, transporto ir energetikos 
sektorių dalinės pusiausvyros ekonometriniai modeliai. Detalesnė makroekonometrinio modeliavimo 
metodika pristatoma šios ataskaitos 2 priede. 
 

                                                 
8 2014 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 5 d. buvo vykdoma elektroninė paramą konkurencingumo didinimui gavusių įmonių 
apklausa pagal 21 į vertinimo objektą patekusią priemonę, diferencijuojant klausimus pagal intervencijų subgrupes. 
Apklausos klausimynas buvo išsiustas 2.270 paramą gavusių įmonių, iš kurių klausimyną užpildė 144 įmonės (7 proc. 
aktyvumas). Apklausos rezultatai pateikiami ataskaitos 4 priede. 
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2 KONTEKSTO ANALIZĖ 

 

2.1 KONKURENCINGUMO RODIKLIŲ POKYČIŲ ANALIZĖ 

Lyginant Lietuvos padėtį su kitomis valstybėmis, galima vadovautis PEF atliekamo pasaulio šalių 
konkurencingumo tyrimo rezultatais. Bendras konkurencingumo indeksas kiekvienos šalies 
konkurencingumą vertina pagal 12 konkurencingumo veiksnių: šalies institucinė aplinka, 
infrastruktūra, makroekonominis stabilumas, sveikata ir pradinis išsilavinimas, aukštojo mokslo 
sistema ir profesinis mokymas, prekių ir paslaugų rinkos veiksmingumas, darbo rinkos 
veiksmingumas, finansų rinkos plėtra, technologinis pasirengimas, rinkos dydis, verslo pažanga ir 
naujovių diegimas. 
 
Remiantis pateikiamais duomenimis, jau šešerius metus lydere pagal bendrą konkurencingumo 
indeksą išlieka Šveicarija. Lietuva pagal bendrą konkurencingumo indeksą 2014 m. pakilo iš 48 vietos į 
41. Estija pakilo iš 32 vietos į 29, o didžiausią šuolį iš Baltijos šalių atliko Latvija, kuri pakilo iš 
52 vietos į 42.9 Lietuva buvo geriausiai įvertinta pagal metinės infliacijos pokytį, taip pat pagal 
prekybos muito tarifo dydį, TUI įtaką technologinių inovacijų diegimui, darbo užmokesčio nustatymo 
lankstumą. Žemiausias vietas tarp tirtų šalių Lietuva užėmė pagal gebėjimą pritraukti talentingus 
specialistus, įdarbinimo ir atleidimo iš darbo tvarką, mokesčių poveikį investavimui skatinti ir pan. 
Ypač prastai Lietuvoje vertinama sudėtinga teisinė sistema, nes pagal šį rodiklį Lietuva 2014 m. buvo 
108 vietoje (Latvija – 39 vietoje, o Estija – 2310). Taip pat aktualios problemos yra valstybės 
reguliavimo našta, nepakankamai užtikrinama nuosavybės tiesių apsauga ir šalyje galiojančios Darbo 
kodekso nuostatos.11 Paminėtina, kad šios problemos PEF ataskaitose akcentuojamos jau ne vienerius 
metus. 
 
3 paveikslas. Lietuvos ir kitų šalių padėties pagal bendrąjį konkurencingumo indeksą kitimas 
2010–2014 m. 

 
                                                 
9 World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2014–2015. 
10 Ataskaitoje pabrėžiama, kad Estija turėtų toliau investuoti į infrastruktūrą, nes, pavyzdžiui, transporto infrastruktūra 
vertinama kaip atsiliekanti nuo Vakarų Europos standartų. Be to, kaip esminės kliūtys verslui yra išskiriamos neadekvačiai 
išsilavinusi darbo jėga, nepalanki mokestinė aplinka, biurokratinės problemos. Latvijoje kaip svarbios verslumą mažinančios 
kliūtys pirmiausiai išskiriamos neefektyviai veikianti biurokratija, nepalanki mokestinė bazė, nepakankamas prieinamumas 
prie finansavimo šaltinių, korupcija. 
11 „Pagal konkurencingumo indeksą valdžia velkasi uodegoje“. Verslo žinios, 2014 m. rugsėjo 5 d. 
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Tiesioginių konkurencingumo veiksnių rodikliai 

5 lentelė. Su aukštos pridėtinės vertės skatinimo intervencijomis susijusių konkurencingumo 
rodiklių dinamika 2007–2013 m. 

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Verslo įmonių lėšų dalis bendrose 
išlaidose MTEP, proc. 

Lietuva 32,8 29,3 30,8 32,4 28,2 26,1 27,4 
ES–28 54,9 54,8 54,1 53,7 54,9 - - 

Verslo įmonių lėšų dalis bendrose 
išlaidose MTEP, lyginant su BVP, 
proc.12 

Lietuva 0,23 0,19 0,20 0,23 0,24 0,24 0,24 
ES–28 1,17 1,21 1,24 1,24 1,29 1,31 - 

Valdžios lėšų dalis bendrosiose 
išlaidose MTEP, proc. 

Lietuva 46,9 54,6 52,7 46,0 42,2 39,9 34,4 
ES–28 33,3 33,8 34,9 34,8 33,4 - - 

Valdžios lėšų dalis bendrosiose 
išlaidose MTEP, lyginant su BVP, 
proc. 

Lietuva 0,17 0,18 0,20 0,14 0,18 0,18 0,19 
ES–28 0,24 0,24 0,27 0,26 0,25 0,25 - 

Europos patentų biurui pateiktų 
paraiškų skaičius13 

Lietuva 9 11 13 9 14 19 22 
ES–28 62.200 65.390 61.902 66.605 64.407 65.182 65.558 

Pateiktų paraiškų JAV patentų ir 
prekių ženklų tarnybai (USPTO) 
skaičius14 

Lietuva 6 13 3 8 9 5 6 
ES–28 25.404 25.708 26.011 33.730 33.476 38.682 43.265 

Tyrėjų skaičius šalyje Lietuva 13.393 13.518 13.882 14.056 17.358 17.677 18.083 
Tyrėjų skaičius, tenkantis tūkst. 
darbo jėgos15 

8,4 8,4 8,5 9,3 11,7 12 12,3 

Mokslo ir technologijų srityje 
dirbanti darbo jėgos dalis, proc. 

1,22 1,23 1,21 1,25 1,51 1,51 1,51 

Mokslo ir technologijų srityje 
dirbanti darbo jėgos dalis, proc. 

ES–28 1,45 1,45 1,52 1,58 1,64 1,64 1,64 

*Įvertis. 
Šaltinis: Statistikos departamento, EUROSTAT, Europos patentų biuro (EPO) bei JAV patentų ir prekių ženklų 
tarnybos (USPTO) duomenys. 
 
2007–2013 m. išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (toliau – MTEP) 
Lietuvoje, lyginant su BVP, kasmet didėjo. Pavyzdžiui, 2007 m. išlaidos mokslo tiriamajai veiklai 
sudarė 0,81 proc. BVP, o 2012 m. išaugo iki 0,90 proc. BVP. Vis dėlto šis Lietuvos rodiklis atsiliko nuo 
ES vidurkio apie 2 kartus. Lyginant verslo ir valdžios lėšas, skiriamas MTEP Lietuvoje, matyti, kad 
valdžios lėšos yra žymiai didesnės. Daugumoje ES valstybių narių esama tendencijos, kad privačios 
investicijos į MTTP yra didesnes už viešąsias. Lietuvoje verslas taip pat investuoja į MTEP, tačiau, 
nepaisant mokestinių lengvatų, dažniausiai šios investicijos nėra deklaruojamos, todėl rodiklis 
atspindi ne visą verslo investicijų į MTEP apimtį.16 Kaip viena iš priežasčių, neskatinančių deklaruoti 
išlaidas MTEP, buvo išskirta administracinė našta. Siekdama skatinti įmones deklaruoti išlaidas MTEP, 
Ūkio ministerija, naudodamasi ES struktūrinės paramos lėšomis, vykdo informavimo veiklas (teikia 
duomenis apie lengvatas, MTEP lėšų deklaravimo tvarką).17 
 

                                                 
12 Išlaidos mokslo tiriamajai veiklai Lietuvoje, palyginti su BVP, 2007 m. sudarė 0,81 proc., 2008 m. – 0,80 proc., 2009 m. – 
0,84 proc., 2010 m. – 0,79 proc., 2011 m. – 0,91 proc., 2012 m. – 0,90 proc., o 2013 m. – 0,95 proc. 
13 European Patent Applications Filled with the EPO. Detalesnė informacija adresu: <http://www.epo.org/about-us/annual-
reports-statistics/statistics/patent-applications.html>. 
14 Pateikiant ES–28 duomenis apie EPO ir USPTO pateiktų patentų paraiškų skaičių, nurodomas bendras ES valstybių narių 
konkrečiais metais pateiktų paraiškų skaičius. Detalesnė informacija apie USPTO pateiktų paraiškų skaičių: 
<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports_stco.htm>. 
15 Vadovaujantis Statistikos departamento pateikiamais duomenimis, darbo jėga Lietuvoje 2007 m. siekė 1516,0 tūkst. 
asmenų, 2008 m. – 1518,2 tūkst. asmenų, 2009 m. – 1528,1 tūkst. asmenų, 2010 m. – 1518,1 tūkst. asmenų, 2011 m. – 
1481,6 tūkst. asmenų, 2012 m. – 1472,5 tūkst. asmenų, o 2013 m. – 1465,2 tūkst. asmenų. 
16 Norint pasinaudoti MTEP lengvata, reikia identifikuoti, ar įmonės vykdomos veiklos gali būti priskirtos MTEP, parengti 
MTEP darbų dokumentaciją ir pasinaudoti lengvata apskaičiuojant pelno mokestį. Paminėtina, kad įmonės gali sutaupyti iki 
40 proc. MTEP veiklai. 
17 Interviu Ūkio ministerijoje rezultatai (2014 m. rugsėjo 5 d.) ir interviu Švietimo ir mokslo ministerijoje rezultatai (2014 m, 
rugpjūčio 22 d.). 
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Remiantis Europos Komisijos skelbiamu valstybių narių vertinimu, 2014 m. Lietuva buvo priskirta 
„vidutinių novatorių“ (angl. moderate innovators) kategorijai ir pagal pateiktą vertinimą aplenkė tik 
keturias šalis: Lenkiją, Rumuniją, Latviją ir Bulgariją. Šalimis lyderėmis inovacijų srityje 
(angl. innovation leaders) įvardintos Švedija, po jos besirikiuojanti Danija, Vokietija ir Suomija.18 
Paminėtina, kad Estija buvo priskirta „novatorių pasekėjų“ (angl. innovation followers) grupei kartu su 
tokiomis šalimis kaip Austrija, Belgija, Prancūzija, Airija, Jungtinė Karalystė ir kt. 
 
4 paveikslas. ES valstybių narių inovacijų veiklos vertinimas 2014 m. 

 
Šaltinis: European Commission. Innovation Union Scoreboard 2014. 
Oranžinė spalva – „nuosaikūs novatoriai“ (angl. modest innovators); geltona spalva – „vidutiniai novatoriai (angl. 
moderate innovators); žalsva spalva – „novatoriai pasekėjai (angl. innovation followers); žalia spalva – „novatoriai 
lyderiai“ (angl. innovation leaders). 
 
Nagrinėjant ankstesnių metų duomenis, matyti, kad 2007 m. Lietuva buvo priskirta tik besivejančių 
šalių (angl. catching-up countries) grupei kartu Bulgarija, Kroatija, Graikija, Vengrija, Latvija, Malta, 
Lenkija, Portugalija, Rumunija ir Slovakija.19 
 
5 paveikslas. ES valstybių narių inovacijų veiklos vertinimas 2007 m. 

 
Šaltinis: European Commission. European Innovation Scoreboard 2007. Comparative Analysis of Innovation 
Performance. 

                                                 
18 European Commission. Innovation Union Scoreboard 2014. 
19 European Commission. European Innovation Scoreboard 2007. Comparative Analysis of Innovation Performance. 
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Šviesiai mėlyna spalva – „besivejančios šalys“ (angl. catching-up countries); oranžinė spalva – „vidutiniai 
novatoriai (angl. moderate innovators); geltona spalva – „novatoriai pasekėjai (angl. innovation followers); žalia 
spalva – „novatoriai lyderiai“ (angl. innovation leaders). 
 
2007 m. įvertinime buvo prognozuojama, kad Lietuvai, Estijai ir Čekijai gali pasisekti per 10 metų 
pasiekti ES vidurkį inovacijų srityje. 2007–2013 m. inovacijų potencialas Lietuvoje padidėjo, tačiau 
šalis vis dar smarkiai atsilieka nuo ES vidurkio. Be to, kitos valstybės narės, kurios 2007 m. taip pat 
buvo priskirtos besivejančių šalių grupei, vystėsi daug sparčiau ir aplenkė Lietuvą (pavyzdžiui, 
Vengrija, Graikija, Portugalija, Slovakija ir pan.). 2008 m. prasidėjusi ekonominė krizė mažino tiek 
viešąsias, tiek privačias investicijas į MTEP, todėl didelio proveržio šioje srityje pasiekti nepavyko. 
Apibendrinant galima teigti, kad 2007–2013 m. Lietuvos inovacijų rodikliai augo, tačiau pakankamai 
nuosaikiai, lyginant su kitomis ES valstybėmis narėmis. Inovacijų srityje pažanga vyksta pakankamai 
lėta, o atsilikimas nuo ES vidurkio išlieka didelis. 
 
2007–2013 m. Lietuvoje pastebimas nuoseklus tiek nacionalinių, tiek tarptautinių patentų paraiškų 
skaičiaus augimas. 2007 m. Europos patentų biurui Lietuva pateikė 9 paraiškas, o 2013 m. – 
22 paraiškas. Vis dėlto, lyginant su ES vidurkiu, Lietuvos pateikiamų paraiškų skaičius yra mažas. 
Analizuojant patentų paraiškų dinamiką Baltijos šalyse, matyti, kad tiek Latvijoje, tiek Estijoje per 
metus Europos patentų biurui pateikiamų paraiškų skaičius yra kelis kartus didesnis. ES valstybių 
narių kontekste daugiausiai paraiškų per metus pateikia Vokietija (pavyzdžiui, 2013 m. šios šalies 
pateiktų paraiškų skaičius siekė 26.645 paraiškas)20. Nagrinėjant JAV patentų ir prekinių ženklų 
tarnybai Lietuvos pateiktų paraiškų skaičių, matyti, kad kreipdamasi į šią instituciją Lietuva buvo 
mažiau aktyvi nei Europos patentų biuro atveju ir pateikdavo vidutiniškai 7 paraiškas per metus. 
Paminėtina, kad pateiktų patentų paraiškų skaičiaus rodikliai taip pat ne visai atspindi realią situaciją, 
nes įmonės dažnai tiesiog nepatentuoja savo išradimų, nes joms tai neatsiperka finansiškai.21 
 
2007–2013 m. tyrėjų skaičius Lietuvoje didėjo nuo 13,3 tūkst. iki 17,6 tūkst. asmenų. Labiausiai 
tyrėjų skaičius augo socialinių (83 proc.) ir biomedicinos (48 proc.) mokslų srityse. Paminėtina, kad 
mokslo ir technologijų srityje dirbančių žmonių dalis Lietuvoje sudarė kiek daugiau nei 1 proc. šalies 
25–64 m. amžiaus darbo jėgos. Lietuva pagal šį rodiklį labai gerai atrodė kitų ES valstybių narių 
kontekste ir beveik neatsiliko nuo ES vidurkio. Estijoje mokslo ir technologijų sektoriuje dirbančių 
žmonių dalis buvo labai panaši kaip ir Lietuvoje. Latvijos rodikliai buvo šiek tiek kuklesni. Lyginant su 
kitomis ES valstybėmis narėmis, didžiausią 25–64 m. darbo jėgos dalį mokslo ir technologijų 
sektoriuje dirbantys žmonės sudarė Liuksemburge, Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Nyderlanduose. 
 
Paminėtina, kad Lietuvai itin aktuali struktūrinė MTEP žmogiškųjų išteklių bazės problema – 
netolygus tyrėjų pasiskirstymas pagal sektorius. Lietuvoje didžioji dalis tyrėjų dirba aukštojo mokslo 
sektoriuje, o privačiame sektoriuje (verslo įmonėse) dirbančių tyrėjų dalis yra itin maža, priešingai nei 
kitose ES valstybėse narėse. 
 
6 lentelė. Su verslo produktyvumo didinimo ir aplinkos verslui gerinimo intervencijomis 
susijusių konkurencingumo rodiklių dinamika 2007–2013 m. 

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Darbo našumas (per darbo 
valandą sukurta pridėtinė vertė), 
to meto kainomis, EUR 

Lietuva 8,7 8,8 8,3 9,4 10,1 10,3 10,6 
ES–28 31,3 31,2 30,7 31,4 31,8 31,9 32,1 

Kasybos ir karjerų 
eksploatavimo, apdirbamosios 
gamybos, išskyrus rafinuotus 
naftos produktus, parduota 
produkcija ne Lietuvos rinkai, 
proc. nuo visos parduotos 

atitinkamos produkcijos22 

Lietuva 52,9 54,2 55,7 59,6 60,2 60,5 60,5 

                                                 
20 Detalesnė informacija adresu: <http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/patent-
applications.html>. 
21 Interviu su Rimantu Rudzkiu rezultatai (2014 m. rugsėjo 24 d.). 
22 ES mastu sudėtinga surasti rodiklio atitikmenį. 
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Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prekių ir paslaugų eksportas, 
palyginti su BVP, proc. 

Lietuva 53,7 59,6 54,1 67,6 77,2 83,9* 86,9* 
ES–28 40 41,2 36,9 40,9 43,8 44,9 44,9 

Aukštųjų ir vidutiniškai aukštų 
technologijų prekių eksportas, 
palyginti su visu eksportu, proc. 

Lietuva 7,3 6,5 5,8 6 5,6 5,8 5,8* 
ES–28 16,1 15,4 17,1 16,1 15,4 15,7 15,3 

Investicijų į pagrindinio kapitalo 
formavimą dalis BVP struktūroje, 
proc. nuo BVP 

Lietuva 28,1 25,3 17,1 16,2 18 16,6 18,3 
ES–28 21,2 21 18,9 18,4 18,5 17,9 17,3 

Verslumo lygis (1) – įmonių 
skaičius tūkst. gyventojų 

Lietuva 19 20 21 20 22 21 22 
ES–28 - - 48 48 50 51 - 

Verslumo lygis (2) – fizinių 
asmenų, užsiimančių individualia 
veikla, įskaitant asmenis, 
dirbančius pagal verslo 
liudijimus, skaičius tūkst. 

gyventojų23 

Lietuva 26 35 38 40 26 33 34 

Tiesioginės užsienio investicijos, 
palyginti su BVP, proc. 

Lietuva 5,1 4,1 0 2,2 3,4 1,7 1,2 
ES–28 5,9 6,0 6,9 7,1 7,6 7,8 - 

Šaltinis: Statistikos departamento, EUROSTAT duomenys. 
 
Vieni iš svarbiausių rodiklių, iliustruojančių šalies konkurencingumą, yra darbo našumas ir eksportas. 
2007–2013 m. darbo našumas Lietuvoje didėjo. Remiantis statistiniais duomenimis ir nagrinėjant 
atskirų apdirbamosios pramonės sektorių našumą Lietuvoje, matyti, kad pats našiausias 
apdirbamosios pramonės sektorius matuojamas pridėtine verte, tenkančia vienai faktiškai dirbtai 
valandai, yra vaistų ir farmacijos sektorius, kuris 2013 m. buvo 563 proc. našesnis nei apdirbamosios 
pramonės vidurkis. Pakankamai didelis darbo našumas taip pat fiksuotas chemijos pramonės 
sektoriuje. Mažiausias darbo našumas buvo užfiksuotas tekstilės gaminių, drabužių siuvimo ir odos 
dirbinių sektorių grupėje, taip pat maisto produktų, gėrimų ir tabako, medienos, popieriaus gaminių ir 
metalo gaminių (išskyrus mašinas) sektoriuose. 
 
6 paveikslas. Darbo našumas ES valstybėse narėse 2013 m. (per valandą sukurta pridėtinė 
vertė), to meto kainomis, EUR 

 
Šaltinis: EUROSTAT. 
 
Lyginant Lietuvą su kitomis ES valstybėmis narėmis pagal darbo našumo rodiklį, matyti, kad šalis 
užima vieną iš paskutinių vietų. Pavyzdžiui, 2013 m. pagal darbo našumo rodiklį Lietuva lenkė tik 
Bulgariją, Rumuniją ir Latviją. Vieno darbuotojo darbo našumas (t. y. per valandą sukurta pridėtinė 
vertė to meto kainomis) Lietuvoje siekė apie 70 proc. ES vidurkio. Paminėtina, kad darbo našumo 
rodikliai trijose Baltijos šalyse 2007–2013 m. buvo panašūs ir maždaug tris kartus atsiliko nuo ES 
vidurkio. 

                                                 
23 ES mastu sudėtinga surasti rodiklio atitikmenį. 
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Ekonominė krizė padarė itin neigiamą įtaką investicijoms į ilgalaikį materialinį turtą. Dėl įmonių 
patirtų nuostolių, blogų verslo lūkesčių ir sugriežtintų bankų kreditavimo sąlygų investicijos į 
bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą 2009 m. buvo 1,8 karto mažesnės už 2008 m. rodiklį, o jų 
dalis BVP struktūroje sudarė 17 proc. 2010 m. šis rodiklis buvo dar prastesnis (16,2 proc.) ir pasiekė 
žemiausią lygį per visą Lietuvos oficialiosios statistikos istoriją.24 Paminėtina, kad 2013 m., po 
„investicijų bado“, materialinės investicijos ėmė augti, sudarydamos tvaresnį ilgalaikio produktyvumo 
pamatą. Lyginant trijų Baltijos šalių rodiklius, matyti, kad Estijoje situacija buvo geriausia. Prasidėjus 
ekonominei krizei, investicijos į bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą šioje šalyje taip pat smuko 
daugiau nei 15 proc. punktų (lyginant 2007 m. ir 2010 m. rodiklius), tačiau jau nuo 2011 m. 
materialinės investicijos pradėjo didėti. Latvijoje investicijų į pagrindinio kapitalo formavimą rodiklio 
kaita buvo panaši kaip Estijoje, tačiau 2012 m. ir 2013 m. šioje šalyje fiksuojamas nuosaikesnis 
materialinių investicijų augimas. 
 
2007–2013 m. TUI Lietuvoje vidutiniškai sudarė apie 35 proc. BVP. Prasidėjus ekonominei krizei, TUI 
Lietuvoje itin sumažėjo, tačiau tokia pati situacija buvo užfiksuota ir kitose Baltijos valstybėse. Krizės 
metu Lietuva mėgino pritraukti ženklesnes užsienio investicijas į eksporto raidą lemiančius sektorius, 
pavyzdžiui, buvo parduotas valstybei priklausiusios įmonės „Mažeikių nafta“ akcijų paketas, taip pat 
atidarytas Barclay‘s banko informacinių technologijų centras ir pan. Per pastaruosius kelerius metus 
itin išaugo užsienio investuotojų šalyje kuriamų paslaugų centrų skaičius. Lietuva ir kitos Vidurio ir 
Rytų Europos valstybės tokiems centrams yra patrauklios, nes gali pasiūlyti aukštos kvalifikacijos 
specialistų, išplėtotą infrastruktūrą ir žemesnius kaštus. Be to, Baltijos vartojimo rinkos auga sparčiau 
nei senųjų ES valstybių narių, konkurencijos tarnybos sandorius įvertina greičiau. Lietuvoje, kaip ir 
kaimyninėse šalyse, beveik du trečdaliai investicijų ateina į paslaugų sektorių, o likęs trečdalis – į 
gamybos sektorių.25 
 
Nagrinėjant šalyje veikiančio įmonių skaičiaus ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus 
rodiklius, galima paminėti, kad 2007–2013 m. tūkst. gyventojų tenkantis įmonių skaičius Lietuvoje 
faktiškai nesikeitė ir sudarė vidutiniškai apie 20 įmonių. Lietuva pagal šį rodiklį atsiliko nuo ES 
vidurkio, kur tūkstančiui gyventojų vidutiniškai tenka apie 50 įmonių. Individualia veikla užsiimančių 
asmenų skaičius tūkst. gyventojų nuo įstojimo į ES Lietuvoje nuolat mažėjo, tačiau, prasidėjus 
ekonominei krizei ir esant dideliam nedarbo lygiui, vis daugiau žmonių savarankiškai ėmė kurti sau 
darbo vietas. 2010 m. šis rodiklis buvo didžiausias, o atsigaunant ekonomikai pradėjo vėl mažėti, 
atitinkamai didėjant per metus įsteigtų įmonių skaičiui. Finansų krizė buvo neigiamai paveikusi 
įmonių statistiką, tačiau 2013 m. įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius buvo 60 proc. didesnis 
nei 2008 m.26 
 
Dar vienas itin svarbus šalies konkurencingumo rodiklis (be darbo našumo) yra prekių ir paslaugų 
eksportas. Atvirose ir nedidelėse šalyse ūkio augimui lemiamą įtaką daro užsienio prekybos, ypač 
eksporto, plėtra.27 Iki 2013 m. pagal eksporto apimties augimą Lietuva buvo viena iš lyderių tarp ES 
valstybių narių. 2013 m. eksporto augimas stabilizavosi. Nagrinėjant statistinius duomenis, matyti, kad 
2007–2013 m. prekių ir paslaugų eksporto dalis Lietuvoje, lyginant su BVP, itin padidėjo. 2007 m. 
prekių ir paslaugų eksportas sudarė apie 54 proc. BVP, o 2013 m. – net apie 87 proc. BVP. Didelė 
eksporto dalis BVP iliustruoja, kad Lietuva yra labai atvira ir konkurencinga ekonomika. 
 
Eksporto reikšmę konkurencingumui akcentuoja ir akademiniai tyrimai. Anot Z. Norkaus, eksporto 
struktūra aiškiausiai atskleidžia šalies konkurencingumą ir padėtį kitų šalių atžvilgiu. Bendras 
dėsningumas yra toks, kad kuo labiau šalis nutolusi nuo priešakinio technologijų krašto, tuo mažesnė 
eksporto paslaugų ir gaminių su didele pridėtine verte santykinė dalis.28 Analizuojant eksporto 

                                                 
24 Detalesnė informacija adresu: <https://www.dnb.lt/sites/default/files/dokumentai/bendri/investicijos.pdf>. 
25 VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: tendencijos ir perspektyvos. 2014 m. vasario 24 d. 
26 Lietuvos Statistikos departamento duomenys. 
27 Rimantas Rudzkis ir Virmantas Kvedaras, „Lietuvos eksporto tendencijos ir ekonometriniai modeliai“. Ekonomikos teorija 
ir praktika, 2003. 
28 Zenonas Norkus, Du nepriklausomybės dvidešimtmečiai. Kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir Antrojoje 
Lietuvos Respublikoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Mokslinė monografija. Vilnius: Aukso žuvys, 2014, p. 259. 
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struktūrą, išskiriamos šios produkcijos rūšys: 1) pirminio sektoriaus produkcija (žemės ūkio 
produktai, miško žaliava, nafta, rūda, anglys, dujos, kuras); 2) antrinio sektoriaus (pramonės) 
produkcija29; 3) paslaugos, kurių didžioji dalis priklauso uždaram užsienio prekybos sektoriui.30 
Analizuojant, kaip keitėsi valstybės eksporto struktūra bėgant laikui, galima daryti išvadas, ar ir kaip 
keitėsi šalies konkurencingumą formuojantys veiksniai. Šalys, kurios eksportuoja tik pirminio 
sektoriaus produkciją (žaliavas), yra priskiriamos periferijai. Valstybės, kurios eksportuoja paprastos 
lengvosios ir paprastos sunkiosios produkcijos gaminius, įvardijamos kaip priklausančios pusiau 
periferijai. Šalys, kurių eksporte dominuoja sudėtinga lengvoji ir sudėtinga sunkioji produkcija, 
gaminama ne pagal jų pačių sukurtas technologijas, yra apibrėžiamos kaip pusiau branduolys. 
Valstybės, kuriose kuriamos sudėtingos produkcijos technologijos, sudėtingos paslaugos, taip pat 
kuriose sukuriama didžiausia pridėtinė vertė, priskiriamos branduoliui. 
 
Remiantis statistiniais duomenimis, Lietuvoje paslaugų dalis užsienio prekyboje yra maža, todėl šalies 
ekonomika labiausiai priklauso nuo prekių eksporto. Paminėtina, kad didžioji dalis paslaugų priklauso 
uždaram sektoriui, t. y. yra skirtos vidaus vartojimui, o ne eksportui. Analizuojant Lietuvos prekių 
eksporto struktūrą, matyti, kad svarbiausios Lietuvos eksportuojamos prekės 2013 m. buvo 
mineraliniai produktai, maisto produktai, mašinos ir įrengimai, chemijos pramonės produkcija. 
Panašias įžvalgas pateikia ir Z. Norkus, kuris nurodo, kad sėkmingiausiai prie ūkinės veiklos sąlygų po 
komunistinės transformacijos prisitaikė šios pramonės šakos: 1) maisto, tekstilės ir darbužių 
pramonė, medienos apdirbimo pramonė, guminių ir plastikinių gaminių pramonė, gaminanti paprastą 
lengvąją produkciją, ir 2) energetikos bei chemijos pramonė, gaminanti paprastą sunkiąją 
produkciją.31 Atsižvelgiant į pagrindines lietuviško eksporto nišas, galima teigti, kad lietuviškasis 
kapitalizmas vis dar priskiriamas pusiau periferijai, t. y. šalims, kuriose dominuoja paprastos 
lengvosios ir sunkiosios produkcijos eksportas. Z. Norkus nurodo, kad nuo tarpukario Lietuvos padėtis 
tarptautinėje kapitalizmo struktūroje nepasikeitė. 
 
Atsižvelgiant į eksporto struktūrą, galima teigti, kad po nepriklausomybės atgavimo sumažėjo tokių 
tradicinių Lietuvos sektorių kaip tekstilė dalis bendroje eksporto struktūroje, tačiau šalis ir toliau 
orientavosi į paprastos sunkiosios ir lengvosios produkcijos gamybą. Atskiruose sektoriuose vyko 
nedideli pokyčiai, kurie darė įtaką tų sektorių konkurencingumui. Detalesnė sektoriuose vykusių 
pokyčių analizė pateikiama 3 priede. 
 
 

                                                 
29 Antrinio sektoriaus produkcija skirstoma į keturias rūšis: 1) paprasta sunkioji (metalai, trąšos, naftos perdirbimo 
produktai); 2) paprasta lengvoji (medienos pramonės produktai, tekstilė, avalynė); 3) sudėtinga sunkioji (sunkiosios 
pramonės įrengimai, transporto priemonės ir kitokia mašinų gamybos pramonės produkcija); 4) sudėtinga lengvoji (vaistai, 
fermentai, elektronikos ir elektrotechnikos gaminiai, lengvoji mašinų gamybos pramonės produkcija). 
30 Dorothee Bohle ir Bela Greskovits, „The State, Internationalization, and Capitalist Diversity in Eastern Europe“. 
Competition&Change, Vol. 11, No. 2, 2007; Dorothee Bohle ir Bela Greskovits, „Neoliberalism, Embedded Neoliberalism and 
Neocorporativism: Towards Transnational Capitalism in Central-Eastern Europe“. West European Politics, Vol. 30, No. 3, 
2007; Zenonas Norkus, Du nepriklausomybės dvidešimtmečiai. Kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir Antrojoje 
Lietuvos Respublikoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Mokslinė monografija. Vilnius: Aukso žuvys, 2014, p. 259. 
31 Zenonas Norkus, Du nepriklausomybės dvidešimtmečiai. Kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir Antrojoje 
Lietuvos Respublikoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Mokslinė monografija. Vilnius: Aukso žuvys, 2014, p. 262-
263. 
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7 lentelė. Lietuvos prekių eksporto struktūra 1996–2013 m., proc. nuo viso prekių eksporto konkrečiais metais 
Prekių grupės 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Maisto produktai 14.2 15.2 13.8 11.8 11.2 11.7 10.2 11.1 11.4 12.9 14 17.1 16 19.6 17.9 16.5 18.3 19.1 

Mineraliniai produktai 19.4 21.3 21.9 16.3 22.8 25 20 20.4 25.2 27.3 23.9 13.7 24.9 21.5 23.6 25.5 24.7 23.3 

Chemijos pramonės produkcija 11.3 9 9.2 9.4 7.9 6.4 6.5 6.6 6.9 7.3 6.5 8.1 9.6 9.1 8.1 9.2 8.8 8.1 

Plastikai, kaučiukas ir jų 
dirbiniai 

1.3 1.4 1.6 2.1 2.5 2.7 2.7 2.6 3 3.6 5.1 7.9 6 6.8 6.8 6.2 6 6.1 

Medienos gaminiai ir popierius 8.8 7.3 6.6 8.3 7.3 6.8 7 6.7 6.2 5.9 5.5 6.2 4.4 4.9 5.4 5.1 4.8 5 

Tekstilės gaminiai 18.1 18.4 20 24 19.4 17.2 15.8 14 11.7 9.3 8.3 7.6 5.5 6.4 6 5.3 4.7 5 

Metalai ir jų dirbiniai 3.1 3.3 3.3 3.3 3.5 3.3 3.2 3.1 4.2 4.4 4.6 5.2 4.8 4.5 4.5 4.7 4.6 4.6 

Mašinos ir įrengimai 11.1 10.5 10.2 11.4 10.6 10.5 10 11 12.7 12.4 12.6 12.9 10.7 10 10.4 10.4 11.4 11.9 

Transporto priemonės 5.3 6.5 6.2 4.6 6 8 15.9 14.9 9.1 8.3 10.2 10.6 8.6 7.3 7.8 7.7 6.5 6.2 

Baldų gaminiai 2.3 2.3 2.7 4 4.4 4.4 5.2 6.3 6.4 6 6.2 6.8 5.2 6.4 5.8 5.6 5.9 6.1 

Kitos prekės 5.1 4.7 4.4 4.8 4.4 4.2 3.7 3.2 3 2.9 3.3 4 4.3 3.6 3.5 3.7 4.1 4.6 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 
 

7 paveikslas. Lietuvos eksporto struktūra 1996–2013 m., proc. nuo viso prekių eksporto konkrečiais metais 
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2007–2013 m. aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų prekių eksportas, lyginant su visu 
Lietuvos eksportu, sudarė apie 6 proc. 2007 m. rodiklis buvo didžiausias ir siekė 7,3 proc., o, prasidėjus 
ekonominei krizei, ėmė mažėti.32 Nepaisant po krizės atsigaunančio Lietuvos ūkio, šalies pozicijos 
aukštųjų technologijų prekių eksporto srityje, lyginant su ES vidurkiu, išliko pakankamai silpnos. 2007–
2013 m. aukštųjų technologijų prekių eksportas ES sudarė 16 proc. viso eksporto. Lietuvos eksporto 
rinkoje toliau dominavo žemės ūkio ir maisto pramonė, kuri 2012 m. augo sparčiausiai, Mažeikių naftos 
produkcija, kuri 2013 m. I-ąjį pusmetį, palyginti su 2012 m. I-uoju pusmečiu, augo net 27 proc., prekių 
(daugiausiai mašinų mechaninių įrenginių ir transporto priemonių) reeksportas – 15 proc.33 
 
8 paveikslas. Aukštųjų technologijų dalis bendroje eksporto struktūroje, lyginant su ES vidurkiu, 
proc. 

 
Šaltinis: EUROSTAT. 
 
Svarbu paminėti, kad aukštųjų technologijų eksporto lyderės ES, pavyzdžiui, Malta ir Liuksemburgas, turi 
itin didelį ir stiprų telekomunikacijos sektorių. Lietuvoje telekomunikacijų eksportas aukštųjų 
technologijų rinkoje sudaro mažiausią dalį, lyginant su kitomis ES valstybėmis. Šis sektorius dažnai tampa 
prioritetiniu panašias į Lietuvos ekonomikas turinčioms šalims. Vadovaujantis EUROSTAT duomenimis, 
matyti, kad aukštųjų technologijų produktai, kurie susiję su farmacija ir medikamentais, buvo vienintelė 
šių technologijų eksporto sritis Europoje, kuri krizės metu nepatyrė nuosmukio ir išlaikė tolygų augimą. 
Lietuvoje buvo fiksuojama tokia pati situacija, nes medicinos ir farmacijos produktų eksportas tolygiai 
augo visą programavimo laikotarpį (pavyzdžiui, 2007 m. eksportas siekė 106,38 mln. EUR, o 2013 m. – 
jau 0,38 mlrd. EUR).34 Lietuva turi konkurencinį pranašumą biotechnologijų sektoriuje (biofarmacijos 
srityje), o Lietuvos biotechnologijų pramonė laikoma viena iš geriausiai išplėtotų Vidurio ir Rytų Europos 
šalyse. Šiuo metu biotechnologijų dalis sudaro 0,1 proc. Lietuvos BVP, o tikslas yra iki 2020 m. pasiekti 

                                                 
32 Aukštųjų technologijų eksportas metodologiškai skaičiuojamas sektoriniu ir galutiniu produktų būdais. Sektorinis būdas 
vertina gamybos pramonę pagal technologijų pažangumą (MTTP išlaidos/pridėtinė vertė) ir pagal Ekonominės veiklos rūšių 
klasifikatorių (EVRK 2 red.). Taip pat yra vertinamas aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių kiekis pramonės sektoriuose. 
Galutinių produktų būdas, kuris yra aktualesnis šiai analizei, papildo pirmąjį. Jis yra skaičiuojamas pagal MTTP intensyvumą tam 
tikrose produktų grupėse (MTTP išlaidos/pardavimų kiekis). Į aukštąsias technologijas įeina šios produktų grupės: aviacija, 
kompiuteriai ir biuro įrenginiai, elektronika ir telekomunikacijos, farmacija, moksliniai prietaisai, (ne) elektriniai įrenginiai ir 
ginkluotė. Tokios produktų grupės nustatytos pagal tarptautinį standartinį prekybos klasifikatorių, kuris buvo atnaujintas 
2007 m. Informacija apie aukštųjų technologijų prekybą yra surenkama būtent pagal galutinio produkto būdą ir skirstoma į 
aukščiau paminėtas 8 produktų grupes. Lietuvos aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 m. programoje išskiriamos 
perspektyviausios Lietuvos aukštųjų technologijų kryptys: biotechnologijos, lazerių technologijos, informacinės technologijos, 
nanotechnologijos, mechatronika, elektronika. Eurostatas. (2014, Spalis). 3 skirsnis, statistinis aprašymas. Detalesnė informacija 
adresu: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/htec_esms.htm>. Eurostato aukštųjų technologijų indikatorius 
(2007). Detalesnė informacija adresu: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an5.pdf>. 
33 Eurostatas. (2014). Aukštųjų ir žemųjų technologijų gamyba. Detalesnė informacija adresu: 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/High-technology_versus_low-technology_manufacturing>. 
34 Lietuvos Statistikos departamento duomenys. 
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1 proc. BVP, kaip yra Danijoje ar Šveicarijoje.35 Paminėtina, kad biotechnologijos leidžia sukurti didelę 
vertę, gaminant mažą produktų kiekį.36 
 
Apibendrinant galima teigti, kad aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų eksportas Lietuvoje 
plėtojasi, tačiau didžiąją dalį eksporto vis dar sudaro vidutinio ir žemiausio lygio pramonės sektorių 
produktai (pavyzdžiui, naftos, maisto, žemės ūkio, baldų ir kt.). Siekiant skatinti aukštųjų technologijų 
eksportą, šioje srityje būtinos ne tik ES fondų investicijos, bet ir papildomos reguliacinės bei mokestinės 
paskatos. 
 

Bendrieji makroekonominiai rodikliai 

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Šalies ūkio vidutinis mėnesinis 
bruto darbo užmokestis, EUR 

Lietuva 522,0 623,1 595,4 575,7 592,5 615,0 646,3 
ES–28 969,3 971,8 963,3 998,8 1.017,6 1.058,0 - 

Užimtumo lygis (15-64 m.), proc. Lietuva 65,0 64,4 59,9 57,6 60,2 62,0 63,7 
ES–28 69,8 70,3 69 68,5 68,5 68,4 68,4 

Bendrasis vidaus produktas, 
tenkantis vienam gyventojui 
perkamosios galios standartais37 

Lietuva38 15.500 16.100 13.600 15.100 16.900 18.300 19.100 
ES–28 25.000 25.000 23.500 24.400 25.100 25.500 25.700 

Santykiniai kainų lygiai, palyginti su ES-28 
vidurkiu* 

60,1 66 67 63,6 64,5 63,9 64,6 

Suderinto VKI prekių ir paslaugų kainų 
pokyčiai, proc.** 

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

Šaltinis: Statistikos departamento, EUROSTAT duomenys. 
*Santykiniai kainų lygiai yra perkamosios galios paritetų santykiai su rinkos oficialiais nacionalinių valiutų santykiais. 
**Vartotojų kainų pokyčiai apskaičiuoti pagal vartotojų kainų indeksą, lyginant su praėjusių metų gruodžio mėnesiu. 

 
Nagrinėjant bendrųjų makroekonominių rodiklių kaitą 2007–2013 m., matyti, kad ekonominė krizė darė 
įtaką daugeliui iš jų. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo mažiausias būtent 2010 m., o paskui 
pradėjo didėti ir 2013 m. siekė daugiau nei 646 EUR / 2,2 tūkst. Lt. Užimtumo lygis mažiausią reikšmę 
buvo pasiekęs taip pat 2010 m., kai užimti buvo 57,6 proc. šalies gyventojų, esančių 15–64 m. amžiaus. 
Tais metais Lietuvos rodiklis daugiau nei 10 proc. punktų atsiliko nuo ES vidurkio. 2013 m. šalies 
gyventojų užimtumo situacija buvo pagerėjusi, o 2014 m. antrąjį ketvirtį užimtumas siekė 65,1 proc. ir 
viršijo iki krizės buvusį rodiklį. Galima teigti, kad užimtumas didėjo tiek dėl atsigaunančios ekonomikos ir 
augančios darbo vietų pasiūlos, tiek dėl gyventojų emigracijos, kuri mažino darbo neturinčių gyventojų 
skaičių Lietuvoje. 
 
Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui, 2007 m. siekė 15.500 PGS, krizės metais 
buvo sumažėjęs iki 13.600 PGS, tačiau nuo 2010 m. pradėjo augti ir 2013 m. siekė net 19.100 PGS. Pagal šį 
rodiklį Lietuva vis dar atsiliko nuo ES vidurkio, kuris 2013 m. siekė 25.700 PGS, tačiau aplenkė tiek 
Latviją, tiek Estiją, nors ankstesniais metais Estija pirmavo ir pagal BVP, tenkantį vienam gyventojui. Per 
10 metų narystės ES Lietuva iš visų naujųjų šalių buvo lyderė, vertinant pagal BVP, tenkančio vienam 
gyventojui, augimo tempus. 2013 m. vienam gyventojui Lietuvoje tenkantis vidaus produktas sudarė 
74 proc. ES vidurkio ir, lyginant su 2004 m., buvo išaugęs net 22 proc. punktais. 
 
  

                                                 
35 2010 m. rugsėjo 10 d. VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ inicijuota apskritojo stalo diskusija dėl Lietuvos biotechnologijų 
sektoriaus plėtros galimybių. Detalesnė informacija adresu: <http://www.verslilietuva.lt/files/files/PDF/santrauka.pdf>. 
36 Rolandas Maskoliūnas. Biotechnologijos ateities spalvos. Mokslas ir technika, 2007/4. 
37 Bendrasis vidaus produktas, išreikštas perkamosios galios standartu, eliminuoja kainų skirtumus tarp šalių, o, apskaičiavus jį 
vienam gyventojui, galimas lyginti skirtingas ekonomikas. 
38 Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui Lietuvoje to meto kainomis, 2007 m. siekė 30.709 Lt, 2008 m. – 
34.994 Lt, 2009 m. – 29.097 Lt, 2010 m. – 30.890 Lt, 2011 m. – 35.300 Lt, 2012 m. – 38.067 Lt, o 2013 m. – 40.386 Lt. 
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2.2 STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ ANALIZĖ 

ES politikos prioritetai konkurencingumo didinimo srityje 

Dar 2000 m. Europos Vadovų Taryba (toliau – EVT) Lisabonoje iškėlė strateginį tikslą – per 10 metų ES 
paversti dinamiškiausia ir konkurencingiausia žiniomis grįsta ekonomika pasaulyje. Būtent Lisabonos 
strategijoje konkurencingumo didinimas buvo įtvirtintas kaip pagrindinė sąlyga tvariam ekonomikos 
augimui, užimtumo didinimui ir socialinei sanglaudai.39 Įpusėjus Lisabonos strategijos įgyvendinimui 
2005 m. buvo pripažinta, kad šis tikslas nebus pasiektas, ir nuspręsta, jog ES valstybės narės turėtų 
sutelkti dėmesį į tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą. 2005 m. buvo patvirtintos 24 Integruotos 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 2005–2007 m. gairės, kuriomis konkurencingumo didinimo 
tikslas buvo išskaidytas per patvirtintas atskiras bendrąsias ekonomikos (makroekonominės ir 
mikroekonominės) politikos gaires ir užimtumo politikos gaires. Mikroekonominės politikos gairėse 
pagrindiniais ES augimo veiksniais įvardinti žinios ir inovacijos. 
 
2006 m. (vėliau – 2007 m. ir 2008 m.) EVT nustatė ir patvirtino keturias prioritetines sritis, kuriomis 
grindžiama atnaujinta Lisabonos strategija: investavimas į žinias ir inovacijas; verslo, ypač MVĮ 
potencialo, realizavimas; investavimas į žmones ir darbo rinkų modernizavimas; klimato kaita ir 
energetika.40 Galima teigti, kad pirmosios dvi prioritetinės sritys yra tiesiogiai susijusios su 
konkurencingumo didinimu, o likusios dvi apima ne tik tiesioginius, tačiau ir netiesioginę įtaką 
konkurencingumui turinčius veiksnius, tokius kaip klimato kaita. 
 
Sulėtėjusi pasaulio ekonomikos raida, prasidėję JAV ir Europos ekonomikos sunkumai privertė ES 
peržiūrėti savo politinę darbotvarkę ir pagrindines pastangas nukreipti į būtinų struktūrinių reformų 
tolimesnį įgyvendinimą. Siekiant įveikti krizę, sudaryti sąlygas konkurencingesnei ekonomikai bei 
didesniam užimtumui, 2010 m. buvo patvirtinta strategija „Europa 2020“ ir nustatyti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetai.41 Teigiama, kad strategija „Europa 2020“ buvo siekiama 
suteikti naują pagreitį tvariam augimui, iš naujo pabrėžiant konkurencingumo, kaip pagrindinės 
priemonės siekiant ekonomikos augimo, svarbą.42 
 
Sanglaudos politika ir jai finansuoti skirti struktūriniai fondai yra laikomi esminėmis priemonėmis 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo prioritetiniams tikslams valstybėse narėse įgyvendinti, o 2014–
2020 m. laikotarpiu dar labiau pabrėžiama ES sanglaudos politikos sąsaja su strategijos „Europa 2020” 
tikslais.43 2006 m. ES Tarybos patvirtintose Sanglaudos politikos strateginėse gairėse pažymima, kad 
konkurencingumo skatinimas vadovaujantis atnaujinta Lisabonos strategija yra vienas pagrindinių 
politikos tikslų.44 Siekiant įgyvendinti nustatytus konkurencingumo didinimo prioritetus, numatyta 
plėtoti ir gerinti transporto infrastruktūrą, spręsti problemas, susijusias su tradicinių energijos šaltinių 
naudojimu Europoje, skatinti IRT infrastruktūros sukūrimą ir plėtrą, skatinti informacinės visuomenės 
plėtrą, ypač IRT įsisavinimą įmonėse, daugiau ir tikslingai investuoti į MTTP, palengvinti sąlygas 
inovacijoms, skatinti verslumą, gerinti finansavimo prieinamumą įmonėms, gerinti darbo kokybę ir 
našumą, didinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti ir darbo rinkos lankstumą, didinti investicijas į 
žmogiškąjį kapitalą, tobulinant švietimą ir įgūdžius.45 
 

                                                 
39 K. Jurlin „Competitiveness and education within the Lisbon strategy and Europe 2020. „From the Lisbon strategy to Europe 
2020“, Zagreb, 2010, 86. 
40 Presidency Conclusions of the Spring European Council in Brussels on 23/24 March 2006. 
41 „Europe 2020“. Detalesnė informacija adresu: <http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-
nutshell/priorities/index_en.htm>. 
42 K. Jurlin „Competitiveness and education within the Lisbon strategy and Europe 2020. „From the Lisbon strategy to Europe 
2020“, Zagreb, 2010, 86. 
43 ES sanglaudos politika 2014-2020 m. Detalesnė informacija adresu: http://www.esparama.lt/2014-2020-laikotarpis 
44 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas (2006/702/EB) dėl Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių. 
45 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas (2006/702/EB) dėl Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių. 
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Nacionalinės politikos prioritetai konkurencingumo didinimo srityje 

2007–2013 m. ūkio konkurencingumas buvo vienas pagrindinių Lietuvos valstybės tikslų. 2002 m. buvo 
patvirtinta Valstybės ilgalaikės raidos strategija, kuri buvo parengta vadovaujantis Lisabonoje EVT 
iškeltais strateginiais tikslais ir paskelbtų išvadų nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, Valstybės ilgalaikės 
raidos strategijoje vienu iš ilgalaikių valstybės raidos prioritetų buvo numatyta konkurencinga šalies 
ekonomika. Strategijoje konkurencingumo didinimo tikslai siejami su didelę pridėtinę vertę kuriančiu 
verslu, SVV skatinimu (verslumo skatinimas, SVV infrastruktūros plėtra, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimas), žiniomis (produktyvi žinių ekonomika ir elektroninis verslas), finansų politikos gerinimu 
siekiant sudaryti palankias sąlygas verslo konkurencingumui, energetikos ir transporto infrastruktūros 
modernizavimu ir plėtra.46 
 
2002 m. taip pat buvo patvirtinta Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaikė 
strategija, kurioje ekonomikos konkurencingumas buvo vienas iš svarbiausių tikslų, siekiant išnaudoti 
integracijos į ES ir pasaulinį ūkį galimybes.47 Dokumente buvo numatyti papildomi konkurencingumo 
didinimo prioritetai, susiję su tarptautinių gamybinių ryšių stiprinimu, TUI pritraukimu, eksporto 
skatinimu, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sektoriaus plėtra. Strategijoje taip pat numatyta teikti 
valstybės pagalbą sėkmingiausiai veikiantiems ir didžiausią potencialą turintiems ūkio sektoriams. 
 
2005 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Nacionalinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo 
2005–2007 m. programą, kurioje vienu pagrindinių tikslų įvardintas įmonių konkurencingumo 
didinimas. Skatinant įmonių konkurencingumą programoje didesnis dėmesys skirtas MTTP. Siekiama 
sudaryti sąlygas verslui naudotis viešojo sektoriaus MTTP rezultatais ir pačiam investuoti į MTTP, plėtoti 
viešojo sektoriaus MTTP pajėgumus. 2008 m. EVT pradėjus naują Lisabonos strategijos įgyvendinimo 
ciklą Lietuvoje buvo patvirtinta Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 m. 
programa, kurios pagrindinis tikslas taip pat buvo ekonomikos konkurencingumo didinimas, apimantis 
makroekonominės, mikroekonominės ir užimtumo politikos uždavinius.48 
 
Nuo 2011 m. kasmet rengiamoje Nacionalinėje reformų darbotvarkėje konkurencingumo didinimas 
yra išskiriamas kaip vienas pagrindinių prioritetų, pašalinant kliūtis ekonomikos augimui. Siekiant didinti 
Lietuvos konkurencingumą be jau minėtų prioritetinių veiksmų, susijusių su MTPP, TUI, ekonomine 
infrastruktūra ir kt., papildomai pabrėžiama klasterių plėtojimo, aplinkos verslui gerinimo ir aukštos 
profesinės kvalifikacijos specialistų rengimo svarba. 
 
Prie konkurencingos ekonomikos didinimo taip pat prisidėjo tokių šakinių strateginių dokumentų kaip 
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m., 2009–2013 m. eksporto plėtros strategijos, Investicijų 
skatinimo 2008–2013 m. programos ir kt. įgyvendinimas. Prie konkurencingumo didinimo ir toliau 
prisideda analizuojamu programavimo laikotarpiu pradėti įgyvendinti strateginiai dokumentai: Lietuvos 
inovacijų 2010–2020 m. strategija, Investicijų pritraukimo 2011–2020 m. plėtros programa, Ilgalaikė (iki 
2025 m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 
strategija ir Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programa. Detalus šakinių 
strateginių dokumentų tikslų ir uždavinių, susijusių su konkurencingumo didinimu, aprašymas 
pateikiamas 1 priede. 
 
Apibendrinant galima teigti, kad ES strateginiuose dokumentuose nustatyti tikslai ir prioritetai, susiję su 
konkurencingumo didinimu, buvo atspindėti pagrindiniuose nacionaliniuose strateginiuose 
dokumentuose, apibrėžiančiuose šalies raidą ilguoju laikotarpiu. Lisabonos darbotvarkė buvo pagrindinis 
kelio gairių planas, kuriuo buvo vadovautasi rengiant šiuos dokumentus. Atsižvelgiant į tai, 
konkurencingumo didinimas 2007–2013 m. laikotarpiu buvo vienas pagrindinių prioritetų, daugiausiai 
dėmesio skiriant MTTP, inovacijų plėtojimui ir sklaidai, kvalifikuotos darbo jėgos užtikrinimui, SVV 

                                                 
46 2002 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. IX-1187 „Dėl valstybės ilgalaikės strategijos patvirtinimo“. 
47 2002 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. IX-1187 „Dėl Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 
2015 m. ilgalaikės strategijos patvirtinimo“. 
48 2008 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1047 „Dėl Nacionalinės Lisabonos strategijos 
įgyvendinimo 2008-2010 metų programos patvirtinimo“. 
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verslo plėtrai, TUI pritraukimui ir eksporto skatinimui, informacinės visuomenės plėtrai ir 
ekonominės infrastruktūros gerinimui. Konkurencingumo didinimo tikslas ir pagrindiniai su šiuo 
tikslu susiję prioritetai ir uždaviniai buvo išskaidyti per įgyvendintas/įgyvendinamas šakines programas 
švietimo, inovacijų, eksporto, investicijų skatinimo, transporto, informacinės visuomenės ir kt. srityse. 
 

ES finansinės paramos prioritetai konkurencingumo didinimo srityje 

2007–2013 m. ES struktūrinė parama buvo programuojama vadovaujantis Lisabonos strategijos, 
Integruotos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairių nuostatomis ir įtvirtintais prioritetais. 
Atsižvelgiant į šias nuostatas, 2006 m. buvo parengtas ES Tarybos reglamentas, kuriame nustatyti ES 
paramos panaudojimo tikslai ir prioritetai. Ekonomikos konkurencingumo didinimui buvo skirtas 
konvergencijos tikslas, konkurencingumo didinimo taip pat buvo siekiama per regioninio 
konkurencingumo ir užimtumo tikslą. 
 
Konkurencingumo didinimui buvo itin svarbūs Europos Parlamento ir ES Tarybos reglamentuose dėl 
ERPF ir ESF išskirti prioritetai. Reglamentuose pažymima, kad ERPF įgyvendina Bendrijos prioritetus, 
siekiant didinti konkurencingumą ir labiau skatinti inovacijas, kurti ir išsaugoti nuolatines darbo vietas 
bei užtikrinti tvarų vystymąsi.49 Reglamente siūloma ES paramos lėšas pagal konvergencijos bei 
regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslus koncentruoti remiant žinių ekonomikos kūrimą ir 
plėtrą, MTTP, inovacijas ir verslumą, informacinės visuomenės plėtrą, vietos plėtros iniciatyvas, siekiant 
sukurti naujas darbo vietas, užtikrinti rizikos prevenciją, investicijas į turizmo skatinimą ir kultūrą, taip 
pat investicijas į transporto, energetikos, švietimo, sveikatos ir socialinę infrastruktūrą. Skatinant 
Bendrijos ekonominę ir socialinę sanglaudą, tvarų vystymąsi numatyta investuoti Sanglaudos fondo lėšas 
į transeuropinių transporto tinklų ir aplinkos srityje įgyvendinamus veiksmus. 
 
Siekiant gerinti konkurencingumo potencialą ir ekonominę aplinką, 2007–2013 m. Lietuvoje buvo 
investuojamos ES struktūrinės paramos lėšos. Remiantis ES programavimo dokumentais buvo 
parengta Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija, kurioje numatytos 
investicijos pagal tris prioritetines kryptis: 1) produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei; 
2) konkurencinga ekonomika; 3) gyvenimo kokybė ir sanglauda. 
 
Konkurencingos ekonomikos prioritetinės krypties tikslų buvo siekiama, įgyvendinant EAVP priemones. 
Programa apima tris uždavinius: 1) didinti produktyvumo lygį versle, ypač sudarant palankią 
aplinką inovacijoms ir SVV (parama investicijoms į naujus gamybos įrenginius ir technologijas, parama 
IT valdymo sistemoms/sprendimams įmonėse diegti, parama paslaugoms, susijusioms su pažangių 
vadybos metodų diegimu, įmonės veiklos internacionalizavimu, paslaugų verslui infrastruktūros plėtra, 
SVV subjektų priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimas); 2) didinti aukštos pridėtinės vertės 
lyginamąją dalį (sustiprinti viešą ir privačią MTTP plėtros bazę, padidinti MTTP veiklos aktyvumą 
privačiame sektoriuje, pagerinti žinių bei technologijų sklaidą, skatinti mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą MTTP srityje); 3) efektyvinti ekonominę infrastruktūrą (informacinės visuomenės 
plėtra, Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracija į vieningą ES elektros ir dujų rinką, energijos tiekimo 
patikimumo ir saugumo didinimas, eismo saugos priemonių diegimas, transporto infrastruktūros 
techninių parametrų gerinimas, transporto infrastruktūros jungčių plėtra, TEN-T tinklo pritaikymas 
augančiam eismo intensyvumui, tarptautinių oro uostų ir Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūros pajėgumų 
didinimas). 
 
Prie konkurencingumo didinimo prisidėjo ir ŽIPVP ir SSVP priemonės. ŽIPVP numatyta, kad žmogiškieji 
ištekliai reikalingi kuriant inovacinius klasterius, aukštos kompetencijos centrus, pritraukiant TUI.50 
Įgyvendinant ŽIPVP prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ prie konkurencingumo 
                                                 
49 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės 
plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999; Europos 
Parlamento ir Tarybos 2006 m. liepos 5 d. reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999. 
50 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. Vilnius 2007 m. liepos 30 d. 
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didinimo prisidėta skiriant lėšas darbo jėgos kokybei ir našumo didinimui (žmogiškųjų išteklių 
tobulinimui įmonėse, verslumo įgūdžių gerinimui). Pagal prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“ buvo 
remtos veiklos, skirtos studijų programų mokslui imliuose ūkio subsektoriuose kūrimui, atnaujinimui ir 
įgyvendinimui, prisidedant prie aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo. Parengus nacionalines 
kompleksines programas, jų „kietosios“ priemonės buvo finansuojamos iš EAVP 1 prioriteto „Ūkio 
konkurencingumui ir augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ (infrastruktūra aukštos 
kvalifikacijos centruose ir tinkluose, MTTP veikla prioritetinėse srityse, bendradarbiavimas tarp verslo, 
viešojo MTTP sektorių ir t.t.), o „minkštosios“ priemonės – iš „Tyrėjų gebėjimų stiprinimo“ prioriteto 
(mokslininkų ir tyrėjų rengimas, kvalifikacijos tobulinimas ir jų mobilumas). Pagal prioritetą 
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos buvo 
nukreiptos ekonominės veiklos reglamentavimo, paslaugų teikimo ir sąlygų verslui gerinimo 
problemoms spręsti. 
 
Prie konkurencingumo didinimo taip pat turėjo prisidėti ir pagal SSVP prioritetus „Vietinė ir urbanistinė 
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ ir „Aplinka ir darnus 
vystymasis“ įgyvendintos priemonės, skirtos energijos infrastruktūros gerinimui ir paslaugų sektoriaus 
skatinimui (turizmo srityje). Svarbus SSVP indėlis siekiant EAVP tikslų įgyvendinimo buvo pagal 
prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ 
įgyvendintos priemonės, skirtos studijų infrastruktūros stiprinimui, prisidėjusios prie kvalifikuotos bei 
darbo rinkos poreikius atitinkančios darbo jėgos užtikrinimo. 
 
Paminėtina, kad ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir veiksmų programos Lietuvoje (kaip ir 
kitose valstybėse narėse) buvo parengtos esant ekonominiam pakilimui. Pakitus ekonominei situacijai 
buvo keičiama suplanuota konkurencingumo didinimo intervencijų logika, siekiant patenkinti 
išaugusį įmonių išorinio finansavimo poreikį dėl finansinių institucijų sunkiau išduodamų kreditų, 
atsakyti į išaugusio nedarbo ir kt. iššūkius. Visų pirma ES valstybių narių (tarp jų ir Lietuvos) vyriausybės 
stipriai sumažino išlaidas investicijoms. Fiskalinė konsolidacija ir lėšų trūkumas viešosioms išlaidoms 
Lietuvoje bei kitose Vidurio ir Rytų Europos valstybėse narėse nulėmė tai, kad ERPF ir SF iš esmės buvo 
vieninteliai tolimesnės plėtros finansavimo šaltiniai. Įgyvendinant politikas buvo persiorientuota nuo 
regioninio vystymosi ir ilgojo laikotarpio struktūrinių pokyčių prie augimo ir užimtumo skatinimo.51 
Prasidėjus ekonomikos nuosmukiui, investicijos į MTTP, našumo didinimą, e-verslo sprendimų diegimą 
įmonėse ir t. t. tapo antraeiliais prioritetais.52 Atsižvelgiant į tai, didelė dalis finansavimo buvo 
perskirstyta priemonėms, turinčioms tiesioginį poveikį ekonominiam aktyvumui ir darbo vietų 
kūrimui/išlaikymui: pagrindiniais prioritetais tapo eksporto skatinimas (naujų rinkų paieška, 
produkcijos pristatymas tarptautinėse mugėse, parodose ir kt.) ir verslo priėjimo prie finansavimo 
šaltinių gerinimas (tiesioginė parama įmonėms). 
 
Apibendrinant galima teigti, kad 2007–2013 m. ES programavimo dokumentuose konkurencingumui 
didinti skirtos intervencijos buvo išskaidytos ir įgyvendinamos per atskirus prioritetus. Investicijos iš 
esmės buvo orientuotos į MTTP, verslo skatinimą (inovacijų, kurios siejasi su aukštos pridėtinės vertės 
kūrimu, produktyvumo didinimu, verslumu ir kt., diegimą versle), didelis dėmesys taip pat buvo skirtas ir 
ekonominės infrastruktūros gerinimui bei plėtrai. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir 
veiksmų programos Lietuvoje buvo parengtos esant ekonominiam pakilimui, vadovaujantis požiūriu, kad 
verslas tarptautiniu mastu gali būti konkurencingas tik investuodamas į MTTP. ES struktūrinė parama iš 
esmės buvo orientuota į įmonių konkurencingumo didinimą, inicijuojant struktūrinius pokyčius 
(produktyvumą, aukštos pridėtinės vertės didėjimą), kurie ilguoju laikotarpiu turėjo sudaryti sąlygas 
ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Tačiau prasidėjęs ekonomikos nuosmukis privertė ES 
valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą, peržiūrėti suplanuotą konkurencingumo didinimo intervencijų logiką 
finansavimą koncentruojant į darbo vietų išlaikymą ir kūrimą. 
 

                                                 
51 „Job creation as an indicator of outcomes in ERDF programmes“ Expert evaluation network delivering policy analysis on the 
performance of Cohesion policy 2007–2013. 
52 Interviu Ūkio ministerijoje rezultatai (2014 m. rugsėjo 5 d.). 
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3 KONKURENCINGUMUI DIDINTI SKIRTŲ INTERVENCIJŲ LOGIKOS 
IR TINKAMUMO ANALIZĖ 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinta Ekonomikos augimo veiksmų programa 
buvo tiesiogiai skirta konkurencingumo didinimui. Prie šio tikslo prisidėjo ir kitų veiksmų programų 
priemonės, tačiau būtent EAVP konkurencingumo didinimas buvo įvardintas kaip svarbiausioji ES 
struktūrinės paramos investicijų kryptis. Siekiant lingvistiškai nustatyti, kokie žodžiai dažniausiai minimi 
EAVP veiksmų programos tekste, ir patikrinti, ar jie atitinka pagrindines konkurencingumo didinimo 
intervencijų kryptis Lietuvoje, buvo parengtas EAVP dažniausiai vartojamų žodžių „debesis“. Nagrinėjant 
paveiksle pateiktus duomenis, matyti, kad programos rengėjai konkurencingumą labiausiai siejo su 
verslu, įmonėmis, transportu, MTTP, darbu, technologijomis, mokslu. Vadovaujantis formaliu kriterijumi 
ir atsižvelgiant į EAVP tekste dažniausiai vartojamus žodžius, galima daryti prielaidą, kad programos 
rengėjų logika iš esmės atitiko teorinę konkurencingumą sampratą, pagal kurią konkurencingumas 
dažniausiai apibrėžiamas per verslo ir įmonių prizmę.53 Be to, panaši svarba dokumente teikiama ir 
transporto infrastruktūros gerinimui. 
 
9 paveikslas. Ekonomikos augimo veiksmų programos „žodžių debesis“ 

 
 
Remiantis realiu kriterijumi ir vertinant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis vykdytų 
konkurencingumui didinti skirtų intervencijų tinkamumą, aktualu detaliau išanalizuoti, ar jos buvo 
tinkamos pagal du pagrindinius kriterijus: 
 

- (1) atitiko šalies ir tikslinių grupių poreikius, atsižvelgiant į atitikimą, sprendžiant aktualias 
problemas, ir atitikimą, įgyvendinant konkrečiam sektoriui iškeltus uždavinius (intervencijų 
tinkamumas); 

- (2) atitiko pasikeitusią ekonominę ir socialinę situaciją (intervencijų tęstinis tinkamumas). 
 
Lentelėje apibendrinamas atskirų konkurencingumui didinti skirtų intervencijų subgrupių tinkamumas 
(aukštas / vidutinis / žemas). Pagal pirmąjį kriterijų intervencijų tinkamumas buvo vertinamas kaip 

                                                 
53 Konkurencinga laikoma ekonomika, kurioje valstybė, siekdama ilgalaikio ekonomikos augimo ir šalies piliečių gerovės, sukuria 
tokią aplinką, kurioje veikia produktyvios įmonės, gebančios gaminti geresnės kokybės produkciją ir teikti paslaugas 
žemesnėmis kainomis. 
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aukštas, jei intervencijos atitiko ES ir nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose, teisės aktuose, 
programose iškeltus uždavinius ir jei priemonių įgyvendinimo procesas buvo sklandus bei prisidėjo prie 
aktualių problemų sprendimo. Atsižvelgiant į tai, kad daugelyje valstybių narių tiek MTTP skatinimo, tiek 
verslo plėtros intervencijos buvo panašios, jų sėkmę skirtingose šalyse lėmė būtent įgyvendinimo 
procesas. Pagal antrąjį kriterijų intervencijų tinkamumas buvo vertinamas kaip aukštas, jei buvo 
atsižvelgiama į pasikeitusią socialinę ir ekonominę situaciją bei keičiamas priemonių įgyvendinimas 
(perskirstomos lėšos, keičiamas paramos intensyvumas, įtraukiamos naujos priemonės, sukuriamos 
papildomos paskatos ir pan.). Konkurencingumui didinti skirtų intervencijų subgrupių logika pateikiama 
ataskaitos 6 priede. 
 
8 lentelė. Konkurencingumo didinimui skirtų intervencijų tinkamumas 

Intervencijų subgrupė Intervencijų tinkamumo 
vertinimas 

Intervencijų 
tęstinio 

tinkamumo 
vertinimas 

Tinkamumas 
problemoms 

spręsti 

Atitikimas 
iškeltiems 

uždaviniams 

1. Aukštos pridėtinės vertės verslo skatinimo intervencijos 
1.1. MTTP viešosios infrastruktūros gerinimo intervencijos vidutinis aukštas aukštas 
1.2. Tyrėjų gebėjimų stiprinimo intervencijos vidutinis aukštas aukštas 
1.3. Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijos vidutinis aukštas vidutinis 
1.4. Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo 
intervencijos 

vidutinis aukštas vidutinis 

2. Verslo produktyvumo didinimo ir verslo aplinkos gerinimo intervencijos 
2.1. Įmonių veiklos produktyvumo didinimo intervencijos aukštas vidutinis aukštas 
2.2. Darbo jėgos ir aukščiausios kvalifikacijos 
(specializuotų) specialistų pasiūlos užtikrinimo 
intervencijos 

aukštas aukštas aukštas 

2.3. Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo 
intervencijos 

vidutinis aukštas aukštas 

2.4. SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimo 
intervencijos 

aukštas aukštas aukštas 

3. Ekonominės infrastruktūros gerinimo intervencijos 
3.1. IRT sprendimai ir infrastruktūros gerinimo 
intervencijos 

aukštas aukštas aukštas 

3.2. Energetikos infrastruktūros gerinimo ir integracijos į 
ES elektros ir dujų rinkas intervencijos 

aukštas aukštas aukštas 

3.3. Transporto infrastruktūros techninių ir saugos 
parametrų gerinimo ir plėtros intervencijos 

vidutinis aukštas aukštas 

 

3.1 AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS VERSLO SKATINIMO INTERVENCIJŲ 
TINKAMUMAS 

MTTP viešosios infrastruktūros gerinimo intervencijos 

INTERVENCIJŲ TINKAMUMAS. Vertinant MTTP viešosios infrastruktūros gerinimo intervencijų 
tinkamumą, pirmiausiai aktualu įvardinti esmines problemas šioje srityje. 
 

 
 

Problemos: 
- Ribotos lėšos MTTP srityje, ypač infrastruktūrai; 
- Pasenusi vieša MTTP žinių bazė; 
- Nepakankamai glaudus verslo ir mokslo bendradarbiavimas MTTP ir inovacijų srityje; 
- Nepakankamai išplėtota universitetų infrastruktūra, skirta su MTTP susijusios studijoms. 



 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas 

 

 
39 

Atsižvelgiant į egzistuojančias problemas, ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose 
(atnaujintoje Lisabonos darbotvarkėje), taip pat Lietuvos strateginiuose / programiniuose 
dokumentuose54 buvo iškelti joms spręsti skirti uždaviniai: 
 

 
 
Nagrinėjant MTTP viešosios infrastruktūros gerinimo intervencijų atitikimą iškeltiems uždaviniams, 
paminėtina, kad jis buvo aukštas, nes visos šiai intervencijų subgrupei priskirtos priemonės prisidėjo 
prie Lietuvos ir ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose iškeltų tikslų įgyvendinimo. 
Analizuojant intervencijų indėlį, sprendžiant šalyje aktualias MTTP viešosios bazės problemas, galima 
teigti, kad intervencijų atitikimas poreikiams buvo vidutinis, nes o jį nulėmė būtent priemonių (ypač 
slėnių projektų) įgyvendinimo problemos. 
 
Planuojant 2007–2013 m. intervencijas, nebuvo formalaus reikalavimo, kad „kietąsias“ intervencijas 
papildytų „minkštosios“, tačiau ŠMM administruojamos priemonės neformaliai atitiko šį reikalavimą. 
Pavyzdžiui, pagal priemonę „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas“ 
buvo steigiami aukštos kompetencijos centrai, o pagal priemonę „Aukštos kvalifikacijos specialistų 
rengimas“ buvo ruošiami specialistai, kurie galėtų dirbti šiuose centruose. Toks infrastruktūrinių 
intervencijų suderinamumas su žmogiškųjų išteklių stiprinimo priemonėmis vertintinas kaip tinkamas. 
 
Vis dėlto MTTP viešosios infrastruktūros gerinimo intervencijų indėlį, sprendžiant tikslinių grupių ir 
šalies problemas 2007–2013 m., mažino priemonių administravimo problemos. Siekiant skatinti mokslo 
ir verslo bendradarbiavimą, buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas steigti penkis 
integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus (slėnius).55 ES struktūrinės paramos lėšomis buvo 
įgyvendinama daugiau nei 20 investicinių projektų, iš kurių 14 koordinavo ŠMM, o 9 – ŪM. Vykdant ŠMM 
administruojamus projektus, turėjo būti sukurta slėnių infrastruktūra ir juose įgyvendinami MTTP 
projektai, o ŪM turėjo į slėnius pritraukti verslą. Slėnių programų tvirtinimas užtruko beveik dvejus 
metus,56 todėl slėnių statybos darbai pradėti pavėluotai ir infrastruktūrinių projektų įgyvendinimas 
užtruko. Verslo sektoriaus atstovai nenorėjo investuoti į dar nebaigtus statyti slėnius. 

                                                 
54 Aprašant iškeltus uždavinius, naudojama informacija šiame skyriuje iš šių dokumentų: Europos Komisijos komunikatas „Dirbti 
kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja Lisabonos strategijos pradžia“, KOM (2005) 24, 2005; Presidency Conclusions, the 
Spring European Council in Brussels on 22/23 March 2005 concerning the mid-term review of the Lisbon strategy; Commission 
Communication to the spring European Council “Working together for growth and jobs. Integrated guidelines for growth and 
jobs (2005-08)”, 2005; 2002 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. IX-1187 „Dėl valstybės ilgalaikės 
raidos strategijos“; 2002 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 853 „Dėl ilgalaikės Lietuvos ūkio 
(ekonomikos) plėtros iki 2015 metų strategijos“; 2005 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1270 
„Dėl nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2005–2008 metais programos“; 2010 m. vasario 17 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 163 „Dėl Lietuvos inovacijų 2010–2020 metais strategijos“. 
55 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 321 „Dėl integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų 
(slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo“; 2014 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 308 
„Dėl 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 321 „Dėl integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų 
(slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo“. 
56 Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtros slėnio programa buvo patvirtinta 2008 m. liepos mėn., „Nemuno“ slėnio programa – 
2008 m. spalio mėn., o „Santakos“, „Santaros“ ir „Saulėtekio“ slėnių programos – 2008 m. lapkričio mėn. 

- Stiprinti viešąją žinių bazę, investuojant į moksliniams tyrimams ir naujovėms
skirtą įrangą, plėtojant ir stiprinant aukšto lygio mokslinių tyrimų centrus ir
kompetencijos centrus.

- Plėtoti viešojo sektoriaus MTTP pajėgumus, didinti mokslo ir studijų sistemos
MTTP veiklos efektyvumą, atitiktį šalies ūkio poreikiams.

- Telkti intelektinį potencialą mokslui imliuose verslo sektoriuose (formuojama ir
plečiama viešoji ir privati MTTP infrastruktūra, stiprinama žinių bazė, plėtojami
tarptautinio lygio integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai (slėniai)).
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2007–2013 m. verslo sektoriaus atstovų įsitraukimas į slėnių veiklas nebuvo pakankamas, o sukurta 
infrastruktūra dar nebuvo veiksmingai išnaudojama, todėl nepavyko pasiekti proveržio, skatinant mokslo 
ir verslo bendradarbiavimą. Pagrindinės tai lėmusios problemos buvo susijusios su tuo, kad verslo 
atstovams trūksta informacijos apie slėnių veiklas ir jų naudą, MTTP ir slėnių teikiamos paslaugos 
neatitinka verslo poreikių, slėnių veikla nukreipta į stambųjį ir vidutinį verslą bei nėra palanki smulkioms 
įmonėms, slėniai orientuojasi tik į mokslo interesų tenkinimą, o ne į komercinę mokslinių tyrimų naudą.57 
Taip pat aktuali problema yra mokslo vadybininkų trūkumas, t. y. Lietuvoje yra itin mažai organizacijų ir 
specialistų, kurie mokslininkams padėtų parduoti tai, ką pastarieji sukūrė. 
 
Vadovaujantis slėnių MTEP projektų stebėsenos veikla, galima išskirti projektų įgyvendinimo efektyvumą 
ribojusius veiksnius,58 kurie susiję su nepakankamai griežtu pradiniu slėnių programos suplanavimu ir 
projektų atrankos procedūromis, ne visuomet tinkamai nustatyta jų intervencijos logika, bendros 
programos valdymą koordinuojančios institucijos trūkumu (kompetencijos pasidalinimas tarp skirtingų 
ministerijų ir agentūrų nebuvo itin veiksmingas), laiku nesuteikta pagalba projektų vykdytojams. 
Problemos taip pat buvo užfiksuotos, kuriant atviros prieigos centrus, kurie iš pradžių buvo vertinami 
kaip iš išorės primesti įsipareigojimai. Mokslo institucijos mažai orientavosi į verslo poreikius ir siekė 
vykdyti fundamentinius mokslinius tyrimus, o ne sudaryti sąlygas verslui atvirai naudotis sukurtais 
MTTP ištekliais, atliekant praktiškai pritaikomus mokslinius tyrimus ir eksperimentus. Buvo 
identifikuota problema, kad atviros prieigos centrų prieinamumas verslui vis dar yra mažas ir siekia vos 
keletą valandų per mėnesį.59 
 
Nepaisant 2007–2013 m. užfiksuotų MTTP viešosios infrastruktūros kūrimo problemų, valstybės 
investicijos į šią sritį yra pagrįstos (dėl pasenusios ir nepakankamai išplėtotos MTTP žinių bazės, 
apsunkinančios mokslinių tyrimų vykdymą bei verslo ir mokslo bendradarbiavimą) ir turėtų būti 
tęsiamos 2014–2020 m. Daugiausiai investuoti reikėtų į aukštos kvalifikacijos tyrėjų pritraukimą į 
slėnius, paskatų komercinti mokslo rezultatus sukūrimą, siekiant efektyviau išnaudoti jau sukurtą 
infrastruktūrą. Taip pat svarbu užtikrinti atvirą prieigą prie slėnių kūrime ir plėtroje dalyvaujančių 
institucijų laboratorinės įrangos. 
 
INTERVENCIJŲ TĘSTINIS TINKAMUMAS. MTTP viešosios infrastruktūros intervencijų tęstinis 
tinkamumas ir aktualumas buvo užtikrintas dėl nepakankamo MTTP viešosios bazės išplėtojimo šalyje ir 
būtinybės investuoti į šią sritį per visą programavimo laikotarpį. Ekonominio sunkmečio sąlygomis tokių 
intervencijų poreikis buvo dar didesnis, nes būtent ES struktūrinės paramos lėšos buvo esminės, kai 
mažėjo tiek valstybės biudžeto, tiek verslo įmonių inovacijų infrastruktūrai skiriamas finansavimas. Vis 
dėlto ekonominė krizė koregavo rengiant veiksmų programas paruoštus investicinius planus, kadangi 
buvo mažinamos MTTP viešajai infrastruktūrai skirtos lėšos, perskirstant kai kurioms priemonėms 
skirtas lėšas trumpalaikiams ekonomikos stimuliavimo tikslams (įmonių prieinamumo prie finansavimo 
šaltinių gerinimui, užsienio rinkų ir partnerių paieškai bei eksporto skatinimui).60 Paminėtina, kad ŠMM 
administruojamai priemonei „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, ir ŪM 
administruojamai priemone „Inogeb LT-2“, pagal kurias vykdomi slėnių kūrimo projektai, numatytas 
finansavimas buvo netgi padidintas, atsižvelgiant į strateginę slėnių kūrimo svarbą.61 
 
Intervencijų tęstinį tinkamumą užtikrino ir nuoseklus esminių šalies konkurencingumo krypčių 
„išgryninimo“ procesas.62 2004–2006 m. pagal BPD buvo pradėti finansuoti inovacinį potencialą turintys 

                                                 
57 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo 
galimybių koordinavimo vertinimas. 2011 m. 
58 MOSTA, Technopolis Group, Ernst & Young, Galutinė slėnių stebėsenos projekto ataskaita, įskaitant galutinę MTEP 
infrastruktūros projektų stebėsenos ataskaitą. Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir jungtinių tyrimų programų 
įgyvendinimo stebėsenos projektas. 2014 m. 
59 Interviu Ūkio ministerijoje rezultatai (2014 m. spalio 17 d.). 
60 Pavyzdžiui, priemonei „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas“ numatytas finansavimas 
sumažėjo nuo 50 mln. Lt iki 29,6 mln. Lt. 
61 2013 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 673 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
liepos 23 d. nutarimo Nr. 788 „Dėl ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
62 Interviu Švietimo ir mokslo ministerijoje rezultatai (2014 m. rugpjūčio 22 d.). 
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projektai. 2007–2013 m. parama buvo skirta slėnių kūrimui, siekiant skatinti mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą bei efektyviau įgyvendinti MTEP projektus. 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
lėšomis bus įgyvendinami atnaujintoje integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir 
plėtros koncepcijoje minimi bendri mokslo ir verslo projektai. Atnaujintoje slėnių koncepcijoje 
pabrėžiama sumanios specializacijos krypčių svarba, siekiant būtent šiose kryptyse plėtoti novatoriškas 
technologijas ir procesus, turinčius didelį potencialą transformuoti Lietuvos ūkį.63 
 

 
 

Tyrėjų gebėjimų stiprinimo intervencijos 

INTERVENCIJŲ TINKAMUMAS. Vertinant Tyrėjų gebėjimų stiprinimo intervencijų tinkamumą, 
pirmiausiai aktualu įvardinti esmines problemas šioje srityje. 
 

 
 
Atsižvelgiant į egzistuojančias problemas, ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose 
(atnaujintoje Lisabonos darbotvarkėje), taip pat Lietuvos strateginiuose / programiniuose 
dokumentuose, Tyrėjų karjeros programoje64 buvo iškelti joms spręsti skirti uždaviniai: 
 

                                                 
63 2013 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 951 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“. Šiame 
nutarime numatytos šešios prioritetinės sumanios specializacijos kryptys: energetika ir tvari aplinka; įtrauki ir kūrybinga 
visuomenė; agroinovacijos ir maisto technologijos; nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; sveikatos technologijos ir 
biotechnologijos; transportas, logistika ir informacinės bei ryšių technologijos. 
64 2007 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-2335 „Dėl tyrėjų karjeros 
programos patvirtinimo“. 

Sumani specializacija 
(6 kryptys)

Slėnių sukūrimas

(5 slėniai)

Potencialą turintys BPD projektai

Problemos: 
- Nepakankama tyrėjų kvalifikacija ir kompetencija; 
- Nepakankamas tyrėjų mobilumas; 
- Mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslų ir tyrimų institucijų darbuotojų verslumo gebėjimų trūkumas; 
- Nepakankamas fizinių ir technologinių mokslų srityje dirbančių tyrėjų skaičius; 
- Nevyksta tyrėjų iš užsienio pritraukimas; 
- Per mažas fizinių ir technologinių mokslų srityse parengiamų doktorantų skaičius. 
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Nagrinėjant Tyrėjų gebėjimų stiprinimo intervencijų atitikimą iškeltiems uždaviniams, paminėtina, 
kad jis buvo aukštas, nes visos šiai intervencijų subgrupei priskirtos priemonės prisidėjo prie Lietuvos ir 
ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose iškeltų tikslų įgyvendinimo. Tiesa, tik iš dalies buvo 
prisidėta prie uždavinio didinti tyrėjų skaičių fizinių ir technologinių mokslų srityje įgyvendinimo, 
kadangi vykdytuose projektuose dalyvavo daugiau humanitarinių ir socialinių mokslų srities atstovų.65 
Analizuojant intervencijų indėlį, sprendžiant šalyje aktualias nepakankamų tyrėjų gebėjimų problemas, 
galima teigti, kad intervencijų atitikimas poreikiams buvo vidutinis. 
 
Planuojant 2007–2013 m. ŠMM administruojamas intervencijas, buvo priimtas sprendimas pirmiausiai 
skelbti kvietimus pagal infrastruktūrines priemones (MTTP infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas), 
kadangi jie yra imlūs laikui, o vėliau pradėti investuoti į tyrėjų gebėjimų stiprinimą ir paramos 
vykdomoms MTTP veikloms teikimą. Paminėtina, kad pagal tris iš penkių šiai intervencijų grupei 
priskirtas tyrėjų gebėjimų stiprinimo priemones pirmieji kvietimai teikti paraiškas taip pat buvo 
paskelbti pakankamai anksti, t. y. 2008–2009 m. Tik pagal priemones „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų 
mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ bei „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas 
pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ pirmieji kvietimai teikti paraiškas buvo paskelbti 
atitinkamai 2010 m. ir 2011 m. Toks intervencijų planavimas vertinamas kaip ne visai tinkamas, nes 
paraleliai turėtų būti vykdomi tiek infrastruktūros kūrimo ir atnaujinimo darbai, tiek žmogiškųjų išteklių, 
kurie naudosis sukurta infrastruktūra, stiprinimas. 
 
Infrastruktūrinės intervencijos pagerino sąlygas mokslinių tyrimų vykdymui, tačiau šios investicijos 
nebuvo svarbiausios padėtį keičiančios intervencijos. 2007–2013 m. itin daug dėmesio buvo sutelkta 
mokslinių tyrimų ir studijų potencialo kūrimui, tačiau iškyla rizika, jog nepavyks pritraukti pakankamai 
aukštos kvalifikacijos mokslininkų, kurie galėtų dirbti su sukurta infrastruktūra, koordinuoti 
tarptautinius projektus arba juose bendradarbiauti. Jei tyrėjų gebėjimai bus nepakankami, ES 
struktūrinės paramos intervencijos nelems struktūrinių sistemos pokyčių bei mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo.66 Pavyzdžiui, moksliniams tyrimams imlios verslo įmonės daugiausiai veikia 
informacinių paslaugų veiklos, telekomunikacijų sektoriuose, taip pat elektronikos, mechatronikos ir 
biotechnologijų sektoriuose.67 Vadinasi, rengiant tyrėjus, buvo svarbiausia orientuotis į šiuos sektorius, 
kuriems mokslo tiriamųjų darbų rezultatai yra svarbūs. 
 
Nepaisant to, kad 2007–2013 m. daugiausiai lėšų buvo investuota būtent į biomedicinos, technologinius ir 
fizinius mokslus (pavyzdžiui, 2013 m. į minėtas mokslo sritis buvo investuota atitinkamai 25 proc., 
20 proc. ir 20 proc. visų aukštojo mokslo ir valdžios sektoriaus MTTP išlaidų), tačiau socialiniams 

                                                 
65 UAB PPMI Group ir VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Švietimo ir mokslo srities prioritetų 2014–2020 m. ES 
struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui strateginis vertinimas. 2012 m. 
66 MOSTA, Technopolis Group, Ernst & Young, Galutinė slėnių stebėsenos projekto ataskaita, įskaitant galutinę MTEP 
infrastruktūros projektų stebėsenos ataskaitą. Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir jungtinių tyrimų programų 
įgyvendinimo stebėsenos projektas. 2014 m. 
67 MOSTA, Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalga. 2012 m. 

- Gerinti tyrėjų ir mokslo darbuotojų kvalifikaciją, skatinti jų mobilumą.
- Vykdyti į užsienio šalis išvykusių specialistų susigrąžinimo politiką.

- Didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje (ypač fizinių ir
tchnologinių mokslų srityje).

- Palaikyti ir stiprinti turimą mokslinį potencialą, sukurti ir įgyvendinti mokslinės
veiklos rezultatų ir jos skatinimo sistemą.
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mokslams tekusių lėšų dalis buvo taip pat pakankamai didelė (16 proc.).68 Be to, socialinių ar humanitarių 
mokslų daktaro laipsnį turinčių asmenų skaičius ir toliau išlieka žymiai didesnis nei tų, kurie turi fizinių 
ar technologinių mokslų krypties daktaro laipsnį.69 Galima teigti, kad tyrėjų gebėjimų stiprinimui skirtos 
intervencijos prisidėjo prie šalyje egzistuojančių problemų sušvelninimo, tačiau intervencijos šioje srityje 
ir toliau išlieka labai aktualios. 
 
Palankiai vertintina tai, kad tyrėjų gebėjimų stiprinimui skirtos priemonės buvo vykdomos ne tik 
valstybinio planavimo, bet ir projektų konkurso būdu. Organizuojant projektų konkursą, pavyzdžiui, 
pagal visuotinės dotacijos priemonę, lėšų paklausa viršijo pasiūlą, be to, buvo galima sulaukti įdomių ir 
novatoriškų mokslinių idėjų. Pagal šią priemonę buvo skiriama parama ir moksliniams tyrimams, kuriuos 
vykdyti galėjo užsienio šalių mokslininkai. Paminėtina, kad iš 106 pasirašytų sutarčių 13 projektų 
įgyvendino užsienio tyrėjai.70 Priemonė buvo tinkama, siekiant bent iš dalies spręsti tyrėjų iš užsienio 
pritraukimo problemą, tačiau dėl mažo užsienio mokslininkų dalyvavimo prie problemos sprendimo 
prisidėta tik nedideliu mastu. 
 
INTERVENCIJŲ TĘSTINIS TINKAMUMAS. Ekonominių ir socialinių sąlygų pokyčiai Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimo intervencijoms poveikio faktiškai neturėjo, nes finansavimo intensyvumas pagal priemones 
įgyvendinamiems projektams siekia 100 proc. Tyrėjų gebėjimų stiprinimo intervencijos buvo labai 
svarbios 2007–2013 m. ir išliks aktualios toliau, nes pagal jas skiriama parama struktūrinėms šalies 
problemoms spręsti (pavyzdžiui, didinti tyrėjų skaičiui fizinių ir technologinių mokslų srityse, skatinti 
tyrėjų mobilumą ir orientaciją į tarptautines programas, pritraukti į Lietuvą tyrėjus iš užsienio ir kt.). 
 

Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijos 

INTERVENCIJŲ TINKAMUMAS. Vertinant Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijų tinkamumą, 
pirmiausiai aktualu įvardinti esmines problemas šioje srityje. 
 

 
 
Atsižvelgiant į egzistuojančias problemas, ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose 
(atnaujintoje Lisabonos darbotvarkėje), taip pat Lietuvos strateginiuose / programiniuose dokumentuose 
buvo iškelti joms spręsti skirti uždaviniai: 
 

                                                 
68 Lietuvos statistikos departamento duomenys. 2013 m. aukštojo mokslo ir valdžios MTEP išlaidos biomedicinos mokslams 
siekė 218,7 mln. Lt, technologiniams mokslams – 173,9 mln. Lt, fiziniams mokslams – 173,6 mln. Lt, socialiniams mokslams – 
133,7 mln. Lt. Bendros aukštojo mokslo ir valdžios sektorių išlaidos MTEP 2013 m. siekė 855,6 mln. Lt. 
69 Lietuvos statistikos departamento duomenys. Pavyzdžiui, 2013 m. socialinių mokslų daktaro laipsnį gavusių asmenų skaičius 
sudarė 29 proc. visų doktorantūros studijas tais metais baigusių asmenų, technologinių mokslų – 28 proc., fizinių mokslų – 
14 proc. Programavimo laikotarpio pradžioje atotrūkis tarp technologinių ar fizinių ir socialinių mokslų daktaro laipsnį įgijusių 
asmenų skaičiaus buvo didesnis. 
70 Lietuvos mokslo tarybos informacija: <http://www.lmt.lt/lt/mkf/vd/vd-rezultatai.html>. 

Problemos: 
- Itin mažos privačios (verslo įmonių) investicijos į žinių įgijimą ir MTTP veiklas; 
- Menki įmonių poreikiai šioje srityje, nes šalyje veikia pakankamai mažai mokslui imlių įmonių; 
- Verslo poreikių neatitinkantys mokslo institucijų vykdomi tyrimai; 
- Silpnai išplėtoti verslo ir mokslo sektorių bendradarbiavimo ryšiai; 
- Itin mažas verslo įmonėse dirbančių tyrėjų skaičius; 
- Kuklūs MTTP veiklų komercinimo rezultatai. 
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Nagrinėjant Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijų atitikimą iškeltiems uždaviniams, paminėtina, 
kad jis buvo aukštas, nes visos šiai intervencijų subgrupei priskirtos priemonės prisidėjo prie Lietuvos ir 
ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose iškeltų tikslų įgyvendinimo. Vis dėlto svarbu 
paminėti, kad 2007–2013 m. trūko priemonių naujų inovatyvių įmonių skatinimui, o dėl paramos 
daugiausiai kreipėsi inovacijų veiklą jau plėtojančios pagrindinės inovacinės įmonės.71 Analizuojant 
intervencijų indėlį, sprendžiant šalyje aktualias inovacijų įmonėse skatinimo problemas, galima teigti, kad 
intervencijų atitikimas poreikiams buvo vidutinis. 
 
Atliekant vertinimą, buvo įvykdyta pagal konkurencingumui didinti skirtas priemones paramą gavusių 
įmonių apklausa.72 Apklaustos įmonės, parašytos nurodyti, su kokiomis problemomis susidūrė, 
siekdamos plėtoti inovacijas, nurodė, jog aktualiausia problema buvo finansinių išteklių bei tyrėjų ir 
aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumas. Taip pat kaip svarbios problemos buvo įvardinti įmonių 
poreikių neatitinkantys mokslo institucijų vykdomi moksliniai tyrimai ir nepakankamas Lietuvos 
pramonės šakų bei sektorių bendradarbiavimas. Apklausos rezultatai patvirtina ir kitų tyrimų rezultatus, 
kuriuose teigiama, kad dėl neišplėtoto bendradarbiavimo tarp sektorių mokslas beveik nedalyvauja žinių 
perdavimo inovacinėms įmonėms procese.73 Be to, itin svarbu akcentuoti ir Lietuvos struktūrinę 
problemą – mažą mokslui imlių įmonių skaičių, kuris lemia tai, jog investicijos į MTTP daugeliui įmonių 
nėra reikalingos. Lentelėje pateikiamos visos įmonių nurodytos inovacijų diegimo problemos. Aktualiausi 
atsakymų variantai pažymėti tamsiai žalia spalva. Šviesiai žalia spalva žymi atsakymų variantus, kurie 
įmonių buvo įvardinti kaip mažiau aktualūs, o gelsva spalva – kaip mažiausiai aktualūs inovacijų plėtrą 
ribojantys veiksniai. 
 
9 lentelė. Su kokiomis problemomis susidūrėte siekdami plėtoti inovacijas įmonėje? 

Teiginys Aktualumas 

Nepakankamas mokslo institucijų noras bendradarbiauti  
Mokslo institucijų vykdomi moksliniai tyrimai neatitinka įmonės poreikių  
Trūksta tyrėjų ir aukštos kvalifikacijos specialistų  
Sunku rinkoje realizuoti mokslinių tyrimų rezultatus (nepakankama inovacijų paklausa, 
sudėtinga rasti partnerių inovacijų realizavimui 

 

Nepakankamas Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimas  
Nepakankamai prieinamos ir kokybiškos inovacijų paramos paslaugos (informacija apie 
esamas ir kuriamas technologijas, konsultacijos ir kt.) 

 

Finansinių išteklių trūkumas  
Mokslininkų užimtumas akademinėje srityje ir nepakankami laiko ištekliai, reikalingi verslui 
aktualiems moksliniams tyrimams atlikti 

 

                                                 
71 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo 
galimybių koordinavimo vertinimas. 2011 m. 
72 2014 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 5 d. buvo vykdoma elektroninė paramą konkurencingumo didinimui gavusių įmonių 
apklausa pagal 21 į vertinimo objektą patekusią priemonę, diferencijuojant klausimus pagal intervencijų subgrupes. 
73 Lietuvos statistikos metraštis. 2012 m. 

- Sudaryti paskatas inovacijoms kurti įmonėse, siekiant mobilizuoti verslo
investicijas į MTTP (sukuriant inovatyvių įmonių paramos mechanizmus, skatinant
bendrus įmonių ir universitetų tyrimus, pagerinant prieinamumą prie rizikos
kapitalo).

- Didinti naujų įmonių, diegiančių inovacijas, skaičių (ypač valstybės remiamuose
verslo inkubatoriuose bei mokslų ir technologijų parkuose).

- Skatinti privačias investicijas į MTTP.

- Didinti verslo įmonėse dirbančių tyrėjų skaičių.
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2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšos buvo investuojamos, siekiant spręsti šias problemas, tačiau 
dėl netinkamo kai kurių priemonių planavimo intervencijos nedavė maksimalių rezultatų. Tyrėjų 
įdarbinimo įmonėse intervencijos buvo ne visiškai tinkamos, nes prieš planuojant tyrėjų įdarbinimui versle 
skirtą priemonę „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“ nebuvo 
atlikta poreikių analizė, buvo numatytos per sudėtingos priemonės finansavimo sąlygos. Priemonės 
įgyvendinimą taip pat ribojo galiojantys griežti valstybės pagalbos reglamentų reikalavimai. Iš pradžių 
pagal priemonę buvo sulaukta tik vienos paraiškos, todėl buvo atlikti Projektų finansavimo sąlygų aprašo 
pakeitimai. Vis dėlto pagal priemonę įgyvendinti tik 4 projektai ir įmonėse įdarbinta vos 18 tyrėjų bei kitų 
mokslininkų. Valstybės kontrolė išskyrė šias priemonės nepopuliarumo priežastis: per griežtos projektų 
finansavimo sąlygos, delegavimo principo taikymas (tarp įmonės ir mokslinių tyrimų organizacijos / 
didelės įmonės turi būti sudaroma delegavimo sutartis, kad mokslinių tyrimų organizacija arba didelė 
įmonės deleguoja – perkelia mokslininką dirbti į kitą įmonę), reikalavimas, kad dalyvautų žinioms ir 
mokslui imlios įmonės.74 
 
Itin teigiamai vertintinas ŪM administruotų priemonių kompleksas (priemonės „Idėja LT“, „Intelektas 
LT+“, „Intelektas LT“ ir „Inočekiai“), pagal kurį parama buvo teikiama visam inovacijų diegimo ciklui 
įmonėse – nuo idėjos testavimo, parengiant techninę galimybių studiją, iki MTTP reikiamos 
infrastruktūros sukūrimo įmonėje ir paramos konkretiems MTTP projektams įgyvendinti ar mokslinių 
tyrimų paslaugoms iš mokslo institucijų įsigyti teikimo. Palankiai vertintina ir tai, kad verslo ir mokslo 
bendradarbiavimą buvo siekiama paskatinti, įgyvendinant jungtinius mokslo ir verslo sektoriaus 
projektus arba teikiant prioritetą MTTP veiklas jau įgyvendinusioms įmonėms. Pavyzdžiui, atrenkant 
projektus pagal priemonę „Intelektas LT“, buvo skiriami papildomi balai tiems MTTP, kurie jau buvo 
įgyvendinę projektus pagal ŠMM administruojamas priemones.75 
 
Galima išskirti problemą, kad inovacijoms įmonėse diegti skirtos ES struktūrinės paramos intervencijos 
2007–2013 m. neprisidėjo prie uždavinio didinti naujų inovatyvių įmonių skaičių, nes paramos 
daugiausiai kreipėsi jau veikiančios ir inovacijas plėtojančios įmonės. Pavyzdžiui, pagal priemonę 
„Inočekiai“ nebuvo visiškai išspręsta kontrolės problema, nes sudėtinga užtikrinti, kad įmonės užsisakytų 
būtent tas paslaugas, kurios joms reikalingos, bei užmegztų ilgalaikius ryšius su mokslo įstaigomis. 
Pasitaikė atvejų, kai paramą pagal priemonę „Inočekiai“ gavusios įmonės jau buvo gavusios paramą ir 
pagal kitas ŪM administruojamas MTTP priemones. Dėl šios priežasties pagal priemonę ne visuomet buvo 
remiami anksčiau inovacinės veiklos nevykdę SVV subjektai.76 Taip pat galima išskirti problemą, kad 
daugiau buvo investuojama į mokslinių tyrimų skatinimą, tačiau neskiriama pakankamai dėmesio 
tolimesnėms veikloms – sukurtų produktų testavimui, prototipų kūrimui bei MTTP rezultatų 
komercinimui. 
 
INTERVENCIJŲ TĘSTINIS TINKAMUMAS. 2007–2013 m. inovacijų rodikliai šalyje faktiškai nepagerėjo, 
todėl parama inovacijų įmonėse skatinimui ir investicijoms į MTTP išliko aktuali visą programavimo 
laikotarpį. Priemonių populiarumas ekonominio nuosmukio sąlygomis buvo mažesnis nei buvo tikimasi 
jas planuojant ekonominio augimo laikotarpiu, tačiau išaugo paklausa toms priemonėms, pagal kurias 
gauti paramą pareiškėjams buvo paprasčiau. Pavyzdžiui, rekordinio susidomėjimo sulaukė priemonė 
„Inočekiai“, pagal kurią vykdyti mažesnės finansinės apimties (didžiausia projekto vertė – 20 tūkst. Lt) 

                                                 
74 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė. Sąveikos tarp mokslo ir verslo skatinimas. Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-50-
12-8. 2011 m. birželio 28 d. 
75 Interviu Ūkio ministerijoje rezultatai (2014 m. rugsėjo 5 d.). 
76 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė. Sąveikos tarp mokslo ir verslo skatinimas. Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-50-
12-8. 2011 m. birželio 28 d. 
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mokslo ir verslo ryšius skatinantys projektai.77 Atsižvelgiant į tai, priemonei numatytas pradinis 
finansavimas buvo keliskart padidintas (nuo 5,7 mln. Lt iki 12 mln. Lt).78 
 
Dėl ekonomikos nuosmukio teko ne tik peržiūrėti suplanuotus prioritetus, tačiau ir stipriai perskirstyti 
numatytą finansavimą. ES struktūrinė parama 2007–2013 metams buvo planuota ekonomikos pakilimo 
laikotarpiu remiantis 2004–2005 m. statistiniais duomenimis. Siekiant konkurencingumo didinimo 
pirmiausiai buvo orientuojamasi į įmonių konkurencingumo didinimą, inicijuojant struktūrinius pokyčius 
(produktyvumą, aukštos pridėtinės vertės didėjimą, inovacijų diegimą, MTTP vykdymą), kurie ilguoju 
laikotarpiu turėjo sudaryti sąlygas ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Vis dėlto net ir 
nuosmukio laikotarpiu viešosios intervencijos MTTP srityje išlieka labai svarbios. Lietuvoje, kaip ir 
daugelyje kitų ES valstybių narių, dėl ekonominės krizės MTTP skirtos lėšos buvo sumažintos, 
nukreipiant didesnį finansavimą verslo paskolų, garantijų suteikimui, verslo administravimo ir steigimo 
sąlygų supaprastinimui.79 Galima teigti, kad tokia reakcija į krizę nebuvo visai tinkama, atsižvelgiant į 
ilgalaikius valstybės MTTP tikslus, tačiau reikalinga, siekiant spręsti kilusias problemas trumpuoju 
laikotarpiu. 
 

Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijos 

INTERVENCIJŲ TINKAMUMAS. Vertinant Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijų 
tinkamumą, pirmiausiai aktualu įvardinti esmines problemas šioje srityje. 
 

 
 
Atsižvelgiant į egzistuojančias problemas, ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose 
(atnaujintoje Lisabonos darbotvarkėje), taip pat Lietuvos strateginiuose / programiniuose 
dokumentuose, Pramonės vidutinės trukmės politikos įgyvendinimo strategijoje,80 Aukštųjų technologijų 
plėtros 2007–2013 m. programoje81 buvo iškelti joms spręsti skirti uždaviniai: 
 

                                                 
77 Populiariausios paslaugos, kurias verslas siekė įsigyti iš mokslinių įstaigų, buvo Vilniaus Gedmino technikos universiteto 
Mechanikos fakultete atliekami atsinaujinančios energetikos, mechatronikos ir robototechnikos tyrimai, Kauno technologijos 
universiteto Elektronikos fakultete vykdomi tinklų ir sistemų patikimumo bei saugos tyrimai ir Informatikos fakultete atliekami 
automatizuotų sudėtingų programų testavimo priemonių kūrimo ir pritaikymo darbai, Vilniaus dailės akademijos Dizaino 
inovacijų centro teikiamos koncepcijos formulavimo ir prototipo kūrimo paslaugos. Detalesnė informacija: 
<http://www.esparama.lt/projektu-naujiena?id=262952>. 
78 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 788 „Dėl ekonomikos augimo veiksmų programos priedo 
patvirtinimo“ (2011 m. liepos 13 d. redakcija). 
79 Pavyzdžiui, priemonei „Idėja LT“ numatytas finansavimas sumažėjo nuo 43,3 mln. Lt iki 13 mln. Lt, priemonei „Intelektas LT“ – 
nuo 400 mln. Lt iki 191,8 mln. Lt, priemonei „Intelektas LT+“ numatytas finansavimas – nuo 443,5 mln. Lt iki 245,5 mln. Lt. 
80 2000 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 789 „Dėl pramonės plėtojimo vidutinės trukmės politikos 
ir jos įgyvendinimo strategijos“. 
81 2006 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1048 „Dėl Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 m. 
programos patvirtinimo“. 

Problemos: 
- Nepakankamos inovacijų paramos paslaugos verslui; 
- Nepakankamas Lietuvos pramonės sektorių, taip pat verslo ir mokslo sektorių bendradarbiavimas; 
- Menki MTTP rezultatų komercinimo pajėgumai Lietuvoje; 
- Nepakankamas Lietuvos įmonių įsitraukimas į tarptautinius inovacijų skatinimo tinklus; 
- Prasta informacijos apie mokslinius tyrimus sklaida. 



 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas 

 

 
47 

 
 
Nagrinėjant Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijų atitikimą iškeltiems 
uždaviniams, paminėtina, kad jis buvo aukštas, nes šiai intervencijų subgrupei priskirtos priemonės 
prisidėjo prie visų Lietuvos ir ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose iškeltų tikslų 
įgyvendinimo. Analizuojant Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijų indėlį, sprendžiant 
šalyje aktualias problemas, galima teigti, kad intervencijų atitikimas poreikiams buvo vidutinis. 
 
Inovacijų paramos paslaugų intervencijos buvo tinkamos, nes šalyje egzistavo didelis tokių paslaugų 
poreikis (pavyzdžiui, viešosios paslaugos SVV atstovams, diegiantiems inovacijas; paslaugos, susijusios su 
verslo ir mokslo partnerystės skatinimu; informacinė pagalba subjektams, įgyvendinantiems 
tarptautinius MTTP projektus). Paminėtina, kad intervencijų indėlį, sprendžiant aktualias problemas, 
mažino vėlyva jų įgyvendinimo pradžia (pavyzdžiui, 3 iš 4 pagal priemonę „Inogeb LT-3“ vykdomų 
projektų pradėti įgyvendinti 2012–2013 m.) ar „minkštųjų“ paslaugų, skirtų žmogiškiesiems ištekliams 
stiprinti, trūkumas (pavyzdžiui, pagal priemonę „Inogeb LT-1“ buvo daugiausiai orientuojamasi į 
technologinius auditus, technologijų perdavimą ir perėmimą, konsultavimą intelektinės nuosavybės 
klausimais ir kt.). 
 
Mokslo ir verslo bendradarbiavimo, tarptautinių inovacijų tinklų skatinimo intervencijų tinkamumą, 
sprendžiant aktualias problemas, mažino planavimo etape neatlikta visapusiška poreikių analizė, 
pasirinkti netinkami administraciniai sprendimai. Pagal priemones „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ 
buvo teikiama parama įmonių jungimuisi į tinklus. Vis dėlto priemonių efektyvumą mažino tai, kad jos 
pradėtos vykdyti kartu su Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijų subgrupei priskirtomis priemonėmis 
„Idėja LT“, „Intelektas LT“ir „Intelektas LT+“, pagal kurias vykdyti projektus buvo paprasčiau. Dėl 
klasterių kultūros nebuvimo ir sudėtingų reikalavimų paramai gauti (pavyzdžiui, klasterį turi sudaryti 
verslo ir mokslo atstovai, turi būti išrenkamas klasterio koordinatorius, kuris tampa atsakingas už 
klasterio finansus ir infrastruktūrą, narių kvalifikacijos tobulinimą) klasterių veiklos skatinimui skirtos 
priemonės programavimo laikotarpio pradžioje sulaukė itin mažo pareiškėjų susidomėjimo. 2011 m. 
buvo nuspręsta sustabdyti kvietimus teikti paraiškas.82 Galima daryti išvadą, kad logiškesnis būtų buvęs 
palaipsnis ŪM administruojamų priemonių įgyvendinimo mechanizmas, pradedant nuo idėjų testavimo, 
infrastruktūros kūrimo, konkrečių MTTP projektų įgyvendinimo ir užbaigiant klasterių skatinimu. 
 
Mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti (ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu) buvo skirtos 
priemonės „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos skatinimas“ ir „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių 
tyrimų skatinimas“. Vis dėlto, nepaisant intervencijų, struktūrinės problemos išliko aktualios, nes 
finansavimo priemonės nenumatė mokslinių tyrimų rizikos, kad norimas mokslo rezultatas gali būti ir 

                                                 
82 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė. Sąveikos tarp mokslo ir verslo skatinimas. Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-50-
12-8. 2011 m. birželio 28 d. 

- Verslo ir mokslo partnerystės stiprinimas, remiant inovacijų tinklus (jungiančius
universitetus, tyrimų institucijas ir įmones), bendrus projektus, stiprinant inovacijų
plėtrai reikalingą infrastruktūrą.

- Kooperacijos ir klasterizacijos, efektyvių mokslo ir verslo ryšių plėtros, verslo 
tinklaveikos ir prisijungimo prie tarptautinių inovacijų tinklų skatinimas.

- Verslo ir inovacijų skatinimo paslaugų kokybės ir prieinamumo verslui didinimas.

- Inovacijų paklausos ir investicijų į aukštąsias technologijas pramonėje skatinimas,
MTEP biotechnologijų, mechatronikos, lazerių, informacinių technologijų,
nanotechnologijų ir elektronikos srityse plėtojimas.
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nepasiektas, mokslinius tyrimus sau gali leisti tik didelės įmonės, be to, Lietuvoje yra mažai verslo 
įmonių, kurioms būtų aktualūs universitetų ir institutų atliekami moksliniai tyrimai,83 nes jie dažniausiai 
yra mažai pritaikomi ir realizuojami rinkoje, t. y. neturi komercinio potencialo. Atsižvelgiant į tai, 
pastaruoju metu ES inovacijų politikoje vis didesnis dėmesys skiriamas efektyvesniam mokslo rezultatų 
komercinimui.84 
 
Mokslinių tyrimų komercinimo intervencijų indėlį, sprendžiant mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
problemas, mažino netinkamai pasirinkta mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo su verslo 
įmonėmis finansavimo schema. Vadovaujantis ja, ŠMM per ESFA finansavo mokslinių tyrimų veiklas, o 
ŪM per LVPA – mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą. Iki galo nebuvo suderinta finansavimo tvarka ir 
sąlygos, todėl faktiškai finansuota tik mokslinių tyrimų veikla ir vos trečdalis projektų, skirtų jų 
rezultatams komercinti. Sudėtingas administravimo mechanizmas, kai bendras projektas finansuojamas 
ir administruojamas kelių institucijų, ūkio subjektams nebuvo patrauklus. 
 
Siekiant veikiančios inovacijų sistemos, yra būtina įvertinti MTEP potencialą rinkoje. Mokslininkų ir 
mokslo institucijų orientaciją į komercinį potencialą turinčius mokslinius tyrimus mažina tai, kad ŠMM 
finansuoja mokslą 100 proc. Dėl šios priežasties mokslo institucijos nėra priverstos galvoti apie tyrimų 
atsiperkamumą, komercinimą ir kt., nėra skatinamas mokslininkų verslumas. Pagal didžiąją dalį ŪM 
priemonių verslas nėra finansuojamas 100 proc. ir tai skatina įmones įvertinti, koks bus sukurto 
produkto/rezultato atsiperkamumas, rizikingumas ir kt. 
 
INTERVENCIJŲ TĘSTINIS TINKAMUMAS. Ekonominis sunkmetis turėjo įtakos klasterių skatinimui 
skirtų priemonių įgyvendinimui, nes dėl sumažėjusių galimybių prisidėti nuosavu indėliu įmonės neteko 
galimybės pretenduoti į paramą pagal kelias priemones ir pirmiausiai rinkosi tas, kurių finansavimo 
sąlygos lengvesnės bei kurių rezultatai jaučiami greičiau (krizės metu reikėjo greitos ir apčiuopiamos 
ekonominės naudos). Dėl šios priežasties priemonės „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ susilaukė 
mažesnio populiarumo, o klasterių kūrimosi procesas paspartėjo tik programavimo laikotarpio pabaigoje. 
Pirmiausiai buvo siekiama įgyvendinti įmonių įsipareigojimus dėl investicijų į MTTP, o tik vėliau imta 
galvoti apie dalyvavimą tinkluose. 

Aukštos pridėtinės vertės verslo skatinimo intervencijų atitikimas tikslinių 
grupių poreikiams 

Planuojant intervencijas, buvo tinkamai įvertinti tikslinių grupių interesai, todėl ES finansinės paramos 
lėšomis vykdytos priemonės buvo nukreiptos būtent identifikuotiems poreikiams patenkinti (gerinti 
MTTP viešąją infrastruktūrą, kad verslas galėtų naudotis kokybiškais mokslinių tyrimų rezultatais; ruošti 
tyrėjus ir aukštos kvalifikacijos specialistus bei užtikrinti jų įdarbinimą įmonėse; skatinti užsienio tyrėjų 
mokslinius tyrimus Lietuvoje; skatinti inovacijų diegimą įmonėse ir pan.). Vis dėlto šių intervencijų 
įgyvendinimo rezultatai ir poveikis ne visai atitiko tikslinių grupių poreikius. Dėl užsitęsusių slėnių 
infrastruktūros kūrimo darbų verslo sektoriaus atstovų įsitraukimas į slėnių veiklas buvo nepakankamas, 
nebuvo sudarytos sąlygos verslui atvirai naudotis sukurtais MTTP ištekliais. Dėl įgyvendintų intervencijų 
nepakankamai padidėjo privačiame sektoriuje dirbančių tyrėjų skaičius, o tyrėjų ir aukštos kvalifikacijos 
specialistų trūkumą įmonės ir toliau įvardija kaip vieną iš esminių inovacijų diegimą ribojančių priežasčių 
(ypač biomedicinos, technologinių ir fizinių mokslų srityse, kurios yra imlios mokslui). Įmonių poreikius 
atitiko inovacijų ciklo rėmimo intervencijos, pagal kurias ES lėšos buvo investuotuojamos tiek į idėjų 
testavimą, tiek į mokslinių tyrimų infrastruktūrą, tiek į pačių mokslinių tyrimų vykdymą. Be to, 
įgyvendinant ES finansuotas priemones, buvo tenkinamas inovacijų paramos paslaugų teikimo poreikis, 
kadangi tokių paslaugų verslui labai trūko. 
 

                                                 
83 MOSTA ir Lietuvos pramoninkų konfederacija, Mokslo ir studijų institucijų bei pasirinktų verslo sektorių gebėjimo 
bendradarbiauti MTEP srityje tyrimo analizė. 2014 m. 
84 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo 
galimybių koordinavimo vertinimas. 2011 m. 
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3.2 VERSLO PRODUKTYVUMO DIDINIMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO 
INTERVENCIJŲ TINKAMUMAS 

Įmonių veiklos produktyvumo didinimo intervencijos 

INTERVENCIJŲ TINKAMUMAS. Vertinant Įmonių veiklos produktyvumo didinimo intervencijų 
tinkamumą, pirmiausiai aktualu įvardinti esmines problemas šioje srityje. 
 

 
 
Atsižvelgiant į egzistuojančias problemas, ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose 
(atnaujintoje Lisabonos darbotvarkėje), taip pat Lietuvos strateginiuose / programiniuose dokumentuose 
buvo iškelti joms spręsti skirti uždaviniai: 
 

 
 
Nagrinėjant Įmonių veiklos produktyvumo didinimo intervencijų atitikimą iškeltiems uždaviniams, 
paminėtina, kad jis buvo vidutinis, nes šiai intervencijų subgrupei priskirtos priemonės nevienodai 
prisidėjo prie visų Lietuvos ir ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose iškeltų tikslų 
įgyvendinimo, pavyzdžiui, žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos didinimo skirtos priemonės nebuvo 
planuojamos valstybiniu lygiu (daugiausiai buvo orientuojamasi į verslo poreikius). Analizuojant 
intervencijų indėlį, sprendžiant šalyje aktualias problemas, galima teigti, kad intervencijų atitikimas 
poreikiams buvo aukštas. 
 
Įmonių veiklos našumo didinimo intervencijos buvo tinkamos, nes įmonių našumo buvo siekiama, 
stimuliuojant jį skirtingo tipo investicijomis (priemonės „Lyderis LT“, „Procesas LT“, „E-verslas LT“). 
Intervencijos iš esmės atitiko pagrindines problemas šioje srityje. Be to, pagal priemones teiktos 
subsidijos buvo orientuotos į ilgalaikius tikslus ir įmonių veiklos gerinimą (gamybos proceso 
modernizavimas, elektroninių sistemų diegimas, naujų vadybos metodų taikymas ir pan.), o tai prisidėjo 
prie įmonių konkurencingumo didinimo ilguoju laikotarpiu. 
 
Žmogiškųjų išteklių gebėjimų tobulinimo intervencijų indėlį, sprendžiant konkurencingumo didinimo 
problemas, mažino tai, kad planuojant mokymus, reikalingus žmogiškųjų išteklių kvalifikacijai kelti, 
išeities taškas buvo verslo situacija ir įmonių poreikiai, o ne valstybinis planavimas. Verslo poreikiai 
apima trumpesnį laikotarpį, tačiau, siekiant ilgalaikio konkurencingumo tikslų, valstybiniu mastu turi būti 

- Investuoti į mokymą ir kvalifikavimą, siekiant padidinti darbo jėgos prisitaikymą
prie rinkos poreikių, skatinti darbo jėgos persikvalifikavimą iš žemo darbo našumo
sektoriaus į aukšto darbo našumo sektorių, tobulinti ir remti įmonių vadovų
mokymo sistemą.

- Skatinti technologiškai atnaujinti pramonę, ypač investicijas į naujas technologijas, 
diegti efektyvią vadybą Lietuvos pramonėje.

- Skatinti IRT naudojimą versle, t. y. plėtoti elektroninį verslą.

Problemos: 
- Nepakankamas darbo našumas pramonės ir paslaugų sektoriuose; 
- Nepakankamos verslo sektoriaus investicijos į naujas technologijas; 
- Nepakankama verslo darbuotojų kvalifikacija ir kompetencija, susijusi su tokiomis sritimis kaip 

eksporto skatinimas, investicijų pritraukimas ir pan. 
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nuspręsta, į kokias sritis investuoti ir kokios kvalifikacijos specialistus mokyti.85 Kadangi valstybės mastu 
tokia veikla nėra vykdoma, tenka orientuotis į verslo poreikius, kokių specialistų trūksta. 
 
Paminėtina, kad nebuvo visai tinkamas žmogiškųjų išteklių versle tobulinimui skirtas priemones 
administruojančių institucijų pasirinkimas. 2007–2013 m. ŪM neadministravo priemonės, kuri būtų 
tiesiogiai skirta žmogiškųjų išteklių tobulinimui įmonėse, gerinant būtent jų kompetencijas pritraukti 
investicijas, ieškoti naujų rinkų ir plėsti eksportą.86 Už žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos gerinimui skirtų 
priemonių („Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ ir „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“) 
administravimą buvo atsakinga SADM. Programavimo laikotarpio viduryje ŪM dar aktyviau įsijungė į 
žmogiškųjų išteklių tobulinimo procesą, nes 2011 m. pradėta vykdyti priemonė „Žmogiškieji ištekliai 
INVEST LT+“ (skirta aukštą pridėtinę vertę kuriančioms įmonėms) buvo inicijuota būtent ŪM ir 
įgyvendinama, sėkmingai bendradarbiaujant abiem institucijoms. 87 Atsižvelgiant į 2007–2013 m. 
pamokas ir verslo sektoriaus išmanymo būtinybę, 2014–2020 m. mokymų organizavimą įmonėse perėmė 
ŪM. 
 
INTERVENCIJŲ TĘSTINIS TINKAMUMAS. Prasidėjus ekonominei krizei, įmonės nebeturėjo lėšų 
nuosavam indėliui finansuoti, todėl subsidijų priemonių įgyvendinimas tapo sudėtingesnis. Buvo 
užfiksuota daug atvejų, kai įmonės atsisakė gautos paramos. Reaguojant į besikeičiančią ekonominę 
situaciją ir siekiant užtikrinti tęstinį paramos tinkamumą, buvo didinamas paramos intensyvumas pagal 
kai kurias subsidijų priemones. Pavyzdžiui, 2009 m. buvo padidintas pagal priemonę „Lyderis LT“ 
didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas.88 Taip pat teigiamai vertintina tai, kad priemonė „Lyderis 
LT“ (viena iš didžiausių finansine apimtimi) pradėta įgyvendinti dar 2008 m. Pagal šią priemonę parama 
buvo teikiama parama investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kuri intervencijos buvo labai 
svarbios ekonominiu sunkmečiu, sumažėjus įmonių galimybėms pačioms investuoti šiose srityse. 
 
Žmogiškųjų išteklių tobulinimui skirtos priemonės buvo planuotos pakilimo laikotarpiu, todėl, prasidėjus 
ekonominei krizei, finansavimas joms buvo mažinamas. Pavyzdžiui, priemonė „Žmogiškųjų išteklių 
tobulinimas įmonėse“ iš pradžių pagal savo finansinę apimtį buvo viena iš didžiausių tarp 1 prioriteto 
priemonių, tačiau po lėšų sumažinimo tapo vidutinio dydžio.89 
 

Darbo jėgos ir aukščiausios kvalifikacijos (specializuotų) specialistų pasiūlos 
užtikrinimo intervencijos 

INTERVENCIJŲ TINKAMUMAS. Vertinant Darbo jėgos ir aukščiausios kvalifikacijos (specializuotų) 
specialistų pasiūlos užtikrinimo intervencijų tinkamumą, pirmiausiai aktualu įvardinti esmines 
problemas šioje srityje. 
 

 
 

                                                 
85 Interviu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje rezultatai (2014 m. rugsėjo 1 d.). 
86 UAB BGI Consulting, ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 2014 m. 
87 Interviu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje rezultatai (2014 m. rugsėjo 1 d.). 
88 2009 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-102 „Dėl VP2-2.1-ŪM-01-K priemonės „Lyderis LT“ 
projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ buvo pakeisti finansavimo intensyvumo dydžiai: didžiausias leistinas 
finansavimo intensyvumas privačiam juridiniam asmeniui, atitinkančiam mažos įmonės kategoriją, buvo padidintas nuo 40 proc. 
iki 60 proc., o privačiam juridiniam asmeniui, atitinkančiam vidutinės arba didelės įmonės kategoriją, – nuo 40 proc. iki 50 proc. 
89 Pradinis priemonei „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ numatytas finansavimas siekė 328 mln. Lt, o dėl ekonominės 
krizės buvo sumažintas iki 178,1 mln. Lt. 

Problemos: 
- Nepakankama studijų programų kokybė; 
- Darbo rinkos poreikių neatitinkančios mokslo įstaigų programos ir darbo rinkos poreikių 

neatitinkančių specialistų rengimas; 
- Nepakankamai išplėtota ir modernizuota švietimo infrastruktūra. 
-  



 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas 

 

 
51 

Atsižvelgiant į egzistuojančias problemas, ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose 
(atnaujintoje Lisabonos darbotvarkėje), taip pat Lietuvos strateginiuose / programiniuose 
dokumentuose, Valstybinėje švietimo strategijoje 2003–2012 m. buvo iškelti joms spręsti skirti 
uždaviniai: 
 

 
 
Nagrinėjant intervencijų atitikimą iškeltiems uždaviniams, paminėtina, kad jis buvo aukštas, nes šiai 
intervencijų subgrupei priskirtos priemonės prisidėjo prie visų Lietuvos ir ES strateginiuose / 
programiniuose dokumentuose iškeltų tikslų įgyvendinimo. Analizuojant intervencijų indėlį, sprendžiant 
šalyje aktualias problemas, galima teigti, kad intervencijų atitikimas poreikiams buvo aukštas. 
 
Tiek „kietosios“, tiek „minkštosios“ investicijos į studijų programų kokybę buvo tinkamos, nes vienos iš jų 
sudarė prielaidas studijų kokybei gerinti (sukuriant ir modernizuojant infrastruktūrą), o kitos buvo 
skirtos žmogiškųjų išteklių kompetencijos didinimui ar studijų programų tobulinimui. Pagal priemonę 
„Universitetų infrastruktūros plėtra“ buvo kuriama infrastruktūra kūrybinių industrijų plėtrai. Pagal šią 
priemonę įgyvendinami projektai yra socialiniai, o ne techniniai, tačiau jie labai svarbūs 
konkurencingumo didinimui, atveria galimybes slėnių kūrimui kultūros srityje (pavyzdžiui, atnaujinta 
Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Vilniaus dailės akademijos 
infrastruktūra, kuri galėtų būti naudojama slėniams kultūros srityje kurti ir kūrybinėms industrijoms 
plėtoti).90 Pagal priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ buvo kuriama sektorių praktinio 
mokymo centrų infrastruktūra, orientuojantis būtent į tam tikrų profesijų specialistų (amatininkų) 
rengimą. Galima teigti, kad tokios intervencijos atitiko verslo poreikius, nes vienas iš esminių Lietuvos 
darbo rinkos trūkumų, kurį pabrėžia verslo sektoriaus atstovai, yra praktinių darbo įgūdžių turinčios 
darbo jėgos trūkumas. 
 
Svarbu pabrėžti, kad sukurta infrastruktūra tik sudaro prielaidas mokslo ir studijų kokybei gerinti, tačiau 
ji nedaro tiesioginio poveikio. Kokybiniams pokyčiams inspiruoti yra svarbios „minkštosios“ 
intervencijos, kurioms įgyvendinti ir jų poveikiui pasireikšti reikia ilgesnio laiko. Paminėtina, kad 2014–
2020 m daugiausiai dėmesio reikėtų skirti būtent sukurtos infrastruktūros išnaudojimui ir 
„minkštosioms“ intervencijoms. 
 
INTERVENCIJŲ TĘSTINIS TINKAMUMAS. Darbo jėgos ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų pasiūlos 
užtikrinimo intervencijos išliko aktualios visą programavimo laikotarpį, todėl jų tęstinis tinkamumas 
buvo užtikrintas. Paminėtina, kad pagal priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ 
finansuotos veiklos įgyvendinamos dar nuo PHARE laikų, todėl buvo užtikrinamas intervencijų šioje 
srityje tęstinumas. Ekonominės situacijos pokyčiai intervencijų įgyvendinimui turėjo mažai įtakos, nes 
pagal ŠMM administruojamas priemones finansavimo intensyvumas siekia iki 100 proc. tinkamų 
finansuoti projekto išlaidų. 
 

                                                 
90 Interviu Švietimo ir mokslo ministerijoje rezultatai (2014 m. rugpjūčio 22 d.). 

- Užtikrinti darbo jėgos atitikimą rinkos poreikiams, rengti aukščiausios
kvaliifkacijos specialistus ir užtikrinti būtiną šalies mokslinę ir techninę
kompetenciją.

- Didinti investicijas į švietimo ir mokslo įstaigų infrastruktūrą.

- Tobulinti profesinio mokymo bei studijų turinį, keisti profesinio mokymo sistemą
pagal regioninės darbo rinkos poreikius, didinti aukštojo mokslo sistemos
efektyvumą.
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Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo intervencijos 

INTERVENCIJŲ TINKAMUMAS. Vertinant Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo intervencijų 
tinkamumą, pirmiausiai aktualu įvardinti esmines problemas šioje srityje. 
 

 
 
Atsižvelgiant į egzistuojančias problemas, ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose 
(atnaujintoje Lisabonos darbotvarkėje), taip pat Lietuvos strateginiuose / programiniuose 
dokumentuose, Pramonės politikos vidutinės trukmės įgyvendinimo strategijoje, Investicijų skatinimo 
2008–2013 m. programoje,91 Geresnio reglamentavimo programoje,92 2009–2013 m. eksporto plėtros 
strategijoje93 buvo iškelti joms spręsti skirti uždaviniai: 
 

 
 
Nagrinėjant intervencijų atitikimą iškeltiems uždaviniams, paminėtina, kad jis buvo aukštas, nes šiai 
intervencijų subgrupei priskirtos priemonės prisidėjo prie visų Lietuvos ir ES strateginiuose / 
programiniuose dokumentuose iškeltų tikslų įgyvendinimo. Analizuojant intervencijų indėlį, sprendžiant 
šalyje aktualias problemas, galima teigti, kad intervencijų atitikimas poreikiams buvo vidutinis, o 
vykdytos priemonės buvo pakankamai fragmentiškos. 
 

                                                 
91 2008 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1447 „Dėl investicijų skatinimo 2008–2013 m. 
programos patvirtinimo“. 
92 2008 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 185 „Dėl geresnio reglamentavimo programos 
patvirtinimo“. 
93 2009 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1494 „Dėl Lietuvos Respublikos 2009–2013 m. 
eksporto plėtros strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. 

- Skatinti SVV steigimą (ypač naujoves diegiančių įmonių), plėtoti SVV teikiamų
paslaugų infrastruktūrą, skatinti verslumo požiūrį.

- Sudaryti palankias teisines, ekonomines, finansines, administracines sąlygas
investuoti privatų kapitalą, sukurti ir įdiegti geresnio reglamentavimo sistemą
(efektyvesnę ir kokybiškesnę), sudaryti palankesnes sąlygas toms užsienio
įmonėms, kurios siekia į Lietuvą perkelti aukšto techninio lygio produktų gamybą.

- Užtikrinti plynojo lauko investicijas, investicijas į viešąją infrastruktūrą ir
pramoninių zonų kūrimą, kurti ir plėtoti pramoninių parkų tinklą.

- Pagerinti eksporto sąlygas ir sukurti lietuviškos kilmės prekiš bei paslaugų
eksportui palankią aplinką, geriau tirti užsienio rinkas ir aktyviau skverbtis į naujas
rinkas.

- Gerinti Lietuvos kaip patrauklios investuoti valstybės įvaizdį, ieškoti naujų rinkų,
skatinti Lietuvos ir jos įmonių prekės ženklų pristatymą užsienio rinkose.

Problemos: 
- Sudėtingos sąlygos verslą norintiems pradėti gyventojams; 
- Nepalanki administracinė aplinka verslui; 
- Nepakankamas investicijoms tinkamos fizinės infrastruktūros prieinamumas; 
- Individualių paskatų investuotojams nebuvimas; 
- Nepakankamai aktyvus šalies, kaip investicijoms tinkamos vietos, įvaizdžio kūrimas; 
- Nepakankamas Lietuvos įmonių integravimasis į tarptautinius verslo ir inovacijų tinklus; 
- Sunkumai ieškant partnerių užsienyje ir realizuojant produkciją tarptautinėse rinkose; 
- Paslaugų verslui trūkumas. 
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Aplinkos verslui gerinimo intervencijos buvo tinkamos, nes pagal priemonę „Ekonominės veiklos 
reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ buvo sprendžiamos tokios aktualios problemos kaip 
administracinės naštos mažinimas, teisinio reglamentavimo kokybės gerinimas, konsultacijų ir 
informacijos verslui teikimas, elektroninių įrankių, mažinančių nepagrįstas teisės aktų reikalavimų 
vykdymo sąnaudas, sukūrimas ir kt. Palankiai vertintina tai, kad pirmieji projektai buvo pradėti 
įgyvendinti 2008–2009 m., todėl jų rezultatais verslas jau galėjo pasinaudoti. Vis dėlto priemonė tiek 
pagal savo finansavimo apimtį, tiek pagal įgyvendintų projektų skaičių buvo nedidelio masto, todėl šioje 
srityje trūko rimtų padėtį keičiančių projektų. 
 
Eksporto skatinimo ir verslo internacionalizavimo intervencijos buvo tinkamos, nes atitiko svarbiausius 
tikslinių grupių poreikius, strateginių dokumentų nuostatas ir sprendė aktualias problemas. 2007–
2013 m. daug dėmesio buvo skirta naujų rinkų paieškoms, pavyzdžiui, finansuojant projektus pagal 
priemonę „Naujos galimybės“. Paramą pagal priemonę galėjo gauti tiek aukštųjų ir vidutinių technologijų 
prekes eksportuojančios įmonės (lazerių, biotechnologijų, IT ir kt.), tiek tradicinių sektorių įmonės 
(tekstilės, baldų pramonės, maisto pramonės ir kt.). Viena vertus, šios intervencijos vertinamos kaip 
tinkamos, nes sprendė problemą, kurią daugelis vertinimo metu apklaustų įmonių94 įvardijo kaip esminę 
eksportą ribojančią priežastį – eksporto rinkų identifikavimo ir pažinimo, užsienio partnerių suradimo 
problemos, produktų platinimo užsienio rinkose sunkumai. Kita vertus, mažiau dėmesio buvo skirta 
eksporto apimties didinimui įmonėse, t. y. antrai paramos fazei. Be to, pagal priemonę „Naujos galimybės“ 
parama pasinaudojo mažesnis subjektų skaičius nei pagal asocijuotų verslo struktūrų vykdomus 
projektus, finansuojamus iš priemonių „Asistentas-1“ ar „Asistentas-3“ lėšų. Pavyzdžiui, nepaisant to, kad 
pagal priemonę „Naujos galimybės“ vykdomi 1066 projektai, tačiau daugelis įmonių įgyvendina po kelis 
projektus, todėl realus paramos gavėjų skaičius sumažėja.95 Pagal priemones „Asistentas-1“ ir 
„Asistentas-3“ projektus vykdo asocijuotos verslo struktūros (pavyzdžiui, Lietuvos verslo konfederacija, 
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramoninkų konfederacija, asociacija 
„INFOBALT“ ir kt.), kurių teikiamomis paslaugomis gali pasinaudoti didesnis įmonių skaičius. 
 
Specifinių grupių verslumo skatinimo intervencijos buvo tinkamos, nes sprendė vieną aktualiausių 
problemų, ribojančių verslumo lygio augimą Lietuvoje – užtikrino verslo pradžiai reikiamą finansavimą. 
Atliekant vertinimą vykdytos apklausos metu paklausus verslą įkūrusių subjektų, su kokiomis 
aktualiausiomis problemomis jie susidūrė, didžioji dalis respondentų nurodė, jog daugiausiai sunkumų 
sukėlė lėšų trūkumas, taip pat minėtas nepalankios mokestinės aplinkos argumentas.96 Lentelėje 
pateikiami visi atsakymų variantai, kur žalia spalva pažymėtos įmonių išskirtos aktualiausios problemos, 
o šviesiai žalia spalva – mažiau aktualios problemos. 
 
10 lentelė. Su kokiomis problemomis susidūrėte kurdami savo verslą? 

Teiginys Aktualumas 

Ekonominės veiklos reglamentavimo trūkumai  
Per didelė administracinė našta  
Nepalanki mokestinė aplinka  
Įmonės poreikius atitinkančios darbo jėgos trūkumas  
Nepakankamai prieinamos kokybiškos paslaugos verslui (konsultacijos verslo pradžios, 
rinkų analizės, įmonės veiklos valdymo ir kt. klausimais) 

 

Lėšų trūkumas  

 
Atliktos apklausos rezultatai patvirtina ir kitų tyrimų metu gautas įžvalgas, nurodančias, jog svarbiausia 
kliūtis verslo pradžiai yra būtent pradinio kapitalo trūkumas. Taip pat kaip kliūtys verslo plėtrai 
išskiriamos sudėtingos teisinės ir mokestinės sąlygos, didelė konkurencija, baimė patirti nesėkmę, 

                                                 
94 2014 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 5 d. buvo vykdoma elektroninė paramą konkurencingumo didinimui gavusių įmonių 
apklausa pagal 21 į vertinimo objektą patekusią priemonę, diferencijuojant klausimus pagal intervencijų subgrupes. 
95 SFMIS duomenys apie pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą vykdomus projektus. 
96 2014 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 5 d. buvo vykdoma elektroninė paramą konkurencingumo didinimui gavusių įmonių 
apklausa pagal 21 į vertinimo objektą patekusią priemonę, diferencijuojant klausimus pagal intervencijų subgrupes. 
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patirties trūkumas verslo veikloms pradėti.97 Siekiant spręsti verslumo skatinimo problemas ir užtikrinti 
priėjimą prie finansavimo šaltinių, buvo pasirinktos finansų inžinerijos būdu įgyvendinamos ŪM ir SADM 
administruojamos priemonės. Toks pasirinkimas vertintinas tinkamai, nes finansų inžinerijos būdu lėšos 
investuojamos sparčiau nei teikiant subsidijas. 
 
Įgyvendinant SADM administruojamą priemonę „Verslumo skatinimas“ paskolos buvo teikiamos 
specifinių – labiau socialiai ir ekonomiškai pažeidžiamų – visuomenės grupių atstovams, kurie neturėjo 
galimybės gauti lėšų iš jokių kitų finansavimo šaltinių. Šios priemonės įgyvendinimas vertintinas ypač 
palankiai, atsižvelgiant ir į paskolų populiarumą tarp pareiškėjų. Nuo priemonės įgyvendinimo pradžios 
iki 2014 m. spalio 31 d. buvo išskolinta 50,58 mln. Lt pramos lėšų ir jau pradėtos skolinti sugrįžusios 
lėšos.98 Taip pat palankiai vertintina tai, kad, siekiant padidinti Verslumo skatinimo fondo paskolų 
populiarumą, buvo pradėta įgyvendinti priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“, pagal kurią buvo 
kompensuojama dalis darbo užmokesčio išlaidų paskolas gavusiems subjektams. 
 
2007–2013 m. buvo skirta daug dėmesio verslumo skatinimui ir verslo pradžiai, tačiau ES struktūrinės 
paramos lėšomis nepakankamai aktyviai buvo finansuojamos aukštos kokybės konsultacinės paslaugos 
pradedančiajam verslui, kuriam tokių paslaugų poreikis buvo itin didelis. Pagal priemonę „Asistentas-3“ 
buvo teikiamos viešosios paslaugos verslo plėtrai ir konkurencingumui didinti, užsienio prekybai ir 
eksportui skatinti, tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti. Nepaisant to, kad pagal šią priemonę 
buvo dalinami verslo pradžios krepšeliai dar neįsteigtoms įmonėms, vis dėlto didesnė dalis paslaugų 
buvo orientuota į savo veiklą jau pradėjusį verslą. Priemonė „Asistentas-4“, pagal kurią teikiamos 
konsultacijos pradedančiajam verslui aktualiais klausimais, pradėta vykdyti tik 2014 m. 
 
Infrastruktūros investicijoms paruošimo intervencijos buvo tinkamos, nes pagal priemonę „INVEST LT“ 
vykdyti projektai sprendė aktualią šalies investicinio patrauklumo problemą99 – gerino investicijoms 
reikiamą fizinę infrastruktūrą Lietuvoje ir užtikrino tinkamą teritorinę jos sklaidą. Laisvųjų ekonominių 
zonų ir pramoninių parkų infrastruktūra buvo plečiama visoje šalies teritorijoje, sudarant geresnes 
sąlygas pritraukti investicijas ir į regionus. Vertinimo metu apklausoje dalyvavusios įmonės taip pat 
nurodė, kad investicijoms paruošta infrastruktūra (pramonininkai parkai, laisvosios ekonominės zonos) 
buvo vienas iš veiksnių, paskatinusių jas investuoti Lietuvoje. 
 
Individualių paskatų teikimo intervencijos buvo tinkamos, nes buvo siekiama prisidėti prie Lietuvos kaip 
užsienio investicijoms patrauklios šalies įvaizdžio kūrimo, be to, buvo prisidedama prie aktualios 
individualių paskatų sistemos nebuvimo problemos sprendimo. Pagal priemonę „INVEST LT+“ projektai 
buvo vykdomi valstybės planavimo būdu, paramos lėšas skiriant konkretiems valstybėms pasirinktiems 
investuotojams ir išsiunčiant jiems kvietimus paraiškoms teikti. Šie veiksmai buvo vykdomi, įgyvendinant 
Investicijų skatinimo 2008–2013 m. programą. Pagal priemonę buvo finansuojamas tiek naujų darbo 
vietų kūrimas (finansuojant darbo užmokestį), tiek naujos įrangos įdiegimas, modernių sistemų 
sukūrimas. Abiejų tipų investicijos buvo tinkamos, nes, kuriant naujas darbo vietas ir siūlant 
konkurencingą darbo užmokestį, Lietuvos gyventojai turi galimybę dirbti garsiose užsienio kompanijose, 
fiziškai neišvykdami iš šalies, kelti savo kvalifikaciją ir gilinti žinias. Tokiose įmonėse patirties įgiję 
specialistai gali pereiti dirbti į vietinius verslus bei panaudoti savo įgūdžius sėkmingiems šių įmonių 
veiklos rezultatams. Investuojant į naujos įrangos ir pažangesnių technologijų diegimą, sudaromos 
sąlygos įmonių veiklos našumo didinimui ir geresnės kokybės produkcijos gamybai bei gerinamos 
konkurecijos tarptautinėse rinkose galimybės. 
 
Finansinės paskatos nėra pagrindinis veiksnys, lemiantis užsienio kompanijų sprendimą investuoti 
konkrečioje šalyje. Didžiausią įtaką daro tokie faktoriai kaip darbuotojų kvalifikacija, eksporto rinkų ir 
klientų geografinis artumas, išplėtota infrastruktūra ir logistika, vietinės rinkos augimas, verslo 

                                                 
97 Lietuvos centrinės kredito unijos 2014 m. spalio mėn. atliktos apklausos rezultatai; European Commission, Entrepreneurship 
in EU and Beyond. Contry Report Lithuania. Flash Eurobarometer 354. 2013 m. 
98 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikta informacija. 
99 World Bank, WBI/PSD Investment Climate Seminar Series, Factors, Actions and Policies to Determine the Investment 
Atrractiveness of a Territorial System. 2004 m. 
Detalesnė informacija: <http://info.worldbank.org/etools/docs/library/49058/ballotta.pdf>. 
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klimatas.100 Vis dėlto finansinės paskatos valstybei gali suteikti konkurecinį pranašumą prieš kitas šalis. 
Finansinė parama užsienio investuotojams nesudaro išskirtinių sąlygų užsienio kompanijoms, lyginant su 
vietinėmis įmonėmis, nes ji yra per maža, kad padengtų visas su įmonės perkėlimu ar steigimu susijusias 
išlaidas.101 Tačiau finansinės paskatos prisideda prie investuotojo steigimosi užsienio šalyje rizikos 
sumažinimo. Investuotos paramos lėšos atsiperka trumpuoju laikotarpiu, pavyzdžiui, per surenkamus 
mokesčius už naujai įdarbintus darbuotojus. 
 
Šalies investicinio įvaizdžio kūrimo ir palaikymo intervencijos buvo tinkamos, nes ES struktūrinės paramos 
lėšomis buvo finansuojamos veiklos, skirtos šalies kaip patrauklios vietos investicijoms įvaizdžio kūrimui, 
investuotojų paieškos veikloms. Įvairiuose atliktuose tyrimuose pabrėžiama, kad patrauklus šalies 
įvaizdis yra viena iš svarbių sąlygų, lemiančių užsienio įmonių pasirinkimą nukreipti savo investicijas į 
konkrečią valstybę.102 Šalies įvaizdžio kūrimo ir palaikymo veikloms 2007–2013 m. buvo numatyta dalis 
priemonių „INVEST LT“ ir „Asistentas-3“ lėšų. Pavyzdžiui, papildomas finansavimas skirtas laisvųjų 
ekonominių zonų rinkodaros veikloms. 
 
INTERVENCIJŲ TĘSTINIS TINKAMUMAS. Šios grupės intervencijų tęstinis tinkamumas buvo 
užtikrinamas, atliekant lėšų perskirstymus ar įtraukiant naujas priemones. Ekonominės krizės sąlygomis 
didelė dalis finansavimo buvo perskirstyta priemonėms, turinčioms tiesioginį poveikį ekonominiam 
aktyvumui ir darbo vietų kūrimui/išlaikymui: pagrindiniais prioritetais tapo eksporto skatinimas (naujų 
rinkų paieška, produkcijos pristatymas tarptautinėse mugėse, parodose ir kt.), tiesioginių užsienio 
investicijų pritraukimas, verslumo skatinimas ir tinkamų finansinių sąlygų verslo pradžiai užtikrinimas. 
Pavyzdžiui, priemonei „Naujos galimybės“ numatytas finansavimas buvo padidintas beveik dvigubai103. 
2010 m., atsižvelgiant į pasikeitusią ekonominę situaciją, buvo pradėta vykdyti SADM administruojama 
priemonė „Verslumo skatinimas“, kuri iš dalies buvo kaip atsakas į krizę ir itin sugriežtėjusias bankų 
finansavimo sąlygas. 

SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimo intervencijos 

INTERVENCIJŲ TINKAMUMAS. Vertinant SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimo intervencijų 
tinkamumą, pirmiausiai aktualu įvardinti esmines problemas šioje srityje. 
 

 
 
Atsižvelgiant į egzistuojančias problemas, ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose 
(atnaujintoje Lisabonos darbotvarkėje), taip pat Lietuvos strateginiuose / programiniuose dokumentuose 
buvo iškelti joms spręsti skirti uždaviniai: 
 

 

                                                 
100 VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: tendencijos ir perspektyvos. 2014 m. vasario 24 d. 
101 Pavyzdžiui, priemonei „INVEST LT+“ skirtos paramos lėšos, lyginant su visu 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos paketu, 
sudaro vos 0,5 proc. visų lėšų. 
102 ECORYS, Exchange of Good Practice in Foreign Direct Investment Promotion. 2013 m. 
103 Priemonei „Naujos galimybės“ skiriamas finansavimas buvo padidintas nuo 50 mln. Lt iki 136,6 mln. Lt. 

- Pagerinti verslo priėjimą prie finansavimo šaltinių tiek kuriant naujas įmones, tiek
plečiant esamų veiklą (teikiant mikrokreditus ir pasinaudojant kitomis rizikos
kapitalo formomis), išplėsti finansines paslaugas SVV.

- Skatinti investuoti į SVV subjektus, iš jų - į "pumpurines įmones", atsiskyrusias nuo
valstybinių mokslinių tyrimų įstaigų.

Problemos: 
- Ribotos SVV galimybės gauti lėšas iš išorinių finansavimo šaltinių (ypač aktualu pradedantiems ir 

didelį augimo potencialą turintiems, tačiau rizikingų investicijų reikalaujantiems SVV subjektams). 
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Nagrinėjant intervencijų atitikimą iškeltiems uždaviniams, paminėtina, kad jis buvo aukštas, nes šiai 
intervencijų subgrupei priskirtos priemonės prisidėjo prie visų Lietuvos ir ES strateginiuose / 
programiniuose dokumentuose iškeltų tikslų įgyvendinimo. Analizuojant intervencijų indėlį, sprendžiant 
šalyje aktualias problemas, galima teigti, kad intervencijų atitikimas poreikiams buvo aukštas. 
 
2007–2013 m. įgyvendintų finansų inžinerijos priemonių portfelis vertinamas kaip tinkamas, kadangi 
buvo užtikrinamas SVV subjektų finansavimas visose veiklos fazėse. Be to, buvo sprendžiamos aktualios 
problemos, susijusios su nepakankamu finansavimo šaltinių prieinamumu verslui (ypač pradedančiajam). 
SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių svarba akcentuojama visuose svarbiausiuose nacionaliniuose ir ES 
dokumentuose, be to, šios problemos aktualumą nuolat akcentuoja ir verslo sektoriaus atstovai, paprašyti 
įvardinti didžiausius sunkumus, su kuriais susiduriama siekiant pradėti ar plėtoti verslą. 
 
INTERVENCIJŲ TĘSTINIS TINKAMUMAS. Ekonominės krizės metu vienu svarbiausių klausimų tapo 
verslo priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimas (tiesioginė parama įmonėms, įgyvendinant finansų 
inžinerijos priemones104). Įmonės susidūrė su nemokumo ir vėluojančių atsiskaitymų problemomis, 
sumažėjus įmonių pelnui, liko labai mažai lėšų trumpalaikėms investicijoms. Bankams sugriežtinus 
finansavimo sąlygas, buvo itin sudėtinga gauti kreditus iš finansinių institucijų. Finansų inžinerijos 
priemonėmis buvo operatyviai sureaguota į besikeičiančią situaciją, nes kreditai yra tinkamesnė 
priemonė nei subsidijos, siekiant trumpalaikių tikslų, t. y. įmonių veiklos tęstinumo ir konkurencingumo 
didinimo trumpuoju laikotarpiu.105 Atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją, finansavimas JEREMIE fondui 
buvo padidintas nuo 275 mln. Lt iki beveik 925 mln. Lt (perskirsčius EAVP 1 prioriteto „Ūkio 
konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti MTTP“ ir 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas 
ir verslo aplinkos gerinimas“ įgyvendinimui skirtas lėšas).106 ES struktūrinė parama neabejotinai buvo 
vienas svarbiausių įrankių kovojant su krizės padariniais. 
 
Finansų inžinerijos priemonių aktualumą iliustruoja ir tai, kad ekonominio nuosmukio sąlygomis 
subsidijų priemones įgyvendinti yra sudėtingiau (ne tik dėl ilgesnio paramos laikotarpio, bet ir dėl 
būtinybės prisidėti prie projektų vykdymo nuosavu indėliu). 2008 m., bankams itin stipriai sugriežtinus 
paskolų išdavimą verslui, įmonėms pradėjo trūkti apyvartinių lėšų ir jos ėmė masiškai atsisakyti gautos 
paramos, nes neturėjo lėšų nuosavam indėliui finansuoti. Finansų inžinerijos priemonių efektyvumą, 
skatinant SVV ekonominės krizės laikotarpiu, pabrėžia ir atlikti vertinimai,107 nurodantys, jog tokios 
priemonės yra tinkamos, nes tiesiogiai sprendžia vieną iš aktualiausių SVV problemų – išorinio 
finansavimo gavimo klausimą (kita svarbi SVV problema ekonominės krizės metu – sumažėjęs klientų 
srautas). Vis dėlto finansų inžinerijos instrumentų efektyvumas priklauso ir nuo konkretaus instrumento, 
nes ekonominės krizės sąlygomis naujoviški instrumentai (pavyzdžiui, Rizikos kapitalo fondas, bendro 
investavimo schema, skirta verslo angelams) nebuvo optimalūs dėl ilgo jų įgyvendinimo proceso. Taip pat 
tik dalinai buvo efektyvūs instrumentai, skirti įmonių plėtrai, nes krizės laikotarpiu dauguma įmonių 
bando ne plėstis, o tiesiog išlikti rinkoje (išlaikyti turimą rinkos dalį, neprarasti klientų). 
 
Apibendrinant galima teigti, kad finansų inžinerijos priemonės buvo tinkama reakcija į ekonomikos krizę. 
Ekonomikos pakilimo laikotarpiu konkurencingumo didinimui gali būti taikoma daugiau įvairaus 
pobūdžio priemonių, o ekonomikos nuosmukio laikotarpiu – tik ribotas skaičius priemonių, iš esmės 
orientuotų į tiesioginę paramą įmonėms. 
 

                                                 
104 2007–2013 m. dėl ekonominės krizės finansų inžinerija buvo traktuojama kaip priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimas. 
2014–2020 m. laikotarpiu finansinės priemonės planuojamos kaip viena iš finansavimo formų. 
105 UAB BGI Consulting, ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 2014 m. 
106 2009 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 651 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
liepos 23 d. nutarimo Nr. 788 „Dėl ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
107 UAB PricewaterhouseCoopers, VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai ir UAB Tark Grunte Sutkiene, 
Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES 
struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir įgyvendinimui vertinimas. 2010 m. 
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Verslo produktyvumo didinimo ir verslo aplinkos gerinimo intervencijų 
atitikimas tikslinių grupių poreikiams 

Planuojant intervencijas, buvo tinkamai įvertinti tikslinių grupių interesai, todėl ES finansinės paramos 
lėšomis vykdytos priemonės buvo nukreiptos šiems poreikiams patenkinti (gerinti finansavimo 
prieinamumą įmonėms ir fiziniams asmenims; padėti identifikuoti eksporto rinkas ir surasti užsienio 
partnerius Lietuvos įmonėms; teikti konsultacijas verslui; kurti investicijoms palankią infrastruktūrą ir 
taikyti individualias paskatas užsienio investuotojams ir kt.). Intervencijų įgyvendinimo rezultatai ir 
poveikis taip pat atitiko tikslinių grupių interesus, nes, įgyvendinant finansų inžinerijos priemones, buvo 
teikiamos paskolos verslą pradedantiems fiziniams asmenims ar įmonėms, taip pat savo veiklą 
plėtojančioms įmonėms ir sprendžiama esminė verslą ribojanti problema – finansinių lėšų trūkumas. 
Verslumo skatinimo fondo paskolų poreikis tarp tikslinės grupės narių buvo toks didelis, kad 2014 m. 
pabaigoje visos priemonei skirtos lėšos buvo išskolintos ir antrą kartą pradėti skolinti jau sugrįžę pinigai. 
Intervencijų rezultatai buvo tinkami eksporto skatinimo srityje, nes didžioji dalis vertinimo metu atliktoje 
apklausoje108 dalyvavusių ir paramą pagal priemones „Naujos galimybės“, „Asistentas-1“ ir „Asistentas-3“ 
gavusių įmonių nurodė, jog ES parama padėjo išspręsti eksporto rinkų identifikavimo ir pažinimo, 
užsienio partnerių suradimo problemas. 
 
Infrastruktūros paruošimo intervencijų ir individualių paskatų taikymo intervencijų rezultatai taip pat 
atitiko tikslinių grupių (pavyzdžiui, užsienio investuotojų) poreikius, nes apklaustos įmonės nurodė, jog 
tiesioginės individualios paskatos investuotojams ir investicijoms paruošta infrastruktūra (pramoniniai 
parkai, laisvosios ekonominės zonos) buvo svarbūs veiksniai, paskatinę investicijoms rinktis Lietuvą. 
Esminis užsienio investicijas pritraukiantis faktorius, vadovaujantis tiek apklausos, tiek kitų informacijos 
šaltinių109 duomenimis, buvo kvalifikuota darbo jėga. Dėl šios priežasties tiek užsienio, tiek Lietuvos 
įmonių interesus taip pat atitiko žmogiškųjų išteklių gebėjimų stiprinimo intervencijų, finansuotų ES 
paramos lėšomis, rezultatai. 
 

3.3 EKONOMINĖS INFRASTRUKTŪROS GERINIMO INTERVENCIJŲ 
TINKAMUMAS 

IRT sprendimai ir infrastruktūros gerinimo intervencijos 

INTERVENCIJŲ TINKAMUMAS. Vertinant IRT sprendimų ir infrastruktūros gerinimo intervencijų 
tinkamumą, pirmiausiai aktualu įvardinti esmines problemas šioje srityje. 
 

 
 
Atsižvelgiant į egzistuojančias problemas, ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose 
(atnaujintoje Lisabonos darbotvarkėje), taip pat Lietuvos strateginiuose / programiniuose 
dokumentuose, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijoje ir Lietuvos informacinės 
visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje110 buvo iškelti joms spręsti skirti uždaviniai: 

                                                 
108 2014 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 5 d. buvo vykdoma elektroninė paramą konkurencingumo didinimui gavusių įmonių 
apklausa pagal 21 į vertinimo objektą patekusią priemonę, diferencijuojant klausimus pagal intervencijų subgrupes. 
109 VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: tendencijos ir perspektyvos. 2014 m. vasario 24 d. 
110 2005 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 625 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 
strategijos patvirtinimo“; 2011 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 301 „Dėl Lietuvos informacinės 

Problemos: 
- Žemas bendras gyventojų naudojimosi IRT lygis; 
- Žemas savivaldos viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę lygis; 
- Pakankamai žemas naudojimasis elektroninės valdžios paslaugomis; 
- Nepakankamai išplėtota plačiajuosčio ryšio infrastruktūra kaimo vietovėse bei neišspręsta 

„paskutinės mylios“ problema. 
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Nagrinėjant intervencijų atitikimą iškeltiems uždaviniams, paminėtina, kad jis buvo aukštas, nes šiai 
intervencijų subgrupei priskirtos priemonės prisidėjo prie visų Lietuvos ir ES strateginiuose / 
programiniuose dokumentuose iškeltų tikslų įgyvendinimo. Analizuojant intervencijų indėlį, sprendžiant 
šalyje aktualias problemas, galima teigti, kad intervencijų atitikimas poreikiams buvo aukštas. 
 
IRT sprendimų ir infrastruktūros gerinimo intervencijos buvo tinkamos, nes sprendė aktualias 
informacinės visuomenės plėtros problemas. Vertinimo metu atliktos įmonių apklausos rezultatai rodo, 
jog ES struktūrinės paramos lėšomis vykdytas verslui skirtų paslaugų perkėlimas vertinamas teigiamai, 
tačiau nurodoma, jog būtina toliau plėtoti elektronines viešąsias paslaugas verslui.111 2007–2013 m. pagal 
prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“ daugiausia lėšų buvo skirta būtent viešųjų elektroninių 
paslaugų verslui ir gyventojams kūrimui. Palankiai vertintina ir tai, kad didžioji dalis priemonių buvo 
vykdoma valstybės projektų planavimo būdu, nes tai sudarė geresnes galimybes centralizuotai 
įgyvendinti valstybės prioritetus informacinės visuomenės plėtros srityje, buvo mažinamos projektų 
dubliavimosi galimybės.112 Paminėtina, kad pagal 2010 m. inicijuotą priemonę „Pažangios elektroninės 
paslaugos“, skirtą novatoriškiems sprendimams diegti, buvo vykdomas projektų konkursas. Buvo 
nustatyti papildomi kokybės parametrai, siekiant atrinkti pažangiausius projektus, tačiau pateiktos 
paraiškos buvo labai panašios į pagal valstybinio projektų planavimo būdu vykdytos priemonės 
„Elektroninės valdžios paslaugos“ projektus. Pagal priemonę „Pažangios elektroninės paslaugos“ kaip 
pareiškėjai buvo numatyti ne tik valstybinės institucijos, bet ir privatūs juridiniai asmenys, 
įgyvendinantys viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo projektus, tačiau paaiškėjo, kad dėl tuo 
metu galiojusių teisinės bazės reikalavimų tokių projektų įgyvendinimas buvo labai ribotas.113 
 
Itin aktualia problema Lietuvoje yra žemas savivaldybių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę lygis, o 
jai spręsti 2007–2013 m. buvo skirta priemonė „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“. 
Palankiai vertinant tai, kad 2010 m. keičiant lėšų pasiskirstymą tarp prioriteto „Informacinė visuomenė 
visiems“ priemonių, buvo modifikuota ir pradinė savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų perkėlimui į 
elektroninę erdvę skirta priemonė, sumažinant jai skirtą finansavimą ir pakeičiant projektų atrankos 
būdą (iš regioninio projektų planavimo į valstybės projektų planavimą). Šie pokyčiai vertintini kaip 
tinkami, siekiant centralizuotai spręsti savivaldybių viešųjų paslaugų teikimo problemas, be to, jie turėtų 
padidinti priemonės efektyvumą, siekiant išvengti tų pačių sprendimų dubliavimo atskirų savivaldybių 
lygiu. Esminė problema, įgyvendinant savivaldybėms aktualius projektus centralizuotu būdu, yra 
efektyvus nacionalinės ir savivaldos valdžios institucijų bendradarbiavimas. 
 

                                                                                                                                                                       
visuomenės plėtros 2011–2019 m. programos patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo 
netekusiais galios“. 
111 2014 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 5 d. buvo vykdoma elektroninė paramą konkurencingumo didinimui gavusių įmonių 
apklausa pagal 21 į vertinimo objektą patekusią priemonę, diferencijuojant klausimus pagal intervencijų subgrupes. 
112 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020 m. 
vertinimas. 2012 m. 
113 Interviu Informacinės visuomenės plėtros komitete rezultatai (2014 m. rugpjūčio 26 d.). 

- Modernizuoti ir plėsti IRT infrastruktūrą, pereinant prie plačiajuosčių
kompiuterinių tinklų, modernizuoti IRT infrastruktūrą provincijoje.

- Tobulinti viešąjį administravimą, įgyvendinant elektroninės valdžios projektus,
teikiant viešąsias paslaugas verslui ir gyventojams, t. y. plečiant elektroninio turinio ir
paslaugų plėtrą.

- Lietuvos gyventojų gebėjimų naudotis IRT tobulinimas. 
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INTERVENCIJŲ TĘSTINIS TINKAMUMAS. Ekonominė krizė ir ekonominės situacijos pokyčiai IRT 
priemonių įgyvendinimui didelės įtakos neturėjo, nes valstybės finansavimas šioje srityje siekia 100 proc. 
Paminėtina, kad politikos nenuoseklumas turėjo įtakos priemonių įgyvendinimo spartai, nes 
programavimo laikotarpio viduryje buvo keičiamas lėšų pasiskirstymas tarp EAVP prioriteto 
„Informacinė visuomenė visiems“ priemonių, o tai iš esmės „įšaldė“ naujų priemonių įgyvendinimą 
maždaug metams. Tai buvo viena iš priežasčių, nulėmusių, kad 2014 m. dar nemažai priemonių nebuvo 
baigtos įgyvendinti ir dalis numatytų lėšų vis dar nebuvo išmokėta. Vis dėlto palankiai vertintina tai, kad 
buvo įdiegti centralizuoti sprendimai, kurie leidžia didinti įgyvendinamų projektų efektyvumą, 
nedubliuoti veiklų ir pasiekti tikslus mažesnėmis sąnaudomis. 

Energetikos infrastruktūros gerinimo ir integracijos į ES elektros ir dujų 
rinkas intervencijos 

INTERVENCIJŲ TINKAMUMAS. Vertinant Energetikos infrastruktūros gerinimo ir integracijos į ES 
elektros ir dujų rinką intervencijų tinkamumą, pirmiausiai aktualu įvardinti esmines problemas šioje 
srityje. 
 

 
 
Atsižvelgiant į egzistuojančias problemas, ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose 
(atnaujintoje Lisabonos darbotvarkėje), taip pat Lietuvos strateginiuose / programiniuose 
dokumentuose, Nacionalinėje energetikos strategijoje114 buvo iškelti joms spręsti skirti uždaviniai: 
 

 
 
Nagrinėjant intervencijų atitikimą iškeltiems uždaviniams, paminėtina, kad jis buvo aukštas, nes šiai 
intervencijų subgrupei priskirtos priemonės prisidėjo prie visų Lietuvos ir ES strateginiuose / 
programiniuose dokumentuose iškeltų tikslų įgyvendinimo. Analizuojant intervencijų indėlį, sprendžiant 
šalyje aktualias problemas, galima teigti, kad intervencijų atitikimas poreikiams buvo aukštas. 

                                                 
114 2007 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. X-1046 „Dėl Nacionalinės energetikos strategijos 
patvirtinimo“. 

- Modernizuoti turimą elektrinių potencialą, rekonstruoti elektros perdavimo ir
skirstomuosius tinklus, integruotis į Vakarų elektros energetikos sistemą.

- Centralizuotose šilumos tiekimo sistemose įrengti termofikacines elektrines,
skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimą, modernizuoti šilumos tiekimo
sistemas.

- Skatinti dujų perdavimo tinklų plėtrą ir dujų tranzitą per šalies teritoriją,
modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą.

- Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą.

Problemos: 
- Energetinių jungčių su Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių elektros ir gamtinių dujų sistemomis 

nebuvimas; 
- Nepakankamai optimizuoti elektros ir dujų paskirstymo tinklai; 
- Nepakankamai modernūs elektros, dujų ir ypač šilumos tiekimo tinklai bei sistemos; 
- Centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose patiriami dideli energijos nuostoliai, nepakankama šilumos 

tiekimo kokybė ir patikimumas. 
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Vertinimo metu atliktos apklausos respondentai, paprašyti įvardinti, ar Lietuvoje užtikrintas 
nepertraukiamas šilumos ir elektros energijos tiekimas įmonėms, šilumos ir elektros energijos sistemas 
įvertino palankiai.115 Vis dėlto Lietuvos elektros ir dujų rinkoms esant atribotoms nuo bendrų ES vidaus 
elektros ir dujų rinkų, negali visiškai veikti energijos kainų formavimosi mechanizmai, vartotojai neturi 
galimybės objektyviai pasirinkti energijos tiekėjo, nors teisinės prielaidos tam sudarytos. 2007–2013 m., 
siekiant spręsti šias problemas, buvo investuojamos ES struktūrinės paramos lėšos. Finansavimas buvo 
skirtas, siekiant paruošti Lietuvos energetinius tinklus darbui bendrose ES vidaus energetinėse rinkose. 
Įgyvendinant ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamas priemones, didelių problemų nekilo, nes 
projektų vykdytojai turėjo tokių projektų vykdymo patirties. Įgyvendinant atsinaujinančių energijos 
išteklių naudojimą ir energijos panaudojimo efektyvumą skatinančias priemones, pasitaikė atvejų, kai dėl 
ekonominio sunkmečio nulemtų finansinių problemų projektų vykdytojams pritrūko lėšų, siekiant 
užsitikrinti projektų finansavimui reikiamą nuosavą indėlį.116 
 
INTERVENCIJŲ TĘSTINIS TINKAMUMAS. Ekonominės ir socialinės situacijos pokyčiai didelės įtakos 
intervencijų energetikos sektoriuje aktualumui neturėjo, nes šioje srityje keliami tikslai yra ilgalaikiai, 
susiję su esminių šalies struktūrinių problemų sprendimu. 

Transporto infrastruktūros techninių ir saugos parametrų gerinimo ir 
plėtros intervencijos 

INTERVENCIJŲ TINKAMUMAS. Vertinant Transporto infrastruktūros techninių ir saugos parametrų 
gerinimo ir plėtros intervencijų tinkamumą, pirmiausiai aktualu įvardinti esmines problemas šioje srityje. 
 

 
 
Atsižvelgiant į egzistuojančias problemas, ES strateginiuose / programiniuose dokumentuose 
(atnaujintoje Lisabonos darbotvarkėje), taip pat Lietuvos strateginiuose / programiniuose 
dokumentuose, Ilgalaikėje (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijoje117 buvo iškelti 
joms spręsti skirti uždaviniai: 
 

                                                 
115 2014 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 5 d. buvo vykdoma elektroninė paramą konkurencingumo didinimui gavusių įmonių 
apklausa pagal 21 į vertinimo objektą patekusią priemonę, diferencijuojant klausimus pagal intervencijų subgrupes. 
116 Interviu Ūkio ministerijoje rezultatai (2014 m. rugsėjo 5 d.). 
117 2005 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 692 „Dėl Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos 
transporto plėtros strategijos patvirtinimo“. 

Problemos: 
- Didelis kelių eismo įvykių ir juose žuvusių asmenų skaičius; 
- Daug regioninių ir vietinių kelių su žvyro ar nusidėvėjusia asfalto danga; 
- Nepakankamas jungiamųjų geležinkelio linijų pralaidumas; 
- Nepakankamos sausumos transporto infrastruktūros jungtys su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų 

šalių transporto tinklais; 
- Nepakankamai moderni regioninė vandens transporto infrastruktūra; 
- Nepakankamai išnaudojamas Klaipėdos jūrų uosto potencialas; 
- Nepakankamai išvystyti tarptautinių oro uostų pajėgumai. 
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Nagrinėjant intervencijų atitikimą iškeltiems uždaviniams, paminėtina, kad jis buvo aukštas, nes šiai 
intervencijų subgrupei priskirtos priemonės prisidėjo prie visų Lietuvos ir ES strateginiuose / 
programiniuose dokumentuose iškeltų tikslų įgyvendinimo. Analizuojant intervencijų indėlį, sprendžiant 
šalyje aktualias problemas, galima teigti, kad intervencijų atitikimas poreikiams buvo vidutinis. 
 
Atliekant vertinimą vykdytos įmonių apklausos metu respondentai, paprašyti įvardinti, ar Lietuvos 
transporto infrastruktūra atitinka verslo poreikius, esamą šalies transporto infrastruktūrą įvertino 
palankiai.118 Viena iš blogiausiai vertinamų infrastruktūros dalių Lietuvoje yra oro transportas. Šalyje 
veikia keturi tarptautiniai oro uostai, tačiau ne visuose juose vienodai išvystytos keleivinė ir krovininė 
funkcijos, o jų plėtrai reikalingos didelės investicijos. Dėl šių investicijų trūkumo neišnaudojamas 
santykinis Lietuvos oro transporto infrastruktūros pranašumas (oro uostų skaičius). Be to, investuotojai, 
kuriems svarbūs tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų, aplenkia šalį dėl mažo tiesioginių skrydžių į 
Europos šalis skaičiaus.119 Oro uostų infrastruktūros plėtrai buvo skirta tik viena priemonė „Tarptautinių 
oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“, 
tačiau vien pagal ją įgyvendinamų intervencijų nepakako esminėms problemos išspręsti. 
 
Kelių transporto infrastruktūros gerinimui skirtų intervencijų indėlį, sprendžiant aktualias problemas, 
mažino paramos skyrimo ir projektų planavimo trūkumai. Pavyzdžiui, atrenkant galimus kelių sektoriaus 
projektus ir sudarant valstybės projektų sąrašus, prioritetas buvo teikiamas neįgyvendintiems, 
rezerviniams BPD projektams, be to, tiems projektams, kurių parengtumas didesnis. Įgyvendinant 
regioninio projektų planavimo priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir 
plėtra“, buvo finansuojamas vietinės reikšmės kelių tiesimas ir atnaujinimas. Valstybės kontrolės audito 
ataskaitoje pabrėžiama,120 kad vietinės reikšmės keliams ir gatvėms prižiūrėti bei modernizuoti skirtų 
lėšų panaudojimo tinkamumą mažino tai, kad nėra išsamios ir patikimos informacijos, galinčios atskleisti 
esamą vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklę ir jos pokyčius, nėra baigta šių kelių inventorizacija ir 
teisinis registravimas, nesukurta visą šalį apimanti vietinės reikšmės kelių būklės stebėsenos 
(monitoringo) sistema, nenustatomas realus šių kelių priežiūros lėšų poreikis, nepakankamai 
koordinuojama visų suinteresuotų institucijų veikla. 
 

                                                 
118 2014 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 5 d. buvo vykdoma elektroninė paramą konkurencingumo didinimui gavusių įmonių 
apklausa pagal 21 į vertinimo objektą patekusią priemonę, diferencijuojant klausimus pagal intervencijų subgrupes. 
119 Baltic Investors Forum ir Ernst & Young, Aukštesnės pridėtinės vertės link: Lietuvos verslo tarptautinės plėtros galimybių 
studija. 2012 m. 
120 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė. Ar sudarytos sąlygos efektyviai naudoti valstybės lėšas, skiriamas vietinės reikšmės 
keliams ir gatvėms prižiūrėti ir modernizuoti? Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-20-11-15. 2013 m. spalio 31 d. 

- Siekti, kad Lietuvos kelių tinklas atitiktų TEN-T tinklo keliamus reikalavimus,
plėtoti transporto infrastruktūrą ir tęsti magistralinių kelių rekonstrukcijos bei
žvyrkelių asfaltavimo programas, diegti eismo saugos priemones ir mažinti
avaringumą keliuose.

- Elektrifikuoti geležinkelių ruožus, įgyvendinti projektą "Rail Baltica", siekti
geležinkelio tinklo techninio suderinamumo su Europos standartais.

- Pagerinti tranzito, didelių lėktuvų aptarnavimo ir skrydžių saugos užtikrinimo
galimybes.

- Pritraukti transeuropines ir transkontinentines konteinerių linijas į Klaipėdos uostą,
paruošti Klaipėdos uosto infrastruktūrą naujiems laivams bei naujų technologijų
taikymui, plėtoti subalansuotą vandens transporto sistemą.
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Paminėtina, kad, lyginant su kitomis transporto rūšimis, kelių sektoriaus projektams skirtos lėšos buvo 
išmokamos sparčiausiai, nes dauguma planuotų projektų laiku buvo parengta įgyvendinimui. Labiausiai 
nuo planuotų terminų, pasirašant projektų finansavimo ir administravimo sutartis, vėlavo geležinkelių 
sektorius. Dėl šios priežasties buvo mažinamas geležinkelio projektams skirtas finansavimas, nukreipiant 
jį kitoms sritims. Dėl netinkamų projektų planavimo procedūrų nepakankamai prie aktualių problemų 
sprendimo prisidėjo ir regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtrai skirta priemonė „Sąlygų 
regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“, nes pagal šią priemonę buvo 
įgyvendinamas tik vienas tiesiogiai prieplaukos statybai skirtas projektas „Naujos Marvelės krovininės 
prieplaukos Kaune statyba. Statybos darbai (I etapas)“. Dėl po viešųjų pirkimų išaugusios projekto vertės 
antras prieplaukos statybai skirtas projektas „Mažųjų pramoginių laivų prieplaukos statyba ir akvatorijos 
gilinimas“ buvo nutrauktas, nusprendus jo nebefinansuoti.121 
 
INTERVENCIJŲ TĘSTINIS TINKAMUMAS. Socialinės ir ekonominės situacijos pokyčiai didelės įtakos ES 
struktūrinės paramos intervencijų transporto sektoriuje aktualumui neturėjo, nes šioms investicijoms 
keliami tikslai yra ilgalaikiai, be to, daugelis problemų išliko svarbios visą programavimo laikotarpį, 
pavyzdžiui, transporto grūstys, transporto priemonių sukeliama aplinkos tarša, eismo saugumas, 
skirtingų transporto rūšių derinimas.122 Lietuvoje ir toliau išlieka pakankamai daug valstybinės reikšmės, 
o ypač daug vietinės reikšmės, kelių be kietos dangos, todėl svarbus tolimesnis šių veiklų finansavimas. 
Vis dėlto, svarbu atkreipti dėmesį, kad naujuoju laikotarpiu Europos Komisija rekomenduoja investicijų į 
kelius nefinansuoti ES fondų lėšomis, išskyrus transporto jungtis pagal integruotus plėtros planus. 

Ekonominės infrastruktūros gerinimo intervencijų atitikimas tikslinių 
grupių poreikiams 

Ekonominės infrastruktūros gerinimo intervencijos tiesioginio poveikio įmonių konkurencingumui 
neturi, tačiau prisideda prie bendros šalies verslo aplinkos gerinimo. Remiantis vertinimo metu atliktos 
apklausos123 duomenimis, absoliuti dauguma apklaustų verslo įmonių atstovų nurodė, jog Lietuvos 
ekonominė infrastruktūra (IRT, energetikos, transporto) atitinka jų poreikius. Faktiškai visi respondentai 
palankiai įvertino ES lėšomis įgyvendintus viešųjų paslaugų verslui perkėlimo į elektroninę erdvę 
projektus (pavyzdžiui, elektroninės deklaravimo sistemos sukūrimą; galimybių pažymas, leidimus ir kitus 
dokumentus užsisakyti ir gauti internetu sudarymą; elektroninės valdžios paslaugų sukūrimą ir kt.). 
Verslo sektoriaus atstovai taip pat minėjo, jog Lietuvoje yra užtikrintas nepertraukiamas šilumos ir 
energijos tiekimas įmonėms. Paprašyti įvardinti sukurtos transporto infrastruktūros atitikimą verslo 
poreikiams didžioji dalis respondentų šią infruktūrą įvertino teigiamai. ES investicijos transporto 
sektoriuje daugelio apklaustų įmonių veiklai tiesioginės įtakos neturėjo, tačiau kai kurių įmonių atveju jos 
darė tiesioginį poveikį apyvartos didėjimui, įmonių veiklos plėtrai vidaus rinkoje, eksporto augimui ir 
įmonių veiklos produktyvumo didėjimui. 
 

                                                 
121 Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2013 m. 
122 UAB BGI Consulting, ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo 
efektyvumo vertinimas. 2013 m. 
123 2014 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 5 d. buvo vykdoma elektroninė paramą konkurencingumo didinimui gavusių įmonių 
apklausa pagal 21 į vertinimo objektą patekusią priemonę, diferencijuojant klausimus pagal intervencijų subgrupes. 
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4 KONKURENCINGUMUI DIDINTI SKIRTŲ FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ 
PASISKIRSTYMO ANALIZĖ 

Pagal į vertinimo objektą patekusias 75 priemones, vadovaujantis paramos sutarčių duomenimis, 
konkurencingumo didinimui Lietuvoje 2007–2013 m. buvo skirta 3,912 mlrd. EUR / 13,509 mlrd. Lt.124 
ES struktūrinių fondų lėšos sudarė 3,702 mlrd. EUR / 12,784 mlrd. Lt konkurencingumo didinimui 
skirtos ES struktūrinių fondų paramos.125 Iki 2014 rugpjūčio 25 d. buvo investuota 74 proc., t. y. 
2,744 mlrd. EUR / 9,476 mlrd. Lt, konkurencingumo didinimui skirtų ES struktūrinės paramos lėšų. 
Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad konkurencingumo didinimas skirstant ES struktūrinių fondų lėšas 
buvo vienas pagrindinių prioritetų, kaip buvo įtvirtinta ir ES bei Lietuvos strateginiuose dokumentuose ir 
programose. 

Finansinių išteklių pasiskirstymas tarp intervencijų grupių 

Daugiausiai dėmesio siekiant konkurencingumo didinimo 2007–2013 m. buvo skirta ekonominės 
infrastruktūros efektyvumo gerinimui – šiai intervencijų grupei analizuojamu laikotarpiu skirta ES 
struktūrinių fondų parama sudarė 2,095 mlrd. EUR / 7,234 mlrd. Lt. arba 56,6 proc. visos 
konkurencingumo didinimui skirtos paramos. 2014 m. rugpjūčio 25 d. šioje intervencijų grupėje buvo 
išmokėta 76,5 proc. ES paramos lėšų (1,603 mlrd. EUR / 5,535 mlrd. Lt). Verslo produktyvumo didinimui 
ir verslo aplinkos gerinimui buvo skirta 0,974 mlrd. EUR / 3,366 mlrd. Lt ES struktūrinės paramos, o 
aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamosios dalies didinimui buvo skirta 0,632 mlrd. EUR / 
2,185 mlrd. Lt. Atitinkamai ES struktūrinės paramos išmokėjimas šiose intervencijų grupėse sudarė 
75,5 proc. (0,736 mlrd. EUR / 2,543 mlrd. Lt) ir 64 proc. (0,404 mlrd. EUR / 1,398 mlrd. Lt). 
 
2007–2013 m., siekiant didinti šalies ūkio konkurencingumą ir sudaryti sąlygas konkurencingam verslui, 
pirmiausia buvo sprendžiamos informacinės visuomenės plėtros, energijos tiekimo, valstybinės ir 
regioninės reikšmės transporto tinklų bei transeuropinių transporto tinklų plėtros problemos. Aukštos 
pridėtinės vertės verslo skatinimui buvo skirta mažiausiai ES struktūrinės paramos. 2013 m. EVALNET 
sanglaudos politikos įgyvendinimo ataskaitoje pažymima, kad Lietuvoje ir kitose Vidurio ir Rytų Europos 
valstybėse ES parama pirmiausia buvo paskirstyta investicijoms į transportą, ypač kelius, aplinkosauginę 
infrastruktūrą, o senosiose ES valstybėse narėse paskirstant finansavimą daug didesnė dalis teko MTTP 
sričiai ir aplinkos verslui gerinimui.126 ES struktūrinės paramos pasiskirstymas pagal intervencijų grupes 
pavaizduotas paveiksle. 
 
10 paveikslas. ES struktūrinės paramos fondų pasiskirstymas pagal intervencijų grupes, 
mlrd. EUR 

 

                                                 
124 Įskaičiuotas ES finansavimas, bendrasis finansavimas, savivaldybių lėšos ir privačios lėšos. 
125 2007–2013 m. Lietuvai skirtos ES lėšos sudarė 24,042 mlrd. Lt. Detalesnė informacija adresu: 
http://www.esparama.lt/barometras. 
126 „Synthesis of National Reports 2013“ Expert evaluation network on the performance of Cohesion policy 2007–2013, 32-52. 
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Vertinant ES struktūrinės paramos pasiskirstymą intervencijų grupių viduje paminėtina, kad 
įgyvendinant ekonominės infrastruktūros gerinimo uždavinius daugiausiai ES struktūrinės paramos – 
1,670 mlrd. EUR / 5,767 mlrd. Lt – skirta transporto infrastruktūros techninių ir saugos parametrų 
gerinimui ir plėtrai. Siekiant didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį didžiausias 
dėmesys buvo skirtas MTTP viešosios infrastruktūros gerinimui, lėšas investuojant į MTTP veikloms 
vykdyti skirtą technologinę ir informacinę infrastruktūrą, nacionalinio atviros prieigos mokslinės 
komunikacijos ir informacijos centro kūrimą, nacionalinėms mokslo programoms įgyvendinti skirtą 
infrastruktūrą bei mokslo ir technologijų parkų infrastruktūros objektus, žemės sklypų parengimą 
mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) sukūrimui ar plėtrai. Šių intervencijų įgyvendinimui buvo skirta 
0,331 mlrd. EUR / 1,146 mlrd. Lt. arba 52,5 proc. visos aukštos pridėtinės vertės verslo skatinimui skirtos 
ES struktūrinės paramos. Siekiant verslo produktyvumo didinimo ir verslo aplinkos gerinimo didžiausias 
dėmesys buvo skirtas įmonių veiklos našumo didinimui. Investicijoms į žmogiškųjų išteklių tobulinimą 
įmonėse, naujų verslo veiklos valdymo metodų ir modelių diegimui, tiesioginėms investicijoms į 
IRT sprendimų diegimą versle, naujų gamybos linijų įsigijimui ir atnaujinimui ir kt. skirta 0,323 mlrd. EUR 
/ 1,116 mlrd. Lt. 

Finansinių išteklių pasiskirstymas tarp intervencijų subgrupių 

Daugiausiai dėmesio transporto infrastruktūros techninių ir saugos parametrų gerinimui bei 
plėtrai buvo skiriama ne tik siekiant gerinti ekonominę infrastruktūrą, tačiau ir įgyvendinant 
visas konkurencingumo didinimui skirtas intervencijas. Šių uždavinių įgyvendinimui buvo skirta net 
1,670 mlrd. EUR / 5,767 mlrd. Lt, išmokėta – 1,319 mlrd. EUR / 4,555 mlrd. Lt. Vertinant tai, kad didžioji 
dalis konkurencingumo didinimui skirtų lėšų buvo skirta transporto infrastruktūros gerinimui, 
pirmiausia svarbu pažymėti, kad transporto infrastruktūra (kelių, geležinkelių tiesimas ir kt.) yra itin 
lėšoms imli sritis. Taip pat svarbu pabrėžti, kad investicijos į transporto sektorių ekonomikos nuosmukio 
metu valstybei sumažinus viešąsias išlaidas, smukus vidaus paklausai ir išaugus verslo išorinio 
finansavimo poreikiui gali būti vertinamos kaip turinčios tiesioginę įtaką darbo vietų kūrimui ir 
išlaikymui. 2013 m. atliktame ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams, efektyvumo 
vertinime pažymima, kad transporto projektų įgyvendinimas turėjo teigiamą poveikį BVP augimui. 
Vertinant poveikį verslui nustatyta, kad investicijų verslui teikiama nauda ilguoju laikotarpiu pasireiškia 
per mažėjančias pervežimų sąnaudas ir augantį našumą, šių veiksnių nulemtą Lietuvos įmonių 
tarptautinio konkurencingumo ir produkcijos apimčių augimą.127 Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad 
investicijų į transporto infrastruktūrą, kaip ir kitą ekonominę infrastruktūrą, tiesioginį poveikį verslui 
įvertinti yra pakankamai sudėtinga. PEF teigimu, fizinė infrastruktūra neabejotinai turi didelį poveikį 
verslo produktyvumui, tačiau šio poveikio apimtis vis dar yra diskusijų objektu.128 
 
  

                                                 
127 ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas. 
Galutinė ataskaita. UAB „BGI Consulting“, 2013. 
128 Porter M. E. et al. „Moving to a New Global Competitiveness Index.“ The Global Competitiveness Report 2008-2009, World 
Economic Forum, 2008, 49. 
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11 paveikslas. Konkurencingumo didinimui pagal sutartis skirtos lėšos pagal atskiras intervencijų 
subgrupes, mln. EUR 

 
 
331 mln. EUR / 1,146 mlrd. Lt. ES struktūrinės paramos buvo skirta MTTP viešosios infrastruktūros 
gerinimo projektams, siekiant sustiprinti MTTP plėtros bazę, padidinti viešojo sektoriaus MTTP veiklos 
efektyvumą ir prieinamumą įmonėms. 2014 m. rugpjūčio 25 d. šių intervencijų įgyvendinimui buvo 
išmokėta 216 mln. EUR / 747 mln. Lt. Didelis dėmesys siekiant konkurencingumo didinimo buvo skirtas 
įmonių veiklos produktyvumo didinimui, įgyvendinant projektus, apimančius darbo našumą versle ir 
įmonių eksportą skatinančius veiksmus: paramą investicijoms į naujus gamybos įrenginius ir 
technologijas, paramą IT valdymo sistemoms/sprendimams įmonėse diegti, paramą paslaugoms, 
susijusioms su pažangių vadybos metodų diegimu, įmonės veiklos internacionalizavimu ir kt. Šių 
priemonių įgyvendinimui buvo skirta 323 mln. EUR / 1,116 mlrd. Lt, išmokėta – 199 mln. EUR / 
688 mln. Lt. Svarbu pažymėti, kad ekonomikos nuosmukio metu, itin sumažėjus vidaus paklausai, 
ypatingą reikšmę įgijo eksporto skatinimas ir naujų rinkų paieška. Šios priemonės buvo itin svarbios ir 
prioritetinės, siekiant skatinti įmonių ekonominį aktyvumą ir užimtumą. Ekonomikos nuosmukio 
kontekste svarbų vaidmenį atliko ir SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimo intervencijos, 
kurių įgyvendinimui skirta ES struktūrinė parama analizuojamu laikotarpiu buvo padidinta iki beveik 
289 mln. EUR / 1 mlrd. Lt. Svarbu pažymėti, kad ES struktūrinė parama sudarė 100 proc. visos priemonių 
įgyvendinimui skirtos paramos, įmonėms buvo išmokėta 99,3 proc. finansavimo. Mažiausiai lėšų buvo 
skirta inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimui – šiai intervencijų subgrupei buvo skirta 61 mln. EUR 
/ 212 mln. Lt, iš kurių išmokėta 36 mln. EUR / 126 mln. Lt. 

Finansinių išteklių pasiskirstymas pagal priemones 

Vadovaujantis finansiniais duomenimis, matyti, kad prioritetinėmis buvo priemonės, skirtos 
transporto infrastruktūros gerinimui ir plėtrai, SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimui, 
studijų infrastruktūros plėtrai. Įdomu pažymėti, kad 5 iš visų 75 į vertinimo objektą patekusių 
priemonių įgyvendinimui buvo skirta net 44 proc. visos 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų paramos, 
skirtos konkurencingumo didinimui. Didžiausia ES struktūrinė parama – 475,5 mln. EUR / 1,642 mlrd. Lt 
– buvo skirta priemonei „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, 
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reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“, pagal kurią buvo 
įgyvendinti 26 infrastruktūros modernizavimo, plėtros ir rekonstrukcijos projektai, skirti intermodalinių 
terminalų viešuosiuose logistikos centruose, geležinkelių, kelių rekonstrukcijai ir statybai, sistemų 
diegimui ir kt. 
 
12 paveikslas. 2007–2013 m. ES paramos pasiskirstymas pagal konkurencingumo didinimui 
skirtas priemones 

 
 
Be kitų transporto infrastruktūros gerinimo ir plėtros priemonių, kurioms taip pat buvo skirta didžiausia 
dalis 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos, reikšminga parama buvo skirta tokių priemonių 
kaip „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ ir „Kontroliuojantieji fondai“ 
įgyvendinimui. Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimo projektų įgyvendinimui buvo 
skirta 264,1 mln. EUR / 912 mln. Lt, siekiant sustiprinti viešąją MTTP bazę, reikalingą vykdyti MTTP 
projektams „slėniuose“. Įgyvendinant kontroliuojančiųjų fondų priemonę, 235,7 mln. EUR / 814 mln. Lt 
buvo skirta kontroliuojančiųjų fondų įsteigimui ir finansų inžinerijos priemonių, kuriomis buvo 
gerinamas SVV subjektų priėjimas prie išorinio finansavimo šaltinių ir mažinami finansų rinkos pasiūlos 
ir paklausos trūkumai, ypač aktualūs ekonomikos nuosmukio laikotarpiu (mažų kreditų teikimas, rizikos 
kapitalo fondų investicijos ir kt.), įgyvendinimui. 
 
Analizuojant kitas priemones, kurioms buvo skirtas reikšmingas finansavimas, paminėtina, kad 
įgyvendinant priemonę „Lyderis LT“ 114,3 mln. EUR / 395 mln. Lt buvo skirta įmonių investicijoms į 
darbo našumo ir eksporto apimčių didinimą, naujų produktų gamybą, remiant veiklas, kuriomis buvo 
įsigyjamos ar modernizuojamos esamos įmonių gamybos technologinės linijos, įsigyjami įmonių vidiniai 
inžinerijos tinklai, plečiami gamybos pajėgumai ir kt. Kaip jau buvo minėta, smukus vidaus paklausai, 
eksporto skatinimas tapo itin svarbia priemone užtikrinti įmonių ekonominį aktyvumą. 

Projektų skaičiaus pasiskirstymas pagal intervencijų subgrupes ir 
projektams skirtos lėšos 

Iš viso pagal į vertinimo objektą patekusias 75 priemones129 buvo įgyvendinti/įgyvendinami 
3966 projektai. Daugiausiai projektų buvo įgyvendinama/įgyvendinta vykdant verslumo skatinimo ir 
investicijų pritraukimo intervencijas – 1204 projektai. Net 1078 projektai buvo 
įgyvendinti/įgyvendinami pagal priemonę „Naujos galimybės“ remiant įmonių ir jų produkcijos 
pristatymą užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir mugėse, siekiant paskatinti įmones aktyviau 
ieškoti užsienio partnerių, didinti eksporto pajamas ir potencialą, plėtrą naujose rinkose. Įgyvendinant šią 
priemonę projektų vykdytojams buvo išmokėta 22,728 mln. EUR / 78,476 mln. Lt. Vidutiniškai vienam 
projekto vykdytojui buvo išmokėta 21,1 tūkst. EUR / 73 tūkst. Lt paramos suma. Atsižvelgiant į tai, galima 

                                                 
129 Bendras 2007–2013 m. patvirtintų priemonių, finansuojamų ES struktūrinės paramos lėšomis, skaičius siekia 204. 
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teigti, kad teikiant paramą pagal šią priemonę buvo orientuojamasi į nedidelio masto projektus, siekiant 
paremti kuo daugiau įmonių. Ši priemonė ypatingą reikšmę įgijo ekonomikos nuosmukio kontekste, 
įmonėms siekiant išplėsti savo eksportą smukus vidaus paklausai. Pašus projektų skaičius buvo 
įgyvendintas ir vykdant priemones, kuriomis buvo siekiama didinti įmonių našumą – 
įgyvendinti/įgyvendinami 1086 projektai. Didžiosios dalies šių projektų vykdytojais ir galutiniais 
naudos gavėjais buvo konkrečios įmonės. Galima teigti, kad tai, jog pagrindiniai projektų vykdytojai ir 
galutiniai naudos gavėjai buvo konkrečios įmonės, buvo vienas iš esminių veiksnių, nulėmusių didelį 
įgyvendinamų projektų skaičių.  
 
586 projektai buvo įgyvendinti/įgyvendinami siekiant skatinti įmonių inovatyvumą. Įgyvendinant šiuos 
projektus pagrindiniai vykdytojai taip pat buvo privatūs juridiniai asmenys – daugiausiai MVĮ. 
 
13 paveikslas. Projektų skaičiaus pasiskirstymas pagal ūkio konkurencingumo didinimo 
intervencijų subgrupes 

 
 
Pagal kitas intervencijų grupes įgyvendintų projektų skaičius buvo gerokai mažesnis: 586 projektai buvo 
įgyvendinti vykdant inovatyvių įmonių skatinimo intervencijas, 341 projektas – vykdant transporto 
infrastruktūros gerinimo ir plėtros intervencijas, 245 projektai – įgyvendinant energetikos 
infrastruktūros gerinimo intervencijas. Atsižvelgiant į tai, kad didžiausia ES struktūrinė parama buvo 
skirta transporto infrastruktūros gerinimo ir plėtros intervencijoms, matyti, jog didžiausios apimties 
projektai buvo įgyvendinami būtent šioje srityje – vidutiniškai vienam transporto infrastruktūros 
gerinimo projektui išmokėta paramos suma sudaro 3,85 mln. EUR / 13,3 mln. Lt. Įgyvendinant verslo 
produktyvumo didinimo ir inovatyvių įmonių veiklos skatinimo intervencijas buvo vykdomi 
smulkesnės apimties projektai – vidutiniškai vienam įmonių veiklos produktyvumo didinimo projektui 
išmokėta lėšų suma sudaro 183,6 tūkst. EUR / 634 tūkst. Lt, inovatyvių įmonių veiklos skatinimui – 
134,6 tūkst. EUR / 465 tūkst. Lt. 

Finansinių išteklių pasiskirstymas atskiriems subjektams 

Daugiausiai ES struktūrinės paramos, skirtos konkurencingumo didinimui, buvo išmokėta biudžetinėms 
(valstybės ir savivaldybių) įstaigoms. 462 biudžetinių įstaigų vykdomiems projektams išmokėta ES 
struktūrinė parama sudarė 1,113 mlrd. EUR / 3,846 mlrd. Lt. Analizuojant biudžetinėms įstaigoms 
išmokėtą paramą paaiškėjo, kad parama joms buvo skiriama įgyvendinant inovatyvių įmonių skatinimo, 
inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo, tyrėjų gebėjimų stiprinimo, verslumo skatinimo ir 
investicijų pritraukimo, darbo jėgos užtikrinimo, ekonominės (IRT, energetikos ir transporto) 
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infrastruktūros gerinimo intervencijas. Didžioji dalis ES struktūrinių fondų paramos biudžetinėms 
įstaigoms buvo skirta įgyvendinant transporto infrastruktūros gerinimo ir plėtros intervencijas – 
873,2 mln. EUR / 3,015 mlrd. Lt. Kaip minėta, būtent šiai intervencijų grupei apskritai buvo išmokėta 
didžiausia ES struktūrinės paramos, skirtos konkurencingumo didinimui, lėšų dalis. IRT sprendimų ir 
infrastruktūros gerinimo intervencijų įgyvendinimui buvo skirta 109,4 mln. EUR / 378 mln. Lt. Tai, kad 
daugiausiai ES struktūrinės paramos buvo išmokėta būtent biudžetinėms įstaigoms, galima paaiškinti tuo, 
jog biudžetinės įstaigos buvo pagrindiniai transporto infrastruktūros ir IRT infrastruktūros gerinimo 
projektų vykdytojai. 
 
Reikšminga ES struktūrinės paramos suma buvo išmokėta uždarosioms akcinėms bendrovėms (toliau 
– UAB). UAB įgyvendinamiems projektams buvo išmokėta 583,8 mln. EUR / 2,016 mlrd. Lt. UAB iš viso 
įgyvendino/įgyvendina net 2614 projektų, turinčių prisidėti prie konkurencingumo didinimo. Taigi, kitaip 
nei biudžetinės įstaigos, verslo įmonės įgyvendino didelį skaičių projektų. Reikšminga ES struktūrinės 
paramos dalis taip pat buvo išmokėta ir akcinėms bendrovėms (toliau – AB) – 468 mln. EUR / 
1,616 mlrd. Lt. Didžioji dalis AB, gavusių ES struktūrinę paramą, taip pat buvo atsakingos už transporto 
infrastruktūros gerinimo projektus (iš viso 30 projektų), kurių įgyvendinimui joms buvo išmokėta 
347,5 mln. EUR / 1,2 mlrd. Lt. AB taip pat buvo atsakingos ir už 117 energetikos infrastruktūros (šilumos 
tiekimo magistralių, miestų tinklų, elektros skirstomųjų tinklų rekonstravimas, modernizavimas, plėtra ir 
kt.) gerinimo projektų. Jų įgyvendinimui AB išmokėta ES struktūrinės paramos suma sudarė 
101 mln. EUR / 349 mln. Lt. 
 
Reikšminga ES struktūrinė parama taip pat buvo išmokėta ir viešosioms įstaigoms – 307 projektų 
įgyvendinimui buvo išmokėta 369,5 mln. EUR / 1,276 mlrd. Lt. Didžioji dalis viešosioms įstaigoms 
išmokėtos ES struktūrinės paramos buvo skirta MTTP viešosios infrastruktūros gerinimo projektams 
(189 mln. EUR / 654 mln. Lt). 317 mln. Lt, išmokėtų viešosioms įstaigoms, buvo nukreipta į studijų 
infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą. Viešosios įstaigos taip pat buvo atsakingos už tyrėjų gebėjimų 
stiprinimo, inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos bei verslumo skatinimo projektų įgyvendinimą. Likusi 
parama pasiskirstė smulkesniems ekonomikos subjektams – valstybės įmonėms, asociacijoms, 
profesinėms sąjungoms, individualioms įmonėms ir kt. Detalus ES struktūrinės paramos, skirtos 
konkurencingumo didinimui, pasiskirstymas atskiriems subjektams pateikiamas paveiksle. 
 
14 paveikslas. ES paramos, skirtos konkurencingumo didinimui, pasiskirstymas atskiriems 
subjektams, mln. EUR 

 
 
Apibendrinant atliktą ES struktūrinės paramos, skirtos konkurencingumo didinimui, analizę galima teigti, 
kad didžiausia finansinių išteklių dalis buvo skirta ekonominės infrastruktūros (IRT, energetikos 
ir transporto) efektyvumo gerinimui, siekiant sudaryti sąlygas veikti ir vystytis konkurencingam ir 
produktyviam verslui. Įgyvendinant konkrečias intervencijas, buvo daugiausiai investuojama į 
transporto infrastruktūros techninių ir saugos parametrų gerinimą ir plėtrą, verslo skatinimą, 
ypač įmonių našumo didinimą, įmonių plėtrą ir priėjimo prie išorės finansavimo šaltinių gerinimą 
(inovacijų, kurios siejasi su aukštos pridėtinės vertės kūrimu, produktyvumo didinimu, verslumu ir kt., 
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diegimą versle), MTPP, ypač viešąją MTTP infrastruktūrą. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad Lietuvoje 
ES struktūrinės paramos investicijos iš esmės buvo nukreiptos į tiesioginius ūkio konkurencingumą 
formuojančius veiksnius – fizinę infrastruktūrą, įmonių veiklos ir strategijų kompleksiškumą, kapitalo 
prieinamumą ir inovacijų infrastruktūrą (remiantis ekonomikos konkurencingumo intervencijų modeliu). 
 
Verslo skatinimo priemonių aktualumas ypač padidėjo ekonomikos nuosmukio kontekste, valstybei 
minimizavus viešąsias išlaidas, smukus vidaus paklausai ir bankams kardinaliai pakeitus paskolų verslui 
teikimo politiką. Atsižvelgiant į tai, didelė ES struktūrinės paramos dalis buvo skirta priemonėms, 
kuriomis buvo siekiama mažinti finansų rinkos pasiūlos ir paklausos trūkumus, remiamos gamybos 
pajėgumų plėtojimo, naujų rinkų paieškos, produkcijos pristatymo tarptautinėse parodose ir kt. veiklos. 
Didžiausios apimties projektai buvo įgyvendinami siekiant valstybinės ir regioninės reikšmės transporto 
tinklų bei transeuropinių transporto tinklų plėtros. Skatinant verslą, vykdyti daugiausiai smulkesnės 
apimties projektai, remiant daugiau įmonių, ypač SVV. Vis dėlto atlikta analizė parodė, kad be verslo 
įmonių pagrindinėmis paramos gavėjomis buvo biudžetinės (savivaldybių ir valstybės) įstaigos, kurios 
buvo atsakingos už daugelio transporto infrastruktūros gerinimo projektų įgyvendinimą. 

Finansinių išteklių pasiskirstymas pagal gavėjus ir sektorius 

Nagrinėjant finansinių lėšų pasiskirstymą pagal gavėjus, pastebėtina, kad apie 2/3 visų projektų 
vykdytojams iki 2014 m. spalio 24 d. išmokėtų paramos lėšų buvo pervesti kitiems ūkio subjektams 
(prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, rangovams). ESF projektuose tiekėjams pervesta mažesnė 
paramos lėšų dalis (39 proc.). 
 
11 lentelė. Projektams išmokėtos ES paramos gavėjai, EUR 

 Visi projektai ERPF ir SF projektai ESF projektai 

Išmokėta projektų vykdytojams 3.146.840.578 2.963.066.835 183.773.742 
Iš jų pervesta tiekėjams 2.300.169.654 2.229.279.902 70.889.751 
Tiekėjams pervestų lėšų dalis 73% 75% 39% 
Paaiškinimai: ERPF – Europos regioninės plėtros fondas; SF – Sanglaudos fondas; ESF – Europos socialinis fondas. 
 
Analizuojant sektorius, kuriems teko daugiausiai 2007–2013 m. konkurencingumo didinimui išmokėtų 
lėšų, aktualu atskirti sektorius, kuriems priskiriamos projektų vykdytojų vykdomos veiklos, ir sektorius, 
kuriems priskiriamos lėšų gavėjų (tiekėjų) vykdomos veiklos. Vertinant ES paramos lėšų pasiskirstymą 
pagal projektų vykdytojus, nustatyta, kad daugiausiai lėšų skirta viešajam valdymui ir gynybai 
(O sektorius), transportui (H sektorius) ir švietimui (P sektorius).130 Viešojo valdymo sektoriaus 
dominavimas patvirtina jau anksčiau pateiktą informaciją apie tai, kad daugiausiai konkurencingumo 
didinimui skirtos paramos lėšų buvo išmokėta biudžetinėms (valstybės ir savivaldybių) įstaigoms. 
 
12 lentelė. Projektams išmokėtos paramos pasiskirstymas pagal projekto vykdytojo sektorių, EUR 

Projektų vykdytojų sektoriai Išmokėtos lėšos Dalis 

O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 1.087.137.218 35% 
H Transportas ir saugojimas 506.587.466 16% 
P Švietimas 421.627.741 13% 
C Apdirbamoji gamyba 188.898.646 6% 
 Kiti 942.589.505 30% 
 Iš viso 3.146.840.578 100% 

 
Vertinant pagal tiekėjus matyti, kad realiai didžioji dalis paramos lėšų atiteko ūkio subjektams statybos 
sektoriuje (F sektorius), kuriems išmokėta net 74 proc. visų konkurencingumo didinimui skirtų 
ES paramos lėšų131, didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriuje (G sektorius), taip pat galima išskirti J 

                                                 
130 Sektorių pavadinimai naudojami, vadovaujantis Statistikos departamento Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 red. 
131 Svarbu akcentuoti, kad į statybų sektoriui išmokėtas lėšas patenka ne tik tiesiogiai statyboms darbams išmokėtos lėšos, bet ir 
įrangos įsigijimui skirtos lėšos. Iš bendros sumos atėmus šias lėšas išeitų, kad „gryniems“ statybos darbams vykdyti teko apie 
50 proc. visų konkurencingumo didinimui išmokėtų ES paramos lėšų. 
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ir M sektorius, t. y. informacijos ir ryšių sektorių bei profesinės, mokslinės ir techninės veiklos sektorių. 
Galima teigti, kad toks lėšų pasiskirstymas tiekėjams patvirtina, jog didžioji konkurencingumo didinimui 
išmokėtų lėšų buvo nukreipta būtent infrastruktūrinėms intervencijoms (transporto, energetikos, IRT, 
švietimo, MTTP viešosios infrastruktūros ir kt.). 
 
13 lentelė. Projektams išmokėtos paramos pasiskirstymas pagal lėšų gavėjo (tiekėjo) sektorių, 
EUR 

Projektų vykdytojų sektoriai Išmokėtos lėšos Dalis 

F Statyba 1.695.921.692 74% 
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir 

motociklų remontas 
247.063.713 11% 

J Informacija ir ryšiai 89.145.637 4% 
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 87.547.557 4% 
 Kiti 180.491.054 8% 
 Iš viso 2.300.169.654 100% 

 
Nagrinėjant paramos pasiskirstymą pagal sektorius, taip pat aktualu įvertinti, kuriems sektoriams atiteko 
daugiausiai ERPF ir SF bei ESF paramos lėšų. Atsižvelgiant į tai, kad vertinimo objektą sudaro daugiausiai 
ERPF ir SF lėšomis finansuoti projektai, remti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą, 
konkurencingumo didinimui išmokėtų ERPF ir SF lėšų pasiskirstymas pagal projekto vykdytojų ir tiekėjų 
sektorius iš esmės atitinka bendrą lėšų pasiskirstymą. Daugiausiai paramos gavo projektus vykdę viešojo 
valdymo ir gynybos , transporto ir švietimo sektorių atstovai. 
 
14 lentelė. ERPF ir SF projektams išmokėtos paramos pasiskirstymas pagal projekto vykdytojo 
sektorių, EUR 

Projektų vykdytojų sektoriai Išmokėtos lėšos Dalis 

O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 1.054.095.344 36% 
H Transportas ir saugojimas 505.941.333 17% 
P Švietimas 366.979.787 12% 
K Finansinė ir draudimo veikla 251.256.424 8% 
 Kiti 784.793.945 26% 
 Iš viso 2.963.066.835 100% 

 
Vertinant ERPF ir SF paramos pasiskirstymą pagal tiekėjų sektorius, matyti, kad didžioji lėšų dalis realiai 
atiteko statybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų 
remonto sektoriams. 
 
15 lentelė. ERPF ir SF projektams išmokėtos paramos pasiskirstymas pagal lėšų gavėjo (tiekėjo) 
sektorių 

Projektų vykdytojų sektoriai Išmokėtos lėšos Dalis 

F Statyba 1.695.263.975 76% 

G 
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir 
motociklų remontas 239.182.868 11% 

J Informacija ir ryšiai 83.948.982 4% 
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 67.407.970 3% 
 Kiti 143.476.105 6% 
 Iš viso 2.229.279.902 100% 

 
Analizuojant ESF projektų lėšų pasiskirstymą pagal projektų vykdytojų ir tiekėjų sektorius matyti, kad jis 
šiek tiek skiriasi nuo bendro lėšų pasiskirstymo. Daugiausiai ESF lėšų atiteko švietimo (P sektorius) ir 
kitos aptarnavimo veiklos (S sektorius) sektorių projektų vykdytojams. Atsižvelgiant į tai, kad ESF 
lėšomis dažniausiai remiamos „minkštosios“ investicijos, toks lėšų pasiskirstymas pagal projektų 
vykdytojų sektorius atrodo logiškas. 
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16 lentelė. ESF projektams išmokėtos paramos pasiskirstymas pagal projekto vykdytojo sektorių, 
EUR 

Projektų vykdytojų sektoriai Išmokėtos lėšos Dalis 

O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 33.041.874 18% 
P Švietimas 54.647.953 30% 
S Kita aptarnavimo veikla 49.490.596 27% 
K Finansinė ir draudimo veikla 16.198.934 9% 
 Kiti 30.394.383 17% 
 Iš viso 183.773.742 100% 

 
Vertinant ESF paramos pasiskirstymą pagal tiekėjų sektorius matyti, kad daugiausiai ESF projektų 
paramos išmokėta tiekėjams, atstovaujantiems švietimo (P sektorius), profesinės, mokslinės ir techninės 
veiklos (M sektorius) sektoriams, taip pat didmeninės ir mažmeninės prekybos (G sektorius), 
informacijos ir ryšių (J sektorius) sektoriams. 
 
17 lentelė. ESF projektams išmokėtos paramos pasiskirstymas pagal lėšų gavėjo (tiekėjo) 
sektorių, EUR 

Projektų vykdytojų sektoriai Išmokėtos lėšos Dalis 

P Švietimas 29.306.627 41% 

G 
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir 
motociklų remontas 7.880.844 11% 

J Informacija ir ryšiai 5.196.654 7% 
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 20.139.586 28% 

  Kiti 8.366.039 12% 
  Iš viso 70.889.751 100% 
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5 KONKURENCINGUMUI DIDINTI SKIRTŲ INTERVENCIJŲ 
SUDERINAMUMO ANALIZĖ 

Konkurencingumo didinimui skirtų intervencijų subgrupių vidinis 
suderinamumas 

Vertinimo objekto, kurį sudaro 75 priemonės, kompleksiškumas nulemia tai, kad, vertinant 
konkurencingumo didinimui skirtų intervencijų suderinamumą subgrupių viduje, intervencijos dar gali 
būti skirstomos pagal smulkesnių tikslų grupes. Intervencijų subgrupių vidinio suderinamumo vertinimas 
pristatomas lentelėje. 
 
18 lentelė. Intervencijų subgrupių vidinis suderinamumas 

Intervencijų 
subgrupė 

Tikslų grupė Priemonė Statusas 

MTTP viešosios 
infrastruktūros 
gerinimas 

Prielaidų MTTP ir 
inovacijų veiklai 
sudarymas 

VP2-1.1-ŠMM-02-V Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir 
kompetencijos centrų plėtojimas 
VP2-1.1-ŠMM-03-V Nacionalinio atviros prieigos mokslinės 
komunikacijos ir informacijos centro kūrimas 
VP2-1.1-ŠMM-Bendrosios moksli ir studijų infrastruktūros 
stiprinimas 
VP2-1.1-ŠMM-06-V Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto 
lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų 
vykdymas 
VP2-1.4-ŪM-04-V Inogeb LT-2 

Priemonės 
papildo viena 
kitą 

Tyrėjų 
gebėjimų 
stiprinimas 

Tyrėjų skaičiaus 
didinimas 

VP1-3.1-ŠMM-01-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos 
tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas 
VP1-3.1-ŠMM-02-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir 
kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. 
dokumentai) (iš dalies) 

Priemonės 
papildo vieną 
kitą 

Tyrėjų 
kompetencijos ir 
kvalifikacijos 
tobulinimas 

VP1-3.1-ŠMM-02-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir 
kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, 
e.dokumentai) (iš dalies) 
VP1-3.1-ŠMM-06-V MTTP kokybė ir ekspertų rengimas 
VP1-3.1-ŠMM-07-K Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei 
veiklai (visuotinė dotacija) 
VP1-3.1-ŠMM-08-K Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų 
tematikas 

Inovatyvių 
įmonių 
skatinimas 

„Kietosios“ 
investicijos į MTTP 
veiklą įmonėse 

VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT+ Galimas 
priemonių 
„Inočekiai“ ir 
„Intelektas LT“ 
konkuravimas 

Tyrėjų įdarbinimas 
įmonėse 

VP1-3.2-ŠMM-01-K Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų įdarbinimui įmonėse 

Idėjų testavimas VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT 
Tiesioginis MTTP 
veiklos 
finansavimas 

VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT 
VP2-1.3-ŪM-05-K InoČekiai LT 

Inovacijų 
sklaida ir tinklų 
veiklos 
skatinimas 

Inovacijų paramos 
infrastruktūra 

VP2-1.1-ŠMM-05-V Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius 
tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas 
VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1  
VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-3  

Galimas 
priemonių 
„Inogeb LT-1“ ir 
„Inogeb LT-3“ 
konkuravimas Mokslo ir verslo 

bendradarbiavimo, 
tarptautinių 
inovacijų tinklų 
skatinimas 

VP1-3.1-ŠMM-05-K MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos 
stiprinimas 
VP1-3.1-ŠMM-10-V Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų 
skatinimas  
VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+  
VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT  
VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-3  (iš dalies) 

Mokslinių tyrimų 
komercinimas 

VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1  (iš dalies) 
VP1-3.1-ŠMM-10-V Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų 
skatinimas (iš dalies) 
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Intervencijų 
subgrupė 

Tikslų grupė Priemonė Statusas 

Įmonių veiklos 
produktyvumo 
didinimas 

Žmogiškųjų 
išteklių gebėjimų 
tobulinimas 

VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse 
(dalis) 
VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+ 

Priemonės 
papildo viena 
kitą 

Įmonių veiklos 
našumo didinimas 

VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT 
VP2-2.1-ŪM-02-K E-verslas LT 
VP2-2.1-ŪM-06-K Invest LT-2 
VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir 
turizmo paslaugų kokybės gerinimas 

Gamybos proceso 
atnaujinimas, 
optimizavimas ir 
plėtra 
Įmonės vidaus 
procesų, vadybos 
metodų 
optimizavimas 

VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas 
VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė 
VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT 
VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse 
(dalis) 

Kokybiškos ir 
darbo rinkos 
poreikius 
atitinkančios 
darbo jėgos 
užtikrinimas 

Studijų 
infrastruktūros 
atnaujinimas 

VP3-2.2-ŠMM-03-V Universitetų ligoninių infrastruktūros 
atnaujinimas ir pritaikymas studijoms 
VP3-2.2-ŠMM-13-V Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra 
VP3-2.2-ŠMM-14-V Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir 
plėtra 
VP3-2.2-ŠMM-15-V Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms 
VP3-2.2-ŠMM-18-V Universitetų infrastruktūros plėtra 

Priemonės 
papildo viena 
kitą 

Studijų programų 
atnaujinimas ir 
įgyvendinimas 

VP1-2.2-ŠMM-09-V Studijų programų plėtra nacionalinėse 
kompleksinėse programose 
VP1-3.1-ŠMM-03-V Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas 

Verslumo 
skatinimas ir 
investicijų 
pritraukimas 

Aplinkos verslui 
gerinimas 

VP1-4.3-VRM-03-V Ekonominės veiklos reglamentavimo 
tobulinimas, kita verslo aplinka 
VP2-2.2-ŪM-01-K ASISTENTAS-1 (iš dalies) 
VP2-2.2-ŪM-02-K Asistentas-4 
VP2-2.2-ŪM-02-V Asistentas-2 
VP2-2.2-ŪM-03-V Asistentas-3 (iš dalies) 

Galimas 
priemonių 
„Naujos 
galimybės“, 
„Asistentas-1“ ir 
„Asistentas-3“ 
konkuravimas Eksporto 

skatinimas ir 
verslo 
internacionalizavi
mas 

VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės  
VP2-2.2-ŪM-01-K Asistentas-1 (iš dalies) 
VP2-2.2-ŪM-03-V Asistentas-3 (iš dalies) 

Specifinių grupių 
verslumo 
skatinimas 

VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas 
VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti 

Individualios TUI 
paskatos 

VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+ 
VP2-2.2-ŪM-03-V Asistentas -3 (iš dalies) 

Infrastruktūros 
investicijoms 
paruošimas 

VP2-2.4-ŪM-01-V INVEST LT 

Šalies investicinio 
įvaizdžio kūrimas 
ir palaikymas 

VP2-2.4-ŪM-01-V INVEST LT (iš dalies) 
VP2-2.2-ŪM-03-V Asistentas -3 (iš dalies) 

SVV priėjimo 
prie 
finansavimo 
šaltinių 
gerinimas 

Pradinė stadija VP2-2.3-ŪM-01-K Kontroliuojantieji fondai (Mažų kreditų 
schema, Atviras kreditų fondas, Instrumentas padidintos rizikos 
paskoloms teikti) 
VP2-2.3-ŪM-02-V Dalinis palūkanų kompensavimas 

Priemonės 
papildo viena 
kitą 

Augimo stadija VP2-2.3-ŪM-01-K Kontroliuojantieji fondai (Mažų kreditų 
schema, Atviras kreditų fondas, Instrumentas padidintos rizikos 
paskoloms teikti, Rizikos kapitalo fondas, „Verslo angelai“) 
VP-2-2.3-ŪM-03-V Garantijų fondas 
P2-2.3-ŪM-02-V Dalinis palūkanų kompensavimas 

Brandos stadija VP2-2.3-ŪM-01-K Kontroliuojantieji fondai (Mažų kreditų 
schema, Atviras kreditų fondas, Instrumentas padidintos rizikos 
paskoloms teikti, Rizikos kapitalo fondas, Portfelinės garantijos) 
VP-2-2.3-ŪM-03-V Garantijų fondas 
P2-2.3-ŪM-02-V Dalinis palūkanų kompensavimas 

IRT sprendimai 
ir 
infrastruktūros 
gerinimas 

IRT 
infrastruktūros 
plėtra 

VP2-3.2-IVPK-01-V Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai Priemonės 
papildo viena 
kitą 

Viešųjų paslaugų 
verslui perkėlimas 

VP2-3.1-IVPK-01-V Elektroninės valdžios paslaugos 
VP2-3.1-IVPK-03-V Intelektualios valdymo sistemos 



 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas 

 

 
74 

Intervencijų 
subgrupė 

Tikslų grupė Priemonė Statusas 

į e. erdvę VP2-3.1-IVPK-06-V Sąveikumas 
VP2-3.1-IVPK-08-V Elektroninės valdžios paslaugos 
savivaldybėse 
VP2-3.1-IVPK-14-K Pažangios elektroninės paslaugos 

Energetikos 
infrastruktūros 
gerinimas ir 
integracija į ES 
elektros ir dujų 
rinkas 

Galimybių Lietuvos 
elektros ir dujų 
rinkų integracijai į 
ES elektros ir dujų 
rinką sudarymas  

VP2-4.1-ŪM-01-V Elektros perdavimo sistemos modernizavimas 
ir plėtra 
VP2-4.1-ŪM-02-V Gamtinių dujų perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra 

Priemonės 
papildo viena 
kitą 

Energijos tiekimo 
patikimumas ir 
saugumas 

VP2-4.2-ŪM-01-K Elektros skirstymo sistemos modernizavimas 
VP2-4.2-ŪM-02-K Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas  
VP-2-4.2-ŪM-03-V Energetikos objektų rekonstravimas ir 
perkėlimas 

Energijos gamybos 
efektyvumo 
didinimas ir 
atsinaujinančių 
energijos išteklių 
vartojimas 

VP2-3.4-ŪM-02-K Energijos gamybos efektyvumo didinimas VP3-
3.4-ŪM-02-K Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 
energijos gamybai 
VP3-3.4-ŪM-06-V Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai-2 

Transporto 
infrastruktūros 
techninių ir 
saugos 
parametrų 
gerinimas 

Valstybinės ir 
regioninės 
reikšmės 
transporto 
infrastruktūros 
techninių ir 
saugumo 
parametrų 
gerinimas 

VP2-4.3-SM-01-V Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas 
gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai 
VP2-4.4-SM-01-V Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių 
infrastruktūros techninių parametrų gerinimas 
VP2-4.4-SM-02-R Savivaldos transporto infrastruktūros 
modernizavimas ir plėtra 
VP2-4.5-SM-01-V Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių 
aptarnavimo pajėgumų tobulinimas 
VP2-5.4-SM-01-V Saugų eismą gerinančios inžinerinės 
infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas 

Priemonės 
papildo viena 
kitą 

Transeuropinių 
transporto tinklų 
plėtra 

VP2-5.1-SM-01-V Transeuropinės reikšmės automobilių kelių 
infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų 
gerinimas 
VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų 
modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas 
viešiesiems logistikos centrams steigti 
VP2-5.2-SM-01-V Krovinių ir keleivių aptarnavimo 
infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste 
VP2-5.3-SM-01-V Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų 
išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių 
diegimas 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
MTTP viešosios infrastruktūros gerinimo intervencijos buvo tarpusavyje suderintos, o jomis buvo 
siekiama sudaryti prielaidas MTTP ir inovacijų veiklai. Pagal priemonę „Aukšto lygio mokslinių tyrimų 
centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas“ buvo vykdomi rezerviniai 2004–2006 m. BPD projektai, kurie 
buvo skirti slėnio projektams, įgyvendinamiems pagal priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų 
infrastruktūros stiprinimas“, papildyti.132 Tyrėjų gebėjimų stiprinimo intervencijos taip pat buvo 
suderintos, nes jomis pirmiausiai buvo siekiama didinti tyrėjų skaičių, o paskui – gerinti jų kompetenciją 
ir kelti kvalifikaciją. 
 
Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijų suderinamumo buvo siekiama, sudarant galimybes 
įmonėms gauti paramą MTTP infrastruktūrai kurti, tyrėjams, kurie galėtų naudotis sukurta 
infrastruktūra, įdarbinti, taip pat įmonių planuojamų MTTP projektų idėjoms, kurias ruošiamasi 
įgyvendinti, patikrinti, ir galiausiai – tiesioginei MTTP veiklai įmonėse finansuoti. Reikėtų išskirti dvi šiai 
intervencijų subgrupei priklausančias priemones („Intelektas LT“ ir „Inočekiai LT“), kurios iš dalies galėjo 
konkuruoti tarpusavyje, nes pagal abi šias priemones parama buvo teikiama MTTP veiklų vykdymui 
įmonėse. Nors pagal abi priemones buvo remiami skirtingi veiklų etapai ir jomis buvo siekiama bendro 
tikslo (pavyzdžiui, pirmiausiai buvo galima gauti nedidelės finansinės vertės čekį MTTP veiklai, o paskui 
pretenduoti į didesnę finansinę paramą pagal priemonę „Intelektas LT“), tačiau, įgyvendinant priemonę 
                                                 
132 Interviu Švietimo ir mokslo ministerijoje rezultatai (2014 m. rugpjūčio 22 d.). 
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„Intelektas LT“, projektai turėjo būti tikrinami labai atidžiai, nes įmonės iš esmės galėjo gauti finansavimą 
tiems patiems moksliniams tyrimams (turėjo būti tikrinama, kad pagal priemonę „Intelektas LT“ įmonės 
negautų finansavimo toms MT dalims, kurioms jau buvo skirtas finansavimas pagal priemonę 
„Inočekiai“).133 Abejonių dėl dalinio priemonių persidengimo taip pat kelia tai, kad tiek pagal priemonę 
„Idėja LT“, tiek pagal priemonę „Inočekiai LT“ buvo remiamos įmonių planuojamų MTTP projektų 
techninės galimybių studijos. 
 
Inovacijų sklaidos ir tinklų ir veiklos skatinimo intervencijų subgrupėje pagal remiamas veiklas 
konkuruojančiomis priemonėmis galima laikyti priemones „Inogeb LT-1“ ir „Inogeb LT-3“, skirtas 
inovacijų paramos paslaugų teikimui. Tiek pagal pirmąją, tiek pagal antrąją priemonę remiamos tokios 
inovacijų paramos paslaugos kaip konsultacijos intelektinės nuosavybės, mokslinių tyrimų komercinimo 
ir kt. klausimais. Taip pat svarbu pažymėti, kad, nepaisant to, jog pagal pirmąją priemonę pareiškėjais 
galėjo būti viešosios įstaigos, o antrąją priemonę įgyvendino Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 
(toliau – MITA), galutiniais naudos gavėjais galėjo būti tos pačios įmonės (dalies projektų tikslinėmis 
grupėmis yra įvardijamos įmonės). Paminėtina, kad tarp šiai intervencijų subgrupei priskirtų ŠMM ir ŪM 
administruojamų priemonių („Inogeb LT-1“, „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“), 
pagal kurias buvo remiamas mokslo rezultatų komercinimas, nebuvo užtikrintas tinkamas 
koordinavimas, nebuvo aiškaus komercinimo funkcijų pasiskirstymo tarp atsakingų institucijų (ŠMM ir 
ŪM). 
 
Įmonių veiklos produktyvumo didinimo intervencijos apėmė visą rinkinį vienos kitas papildančių 
priemonių, kuriomis buvo gerinama įmonėse dirbančių žmonių kvalifikacija ir investuojama į įmonių 
veiklos procesų našumo didinimą (gamybos proceso atnaujinimą ir plėtrą bei naujų vadybos metodų 
diegimą). Galima teigti, kad šioje intervencijų subgrupėje buvo pasiekta sinergija tarp SADM 
administruojamų „minkštųjų“ priemonių ir ŪM administruojamų priemonių, pagal kurias daugiausiai 
finansuotos „kietosios“ investicijos. Kokybiškos ir darbo rinkos poreikius atitinkančios darbo jėgos 
užtikrinimo intervencijų subgrupei priklausančios priemonės tarpusavyje taip pat buvo suderintos, o 
pagal šias priemones buvo remtos „kietosios“ (studijų infrastruktūros atnaujinimas) ir „minkštosios“ 
(studijų programų atnaujinimas ir įgyvendinimas) investicijos į verslo poreikius atitinkančios darbo jėgos 
užtikrinimą. 
 
Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo intervencijų subgrupėje buvo užfiksuotas galimas 
konkuravimas tarp priemonės „Naujos galimybės“ (parama įmonių dalyvavimui užsienyje vykstančiose 
tarptautinėse parodose) bei priemonių „Asistentas-1“ ir „Asistentas-3“, pagal kurias buvo remiamos 
panašios veiklos pasitelkiant asocijuotas verslo struktūras, verslo paramos institucijas. Pagal priemonę 
„Asistentas-1“ teikiama parama dažniau naudodavosi mažesnės įmonės, kurioms trūksta gebėjimų 
dalyvauti parodose vienoms, o priemonės „Asistentas-3“ parama buvo patrauklesnė didesnėms 
įmonėms.134 Svarbu pažymėti, kad pagal visas tris priemones teikiama parama galėjo naudotis tos pačios 
įmonės (kaip tiesioginiai pareiškėjai ir kaip galutiniai naudos gavėjai), todėl galima teigti, kad priemonės 
persidengė (ne visa apimtimi). SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių intervencijos iš esmės papildė 
viena kitą, nes siekė gerinti verslo finansavimą visuose įmonių raidos etapuose (pradiniame, augimo, 
brandos). 
 
IRT sprendimai ir infrastruktūros gerinimo intervencijų subgrupei priklausančios priemonės buvo 
suderintos, nes buvo skirtos tiek IRT infrastruktūros plėtrai, tiek e. paslaugų / e. turinio kūrimui. Buvo 
įgyvendinamos dvi priemonės – „Elektroninės valdžios paslaugos“ ir „Pažangios elektroninės paslaugos“, 
kurios rėmė panašius projektus ir pratęsė viena kitą (pirmoji priemonė pradėta vykdyti 2008 m., antroji – 
2010 m.). Pagal pirmąją priemonę finansuojami projektai, kurie atitiko strateginiuose dokumentuose 
numatytas planines priemones, o pagal antrąją priemonę – konkurso būdu buvo atrinkti itin pažangūs e. 
valdžios projektai. Energetikos infrastruktūros gerinimo ir integracijos į ES elektros ir dujų rinkas 
intervencijos papildė viena kitą. Pavyzdžiui, pagal priemones „Energijos gamybos efektyvumo 
didinimas“ ir „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ buvo finansuojamas šilumos tiekimo 

                                                 
133 Interviu Ūkio ministerijoje rezultatai (2014 m. spalio 17 d.). 
134 Interviu Ūkio ministerijoje rezultatai (2014 m. spalio 17 d.). 



 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas 

 

 
76 

sistemos modernizavimas, o paskui – elektrinės įdiegimas.135 Transporto infrastruktūros techninių ir 
saugos parametrų gerinimo ir plėtros intervencijos buvo suderintos tarpusavyje. 
 

Konkurencingumo didinimui skirtų intervencijų subgrupių tarpusavio 
suderinamumas 

Atlikus konkurencingumo didinimui skirtų intervencijų subgrupių tarpusavio suderinamumo analizę 
buvo nustatyta, kad didžioji dalis intervencijų papildė viena kitą siekiant šalies ekonomikos 
konkurencingumo didinimo. MTTP viešosios infrastruktūros intervencijų subgrupė, Tyrėjų 
gebėjimų stiprinimo intervencijų subgrupė, Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijų subgrupė 
bei Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijų subgrupė turėjo sudaryti aukštos 
pridėtinės vertės verslo skatinimo grandinę, kai sukuriama MTTP veiklai vykdyti būtina 
infrastruktūra, rengiami MTTP veiklos projektų vykdymui būtini mokslininkai ir tyrėjai bei stiprinami jų 
gebėjimai ir kvalifikacija, atliekami moksliniai tyrimai, o verslas skatinamas ne tik naudotis šios veiklos 
rezultatais, bendradarbiauti su mokslo institucijomis, tiesiogiai įdarbinti parengtus aukštos kvalifikacijos 
specialistus, tačiau ir jungtis į tinklus įgyvendinant didelius projektus. Galima teigti, kad šioms 
intervencijų subgrupėms priskirtos priemonės iš esmės papildė viena kitą. 
 
ŠMM ir ŪM administruojamos Tyrėjų gebėjimų stiprinimo ir Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijos 
papildė vienos kitas, nes abi ministerijos rėmė mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. ŠMM teikė 
paramą mokslo ir studijų institucijoms, o ŪM – verslo įmonėms. Vis dėlto papildomumo nebuvo pasiekta 
tarp ŠMM remiamų mokslinių tyrimų veiklų ir ŪM remiamo mokslinių rezultatų panaudojimo tyrimo 
tikslams. Didesnis dėmesys ir finansinės lėšos buvo skirtos patiems moksliniams tyrimams, o ne rezultatų 
komercinimui. 
 
2007–2013 m. pasitaikė ir priemonių konkuravimo atvejų. Pavyzdžiui, tikslinga atkreipti dėmesį į ŪM 
administruojamų priemonių grupės „Intelektas LT“ ir klasterių kūrimo priemonių „Inoklaster LT“ ir 
„Inoklaster LT+“ konkuravimą. Kadangi pagal priemones, skirtas klasterių kūrimui ir plėtojimui, paramą 
gaudavo tik pagrindinis paskirtas klasterio koordinatorius (viena įmonė), įmonės (net ir priklausydamos 
konkrečiam klasteriui) bandydavo gauti paramą MTTP veiklai ir pagal priemonę „Intelektas LT“.136 
 
Dar viena svarbia priežastimi, mažinusia aukštos pridėtinės vertės verslo skatinimo intervencijų 
grandinės sinergiją, galima įvardinti tai, kad priemonės buvo pradėtos įgyvendinti beveik tuo pačiu metu. 
Įgyvendinant ŠMM MTTP viešosios infrastruktūros gerinimo intervencijas, pirmiausiai turėjo būti sukurti 
slėniai, juose atliekami MTTP, o ŪM intervencijos turėjo paskatinti verslo investicijas į mokslinių tyrimų 
rezultatų pritaikymą rinkoje. Tačiau laiku nesukūrus slėnių infrastruktūros, verslas neturėjo kur 
investuoti. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad priemonių įgyvendinimo loginė seka buvo itin 
svarbi ir ŪM administruojamoms priemonėms, kuriomis buvo remiamas idėjų testavimas ir atrenkami 
perspektyvūs MTTP projektai, sukuriama projektams įgyvendinti reikalinga infrastruktūra, įgyvendinami 
projektai, patirtį sukaupusios įmonės sujungtos į klasterius.137 
 
Aukštos pridėtinės vertės verslo kūrimo grandinę pratęsė ir Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijas 
papildė Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo intervencijos, skirtos eksporto didinimui. Įmonės, 
kurios vykdė MTTP veiklą ir sukūrė konkrečius produktus, galėjo gauti paramą jų eksportui pagal 
priemones „Naujos galimybės“, „Asistentas-1“ ir „Asistentas-3“. 
 

                                                 
135 Pagal priemonę „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ buvo įgyvendinamas projektas „Širvintų miesto centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemos modernizavimas įdiegiant kogeneracinę jėgainę“, o pagal priemonę „Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra“ buvo įgyvendintas projektas „Širvintų miesto susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 
keitimas naujais diegiant naujausias technologijas“, abu šiuos projektus įgyvendino UAB „Širvintų šiluma“. 
136 Interviu Ūkio ministerijoje rezultatai (2014 m. spalio 17 d.). 
137 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo 
galimybių koordinavimo vertinimas. 2011 m. 
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Įmonių veiklos produktyvumo didinimo intervencijas skirtingais pjūviais sėkmingai papildė 
Verslumo skatinimo bei investicijų pritraukimo intervencijos. Priemonės, skirtos įmonių veiklos 
optimizavimui, ypač naujų technologinių linijų įsigijimui („Lyderis LT“, „Invest LT-2“ ir kt.), ir priemonės, 
kuriomis buvo skatinama naujų rinkų ir užsienio partnerių paieška („Naujos galimybės“, „Asistentas-1“, 
„Asistentas-3“), sudarė sąlygas įmonių plėtrai ir gyvybingumui. Įmonės, įdiegusios naujas technologines 
linijas, gaminančios naujus/kokybiškesnius produktus, galėjo gauti paramą eksporto plėtrai (naujų rinkų 
paieška dalyvaujant parodose ir kt.). Įmonių veiklos produktyvumo didinimo intervencijos (priemonės 
„Invest LT-2“, „Lyderis LT“) ir TUI pritraukimo intervencijos bendrai sudarė prielaidas tiesioginių vidaus 
ir užsienio investicijų šalyje augimui. Labiau išplėtota ir patobulinta paslaugų verslui infrastruktūra, 
verslo aplinkos gerinimo ir administracinės naštos verslui mažinimo projektai, įgyvendinti pagal 
priemonę „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“, ne tik sudarė sąlygas 
lengvesnei verslo pradžiai, TUI pritraukimui, tačiau prisidėjo ir prie verslo našumo didėjimo, t. y. papildė 
verslo produktyvumo intervencijas, nukreiptas į pačių įmonių gamybos veiksnių produktyvumo didinimą. 
 
SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimo intervencijos buvo svarbios tiek inovatyvių 
įmonių skatinimui, tiek verslo produktyvumo didinimui, tiek naujų verslų kūrimui ir investicijų 
pritraukimui. Finansų inžinerijos priemonės buvo aktualios įmonių MTTP veiklos rezultatų realizavimui 
rinkoje. Naujai besikuriančių ar esamų įmonių MTTP veiklos rezultatai – sukurti prototipai ir kt. – galėjo 
gauti finansavimą produkto įvedimui į rinką (gamybai, marketingui ir t.t.). Galutinis šios intervencijų 
grandinės rezultatas – vystomos aukštos pridėtinės vertės įmonės ir sektoriai. Kaip jau buvo minėta, SVV 
priėjimo prie finansavimo šaltinių intervencijos buvo nukreiptos į skirtingus įmonių raidos etapus, todėl 
galima teigti, kad šios intervencijos prisidėjo tiek prie verslumo skatinimo, tiek prie esamo verslo 
produktyvumo didinimo ir vidaus investicijų pritraukimo. Galutinis šios intervencijų grandinės rezultatas 
– naujų verslų vystymo galimybės. 
 
Sinergijos pavyzdžiu galima laikyti ŪM administruojamos priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ 
suderinamumą su SADM koordinuojama priemone „Verslumo skatinimas“ (JEREMIE fondo ir Verslumo 
skatinimo fondo sinergija). Pagal SADM priemonę buvo teikiamos mažos (iki 86 tūkst. Lt) paskolos 
fiziniams asmenims ar SVV subjektams, pradedantiems savo verslą ir veikiantiems ne ilgiau nei 1 m. Šių 
reikalavimų neatitinkantys SVV subjektai galėjo kreiptis paramos pagal ŪM administruojamas priemones. 
Vadinasi, Verslumo skatinimo fondas buvo skirtas paramai priešpradinėje įmonių brandos stadijoje ir 
taip sėkmingai papildė priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ finansų inžinerijos priemones, kurios buvo 
daugiausiai orientuotos į paskolų verslui suteikimą pradinėje įmonės brandos stadijoje. 
 
Analizuojant ekonominės infrastruktūros (IRT, transporto ir energetikos) gerinimo intervencijų 
subgrupių suderinamumą su kitomis intervencijų subgrupėmis, svarbu pažymėti, kad šios 
intervencijos, nors dažniausiai ir neturėjo tiesioginio ryšio su kitomis priemonėmis, tačiau sudarė 
prielaidas ir papildomas paskatas tiesiogiai į verslą nukreiptų intervencijų įgyvendinimui. 
Moderni transporto infrastruktūra ne tik didina įmonių veiklos našumą (ypač tiesiogiai transporto ir su 
juo susijusių paslaugų srityse veikiančių įmonių), tačiau skatina verslo plėtrą. Verslo plėtrai ir investicijų 
pritraukimui itin svarbi transeuropinių transporto tinklų plėtra. Patikimas energijos (elektros, dujų) 
tiekimas mažesnėmis kainomis mažina įmonių veiklos kaštus ir didina investicinės aplinkos patikimumą. 
 
Viešųjų paslaugų verslui perkėlimas į e. erdvę yra labai svarbus įmonių veiklos kaštų mažinimui, taip pat 
tikėtina, palengvina ir naujų įmonių įsteigimą, sudaro palankesnę investicinę aplinką. Visoje šalyje 
tolygiai išplėtota pažangi plačiajuosčio ryšio infrastruktūra yra svarbi prielaida įgyvendinti ne tik e. 
verslo iniciatyvas, tačiau ir pritraukti investicijas į atokesnius rajonus ar kaimiškąsias vietoves. 
Paminėtina, kad informacinės visuomenės plėtros tikslai buvo įgyvendinami ne tik vertikaliai per IVPK 
administruojamas priemones, bet ir horizontaliai per kitas priemones, administruojamas ŠMM, SADM, 
ŪM, VRM ir kt. institucijų (pavyzdžiui, ŠMM priemonės, pagal kurias buvo pirkti kompiuteriai mokymo 
įstaigoms, VRM priemonės, pagal kurias buvo vykdomas IT diegimas viešojo administravimo sistemoje, 
ŪM priemonė „E-verslas“, pagal kurią teikta tiesioginė parama įmonių e-verslo projektams, ir pan.).138 
 

                                                 
138 Interviu Informacinės visuomenės ir plėtros komitete rezultatai (2014 m. rugpjūčio 26 d.). 
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Šaltinis: sudaryta autorių 
 
  Suderinamumas             Neutralumas               Konkuravimas              Prieštaravimas 
 

Intervencijų 

grupės 

MTTP viešosios 
infrastruktūros 
gerinimas 

Tyrėjų 
gebėjimų 
stiprinimas 

Inovatyvių 
įmonių 
skatinimas 

Inovacijų 
sklaidos ir 
tinklų 
veiklos 
skatinimas 

Įmonių veiklos 
produktyvumo 
didinimas 

Kokybiškos 
ir rinkos 
poreikius 
atitinkančios 
darbo jėgos 
užtikrinimas 

Verslumo 
skatinimas ir 
investicijų 
pritraukimas 

SVV priėjimo 
prie 
finansavimo 
šaltinių 
gerinimas 

IRT 
sprendimai ir 
infrastruktūros 
gerinimas 

Energetikos 
infrastruktūros 
gerinimas ir 
integracija į ES 
elektros ir dujų 
rinkas  

Transporto 
infrastruktūros 
techninių ir 
saugos 
parametrų 
gerinimas 

MTTP viešosios 
infrastruktūros 
gerinimas 

           

Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas 

           

Inovatyvių įmonių 
skatinimas 

           

Inovacijų sklaidos 
ir tinklų veiklos 
skatinimas 

           

Įmonių veiklos 
produktyvumo 
didinimas 

           

Kokybiškos ir 
rinkos poreikius 
atitinkančios 
darbo jėgos 
užtikrinimas 

           

Verslumo 
skatinimas ir 
investicijų 
pritraukimas 

           

SVV priėjimo prie 
finansavimo 
šaltinių gerinimas 

           

IRT sprendimai ir 
infrastruktūros 
gerinimas 

           

Energetikos 
infrastruktūros 
gerinimas ir 
integracija į ES 
elektros ir dujų 
rinkas  

           

Transporto 
infrastruktūros 
techninių ir saugos 
parametrų 
gerinimas 
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Konkurencingumo didinimui skirtų intervencijų suderinamumas su ES 
ir nacionaliniais strateginiais dokumentais 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotos konkurencingumo didinimui skirtos 
intervencijos buvo suderintos su veiksmais, numatytais ES ir nacionaliniu lygiu (šalies 
programiniais/strateginiais dokumentais ir šakinėmis strategijomis/programomis). Detalesnė 
informacija apie intervencijų suderinamumą su konkrečiais ES ir nacionaliniais dokumentais 
pateikiama šios ataskaitos 1 priede. 
 
Vertinant MTTP viešosios infrastruktūros gerinimo intervencijų subgrupės suderinamumą su 
veiksmais, numatytais ES ir nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose ir programose, galima 
teigti, kad šios intervencijos ne tik atitiko ir prisidėjo prie ES ir Lietuvos strateginių dokumentų bei 
programų įgyvendinimo, bet ir buvo vienas iš svarbiausių finansavimo šaltinių, stiprinant slėnio 
projektams įgyvendinti reikalingą viešąją MTTP bazę, gerinant studijų infrastruktūrą, įsteigiant 
nacionalinį atviros prieigos mokslinės informacijos ir komunikacijos centrą ir kt. Svarbu pažymėti, 
kad ES struktūrinė parama buvo pagrindinis iš finansavimo šaltinių, kurių lėšomis remtos verslui 
aktualios iniciatyvos. 
 
Galima išskirti keletą intervencijų subgrupių, kurios ne visa apimtimi prisidėjo prie ES/nacionaliniu 
lygiu numatytų veiksmų įgyvendinimo. Pavyzdžiui, Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo 
intervencijos buvo labiau orientuotos į nacionalinius strateginius ir programinius dokumentus, o ne 
į ES – mažiau dėmesio buvo skirta inovacijų paklausos skatinimui ir mokslinių tyrimų rezultatų 
komercinimui. Kaip jau buvo minėta, 2007–2013 m. įgyvendinant ES struktūrinės paramos 
intervencijas pasigendama sisteminio požiūrio ir aiškaus suformuluoto uždavinio skatinti 
efektyvesnį komercinimą ir inovacijų paklausą bei jo priskyrimo atsakingai institucijai. Kitomis 
intervencijomis buvo siekiama papildomų ir platesnio masto tikslų, nei numatyta ES ar 
nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose. Pavyzdžiui, įgyvendinant Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimo intervencijas, Lietuvoje didesnis dėmesys buvo skirtas ne tik tyrėjų skaičiaus ir 
mobilumo didinimui, tačiau ir priemonėms, kuriomis buvo siekiama didinti esamų tyrėjų 
kompetenciją ir kvalifikaciją moksliniams tyrimams vykdyti, skatinti išvykusių specialistų 
sugrįžimą. 
 
Taip pat paminėtina, kad ES strateginiuose dokumentuose įmonių veiklos našumo didinimas 
pirmiausia siejamas su investicijomis į žmones, ypač darbuotojų gebėjimą prisitaikyti prie rinkos 
pokyčių. Šis prioritetas akcentuojamas ir nacionalinėje politikoje, tačiau be šio prioriteto, 
įgyvendinant Įmonių veiklos produktyvumo didinimo intervencijas, itin didelis dėmesys yra 
skiriamas ir įmonių materialinės bazės atnaujinimui, kuris yra būtinas norint diegti naujas 
technologijas ir gaminti novatoriškus produktus/paslaugas. 
 
Didžioji dalis nacionalinio lygio priemonių, 2007–2013 m. papildžiusių ES struktūrinės paramos 
lėšomis finansuotas intervencijas, buvo nefinansinės priemonės, susijusios su teisės aktų priėmimu, 
keitimu ir tobulinimu, institucijų ir jų veiklos optimizavimu ir pertvarkymu, arba priemonės, 
susijusios su mokestinėmis lengvatomis, turinčiomis paskatinti įmonių MTEP veiklą, naujų verslų 
steigimą ir kt. Vis dėlto svarbu pastebėti, kad ES struktūrinės paramos intervencijų suderinamumui 
su šio tipo priemonėmis nebuvo skirta pakankamai dėmesio, nors konkurencingumo didinimo 
srityje toks suderinamumas dažnai yra svarbesnis nei suderinamumas tarp ES lėšomis 
finansuojamų priemonių. Kaip teigiamą pavyzdį galima išskirti mokestinės lengvatos taikymą 
išlaidas MTTP deklaruojančioms įmonėms. 
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6 KONKURENCINGUMUI DIDINTI SKIRTŲ INTERVENCIJŲ 
REZULTATYVUMO ANALIZĖ 

 

6.1 AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS VERSLO SKATINIMO INTERVENCIJŲ 
REZULTATYVUMAS 

MTTP viešosios infrastruktūros gerinimo intervencijos 

Dviejų šiai intervencijų grupei priskirtų priemonių – „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir 
kompetencijos centrų plėtojimas“ bei „Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir 
informacijos centro sukūrimas“ – stebėsenos rodikliai, matuojantys įgyvendintų MTTP bazės 
plėtros projektų ir sukurtų bei veikiančių mokslinių tyrimų centrų skaičių, buvo pasiekti, užbaigus 
įgyvendinti visus pagal šias priemones vykdytus projektus. 
 
Pagal kitas priemones, pavyzdžiui, „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, 
„Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
projektų vykdymas“ ir „Inogeb LT-2“ rodikliai pasiekti mažesne apimtimi, nes dar nesibaigė 
projektų įgyvendinimas. Slėnių projektai, vykdomi pagal priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų 
infrastruktūros stiprinimas“ ir „Inogeb LT-2“, vėluoja. Slėnių stebėsenos grupės parengtoje 
ataskaitoje buvo išsakytas nuogąstavimas dėl trijų projektų, kurių gali būti nespėta įgyvendinti per 
sutartyse nustatytą laikotarpį.139 Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama, yra panašios 
kaip ir visų infrastruktūrinių priemonių atveju, pavyzdžiui, nepakankami personalo gebėjimai 
parengti ir valdyti techninius projektus (pavyzdžiui, daugelis slėnių projektų buvo susiję su 
sudėtingos mokslinės techninės įrangos įsigijimu), užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros, 
netinkamas pradinis statybos darbų suplanavimas ir kt. 
 
Atsižvelgiant į beprasidedantį mokslo ir verslo bendradarbiavimą Lietuvoje, svarbus kai kurioms 
šios intervencijų subgrupės priemonėms numatyto papildomo rezultato rodiklio, matuojančio tarp 
tyrimų institucijų ir MVĮ pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičių, pasiekimas. Remiantis 
stebėsenos duomenimis, matyti, kad kol kas pasirašytų mokslo ir verslo bendradarbiavimo sutarčių 
skaičius nebuvo didelis, tačiau, vertinant pagal suplanuotas pasirašyti sutartis, galima teigti, kad iki 
2015 m. pabaigos rodiklis bus pasiektas. Paminėtina, kad kai kuriose srityse, pavyzdžiui, 
biotechnologijų ar lazerių, mokslo ir verslo bendradarbiavimas prasidėjo savaime, nes šiuose 
sektoriuose veikiančios įmonės yra labai imlios mokslui ir mato investicijų į mokslinius tyrimus 
naudą.140 Kitose srityse mokslo institucijų ir verslo bendradarbiavimas turi būti skatinamas 
valstybės finansinėmis priemonėmis. 
 

                                                 
139 MOSTA, Technopolis Group, Ernst & Young, Galutinė slėnių stebėsenos projekto ataskaita, įskaitant galutinę MTEP 
infrastruktūros projektų stebėsenos ataskaitą. Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir jungtinių tyrimų 
programų įgyvendinimo stebėsenos projektas. 2014 m. 
140 Interviu su Švietimo ir mokslo ministerijos viceministre dr. Svetlana Kauzoniene rezultatai, „Bendradarbiaujant 
mokslui ir verslui, turime šansą tapti išskirtiniai“. Detalesnė informacija: <http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-
svietimas/bendradarbiaujant-mokslui-ir-verslui-turime-sansa-tapti-isskirtiniai/176471>. 
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Tyrėjų gebėjimų stiprinimo intervencijos 

Daugelio šiai intervencijų subgrupei priskirtų priemonių rodikliai buvo pasiekti ir viršyti. Pagal 
priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių 
darbų skatinimas“ daugelis stebėsenos rodiklių buvo viršyti net kelis kartus. Pagal priemonę 
„Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ patvirtinta daugiau nei 
100 mokslinių tyrimų projektų, kuriuos įgyvendina Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Konkurencija 
tarp mokslininkų buvo didelė, nes buvo pateikta daugiau nei 300 paraiškų subsidijoms gauti.141 
Finansavimas buvo skirtas didesniems ilgalaikiams projektams, kurie orientuoti į tarptautinio lygio 
mokslinius tyrimus. Pagal šią priemonę siekta paskatinti aukšto lygio mokslinius tyrimus atlikti 
Lietuvoje ir užsienyje dirbančius mokslininkus, tikintis pritraukti iš užsienio ten išvykusius 
Lietuvos piliečius. Viena vertus, priemonės tikslai buvo įgyvendinami sėkmingai, nes stebėsenos 
rodiklis, matuojantis pagal darbo sutartis pagal priemonę įdarbintų mokslininkų viešajame 
sektoriuje skaičių, buvo viršytas beveik keturis kartus. Kita vertus, svarbus ne tik kiekybinis 
įdarbintų mokslininkų skaičius, bet ir jų užimtumas darbo vietoje, t. y. įdarbinimas visu etatu. 
 
Panašios mokslininkų ir kitų tyrėjų įdarbinimą viešajame sektoriuje matuojančio rodiklio 
pasiekimo tendencijos buvo užfiksuotos ir pagal kitas tyrėjų gebėjimų stiprinimui skirtas 
priemones. Rodiklio viršijimą lėmė tai, kad kaip įdarbinti buvo skaičiuojami visi asmenys, kurie gali 
būti priskirti tyrėjų komandai. Daugiausiai mokslininkų ES paramos lėšomis buvo įdarbinta 
viešajame sektoriuje. Viena vertus, tai lėmė įgyvendintų projektų specifika, kita vertus, privačiame 
sektoriuje veikiančių įmonių, kurios būtų imlios mokslo rezultatų taikymui, yra labai mažai, 
lyginant su bendru šalyje veikiančių įmonių skaičiumi. 

Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijos 

Daugeliui šios subgrupės priemonių numatytas produkto rodiklis, matuojantis MTTP projektų 
skaičių, buvo pasiektas ar viršytas. Pagal priemones „Idėja LT“ ar „Intelektas LT“ buvo 
įgyvendinama daug smulkių projektų, pavyzdžiui, vidutinė projekto vertė siekė apie 23 tūkst. EUR / 
80 tūkst. Lt. Pagal priemonę „Inočekiai LT“ buvo pasiekta 43 proc. suplanuoto MTTP projektų 
skaičiaus rodiklio, nes SVV vis dar teikiami inovaciniai čekiai paslaugoms iš mokslo institucijų 
įsigyti. Paminėtina, kad didesnės apimties projektai vykdomi pagal priemonę „Intelektas LT+“, nes 
pagal ją parama skiriama investicijoms į MTTP infrastruktūros kūrimą ir plėtrą. Šiai priemonei 
numatytas MTTP projektų skaičiaus rodiklis buvo pasiektas 72 proc., o vidutinė pagal šią priemonę 
vykdyto projekto vertė siekė daugiau nei 521,3 mln. EUR / 1,8 mln. Lt. 
 
Rezultato rodiklis, matuojantis pritrauktas privačias investicijas (kurios suprantamos kaip 
pritrauktas privatus projektų vykdytojų finansavimas), iki 2014 m. rugpjūčio mėn. pabaigos pagal 
daugelį priemonių taip pat buvo pasiektas ir viršytas, o projektų vykdytojai pakankamai aktyviai 
prisidėjo nuosava dalimi. Kiek mažesnis rodiklio pasiekimas buvo užfiksuotas pagal priemonę 
„Inočekiai LT“ (63 proc. suplanuoto tikslo). Įgyvendinant šią priemonę, kilo daug procedūrinių 
klausimų, nes reikėjo prisitaikyti prie ES struktūrinės paramos reikalavimų (anksčiau panaši 
priemonė buvo vykdoma iš nacionalinių lėšų, kurių išmokėjimas nėra taip griežtai 
reglamentuojamas).142 
 

                                                 
141 Detalesnė informacija Lietuvos mokslo tarybos internetinėje svetainėje: <http://www.lmt.lt/lt/mkf/vd/vd-
rezultatai.html>. 
142 Interviu Ūkio ministerijoje rezultatai (2014 m. rugsėjo 5 d.). 
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ES paramos lėšomis buvo gerinamas įmonių inovacinis potencialas, nes, pavyzdžiui, įgyvendinant 
projektus pagal priemonę „Intelektas LT“, iki 2014 m. rugpjūčio mėn. pabaigos buvo pateikta 
10 patentinių paraiškų Europos patentų biurui, o rinkai buvo pateikti nauji gaminiai, paslaugos ir 
procesai (numatytas rezultato rodiklio tikslas viršytas 24 proc.). Priemonės „Valstybės pagalba 
aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“ įgyvendinimas nebuvo toks sėkmingas, kaip 
planuota, nes ES struktūrinės paramos lėšomis pagal darbo sutartis mažose ir vidutinėse įmonėse 
buvo įdarbinta tik 18 mokslininkų ir kitų tyrėjų. Priemonės rezultato rodiklis, matuojantis toje 
pačioje darbo vietoje praėjus pusei metų po projekto įgyvendinimo pabaigos dirbančių mokslininkų 
ir tyrėjų skaičių, yra dar svarbesnis, nes iliustruoja verslo siekį toliau plėtoti mokslinius tyrimus 
įmonėje, net ir pasibaigus mokslininkų darbo užmokesčio subsidijavimui. Duomenys apie šio 
rodiklio pasiekimą bus surinkti vėliau, kai bus užbaigti visi keturi pagal priemonę vykdomi 
projektai. 
 
Atsižvelgiant į šios intervencijų subgrupės fizinių rodiklių pasiekimą, pastebėtina, kad finansinių 
lėšų išmokėjimas vėluoja. Pagrindinės tai nulėmusios problemos susijusios su krizės poveikiu, nes 
ekonominio nuosmukio metu įmonės mažai investavo į MTTP veiklą. Taip pat įtakos turėjo tokie 
„tradiciniai“ veiksniai kaip nepakankama projektų vykdytojų patirtis (pavyzdžiui, rengiant 
viešuosius pirkimus, per kuriuos turi būti įsigyjama išskirtinė ir naujausia mokslinė įranga), 
vėluojančios projektų įgyvendinimo veiklos ir mokėjimo prašymų teikimas mažesnėms nei buvo 
suplanuota sumoms.143 

Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijos 

Šiai intervencijų subgrupei priskirtų priemonių tiek fizinė, tiek finansinė pažanga yra mažesnė, 
pavyzdžiui, pagal klasterių veiklos skatinimui skirtas priemones „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ 
išmokėta atitinkamai 47 proc. ir 36 proc. šioms priemonėms skirtos ES paramos, o pagal priemonę 
„Inogeb LT-3“ – vos 28 proc. Šioms priemonėms numatyti fiziniai rodikliai taip pat pasiekti 
mažesne apimtimi. Iki 2014 m. rugpjūčio mėn. pabaigos priemonei „Aukšto tarptautinio lygio 
mokslinių tyrimų skatinimas“ suplanuoti produkto ir rezultato rodikliai taip pat dar nebuvo 
pasiekti, nes projektai pagal šią priemonę pradėti įgyvendinti tik 2013 m. Prie mažesnio rodiklių 
pasiekimo prisidėjo tai, jog kvietimai teikti paraiškas pagal įvairias priemones buvo skelbiami vienu 
metu. Ekonominio sunkmečio sąlygomis įmonėms buvo sudėtinga pretenduoti į paramą pagal 
kelias priemones (ypač pagal tas, kurios reikalauja ilgesnio pasirengimo), todėl kai kurių ES 
paramos lėšomis remiamų veiksmų (pavyzdžiui, klasteriams skirtų priemonių) įgyvendinimo 
pradžia buvo atidėta.144 
 
Suplanuoti stebėsenos rodikliai buvo pasiekti ir viršyti pagal priemonę „MTTP tematinių tinklų, 
asociacijų veiklos stiprinimas“, pagal neformaliojo švietimo programas apmokius daugiau nei 
planuota mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo organizacijų narių, bei pagal priemonę „Inogeb LT-1“, 
įgyvendinus daugiau nei planuota šiuolaikiškų technologijų ir inovacijų sklaidos priemonių, 
sukūrus viešų informacijos portalų ar duomenų bazių. Be to, pagal šią priemonę teikiamomis 
inovacijų paramos paslaugomis pasinaudojo 2,5 karto daugiau įmonių nei buvo planuota. 48 proc. 
SVV subjektų savo versle pritaikė per konsultacijas gautas rekomendacijas dėl inovacijų diegimo. 
 
2007–2013 m. daug dėmesio buvo skirta klasterių kaip vieno iš pagrindinių konkurencingumo 
veiksnių skatinimui, tačiau klasterių kūrimo procesas Lietuvoje dar tik įsibėgėja. Klasterių kūrimosi 
                                                 
143 Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2013 m. 
144 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas ir asociacija Žinių ekonomikos forumas, Lietuvos verslo ir mokslo sričių 
bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių koordinavimo vertinimas. 2011 m. 
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banga prasidėjo 2009 m., kai buvo paskelbtos priemonės „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“. Šiuo 
metu Lietuvoje identifikuojamos 46 klasterių iniciatyvos, kurių dalis tėra tik užuomazgos stadijos. 
2007–2013 m. jautėsi klasterių „brandos“ ir patirties trūkumas, todėl ES paramos lėšomis 
finansuotos priemonės nebuvo labai populiarios (projektus pagal jas įgyvendino 32 klasteriai). Be 
to, ES paramos schema įmonėms nebuvo labai patraukli, nes klasterio nariai turėjo tarpusavyje 
sutarti ir išrinkti už projektų įgyvendinimą atsakingą koordinatorių. Partnerystės principas, 
suponuojantis, jog projektą vykdo pareiškėjas ir partneris, įmonėms yra patrauklesnis.145 
 

6.2 VERSLO PRODUKTYVUMO DIDINIMO IR VERSLO APLINKOS 
GERINIMO INTERVENCIJŲ REZULTATYVUMAS 

Įmonių veiklos produktyvumo didinimo intervencijos 

Pagal šiai intervencijų subgrupei priskirtas priemones buvo remiamas žmogiškųjų išteklių ir 
įmonių prisitaikymas prie rinkos poreikių bei investicijos į naujus įrengimus ir technologijas, 
siekiant didinti įmonių darbo našumą ir eksportą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
administruojamų žmogiškųjų išteklių gerinimo, įmonių socialinės atsakomybės skatinimo 
priemonių („Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, „Įmonių socialinė atsakomybė“) stebėsenos 
rodikliai iki 2014 m. rugpjūčio mėn. pabaigos buvo pasiekti ir viršyti, tik priemonės „Žmogiškieji 
ištekliai INVEST LT+“ fizinė pažanga buvo mažesnė. Pagal pastarąją priemonę parama skiriama 
darbuotojų mokymams įmonėse, pritraukiančiose tiesiogines užsienio investicijas į didelės 
pridėtinės vertės gamybos ar paslaugų verslo pradžią, todėl projektai yra kompleksiniai, didesnės 
finansinės apimties. Be to, didžioji dalis projektų pradėta įgyvendinti 2013 m. pabaigoje ar 2014 m., 
todėl jų veiklos nėra užbaigtos. Problemų kilo ir dėl viešųjų pirkimų organizavimo, projektų 
vykdytojų administracinių gebėjimų, švietimo sektoriaus specifiškumo, t. y. dėstytojų užimtumo 
mokslo metais, vasaros atostogų veiksnio (per atostogas mokymai nevyksta).146 
 
Ūkio ministerijos administruojamų priemonių „Lyderis LT“, „E-verslas LT“, „Procesas LT“ 
stebėsenos rodikliai buvo pasiekti, pavyzdžiui, rodiklis, matuojantis verslo produktyvumui didinti 
skirtų projektų skaičių, buvo itin viršytas pagal priemonę „E-verslas LT“, pagal kurią įgyvendinama 
daugiau ir smulkių projektų. Pritrauktas privačias investicijas matuojantis rezultato rodiklis taip 
pat buvo viršytas, projektų vykdytojams prisidėjus didesne dalimi nei planuota. Rezultato rodikliai, 
matuojantys paramą gavusių įmonių eksporto ir apyvartos didėjimą, buvo viršyti kelis kartus, o tai 
darė įtaką ir bendroms šalies ekonominėms tendencijomis. Pavyzdžiui, Lietuvos eksporto apimtys 
krizės metais buvo sumažėjusios, tačiau jau 2011 m. viršijo iki ekonominio sunkmečio buvusį lygį. 
Rodiklis, iliustruojantis darbo našumo padidėjimą įmonėse po projekto įgyvendinimo, dėl 
ekonominės krizės poveikio buvo pasiektas mažesne apimtimi nei planuota. 
 
Priemonės „Invest LT-2“ fizinė pažanga buvo mažesnė, be to, iki 2014 m. rugpjūčio mėn. pabaigos 
pagal ją buvo išmokėta tik 21 proc. šiai priemonei skirtų ES paramos lėšų. Pirmieji projektai pagal 
priemonę pradėti vykdyti 2012 m., nors pagal kitas priemones veiklos buvo vykdomos nuo 2008–
2009 m., be to, šios priemonės projektų vykdytojai susidūrė su didesnėmis problemomis rengiant 
ataskaitas, mokėjimo prašymus, o tai lėmė projektų veiklų vėlavimą.147 

                                                 
145 Interviu Ūkio ministerijoje rezultatai (2014 m. rugsėjo 5 d.). 
146 Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2013 m. 
147 UAB BGI Consulting, Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 
2014 m. 
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Darbo jėgos ir aukščiausios kvalifikacijos (specializuotų) specialistų 
pasiūlos užtikrinimo intervencijos 

Šiai intervencijų subgrupei priskirtų priemonių, skirtų žmogiškųjų išteklų kvalifikacijai tobulinti 
(„Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“, „Aukštos kvalifikacijos 
specialistų rengimas“), stebėsenos rodikliai iki 2014 m. rugpjūčio mėn. pabaigos buvo pasiekti ir 
viršyti, pagal formaliojo mokymo programas apmokant daugiau nei planuota studentų, parengiant 
daugiau nei planuota I ir II pakopos studijų programų, suorganizuojant daugiau nei planuota 
dėstytojų stažuočių. Priemonių, skirtų švietimo paslaugų prieinamumui didinti (atnaujinant 
universitetų ligoninių, universitetų, profesinio mokymo įstaigų, kolegijų infrastruktūrą), stebėsenos 
rodikliai taip pat buvo faktiškai pasiekti. Projektų skaičiaus rodiklis dėl didesnio smulkesnių 
projektų skaičiaus buvo viršytas, o tiesioginių naudos gavėjų iš investicijų į švietimo infrastruktūrą 
skaičius taip pat buvo labai didelis.  
 
2007–2013 m. buvo greičiau įgyvendinami švietimo infrastruktūros gerinimui skirti projektai pagal 
SSVP priemones, o žmogiškųjų išteklių stiprinimo projektai pagal ŽIPVP vykdomi lėčiau. Sukurta 
infrastruktūra sudaro prielaidas studijų kokybei gerinti, tačiau tiesiogiai nedaro poveikio 
aukščiausios pasiūlos specialistų užtikrinimui. Dėl lėtesnio ŽIPVP finansuojamų projektų 
įgyvendinimo esminių kokybinių pokyčių studijų srityje dar nėra pasiekta, nors švietimo 
infrastruktūra buvo pagerinta.148 Nagrinėjant pagrindines infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo 
metu kilusias problemas, pastebėtina, kad buvo susidurta su daugeliui infrastruktūrinių 
intervencijų būdingais sunkumais: papildomo finansavimo poreikis dėl išaugusių statybos darbų 
kainų, nepakankamas projektų vykdytojų pasirengimas prieš įgyvendinant projektą (netinkamai 
suplanuoti darbai, tikslinama projektų apimtis, trūksta patirties), viešųjų pirkimų organizavimo 
problemos (vėlavimas, pakartotinai organzuoti viešieji pirkimai).149 

Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo intervencijos 

Pagal didžiąją dalį šiai intervencijų grupei priskirtų priemonių iki 2014 m. rugpjūčio mėn. pabaigos 
buvo įgyvendinta maždaug pusė planuojamų įvykdyti projektų, todėl atitinkamai ir stebėsenos 
rodikliai dar nebuvo pasiekti, išskyrus priemonę „Naujos galimybės“, pagal kurią suplanuoti 
stebėsenos rodikliai buvo viršyti net kelis kartus. Pagal pastarąją priemonę buvo remiamas įmonių 
ir jų produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose, siekiant padėti surasti naujas rinkas ir 
skatinti eksportą. Prasidėjus ekonominiam sunkmečiui, tokia parama įmonėms buvo itin aktuali, 
todėl dėl didelio įmonių susidomėjimo stebėsenos rodikliai, kurie planuoti veiksmų programų 
rengimo metu, buvo stipriai viršyti. Paminėtina, kad paramą pagal priemonę gavo daugiau nei 
1 tūkst. įmonių, o gautų paraiškų skaičius siekė net 1,5 tūkst.150 Pagal priemonę paremta daugiau 
nei planuota rinkos tyrimų, įmonių įvaizdžio gerinimo priemonių, produkcijos eksporto plėtros 
strategijų ekonomikos sektoriams. Įmonių, išplėtusių savo eksportą į esamas rinkas ar ėmusių 
eksportuoti į naujas rinkas, skaičiaus rodikliai taip pat buvo viršyti, o paremtų įmonių eksportas 
padidėjo 42 proc. 
 
Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą priemonę „Verslumo skatinimas“ 
paskolas gavusių asmenų skaičiaus rodiklis buvo pasiektas mažesne apimtimi nei planuota, nes 

                                                 
148 UAB PPMI Group ir VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Švietimo ir mokslo srities prioritetų 2014–2020 m. ES 
struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui strateginis vertinimas. 2012 m. 
149 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2013 m. 
150 Detalesnė informacija: <http://www.esparama.lt/pasirasytos-sutartys?priem_id=000bdd538000151a>. 
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vidutinis išduodamos paskolos dydis buvo didesnis nei manyta programavimo metu. Mažesnį 
paskolų populiarumą taip pat nulėmė tai, kad nebuvo subsidijuojama dalis paskolos sumos (kaip iš 
pradžių planuota). Ekonominė krizė irgi mažino paskolų populiarumą, nes gyventojai nebuvo linkę 
prisiimti naujų verslų kūrimo rizikos.151 Sukurtų naujų darbo vietų rodiklis buvo viršytas 42 proc., o 
prie to prisidėjo pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“ taikomos finansinės paskatos 
paskolų gavėjams. Pagal šią priemonę paskolų gavėjai gali gauti paramą dalies darbo užmokesčio 
kompensavimui. Atsižvelgiant į tai, kad priemonė pradėta įgyvendinti tik 2013 m., jai numatytas 
produkto rodiklis, matuojantis subsidija pasinaudojusių paskolų gavėjų skaičių, dar nebuvo 
pasiektas. 
 
Ūkio ministerijos administruojamų priemonių, skirtų investicijų pritraukimui, stebėsenos rodiklių 
pasiekimo procesas buvo pakankamai sklandus. Pagal priemonę „Invest LT“, skirtą pramoninių 
parkų infrastruktūros plėtrai, buvo paremtas beveik visas planuotas viešųjų teritorijų plotas. 
Pritrauktų privačių investicijų skaičiaus rodiklis buvo viršytas, projektų vykdytojams prisidedant 
didesniu nuosavu indėliu nei planuota. Įgyvendinant priemonę „Invest LT+“, taikomos individualios 
paskatos, siekiant pritraukti tiesiogines užsienio investicijas, t. y. priemonės lėšos naudojamos 
būtent investuotojų ir valstybės abipusio susitarimo metu valstybės prisiimtų įsipareigojimų 
finansavimui. Pagal šią priemonę iki 2014 m. rugpjūčio mėn. pabaigos buvo įgyvendinti tik 
7 investiciniai projektai, todėl visi suplanuoti stebėsenos rodikliai dar nebuvo pasiekti. Vis dėlto 
svarbu pabrėžti rodiklio, matuojančio pritrauktų privačių investicijų sumą, pasiekimą. Nustatyta, 
kad dėl didelės pagal priemonę „Invest LT+“ įgyvendinamų projektų finansinės apimties, 
privačiomis lėšomis daugiausiai prisidėjo būtent šios priemonės projektų vykdytojai, t. y. 
atitinkamai prie 0,28 EUR / 1 Lt skirtos paramos prisidedama 1 EUR / 3,45 Lt privačių lėšų.152 
 
Verslumo skatinimui ir viešųjų paslaugų verslui teikimui buvo skirtos priemonės „Asistentas-1“, 
„Asistentas-3“ ir „Asistentas-4“, prie SVV subjektų verslumo skatinimo taip pat siekiama prisidėti, 
steigiant menų inkubatorius pagal priemonę „Asistentas-2“. Pastaroji priemonė orientuota į gana 
ribotą nišą, o pagal ją užbaigti 5 verslo aplinkos gerinimo projektai, todėl SVV subjektų, įsikūrusių 
menų inkubatoriuose po projektų įgyvendinimo, skaičius dar nėra didelis. Iki 2014 m. rugpjūčio 
mėn. pabaigos menų inkubatoriuose buvo įsikūręs 31 verslo subjektas. Menų inkubatoriuose jau 
kuria Anykščių, Klaipėdos, Raudondvario, Vilniaus, Utenos, Alytaus, Šiaulių ir Telšių menininkai.153 
 
Priemonės „Asistentas-4“ stebėsenos rodikliai nebuvo pasiekti, nes pagal ją projektai pradėti 
vykdyti tik 2014 m., o finansinių lėšų išmokėjimas siekia tik 7 proc. Priemonės veiklos labai 
svarbios jaunoms verslo įmonėms, neturinčioms pakankamai žmogiškųjų išteklių darbo teisės, 
verslo reguliavimo, finansinės analizės klausimams nagrinėti. Priemonių „Asistentas-1“ ir 
„Asistentas-3“ stebėsenos rodikliai, matuojantys teikiamomis ekspertinėmis paslaugomis, 
galimybių studijomis, teiktomis konsultacijomis pasinaudojusių įmonių skaičių buvo pasiekti ar 
viršyti, o tai iliustruoja tokių paslaugų aktualumą verslui. Vis dėlto pagal priemonę „Asistentas-1“ 
nebuvo išnaudotos platesnės asocijuotų verslo struktūrų galimybės, tačiau tiek pagal šią priemonę, 
tiek pagal priemonę „Asistentas-3“ teikiamomis paslaugomis galėjo pasinaudoti pakankamai daug 
SVV subjektų. 

                                                 
151 UAB PPMI Group ir VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos 
sričių būklės analizės ir perspektyvų 2014–2020 m. parengimo vertinimas. 2013 m. 
152 UAB BGI Consulting, Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 
2014 m. 
153 Adelė Aglinskaitė, „Inkubatoriai – ne tik versliems verslininkams“. Detalesnė informacija: 
<http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/inkubatoriai---ne-tik-versliems-menininkams-
1236572/>. 
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SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimo intervencijos 

Priėjimą prie finansavimo šaltinių gerinančioms priemonėms („Dalinis palūkanų kompensavimas“ 
ir „Garantijų fondas“) suplanuoti stebėsenos rodikliai iki 2014 m. rugpjūčio mėn. pabaigos buvo 
pasiekti ar viršyti, parėmus didesnį nei planuota SVV subjektų skaičių. Pagal priemonę 
„Kontroliuojantieji fondai“ finansų inžinerijos priemonėmis paremtų SVV subjektų skaičiaus ir 
pritrauktų privačių investicijų sumos rodikliai buvo mažesni nei planuota. Lietuva jau yra 
išskolinusi apie 61 proc. šaliai skirtų fondų lėšų galutiniams naudos gavėjams. Kai kuriems 
instrumentams skirtos lėšos jau yra išnaudotos ir skolinamos pakartotinai.154 Finansų inžinerijos 
priemonių svarba itin išaugo prasidėjus ekonominiam sunkmečiui, kai verslas susidūrė su 
finansavimo problemomis. Reaguojant į susiklosčiusią situaciją, pavyzdžiui, JEREMIE 
kontroliuojančiajam fondui skirtas finansavimas buvo padidintas nuo 79,64 mln. EUR / 275 mln. Lt 
iki beveik 289 mln. EUR / 1 mlrd. Lt.155 
 
Pagrindinės problemos, su kuriomis susidurta gerinant finansavimo prieinamumą SVV, buvo 
finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo laikotarpio ir ES struktūrinės paramos programavimo 
laikotarpio neatitikimas. Pavyzdžiui, viena iš JEREMIE fondo įgyvendintų priemonių buvo rizikos 
kapitalo priemonės, kurių vykdymui programavimo laikotarpis buvo per trumpas. Tokių priemonių 
įgyvendinimo laikotarpis neturėtų būti trumpesnis nei 10 metų, nes investuojama į naujas įmones 
ir veiklos pradedamos nuo pradinių verslo stadijų.156 Be to, galima išskirti ir tokias problemas kaip 
vis dar nepakankama paskolų paklausa (pavyzdžiui, 2008 m. verslas skolinosi 3 kartus daugiau nei 
pastaraisiais metais), fondų valdytojų sunkumai dėl valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų, 
sunkumai pritraukiant papildomo finansavimo lėšas, nepakankama valdžios institucijų ir finansinių 
tarpininkų patirtis bei gebėjimai, fragmentiškas finansų inžinerijos įgyvendinimo procesas ir 
nepakankamai aiškios pradinės taisyklės.157 Pradedančiajam verslui ne visuomet turėtų būti 
svarbiausias tik lėšų pritraukimo klausimas. Pernelyg daug dėmesio skiriant finansavimo 
pritraukimui, mažai rūpinamasi idėjų testavimu, klientais ar verslo stabilumo užtikrinimu, nors 
sėkmingam verslo gyvavimui šie elementai yra tokie pat svarbūs kaip ir finansavimas.158 
 

6.3 EKONOMINĖS INFRASTRUKTŪROS GERINIMO INTERVENCIJŲ 
REZULTATYVUMAS 

IRT sprendimai ir infrastruktūros gerinimo intervencijos 

Šiai intervencijų subgrupei priskirtų priemonių stebėsenos rodikliai, matuojantys paremtų 
interaktyvių elektroninių paslaugų skaičių, iki 2014 m. rugpjūčio mėn. pabaigos buvo pasiekti 

                                                 
154 Robert Pernetta, Financial Instruments – a Smart Way to Use ESI Funds to Falicitate Acces to Financing for SMEs. 
Pranešimas, skaitytas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) 2014 m. gruodžio 5 d. organizuotoje tarptautinėje 
konferencijoje „SVV plėtra, sudarant geresnes finansavimo galimybes“. Detalesnė informacija: 
<http://www.invega.lt/lt/renginiai/konferencija-svv-pletra-sudarant-geresnes-finansavimo-galimybes-.htm>. 
155 Interviu Ūkio ministerijoje rezultatai (2014 m. rugsėjo 5 d.). 
156 Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2013 m. 
157 Robert Pernetta, Financial Instruments – a Smart Way to Use ESI Funds to Falicitate Acces to Financing for SMEs. 
Pranešimas, skaitytas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) 2014 m. gruodžio 5 d. organizuotoje tarptautinėje 
konferencijoje „SVV plėtra, sudarant geresnes finansavimo galimybes“. 
158 Paulo Andrez, How Business Angels Investments Facilitate Dvelopment of the Companies and Contribute to the 
Budgets of the Governments? Pranešimas, skaitytas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) 2014 m. gruodžio 5 d. 
organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „SVV plėtra, sudarant geresnes finansavimo galimybes“. 
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(pavyzdžiui, pagal priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“) arba rodiklių fizinė pažanga atitiko 
priemonių įgyvendinimo finansinę pažangą (pavyzdžiui, pagal priemones „Intelektualios valdymo 
sistemos“, „Sąveikumas“). 2007–2013 m. Lietuvoje itin išaugo pagrindinių viešųjų paslaugų ir 
visiškai interaktyvių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę. Lėčiau buvo įgyvendinamos vėliau 
startavusios priemonės „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ ir „Pažangios elektroninės 
paslaugos“, pagal kurias stebėsenos rodikliai dar nebuvo pasiekti. Šioms priemonėms išmokėtos ES 
paramos lėšų sumos taip pat nebuvo didelės – atitinkamai 2 proc. ir 19 proc. priemonėms skirtos 
ES paramos. 
 
Pagal priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ įgyvendinamas vienas projektas 
„Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, kuris dar nėra užbaigtas, 
todėl kol kas nėra skaičiuojamos ir paremtos interaktyvios elektroninės valdžios paslaugos, 
teikiamos savivaldybių. 2012 m. atliktame vertinime buvo pabrėžta problema dėl žemo savivaldos 
viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę lygio ir nurodyta, jog savivaldybių paslaugas į e. 
erdvę naudinga perkelti centralizuotai, o ne vykdant atskirų savivaldybių projektus.159 Pagal 
priemonę „Pažangios elektroninės paslaugos“ įgyvendinama 16 projektų, kurių nei vienas dar nėra 
užbaigtas. Be to, priemonės vykdymas prasidėjo tik 2010 m., Ministro Pirmininko tarnybos 
iniciatyva LR Vyriausybės sprendimu perskirsčius Ekonomikos augimo veiksmų programos 
prioritetui „Informacinė visuomenė visiems“ numatytas lėšas ir įtraukus naują priemonę.160 Dėl 
vėlyvesnės projektų įgyvendinimo pradžios ir jų technologinio sudėtingumo suplanuoti rodikliai 
dar nebuvo pasiekti. 
 
Pagrindinės problemos, kilusios įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros priemones, buvo 
susijusios su politikos ciklo nenuoseklumu, nes viduryje programavimo laikotarpio buvo keičiamas 
lėšų pasiskirstymas, o tai iš esmės „įšaldė“ naujų priemonių įgyvendinimą maždaug metams. Dėl 
šios priežasties 2014 m. pabaigoje dar nemažai priemonių nebuvo baigtos įgyvendinti. Problemų 
taip pat kėlė viešieji pirkimai. Konkurencija informacinių technologijų rinkoje yra labai didelė, todėl 
vykdant viešuosius pirkimus buvo dažni apskundimo atvejai ir teisiniai ginčai, kurie stabdė 
projektų įgyvendinimo procesą. Priemonių įgyvendinimui įtakos turėjo ir teisinės bazės 
pasikeitimai, susiję su duomenų apsauga, administracinių paslaugų teikimo procesų 
reglamentavimu ir kt. (tai ypač aktualu e. paslaugų kūrimui skirtoms priemonėms). Įgyvendinant 
projektus pasitaikydavo atvejų, kai e. paslaugų kūrimo projekto įgyvendinimo metu pasikeisdavo 
atitinkamos paslaugos teikimo procedūrą reglamentuojanti teisinė bazė, todėl kildavo poreikis 
tikslinti į e. erdvę perkeltas procedūras (pavyzdžiui, pasikeisdavo procese dalyvaujančios 
institucijos, proceso eiliškumas ir pan.).161 
 
Plačiajuosčio interneto ryšio skvarbai gerinti vykdoma priemonė „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių 
tinklai“, pagal kurią įgyvendinamas vienas projektas, skirtas kaimiškųjų vietovių prijungimui prie 
plačiajuosčio tinklo. Šios priemonės stebėsenos rodiklis, matuojantis prie sukurto plačiajuosčio 
tinklo prijungtų miestelių ir kaimų skaičių, buvo viršytas. Projekto veiklos įgyvendinamos 
sėkmingai, o darbai vykdomi neatsiliekant nuo plano. Plačiajuosčio interneto tinklas šiuo metu 
dengia apie 98 proc. Lietuvos teritorijos. Atlikus tyrimą apie plačiajuosčio interneto ryšio 
skvarbą,162 buvo nustatyta, kad 2013 m. pabaigoje Lietuva pirmavo pagal plačiajuosčio interneto, 
teikiamo šviesolaidinėmis linijomis, skvarbą (33,9 proc.), o pasaulyje pagal šį rodiklį užėmė 7 vietą, 
nusileisdama tokioms valstybėms kaip Pietų Korėja, Honkongas, Japonija, Singapūras ir Taivanis. 
                                                 
159 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–
2020 m. vertinimas. 2012 m. 
160 Interviu Informacinės visuomenės plėtros komitete rezultatai (2014 m. rugpjūčio 26 d.). 
161 Interviu Informacinės visuomenės plėtros komitete rezultatai (2014 m. rugpjūčio 26 d.). 
162 FTTH Council Europe“ ir „iDate“, Winners and losers emerge in Europe’s race to a fibre future. 2013 m. 
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Vadovaujantis Ryšių reguliavimo tarnybos skelbiamas duomenimis, 2014 m. pabaigoje interneto 
prieigos paslaugų abonentų, naudojančių plačiajuosčio ryšio technologijas Lietuvoje, skaičius siekė 
apie 41,7 proc. šalies gyventojų.163 Vis dėlto Lietuvoje vis dar nėra išspręsta „paskutinės mylios“ 
kaimo vietovėse problema, nes magistralinio tinklo dalis iki kaimiškųjų vietovių nutiestos, tačiau 
pasiekti galutinius vartotojus turi jau privatūs operatoriai.164 
 
2013–2014 m. IVPK užsakymu buvo parengtas plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir 
paslaugų naudojimo skatinimo modelis,165 kuriame numatytos Lietuvos valstybės institucijų 
turimos įgyvendinti priemonės 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos finansavimo laikotarpiu, 
siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdyti ES ir nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose numatyti 
plačiajuosčio ryšio plėtros tikslai. Atlikus detalią analizę, buvo suformuluoti pasiūlymai dėl viešųjų 
investicijų į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą plano, kuris apima naujuoju laikotarpiu viešojo 
sektoriaus institucijoms siūlytinus atlikti veiksmus. Rekomenduojama viešąsias investicijas 
nukreipti trimis kryptimis: (1) gyventojų gebėjimų ir įgūdžių stiprinimui, (2) naudojimosi internetu 
poreikio formavimui (gausinant e. paslaugų) bei (3) interneto prieigos kainos mažinimui (per 
tvarias viešojo sektoriaus investicijas į sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, 
kuriose jos neužtikrina privatūs operatoriai; per palankesnių sąlygų privatiems operatoriams 
investuoti į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą sudarymą).166 Atsižvelgiant į identifikuotas 
problemas, stabdančias privačių investicijų į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą plėtrą,167 dokumente 
taip pat buvo pasiūlytos priemonės, galinčios paskatinti privačias investicijas. Atsižvelgiant į atliktą 
situacijos analizę, buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 
2014–2020 m. planas,168 kuriame numatyta, kaip turėtų būti vykdomos valstybės intervencijos e. 
ryšių infrastruktūros ir paslaugų plėtros srityje. 

Energetikos infrastruktūros gerinimo ir integracijos į ES elektros ir dujų 
rinkas intervencijos 

Daugelio šiai intervencijų subgrupei priskirtų priemonių stebėsenos rodikliai, matuojantys naujai 
įrengtas ir modernizuotas transformatorių pastotes ir skirstyklas, naujai nutiestų magistralinių 
dujotiekių ilgį, modernizuotų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ilgį, perkeltų elektros perdavimo 
linijų ilgį, buvo pasiekti. Šios priemonės iš esmės buvo įgyvendinamos sklandžiai, nes projektų 
vykdytojai (AB LITGRID, AB „Amber Grid“, AB LESTO ir kt.) turi tokių projektų įgyvendinimo 
patirties. 
 

                                                 
163 Detalesnė informacija: <http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-skelbia-isankstinius-x2vx.html>. 
164 Dina Sergijenko, RAIN projekto naudą kol kas mato tik stambiausi interneto tiekėjai. Verslo žinios, 2014 m. gruodžio 
8 d. 
165 „UAB „InComSystems“ Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu. 
Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimo ataskaita // 
http://www.ivpk.lt/news/1941/158/Placiajuoscio-rysio-infrastrukturos-pletros-ir-paslaugu-naudojimo-skatinimo-
modelio-parengimo-ataskaita. 
166 Siūlomas tvaraus investavimo į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą modelis, skirtas interneto prieigos kainos mažinimui, 
remiasi dviejų viešojo sektoriaus lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu: projektas „Naujos kartos plačiajuosčio 
ryšio infrastruktūros plėtra“, kuris skirta investicijoms į šviesolaidinę ir judriojo ryšio infrastruktūrą, ir projekto 
„Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ II etapas. 
167 Ūkio subjektai, teikiantys plačiajuosčio interneto prieigos paslaugas, kaip svarbiausias problemas įvardijo finansinius 
sunkumus, pavyzdžiui, didelės e. ryšių infrastruktūros įrengimo, modernizavimo ir išlaikymo sąnaudos, mažas 
pelningumas, gyventojų nenoras mokėti daugiau už naujos kartos internetą ir pan. 
168 2014 m. spalio 30 d. LR susisekimo ministro įsakymas Nr. 3-410-(E) „Dėl Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto 
prieigos plėtros 2014–2020 m. plano“. 
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Sudėtingesnis buvo priemonių, skirtų naujų biomasę naudojančių energijos gamybos pajėgumų 
įrengimui ir atsinaujinančios energijos naudojimo skatinimui, pavyzdžiui, „Atsinaujinančių 
energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ ir „Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai-2“. Priemonių įgyvendinimą ribojo tokios problemos kaip 
nepakankama projektų vykdytojų patirtis viešųjų pirkimų organizavimo, darbo su ES struktūrinės 
paramos lėšomis srityje (pavyzdžiui, laiku nebaigiami rangos ir projektavimo darbai, 
pateikiamuose dokumentuose daroma daug klaidų ir reikia pakartotinio derinimo, projektų 
administravimo metu dažnai susiduriama su keičiamų darbų problema, laiku negaunami statybos 
leidimai ir kt.). Be to, įgyvendinant projektus pagal šias priemones, pasitaikė atvejų, kad projektų 
vykdytojams pritrūko lėšų nuosavam indėliui finansuoti.169 

Transporto infrastruktūros techninių ir saugos parametrų gerinimo ir 
plėtros intervencijos 

Faktiškai visų šiai intervencijų subgrupei priskirtų priemonių produkto rodikliai, matuojantys 
įdiegtų saugaus eismo priemonių skaičių, nutiestų ir rekonstruotų valstybinės, regioninės ir 
vietinės reikšmės kelių ilgį, nutiestų ar rekonstruotų TEN-T tinklo automobilių kelių ilgį ir kt., buvo 
pasiekti (pavyzdžiui, Lietuvoje daug valstybinės ir ypač vietinės reikšmės kelių be kietos dangos, 
todėl ES lėšos į šią sritį sparčiai investuotojams ir suplanuoti rodikliai pasiekiami). Priemonės 
„Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ rodiklių, 
matuojančių naujai nutiestų ir rekonstruotų geležinkelių kelių ilgį bei gabenant krovinius sutaupytą 
laiką, buvo pasiekti mažesne apimtimi. Geležinkelių projektams įgyvendinti skirtos lėšos buvo 
sumažintos, perskirstant jas kitiems prioritetams. 
 
Taip pat mažesne apimtimi nei planuota buvo pasiekti priemonės „Sąlygų regioninei laivybai 
gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ rodikliai, nes pagal priemonę atsisakyta 
finansuoti vieną projektą (dėl po viešųjų pirkimų išaugusios jo vertės), todėl suplanuotos rodiklių 
reikšmės buvo per didelės, kad galėtų būti pasiektos, vykdant likusį vieną projektą. Apibendrinant 
galima paminėti, kad, vykdant transporto sektoriaus projektus, kilo sunkumų dėl nepaknakamo 
projektų parengimo lygio (techninės dokumentacijos, žemės nuosavybės klausimų ir pan.), 
netinkamai atliktos kaštų ir naudos analizės, netinkamai apskaičiuotos projektų vertės, 
nepakankamų projektų vykdytojų gebėjimų kelių sektoriaus projektų rengimo srityje.170 
 
Daugelio šiai intervencijų subgrupei priskirtų priemonių rezultato rodiklių planuoti tikslai dar 
nebuvo pasiekti, nes vienų rodiklių pasiekimas skaičiuojamas po projektų įgyvendinimo praėjus 
tam tikram laikui (panaikintų „juodųjų dėmių“ skaičių, sutrumpėjusį kelionės automobiliais laiką 
matuojantys rodikliai), o kitų rodiklių pasiekimas priklauso ne tik nuo kelių būklės ar jų plėtros, bet 
ir nuo kitų veiksnių, pavyzdžiui, ekonominės situacijos šalyje ir pasaulyje, eksporto tendencijų, 
geopolitinės situacijos ir pan. (automobilių ir geležinkelių keliais gabentų krovinių kiekį 
matuojantys rodikliai). 

                                                 
169 Interviu Ūkio ministerijoje rezultatai (2014 m. rugsėjo 5 d.); Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo 
ataskaita už 2013 m. 
170 UAB BGI Consulting, ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir 
panaudojimo efektyvumo vertinimas. 2013 m. 
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7 KONKURENCINGUMUI DIDINTI SKIRTŲ INTERVENCIJŲ 
POVEIKIO ANALIZĖ 

Siekiant įvertinti konkurencingumo didinimui skirtų ES struktūrinės paramos intervencijų poveikį 
bendriems makroekonominiams rodikliams, buvo taikomas makroekonometrinio modeliavimo 
metodas. Rengiant makroekonominį modelį, į jį buvo įtrauktos visos konkurencingumo didinimui 
pagal paramos sutartis skirtos lėšos, kurios išmokėtos iki 2014 m. spalio 24 d., bei lėšos, kurios bus 
išmokėtos iki 2015 m. gruodžio 31 d. Visos šios lėšos, pristatant makroekonometrinio modeliavimo 
rezultatus, vadinamos išmokėtomis lėšomis, nes jos arba jau buvo išmokėtos, arba bus išmokėtos pagal 
patvirtintas paramos sutartis. Taikant modeliavimo metodą, pirmiausiai buvo sukonstruotas bendras 
šalies modelis, į kurį įėjo visa konkurencingumo didinimui pagal paramos sutartis skirta parama. 
Paskui buvo sudaryti atskiri sektoriniai modeliai (transporto, pramonės ir energetikos), į kuriuos 
įtrauktos tiek visos konkurencingumo didinimui skirtos ES investicijos, tiek atskirai konkrečiam 
sektoriui skirta parama (kai naudos gavėjas yra konkretus sektorius). Sudarant statybų sektoriaus 
modelį, buvo įtraukta ta visos konkurencingumo didinimui išmokėtos ES struktūrinės paramos dalis, 
kuri skirta būtent statybų darbams atlikti. Į sektorinius modelius įtraukiant tiek visas 
konkurencingumo didinimui išmokėtas lėšas, tiek ES investicijas konkrečiame sektoriuje, galima 
išskirti tiek paramos poveikį sektoriui, tiek bendros paramos antrinius efektus (pavyzdžiui, nustatyti, 
kokią įtaką konkretaus sektoriaus augimui darė dėl gautos paramos vykusi kitų sektorių plėtra ir 
pan.). 

7.1 KONKURENCINGUMUI DIDINTI SKIRTOS ES STRUKTŪRINĖS 
PARAMOS POVEIKIS ŠALIES MAKROEKONOMINIAMS RODIKLIAMS 

Nuo 2007 m. iki 2014 m. spalio mėn. konkurencingumo didinimo projektams finansuoti 
buvo išmokėta beveik 3,2 mlrd. EUR / 11 mlrd. Lt paramos, iš kurios didžiąją lėšų dalį sudarė 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo (SF) projektams išmokėta parama 
(10,2 mlrd. Lt). Iki 2015 m. pabaigos planuojama išmokėti dar daugiau nei 0,7 mlrd. EUR / 
2,5 mlrd. Lt paramos lėšų. 
 
Nagrinėjant konkurencingumo didinimui paramos sutartyse skirtas lėšas, atkreiptinas dėmesys, 
kad apie 2/3 visų projektų vykdytojams skirtų lėšų pervestos kitiems ūkio subjektams (prekių ir 
paslaugų tiekėjams, rangovams). Europos socialinio fondo (ESF) projektuose tiekėjams pervesta 
mažesnė paramos lėšų dalis – apie 39 proc. Analizuojant konkurencingumo didinimui skirtos 
paramos struktūrą Lietuvoje pažymėtina, kad daugiau nei 70 proc. ES struktūrinių fondų lėšų į 
ekonomiką įsiliejo per viešojo ir privataus sektoriaus materialines investicijas, t. y. lėšos buvo 
skirtos įrenginių pirkimui ir statybų darbams atlikti. 
 
2007–2013 m. į šalies ekonomiką investavus 2,7 mlrd. EUR / 9,5 mlrd. Lt buvo sukurta 
3,2 mlrd. EUR / 11,1 mlrd. Lt BVP (arba 2,8 mlrd. EUR / 9,8 mlrd. Lt bendrosios pridėtinės 
vertės) nominaliąja išraiška. Paramos poveikio 2007–2013 m. efektyvumo koeficientas 
(investicijų grąža) nominalaus BVP atžvilgiu siekia 1,16. Apibendrinti makroekonometrinio 
modeliavimo rezultatai pateikiami lentelėje, o detalesni skaičiavimai ir metodika aprašomi 2 priede. 
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19 lentelė. Konkurencingumo didinimui išmokėtos ES struktūrinės paramos poveikis 
pagrindiniams makroekonominiams rodikliams 

Metai ES 
parama, 

mln. EUR 

Poveikis (to meto kainomis) 

BVP, 
mln. 
EUR 

Bendram 
kapitalo 

formavimui, 
mln. EUR 

Namų ūkių 
vartojimui, 
mln. EUR 

Vyriausybės 
vartojimui, 
mln. EUR 

Eksportui, 
mln. EUR 

Importui, 
mln. EUR 

BPV, 
mln. 
EUR 

2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2008 191.3 30.0 28.2 3.5 0.4 7.7 9.9 26.7 
2009 462.2 285.4 253.5 120.0 23.2 109.3 220.7 253.2 
2010 446.9 495.3 369.5 272.3 62.1 26.9 235.7 439.4 
2011 446.9 645.3 265.1 366.1 87.0 228.5 301.4 572.5 
2012 568.0 761.7 328.5 429.7 106.3 353.1 456.0 675.8 
2013 657.0 1000.6 570.9 556.6 136.5 292.8 556.4 887.7 

2007–
2013 

2772.5 3218.6 1816.0 1748.5 415.7 1018.6 1780.4 2855.4 

2014 719.8 1163.3 567.5 669.6 167.9 253.9 495.8 1032.0 
2015 405.3 1359.8 540.4 804.1 199.8 562.7 747.2 1206.4 

2007–2015 3897.7 5741.7 2924.1 3222.3 783.4 1835.3 3023.5 5093.8 
2007–2020 3897.7 9119.7 3771.9 5308.8 1400.5 2997.6 4359.2 8090.7 

 
Dėl antrinių sukuriamų efektų, kurie šalies ekonomikoje pasireiškia vėliau, paramos poveikis 
nesibaigia, kai baigiasi lėšų išmokėjimo laikotarpis (planuojama visas numatytas lėšas išmokėti iki 
2015 m. pabaigos), todėl iki tam tikro laiko investicijos užtikrina tęstinį bendros pridėtinės vertės 
didinimo efektą, lyginant su scenarijumi be paramos. Matyti, kad dėl investuotų 
konkurencingumo didinimui skirtų ES struktūrinės paramos lėšų šalyje 2007–2020 m. bus 
sukurta 9,1 mlrd. EUR / 31,5 mlrd. Lt BVP (arba 8,1 mlrd. EUR / 27,9 mlrd. Lt bendrosios 
pridėtinės vertės), o efektyvumo koeficiento įvertis sieks 2,3. 
 
Nagrinėjant konkurencingumo didinimui skirtos ES struktūrinės paramos lėšų poveikį atskiriems 
BVP komponentams, apskaičiuotiems išlaidų metodu, matyti, kad didžiausią tiesioginį poveikį 
parama turėjo bendrosioms investicijoms (bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui). Dėl 
išaugusių bendrųjų investicijų didėjo ir vidaus (namų ūkių ir Vyriausybės) vartojimas. Iki 2015 m. 
pagrindinio kapitalo formavimui dėl ES struktūrinių fondų paramos papildomai bus skirta 
2,9 mlrd. EUR / 10 mlrd. Lt, o iki 2020 m. prognozuojama iš viso pritraukti beveik 3,7 mlrd. EUR / 
13 mlrd. Lt papildomų investicijų. ES parama 2007–2015 m. gerokai padidins ir namų ūkių 
vartojimą – apie 3,2 mlrd. EUR / 11,1 mlrd. Lt (nominaliąja išraiška), o kartu su prognoze iki 
2020 m. – 5,3 mlrd. EUR / 18,3 mlrd. Lt. Kita vertus, vyriausybės vartojimo išlaidų papildoma dalis 
yra gan menka: ji sieks tik apie 0,7 mlrd. EUR / 2,7 mlrd. Lt iki 2015 m. Viešajame sektoriuje ES 
paramos lėšos buvo nukreiptos ne tiek į papildomos pridėtinės vertės ir darbo vietų kūrimą, o į 
efektyvesnį (energetine, išteklių panaudojimo prasme) ir kokybiškesnį esamų paslaugų teikimą. 
Ilguoju laikotarpiu tokios investicijos taip pat duos naudos, nes leis pritraukti kvalifikuotą ir našiai 
dirbančią darbo jėgą. 
 
Dėl ES paramos atsirandanti papildoma vidaus vartojimo ir materialinių investicijų paklausa augina 
importą, kuris yra esminis galutinio vartojimo ir investicinių prekių pasiūlos padidėjimo šaltinis. 
Importo augimas iš dalies slopina BVP augimą, kadangi didelę dalį minėtų išlaidų investicijoms 
sudaro į infrastruktūros didinimą nukreiptos lėšos, kurios trumpuoju laikotarpiu mažiau skatina 
papildomą eksportą – jį stipriau veikia paklausos pokyčiai užsienio rinkose (ypač Rusijos ir 
Vokietijos importo dinamika). Dėl šios priežasties 2007–2015 m. ES struktūrinės paramos poveikis 
Lietuvos prekybos balansui yra neigiamas. Nagrinėjamu laikotarpiu dėl ES struktūrinės paramos 
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importas (to meto kainomis) papildomai augo 3,02 mlrd. EUR / 10,4 mlrd. Lt, o eksportas – 
1,8 mlrd. EUR / 6,3 mlrd. Lt. 
 
Konkurencingumo didinimui skirtos ES struktūrinės paramos intervencijos darė teigiamą poveikį ir 
socialiniams rodikliams. Vadovaujantis atliktais skaičiavimais, 2007–2013 m. dėl investuotų lėšų 
buvo sukurta 8,6 tūkst. naujų darbo vietų, o tai lėmė 1 proc. mažesnį nedarbo lygį šalyje nei 
tuo atveju, jei ES struktūrinės paramos lėšos nebūtų buvusios investuotos. Paminėtina, kad 2014–
2015 m. sukurtų darbo vietų skaičiaus rodiklis dar padidės (apie 30 proc.), tačiau pasibaigus 
paramos mokėjimo laikotarpiui poveikis užimtumui ims silpnėti ir 2020 m. pabaigoje dėl paramos 
liks apie 2,1 tūkst. naujai sukurtų ir (ar) išsaugotų darbo vietų. Ekonometrinio modeliavimo 
rezultatai rodo, kad dėl ES struktūrinės paramos 2007–2013 m. darbo užmokestis šalyje buvo 
maždaug 12,7 EUR / 44 Lt didesnis, lyginant su scenarijumi be paramos. BVP defliatoriaus ir 
vartotojų kainų indeksas dėl ES struktūrinės paramos lėšų augo gana nežymiai ir iki 2015 m. lems 
vidutiniškai 0,1-0,2 proc. punkto didesnę infliaciją lyginant su situacija be paramos, o iki 2020 m. 
paramos efektas apskritai išnyks. 
 
20 lentelė. Konkurencingumo didinimui išmokėtos ES struktūrinės paramos poveikis 
pagrindiniams makroekonominiams rodikliams 

Metai Poveikis 

Darbo 
užmokesčiui, EUR 

Užimtumui, tūkst. 
žmonių 

Vartotojų kainų 
indeksui, proc. 

BVP defliatoriui, proc. 

2007 0.0 0.00 0.00 0.00 
2008 0.08 0.00 0.00 0.00 
2009 2.4 1.22 0.01 0.07 
2010 5.6 4.72 0.07 0.23 
2011 7.9 6.44 0.12 0.13 
2012 9.7 7.39 0.10 0.10 
2013 12.7 8.56 0.09 0.11 

2007–2013 12.7 8.56 0.09 0.11 
2014 15.3 10.56 0.11 0.18 
2015 18.4 11.78 0.12 0.12 

2007–2015 18.4 11.78 0.12 0.12 
2007–2020 7.2 2.17 -0.09 -0.09 

 

7.2 KONKURENCINGUMUI DIDINTI SKIRTOS ES STRUKTŪRINĖS 
PARAMOS POVEIKIS SEKTORIAMS 

Vertinant konkurencingumui didinti skirtų ES struktūrinės paramos lėšų pasiskirstymą pagal 
nagrinėjamus pramonės, statybos, energetikos ir transporto sektorius, matyti, kad daugiausiai 
paramos buvo išmokėta projektų vykdytojams (naudos gavėjams) transporto sektoriuje 
(0,4 mlrd. EUR / 1,4 mlrd. Lt) ir pramonės sektoriuje (167 mln. EUR / 580 mln. Lt). Vertinant 
ES struktūrinės paramos lėšų pasiskirstymą pagal tiekėjus (ūkio sektoriai, kurie faktiškai vykdo 
projekto įgyvendinimo darbus), matyti, kad didžioji dalis lėšų realiai atiteko statybų sektoriuje 
veikiantiems subjektams (daugiau nei 50 proc. visos išmokėtos paramos). 
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21 lentelė. Konkurencingumo didinimui išmokėtos ES struktūrinės paramos lėšos pagal ūkio 
sektorius 

Metai Mokėjimai projektų vykdytojams pagal 
sektorius, mln. EUR 

Mokėjimai tiekėjams pagal sektorius, mln. EUR 

Pramonė Energetika Statyba Transportas Pramonė Energetika Statyba Transportas 

2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2008 0.7 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 110.9 0.0 
2009 24.4 4.7 1.7 42.6 15.2 1.0 216.4 1.1 
2010 29.1 18.3 1.8 40.6 18.9 0.5 302.5 4.4 
2011 45.1 36.4 3.3 72.0 49.9 0.6 240.3 8.4 
2012 34.6 29.5 1.7 100.4 33.6 6.5 268.4 20.9 
2013 34.0 29.5 2.6 147.3 29.1 4.0 337.8 26.2 
2014 44.3 39.9 1.6 143.3 42.6 3.5 379.7 11.3 
2015 24.7 18.9 1.5 65.2 22.5 1.9 218.9 8.4 

2007–

2015 
237.2 177.6 14.6 611.7 212.7 18.2 2075.1 80.9 

Poveikis statybų sektoriui 

22 lentelė. Konkurencingumo didinimui išmokėtos ES struktūrinės paramos poveikis 
statybų sektoriui 

Metai Poveikis statybų sektoriui 

Sukurtai pridėtinei 
vertei, mln. EUR 

Materialinėms 
investicijoms, mln. EUR 

Užimtumui, žm. Darbo užmokesčiui, EUR 

2007 0.0 0.0 0.0 0.0 
2008 90.0 0.0 1475.2 9.9 
2009 257.5 3.1 5681.7 24.5 
2010 335.6 5.8 9150.7 35.2 
2011 314.1 8.6 8319.3 33.0 
2012 324.5 9.1 7669.6 35.7 
2013 391.6 9.8 8941.0 42.8 

2007–2013 1713.6 36.5 8941.0 42.8 
2014 457.7 11.7 10169.5 49.1 
2015 344.6 13.5 7108.9 36.8 

2007–2015 2515.9 61.8 7108.9 36.8 
2007–2020 2560.6 78.9 0.0 0.3 

 
ES struktūrinių fondų lėšų poveikis statybų sektoriui yra trumpalaikis, kadangi šis sektorius, kaip 
vienas iš pagrindinių paslaugų teikėjų, įgyvendinant daugelį ES struktūrinės paramos lėšomis 
finansuojamų projektų, naudą gauna tik projektų įgyvendinimo metu. Dauguma šiame sektoriuje 
sukurtų darbo vietų yra laikinos. Prognozuojama, kad didžiausią poveikį statybų sektorius pajus 
2013–2014 m., papildomai įdarbinus 8-10 tūkst. sąlyginių darbuotojų. Papildomai sukuriamos 
pridėtinės vertės šiame sektoriuje pikas taip pat pasiekiamas 2013–2014 m., kai dėl ES struktūrinės 
paramos investicijų konkurencingumo didinimui sukurta bendroji pridėtinė vertė sudarys apie 
20 proc. sektoriaus kuriamos nominalios pridėtinės vertės. 
 
2007–2013 m. statybų sektoriaus ūkio subjektams buvo išmokėta daugiau nei 1,4 mlrd. EUR / 
5 mlrd. Lt konkurencingumo didinimui skirtos ES struktūrinės paramos lėšų.171 2014–2015 m. 
planuojama išmokėti dar daugiau nei 0,5 mlrd. EUR / 2 mlrd. Lt paramos. Apie 96 proc. visų 

                                                 
171 Nagrinėjamos lėšos tik pagal 2007-2013 metų ES paramos panaudojimo strategiją. 
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išmokėtų lėšų buvo tiesiogiai skirta statybų darbams atlikti. Makroekonometrinio modeliavimo 
rezultatai rodo, kad 2007–2013 m. statybų sektoriuje investuotos ES struktūrinės paramos 
lėšos papildomai sukūrė 1,7 mlrd. EUR / 5,9 mlrd. Lt sektoriaus pridėtinės vertės to meto 
kainomis, o paramos efektyvumo koeficientas viršijo 1,1. Pratęsus poveikio vertinimą iki 2020 m., 
kai iš viso statybų darbams atlikti bus išmokėta apie 2 mlrd. EUR / 7,1 mlrd. Lt paramos lėšų, 
sektoriuje bus papildomai sukurta 2,5 mlrd. EUR / 8,8 mlrd. Lt pridėtinės vertės, lyginant su 
scenarijumi be paramos. Paramos efektyvumo koeficiento įvertis sieks 1,2. Pasibaigus pagrindinių 
infrastruktūrinių projektų, finansuojamų ES struktūrinės paramos lėšomis, įgyvendinimui poveikis 
statybų sektoriuje sukuriama bendrai pridėtinei vertei išnyks. 

Poveikis pramonės sektoriui 

23 lentelė. Konkurencingumo didinimui išmokėtos ES struktūrinės paramos poveikis 
pramonės sektoriui 

Metai Poveikis pramonės sektoriui 

Sukurtai pridėtinei 
vertei, mln. EUR 

Materialinėms 
investicijoms, mln. 

EUR 

Užimtumui, 
žm. 

Darbo 
užmokesčiui, 

EUR 

Prekių eksportui, 
mln. EUR 

2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2008 0.5 1.2 12.7 0.02 0.0 
2009 38.3 60.1 796.5 2.3 20.6 
2010 69.6 115.0 1351.4 5.9 110.5 
2011 88.2 167.5 1388.8 8.2 94.1 
2012 76.8 176.9 1037.5 9.4 150.9 
2013 103.3 192.9 1262.0 12.3 134.0 

2007–2013 377.1 713.9 1262.0 12.3 510.2 
2014 87.9 203.7 1078.1 14.3 134.6 
2015 93.4 198.4 1056.3 16.8 159.0 

2007–2015 558.6 1116.1 1056.3 16.9 803.9 
2007–2020 634.5 1244.3 0.0 6.4 1112.1 

 
Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, kad ES paramos poveikis pramonės sektoriaus 
kuriamai bendrajai pridėtinei vertei yra ilgalaikis, daugiausiai siejamas su reikšminga paramos 
įtaka sektoriaus materialinių investicijų didinimui. Didžiausias materialinių investicijų augimas, 
nulemtas ES struktūrinės paramos investicijų, pasiekiamas 2011–2014 m., kai materialinės 
investicijos yra maždaug 25 proc. didesnės, lyginant su scenarijumi be paramos. Kiekybinis 
materialiųjų investicijų didėjimas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu gali ženkliai paspartinti ūkio 
augimą bei šalies konkurencingumą per padidėjusias eksporto galimybes užsienio rinkose. 
 
Dėl konkurencingumo didinimui skirtos ES struktūrinių fondų paramos pramonės sektoriuje 
2007–2013 m. buvo sukurta 0,3 mlrd. EUR / 1,3 mlrd. Lt papildomos nominalios pridėtinės 
vertės, o iki 2015 m. pabaigos, kai bus išmokėtos visos numatytos paramos lėšos, iš viso bus 
sukurta daugiau nei 0,5 mlrd. EUR / 1,9 mlrd. Lt pridėtinės vertės, lyginant su scenarijumi be 
paramos. Pratęsus poveikio matavimo laikotarpį iki 2020 m., paramos poveikis papildomos 
pridėtinės vertės kūrimui dar padidės, t. y. pramonės sektoriuje papildomai bus sukurta beveik 
0,6 mlrd. EUR / 2,2 mlrd. Lt pridėtinės vertės, lyginant su situacija be paramos. Iki 2013 m. bendra 
investuotų lėšų grąža172 (paramos efektyvumo koeficientas), skaičiuojant pridėtinės vertės atžvilgiu 
to meto kainomis, siekė 2,2, o, skaičiuojant kartu su prognozuojamais pavėlintais multiplikatyviais 
                                                 
172 Paramos efektyvumo koeficiento skaičiavimuose panaudota tik ES struktūrinė parama, skirta pramonės sektoriui kaip 
finansuojamų projektų vykdytojui (galutiniam naudos gavėjui), t. y. 819.3 mln. 2007–2015 metais. 
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ir ilgalaikiais poveikiais iki 2020 m., šis rodiklis pakyla iki 2,7. Taip pat stebimas teigiamas paramos 
poveikis užimtumui, kuris labiausiai pasireiškia 2011–2013 m., sukuriant apie 1,2 tūkst. sąlyginių 
darbo vietų. Tačiau 2020 m. prognozuojamas poveikis užimtumui išnyksta. 
 
Svarbu paminėti ir teigiamą poveikį prekių eksportui, nes dėl investuotų konkurencingumo 
didinimui skirtų ES struktūrinės paramos lėšų pramonės sektoriaus prekių eksportas 2007–
2013 m. papildomai išaugo 0,5 mlrd. EUR / 1,7 mlrd. Lt, lyginant su situacija be paramos. 
Pratęsus poveikio prognozę iki 2015 m. ir 2020 m., ES struktūrinės paramos poveikis eksporto 
didėjimui ir sektoriaus konkurencingumui bus dar didesnis, nes 2007–2015 m. eksportas bus 
0,8 mlrd. EUR / 2,7 mlrd. Lt didesnis, lyginant su situacija be paramos, o 2007–2020 m. – 
1,1 mlrd. EUR / 3,8 mlrd. Lt didesnis. 

Poveikis energetikos sektoriui 

24 lentelė. Konkurencingumo didinimui išmokėtos ES struktūrinės paramos poveikis 
energetikos sektoriui 

Metai Poveikis energetikos sektoriui 

Sukurtai pridėtinei 
vertei, mln. EUR 

Materialinėms 
investicijoms, mln. 

EUR 

Užimtumui, 
žm. 

Darbo 
užmokesčiui, 

EUR 

Eksportui, mln. 
EUR 

2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2009 0.1 2.3 -3.7 1.4 0.0 
2010 1.1 9.6 16.8 4.5 0.3 
2011 2.8 17.3 35.3 6.4 3.8 
2012 4.8 17.4 44.9 8.0 10.3 
2013 6.4 19.3 45.8 10.3 15.2 

2007–2013 15.2 66.1 45.8 10.3 29.6 
2014 7.8 24.9 60.3 13.0 17.2 
2015 9.1 22.0 63.6 15.5 19.4 

2007–2015 32.2 113.2 63.6 15.5 66.3 
2007–2020 69.6 167.3 0.0 6.8 146.6 

 
Energetikos sektorius yra stipriai reguliuojamas valstybės. Tiesioginis ES paramos poveikis 
makroekonominiams rodikliams energetikos sektoriuje daugiausiai pasireiškia per materialinių 
investicijų srautų prieaugį. 2007–2013 m. konkurencingumo didinimui išmokėtos ES struktūrinės 
paramos lėšos (taip pat antriniai pagrindinių makroekonominių rodiklių efektai) turėjo įtakos 
energetikos sektoriaus kuriamai pridėtinei vertei, grynajam eksportui ir užimtumui, vis dėlto šis 
poveikis buvo pakankamai mažos apimties. 2007–2013 m. energetikos sektoriuje papildomai 
sukurta apie 15,2 mln. EUR / 52 mln. Lt pridėtinės vertės nominaliąja išraiška. Pratęsus 
poveikio matavimo laikotarpį iki 2020 m., paramos poveikis papildomos pridėtinės vertės 
kūrimui padidėjo iki beveik 69,6 mln. EUR / 240 mln. Lt. ES struktūrinės paramos intervencijų 
poveikis energetikos sektoriaus eksportui taip pat buvo mažesnis, nes 2007–2013 m. dėl ES 
struktūrinės paramos sektoriaus eksportas buvo 29,6 mln. EUR / 102 mln. Lt didesnis, 
lyginant su situacija be paramos. Pratęsus poveikio skaičiavimą iki 2020 m., poveikis 
eksportui padidėja iki beveik 146 mln. EUR / 506 mln. Lt. 
 
  



 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas 

 

 
96 

Poveikis transporto sektoriui 

25 lentelė. Konkurencingumo didinimui išmokėtos ES struktūrinės paramos poveikis 
transporto sektoriui 

Metai Poveikis transporto sektoriui 

Sukurtai pridėtinei 
vertei, mln. EUR 

Materialinėms 
investicijoms, mln. 

EUR 

Užimtumui, 
žm. 

Darbo 
užmokesčiui, 

EUR 

Paslaugų 
eksportui, mln. 

EUR 

2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2008 0.2 0.8 1.1 0.0 0.0 
2009 47.6 30.5 122.6 1.9 24.1 
2010 68.3 58.4 270.0 5.8 57.0 
2011 114.3 60.4 411.5 7.5 96.3 
2012 179.1 78.8 561.0 9.3 157.4 
2013 259.3 130.6 815.0 12.1 223.7 

2007–2013 669.1 359.7 815.0 12.1 558.7 
2014 303.4 156.9 994.0 15.0 283.8 
2015 258.0 147.6 862.4 17.5 289.7 

2007–2015 1230.6 664.3 562.4 17.5 1132.3 
2007–2020 1546.8 881.8 71.3 6.8 1592.2 

 
Ekonometrinio modeliavimo rezultatai leidžia teigti, kad iš nagrinėjamų sektorių daugiausiai 
ilgalaikės naudos iš ES struktūrinių fondų investicijų gauna būtent transporto sektorius. Paramos 
lėšos darė teigiamą įtaką šiame sektoriuje sukuriamos pridėtinės vertės didėjimui ir darbo vietų 
kūrimui / išsaugojimui, taip pat materialinių investicijų bei paslaugų eksporto apimčių didėjimui, o 
tai iš esmės lėmė sektoriaus konkurencingumo augimą. 
 
2007–2013 m. dėl ES struktūrinės paramos intervencijų transporto sektoriuje sukurta 
0,7 mlrd. EUR / 2,3 mlrd. Lt nominalios pridėtinės vertės, o kartu su prognoze iki 2015 m. – 
1,2 mlrd. EUR / 4,2 mlrd. Lt, lyginant su situacija, jei nebūtų gauta ES struktūrinių fondų paramos. 
Darant prielaidą, kad iki 2020 m. transporto sektoriui bus išmokėta 0,6 mlrd. EUR / 2,1 mlrd. Lt 
paramos lėšų173, papildomai sukurta pridėtinė vertė nominaliąja išraiška sudarys 1,5 mlrd. EUR / 
5,3 mlrd. Lt, o paramos efektyvumo koeficientas sieks 2.5. Didžiausią poveikį materialinių 
investicijų ir paslaugų eksporto srityje transporto sektorius pajus 2013–2015 m., kai 
investicijų ir eksporto apimtis padidės atitinkamai vidutiniškai 20 proc. ir 9 proc., lyginant 
su scenarijumi be paramos. 
 
Nagrinėjant paramos socialinį poveikį, atlikti skaičiavimai rodo, kad iš viso 2007–2013 m. buvo 
naujai sukurta ir išsaugota apie 3 tūkst. sąlyginių darbo vietų t. y. tokių darbo vietų, kuriose 
asmenys dirba visą darbo dieną. Panašus poveikis išlieka iki 2015 m. pabaigos, tačiau 2020 m. 
prognozuojamas dėl ES struktūrinės paramos transporto sektoriuje sukurtų / išsaugotų darbo vietų 
skaičius sumažės iki 0,2 tūkst. 
 
Apibendrinant galima teigti, kad ES struktūrinių fondų paramos poveikio vertinimo rezultatai 
liudija, jog pagrindiniai konkurencingumo didinimui išmokėtos ES struktūrinės paramos ilgalaikės 
naudos gavėjai yra pramonės ir transporto sektoriai, kuriuose pridėtinės vertės kūrimo, darbo 
vietų išsaugojimo, investicijų pritraukimo bei prekių ir paslaugų eksporto apimčių augimo nauda 
pasireiškė labiausiai. 
 

                                                 
173 Projektų vykdytojams skirta paramos suma. 
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7.3 KONKURENCINGUMUI DIDINTI SKIRTOS ES STRUKTŪRINĖS 
PARAMOS POVEIKIS KONKURENCINGUMO RODIKLIAMS 

ES struktūrinės paramos poveikis konkurencingumo rodikliams vertintas, taikant 
makroekonometrinio modeliavimo ir teorija grįsto poveikio vertinimo metodus. Šiame vertinime 
buvo atrinkti 29 rodikliai, kuriems poveikį galėjo daryti ES investicijos konkurencingumo didinimo 
srityje. Makroekonometrinio modeliavimo metodas buvo pritaikytas, analizuojant tuos rodiklius, 
apie kuriuos pateikiama ketvirtinė informacija Statistikos departamento duomenų bazėje 
(12 rodiklių). Tačiau makroekonometrinio modeliavimo metodas buvo tinkamas, analizuojant ne 
visus rodiklius (pavyzdžiui, patentų skaičius, verslo ir viešojo sektoriaus išlaidos MTTP ir kt.), todėl 
modeliavimo rezultatus papildė teorija grįstas poveikio vertinimas. 
 
Teorija grįstas poveikio vertinimas vadovavosi pokyčio teorija ir siekė rekonstruoti priežastinius 
mechanizmus. Teorijos buvo apibrėžiamos kaip politikos formuotojų ar konkrečias priemones 
administruojančių institucijų atstovų prielaidos (angl. assumptions) apie tai, kaip intervencijų lėšos 
turėtų prisidėti prie siekiamų įgyvendinti pokyčių.174 Problemų, remiamų veiksmų, sukuriamų 
produktų ir rezultatų (konkrečių pokyčių) bei jiems įtaką darančių išorinių veiksnių grandinė buvo 
apibūdinta kaip intervencijos logika. Kiekvienai intervencijų subgrupei buvo nubraižyti intervencijų 
logikos modeliai, kuriuos braižant buvo atsižvelgta į 2014–2020 m. Europos Komisijos įvestas 
naujoves, 175, t. y. vertinant poveikį buvo nagrinėjama tiek ES paramos įtaka, tiek kiti veiksniai, darę 
įtaką planuotam intervencijų poveikiui. Poveikio vertinimo samprata pristatoma paveiksle, o toliau 
atliekama detali ES paramos ir išorinių veiksnių poveikio konkurencingumo rodikliams analizė. 
 
15 paveikslas. Poveikio vertinimo modelis 

 
 
 

                                                 
174 European Commission. Theory-Based Evaluation. Detalesnė informacija adresu: 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/pdf/impact/theory_impact_guidance.pdf>. 
175 European Commission. The Programming Period 2014–2020. Guidance Document on Monitoring and Evaluation – 
European Regional Development Fund and Cohesion Fund. Concepts and Recommendations. October 2013. 
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26 lentelė. Konkurencingumo didinimui išmokėtos ES struktūrinės paramos poveikis pagrindiniams konkurencingumo 
rodikliams: makroekonometrinio modeliavimo rezultatai 

Metai Poveikis 

Darbo 
našumui, 

EUR 

Užimtumo 
lygiui (15-

64 m. amžiaus 
gyv.), proc. 

Transporto ir 
saugojimo 

daliai 
bendros 

pridėtinės 
vertės 

struktūroje, 
proc. 

Prekių ir 
paslaugų 

eksportui, 
lyginant su 
BVP, proc. 

BVP, 
tenkančiam 

vienam 
gyventojui 

perkamosios 
galios 

standartais 

SVKI 
pokyčiams, 

proc. 

Transporto 
paslaugų 

eksportui, 
lyginant su 
BVP, proc. 

Santykiniams 
kainų 

lygiams (ES 
27=100) 

Kasybos ir 
karjerų 

eksploatavimo, 
apdirbamosios 

gamybos, 
išskyrus 

mineralinio 
kuro, 

lietuviškos 
kilmės prekių 

eksportui, 
lyginant su 

BVP, proc.176 

TUI, 
lyginant su 
BVP, proc. 

2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 
2008 0.01 0.00 -0.01 -0.04 14.97 0.00 -0.01 0.00 -0.02 1.78 
2009 0.09 0.00 0.08 -0.26 137.51 0.01 0.01 0.04 -0.08 4.89 
2010 0.15 0.09 0.06 -1.57 233.64 0.07 0.08 0.18 -0.23 7.88 
2011 0.19 0.17 0.13 -1.57 300.78 0.12 0.14 0.25 -0.62 10.70 
2012 0.24 0.21 0.35 -1.35 350.05 0.10 0.35 0.31 -0.63 13.21 
2013 0.29 0.22 0.52 -2.60 458.84 0.09 0.47 0.38 -0.85 15.78 

2007–2013 0.29 0.22 0.52 -2.60 458.84 0.09 0.47 0.38 -0.85 15.78 
2014 0.32 0.29 0.57 -3.04 517.55 0.11 0.56 0.49 -1.07 18.66 
2015 0.36 0.33 0.32 -2.28 587.66 0.12 0.46 0.57 -1.00 16.87 

2007–2015 0.36 0.33 0.32 -2.28 587.66 0.12 0.46 0.57 -1.00 16.87 
2007–2020 0.10 0.06 0.00 -0.47 123.05 0.00 -0.02 0.23 -0.22 12.25 

 
 

                                                 
176 Šis rodiklis yra naudojamas kaip „Kasybos ir karjerų eksploatavimo, apdirbamosios gamybos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, parduota produkcija ne Lietuvos 
rinkai, proc.“ rodiklio analogas. 
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Poveikis tiesioginiams konkurencingumo rodikliams 

1. VERSLO ĮMONIŲ LĖŠŲ DALIS BENDROSIOSE IŠLAIDOSE MTEP, PALYGINTI SU BVP, PROC. 
Rodiklio pokyčiams 2007–2013 m. didelį poveikį darė finansinė krizė, tačiau, skiriant ES 
struktūrinės paramos lėšas ir skatinant verslo investicijas į MTEP, buvo išvengta drastiško rodiklio 
kritimo. Prie rodiklio pokyčių labiausiai prisidėjo Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijų 
subgrupės priemonės („Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“ ir „Inočekiai LT“). 
 
16 paveikslas. Verslo įmonių lėšų dalis bendrose išlaidose MTEP, lyginant su BVP, proc. 

 
 
ES paramos poveikis: vidutinis. 2007–2013 m. verslo įmonių išlaidos MTEP Lietuvoje sudarė 
541,73 mln. EUR / 1,87 mlrd. Lt, o pagal ES struktūrinės paramos lėšomis remtas priemones 
pritrauktos privačios investicijos177 – 92,47 mln. EUR / 319,3 mln. Lt, t. y. 17 proc. visų to 
laikotarpio verslo išlaidų MTEP Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad krizės kontekste ES 
parama prisidėjo prie MTEP skiriamų verslo įmonių lėšų dalies išlaikymo. Atliktos įmonių 
apklausos178 rezultatai (mikro lygiu) rodo, kad beveik pusė apklaustų įmonių, gavusių paramą 
inovacijų diegimui ir plėtrai, teigė, jog būtent ES parama skatino investuoti į mokslinių tyrimų 
vykdymą ir jų rezultatų taikymą. 11 proc. apklaustų įmonių nurodė, jog investuoti į mokslinius 
tyrimus jas skatino taikomos mokestinės lengvatos. 
 
Vertinant poveikio tvarumą, paminėtina, kad ES parama prisidėjo prie subjektyvių nuostatų 
investicijų į MTEP srityje formavimosi verslo sektoriuje. 60 proc. apklaustų įmonių, gavusių paramą 
inovacijų diegimui ir plėtrai, nurodė, jog planuoja ir toliau investuoti į mokslinius tyrimus bei jų 
rezultatų taikymą, tęsti pradėtas veiklas, jei tam ir nebus skiriama ES parama. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Rodiklio pokyčiams 2007–2013 m. neigiamos įtakos turėjo ne tik 
ekonominė krizė, kuri mažino verslo išlaidas MTEP, bet ir šalies ekonominė struktūra, kurioje 
mokslui ir žinioms imlių įmonių skaičius yra pakankamai mažas, todėl ir investicijos į mokslinius 
tyrimus ne visoms verslo įmonėms yra reikalingos. Investicijas buvo siekiama paskatinti 
mokestinėmis lengvatomis įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus (mažinant pelno mokestį). 
 

                                                 
177 Pritrauktų privačių investicijų rodiklis apskaičiuotas pagal 2014 m. rugpjūčio mėn. duomenis. 2015 m. pabaigoje, 
įvertinus visas pagal priemones pritrauktas privačias lėšas, privačių investicijų suma turėtų sudaryti dar didesnę dalį visų 
šalyje verslo MTEP skirtų išlaidų. 
178 2014 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 5 d. buvo vykdoma elektroninė paramą konkurencingumo didinimui gavusių įmonių 
apklausa pagal 21 į vertinimo objektą patekusią priemonę, diferencijuojant klausimus pagal intervencijų subgrupes. 
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2. VALDŽIOS LĖŠŲ DALIS BENDROSE IŠLAIDOSE MTEP, PALYGINTI SU BVP, PROC. Rodiklio 
pokyčiams didelį poveikį darė ekonominė krizė, nes mažėjo šiai sričiai skiriamas nacionalinis 
finansavimas. Dėl šios priežasties itin svarbios buvo ES struktūrinės lėšos, skirtos MTEP viešosios 
infrastruktūros plėtrai. Atsižvelgiant į strateginę slėnio projektų reikšmę, net ir ekonominės krizės 
metu buvo padidintas finansavimas MTEP viešosios infrastruktūros projektus remiančioms 
priemonėms. Prie rodiklio pokyčių daugiausiai prisidėjo MTEP viešosios infrastruktūros gerinimo 
intervencijų subgrupės priemonės („Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir 
informacijos centro kūrimas“, „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ ir „Inogeb 
LT-2“). 
 
17 paveikslas. Valdžios lėšų dalis bendrose išlaidose MTEP, lyginant su BVP, proc. 

 
 
ES paramos poveikis: stiprus. 2007–2013 m. valdžios (valdžios sektoriaus ir aukštojo mokslo 
sektoriaus) išlaidos MTEP Lietuvoje siekė 1,36 mlrd. EUR / 4,69 mlrd. Lt, o MTEP viešosios 
infrastruktūros gerinimui pagal sutartis skirta parama – 384,70 mln. EUR / 1.328,29 mlrd. Lt, t. y. 
ES paramos lėšos sudarė 28 proc. visų to laikotarpio valdžios sektoriaus MTEP skirtų išlaidų 
Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad ES struktūrinė parama darė reikšmingą poveikį 
valdžios išlaidų MTEP rodikliui, be to, ES struktūrinė parama buvo pagrindinis finansinis šaltinis, 
skirtas MTEP viešosios infrastruktūros kūrimo projektams įgyvendinti. ES struktūrinės paramos 
poveikį mažino ir projektų įgyvendinimą apsunkino nepakankama valstybės lyderystė (bendros 
programos valdymą koordinuojančios institucijos trūkumas, ne itin veiksmingas kompetencijų 
pasidalijimas tarp skirtingų ministerijų ir agentūrų), realaus projektų suformavimo ir atrankos 
patikėjimas mokslo ir verslo interesų grupėms. 
 
Vertinant poveikio tvarumą, pastebėtina, kad egzistuoja objektyvios sukurtų rezultatų tolimesnio 
naudojimo prielaidos, nes buvo patvirtinta atnaujinta integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų 
(slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija, kurioje numatytas bendrų mokslo ir verslo projektų 
įgyvendinimas pagal sumanios specializacijos kryptis, naudojantis sukurta infrastruktūra. Be to, 
nuo efektyvaus ES paramos lėšomis sukurtos infrastruktūros naudojimo priklausys ir poveikis 
verslo bei mokslo bendradarbiavimo skatinimui. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Rodiklio pokyčiams įtaką darė ne tik ekonominė krizė, bet ir 
administraciniai veiksniai, pavyzdžiui, autonomijos suteikimas mokslo ir studijų institucijoms 
(tyrimų institutų tinklo optimizavimas). 
 
3. EUROPOS PATENTŲ BIURUI PATEIKTŲ PARAIŠKŲ SKAIČIUS. Rodiklis 2007–2013 m. 
nuosekliai didėjo, tik ekonominės krizės piko metu buvo smukęs. Paminėtina, kad patentų skaičiaus 
rodikliai ne visai atspindi realią situaciją šalyje, nes įmonės dažnai tiesiog nepatentuoja savo 
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išradimų dėl didelių finansinių kaštų. Prie rodiklio kaitos daugiausiai prisidėjo Inovatyvių įmonių 
skatinimo intervencijų subgrupei priskirtos priemonės (labiausiai – „Intelektas LT“). 
 
18 paveikslas. Europos patentų biurui pateiktų paraiškų skaičius 

 
 
4. JAV PATENTŲ IR PREKIŲ ŽENKLŲ TARNYBAI (USPTO) PATEIKTŲ PARAIŠKŲ SKAIČIUS. 
Rodiklio reikšmės 2007–2013 m. svyravo ir buvo ypač sumažėjusios ekonominio sunkmečio metu. 
 
19 paveikslas. JAV patentų ir prekių ženklų tarnybai pateiktų paraiškų skaičius 

 
 
ES paramos poveikis: vidutinis. 2007–2013 m. Lietuva pateikė 97 paraiškas Europos patentų 
biurui, o pagal priemonę „Intelektas LT“ paramą gavusios įmonės šiai institucijai pateikė 10 
paraiškų, kurios sudarė 10 proc. bendro per visą laikotarpį Europos patentų biurui pateiktų 
paraiškų skaičiaus. ES paramos poveikį rodiklio dinamikai reikėtų įvertinti dar kartą, pasibaigus 
projektų įgyvendinimo procesui ir užfiksavus galutinį pagal priemonę „Intelektas LT“ paramą 
gavusių įmonių pateiktų paraiškų skaičių. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Rodiklio pokyčiams neigiamą įtaką darė ne tik ekonominė krizė, 
bet ir dideli finansiniai išradimų patentavimo kaštai, dėl kurių įmonės ne visuomet patentavo savo 
išradimus. Didelės finansinės išlaidos yra vienas iš esminių veiksnių, apsunkinančių išradimų 
patentavimą verslo subjektams. Prie patentavimo skatinimo buvo siekiama prisidėti nuo 2014 m. 
pradėjus taikyti patentų paieškos procedūros išlaidų kompensavimo mechanizmą, atliekant įmonės 
sukurto išradimo naujumo paiešką. 
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5. TYRĖJŲ SKAIČIUS, TENKANTIS TŪKST. DARBO JĖGOS. Rodiklis 2007–2013 m. nuosekliai 
didėjo, o prie jo augimo prisidėjo ES struktūrinės paramos intervencijos. Tyrėjų179 skaičiaus augimo 
buvo siekiama, remiant mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus) įdarbinimą pagal darbo 
sutartis viešajame sektoriuje ir privačiose įmonėse. Prie viešajame sektoriuje įdarbintų tyrėjų 
skaičiaus didėjimo labiausiai prisidėjo Tyrėjų gebėjimų stiprinimo intervencijų bei Inovacijų 
sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijų subgrupėms priskirtos priemonės. Daugiausiai 
buvo įdarbinta pagal priemones „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė 
dotacija)“ (785 tyrėjai) ir „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal 
nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ (446 tyrėjai). Tyrėjų įdarbinimas privačiame 
sektoriuje buvo remiamas pagal Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijų subgrupės priemones, o 
daugiausiai ilgalaikių tyrėjų darbo vietų smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse buvo sukurta pagal 
priemones „Intelektas LT“ (258 vietos) ir „Intelektas LT+“ (91 vieta). Pastebėtina, kad 2015 m. 
pabaigoje, kai bus baigti vykdyti visi projektai, privačiame ir viešajame sektoriuje įdarbintų tyrėjų 
skaičiaus rodiklis turėtų būti didesnis. 
 
20 paveikslas. Tyrėjų skaičius tūkst. gyventojų 

 
 
ES paramos poveikis: stiprus. 2013 m. Lietuvoje tyrėjų skaičius siekė 18.083 asmenis, iš kurių 
3.455 tyrėjai dirbo verslo sektoriuje, o likusieji – viešajame sektoriuje. ES struktūrinės paramos 
lėšomis pagal konkurencingumo didinimui skirtas priemones 2007–2013 m. viešajame sektoriuje 
buvo įdarbinti 1.907 tyrėjai, o verslo įmonėse – 367 tyrėjai. Galima daryti prielaidą, kad ES paramos 
lėšomis buvo įdarbinta apie 12 proc. visų šalyje dirbusių tyrėjų, iš kurių dėl ES investicijų viešajame 
sektoriuje – apie 10,5 proc. visų tame sektoriuje dirbusių tyrėjų, o privačiajame sektoriuje – apie 
10,6 proc. visų verslo sektoriuje dirbusių tyrėjų. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, jog ES struktūrinė 
parama darė reikšmingą poveikį tyrėjų skaičiaus didėjimui Lietuvoje. Didesnį įdarbintų tyrėjų 
skaičių viešajame sektoriuje lėmė tiek projektų specifika, tiek Lietuvos ekonomikos struktūra 
(pakankamai mažas verslo įmonių, kurios būtų imlios mokslo rezultatų taikymui, skaičius). 
 
Nagrinėjant tyrėjų skaičiaus dinamiką Lietuvoje, yra itin svarbus poveikio tvarumo rodiklis, 
matuojantis, koks procentas įdarbintų tyrėjų išsilaiko darbo vietoje pasibaigus projektų 
įgyvendinimui. Duomenys apie šio rodiklio pasiekimą bus surinkti 2016 m., kai bus baigti vykdyti 
visi pradėti projektai. 
 

                                                 
179 Remiantis Statistikos departamento pateikta rodiklio skaičiavimo metodologija, tyrėju vadinamas aukštąjį išsilavinimą 
turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas 
ar vadovaujantis MTEP projektams. Išsamiau: Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 
statistinio tyrimo metodika, patvirtinta 2014 m. sausio 22 d. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 
įsakymu Nr. DĮ-32. 
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Kitų veiksnių poveikis: vidutinis. Tyrėjų skaičiaus dinamikai privačiame sektoriuje ir jų 
įdarbinimui įmonėse įtaką darė tokie veiksniai kaip griežtos valstybės pagalbos taisyklės, taip pat 
Lietuvos ekonomikos struktūra (dėl pakankamai mažo mokslui imlių įmonių skaičiaus privačiame 
sektoriuje egzistuoja ir mažesnis tyrėjų poreikis), nepakankamos mokslo rezultatų naudojimo 
versle tradicijos. 
 
6. DARBO NAŠUMAS (PER DARBO VALANDĄ SUKURTA PRIDĖTINĖ VERTĖ EUR). Rodiklio 
dinamikai 2007–2013 m. įtaką darė ekonominė krizė, tačiau 2013 m. darbo našumas Lietuvoje jau 
buvo didesnis nei iki kriziniu laikotarpiu. 
 
21 paveikslas. Darbo našumas (per valandą sukurta pridėtinė vertė) 

 
 
ES paramos poveikis: vidutinis. Visos konkurencingumo didinimui skirtos ES struktūrinės 
paramos intervencijos prisidėjo prie rodiklio pokyčių, tačiau didžiausią įtaką jam darė tiesiogiai į 
verslo produktyvumo didinimą orientuotos Įmonių veiklos produktyvumo didinimo intervencijų 
subgrupės priemonės („Lyderis LT“, „Procesas LT“, „Invest LT-2“). Vertinimo metu atliktos įmonių 
apklausos rezultatai (mikro lygiu) rodo, kad apie 65 proc. apklaustų įmonių, gavusių paramą veiklos 
produktyvumui didinti, teigė, jog dėl ES paramos lėšų darbo našumas išaugo. 
 
Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai (makro lygiu) papildo pirminius duomenis ir 
atskleidžia, kad dėl ES paramos darbo našumas 2007–2013 m. buvo 0,29 EUR / 1,01 Lt didesnis, 
lyginant su scenarijumi be paramos, o 2007–2015 m. – 0,36 EUR / 1,25 Lt didesnis, lyginant su 
scenarijumi be paramos. Atsižvelgiant į lentelės duomenis, galima matyti, kiek mažesnis darbo 
našumas būtų buvęs konkrečiais metais, jei nebūtų buvusios investuotos konkurencingumo 
didinimui skirtos ES paramos lėšos. Pavyzdžiui, 2013 m. darbo našumas šalyje būtų buvęs 0,29 EUR 
mažesnis ir siekęs 10,3 EUR, tačiau dėl ES paramos lėšų darbo našumo rodiklis buvo didesnis ir 
sudarė 10,6 EUR per valandą sukurtos pridėtinės vertės. 
 
Nagrinėjant poveikio tęstinumą, pastebėtina, kad ES struktūrinės paramos poveikis darbo našumui 
tęsis ir pasibaigus paramos lėšų mokėjimui. Pratęsus poveikio vertinimą iki 2020 m., matyti, kad 
darbo našumas šalyje dėl konkurencingumo didinimui išmokėtos paramos bus 0,10 EUR / 0,35 Lt 
didesnis, lyginant su scenarijumi be paramos. 
 
2007–2013 m. susiformavo ir subjektyvios įmonių nuostatos dėl investicijų į veiklos tobulinimą 
svarbos, reikalingos poveikio tvarumui užtikrinti. Daugiau nei 55 proc. apklaustų įmonių, gavusių 
paramą veiklos produktyvumo didinimui, nurodė, jog planuoja toliau investuoti į veiklos 
tobulinimą, o pagrindinės investicijų sritys bus tęstinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir naujų 
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įmonės veiklos valdymo metodų ar sistemų diegimas. Įmonės taip pat yra pasirengusios investuoti į 
e. verslo iniciatyvų diegimą bei esamų gamybos įrenginių modernizavimą. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Darbo našumui šalies įmonėse, o kartu ir bendram dabro našumo 
rodikliui įtaką darė trijų tipų veiksniai: pramonės lygio veiksniai (valstybės įsikišimas, įstatymų 
našta, vietinės sąjungos, politiniai sprendimai), įmonės lygio veiksniai (su valdymu susiję veiksmai, 
pavyzdžiui, planavimas, vadovavimas projektui) ir projekto lygio veiksniai (su darbuotojais susiję 
veiksniai, pavyzdžiui, motyvacija, patirtis, įgūdžiai, apmokymas).180 
 
7. PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTAS, PALYGINTI SU BVP, PROC. Rodiklio dinamikai 2007–
2013 m. poveikį darė ekonominė krizė, tačiau ES kontekste Lietuvos eksporto augimas vis tiek buvo 
vienas iš didžiausių. Nepaisant to, kad nagrinėjamu laikotarpiu pagrindinės Lietuvos 
eksportuojamos prekės mažai keitėsi (išskyrus tai, kad itin sumažėjo tradicinio sektoriaus – 
tekstilės – dalis eksporto struktūroje), tačiau eksporto struktūroje atsirado nauji sektoriai. 
Eksporto didinimo tiesiogiai siekė Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijų 
subgrupei priskirtos priemonės („Inoklaster LT“), Įmonių veiklos produktyvumo didinimo 
intervencijų subgrupei priskirtos priemonės („Lyderis LT“, „E-verslas LT“, „Procesas LT“) bei 
Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo intervencijų subgrupei priskirtos priemonės 
(„Naujos galimybės“, „Invest LT-2“, „Asistentas-1“, „Asistentas-3“). 
 
22 paveikslas. Prekių ir paslaugų eksportas, lyginant su BVP, proc. 

 
 
ES paramos poveikis: silpnas – trumpuoju laikotarpiu, vidutinis – ilguoju laikotarpiu. 
Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai (makro lygiu) rodo, kad 2007–2013 m. 
konkurencingumo didinimui išmokėtos ES struktūrinės paramos lėšos kilstelėjo eksportą. Dėl ES 
paramos lėšų Lietuvos eksportas 2007–2013 m. buvo 1,018 mlrd. EUR didesnis, lyginant su 
scenarijumi be paramos, o 2007–2015 m. – 1,835 mlrd. EUR didesnis, lyginant su situacija be 
paramos. Vis dėlto paminėtina, kad ES struktūrinės paramos investicijos gerokai padidino vidaus 
vartojimą, tačiau trumpuoju laikotarpiu mažiau prisidėjo prie eksporto augimo. Eksportą stipriau 
veikė paklausos pokyčiai užsienio rinkose. Tai lėmė neigiamą paramos poveikį bendro šalies 
eksporto santykiui su BVP, kuris 2007–2013 m. buvo 2,60 proc. punkto mažesnis, lyginant su 
situacija be paramos, o 2007–2015 m. – 2,28 proc. punkto mažesnis, lyginant su situacija be 
paramos. 
 

                                                 
180 Lukumon O. Oyedele et al, Critical Factors Afecting Effective Management of Site Personnel and Operatives in Confined 
Site Construction. International Journal of Information Technology Project Management. 2013, 4(2). 
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Vertinimo metu atliktos įmonių apklausos rezultatai (mikro lygiu) rodo, kad apie 62 proc. apklaustų 
įmonių, gavusių paramą inovacijų diegimui ir plėtrai, taip pat apie 67 proc. apklaustų įmonių, 
gavusių paramą veiklos produktyvumo didinimui, ir net 90 proc. apklaustų įmonių, gavusių paramą 
eksporto skatinimui ir verslo internacionalizavimui, teigė, kad dėl ES paramos lėšų įmonės 
eksportas padidėjo ar padidės artimiausiu metu. 
 
Nagrinėjant poveikio tvarumą, pastebėtina, kad ilguoju laikotarpiu pirminiai (daugiausiai paklausos 
pusės sukelti) paramos poveikiai ims silpnėti, o kiekybinis materialinių investicijų augimas ilguoju 
laikotarpiu ženkliai padidins šalies eksporto galimybes užsienio rinkose. Makroekonometrinio 
modeliavimo rezultatai rodo, kad dėl ES paramos lėšų poveikis eksportui bus didžiausias būtent 
2020 m., kai Lietuvos prekių ir paslaugų eksportas bus 2,997 mlrd. EUR didesnis, lyginant su 
situacija be paramos. Atitinkamai mažės neigiamas paramos poveikis prekybos balansui, nes 
2020 m. prekių ir paslaugų eksporto santykis su BVP bus 0,47 proc. punkto mažesnis, lyginant su 
situacija be paramos. 
 
2007–2013 m. susiformavo ir subjektyvios paramą gvausių įmonių nuostatos dėl investicijų į 
eksportą svarbos, reikalingos poveikio tvarumo užtikrinimui. Daugiau nei 60 proc. apklaustų 
įmonių, gavusių paramą eksporto skatinimui ir verslo internacionalizavimui, nurodė, kad 
artimiausiu metu ketina didinti eksportą esamose rinkose ar pradėti eksportuoti į naujas rinkas. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Rodiklio pokyčiams 2007–2013 m. didžiausią įtaką darė 
ekonominė krizė ir paklausos pokyčiai užsienio rinkose, taip pat dolerio ir euro kursų svyravimai, 
kurie lėmė eksporto diversifikaciją, geopolitiniai veiksniai (sumažėjęs eksportas į Rusiją ir 
atitinkamai išaugęs eksportas į naujas rinkas, pavyzdžiui, Aziją, Afriką, Pietų Ameriką), kurie keitė 
eksporto rinkas. 
 
8. AUKŠTŲJŲ IR VIDUTINIŠKAI AUKŠTŲ TECHNOLOGIJŲ PREKIŲ EKSPORTAS, PALYGINTI SU 
VISU EKSPORTU, PROC. Didžiausia rodiklio reikšmė buvo užfiksuota 2007 m., o, prasidėjus 
ekonominei krizei, sumažėjo ir kol kas nesugrįžo į iki krizės buvusį lygį, nepaisant po krizės 
atsigaunančio Lietuvos ūkio. Proveržio aukštųjų technologijų prekių eksporto srityje nebuvo 
pasiekta ir Lietuvos vieta tarptautiniame darbo pasidalijime nelabai pasikeitė (šalis toliau 
orientuojasi į paprastos lengvosios ir sunkiosios produkcijos eksportą, o aukštųjų ir vidutinių 
technologijų prekių eksporto dalis nėra didelė). 
 
23 paveikslas. Aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų prekių eksportas, lyginant su 
visu eksportu, proc. 
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ES paramos poveikis: silpnas. ES paramos investicijos (Inovatyvių įmonių skatinimo 
intervencijos, Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijos, Įmonių veiklos 
produktyvumo didinimo intervencijos, Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo intervencijos) 
prisidėjo prie aukštųjų technologijų prekių eksporto skatinimo, tačiau didžiausią įtaką rodiklio 
kaitai darė ne ES investicijos, o išoriniai veiksniai, susiję su bendromis Lietuvos eksporto 
tendencijomis. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų prekių eksporto 
dalies mažėjimą pirmiausiai lėmė spartesnis kitų ekonomikos sektorių, kurie nepatenka į aukštųjų 
technologijų sektorių, eksporto augimas pokriziniu laikotarpiu, užgožęs aukštųjų technologijų 
eksportą. Lietuva turi stiprų vidutinio ir žemiausio lygio pramonės sektorių (naftos, maisto, žemės 
ūkio produktai, baldai ir transporto bei mechaniniai įrenginiai, reeksportavimo produktai ir kt.), 
kuris sudaro didžiąją dalį eksporto. 2007–2013 m. Lietuvos eksporto rinkoje dominavo žemės ūkio 
ir maisto pramonė, kuri 2012 m. augo sparčiausiai, Mažeikių naftos produkcija, kuri 2013 m. I-ąjį 
pusmetį, palyginti su 2012 m. I-uoju pusmečiu, augo net 27,2 proc., prekių (daugiausiai mašinų, 
mechaninių įrenginių ir transporto priemonių) reeksportas, kuris augo 15 proc. Antroji priežastis, 
lėmusi aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų prekių eksporto mažėjimą, buvo susijusi su tuo, 
kad aukštųjų technologijų sektoriaus sritys, kuriose specializuojasi Lietuva ir kurių eksportui teikia 
pirmenybę (kompiuteriai ir kiti biuro įrenginiai, moksliniai prietaisai, chemijos pramonės 
produktai), dėl ekonominės krizės patyrė didelį nuosmukį ar dėl išaugusios konkurencijos 
nepadidino savo eksporto apimčių. Pavyzdžiui, apie 12 proc. Lietuvos aukštųjų technologijų 
eksporto sudaro kompiuteriai ir kiti biuro įrenginiai, tačiau būtent ši aukštųjų technologijų sritis 
išgyveno didžiausią nuosmukį krizės metu. Aukštųjų technologijų produktai, susiję su farmacija ir 
medikamentais, buvo vienintelė šių technologijų eksporto sritis, kuri tiek Lietuvoje, tiek kitose ES 
šalyse nepatyrė nuosmukio.181 
 
9. KASYBOS IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, APDIRBAMOSIOS GAMYBOS, IŠSKYRUS 
RAFINUOTUS NAFTOS PRODUKTUS, PARDUOTA PRODUKCIJA NE LIETUVOS RINKAI, PROC. 
NUO VISOS PARDUOTOS ATITINKAMOS PRODUKCIJOS. Rodiklis nagrinėjamu laikotarpiu 
nuosekliai didėjo, o jo pokyčiams 2007–2013 m. įtaką darė visos eksporto didinimui skirtos 
intervencijos (pavyzdžiui, Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijos, Įmonių 
veiklos produktyvumo didinimo intervencijos bei Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo 
intervencijos). 
 
  

                                                 
181 Pavyzdžiui, Lietuvoje medicinos ir farmacijos produktų eksportas tolygiai augo visą programavimo laikotarpį. 2007 m. 
šių produktų eksporto vertė sudarė 106,38 mln. EUR, o 2013 m. – jau 0,38 mlrd. EUR. 
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24 paveikslas. Kasybos ir karjerų eksploatavimo parduota produkcija ne Lietuvos rinkai, 
proc. nuo visos parduotos atitinkamos produkcijos 

 
 
ES paramos poveikis: silpnas. Vertimo metu atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai 
(makro lygiu) rodo, kad ES struktūrinės paramos investicijos gerokai padidino vidaus vartojimą, 
tačiau trumpuoju laikotarpiu mažiau prisidėjo prie eksporto augimo, kurį stipriau veikė paklausos 
pokyčiai užsienio rinkose. Tai lėmė neigiamą paramos poveikį pramonės sektoriaus lietuviškos 
kilmės prekių (be mineralinio kuro) eksporto santykiui su BVP, kuris 2007–2013 m. buvo 0,85 
proc. punkto mažesnis, lyginant su situacija be paramos, o 2007–2015 m. – 1 proc. punkto 
mažesnis, lyginant su situacija be paramos. 
 
Nagrinėjant poveikio tvarumą, pastebėtina, kad ilguoju laikotarpiu pirminiai (daugiausiai paklausos 
pusės sukelti) paramos poveikiai ims silpnėti, o kiekybinis materialinių investicijų augimas ilguoju 
laikotarpiu ženkliai padidins šalies eksporto galimybes užsienio rinkose. Dėl šios priežasties mažės 
neigiamas paramos poveikis prekybos balansui ir 2020 m. kasybos ir karjerų eksploatavimo, 
apdirbamosios gamybos, išskyrus mineralinio kuro, lietuviškos kilmės prekių eksporto santykis su 
BVP bus 0,22 proc. punkto mažesnis, lyginant su situacija be paramos. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Rodiklio pokyčiams didesnę įtaką darė paklausos pokyčiai 
užsienio rinkose. 
 
10. INVESTICIJŲ Į PAGRINDINIO KAPITALO FORMAVIMĄ DALIS BVP STRUKTŪROJE, PROC. 
NUO BVP. Rodiklio dinamiką 2007–2013 m. veikė ekonominė krizė, po kurios sumažėjusios 
investicijos į bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą vis dar negrįžo į iki tol buvusį lygį. Rodiklio 
kritimą krizės metu sumažino šioje srityje investuotos ES lėšos, o didžiausią poveikį darė Įmonių 
veiklos ir produktyvumo didinimo intervencijų, Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo 
intervencijų, SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimo intervencijų subgrupėms priskirtos 
priemonės (pavyzdžiui, „Lyderis LT“, „Invest LT“, „Invest LT+“). 
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25 paveikslas. Investicijų į pagrindinio kapitalo formavimą dalis nuo BVP, proc. 

 
 
ES paramos poveikis: stiprus (ypač ilguoju laikotarpiu). Vertinimo metu atlikto 
makroekonometrinio modeliavimo rezultatai (makro lygiu) rodo, kad ES parama turėjo didelį 
poveikį bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui. Dėl ES paramos investicijos į bendrojo 
pagrindinio kapitalo formavimą 2007–2013 m. buvo 1,81 mlrd. EUR / 6,27 mlrd. Lt didesnės, 
lyginant su scenarijumi be paramos, o 2007–2015 m. – 2,92 mlrd. EUR / 10,09 mlrd. Lt didesnės, 
lyginant su scenarijumi be paramos. 
 
Nagrinėjant poveikio tvarumą, pastebėtina, kad ilguoju laikotarpiu, pasibaigus paramos lėšų 
mokėjimui, ES paramos poveikis bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui stiprėja. Pratęsus 
vertinimą iki 2020 m., investicijos į bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą Lietuvoje bus 
3,77 mlrd. EUR / 13,02 mlrd. Lt didesnės, lyginant su scenarijumi be paramos. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Itin didelę įtaką rodiklio kaitai darė ekonominė krizė, nes dėl 
patirtų nuostolių, blogų lūkesčių ir sugriežtintų bankų finansavimo sąlygų itin sumažėjusios įmonių 
investicijos į bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą vis dar negrįžo į iki prieš tai buvusį lygį. 
 
11. VERSLUMO LYGIS (1) – ĮMONIŲ SKAIČIUS TŪKST. GYVENTOJŲ. Rodiklio kaitai 2007–
2013 m. įtaką darė ekonominė krizė, kai bendras įmonių skaičius šalyje sumažėjo dėl įmonių 
bankrotų. 2013 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 68.279 įmonės, o jų skaičius, lyginant su 2012 m., 
išaugo (2012 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 65.781 įmonė). 
 
26 paveikslas. Įmonių skaičius tūkst. gyventojų 
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12. VERSLUMO LYGIS (2) – FIZINIŲ ASMENŲ, UŽSIIMANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA, 
ĮSKAITANT ASMENIS, DIRBANČIUS PAGAL VERSLO LIUDIJIMUS, SKAIČIUS TŪKST. 
GYVENTOJŲ. Rodiklio dinamikai 2007–2013 m. įtaką darė ekonominė krizė, nes, prasidėjus 
nuosmukiui ir išaugus nedarbo lygiui, padidėjo savarankiška veikla užsiimančių asmenų skaičius. 
Atitinkamai atsigaunant šalies ekonomikai ir įmonių rodikliams, mažėjo savarankiška veikla 
užsiimančių žmonių. 2013 m. Lietuvoje savarankiškai dirbo apie 125 tūkst. asmenų. 
 
27 paveikslas. Fizinių asmenų, užsiimančių individualia veikla, skaičius tūkst. gyventojų 

 
 
ES paramos poveikis: silpnas – makro lygiu, vidutinis – mikro lygiu. 2007–2013 m. verslumo 
skatinimui buvo ypač svarbios ES struktūrinės paramos investicijos, išmokėtos pagal Verslumo 
skatinimo ir investicijų pritraukimo intervencijų bei SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių 
gerinimo intervencijų subgrupėms priskirtas priemones („Verslumo skatinimas“, „Subsidijos 
verslumui skatinti“, „Asistentas-3“, „Asistentas-4“, finansų inžinerijos priemonės). Remiantis 
stebėsenos duomenimis, matyti, kad 2007–2013 m. dėl įgyvendintų priemonių buvo įsteigta 
590 naujų verslo subjektų, o tai sudarė apie 0,8 proc. visų 2013 m. pabaigoje šalyje veikusių įmonių 
skaičiaus. Pagal priemonę „Verslumo skatinimas“ iš Verslumo skatinimo fondo buvo suteikta 
daugiau nei 1 tūkst. paskolų, o pagal kitas finansų inžinerijos priemones paremtų SVV subjektų 
skaičius sudarė apie 7 tūkst. Galima teigti, kad ES paramos intervencijų poveikis verslumo 
skatinimui buvo akivaizdus ir pasireiškė daugiausiai per galimybių užsitikrinti verslui reikiamą 
finansavimą didinimą, o tai buvo ypač aktualu ekonominio sunkmečio sąlygomis. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Didžiausią įtaką darė ekonominė krizė, dėl kurios atitinkamai 
sumažėjo bendras įmonių skaičius šalyje, bet išaugo savarankiška veikla užsiimančių asmenų 
skaičius. Taip pat ir gyventojų skaičiaus mažėjimas darė įtaką rodiklių dinamikai, nes, mažėjant 
bendram gyventojų skaičiui, tūkst. gyventojų tenkančių įmonių ar savarankiškai dirbančių asmenų 
skaičiaus rodikliai didėjo. Įmonių steigimąsi buvo siekiama skatinti mokestinėmis lengvatomis 
(pavyzdžiui, pelno mokesčio lengvata mažosioms bendrijoms). 
 
13. TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS, PALYGINTI SU BVP, PROC. Daugiausiai TUI į Lietuvą 
buvo pritraukta 2007 m. (1,48 mlrd. EUR), o rodiklis itin sumažėjo 2008 m., prasidėjus ekonomikos 
krizei. 2007–2013 m. buvo laikomasi užsienio investuotojų pritraukimo strategijos, 
infrastruktūrines intervencijas derinant su individualiomis paskatomis užsienio investuotojams 
(teikiama parama investicijos į gamybos įrenginius, taip pat dalis lėšų skirta darbo užmokesčio 
kompensavimui). Prie TUI pritraukimo daugiausiai prisidėjo Verslumo skatinimo ir investicijų 
pritraukimo intervencijų subgrupei priskirtos priemonės („Invest LT+“, „Invest LT“). Šalies mastu 
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buvo skatinamas užsienio kompanijų paslaugų centrų steigimas, taip pat pavyko pritraukti ir savo 
gamybą į Lietuvą perkėlusias užsienio kompanijas. 
 
28 paveikslas. Tiesioginės užsienio investicijos, palyginti su BVP, proc. 

 
 
ES paramos poveikis: stiprus. Vertimo metu atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai 
(makro lygiu) rodo, kad ES paramos lėšos svariai prisidėjo prie tiesioginių užsienio investicijų 
pritraukimo proceso. Dėl konkurencingumo didinimui skirtos ES paramos 2007–2013 m. TUI 
santykis su BVP buvo 15,78 proc. punkto didesnis, lyginant su scenarijumi be paramos, o 2007–
2015 m. – 16,87 proc. punkto didesnis, lyginant su scenarijumi be paramos. ES finansinė parama 
suteikė Lietuvai konkurencinį pranašumą prieš kitas šalis, kurios tokios paramos užsienio 
investuotojams neteikė, ir turėjo stimuliacinį TUI didėjimui. 
 
Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad ilguoju laikotarpiu, pasibaigus ES paramos lėšų 
mokėjimui, poveikis TUI investicijų pritraukimui susilpnėja, tačiau išlieka pakankamai žymus. 
Pratęsus poveikio vertinimą iki 2020 m., dėl investuotų ES paramos lėšų TUI santykis su BVP bus 
12,25 proc. punkto didesnis, lyginant su scenarijumi be paramos. Prie poveikio tvarumo prisidės ir 
susiformavusios subjektyvios paramą gavusių įmonių nuostatos dėl investicijų Lietuvoje. Vertinimo 
metu apklausus paramą investicijoms gavusias užsienio įmones, paaiškėjo, kad didžioji dalis 
planuoja tolimesnes investicijas Lietuvoje net ir tuo atveju, jei toliau nebus taikomos individualios 
paskatos. Daugiausiai investicijų bus skirta esamų įmonių plėtrai. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. TUI pritraukimui itin didelę įtaką darė tokie veiksniai kaip 
kvalifikuota ir pakankamai pigi darbo jėga, kurią kaip esminį veiksnį įvardijo daugelis investuotojų. 
TUI taip pat lemia rinkų ir klientų artumas, išplėtota infrastruktūra ir logistika, verslo klimatas 
(teisinės ir verslo aplinkos stabilumas, politinės sistemos stabilumas), taikomos mokestinės 
lengvatos (pavyzdžiui, investicinio projekto lengvata, kai bendrovė, vykdanti tokį projektą, gali 
sumažinti apmokestinamąjį pelną). 
 
14. TRANSPORTO IR SAUGOJIMO DALIS BENDROSIOS PRIDĖTINĖS VERTĖS STRUKTŪROJE, 
PROC. Rodiklio pokyčius veikė ekonominė krizė, tačiau transporto ir saugojimo veikla po 
sunkmečio atsigavo gerokai sparčiau nei kitos veiklos sritys, todėl nuo 2009 m. rodiklis didėjo. 
Transporto sektoriui teko didžioji konkurencingumo didinimui 2007–2013 m. skirto finansavimo 
dalis (transporto sektoriui išmokėta apie 40 proc. visų konkurencingumo didinimui išmokėtų lėšų). 
ES struktūrinės paramos intervencijos prisidėjo prie ekonomikos augimo, nes ES investicijos 
transporto sektoriuje davė didelę ir ilgalaikę grąžą (prisidėjo prie transporto sektoriuje sukuriamo 
BVP ir kitų makroekonominių rodiklių didėjimo). 
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29 paveikslas.Transporto ir saugojimo dalis bendrosios pridėtinės vertės struktūroje, proc. 

 
 
ES paramos poveikis: vidutinis. Vertimo metu atlikto makroekonometrinio modeliavimo 
rezultatai (makro lygiu) rodo, kad ES struktūrinės paramos lėšos darė didelį teigiamą poveikį 
transporto sektoriaus pridėtinės vertės bei materialinių investicijų augimui. Dėl ES investicijų 
transporto ir saugojimo dalis bendroje pridėtinės vertės struktūroje 2007–2013 m. buvo 0,52 proc. 
punkto didesnė, lyginant su scenarijumi be paramos, o 2007–2015m. – 0,22 proc. punkto didesnė, 
lyginant su scenarijumi be paramos. 
 
Remiantis lentelės duomenimis, matyti, kiek mažesnė transporto ir saugojimo dalis bendrosios 
pridėtinės vertės struktūroje būtų buvusi konkrečiais metais, jei nebūtų buvusios investuotos 
konkurencingumo didinimui skirtos ES paramos lėšos. Pavyzdžiui, 2013 m. transporto ir saugojimo 
dalis būtų buvusi 0,52 proc. punkto mažesnė ir siekusi 12,38 proc., tačiau dėl ES paramos lėšų 
transporto ir saugojimo dalies bendrosios pridėtinės vertės struktūroje rodiklis buvo didesnis ir 
sudarė 12,9 proc. 
 
Nagrinėjant poveikio tvarumą ir pratęsus vertinimą iki 2020 m., matyti, kad pasibaigus paramos 
lėšų mokėjimui ES investicijų poveikis transporto ir saugojimo daliai bendros pridėtinės vertės 
struktūroje išnyksta. 
 
15. TRANSPORTO PASLAUGŲ EKSPORTAS PALYGINTI SU BVP, PROC. Rodiklio dinamikai įtaką 
darė ekonominė krizė, tačiau transporto paslaugų eksportas po sunkmečio atsigavo pakankamai 
sparčiai ir nuo 2010 m. ėmė nuosekliai didėti. Prie transporto sektoriaus paslaugų eksporto 
didėjimo prisidėjo ES finansinės paramos lėšomis vykdytos Transporto infrastruktūros techninių ir 
saugos parametrų gerinimo ir plėtros intervencijos. 
 
30 paveikslas.Transporto paslaugų eksportas palyginti su BVP, proc. 
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ES paramos poveikis: vidutinis. Vertimo metu atlikto makroekonometrinio modeliavimo 
rezultatai (makro lygiu) rodo, kad ES struktūrinės paramos investicijos darė teigiamą poveikį 
transporto paslaugų eksportui (dėl sektoriaus pridėtinės vertės ir materialinių investicijų augimo). 
Dėl ES investicijų 2007–2013 m. transporto paslaugų eksporto santykis su BVP buvo 0,47 proc. 
punkto didesnis, lyginant su scenarijumi be paramos, o 2007–2015 m. – 0,46 proc. punkto didesnis, 
lyginant su situacija be paramos. Remiantis lentelės duomenimis, matyti, kiek mažesnė transporto 
paslaugų eksporto dalis BVP būtų buvusi konkrečiais metais, jei nebūtų buvusios investuotos 
konkurencingumo didinimui skirtos ES paramos lėšos. Pavyzdžiui, 2013 m. transporto paslaugų 
eksporto dalis BVP būtų buvusi 0,47 proc. punkto mažesnė ir siekusi 8,93 proc. bendrojo vidaus 
produkto, tačiau dėl ES paramos lėšų transporto paslaugų eksporto dalis BVP buvo didesnė ir 
sudarė 9,4 proc. 
 
Nagrinėjant poveikio tvarumą ir pratęsus vertinimą iki 2020 m., matyti, kad pasibaigus paramos 
lėšų mokėjimui ES investicijų poveikis transporto paslaugų eksporto daliai BVP išnyksta. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Didžiausią neigiamą įtaką transporto paslaugų eksportui darė 
ekonominė krizė. Atsižvelgiant į tai, kad didžiausią transporto paslaugų eksporto dalį sudaro 
sausumos eksporto paslaugos, įtaką bendram rodikliui darė krovinių apimties augimas, palanki 
geografinė padėtis ir kol kas žemesnės nei Vakarų šalyse darbo užmokesčio ir degalų sąnaudos. 
Sausumos transporto paslaugų eksportui didelį poveikį turi ir geopolitiniai veiksniai (pavyzdžiui, 
santykiai su Rusija). 
 
16. KROVINIŲ VEŽIMAS KELIAIS, MLN. T. Daugiausiai krovinių keliais vežta 2007 m., o kilus 
ekonominei krizei rodiklis žymiai sumažėjo ir 2013 m. dar nebuvo grįžęs į prieš tai buvusį lygį. 
Investuojant ES struktūrinės paramos lėšas ir gerinant kelių infrastruktūrą, buvo siekiama didinti 
keliais vežamų krovinių apimtį (labiausiai prie šio tikslo prisidėjo priemonė „Transeuropinės 
reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“, 
pagal kurią remtas transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros techninių parametrų 
ir pralaidumo didinimas, jungiamųjų kelių tiesimas ir rekonstravimas, skirtingų lygių sankryžų 
statyba ir rekonstravimas). 
 
31 paveikslas. Krovinių vežimas keliais, mln. t 

 
 
ES paramos poveikis: silpnas. Infrastruktūros gerinimas sudarė prielaidas efektyvesniam 
krovinių gabenimui keliais, tačiau krovinių gabenimo apimties pokyčius daugiau lėmė išorės 
veiksniai. 
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Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Kelių transporto sektorius greičiau atsitiesė po krizės ir krovinių 
gabenimo apimtis pradėjo didėti dėl palankios šalies geografinės padėties, žemesnių nei Vakarų 
Europos šalyse darbo užmokesčio bei degalų sąnaudų. 
 
17. KROVINIŲ VEŽIMAS GELEŽINKELIAIS, MLN. T. 2009 m. krovinių vežimo geležinkeliais 
apimtis itin sumažėjo, o 2013 m. ji dar nebuvo sugrįžusi į anksčiau buvusį buvusį lygį. Geležinkelių 
parametrų gerinimui 2007–2013 m. buvo skirtos ES fondų lėšomis finansuotos Transporto 
infrastruktūros techninių ir saugos parametrų gerinimo ir plėtros intervencijų subgrupei priskirtos 
priemonės („Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų 
gerinimas“ ir „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos 
infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“), pagal kurias remtas regioninės 
reikšmės (jungiamųjų) geležinkelių linijų pralaidumo didinimas, transeuropinės reikšmės 
geležinkelių linijų tiesimas ir modernizavimas, tam tikrų geležinkelio ruožų antrųjų kelių ir 
aplinkkelių tiesimas, geležinkelių eismo valdymo centrų kūrimas, geležinkelių infrastruktūros 
diagnostikos sistemų įrengimas, taip pat infrastruktūros, kurios reikia viešiesiems logistikos 
centrams steigti, sukūrimas. 
 
32 paveikslas. Krovinių vežimas geležinkeliais, mln. t 

 
 
ES paramos poveikis: silpnas. Infrastruktūros gerinimas sudarė prielaidas efektyvesniam 
krovinių gabenimui geležinkeliais, tačiau krovinių gabenimo apimties pokyčius daugiausiai lėmė 
išoriniai veiksniai. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Vienas iš svarbiausių veiksnių, dariusių poveikį krovinių vežimo 
apimties sumažėjimui 2009 m., buvo ekonominė krizė. 2010 m. geležinkeliais vežamas krovinių 
kiekis didėjo, tačiau 2012 m. ir 2013 m. vėl smuko. Pastarajam nuosmukiui didelę įtaką darė 
didėjantys krovinių vežimo tarifai, kurie mažino krovinių gabenimo geležinkeliais patrauklumą 
potencialiems klientams. Lietuvos geležinkeliais vežamų importuojamų krovinių kiekį mažino 
užsienio partnerių veiksmai. Pagrindiniai Lietuvos partneriai vežant krovinius geležinkeliais į 
Klaipėdos uostą yra Baltarusija ir Rusija. 2013 m. kilus ekonominiam konfliktui tarp Baltarusijos ir 
Rusijos trąšų gamyklų bei pasikeitus AB „Klaipėdos nafta“ tiekėjams sumažėjo per Klaipėdos uostą 
importuojamų krovinių srautas ir atitinkamai vežimas geležinkeliais 182 (pavyzdžiui, kroviniams 
vežti į Kaliningradą Rusija gali naudoti keltus). Krovinių vežimams geležinkeliais įtaką daro ir 
geopolitiniai veiksniai, pavyzdžiui, Rusijos ir ES santykiai. 
 

                                                 
182 Lietuvos geležinkeliai. Metinė ataskaita už 2013 m. Detalesnė informacija adresu: 
<http://www.litrail.lt/documents/10291/19071/LT_19.05_www.pdf/052d58f4-c704-4df5-b288-4e1a6d081295>. 
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18. ORO UOSTUOSE APTARNAUTŲ KELEIVIŲ SRAUTAS, MLN. KELEIVIŲ. Rodiklio dinamikai 
didelę įtaką darė ekonominė krizė, nes 2009 m. keleivių srautas oro uostuose buvo drastiškai 
sumažėjęs, tačiau nuo 2010 m. ėmė augti ir žymiai viršijo iki krizės buvusius rodiklius. Tarptautinių 
oro uostų keleivių terminalų išplėtimui buvo skirtos ES investicijos, finansuotos pagal priemonę 
„Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo 
priemonių diegimas“, remiant keleivių terminalų modernizavimą ir plėtrą, oro uostų aerodromų 
modernizavimą ir plėtrą, naujų skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimą, keleivių 
tranzito infrastruktūros plėtrą. 
 
33 paveikslas. Oro uostuose aptarnautų keleivių srautas, mln. keleivių 

 
 
ES paramos poveikis: silpnas. ES fondų investicijos darė teigiamą poveikį oro uostuose 
aptarnautų keleivių srautui, tačiau jos turėjo mažiau įtakos nei išoriniai veiksniai, susiję su 
mokestinėmis lengvatomis ir konkrečiais Lietuvoje 2007–2013 m. vykusiais renginiais. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Prie rodiklio didėjimo labiausiai prisidėjo keleivių skaičiaus 
augimas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, kurį lėmė 2009 m., reaguojant į ekonominę krizę, 
sumažintas oro uosto mokestis. Iš pradžių mokestis vienam keleiviui buvo sumažintas nuo 19 ar 20 
EUR iki 11 EUR, o 2009 m. naujiems reguliariesiems maršrutams keleivio mokestis buvo 
sumažintas iki 1,15 EUR. Rygoje šis mokestis tuo metu siekė beveik 3 EUR, Taline – 9,19 EUR, o 
Varšuvoje – beveik 16 EUR.183 Prie keleivių srauto augimo 2011 m. rugsėjo mėn. prisidėjo Lietuvoje 
vykęs Europos krepšinio čempionatas, o 2013 m. antrąjį pusmetį – Lietuvos pirmininkavimas ES 
Tarybai. 
 
19. GAMTINIŲ DUJŲ VARTOTOJŲ SKAIČIUS. Rodiklis 2007–2013 m. didėjo, o atsigaunant šalies 
ūkiui buvo fiksuojamas spartesnis gamtinių dujų vartotojų skaičiaus augimas.184 Gamtinių dujų 
perdavimo sistemos modernizavimui buvo skirtos ES paramos lėšos, kurias investuojant buvo 
siekiama didinti dujų tiekimo patikimumą ir sudaryti sąlygas integruotis į ES bendrąją gamtinių 
dujų tiekimo rinką. Buvo investuojama į esamų gamtinių dujų perdavimo tinklų ir jų priklausinių 
modernizavimą, naujų gamtinių dujų perdavimo tinklų ir jų priklausinių statybą. 
 
  

                                                 
183 Asta Šerėnaitė, Vilniaus oro uostas: nuo aviacinės krizės iki žemų kainų vežėjų rekordų. Verslo žinios, 2013 m. sausio 
14 d. Detalesnė informacija adresu: <http://vz.lt/article/2013/1/14/vilniaus-oro-uostas-nuo-aviacines-krizes-iki-zemu-
kainu-vezeju-rekordu>. 
184 Detalesnė informacija adresu: <http://www.le.lt/index.php/naujienos/grupes-naujienos/2014-m-devyniu-menesiu-
ab-lietuvos-dujos-veiklos-rezultatai/1299>. 
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34 paveikslas. Gamtinių dujų vartotojų skaičius 

 
 
ES paramos poveikis: silpnas. ES parama turėjo pakankamai nedidelės apimties tiesioginį poveikį 
gamtinių dujų vartotojų skaičiaus didėjimui, nes tam buvo svarbesni kiti veiksniai. 2013 m. 
pabaigoje Lietuvoje buvo apie 2007 km magistralinių dujotiekių, o pagal priemonę „Gamtinių dujų 
perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ nutiesta beveik 138 km magistralinio dujotiekio, t. 
y. beveik 7 proc. bendro dujotiekių tinklo Lietuvoje. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Gamtinių dujų suvartojimas ir naujų vartotojų skaičius priklauso 
nuo ekonomikos ciklo (traukiantis ekonomikai ir mažėjant pramonės gamybai bei vartojimui, 
mažėja ir gamtinių dujų poreikis, naujų vartotojų skaičius). Be to, gamtinių dujų suvartojimas 
Lietuvoje ypač priklauso nuo trąšų gamybos perspektyvų, o gamtinių dujų vartotojų skaičius – nuo 
vis labiau populiarėjančių alternatyvių energijos gamybos būdų. Alternatyvias (atsinaujinančių 
energijos išteklių) technologijas skatina ES ir nacionaliniai strateginiai dokumentai, kur numatoma 
didėjanti alternatyvių energijos šaltinių dalis bendrame energijos balanse, mažėjant iškastinio kuro 
(taip pat ir gamtinių dujų) daliai.185 
 
20. ŠILUMINĖS ENERGIJOS TRANSPORTAVIMO NUOSTOLIAI, PROC. Nuo 1996 m. iki 2010 m. 
šilumos nuostoliai trasose sumažėjo daugiau kaip 2 kartus (nuo 32,3 proc. iki 16,6 proc.). Santykinį 
šilumos nuostolių padidėjimą 2011 m. lėmė didelis (apie 1 TWh) šilumos vartojimo sumažėjimas 
(dėl klimatinių sąlygų ir šilumos taupymo priemonių), lyginant su šilumos nuostolių sumažinimu 
(dėl efektyvesnės šilumos izoliacijos dalyje vamzdynų įrengimo), įgyvendinus šilumos tiekimo 
įmonių patvirtintas investicines programas.186 
 
  

                                                 
185 AB „Amber Grid“. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriais dšimties metų (2013–2022 m.) tinklo plėtros planas. 
2013 m. 
186 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. Šilumos tiekimo bendrovių 2011 metų ūkinės veiklos apžvalga. Detalesnė 
informacija: <http://www.lsta.lt/files/statistika/2011_statistika.pdf>. 
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35 paveikslas. Šilumos technologiniai nustoliai tinkluose, proc. 

 
 
ES paramos poveikis: stiprus. Šilumos tiekimo sistemos modernizavimui skirtos investicijos buvo 
finansuojamos pagal priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, remiant 
susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimą naujais, diegiant naujausias 
technologijas, finansuojant centralizuoto šilumos tiekimo tinklų statybą bei mažinant dėl 
susidėvėjusios šilumos tiekimo sistemos patiriamus šilumos tiekimo nuostolius. ES paramos 
lėšomis buvo modernizuota 720 km centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, o tai sudaro 28 proc. 
bendro šilumos tiekimo trasų ilgio Lietuvoje (jis siekia 2535 km). Dėl įgyvendintų projektų šiluma 
tiekiama patikimiau bei pagerėjo tiekimo kokybė daugiau nei 819 tūkst. vartotojų. 
 
Kitų veiksnių poveikis: vidutinis. Šilumos technologinius nuostolius taip pat lemia klimatinės 
sąlygos, šilumos taupymo priemonės. 
 
21. VIDUTINIS ELEKTROS ENERGIJOS SKIRSTOMAJAME TINKLE NUTRAUKIMŲ SKAIČIUS 
VARTOTOJUI. Rodiklis 2007–2013 m. nuosekliai mažėjo, t. y. persiuntimo paslaugų kokybė nuolat 
gerėjo, trumpėjo nutrūkimų laikas vienam vartotojui per metus ir mažėjo nutrūkimų skaičius 
vienam vartotojui.187 Paminėtina, kad 2013 m. elektros energijos tiekimo rodikliai buvo geriausi 
šalies istorijoje.188 
 
  

                                                 
187 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų 
metinė ataskaita Europos Komisijai už 2012 metus. Vilnius, 2013 m. Detalesnė informacija adresu: 
<http://www.regula.lt/dujos/SiteAssets/rinkos-stebesenos-ataskaitos/ek-2012.pdf>. 
188 Detalesnė informacija adresu: <https://www.lesto.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/archive/elektros-energijos-
patikimuma-xeg4.html>. 
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36 paveikslas. Vidutinis elektros energijos skirstomajame tinkle nutraukimų skaičius 
vartotojui 

 
 
ES paramos poveikis: vidutinis. Skirstomiesiems tinklams skirtos investicijos buvo finansuojamos 
pagal priemonę „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“, pagal kurią remta elektros 
skirstymo linijų, transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba bei modernizavimas, orinių elektros 
linijų keitimas kabelinėmis, siekiant mažinti elektros oro linijų pažeidžiamumą ir gamtos stichijų 
sukeliamą žalą, taip pat elektros tiekimo nutraukimų dėl susidėvėjusios infrastruktūros skaičių. ES 
paramos lėšomis buvo įrengtos ar modernizuotos 34 transformatorių pastotės ir nutiesta apie 
539 km naujų elektros linijų. Atsižvelgiant į tai, kad bendras elektros skirstomųjų tinklų ilgis 
Lietuvoje sudaro daugiau nei 124 tūkst. km, ES lėšomis nutiestų linijų ilgis sudaro vos 0,4 proc. 
bendro šių linijų ilgio Lietuvoje. Bendras 2011–2013 m. AB LESTO nutiestų linijų ilgis Lietuvoje 
siekia 3585 km,189 o ES paramos lėšomis nutiestų linijų ilgis – 15 proc. naujai nutiestų kabelinių 
linijų ilgio. Dėl priemonės įgyvendinimo elektros energijos tiekimas pagerėjo beveik 150 tūkst. 
elektros vartotojų. 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Didelę įtaką elektros energijos tiekimo patikimumui daro 
išoriniai veiksniai, kurių neįmanoma kontroliuoti, pavyzdžiui, gamtos stichijos (stiprus vėjas, 
sniegas, liūtys). 
 
22. PLAČIAJUOSČIO RYŠIO INTERNETO SKVARBA, PROC. Plačiajuosčio ryšio interneto skvarba 
2007–2013 m. nuosekliai didėjo, o tiesioginį poveikį rodiklio kaitai darė būtent ES investicijos į 
plačiajuosčio ryšio interneto plėtrą visose šalies kaimiškose vietovėse (stiprus ES paramos 
poveikis). 2007–2013 m. buvo vykdoma priemonė „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“, kuriai 
skirtos ES paramos lėšos sudarė 51,42 mln. EUR. 2013 m. pabaigoje plačiajuosčio interneto ryšio 
tinklas dengė apie 98 proc. šalies teritorijos, o pagal plačiajuosčio interneto, teikiamo 
šviesolaidinėmis linijomis, skvarbą Lietuva nusileido tik tokioms šalims kaip Pietų Korėja, 
Honkongas, Japonija, Singapūras ir Taivanis. 
 
  

                                                 
189 Per 2011 m. AB LESTO nutiesė 1013 km naujų kabelių linijų, per 2012 m. – 1243 km, o per 2013 m. – 1326 km naujų 
kabelių linijų. 
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37 paveikslas. Plačiajuosčio ryšio interneto skvarba, proc. 

 
 
23. NUOLATINIAI INTERNETO VARTOTOJAI, PROC. Rodiklis 2007–2013 m. nuosekliai didėjo, o 
nuolatinių interneto vartotojų dalis išaugo nuo 30 proc. iki 53 proc. 
 
38 paveikslas. Nuolatiniai interneto vartotojai, proc. 

 
 
ES poveikis: silpnas. ES struktūrinės paramos lėšos, pagal kurias finansuoti IRT sprendimai ir 
infrastruktūros gerinimo intervencijos, prisidėjo prie interneto vartotojų skaičiaus augimo (vis 
daugiau paslaugų perkeliant į e. erdvę gyventojai turėjo daugiau galimybių įvairius reikalus 
tvarkytis internetu). 
 
Kitų veiksnių poveikis: stiprus. Didelę įtaką darė ir kitų sričių informacijos perkėlimas į e. erdvę 
(pavyzdžiui, bankininkystės paslaugos, elektroninė prekyba, žiniasklaidos priemonių informacija ir 
kt.), augantis šalies gyventojų kompiuterinis raštingumas (ypač aktyvus jaunimo naudojimasis 
internetu), išsiplėtęs interneto tinklas ir didėjanti interneto paslaugų teikėjų konkurencija, kuri 
leidžia vartotojams įsigyti pigesnes interneto paslaugas, atsiradę nauji interneto tipai (pavyzdžiui, 
mobilusis internetas, kurio kainos dėl didelės judriojo telefono ryšio operatorių konkurencijos yra 
sąlyginai žemos ir prieinamos ne mažiausias pajamas gaunančioms visuomenės grupėms). 
 
24. PAGRINDINIŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PERKĖLIMO Į INTERNETĄ LYGIS, PROC. Rodiklis 2007–
2013 m. didėjo, o jo kaitai ekonominės situacijos pokyčiai įtakos neturėjo. Viešųjų paslaugų 
perkėlimo į internetą lygis Lietuvoje labai išaugo ir 2013 m. siekė net 91 proc.190 Viešųjų paslaugų 

                                                 
190 Lietuvos statistikos departamentas. Informacinės technologijos Lietuvoje 2014 m. Detalesnė informacija adresu: 
<http://www.ivpk.lt/uploads/Informacin%C4%97s%20technologijos%20Lietuvoje%202014.pdf>. 
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perkėlimas į e. erdvę buvo finansuojamas ES struktūrinės paramos lėšomis (labiausiai prie šio 
tikslo prisiėjo priemonės „Elektrominės valdžios paslaugos“, „Intelektualios valdymo sistemos“, 
„Elektroninės važdios paslaugos savivaldybėse“, „Pažangios elektroninės paslaugos“), kuriant 
interaktyvias viešojo sektoriaus elektronines paslaugas, valstybės biudžetinių įstaigų ir valstybės 
įmonių teikiamas ir administruojamas interaktyvias elektronines paslaugas, skirtas gyventojams ir 
verslui, taip pat savivaldybių administracijų teikiamas ir administruojamas interaktyvias 
elektronines paslaugas gyventojams ir verslui. 
 
39 paveikslas. Viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą lygis, proc. 

 
 
ES paramos poveikis: stiprus. ES investicijos darė didelį poveikį rodiklio kaitai, nes 2013 m. 
pabaigoje Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformoje buvo galima užsisakyti 556 
elektronines paslaugas, o pagal ES lėšomis finansuotas priemones 2007–2013 m. buvo sukurtos 
194 interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos, t. y. 35 proc. visų Lietuvoje veikusių 
elektroninių paslaugų. Iki 2015 m. ES struktūrinės paramos lėšomis planuojama į internetą perkelti 
daugiau nei 500 viešųjų paslaugų. 
 
Kitų veiksnių poveikis: vidutinis. Viešųjų paslaugų perkėlimui į e. erdvę neigiamą įtaką darė 
teisinės bazės pokyčiai, nes pasikeitus teisiniams reikalavimams ir iškilus būtinybei sutvarkyti 
papildomus formalumus kurį laiką negalėjo būti naudojamos jau sukurtos elektroninės paslaugos. 
Perkeliant savivaldos institucijų teikiamas paslaugas į e. edvę, buvo itin svarbus efektyvus 
nacionalinės ir savivaldos institucijų bendradarbiavimas. 
 

Poveikis bendriesiems makroekonominiams rodikliams 

25. ŠALIES ŪKIO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS, EUR. 
Rodiklio dinamikai 2007–2013 m. įtaką darė ekonominė krizė, o investuotos ES struktūrinės 
paramos lėšos prisidėjo prie neigiamų tendencijų sušvelninimo. Vidutinio darbo užmokesčio 
didėjimą šalyje po krizės lėmė trumpalaikiai veiksniai, pavyzdžiui, augę atlyginimai viešajame 
sektoriuje ir didėjanti minimalioji mėnesinė alga.191 Įtakos tam turėjo ir struktūrinės priežastys, 
susijusios su neatitikimu darbo rinkoje tarp darbo įgūdžių paklausos ir pasiūlos. Lietuvoje darbo 
įgūdžiai neatitinka rinkos poreikių, todėl vis didesnė įmonių dalis susiduria su kvalifikuotos darbo 
                                                 
191 2007 m. MMA siekė 173,7 EUR / 600 Lt, o 2008 m. buvo pakelta iki 231,6 EUR / 800 Lt. Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. 
MMA pakilo iki 246 EUR / 850 Lt, nuo 2013 m. sausio 1 d. – iki 289,6 EUR / 1000 Lt. Nuo 2014 m. spalio 1 d. MMA dar 
kartą padidinta ir siekia 300 EUR / 1035 Lt. 
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jėgos trūkumu ir, siekdamos pritraukti specialistų, yra priverstos didinti darbo užmokestį 
darbuotojams. 
 
40 paveikslas. Vidutinis darbo užmokestis, EUR 

 
 
ES paramos poveikis: vidutinis. Vertimo metu atlikto makroekonometrinio modeliavimo 
rezultatai (makro lygiu) rodo, kad ES parama darė poveikį darbo užmokesčio tendencijoms šalyje, 
nes dėl investuotų lėšų 2007–2013 m. darbo užmokestis šalyje buvo maždaug 12,7 EUR / 44 Lt 
didesnis, lyginant su scenarijumi be paramos, o 2007–2015 m. – 18,5 EUR / 64 Lt didesnis, lyginant 
su scenarijumi be paramos. Atsižvelgiant į lentelės duomenis, galima matyti, kiek mažesnis darbo 
užmokestis būtų buvęs konkrečiais metais, jei nebūtų buvusios investuotos konkurencingumo 
didinimui skirtos ES paramos lėšos. Pavyzdžiui, 2013 m. darbo užmokestis šalyje būtų buvęs 12,7 
EUR mažesnis ir siekęs 633,6 EUR, tačiau dėl ES paramos lėšų darbo užmokesčio rodiklis buvo 
didesnis ir siekė 646,6 EUR per mėnesį. 
 
Nagrinėjant poveikio tvarumą, matyti, kad pasibaigus ES lėšų mokėjimui paramos poveikis darbo 
užmokesčiui silpsta, tačiau išlieka. Pratęsus poveikio vertinimą iki 2020 m., galima teigti, kad dėl ES 
paramos darbo užmokestis Lietuvoje bus maždaug 7,2 EUR / 25 Lt didesnis, lyginant su scenarijumi 
be paramos. 
 
26. BENDRASIS VIDAUS PRODUKTAS, TENKANTIS VIENAM GYVENTOJUI PERKAMOSIOS 
GALIOS STANDARTAIS. Rodiklio pokyčiams 2007–2013 m. didžiausią poveikį darė ekonominė 
krizė, dėl kurios 2009 m. vienam gyventojui tenkantis BVP drastiškai sumažėjo. Nuo 2010 m. 
rodiklis pradėjo augti, o pagal BVP vienam gyventojui didėjimo tempus Lietuva buvo viena iš 
pirmaujančių šalių ES. 
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41 paveikslas. BVP vienam gyventojui, perkamosios galios standartais 

 
 
ES paramos poveikis: stiprus. Vertinimo metu atlikto makroekonometrinio modeliavimo 
rezultatai (makro lygiu) rodo, kad ES parama darė didelį poveikį BVP, nes 2007–2013 m. Lietuvoje 
buvo sukurta 3,21 mlrd. EUR / 11,1 mlrd. Lt daugiau BVP, lyginant su scenarijumi be paramos. Tai 
gerokai padidino ir BVP, tenkantį vienam šalies gyventojui perkamosios galios standartais. Vienam 
gyventojui tenkantis BVP naudojamas kaip vienas iš pagrindinių šalies išsivystymo rodiklių, todėl 
galima teigti, kad ES struktūrinė parama prisidėjo, gerinant Lietuvos gyventojų padėtį. 2007–2013 
m. BVP vienam gyventojui buvo 454,39 perkamosios galios standartais didesnis, lyginant su 
situacija be paramos, o 2007–2015 m. – 581,73 perkamosios galios standartais didesnis, lyginant su 
situacija be paramos. 
 
Atsižvelgiant į lentelės duomenis, galima matyti, kiek mažesnis BVP vienam gyventojui būtų buvęs 
konkrečiais metais, jei nebūtų buvusios investuotos konkurencingumo didinimui skirtos ES 
paramos lėšos. Pavyzdžiui, 2013 m. BVP vienam gyventojui šalyje būtų buvęs 458,84 perkamosios 
galios standartais mažesnis ir siekęs 18.641 perkamosios galios standartą, tačiau dėl ES paramos 
lėšų BVP vienam gyventojui rodiklis buvo didesnis ir siekė 19.100 perkamosios galios standartų. 
 
Vertinant poveikio tvarumą, pastebėtina, kad ES paramos poveikis BVP vienam gyventojui mažėja, 
pasibaigus lėšų išmokėjimui, tačiau išlieka pakankamai žymus. Remiantis modeliavimo rezultatais, 
dėl išmokėtų lėšų 2007–2020 m. BVP vienam gyventojui bus 128,82 perkamosios galios standartais 
didesnis, lyginant su situacija be paramos. 
 
27. SANTYKINIAI KAINŲ LYGIAI, PALYGINTI SU ES-27 VIDURKIU (ES-27 = 100). Rodiklio 
pokyčiai iliustruoja, kad santykiniai kainų lygiai buvo didžiausi 2008 ir 2009 m. Vertinimo metu 
atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai (makro lygiu) rodo, kad ES paramos poveikis 
vartotojų kainoms yra gana mažas ir iki 2015 m. sudaro vidutiniškai apie 0,1 proc. punkto didesnę 
metinę infliaciją, lyginant su scenarijumi be paramos. 
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42 paveikslas. Santykiniai kainų lygiai, palyginti su ES vidurkiu 

 
 
ES paramos poveikis: silpnas. Dėl investuotų konkurencingumo didinimui skirtų ES paramos lėšų 
2007–2013 m. santykinių kainų lygių rodiklis buvo 0,38 proc. punkto didesnis, lyginant su 
scenarijumi be paramos, o 2007–2015 m. – 0,57 proc. punkto didesnis, lyginant su scenarijumi be 
paramos. Remiantis lentelės duomenimis, matyti, kad didžiausias ES paramos poveikis 
santykiniams kainų lygiams bus 2015 m., kai šis rodiklis bus 0,57 proc. punkto didesnis, lyginant su 
situacija be paramos. 
 
Nagrinėjant poveikio tvarumą, matyti, kad ilguoju laikotarpiu ES paramos poveikis santykiniams 
kainų lygiams mažėja dėl papildomos infliacijos mažėjimo tendencijos. Dėl šios priežasties 2020 m. 
santykiniai kainų lygiai bus 0,23 proc. punkto didesni, lyginant su scenarijumi be paramos. 
 
28. SUDERINTO VKI PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ POKYČIAI, PROC. Rodiklio pokyčiams 
didžiausią įtaką darė ekonominės krizės pasekmės, kurios labiausiai pasireiškė 2009 m. 
Modeliavimo rezultatai (makro lygiu) rodo, kad ES paramos poveikis vartotojų kainoms yra gana 
mažas ir iki 2015 m. sudaro vidutiniškai apie 0,1 proc. punkto didesnę metinę infliaciją, lyginant su 
scenarijumi be paramos. Dėl šios priežasties ES paramos poveikis su infliacija susijusiam SVKI 
rodikliui yra gana nežymus. 
 
43 paveikslas. SVKI prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, proc. 

 
 
ES paramos poveikis: silpnas. Dėl investuotų ES paramos lėšų 2007–2013 m. SVKI rodiklis 
padidėjo 0,09 proc. punkto, lyginant su scenarijumi be paramos, o 2007–2015 m. – 0,12 proc. 
punkto, lyginant su scenarijumi be paramos. Remiantis lentelės duomenimis, matyti, kad 
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didžiausias ES paramos poveikis SVKI prekių ir paslaugų kainų pokyčiams buvo 2011 ir 2015 m., 
kai SVKI rodiklis padidėjo 0,12 proc. punkto, lyginant su scenarijumi be paramos. 
 
Nagrinėjant poveikio tvarumo tendencijas, pastebėtina, kad 2007–2020 m. ES paramos poveikis 
SVKI išnyksta dėl papildomos infliacijos mažėjimo tendencijos. 
 
29. UŽIMTUMO LYGIS (15–64), PROC. Užimtumo lygiui, kaip ir kitiems rodikliams, didelę įtaką 
darė ekonominės krizės pasekmės. 2010 m. buvo užfiksuota mažiausia rodiklio reikšmė, kuri 
pradėjo didėti nuo 2011 m. Užimtumas didėjo tiek dėl atsigaunančios ekonomikos ir darbo vietų 
pasiūlos, tiek dėl gyventojų emigracijos. 
 
44 paveikslas. Užimtumo lygis, proc. 

 
 
ES paramos poveikis: silpnas. Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai (makro lygiu) rodo, 
kad ES paramos poveikis užimtumo lygiui yra teigiamas. Dėl ES paramos lėšų 2007–2013 m. 
užimtumo lygis Lietuvoje buvo 0,22 proc. punkto didesnis, lyginant su scenarijumi be paramos, o 
2007–2015 m. – 0,33 proc. punkto didesnis, lyginant su situacija be paramos. Remiantis lentelės 
duomenimis, matyti, kad didžiausias ES paramos poveikis užimtumui fiksuojamas 2014 ir 2015 m., 
kai dėl išmokėtos paramos užimtumo lygis Lietuvoje buvo atitinkamai 0,29 ir 0,33 proc. punkto 
didesnis, lyginant su scenarijumi be paramos. Su užimtumo situacija glaudžia susijęs ir nedarbo 
rodiklis. Dėl investuotojų konkurencingumo didinimui skirtų ES paramos lėšų 2007–2013 m. buvo 
sukurta 8,5 tūkst. naujų darbo vietų ir tai lėmė 1 proc. mažesnį nedarbo lygį šalyje nei tuo atveju, jei 
paramos lėšos nebūtų buvusios investuotos. 2014–2015 m. sukurtų darbo vietų rodiklis dar 
padidės (maždaug 30 proc.). 
 
Nagrinėjant poveikio tvarumą, pastebėtina, kad pasibaigus ES paramos lėšų mokėjimui investicijų 
poveikis užimtumui ims silpnėti, bet išliks teigiamas. Pratęsus poveikio vertinimą iki 2020 m., 
užimtumo lygis bus 0,06 proc. punkto didesnis, lyginant su situacija be paramos. Analogiška 
situacija susiklostys ES paramos poveikio nedarbo lygiui atveju. Pasibaigus paramos mokėjimui 
poveikis ims silpnėti ir 2020 m. dėl paramos liks apie 2,1 tūkst. naujai sukurtų ar išsaugotų darbo 
vietų. 
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7.4 APIBENDRINIMAS 

2007–2013 m. ES paramos lėšomis finansuotos konkurencingumo didinimo intervencijos Lietuvoje 
darė teigiamą poveikį, tačiau struktūrinių pokyčių nepaskatino. Tokią situaciją lėmė struktūrinės 
priežastys – žemos pridėtinės vertės ekonomika ir gana menki valstybės pajėgumai. Lietuvos vieta 
tarptautiniame darbo pasidalijime nepasikeitė, nes šalis ir toliau orientavosi į vidutinio ir žemesnio 
lygio pramonės gaminių eksportą, o aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų prekių eksporto 
dalis išliko nedidelė. Proveržio inovacijų diegimo srityje taip pat nebuvo pasiekta, o Lietuvos 
padėtis tarp kitų ES valstybių, vertinant pagal inovacijų diegimo rodiklius, nepasikeitė. 2007 m. 
pagal inovacijų lygį šalyje Lietuva buvo priskirta „besivejančių šalių“ grupei, o 2014 m. – „vidutinių 
novatorių“ kategorijai. Lietuva pagal vertinimą aplenkė tik Lenkiją, Latviją, Rumuniją ir Bulgariją, o 
kitos valstybės, kurios buvo traktuojamos kaip besivejančios, 2014 m. šią grupę paliko. 
 
2007–2013 m. Lietuvoje įgyvendintos konkurencingumo didinimo intervencijos buvo tinkamos, 
taikyti pakankamai standartiniai priemonių rinkiniai, todėl buvo svarbus jų įgyvendinimo procesas. 
Vis dėlto ne visų intervencijų įgyvendinimas buvo sklandus: a) mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
projektų atveju trūko institucinės lyderystės (vienos slėnių kūrimą koordinuojančios agentūros, o 
ne kompetencijų padalijimo skirtingoms institucijoms); b) dėl krizės nebuvo laikomasi priemonių 
įgyvendinimo eiliškumo ir priimami ne visai tinkami administraciniai sprendimai (siekiant 
stimuliuoti ekonomiką, priemonės buvo „paleidžiamos“ vienu metu ir apsunkinamos tiek 
priemonių administravimo procedūros, tiek pareiškėjų galimybės pateikti paraiškas pagal kelias 
priemones). 
 
Apibendrinant ES struktūrinės paramos poveikio konkurencingumo rodikliams vertinimą, galima 
teigti, kad dažniausiai rodiklių pokyčiams šalies mastu didesnę įtaką darė ne ES investicijos, bet kiti 
veiksniai. 2007–2013 m. itin stiprus išorinis veiksnys buvo ekonominė krizė, dėl kurios beveik visų 
rodiklių reikšmės sumažėjo, o kai kurių – dar ir negrįžo į iki ekonominio sunkmečio buvusį lygį. ES 
lėšos pristabdė neigiamą krizės poveikį, o tam tikrais atvejais buvo ir pagrindinis kai kurių veiklų 
finansavimo šaltinis (pavyzdžiui, MTTP viešosios infrastruktūros kūrimo, SVV priėjimo prie 
finansavimo šaltinių gerinimo, IRT sprendimų diegimo, tyrėjų įdarbinimo viešajame sektoriuje ir 
kt.). 
 
27 lentelė. ES paramos poveikis konkurencingumo rodikliams: apibendrinimas 

Rodiklis ES paramos poveikis Kitų veiksnių poveikis 
Stiprus Vidutinis Silpnas Stiprus Vidutinis Silpnas 

Verslo įmonių lėšų dalis bendrose išlaidose MTEP, 
lyginant su BVP, proc. 

      

Valdžios lėšų dalis bendrose išlaidose MTEP, 
lyginant su BVP, proc. 

      

Europos patentų biurui pateiktų paraiškų skaičius       
Pateiktų paraiškų JAV patentų ir prekių ženklų 
tarnybai (USPTO) skaičius 

      

Tyrėjų skaičius, tenkantis tūkst. gyventojų       
Darbo našumas (per darbo valandą sukurta 
pridėtinė vertė) 

      

Prekių ir paslaugų eksportas, lyginant su BVP, 
proc. 

      

Aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų 
prekių eksportas, lyginant su visu eksportu, proc. 

      

Kasybos ir karjerų eksploatavimo, apdirbamosios 
gamybos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, 
parduota produkcija ne Lietuvos rinkai, proc. nuo 
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Rodiklis ES paramos poveikis Kitų veiksnių poveikis 
Stiprus Vidutinis Silpnas Stiprus Vidutinis Silpnas 

visos parduotos atitinkamos produkcijos 
Investicijų į pagrindinio kapitalo formavimą dalis 
BVP struktūroje, proc. 

      

Verslumo lygis – įmonių skaičius tūkst. gyventojų       
Verslumo lygis – fizinių asmenų, užsiimančių 
individualia veikla, įskaitant asmenis, dirbančius 
pagal verslo liudijimus, skaičius tūkst. gyventojų 

      

Tiesioginės užsienio investicijos, lyginant su BVP, 
proc. 

      

Transporto ir saugojimo dalis bendrosios 
pridėtinės vertės struktūroje, proc. 

      

Transporto paslaugų eksportas, lyginant su BVP, 
proc. 

      

Krovinių vežimas keliais, mln. t       
Krovinių vežimas geležinkeliais, mln. t       
Oro uostuose aptarnautų keleivių srautas, mln. 
keleivių 

      

Gamtinių dujų vartotojų skaičius       
Šiluminės energijos transportavimo nuostoliai, 
proc. 

      

Vidutinis elektros energijos skirstomajame tinkle 
nutraukimų skaičius 

      

Plačiajuosčio interneto ryšio skvarba, proc.       
Nuolatiniai interneto vartotojai, proc.       
Pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimo į 
internetą lygis, proc. 

      

Šalies ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto 
darbo užmokestis, EUR 

      

Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam 
gyventojui 

      

Santykiniai kainų lygiai, palyginti su ES-27 
vidurkiu (ES-27=100) 

      

Suderinto VKI prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 
proc. 

      

Užimtumo lygis (15-64 m.), proc.       

 
Remiantis lentelės duomenimis, galima teigti, kad stipriausią poveikį ES struktūrinių fondų lėšos 
darė tokiems rodikliams, kaip investicijos į bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą, BVP augimas, 
TUI pritraukimas, plačiajuosčio ryšio interneto skvarba, viešųjų paslaugų perkėlimas į e. erdvę, 
tyrėjų skaičiaus augimas, valdžios išlaidų MTEP didėjimas). 
 
Apie 70 proc. konkurencingumo didinimui išmokėtų lėšų į Lietuvos ekonomiką įsiliejo per viešojo ir 
privataus sektoriaus materialines investicijas, t. y. buvo skirtos įrenginių pirkimui ir statybos 
darbams. Dėl šios priežasties ES parama darė didžiausią poveikį bendrosioms investicijoms, t. y. 
investicijoms į bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą. 2007–2013 m. dėl ES struktūrinės 
paramos lėšų investicijos į pagrindinio kapitalo formavimą Lietuvoje buvo 1,81 mlrd. EUR / 
6,27 mlrd. Lt didesnės, lyginant su situacija be paramos. Iki 2015 m. poveikis materialinėms 
investicijoms bus dar didesnis – investicijos išaugs 2,92 mlrd. EUR / 10,9 mlrd. Lt, lyginant su 
situacija be paramos. Paminėtina, kad didžiausias ES paramos poveikis bus fiksuojamas ilguoju 
laikotarpiu, nes 2020 m. planuojama pritraukti net apie 3,77 mlrd. EUR / 13,02 mlrd. papildomų 
investicijų. Dėl šių investicijų didėja ir namų ūkių vidaus vartojimas, pavyzdžiui, 2007–2015 m. jis 
išaugs 3,21 mlrd. EUR / 11,1 mlrd. Lt, o iki 2020 m. – 5,3 mlrd. EUR / 18,3 mlrd. Lt. 
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Išskirtinis dėmesys, vertinant šalies konkurencingumą, turi būti skiriamas investiciniams 
procesams, kurie lemia tiek dabartinę, tiek ir būsimą ekonomikos raidą. Be reikšmingo ES paramos 
poveikio bendram pagrindinio kapitalo formavimui, struktūrinių fondų lėšos svariai prisidėjo ir 
prie tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo proceso, o tai lėmė iki 18 proc. punktų didesnį TUI 
santykį su BVP, lyginant su scenarijumi be paramos. Nors šis poveikis ilgainiui silpnėja, 
prognozuojama, kad iki 2020 m. jis išliks ir sieks daugiau nei 10 proc. punktų. 2007–2013 m. 
Lietuvoje buvo laikomasi investuotojų pritraukimo strategijos, individualias paskatas derinant su 
infrastruktūrinėmis intervencijomis, skatinant paslaugų centrų steigimąsi. Užsienio investuotojams 
teikta ES finansinė parama suteikė Lietuvai konkurencinį pranašumą prieš tas šalis, kurios tokių 
paskatų netaikė. 
 
Pakankamai didelė konkurencingumo didinimui išmokėtų ES lėšų dalis buvo investuota į MTTP 
viešosios infrastruktūros kūrimą (slėnių statybas) ir krizės kontekste buvo prisidėta prie MTTP 
skiriamų valdžios lėšų dalies išlaikymo. Paminėtina, kad ES paramos lėšos viešajai infrastruktūrai 
2007–2013 m. sudarė apie 28 proc. visų to laikotarpio valdžios MTTP skirtų lėšų. ES investicijos 
darė teigiamą poveikį ir tyrėjų įdarbinimui, nes ES fondų lėšomis 2007–2013 m. buvo įdarbinta 
apie 12 proc. visų šalyje dirbusių tyrėjų. Tiesa, šiuo atveju svarbiau matuoti poveikio tvarumą, t. y. 
įdarbintų tyrėjų išsilaikymą darbo vietoje pasibaigus projektams. Svarbu paminėti, kad krizės 
kontekste ES parama prisidėjo ir prie verslo įmonių lėšų, skiriamų MTTP, išlaikymo. 2007–2013 m. 
apie 17 proc. verslo išlaidų MTTP Lietuvoje sudarė pagal ES fondų remtas priemones pritrauktos 
privačios investicijos. 
 
Konkurencingumo didinimui skirta ES struktūrinių fondų parama turėjo teigiamą poveikį darbo 
našumui, kuri iki 2015 m. pasireiškė 3 proc. (arba 0,36 EUR / 1,25 Lt) didesniu darbo našumu, 
lyginant su scenarijumi be paramos. Buvo užfiksuotas reikšmingas ES paramos poveikis BVP, nes 
2007–2013 m. šalies BVP padidėjo 3,21 mlrd. EUR / 11,1 mlrd. Lt, o tai gerokai padidino ir BVP, 
tenkantį vienam gyventojui perkamosios galios standartais. 2013–2015 m. vienam gyventojui 
tenkantis bendrasis vidaus produktas vidutiniškai padidėjo 3 proc., lyginant su scenarijumi be 
paramos. Vienam gyventojui tenkantis bendrais vidaus produktas plačiai naudojamas kaip vienas iš 
pagrindinių šalių išsivystymo lygio rodiklių, todėl galima teigti, kad ES struktūrinė parama 
prisidėjo, gerinant Lietuvos gyventojų gyvenamąją situaciją. Pratęsus poveikio vertinimą iki 
2020 m., dėl investuotų ES paramos lėšų BVP padidės beveik 9,12 mlrd. EUR / 31,5 mlrd. Lt, 
lyginant su situacija be paramos. 
 
Mažesnį poveikį konkurencingumui skirtos paramos lėšos darė prekių ir paslaugų eksportui, taip 
pat aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų eksportui. Trumpuoju laikotarpiu prekių ir 
paslaugų eksporto rodiklį labiau veikė paklausos pokyčiai užsienio rinkose, o tai lėmė neigiamą 
eksporto santykį su BVP. Ilguoju laikotarpiu kiekybinis materialinių investicijų augimas padidins 
šalies eksporto galimybes užsienio rinkose, todėl neigiamas paramos poveikis prekybos balansui 
mažės, o eksportas augs (pavyzdžiui, 2020 m. dėl investuotų paramos lėšų eksportas bus 
2,99 mlrd. EUR / 10,32 mlrd. Lt didesnis, lyginant su situacija be paramos). Aukštųjų ir vidutiniškai 
aukštų technologijų prekių eksportą stipriau veikė ne ES parama, bet išoriniai veiksniai: a) spartus 
kitų ekonomikos sektorių, kurie nepriskiriami aukštųjų technologijų sektoriui, eksporto augimas po 
krizės, užgožęs aukštųjų technologijų sektoriaus eksportą; b) didelis faktiškai visų aukštųjų 
technologijų sektoriaus sričių (išskyrus farmaciją) eksporto nuosmukis. 
 
Nagrinėjant ES struktūrinės paramos poveikį atskiriems sektoriams, matyti, kad ilguoju laikotarpiu 
daugiausiai naudos gavo pramonės ir transporto sektoriai, kuriuose pridėtinės vertės kūrimo, 
darbo vietų išsaugojimo, investicijų pritraukimo bei prekių ir paslaugų eksporto apimčių augimo 
poveikis pasireiškė labiausiai. Didžiausią trumpalaikį ES struktūrinės paramos poveikį, kuris 
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persidavė ir šalies BVP augimui, patyrė statybų sektorius, kuriam atiteko didžioji projektų 
įgyvendinimui skirtų lėšų dalis (apie 74 proc.). Statybų sektorius buvo pagrindinis paslaugų 
teikėjas, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus 2007–2013 m., kai daugiausiai 
investicijų skirta būtent infrastruktūros kūrimo darbams. 
 
Didelė dalis 2007–2013 m. konkurencingumo didinimui išmokėtų lėšų (apie 40 proc.) atiteko 
transporto sektoriui, t. y. prisidėjo prie sąlygų konkurencingumui sudarymo ir šalies ekonomikos 
augimo (investicijos į transporto sektorių duoda ilgalaikę grąžą), bet mažiau skatino tiesiogiai su 
konkurencingumu siejamas sritis. Konkurencingumo didinimui išmokėtų paramos lėšų poveikis 
transporto sektoriui buvo ilgalaikis ir labiausiai pasireiškė per transporto sektoriuje sukuriamos 
pridėtinės vertės (kurios didžioji dalis tenka tarptautiniams pervežimams) ir materialinių 
investicijų apimties didėjimą, o tai pagerino transporto paslaugų eksporto galimybes. 
Konkurencingumo didinimu išmokėtos lėšos darė ilgalaikį teigiamą poveikį ir pramonės sektoriui 
(ypač materialinių investicijų augimui, kurios 2014–2015 m. dėl ES investicijų buvo 25 proc. 
didesnės, lyginant su scenarijumi be paramos). 
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STRATEGINĖS IŠVADOS/ PAMOKOS 

Remiantis atlikto Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui 
vertinimo rezultatais, galima išskirti šias svarbiausias strategines išvadas ir pamokas ateinančiam 
programavimo laikotarpiui: 
 

- Pagal konkurencingumui didinti skirtas veiksmų programų priemones 2007–2013 m. 
Lietuvoje buvo investuota 3,9 mlrd. EUR, iš kurių 3,7 mlrd. EUR – ES lėšos. Daugiausiai 
investicijų buvo skirta ekonominės infrastruktūros gerinimui – 57 proc. visos 
konkurencingumui didinti skirtų lėšų sumos (iš jų didžiausia dalis – transporto 
infrastruktūros techninių ir saugos parametrų gerinimui), o mažiausiai ES lėšų – aukštos 
pridėtinės vertės verslo skatinimo intervencijoms, kurioms skirta 17 proc. viso finansinio 
paketo (iš jų didžiausia dalis – MTTP viešosios infrastruktūros gerinimui). 

 
- 2/3 visų konkurencingumui didinti išmokėtų ES paramos lėšų projektų vykdytojai pervedė 

kitiems ūkio subjektams (prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, rangovams). Įvertinus 
investicijų pasiskirstymą pagal tiekėjų sektorius, nustatyta, kad absoliuti dauguma visų 
išmokėtų lėšų – apie 74 proc. – galiausiai atiteko statybų sektoriaus ūkio subjektams. 
Atsižvelgiant į tai, kad didelė dalis 2007–2013 m. ES finansuotų projektų buvo skirta 
infrastruktūrai sukurti ar gerinti, o pagrindinis šių paslaugų teikėjas yra statybų sektorius, 
toks paramos lėšų pasiskirstymas atrodo natūralus. 

 
- Atsižvelgiant į finansinių lėšų pasiskirstymą, galima teigti, kad 2007–2013 m. Lietuvoje 

daugiau investuota į sąlygų didinti konkurencingumą sudarymą, kuriant 
infrastruktūrą, o ne į tiesiogiai su konkurencingumu susijusių sričių skatinimą. Panašios 
intervencijų logikos buvo laikomasi ir kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse, kur ES 
struktūrinė parama pirmiausiai buvo paskirstyta investicijoms į infrastruktūrą, o senosiose 
valstybėse narėse daug didesnė lėšų dalis teko MTTP sričiai ir aplinkos verslui gerinimui. 

 
- 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos investicijos konkurencingumui didinti darė 

teigiamą poveikį Lietuvos ūkio augimui, skatino ekonominę konvergenciją. 70 proc. 
išmokėtų ES paramos lėšų į Lietuvos ekonomiką įsiliejo per viešojo ir privačiojo sektorių 
materialines investicijas, t. y. buvo skirtos įrenginių pirkimui ir statybos darbams, todėl ES 
parama darė didžiausią poveikį investicijoms į bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą. 
Investuotos lėšos makrolygiu taip pat darė teigiamą įtaką tokiems konkurencingumo 
rodikliams kaip užsienio investicijų pritraukimas, bendrasis vidaus produktas, plačiajuosčio 
interneto ryšio skvarba, viešųjų paslaugų perkėlimas į e. erdvę, užimtumas ir nedarbo lygis, 
vidutinis darbo užmokestis. Mažesnį poveikį ES paramos lėšos darė tokiems 
konkurencingumo rodikliams kaip prekių ir paslaugų eksportas, aukštųjų ir vidutiniškai 
aukštų prekių eksportas, kurie labiau priklausė nuo išorės veiksnių (pavyzdžiui, paklausos 
pokyčių užsienio rinkose, ekonominės krizės pasekmių). 

 
- Konkurencingumui didinti skirtos lėšos darė teigiamą poveikį ne tik bendriems šalies 

ekonomikos, bet ir atskirų sektorių rodikliams. Atsižvelgiant į investicijų pasiskirstymą, 
buvo išanalizuotas ES paramos poveikis daugiausiai lėšų sulaukusiems sektoriams – 
statybų, energetikos, pramonės ir transporto, taip pat išnagrinėta, kaip ES struktūrinė 
parama paveikė Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus 
konkurencingumą. Atlikus vertinimą mezolygiu užfiksuota, kad pagrindiniai 
konkurencingumui didinti išmokėtų paramos lėšų ilgalaikės naudos gavėjai yra pramonės ir 
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transporto sektoriai, kuriuose pridėtinės vertės kūrimo, darbo vietų išsaugojimo, investicijų 
pritraukimo bei prekių ir paslaugų eksporto apimčių augimo nauda pasireiškė labiausiai. ES 
investicijų poveikis energetikos sektoriaus makroekonominiams rodikliams buvo 
daugiausiai susijęs su materialinių investicijų didėjimu, nes daugelis šio sektoriaus projektų 
buvo infrastruktūriniai. ES paramos lėšų poveikis statybų sektoriaus rodikliams buvo 
trumpalaikis ir pasireiškiantis tik įgyvendinant projektus, daugelis šiame sektoriuje sukurtų 
darbo vietų taip pat yra laikinos. Atlikus atvejo studiją ir atskirai išnagrinėjus kompiuterių, 
elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorių, nustatyta, kad dėl ES struktūrinės 
paramos investicijų išaugo šios ūkio šakos įmonių investicijos moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai, įmonės išlaikė ar net šiek tiek padidino eksporto apimtis, išaugo jų 
pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis. 

 
- Konkurencingumui didinti skirtų ES paramos lėšų poveikis įmonių konkurencingumo 

rodikliams buvo teigiamas. Įvertinus mikrolygiu, nustatyta, kad parama skatino įmones 
investuoti į mokslinių tyrimų vykdymą ir jų rezultatų taikymą. Pasinaudojusios ES parama, 
įmonės pradėjo gaminti naujus produktus ar teikti naujas paslaugas, įmonėse buvo įdiegtos 
naujos technologijos ar optimizuoti veiklos procesai, sukurtos naujos darbo vietos, pagerėjo 
teikiamų prekių ar paslaugų kokybė. ES struktūrinių fondų finansuotos konkurencingumo 
didinimo intervencijos buvo svarbus lėšų šaltinis, garantavęs užsakymus vietinėms 
įmonėms, didinęs vidaus vartojimą. 

 
- Konkurencingumui didinti skirtų intervencijų pasiekti rezultatai bus tvarūs, pasibaigus 

projektų įgyvendinimui, o ES paramos poveikis rodiklių pokyčiams išliks, pasibaigus 
paramos lėšų mokėjimui. Pavyzdžiui, ES paramos poveikis tokiems rodikliams kaip darbo 
našumas, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas, investicijos į pagrindinio kapitalo 
formavimą, prekių ir paslaugų eksportas tęsis net ir pasibaigus ES struktūrinių fondų lėšų 
mokėjimui. Poveikis susilpnės tokiems rodikliams kaip vienam gyventojui tenkantis vidaus 
produktas, vidutinis darbo užmokestis, užimtumo lygis, tačiau jis išliks teigiamas. Dėl 
konkurencingumui didinti išmokėtų lėšų šie rodikliai 2020 m. bus didesni nei būtų buvę be 
ES paramos. 

 
- Nepaisant to, kad ES struktūrinės paramos lėšos 2007–2013 m. darė teigiamą poveikį šalies 

ekonomikai, tačiau jos dar nepaskatino struktūrinių pokyčių konkurencingumo 
didinimo srityje. Lietuva toliau orientavosi į vidutinio ir žemesnio lygio pramonės gaminių 
eksportą (pagrindinės eksporto prekės buvo mineraliniai produktai, maisto produktai, 
mašinos ir įrengimai), o aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų prekių, kurios didina 
šalies konkurencingumą, eksporto dalis išliko nedidelė (apie 6 proc., palyginti su visu 
eksportu). Pagal inovacijų diegimo rodiklius Lietuvos padėtis tarp kitų ES valstybių narių 
taip pat nepasikeitė. 2007 m. Lietuva buvo priskirta „besivejančių šalių“ grupei, o 2013 m. – 
„vidutinių novatorių“ kategorijai. Lietuva pagal vertinimą aplenkė tik keturias šalis (Lenkiją, 
Rumuniją, Latviją ir Bulgariją). 

 
- Tokią situaciją nulėmė struktūrinės priežastys – žemos pridėtinės vertės ekonomika 

Lietuvoje, gana menki valstybės pajėgumai, taip pat nepakankamas nacionalinių 
(neinvesticinių) sąlygų, būtinų sėkmingiems ES paramos investicijų rezultatams užtikrinti, 
įvertinimas. Konkurencingumui didinti skirtų intervencijų poveikį 2007–2013 m. mažino ir 
egzogeniniai veiksniai, iš kurių stipriausias – ekonomikos krizė, privertusi didesnį 
finansavimą skirti trumpalaikėms problemoms spręsti, o ne ilgalaikiams tikslams inovacijų 
plėtros srityje įgyvendinti. Paminėtina, kad taip pat egzistavo atotrūkis tarp priemonių ir 
projektų suplanuotų pasiekti tikslų ir strateginio konteksto rodiklių, nes daugelis 
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įgyvendintų priemonių nebuvo tokio masto, kad galėtų vienos pakeisti strateginį kontekstą 
šalyje ir paskatinti struktūrinius pokyčius. 

 
- Konkurencingumui didinti buvo įgyvendinamos tradicinės intervencijos, panašios į kitose 

ES valstybėse narėse vykdytus veiksmus, tačiau Lietuvoje nebuvo skirta pakankamai 
dėmesio šių intervencijų suderinamumui su kitomis nacionalinio lygio politikos 
priemonėmis (nefinansinėmis priemonėmis, susijusiomis su teisės aktų priėmimu, keitimu 
ir tobulinimu, institucijų ir jų veiklos optimizavimu ir pertvarkymu, arba priemonėmis, 
susijusiomis su mokestinėmis lengvatomis), nors dažniausiai šis suderinamumas yra itin 
svarbus intervencijų sėkmei. Lietuvoje intervencijos buvo įgyvendinamos, ne visuomet 
atsižvelgiant į specifinį šalies kontekstą. Pavyzdžiui, mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
projektų atveju nebuvo užtikrinta institucinė lyderystė, nors tokiems projektams ji yra itin 
svarbi. Įgyvendinant klasteriams kurtis skirtas priemones, paramos lėšomis buvo skatinama 
privačių įmonių klasterizacija, nors Vakarų Europos šalyse į klasterius jungtis skatinamos 
valstybinės įmonės, sudarančios didelius konglomeratus. 2014–2020 m., siekiant didesnio 
ES investicijų poveikio, itin svarbu užtikrinti nacionalines (neinvesticines) intervencijų 
įgyvendinimo sėkmės prielaidas. Rengiantis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui, 
buvo iškelta idėja dėl nacionalinių ex ante sąlygų nustatymo, bet paskui jos atsisakyta ir liko 
tik Europos Komisijos keltos sąlygos, kurios dažniausiai pasibaigdavo strategijų ar 
programų parengimu. 

 
- 2007–2013 m. buvo tik pradėtas įgyvendinti Strategijoje ir veiksmų programose 

iškeltas tikslas dėl aktyvesnio mokslo ir verslo bendradarbiavimo. Užtrukęs slėnių 
programų tvirtinimas ir statybos darbai lėmė, kad 2007–2013 m. buvo tik kuriama MTTP 
viešoji infrastruktūra, tačiau dar nepasiekta proveržio, skatinant mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą. Šio tikslo pasiekimą apsunkino ir netinkamai pasirinkta mokslo ir 
studijų institucijų bendradarbiavimo su verslo įmonėmis finansavimo schema: ŠMM per 
ESFA finansavo mokslinių tyrimų veiklas, o ŪM per LVPA – mokslinių tyrimų rezultatų 
komercinimą. Iki galo nebuvo suderinta finansavimo tvarka ir sąlygos, todėl faktiškai 
finansuota tik mokslinių tyrimų veikla ir vos trečdalis projektų, skirtų jų rezultatams 
komercinti. Sudėtingas administravimo mechanizmas, kai bendras projektas finansuojamas 
ir administruojamas kelių institucijų, ūkio subjektams nebuvo patrauklus. 

 
- ES investicijų poveikis Lietuvos konkurencingumui turėtų pasireikšti po ilgesnio 

laiko, nes įgyvendinant daugelį 2007–2013 m. finansuotų intervencijų ir vykdant 
infrastruktūrinius projektus buvo tik sukurtos prielaidos konkurencingumui didinti. 
Kokybiniams pokyčiams yra svarbios „minkštosios“ investicijos, t. y. gebėjimų naudotis 
sukurta infrastruktūra užtikrinimas. Šioms intervencijoms turėtų būti skirta daugiausiai 
dėmesio 2014–2020 m. 
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REKOMENDACIJOS 

 
Nr. Problema Rekomendacija Atsakingos 

institucijos 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
1. Užtrukęs slėnių programų 

tvirtinimas ir statybos darbai, kurie 
lėmė, kad 2007–2013 m. buvo 
kuriama MTTP viešoji 
infrastruktūra, tačiau realus 
mokslo ir verslo 
bendradarbiavimas vykdant MTTP 
veiklas neprasidėjo. Investicijos į 
MTTP infrastruktūrą tiesiogiai 
neskatina konkurencingumo. 
Konkurencingumas didės, jei 
sukurta infrastruktūra bus 
efektyviai panaudota. Pavyzdžiui, 
palankios nuomos kainos ir 
kokybiškos paslaugos leido greitai 
užpildyti Saulėtekio slėnio mokslo 
ir technologijų parką, tačiau realus 
verslo ir mokslo 
bendradarbiavimas MTTP srityje 
dar neprasidėjo.  

Investuoti į jau sukurtos 
infrastruktūros išnaudojimą, t. y. 
aukštos kvalifikacijos tyrėjų 
pritraukimą į slėnius, paskatų 
komercinti mokslo rezultatus 
sukūrimą (pavyzdžiui, taikyti 
didesnį paramos intensyvumą 
tokiems tyrimams, kurie 
atliekami bendradarbiaujant su 
verslo įmonėmis, yra orientuoti į 
konkrečius verslo poreikius). 

FM, ŠMM 2014–2020 m. 

2. Netinkamai pasirinkta mokslo ir 
studijų institucijų 
bendradarbiavimo su verslo 
įmonėmis finansavimo schema: 
ŠMM per ESFA finansavo mokslinių 
tyrimų veiklas, o ŪM per LVPA – 
mokslinių tyrimų rezultatų 
komercinimą. Iki galo nebuvo 
suderinta finansavimo tvarka ir 
sąlygos, todėl faktiškai finansuota 
tik mokslinių tyrimų veikla ir vos 
trečdalis projektų, skirtų jų 
rezultatams komercinti. Sudėtingas 
administravimo mechanizmas, kai 
vienas projektas (žvelgiant iš 
įmonės perspektyvos) 
finansuojamas ir administruojamas 
kelių institucijų, ūkio subjektams 
nebuvo patrauklus. 

Siekiant efektyvaus ir 
rezultatyvaus mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo, prioritetą 
teikti tiems moksliniams 
tyrimams, kurie vykdomi 
bendradarbiaujant su verslu. 

FM, ŪM, 
ŠMM 

2014–2020 m. 

3. Mokslo rezultatų komercinimo 
neskatinanti mokslinių tyrimų 
finansavimo tvarka, mokslo 
projektams taikant 100 proc. 
finansavimo intensyvumą. Dėl šios 
priežasties ne visuomet mokslo 
rezultatai būna pritaikomi ir 
realizuojami rinkoje. 

Netaikyti 100 proc. finansavimo 
intensyvumo moksliniams 
tyrimams, teikti prioritetą tiems 
mokslo projektams, kuriuose 
dalyvauja verslo subjektai ir 
numatyta sukurtų rezultatų 
panaudojimo galimybė. 

FM, ŠMM 2014–2020 m. 

4. Dideli įmonėse atliktų išradimų Taikyti papildomas paskatas FM, ŪM 2014–2020 m. 
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Nr. Problema Rekomendacija Atsakingos 
institucijos 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

patentavimo finansiniai kaštai, 
kurie lemia ne visų išradimų 
patentavimą. 

išradimus patentuojančioms 
įmonėms (panašias, kaip, 
pavyzdžiui, nuo 2014 m. 
įsigaliojęs patentų paieškos 
procedūros išlaidų 
kompensavimo mechanizmas). 

5. Ne visuomet tinkami 
administraciniai sprendimai, susiję 
su priemonių įgyvendinimo 
eiliškumu (pavyzdžiui, klasterių 
kūrimui skirtų priemonių 
„paleidimas“ kartu su inovacijų 
diegimui skirtomis priemonėmis, 
taip pat inovacijų diegimui skirtų 
priemonių kvietimų paskelbimas 
faktiškai tuo pačiu metu, 
apsunkinęs pareiškėjų galimybes 
pateikti paraiškas pagal kelias 
priemones). 

Sudaryti galimybes potencialiems 
pareiškėjams pasinaudoti kelių 
viena kitą papildančių priemonių 
parama, t. y. kvietimus teikti 
paraiškas pagal susijusias 
priemones skelbti bent 2-3 kartus 
per visą programavimo 
laikotarpį, kad įmonės turėtų 
galimybę pasinaudoti konkrečios 
priemonės parama, kai bus 
pasiruošę. Kvietimų skelbimo 
(priemonės įgyvendinimo) planas 
turėtų būti paskelbtas iš anksto, 
kad įmonės galėtų atitinkamai 
planuoti savo veiklą ir būsimus 
projektus.  

FM, ŪM 2014–2020 m. 

 


