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PRIEDAS NR. 1: IŠORINIO SUDERINAMUMO MATRICA
Intervencijų grupė

MTTP viešosios
infrastruktūros
gerinimas: prielaidų
MTTP ir inovacijų
veiklai sudarymas

Tyrėjų gebėjimų
stiprinimas: tyrėjų
skaičiaus didinimas
ir tyrėjų
kompetencijos bei
kvalifikacijos
tobulinimas

Inovatyvių įmonių
skatinimas:
aukštesnis privataus
sektoriaus MTTP

Veiksmai, numatyti ES
strateginiuose/programiniuo
se dokumentuose (atnaujinta
Lisabonos darbotvarkė)1

Viešosios
žinių
bazės
stiprinimas
daugiau
investuojant į moksliniams
tyrimams ir naujovėms skirtą
įrangą, plėtojant ir stiprinant
aukštos lygio mokslinių tyrimų
centrus
ir
kompetencijos
centrus.
Didinti
kvalifikuotų
ir
motyvuotų
mokslininkų
skaičių
ir
skatinti
jų
mobilumą.

Paskatos inovacijoms kurti
įmonėse, siekiant mobilizuoti
verslo investicijas į MTTP
(sukuriant inovatyvių MVĮ

Nacionaliniai strateginiai/programiniai dokumentai

Suderinamumo
lygis

Veiksmai, numatyti Lietuvos
strateginiuose/programiniuose
dokumentuose2

Lietuvos šakinės strategijos/programos

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

Lietuvos inovacijų 2010–2020 metais
strategija: intelektinis potencialas telkiamas
mokslui imliuose verslo sektoriuose:
- formuojama ir plečiama viešoji ir privati
MTEP infrastruktūra;
- stiprinama žinių bazė;
- plėtojami tarptautinio lygio integruoti
mokslo, studijų ir verslo centrai (slėniai).
Tyrėjų karjeros programa: tobulinti tyrėjų
kvalifikaciją ir kompetencijas, skatinti jų
mobilumą bei padėti didinti tyrėjų skaičių ir
mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje.

Aukštas

Lietuvos inovacijų 2010–2020 metais
strategija:
- įvairių inovacijų plėtojimas;
- didelį augimo potencialą turinčių įmonių

Aukštas

Nefinansinės priemonės:
Mokslo ir studijų institucijoms pamažu
suteikiama autonomija; mokslinių tyrimų
institutų tinklo optimizavimas3
- Palaikyti ir stiprinti turimą mokslinį
potencialą, sukurti ir įgyvendinti mokslinės
veiklos rezultatų ir jos skatinimo sistemą,
(finansuoti projektus, susijusius su žmogiškųjų
išteklių kokybės mokslinių tyrimų ir inovacijų
srityse gerinimu);
- sudaryti tyrėjų mobilumo tarp valstybinių ir
nevalstybinių mokslinio tyrimų įstaigų sąlygas;
- tyrėjų įsidarbinimo įmonėse skatinimas;
- vykdyti į užsienio šalis išvykusių specialistų
susigrąžinimo politiką.
- Didinti naujų diegiančių naujoves smulkių ir
vidutinių įmonių skaičių, ypač valstybės
remiamuose verslo inkubatoriuose bei mokslo
ir technologijų parkuose;

Aukštas

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.
2 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“.
3 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių koordinavimo vertinimas. 2011
m.
1
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Intervencijų grupė

pajėgumas ir
aktyvumas

Veiksmai, numatyti ES
strateginiuose/programiniuo
se dokumentuose (atnaujinta
Lisabonos darbotvarkė)1

paramos
mechanizmus,
skatinant bendrus įmonių ir
universitetų
tyrimus,
pagerinant prieinamumą prie
rizikos kapitalo, užtikrinant
autorių teisių apsaugą).

Nacionaliniai strateginiai/programiniai dokumentai
Veiksmai, numatyti Lietuvos
strateginiuose/programiniuose
dokumentuose2

- investicijų, pirmiausia privataus verslo, į
MTEP skatinimas;
- inovacijų kultūros versle ugdymas ir įmonių
inovacinių gebėjimų didinimas;
- intelektinės nuosavybės apsaugos sistemos
tobulinimas.

Lietuvos šakinės strategijos/programos

Suderinamumo
lygis

skatinimas;
- inovacijų, orientuotų į paklausą ir vartotojų
poreikius, skatinimas
Lietuvos
viešųjų
pirkimų
sistemos
tobulinimo ir plėtros 2009–2013 metų
strategija: inovatyvūs viešieji pirkimai,
kuriais siekiama skatinti tiekėjus kurti ir
pasiūlyti inovatyvių produktų (inovacijų
paklausos skatinimas).

Finansinės priemonės: remiamas valstybių
dalyvavimas EUROSTARS inovacijų programoje,
patentavimo išlaidų kompensavimo priemonė.

Inovacijų sklaidos ir
tinklų veiklos
skatinimas: Inovacijų
kultūra ir paramos
paslaugos, verslo ir
mokslo
bendradarbiavimo
stiprinimas

Verslo
ir
mokslo
partnerystės
stiprinimas,
remiant inovacijų tinklus,
apjungiančius
universitetus,
tyrimų institucijas ir įmones,
regionų ir vietos lygiu, į rinką
orientuotų ir aukštą pridėtinę
vertę
kuriančių
pramonės
sektorių vystymą;
- teikiant inovacijų paramos
paslaugas;
didelį
dėmesį
skiriant
inovacijų
paklausos
skatinimui.

Nefinansinės priemonės: mokestininės
lengvatos, įmonėms, kurios investuoja į MTEP
(mažinamas pelno mokestis).
- Skatinti glaudesnį verslo bendradarbiavimą
su mokslo įstaigomis ir kompetencijos
tinklais (remti bendrus projektus, stiprinti
inovacijų plėtrai reikalingą infrastruktūrą,
technologijų perdavimo);
- verslo ir inovacijų skatinimo paslaugų
kokybės gerinimas ir prieinamumo verslui
didinimas;
- skatinti investicijas į aukštąsias technologijas
pramonėje;
- skatinti kooperaciją ir klasterizaciją
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
Finansinės priemonės: remiamas dalyvavimas 6ojoje ir 7-ojoje bendrojoje ES mokslinių tyrimų
ir technologinės plėtros programoje, EUREKA ir
COST projektuose; skatinamas mokslo ir studijų
institucijų, privačių įmonių dalyvavimas ES
technologinėse platformose, Jungtinėje Baltijos
jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programoje

Lietuvos inovacijų 2010–2020 metais
strategija:
- plėtoti efektyvius verslo ir mokslo
bendradarbiavimo mechanizmus, bendrų
projektų rėmimo schemas;
- skatinti verslo tinklaveiką ir prisijungimą
prie tarptautinių inovacijų tinklų;
- sudaryti sąlygas komercinti mokslinius
tyrimus – kurti reikiamą infrastruktūrą
(technologijų perdavimo centrai) ir teisinius
mechanizmus.

Vidutinis

Pramonės vidutinės trukmės politikos
įgyvendinimo strategija: plėtoti didelę
pridėtinę vertę sukuriančias pramonės šakas,
visų pirma – aukštųjų technologijų gamybą
(sudaryti palankias sąlygas mokslininkams,
diegti technologijas pramonėje, sudaryti
lengvatines sąlygas steigti privačias mokslo
gamybines įmones ar tyrimo institutus).
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Intervencijų grupė

Veiksmai, numatyti ES
strateginiuose/programiniuo
se dokumentuose (atnaujinta
Lisabonos darbotvarkė)1

Nacionaliniai strateginiai/programiniai dokumentai
Veiksmai, numatyti Lietuvos
strateginiuose/programiniuose
dokumentuose2

Lietuvos šakinės strategijos/programos

Suderinamumo
lygis

BONUS.
Nefinansinės priemonės: parengtas Lietuvos
pramonės ir verslo klasterių žemėlapis; įsteigtas
Lietuvos inovacijų centras.

Įmonių veiklos
produktyvumo
didinimas:
žmogiškųjų išteklių
gebėjimų
tobulinimas,
gamybos proceso
atnaujinimas,
optimizavimas ir
plėtra, įmonės vidaus
procesų, vadybos
metodų
optimizavimas

- Investicijos į mokymą ir
kvalifikavimą,
siekiant
padidinti
darbo
jėgos
prisitaikymą;
socialinių
partnerių
vaidmens stiprinimas;
verslo
investicijų
mobilizavimas, investicijos į
naujas technologijas, aukštą
pridėtinę
vertę
kuriančius
pramonės sektorius;
- IRT naudojimas versle.

- Pagrindinė kryptis našumo didinimui – žinių
ekonomikos plėtra ir elektroninis verslas;
- darbo jėgos persikvalifikavimas iš žemo
darbo našumo sektoriaus į aukšto darbo
našumo sektorių: ekonominėmis ir kitokiomis
priemonėmis skatinti įmonių vadovų bei
specialistų kompetencijos tobulinimą;
- skatinti technologiškai atnaujinti pramonę,
ypač skatinant investicijas į aukštąsias
technologijas, diegti efektyvią vadybą Lietuvos
pramonėje.

Kokybiškos ir rinkos
poreikius
atitinkančios darbo
jėgos užtikrinimas:
studijų
infrastruktūros
atnaujinimas, studijų
programų
atnaujinimas ir
įgyvendinimas
Verslumo skatinimas
ir investicijų
pritraukimas:

Darbo jėgos atitikimo rinkos
poreikiams
užtikrinimas,
investicijos į žmones ir švietimo
bei kvalifikacijos tobulinimo
sistemų prisitaikymas naujų
kompetencijų poreikiams.

- Tobulinti profesinio mokymo bei studijų
turinį; keisti profesinio mokymo sistemą pagal
regioninės darbo rinkos poreikius;
didinti
aukštojo
mokslo
sistemos
efektyvumą;
rengiant
aukščiausios
kvalifikacijos
specialistus ir užtikrinant būtiną šalies
mokslinę ir technologinę kompetenciją;
- didinti investicijas į švietimo ir mokslo
įstaigų infrastruktūrą.
- Skatinti SVV steigimą, ypač naujoves
diegiančių įmonių;
- įgyvendinti verslo plėtros projektus – plėtoti

- Geresnės sąlygos MVĮ;
verslumo
požiūrio
skatinimas;

Aukštųjų technologijų plėtros 2007-2013
metų
programa:
plėtojant
MTEP
biotechnologijų,
mechatronikos,
lazerių,
informacinių technologijų, nanotechnologijų ir
elektronikos srityse. skatinami kurtis žiniomis
grįsti mokslo ir technologijų parkai, klasteriai.
Pramoninės biotechnologijos plėtros 2007–
2010 metų programa.
Pramonės vidutinės trukmės politikos
įgyvendinimo strategija:
- tobulinti ir remti įmonių vadovų mokymo
sistemą;
- skatinti informacinių technologijų diegimą
įmonėse;
- diegti ekologišką gamybą ir įgyvendinti kitas
gamtosaugos priemones.

Vidutinis

Valstybinės švietimo strategija 2003–2012
m.:
- stiprinama aukštųjų mokyklų atsakomybė už
studijų kokybę, glaudų ryšį su darbo rinka,
regionų ekonominę plėtrą;
- profesinio mokymo ir studijų programos
suderinamos su tarptautiniais standartais ir
darbo rinkos poreikiais.

Aukštas

Pramonės vidutinės trukmės politikos
įgyvendinimo strategija:
- liberalizuoti užsienio investicijų rinką, daryti

Aukštas
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Intervencijų grupė

aplinkos verslui
gerinimas, eksporto
rinkų
identifikavimas,
pažinimas, kontaktų
užmezgimas,
specifinių grupių
verslumo skatinimas,
individualios TUI
paskatos,
infrastruktūros
investicijoms
paruošimas, šalies
investicinio įvaizdžio
kūrimas ir
palaikymas.

Veiksmai, numatyti ES
strateginiuose/programiniuo
se dokumentuose (atnaujinta
Lisabonos darbotvarkė)1

- sąlygų aukštos kokybės
paslaugų sektoriaus plėtrai
sudarymas, (viešųjų paslaugų ir
paramos
paslaugų
verslui
tobulinimas,
teisinės
bazės
tobulinimas,
ypač
administracinės
naštos
mažinimas
MVĮ
ir
pradedančioms
įmonėms,
verslumo
mokymas
ir
kvalifikacijos tobulinimas MVĮ,
įmonių socialinės atsakomybės
stiprinimas);
- MVĮ inovatyvumo skatinimas.

Nacionaliniai strateginiai/programiniai dokumentai
Veiksmai, numatyti Lietuvos
strateginiuose/programiniuose
dokumentuose2

Lietuvos šakinės strategijos/programos

SVV infrastruktūrą, sukuriant informacijos
rinkimo, analizės ir sklaidos sistemą;
- sudaryti palankias teisines, ekonomines,
finansines, administracines sąlygas investuoti
privatų kapitalą, sukurti ir įdiegti geresnio
reglamentavimo sistemą;
- užtikrinti plynojo lauko investicijas,
investicijas į viešąją infrastruktūrą ir
pramoninių zonų kūrimą;
- sudaryti ekonomines ir administracines
lengvatas toms užsienio įmonėms, kurios
siekia perkelti į Lietuvą aukšto techninio lygio
produktų gamybą;
- gerinti Lietuvos verslo aplinkos įvaizdį ir
ieškoti naujų rinkų, skatinti Lietuvos įmonių ir
jų prekės ženklų pristatymo iniciatyvas užsienio
rinkose.

patrauklesnes jų atėjimo sąlygas;
- pagerinti eksporto sąlygas, efektyviau
reguliuoti užsienio prekybą, geriau tirti
užsienio rinkas.

Finansinės priemonės: mokestinės lengvatos
(pelno
mokesčiai
lengvatai
mažosioms
bendrijoms)
Nefinansinės priemonės: vykdoma ūkio subjektų
veiklos
priežiūrą
atliekančių
institucijų
pertvarka.

Suderinamumo
lygis

Investicijų
skatinimo
2008-2013
m.
programa:
- gerinti Lietuvos – patrauklios investuoti
valstybės įvaizdį;
- lanksčiau reglamentuoti darbo santykius;
- kurti ir tobulinti investicijų skatinimo
priemonių sistemą, kurti verslui palankią
mokestinę aplinką;
- spartinti teritorijų planavimo ir statybų
dokumentų tvarkymo procesus;
- kurti ir plėtoti pramoninių parkų tinklą,
skatinti kitų pramoninių teritorijų plėtrą.
Geresnio reglamentavimo programa: gerinti
teisinio reglamentavimo kokybę ir efektyvumą
(kurti ir naudoti kompleksines priemones,
užtikrinti teisės aktų stebėseną;
mažinti
administracinę naštą ir nepagrįstas teisės aktų
reikalavimų vykdymo sąnaudas).
2009–2013 m. eksporto plėtros strategija:
- aktyviau skverbtis į naujas rinkas (didelės
pridėtinės vertės gamyba ir paslaugos, kurių
eksportas užtikrina ilgalaikį gyvybingumą,
tradicinės ūkio šakos su klasterizacijos
galimybe,
kurios
turi
konkurencinį
pranašumą);
- sukurti lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų
eksportui palankią aplinką (plėsti produkcijos
realizavimo geografiją, ūkio subjektų ir
gaminamų prekių įvaizdžio gerinimas ir
pristatymas).
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Intervencijų grupė

Veiksmai, numatyti ES
strateginiuose/programiniuo
se dokumentuose (atnaujinta
Lisabonos darbotvarkė)1

SVV priėjimo prie
finansavimo šaltinių
gerinimas: parama
įmonės pradinėje,
augimo ir brandos
raidos stadijose

Pagerinti verslo priėjimą prie
finansavimo
tiek
kuriant
naujas įmones, tiek plečiant
esamų
veiklą,
konkrečiai
teikiant
mikrokreditus
ir
pasinaudojant kitomis rizikos
kapitalo formomis, ypač didelį
augimo potencialą turinčiuose
sektoriuose.

IRT sprendimai ir
infrastruktūros
gerinimas: IRT
infrastruktūros
plėtra, viešųjų
paslaugų verslui
perkėlimas į e. erdvę

IRT
panaudojimas
ir
informacinės
visuomenės
kūrimas, teikiant viešąsias
paslaugas verslui ir namų
ūkiams, remiant informacijos ir
tinklų plėtrą, saugumą ir
sąveikumą,
IRT
pramonės
plėtrą ir funkcionuojančias
rinkas.

Energetikos
infrastruktūros
gerinimas ir
integracija į ES
elektros ir dujų
rinkas: galimybių
Lietuvos elektros ir
dujų rinkų
integracijai į ES rinką
sudarymas, energijos
tiekimo patikimumas

Moderni
energetikos
infrastruktūra
(energijos
panaudojimo efektyvumas ir
atsinaujinantys
energijos
ištekliai);
- tarpvalstybinių projektų
įgyvendinimas;
energetikos
sektoriaus
atvėrimas konkurencijai.

Nacionaliniai strateginiai/programiniai dokumentai

Suderinamumo
lygis

Veiksmai, numatyti Lietuvos
strateginiuose/programiniuose
dokumentuose2

Lietuvos šakinės strategijos/programos

- Gerinti sąlygas įmonėms apsirūpinti finansų
ištekliais, finansinių paslaugų išplėtimas
SVV, sukuriant atitinkamus instrumentus ir
tobulinant sąlygas pasinaudoti lengvatiniais
kreditais bei mikrokreditais, rizikos kapitalo
fondais, paskolų draudimu, ES struktūrinių
fondų parama, inovatyvių įmonių steigimo
skatinimas;
- skatinti investuoti į SVV subjektus, iš jų
„pumpurines“ įmones, atsiskyrusias nuo
valstybinių mokslinių tyrimų įstaigų.
- Modernizuoti IRT infrastruktūrą, pereinant
prie
plačiajuosčių
kompiuterių
tinklų,
modernizuoti IRT infrastruktūrą provincijoje;
- viešojo administravimo tobulinimas:
Elektroninės valdžios projektų įgyvendinimas,
elektroninės vyriausybės plėtra (informacinių ir
telekomunikacinių technologijų pritaikymas
teikiant viešojo administravimo paslaugas
gyventojams ir verslui).

SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimo
priemonių svarba akcentuojama visuose
svarbiausiuose
šakiniuose
strateginiuose
dokumentuose ir programose

Aukštas

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
strategija:
- užtikrinti geografiškai tolygią plačiajuosčių
elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros plėtrą
ir skatinti elektroninių ryšių paslaugų
naudojimą;
- viešojo administravimo modernizavimas
panaudojant IT.

Aukštas

- modernizuoti turimą elektrinių potencialą,
rekonstruoti
elektros
perdavimo
ir
skirstomuosius tinklus, integruotis į Vakarų
elektros energetikos sistemą;
centralizuotosiose
šilumos
tiekimo
sistemose įrengti termofikacines elektrines,
skatinti atsinaujinančiųjų energijos šaltinių
vartojimą, modernizuoti šilumos tiekimo
sistemas;
- skatinti dujų perdavimo tinklų plėtrą ir dujų
tranzitą per šalies teritoriją, įrengti požeminę

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
2011–2019 metų programa:
- Lietuvos gyventojų gebėjimų naudotis IRT
tobulinimas;
- elektroninio turinio ir paslaugų plėtra;
- IRT infrastruktūros plėtra.
Nacionalinė
energetikos
strategija:
energetinis saugumas, darni energetikos
sektoriaus plėtra, konkurencingumas ir
efektyvus energijos naudojimas: integruojant
Lietuvos energetikos sistemas į ES sistemas ir
energetikos rinką, plėtoti pirminių energijos
šaltinių įvairovę, gerinti energijos naudojimo
efektyvumą ir taupyti energijos sąnaudas.
Numatyti strateginiai interesai Baltijos jūros
regione ir formuojant ES energetikos politiką

Aukštas
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Intervencijų grupė

ir saugumas,
energijos gamybos
efektyvumo
didinimas ir
atsinaujinančių
energijos išteklių
vartojimas
Transporto
infrastruktūros
techninių ir saugos
parametrų
gerinimas:
valstybinės ir
regioninės reikšmės
transporto
infrastruktūros
techninių ir saugumo
parametrų
gerinimas,
transeuropinių
transporto tinklų
plėtra

Veiksmai, numatyti ES
strateginiuose/programiniuo
se dokumentuose (atnaujinta
Lisabonos darbotvarkė)1

Nacionaliniai strateginiai/programiniai dokumentai
Veiksmai, numatyti Lietuvos
strateginiuose/programiniuose
dokumentuose2

Lietuvos šakinės strategijos/programos

Suderinamumo
lygis

dujų saugyklą Lietuvoje;
- vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos
išteklių vartojimas;
- liberalizuoti elektros ir dujų sektorius
atveriant rinką pagal ES direktyvų reikalavimus.

Moderni
transporto
infrastruktūra,
tarpvalstybinių
projektų
įgyvendinimas (transeuropinis
transporto tinklas), transporto
kaštų
mažinimas
plečiant
rinkas.

- Tęsti žvyrkelių asfaltavimo, magistralinių kelių
rekonstrukcijos programas, diegti informacines
orų ir eismo valdymo sistemas, pasiekti, kad
Lietuvos kelių TINA tinklas atitiktų TEN-T
keliamus reikalavimus;
- geležinkelio ruožų elektrifikavimas, projekto
“Rail Baltica” įgyvendinimas, geležinkelio
tinklo techninio suderinamumo su Europos
standartais (atitikimas TEN-T reikalavimams)
užbaigimas;
pagerinti
tranzito,
didelių lėktuvų
aptarnavimo ir skrydžių saugos užtikrinimo
galimybes;
pritraukti
transeuropines
ir
transkontinentines konteinerių linijas į
Klaipėdos uostą, paruošti Klaipėdos uosto
infrastruktūrą ir superstruktūrą naujiems
laivams bei naujų technologijų taikymui,
išvystyti subalansuotą vandens transporto
sistemą.

Ilgalaikė (iki 2025 m.) Lietuvos transporto
sistemos plėtros strategija:
- transporto infrastruktūros plėtra;
- intermodalinio transporto plėtra;
- informacinių technologijų ir intelektinių
transporto sistemų plėtra;
- transporto plėtra ir aplinkosauga;
- eismo saugos gerinimas kelių transporte;
transporto infrastruktūros įrenginių,
krovinių ir keleivių apsauga;
- administracinių gebėjimų stiprinimas.
Priemonėse, numatomose įgyvendinti iki 2013
metų,
prioritetas
skiriamas
keliams
modernizuoti ir plėtoti, visų lygių kelių tinklui
visiškai suformuoti, trūkstamoms jungtims
įgyvendinti
ir
eismo
organizavimo
technologijoms modernizuoti.

Aukštas
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PRIEDAS NR.
METODIKA

2:

MAKROEKONOMETRINIO

MODELIAVIMO

Taikant makroekonometrinio modeliavimo metodą, buvo kiekybiškai įvertintas tiesioginis ES
struktūrinės paramos lėšomis įgyvendintų projektų poveikis Lietuvos konkurencingumui ir šalies
ūkio plėtrai. Buvo siekiama nustatyti, kokią įtaką konkurencingumo rodiklių pokyčiams darė 2007–
2013 m. konkurencingumo didinimui išmokėtas ES struktūrinės paramos panaudojimas.
Kadangi šalies konkurencingumas yra itin plati sąvoka, jo kiekybiniai matai apima daugybę
skirtingų rodiklių. Lietuvos konkurencingumo vertinimas remiasi Statistikos departamento
teikiama statistikos informacija, kur konkurencingumo rodiklių sąrašą sudaro 28 rodikliai,
apimantys makroekonomikos, verslo aplinkos, infrastruktūros, darbo jėgos, inovacijų ir kitas šalies
ūkio sritis. Nagrinėjami rodikliai atspindi tiek bendrą šalies ūkio (bendrasis vidaus produktas,
darbo našumas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, užimtumo lygis, vartojimo kainų indeksas,
prekių ir paslaugų eksportas ir kt.), tiek atskirų jo sektorių, būtent transporto ir pramonės, raidą.
Todėl atsižvelgiant į vertinimo uždavinį, paramos panaudojimo situaciją (daugiau nei 50 proc.
paramos yra skirta statyboms) ir konkurencingumo rodiklių specifiką bei siekiant įvertinti
tiesioginę nagrinėjamos ES paramos įtaką tiek viso šalies ūkio, tiek ir atskirų sektorių plėtrai, buvo
sudaryti keli ekonometriniai modeliai (lygčių sistemos):
•
•

Nedidelės apimties Lietuvos makroekonometrinis modelis, aprašantis pagrindinius šalies
ūkio pokyčiusus prekių ir paslaugų bei darbo rinkose.
Pramonės (B,C sektoriai pagal EVRK 2 red.), statybos (F sektorius pagal EVRK 2 red.),
transporto (H sektorius pagal EVRK 2 red.) ir energetikos (D,E sektoriai pagal EVRK 2 red.)
sektorių ekonometriniai modeliai.

Visais atvejais ES struktūrinių fondų paramos bendras poveikis Lietuvos ūkiui buvo vertinamas
pagal sukuriamos pridėtinės vertės, darbo vietų padidėjimo, darbo užmokesčio, vartojimo ir
gamybos kainų indeksų, eksporto bei kitų pagrindinių makroekonomikos ar minėtų sektorių
rodiklių dinamiką. Pažymėtina, kad dalis modeliuojamų kintamųjų tiesiogiai įeina į minėtą
28 konkurencingumo rodiklių sąrašą. Kitų šalies konkurencingumo rodiklių modeliavimui
sukonstruoti modeliai buvo išplėsti papildomomis lygtimis. Šiuo atveju bazinio modelio
endogeniniai rodikliai buvo įtraukti į papildomas ekonometrines lygtis tarp kitų aiškinamųjų
kintamųjų. Pirminiai ES paramos impulsai makroekonominiams rodikliams per modelių kintamųjų
tarpusavio sąryšius sukuria antrinius efektus, tokiu būdu leidžiant įvertinti visą paramos poveikį
nagrinėjamiems konkurencingumo rodikliams.
Atsižvelgiant į sektorinių statistinių duomenų prieinamumą, detalumą ir kokybę (keletas ketvirtinių
statistinių sektorinių rodiklių pateikiami tik nuo 2005 m.) ekonometrinių modelių sudarymui buvo
naudojami duomenys nuo 2005K1 iki 2014K2.
Siekiant apskaičiuoti ES struktūrinių fondų lėšų poveikį pagal aprašytus modelius, yra lyginamos
nagrinėjamų šalies ūkio, jo atskirų sektorių bei konkurencingumo rodiklių reikšmės, jas siejant su
dviejų tipų scenarijais:
•

Pirmajame (baziniame) scenarijuje nagrinėjama ekonomikos raida tuo atveju, kai yra
gaunama visa skirta ES parama: struktūrinių fondų lėšos, siejamos su BPD ir 2007–2013 m.
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•

programavimo laikotarpiais, taip pat atitinkamos kitų fondų (Sanglaudos/ISPA) paramos
lėšos.
Antrojo tipo scenarijuje imituojama hipotetinė tiriamos dinaminės sistemos elgsena, kai
eliminuojamos visos 2007–2013 m. veiksmų programoms priskiriamos intervencijos, tačiau
paliekamos ankstesnio periodo paramos lėšos.

Šiame tyrime modeliai taikomi, įtraukiant nagrinėjamos ES paramos dalį drauge su atitinkamu
valstybės biudžeto indėliu, nes projektų įgyvendinimo metu makroekonominius rodiklius veikia
visos į ekonomiką nukreipiamos lėšos. Poveikio dydžiai apibrėžiami kaip skirtumai tarp įvairių
makroekonominių, sektorinių bei konkurencingumo rodiklių, apskaičiuotų bazinio scenarijaus ir
hipotetinio scenarijaus be atitinkamos paramos atvejais.
Svarbu paminėti kelias išlygas ir apribojimus, susijusius su ekonometrinio modeliavimo metodo
taikymu, matuojant ES paramos poveikį. Dauguma iš 28 konkurencingumo rodiklių Statistikos
departamentas pateikia tik metiniu dažnumu. Reikiamų statistinių duomenų trūkumas (trumpos
metinės laiko eilutės) daro neigiama įtaką paramos poveikio makroekonometriniam modeliavimui,
nes negali būti užtikrintas poveikio įverčių stabilumas. Todėl duomenų prieinamumo galimybės
lemia išsamią ES paramos poveikio analizę tik rodikliams su ketvirtiniu dažnumu, tarp kurių yra
bendrasis vidaus produktas, darbo našumas, užimtumo lygis, infliacija, mėnesinis bruto darbo
užmokestis, materialinės investicijos, tiesioginės užsienio investicijos, prekių ir paslaugų eksportas
ir kt. Paminėtina, kad siaurąja prasme šalies ūkio konkurencingumo sąvoka dažniausiai yra siejama
būtent su šalies patrauklumu investicijoms ir eksporto galimybėmis užsienio rinkose.

Poveikio modeliavimas
Vienas iš dažnai taikomų prognozavimo bei poveikio vertinimo kiekybinių metodų yra
makroekonometrinis modeliavimas. Sudarant ekonometrinį modelį veikiantys kintamieji
išreiškiami kiekybiškai, nustatomi jų ryšiai ir tarpusavio priklausomybė. Statistiniai duomenys
interpretuojami remiantis ekonomikos teorija ir formalizuojami matematinėmis išraiškomis,
įtraukiant į šią sistemą tikimybių teorijos ir matematinės statistikos komponentus.
Makroekonometrinis modeliavimas leidžia įvertinti skirtingų veiksnių poveikį ir matematiškai
formalizuoti istorinį šių veiksnių veikimą.
Makroekonometrinis šalies ūkio sektoriaus modeliavimas naudingas tiek įvairiais aspektais
analizuojant ekonominę-socialinę plėtrą, tiek vertinant ES paramos efektyvumą. Tinkamai parinkta
metodologija turi tenkinti kelis kriterijus. Pirma, sudaroma šalies ūkio ar nagrinėjamo ekonomikos
sektoriaus modelio struktūra turi atitikti pagrindines vietinės ekonomikos nuostatas. Antra, į
modelį turi būti įtraukti ne tik konkretaus sektoriaus rodikliai, bet ir bendrą Lietuvos ekonomikos
plėtrą atspindintys rodikliai. Trečia, modelis turi įvertinti trumpalaikius ir ilgalaikius ryšius tarp
sektorių ir bendro šalies ūkio rodiklių. Galiausiai modelio pagrindinės prielaidos turi būti
patikrinamos statistinių kriterijų pagalba. Tačiau makroekonometrinio modeliavimo galimybės yra
ribotos, kai turima mažai stebėjimų, t. y. turimos laiko eilutės yra trumpos. Šiuo atveju tikslinga
papildomai panaudoti kitus metodus: įmonių apklausas bei ekspertinę analizę. Tinkamas kokybinių
metodų taikymas taip pat leidžia patvirtinti tyrimo prielaidas, kai to negalima identifikuoti iš
statistinių duomenų.
Taikant makroekonometrinio modeliavimo metodą, siekiama atsakyti į klausimą: kokį poveikį
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje ir EAVP numatytų tikslinių
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rodiklių ir tiesiogiai susijusių šalies ūkio konkurencingumo sėkmės rodiklių pasiekimui turėjo
veiksmų programų intervencijos. Šis metodas yra taikomas bendrųjų rodiklių analizei bei kai
kuriems iš rodiklių, turinčių tiesioginių sąsajų su konkrečiomis intervencijomis.
Kadangi šalies konkurencingumas yra itin plati sąvoka, jo kiekybiniai matai apima daugybę
skirtingų rodiklių. Nagrinėjami rodikliai atspindi tiek šalies makroekonomiką ir pasaulinėje rinkoje
konkuruojančius ūkio sektorius, tiek verslo aplinką, infrastruktūrą, darbo jėgos išteklius ir
inovacijas. Todėl atsižvelgiant į vertinimo uždavinį, statistinių duomenų prieinamumą ir
konkurencingumo rodiklių specifiką, ekonometriškai yra įvertintas tiesioginis paramos poveikis
kaip bendrai šalies ūkio, taip ir atskirų sektorių plėtrai. Studijos metu buvo įvertinta nagrinėjamos
ES paramos įtaka sekančių ūkio sektorių veiklai:
•
•
•
•

Transporto (H sektorius pagal EVRK 2 red.)
Pramonės (B,C sektoriai pagal EVRK 2 red.)
Energetikos (D,E sektoriai pagal EVRK 2 red.)
Statybos (F sektorius pagal EVRK 2 red.)

Visais atvejais ES fondų paramos bendras poveikis Lietuvos ūkiui yra vertinamas pagal sukuriamos
pridėtinės vertės, darbo vietų padidėjimo, darbo užmokesčio, vartojimo ir gamybos kainų indeksų,
eksporto bei kitų pagrindinių makroekonomikos ar minėtų sektorių rodiklių dinamiką.
Kiekybiniam poveikio vertinimui sudarant makroekonometrinį modelį, yra remiamasi sukaupta ES
struktūrinių fondų lėšų makroekonominio poveikio Lietuvoje vertinimo patirtimi. 2004–2006 m. ir
2007–2013 m. laikotarpiais buvo atlikta daug išankstinių (ex-ante) ir tarpinių (mid-term)
vertinimų, kurių metu buvo taikyti į specialius (darbo našumo, užimtumo, poveikio pridėtinei
vertei) klausimus atsakantys ir bendrąjį poveikį ekonomikai matuojantys ekonometriniai modeliai,
tarp kurių ir LITMOD, LEMAM, HERLIT. Verta pažymėti, kad visi minėti modeliai nėra tiesiogiai
siejami su dauguma konkurencingumo matų, be to, šie modeliai buvo specifikuoti prieš kelerius
metus (iki 2008 m. krizės), o nuo tada šalies ūkio struktūroje įvyko reikšmingų pokyčių. Todėl
siekiant įgyvendinti suformuluotus uždavinius buvo sukurtas naujas išplėstinis Lietuvos
makroekonometrinis modelis, pritaikytas šiame darbe numatytų tikslų įgyvendinimui.
Paramos poveikio ekonometrinis modeliavimas buvo suskirstytas į tris etapus:
I.

II.

Nedidelės apimties Lietuvos makroekonometrinio modelio pagrindiniams šalies ūkio
procesams prekių ir paslaugų bei darbo rinkose aprašyti kūrimas. Modelio endogeninių
kintamųjų sąrašą sudaro pagrindiniai makroekonominiai rodikliai: BVP komponentai
išlaidų metodu (namų ūkių ir vyriausybės vartojimas, išlaidos pagrindinio kapitalo
formavimui, eksportas, importas), užimtųjų skaičius, vidutinis darbo užmokestis, kainų
indeksai; tuo tarpu egzogeniniais kintamaisiais yra laikomi banko paskolų palūkanų
normų, darbo jėgos pasiūlos, importo ir eksporto kainų, užsienio paklausos, valiutų
kursų ir energijos bei žaliavų kainų rodikliai, taip pat ES paramos duomenys.
Pažymėtina, kad dalis modeliuojamų kintamųjų tiesiogiai įeina į minėtą 28
konkurencingumo rodiklių sąrašą.
Pramonės, statybos, transporto ir energetikos sektorių dalinės pusiausvyros
ekonometrinių modelių (ekonometrinių lygčių sistemų) kūrimas, kur modelio
endogeniniai kintamieji yra sektorių pridėtinė vertė, užimtųjų skaičius, darbo
užmokestis, investicijos į materialųjį turtą, kainų indeksai, eksportas. Šalies ekonominiai
bei ES paramos rodikliai įeina į sektorinius modelius kaip egzogeniniai kintamieji.
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III.

Pažymėtina, kad šalies bendri ekonominiai rodikliai, skirtingai nuo ES paramos, įeina į
kiekviena sektorinį modelį su pavėlinimais.
Makroekonometrinio modelio išplėtimas papildomomis lygtimis kitų šalies
konkurencingumo rodyklių modeliavimui. Šiuo atveju sukonstruoto bazinio modelio
endogeniniai rodikliai yra įtraukti į papildomas ekonometrines lygtis tarp kitų
aiškinamųjų kintamųjų. Pirminiai ES paramos impulsai makroekonominiams rodikliams
per modelių kintamųjų tarpusavio sąryšius sukuria antrinius efektus ir tokiu būdu
įgalina įvertinti jos visą poveikį nagrinėjamiems konkurencingumo rodikliams.

Siūlomą išplėstinį makroekonometrinį modelį galima trumpai apibūdinti kaip dinaminių lygčių
sistemą, kur lygtys yra specifikuotos autoregresijos su egzogeniniais kintamaisiais (AEK) arba
paklaidų koregavimo formoj (PKM). Šie modeliai yra vieni svarbiausių įrankių šiuolaikinėje
ekonometrijoje.
Apibendrinta autoregresinio pasiskirsčiusių vėlavimų modelio ADL4(m,n) išraiška su konstanta ir p
egzogeninių kintamųjų skaičiumi užrašoma tokiu pavidalu:
p

m

(1)

n

yt = α0 + ∑ α i yt − i + ∑ ∑ βij x jt − i + ε t .
i =1

j =1 i =1

Šioje išraiškoje yt ir xjt žymi arba pirminius rodiklius, arba jų įvairias (logaritmines, skirtumines)
modeliuojamojo ir egzogeninių kintamųjų transformacijas. Logaritmuoti duomenis kartais
naudinga dėl to, kad tarp ekonominių rodiklių pasireiškia multiplikatyvūs sąryšiai (pvz., CobbDouglas gamybos funkcija). Skirtuminė transformacija atliekama, siekiant užtikrinti kintamųjų
stacionarumą, tačiau jei duomenys yra kointegruoti (jų tiesiniai deriniai yra stacionarūs), AEK
modelis tinka ir nestacionariems rodikliams, pateikiant modelį PKM forma.
Paklaidų koregavimo modelio forma gaunama transformuojant (1) lygtį. Pastaroji forma ypatinga
tuo, kad atsižvelgiama kartu ir į ilgo laikotarpio (dalinės pusiausvyros) sąryšius, ir trumpalaikius
nuokrypius nuo jų. Remiantis šiuo modeliu galima nusakyti, kaip greitai endogeniniai ir
egzogeniniai kintamieji grįžta į pusiausvyros lygį. Bendriausiu atveju PKM forma atrodo taip:

(2)

p
r


∆yt = α 0 + ∑ ηi  yt − i − ∑ θ ji x jt − i  +
i =1
j =1



+

p

m

∑ αy
i

i = r +1

t −i

+

n

∑∑

p

∑β

j0

∆x jt − i

j =1

β ij x jt − i + ε t .

j =1 i = r + 1

Bendru atveju nagrinėjamų sektorinių dalinės pusiausvyros modelių specifikaciją galima formaliai
nusakyti tokia funkcinių ryšių sistema:
(1) Bendroji pridėtinė vertė (BPV):
(2) Materialinės investicijos:
(3) Sąlyginis darbuotojų skaičius:
(4) Vidutinis bruto darbo užmokestis:
(5) BPV defliatorius:
(6) Sektoriaus produkcijos eksportas

4

,

,

,

,

,
,

,
,

,

,

,
,
,

,

,
,

,
,

,
,
,

,
,

,

,
,

,

Angliškai šis modelis vadinamas Autoregressive Distributive Lags Model.
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Pateiktose lygtyse naudoti tokie egzogeninių kintamųjų žymėjimai:
– bendrasis vidaus produktas (BVP);
– valdžios išlaidos;
– bendrosios vidaus investicijos;
– namų ūkių išlaidos;
– vidutinis darbo užmokestis šalyje;
– efektyvūs lito keitimo kurso indeksas;
– vidutinė paskolų palūkanų norma;
– nedarbo lygis;
- Rusijos prekių importas;
– ES (Vokietijos) prekių importas;
– šalies importas;
Z1 – struktūrinių fondų parama, skirta atliekų sektoriui.
gali būti išskaidytas į
Priklausomai nuo duomenų detalumo, ES paramą atspindintis rodiklis
komponentus ir atskirai įtrauktas į atitinkamas modelio lygtis, atsižvelgiant į paramos panaudojimą
(pvz., investicijos, darbo užmokestis, personalo mokymai, t. t.).
Paramos poveikiui apskaičiuoti pagal pasiūlytus modelius yra vertinami dviejų tipų scenarijai.
Pirmajame (baziniame) scenarijuje nagrinėjamas atvejis, kuomet yra skiriama parama. Vertinamo
rodiklio modelinės reikšmės, apskaičiuotos bazinio scenarijaus atveju, lyginamos su antrojo tipo
scenarijui „be paramos“gautais atitinkamais rezultatais. Poveikio dydžiai apibrėžiami kaip
skirtumai tarp nurodytų dydžių.

Modelių kintamieji
Šioje studijoje šalies ūkio, statybos, pramonės, energetikos ir transporto sektorių modeliai yra
sudaromi, naudojant ketvirtinius duomenis nuo 2005 m. iki 2014 m. Į šiuos modelius įtraukiami
tokie vidiniai (endogeniniai) ir išoriniai (egzogeniniai) rodikliai:
Žymėjimas

! "
"

#$_&'

()

Rodiklis
Bendras vidaus produktas
Bendroji pridėtinė vertė
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas
Valdžios išlaidos
Privataus vartojimo išlaidos
Paslaugų ir prekių eksportas
Paslaugų ir prekių importas
Užimtųjų skaičius
Darbo jėga
Nedarbo lygis
Vidutinis bruto darbo užmokestis
BVP defliatorius
Vartotojų kainų indeksas
Importo kainų indeksas
Eksporto kainų indeksas
Paskolų nefinansinėms korporacijos sandorių
apimtis
Paskolų namų ūkiams sandorių apimtis
Užimtumo lygis (15-64 m.)
Tiesioginės užsienio investicijos (likučiai)

Tipas
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Egzog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Egzog.
Egzog.

Duomenų šaltinis
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.

Egzog.

Lietuvos bankas

Egzog.
Endog.
Endog.

Lietuvos bankas
Statistikos dep.
Statistikos dep.
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Palūkanų norma (Overnight Interbank Rate)
Naftos kaina (Crude Oil – WTI)
Vokietijos importas
Rusijos importas
Vokietijos BVP defliatorius
Šalyje atlikti statybos darbai
Statybos sektoriaus pridėtinė vertė
Statybos sektoriaus materialinės investicijos
Statybos sektoriaus darbuotojų skaičius (sąlyginis)
Statybos sektoriaus vidutinis bruto darbo
užmokestis
Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas
Pramonės sektoriaus pridėtinė vertė
Pramonės sektoriaus materialinės investicijos
Pramonės sektoriaus darbuotojų skaičius
(sąlyginis)
Pramonės sektoriaus vidutinis bruto darbo
užmokestis
Pramonės sektoriaus gamintojų kainų indeksas
Pramonės sektoriaus prekių eksportas, išskyrus
koksą ir rafinuotus naftos produktus
Lietuviškos kilmės pramonės produkcijos
eksportas, išskyrus mineralinį kurą
Transporto sektoriaus pridėtinė vertė
Transporto sektoriaus materialinės investicijos
Transporto sektoriaus darbuotojų skaičius
(sąlyginis)
Transporto sektoriaus vidutinis bruto darbo
užmokestis
Transporto sektoriaus pridėtinės vertės
defliatorius
Transporto sektoriaus paslaugų eksportas
Energetikos sektoriaus pridėtinė vertė
Energetikos sektoriaus materialinės investicijos
Energetikos sektoriaus darbuotojų skaičius
(sąlyginis)
Energetikos sektoriaus vidutinis bruto darbo
užmokestis
Energetikos sektoriaus gamintojų kainų indeksas
Energetikos sektoriaus produktų grynasis
eksportas
Bendra parama
Paramos mokėjimai projektų tiekėjams statybos
sektoriuje
Paramos mokėjimai projektų vykdytojams
pramonės sektoriuje
Paramos mokėjimai projektų vykdytojams
transporto sektoriuje
Paramos mokėjimai projektų vykdytojams
energetikos sektoriuje

Egzog.
Egzog.
Egzog.
Egzog.
Egzog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.

Lietuvos bankas
www.eia.gov
Eurostat duomenų bazė
Rusijos statistikos dep.
Eurostat duomenų bazė.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.

Endog.

Statistikos dep.

Endog.
Endog.
Endog.

Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.

Endog.

Statistikos dep.

Endog.

Statistikos dep.

Endog.

Statistikos dep.

Endog.

Statistikos dep.

Endog.

Statistikos dep.

Endog.
Endog.

Statistikos dep.
Statistikos dep.

Endog.

Statistikos dep.

Endog.

Statistikos dep.

Endog.

Statistikos dep.

Endog.
Endog.
Endog.

Statistikos dep.
Statistikos dep.
Statistikos dep.

Endog.

Statistikos dep.

Endog.

Statistikos dep.

Endog.

Statistikos dep.

Endog.

Statistikos dep.

Egzog.

Finansų ministerija

Egzog.

Finansų ministerija

Egzog.

Finansų ministerija

Egzog.

Finansų ministerija

Egzog.

Finansų ministerija
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Modeliavimo prielaidos (tyrimo ypatumai)
1. Modeliuojami pramonės sektoriaus rodikliai yra B ir C sektorių pagal EVRK 2 red. (kurie apima
šias ekonominės veiklos rūšis: kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba) atitinkamų
rodiklių junginiai.
2. Modeliuojami energetikos sektoriaus rodikliai yra D ir E sektorių pagal EVRK 2 red. (kurie apima
šias ekonominės veiklos rūšis: elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; vandens
tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas) atitinkamų rodiklių junginiai.
3. Nors ryšiai tarp metinių rodiklių yra gerokai stabilesni nei tarp ketvirtinių, tačiau dėl trumpų
duomenų eilučių dažniau yra nagrinėjami ketvirtiniai modeliai, nes jų atitinkamos eilutės yra
keturis kartus ilgesnės. Tačiau dėl 2005–2013 m. stebėto staigaus ūkio nuosmukio, minėti ryšiai
tarp ketvirtinių rodiklių buvo nestabilūs, todėl atliekant modeliavimą buvo pasirinktas dar kitas
būdas – modeliuoti vidutiniai rodikliai, bet ne tik kalendoriniais, bet ir slenkančiais metais. Šiuo
atveju nagrinėjamų rodiklių laiko eilutės buvo nedaug trumpesnės nei ketvirtinio modelio atveju,
ryšiai tarp rodiklių buvo stabilesni ir išvengta sezoniškumo problemų.
4. Visos modelio lygtys gavosi adekvatesnės, modeliuojant nelogaritmuotus rodiklius veikusiomis
kainomis. Tai paaiškinama gana nedideliu modeliuojamu laiko tarpu ir ES paramos indėliu, kuris
pasireiškia adityviai.
5. Pagal prieinamus ES paramos mokėjimo duomenis, numatoma, kad 2007-2013 m. laikotarpio
parama bus išmokėta iki 2015 m. pabaigos. Dėl detalesnės informacijos apie būsimus paramos
mokėjimus pagal nagrinėjamus sektorius stokos, modeliavimo metu daroma prielaida, kad
kiekvieno sektoriaus laukiamos paramos mokėjimo dalis lygi istoriniai šio sektoriaus daliai bendros
paramos mokėjimo struktūroje.

Paramos mokėjimų struktūra pagal sektorius
Sektorius
Pramonė
Energetika
Statyba
Transportas

Mokėjimai projektų
vykdytojams pagal sektorius,
% visos paramos
6.1
4.7
0.4
16.1

Mokėjimai tiekėjams ir projektų
vykdytojams pagal sektorius, % visos
paramos
5.5
0.5
54.0
2.1

6. Kaip jau buvo minėta, didelė konkurencingumo didinimui išmokėtų ES struktūrinės paramos lėšų
dalis (daugiau nei 50 proc.) buvo skirta statyboms. Ekonometrinio modeliavimo metu šios paramos
dalies poveikis statybos sektoriui yra vertinamas per tiesioginius impulsus į šalyje atliktų statybos
darbų lygtį, kitaip tariant laikoma, kad gaunamos paramos lėšos (skirtos statyboms) tiesiogiai
padidina atliktų statybos darbų apimtį šalyje.
Kadangi ne visa parama bendrai skirta statybos sektoriui (kaip finansuojamų ES paramos lėšomis
projektų tiekėjams ir vykdytojams) tiesiogiai eina statybų darbams atlikti, modeliavimo metu, pagal
prieinamus paramos mokėjimų išlaidų struktūros duomenis, daroma prielaida, kad tik 96.1% visų
statybos sektoriui (kaip tiekėjams ir/arba projektų vykdytojams) skirtų paramos lėšų bus
panaudota tiesiogiai statybos darbams atlikti.
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7. Kadangi į sudarytą modelį įeina keletas egzogeninių kintamųjų, turinčių reikšmingą įtaką
nagrinėjamų socialinių ir ekonominių rodiklių dinamikai, norint įvertinti ilgalaikę projektų,
įgyvendinamų ES paramos lėšomis, įtaką ekonomikai, būtina iš pradžių nustatyti tokių rodiklių
prognozes. Šios problemos sprendimui buvo panaudotos kitų institucijų atliktos studijos ir
skaičiavimai. Egzogeninių kintamųjų prognozių šaltiniai ir padarytos prielaidos yra pateiktos 9
lentelėje. Šios prognozės kartu su sudarytu ekonometriniu modeliu buvo panaudotos ilgalaikio
paramos poveikio vertinimui.

Sudarytas ekonometrinis modelis
Ekonometriniam modeliui sudaryti buvo naudojami ketvirtiniai duomenys, apimantys laikotarpį
nuo 2005K1 iki 2014K2. Duomenys buvo suglodinti, priklausomai nuo nagrinėjamo rodiklio imant
ketvirtinių reikšmių slenkančias metines sumas arba slenkančius metinius vidurkius.
Pastabos:
•
•
•
•
•

Užrašytose lygtyse ilgalaikius ryšius parodantis kointegravimo narys išskirtas laužtiniais
skliaustais;
Skaičiai skliausteliiuose, esantys po kintamojo, rodo pavėlinimo eilę (pavyzdžiui,
reiškia, kad imama praeito ketvirčio reikšmė);
žymi skirtuminę transformaciją (
));
Kuo mažesnė Dickey-Fuller‘o statistikos reikšmė tuo didesnė tikimybė, kad kointegravimo
lygties liekanos yra stacionarios;
R2 rodo determinacijos koeficiento reikšmę; kuo šis rodiklis yra arčiau vieneto, tuo didesnė
nagrinėjamo rodiklio dispersijos dalis yra paaiškinta modeliu. Pavyzdžiui, R2 = 0,72 rodo, kad
paklaidų korekcijos modelis (PKM) paaiškina apie 72 procentus stebėjimų kintamumo.
Pažymėtina, kad augimo tempo modeliams šis rodiklis nebūtinai turi būti didelis (ypač kuomet
pasikeičia augimo kryptis arba reikšmės artimos nuliui), tačiau reikšmės didesnės negu
0,5 rodo pakankamai aukštą modeliuotos dalies atitikmenį faktiniams stebėjimams.

BENDRAS MAKROEKONOMINIS MODELIS:
Įvertintas makroekonomikos modelis rodo, jog bendras ES paramos srautas, skirtas šalies ūkio
plėtrai, statistiškai reikšmingai teigiamai veikia bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo augimą.
Privataus vartojimo išlaidų lygtis
Vartojimo išlaidų prieaugį daugiausia lemia praeities BVP dinamika bei užimtumo ir darbo
užmokesčio pokyčiai.
>

∆
12. 4&56 1# 1 74#5 1 2. $84 19 : ; 2. 95#∆
0.95, BCDEFG 1 HIJJFK 12.90 M 1 NOJIF 0.22

1# ; 2. 2#'∆

∗

;=

Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų lygtis
Reikšminga poveikį valdžios sektoriaus išlaidų pokyčiams daro praeities šalies vidutinio bruto
darbo užmokesčio bei BVP kitimas.
∆
189. 75' ; 2. 2&4∆ 1# ; &. $4$∆ 1# ; =
>
0.84
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Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo lygtis
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas ilguoju laikotarpiu (kointegravimo ryšyje) teigiamai
priklauso nuo paskolų nefinansinėms korporacijos srauto bei artimiausios praeities BVP augimo.
Trumpuoju laikotarpiu investicijų apimtį lemia praeities svyravimai, valdžios sektoriaus išlaidos,
paskolų srautai bei ES parama.
∆

>

12. #89R 1# ; 44'5 1 2. 99& 19 1 '. '24∆ ! " 1# S ; 2. 5'9∆ 1#
1 2. 7'$∆ 1# ; 2. 5$5∆∆ ! " ; 2. 28$/ ; =
0.93, BCDEFG 1 HIJJFK 13.90 M 1 NOJIF 0.03

Prekių ir paslaugų eksporto lygtis
Ilgu laikotarpiu eksportą lemia užsienio paklausa, kuri aproksimuojama Rusijos ir Vokietijos
importu, praeities investicijų apimtimi bei eksportuojamų ir Vokietijos kainų santyiu. Trumpuoju
laikotarpiu reikšmingą įtaką turi importo apimties pokyčiai.
∆
12. #'46 1# ; 94$$2 1 2. '9 17 1 2. 292
* 1# 1 2. 282 * 1#
; $2752
/
1#
:
;
2.
782∆
;
=
*
>
0.89
Prekių ir paslaugų importo lygtis
Reikšmingą poveikį importo pokyčiams daro šalies BVP ir eksporto kitimas.
>

∆
12. 7926 1# 1 &#55 1 2. 948 19 1 2. &58
0.77, BCDEFG 1 HIJJFK 12.83 M 1 NOJIF 0.25

1# : ; #. '&&∆

1# ; =

BVP lygtis
Iš BVP išlaidų metodu apibrėžimo gauname BVP skaičiavimo formulę. Šiuo būdu per paramos
poveikį bendram pagrindinio kapitalo formavimui pasireiškia ES paramos efektai visam šalies
ūkiui.
;

; ;

1

Užimtųjų lygtis
Kaip matyti iš įvertintų užimtųjų skaičiaus lygties koeficientų, reikšmingą poveikį šalies užimtumui
daro jo praeities dinamika, bei BVP ir vidutinio darbo užmokesčio pasikeitimai.
>

0.92

∆

12. 5#8 ; 2. 774∆

1# ; 2. 229∆

1# 1 2. #2#∆

1# ; =

Nedarbo lygtis
Nedarbo lygis apibrėžiamas per darbo jėgos ir užimtųjų skaičiaus rodiklius.
1

∗ #22

Vidutinio bruto darbo užmokesčio (šalyje) lygtis
Darbo užmokestį šalyje apibūdina praeities šalies BVP bei vartojimo kainų svyravimai.
∆
19. &4$ ; 2. 2#9∆ 1# ; #2. $59∆
1# ; =
>
0.74
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BVP defliatoriaus lygtis
Šalies BPV defliatorius statistiškai reikšmingai priklauso nuo praeities dinamikos, importo ir
eksporto kainų bei šalies vidutinio bruto darbo užmokesčio.
∆
>

12. 4'&6
1# 1 4#. 844 1 2. 299 19 1 2. '2'
; 2. 2#2∆ 1# ; 2. 428∆ ; =
0.94, BCDEFG 1 HIJJFK 14.91 M 1 NOJIF 0.01

19 : ; 2. '24∆

1#

Vartotojų kainų lygtis
Vartotojų kainų prieaugiius daugiausia apibūdina jų praeities svyravimai bei importo ir BVP
defliatoriaus pokyčiai.
∆
12. 2$' ; 2. 899∆
1# ; 2. 2&'∆
; 2. #'9∆
1# ; =
>
0.93
BPV lygtis
BVP gamybos metodu sudaro bendros pridėtinės vertės ir grynųjų mokesčių gaminiams suma, ką ir
atspindi sekanti lygtis
∆
#. 2#2 ; 2. 887∆ ; =
>
0.99
Užimtumo lygio (15-64 m.) lygtis
15-64 metu užimtumo lygio dinamiką geriausiai apibūdina bendro šalies nedarbo lygio bei
vidutinio darbo užmokesčio pokyčiai.
∆
∆ #$_&' 12. 9#& 1 2. &8'∆ 1 7. #2$
; = #$_&'

>

0.83

Tiesioginių užsienio investicijų lygtis
Tiesiogines užsienio investicijas daugiausiai įtakoja ateities šalies BVP ir užimtuoju skaičiaus
pokyčiai bei numatomi ES paramos srautai.
∆()
19&#. &28 ; 2. 9##∆ ;9 ; #5. '&9∆ ;# ; 2. 4#7/ ;9 ; =()
>
0.75
STATYBŲ SEKTORIAUS MODELIS:
Kaip jau buvo paminėta, reikšminga (daugiau nei 50 proc.) ES paramos lėšų dalis yra skirta
statyboms. Ekonometrinio modeliavimo metu šios paramos dalies poveikis statybos sektoriui yra
vertinamas per tiesioginius impulsus į šalyje atliktų statybos darbų lygtį. Daroma prielaida, kad
gaunamos paramos lėšos (skirtos statyboms) tiesiogiai padidina atliktų statybos darbų apimtį
šalyje.
Šalyje atliktų statybos darbų lygtis
Statybos sektoriaus atliktų darbų apimtis tiek ilguoju, tiek trumpuoju laikotarpiu stipriai priklauso
nuo pagrindinio bendrojo kapitalo formavimo. Ilguoju laikotarpiu darbų apimtį irgi nusako
materialinių investicijų statybos sektoriuje tendencijos.
∆"( 12. &8&6"( 1# ; #7$# 1 2. '2$ 19 1 #. $&9 ( 19 : ; 2. $94∆ 1# ; ="(
>
0.93, BCDEFG 1 HIJJFK 14.44 M 1 NOJIF 0.01

19

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai

Pridėtinės vertės lygtis
Iš esmės sektoriuje sukuriamą pridėtinę vertę pilnai apibūdina atliktų statybos darbų apimtis. Tai
leidžia tiesiogiai įvertinti statyboms skirtos ES paramos poveikį šio sektoriaus kuriamai pridėtinei
vertei.
>

∆

0.97

(

95. 5#$ ; 2. 8'$∆"( ; =

(

Materialinių investicijų lygtis
Materialines investicijas šiame sektoriuje statistiškai reikšmingai teigiamai veikia sektoriaus
pridėtinės vertės pokyčiai ir paskolų nefinansinėms korporacijoms bei namų ūkiams srautų
dinamika.
∆
>

12. #77R ( 1# 1 4#$. $75 1 2. 24# ( 19 1 2. 4'7
;= (
0.55, BCDEFG 1 HIJJFK 13.51 M 1 NOJIF 0.06
(

! "

1# S ; 2. 4&'X∆

"

Y

Sąlyginio darbuotojų skaičiaus lygtis
Sąlyginio darbuotojų skaičiaus sektoriuje dinamika aprašoma šalies bendrojo užimtųjų skaičiaus
bei sektoriaus pridėtinės vertės ir vidutinio bruto darbo užmokesčio pokyčiais.
∆

>

12. '44R " ( 1# 1 9772'. 748 1 #2. #5$ ( 1# 1 4$. 8#5 14
; 47. ##7 ( 1# S ; $. 9&2∆ ( ; $$. '45∆ 1# ; = "
(
0.93, BCDEFG 1 HIJJFK 13.50 M 1 NOJIF 0.06
"

(

Vidutinio bruto darbo užmokesčio lygtis
Darbo užmokestis ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu statistiškai reikšmingai teigiamai priklauso nuo
sektoriaus pridėtinės vertės dinamikos. Šį rodiklį taip pat veikia šalies darbo užmokesčio
tendencijos.
∆
>

12. 92&6 ( 1# 1 $$&. 2 1 2. 4#' 19 1 2. ###
; 2. ###∆ ( ; = (
0.94, BCDEFG 1 HIJJFK 13.95 M 1 NOJIF 0.02
(

(

19 : ; 2. $97∆

1#

Gamintojų kainų lygtis
Sektoriaus gamintojų kainų lygį ilguoju laikotarpiu nusako BPV defliatoriaus, importo kainų bei
sektoriaus vidutinio bruto darbo užmokesčio dinamika. Trumpalaikių svyravimų įneša sektoriaus
darbo užmokesčio ir BVP defliatoriaus pokyčiai.
∆

>

12. 4776 ( 1# 1 9'. '$2 1 2. 9&8
1# 1 2. #9$
; 2. '#'∆
1# ; 2. 294∆ ( ; = (
0.98, BCDEFG 1 HIJJFK 13.47 M 1 NOJIF 0.06
(

14 1 2. 29&

(

1# :

PRAMONĖS SEKTORIAUS MODELIS:
Pramonės sektoriuje įvertinta, jog ES paramos srautas, skirtas sektoriaus plėtrai, statistiškai
reikšmingai teigiamai veikia materialinių investicijų augimą. Netiesioginis paramos poveikis
pasireiškia per makro lygmens kintamuosius, tokius kaip bendras bendrojo kapitalo formavimas,
eksportas, užimtųjų skaičius, paskolų srautas bei bendras šalies algų ir kainų lygis.
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Pridėtinės vertės lygtis
Sektoriaus pridėtinę vertę ilgu laikotarpiu veikia sektoriaus materialinių investicijų bei eksporto
dinamika, o trumpuoju laikotarpiu – pridėtinės vertės ir investicijų svyravimai.
∆ ,
12. '#76 , 1# 1 $87# 1 2. 9$5 , 1# 1 2. 988 , 1# : ; 2. '&#∆ ,
; 2. 78#∆ , 1# ; = ,
>
0.86, BCDEFG 1 HIJJFK 13.30 M 1 NOJIF 0.09
Materialinių investicijų lygtis
Pramonės sektoriaus materialinės investicijos daugiausia priklauso nuo bendrų šalies investicijų
(išlaidos bendrojo kapitalo formavimui), sektoriaus kuriamos pridėtinės vertės, paskolų
nefinansinėms korporacijoms srautų bei ES paramos sektoriui.
∆
>

12. #58R , 1# ; 48$. 9&9 1 2. 255 , 19 1 2. 7&$∆
; 2. 447∆X∆ ! " Y ; 2. 289∆ 1# ; = ,
0.82, BCDEFG 1 HIJJFK 13.63 M 1 NOJIF 0.05
,

! "

1# 1 '. 54'/, S

Sąlyginio darbuotojų skaičiaus lygtis
Kaip matyti iš įvertintų sąlyginio darbuotojų skaičiaus lygties koeficientų, reikšmingą poveikį šio
sektoriaus užimtumui daro bendras šalyje užimtųjų skaičius, sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė
bei darbo užmokestis.
∆ " ,
12. 95$R " , 1# ; 587&2 1 '. 829 , 19 1 9#&. 2 19 ; $&. #42 , 19 S
; $. &78∆ , ; 9'#. 2'9∆ 1# 1 '4. $$4∆ , ; = "
,
>
0.89, BCDEFG 1 HIJJFK 13.33 M 1 NOJIF 0.09
Vidutinio bruto darbo užmokesčio lygtis
Sektoriaus darbo užmokestis ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu priklauso nuo sektoriaus pridėtinės
vertės bei šalies vidutinio darbo užmokesčio pasikeitimų.
∆ ,
12. 9776 , 1# ; ##9. ' 1 2. 29# , 1# 1 2. 8$$ 19 : ; 2. 24#∆ ,
; 2. 8#9∆ 1# ; = ,
0.93, BCDEFG 1 HIJJFK 14.03 M 1 NOJIF 0.02
>
Gamintojų kainų lygtis
Trumpuoju laikotarpiu šio sektoriaus kainų didėjimui įtakos daro šalies BVP defliatoriaus ir
importo kainų pokyčiai.
>

∆

0.94

,

12. $28 ; 2. $'4∆

1# ; 2. $7'∆

;=

,

Sektoriui priskiriamų prekių eksporto lygtis
Sektoriaus prekių eksporto judėjimą ilguoju laikotarpiu daugiausia lemia bendro šalies eksporto ir
importo bei užsienio paklausos dinamika. Trumpuoju laikotarpiu šio sektoriaus eksporto didėjimui
įtakos daro praeities investicijų augimas bei užsienio paklausos, kuri aproksimuojama Vokietijos
importu, didėjimas.
∆

,

12. '84 [

,

1# ; 7245 1 2. #'8

1 2. 2#4

>

;= ,
0.90, BCDEFG 1 HIJJFK

*

1# ; #5542 \

13.5 M 1 NOJIF

19 1 2. #&'
*

1# 1 2. 22&

] 1# ^ ; 2. 294∆

*

*

1#

; #. 74$∆

,

1'

0.06
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Lietuviškos kilmės pramonės prekių eksporto lygtis
Šių prekių eksportas daugiausia priklauso nuo bendro sektoriaus eksporto, sektoriaus pridėtinės
vertės bei materialinių investicijų.
∆
>

,

_4 R , - 1# 1 _# 1 _9 , 1# S ; _' ∆ , 1# ; _$ ∆
0.96, BCDEFG 1 HIJJFK 13.31 M 1 NOJIF 0.09

,

; _& ∆

,

;=

,

TRANSPORTO SEKTORIAUS MODELIS:
Ekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, kad paramos lėšos, kurios buvo skirtos transporto
sektoriaus plėtrai, daro tiesioginį statistiškai reikšmingą poveikį sektoriaus kuriamos pridėtinės
vertės, materialinių investicijų bei eksporto dinamikai.
Pridėtinės vertės lygtis
Gauta pridėtinės vertės lygtis rodo, kad tiek ilgu, tiek trumpu laikotarpiu šio sektoriaus PV apimtis
lemia sektoriaus eksporto pokyčiai. Ilguoju laikotarpiu įtakos taip pat turi kainų lygių pakyčiai.
Europos sąjungos lėšų dalies šio sektoriaus pajamose didėjimas tiesiogiai didina šio sektoriaus
sukuriamą pridėtinę vertę.
∆ . 12. $#$6 . 1# ; 85'& 1 2. $'' . 1# 1 ##2. 722 . 1# : ; 2. $8#∆ .
; 2. 447∆ . ; 2. ''7/. ; = .
0.86, BCDEFG 1 HIJJFK 12.87 M 1 NOJIF 0.24
>
Materialinių investicijų lygtis
Materialinės investicijos į transporto sektorių tiesiogiai priklauso nuo bendrų materialinių
investicijų šalyje ir sektoriaus paslaugų eksporto. Trumpuoju laikotarpiu sektoriaus investicijos
daugiausia priklauso nuo bendrų investicijų, paskolų nefinansinėms korporacijoms srautų bei ES
paramos, skirtos šio sektoriaus plėtrai.
∆ . 12. 4#56 . 1# ; #4## 1 2. #29 1# 1 2. #&5 . 1# : ; 2. 28&∆ 1#
; 2. 4'5∆X∆ ! " Y ; 2. #9#/. ; = .
>
0.77, BCDEFG 1 HIJJFK 12.74 M 1 NOJIF 0.28
Sąlyginio darbuotojų skaičiaus lygtis
Sąlyginio darbuotojų skaičiaus sektoriuje dinamika aprašoma bendro šalies užimtųjų skaičiaus,
šalies eksporto bei sektoriaus pridėtinės vertės kitimu.
∆ " . 12. '45R " . 1# ; '78#2 1 &'. 482 14 1 9. $'# . 1# 1 2. 25' 19 S
; &5. '#5∆ 19 ; 4. #4$∆ . ; = "
.
>
0.92, BCDEFG 1 HIJJFK 13.96 M 1 NOJIF 0.02
Vidutinio bruto darbo užmokesčio lygtis
Darbo užmokestis statistiškai reikšmingai priklauso nuo sektoriaus kuriamos pridėtinės vertės
dinamikos. Šį rodiklį taip pat apibūdina šalies darbo užmokesčio tendencijos.
∆ . 12. '5&R . 1# ; $'. &94 1 $#&. #88
1# S
. / " . 19 1 2. 5'9
; 2. 527∆ 1# ; = .
>
0.90, BCDEFG 1 HIJJFK 14.31 M 1 NOJIF 0.01
BPV defliatoriaus lygtis
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Transporto sektoriaus defliatorių ilguoju laikotarpiu apibūdina šalies BVP defliatoriaus bei importo
kainų dinamika.
9&. 2#2 ; 2. 4&4
; 2. '58
1# ; = .
.
>
0.87
Sektoriaus paslaugų eksporto lygtis
Sektoriaus paslaugų eksporto dinamiką ilguoju laikotarpiu daugiausia lemia bendro šalies eksporto
bei sektoriaus materialinių investicijų tendencijos. Trumpuoju laikotarpiu šio sektoriaus eksporto
dinamikai įtakos daro praeities svyravimai, užsienio paklausos apimties kitimas bei ES paramos
sektoriui srautai.
∆ .
12. #'26 . 1# ; 5#4. $22 1 2. #2# 1# 1 2. $&# . 1' : ; 2. 229∆
*
; 2. '89 . 1# ; 2. #85/. ; = .
>
0.85
ENERGETIKOS SEKTORIAUS MODELIS:
Energetikos sektoriuje įvertinta, jog ES paramos srautas, skirtas ilgalaikei sektoriaus plėtrai,
statistiškai reikšmingai teigiamai veikia materialinių investicijų augimą sektoriuje. Netiesioginis
paramos poveikis pasireiškia per makro lygmens kintamuosius, tokius kaip vadžios vartojimo
išlaidos, užimtųjų skaičius, bendras šalies eksportas, algų ir kainų lygis.
Pridėtinės vertės lygtis
Sektoriaus pridėtinę vertę ilgu laikotarpiu veikia sektoriaus darbo užmokesčio fondo ir kainų
dinamika. Trumpuoju laikotarpiu – sektoriaus grynojo eksporto ir kainų svyravimai.
∆ )
12. 472R ) 1# ; #4#2 1 2. 2222#9 " ) ∗ ) 1# 1 #'. 2&2 1# S
; #7. 779∆ ) ; 2. 2#5∆ ) ; = )
>
0.42, BCDEFG 1 HIJJFK 12.30 M 1 NOJIF 0.45
Materialinių investicijų lygtis
Materialinės investicijos ilguoju laikotarpiu daugiausia priklauso nuo valdžios vartojimo išlaidų,
paskolų palūkanų normų ir naftos kainų. Trumpuoju laikotarpiu investicijų apimtį lemia praeities
naftos kainų svyravimai bei ES parama sektoriui.
∆
>

12. 8986 ) 1# 1 #89#. &7' 1 2. 289 1# ; 8$. 7#'*" 1# ; &. 455
1 &. '85∆ + 14 ; 2. 9$4/) ; = )
0.57, BCDEFG 1 HIJJFK 15.09 M 1 NOJIF 0.01

)

+

1' :

Sąlyginio darbuotojų skaičiaus lygtis
Kaip matyti iš įvertintų sąlyginio darbuotojų skaičiaus lygties koeficientų, reikšmingą poveikį šio
sektoriaus užimtumui daro bendras šalyje užimtųjų skaičius bei šio sektoriaus darbo užmokesčio
dinamika.
∆

>

12. #57R " ) 1# 1 #4#&#. 5'8 1 #$. 578
; #'. &52∆ 1# 1 9. 5#7∆ ) ; = "
)
0.84, BCDEFG 1 HIJJFK 13.68 M 1 NOJIF 0.05
"

)

19 ; 9. 88$

)

1# S

Vidutinio bruto darbo užmokesčio lygtis
Energetikos sektoriaus darbo užmokesčio dinamikai didžiausia įtaka daro šalies bruto darbo
užmokesčio bei sektoriaus pridėtinės vertės pasikeitimai.

23

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai

12. 975R ) 1# 1 '#9. 522 1 989&
; 2. 5'8∆ 1# ; = )
0.87, BCDEFG 1 HIJJFK 13.96 M 1 NOJIF 0.02
∆

>

)

)

/

"

)

14 1 2. 84'

19 S

Gamintojų kainų lygtis
Trumpuoju laikotarpiu šio sektoriaus kainų didėjimui įtakos daro jų praeities dinamika, bendras
šalies kainų ir importo kainų augimai.
>

0.79

∆

)

12. #'5 ; 2. &78∆

1# ; 2. 447∆

)

1# ; 2. #5$∆

;=

)

Sektoriaus grynojo eksporto lygtis
Sektoriaus eksportą daugiausia apibūdina praeities investicijų dinamika, naftos kainų svyravimai
bei užsienio paklausos, kuri aproksimuojama Vokietijos importu, pokyčiai.
∆ )
12. 97&X ) 1# ; 94782 1 &$. $ + 19 1 2. 22$
* 1# 1 2. 5&4
) 1$ Y
; 4&. #$8∆ + ; 2. 22&∆
;
=
*
)
>
0.54,
BCDEFG 1 HIJJFK 12.83 M 1 NOJIF 0.25

Detalūs modeliavimo rezultatai
Šiame priede detalizuojamas gautas ekonometrinis modelis, pagal kurį skaičiuojamas ES paramos
poveikis statybos, pramonės, transporto ir energetikos sektorių plėtrai bei visai makroekonomikai.
Kiekviename poskirsnyje pateikiamos modelio lygtys ir jų adekvatumo empiriniams duomenims
statistiniai rodikliai. Pažymėtina, kad visi įvertinti parametrai yra statistiškai reikšmingi 5 proc., o
dauguma ir 1 proc. reikšmingumo lygmeniu. Ekonometriniai skaičiavimai atlikti R programine
įranga.

BENDRO MAKROEKONOMETRINIO MODELIO VERTINIMO REZULTATAI:
∆`
∆e

D 6` 11 1 D 1 D 12 : ; D ∆ 11 ; D ∆ a ∗ b ; cd Error! Not a valid link.
D ; D ∆ 11 ; D ∆b 11 ; cf

Parametras

Įvertis

p-value

D

-82.794

0.042

0.063

0.002

6.535

0.000

D
D

∆g

Modelio aprašomoji statistika

Residual standard error: 184 on 30 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8436, Adjusted R-squared: 0.8332
F-statistic: 80.9 on 2 and 30 DF, p-value: 8.209e-13

D Rg 11 1 D 1 D 12 1 D ∆hidj 11 S ; D ∆g 11 ; D ∆e 11 ; D ∆ ∆h_k`_l
; D ; cm

Parametras

Įvertis

p-value

Modelio aprašomoji statistika

D

-3349.000

0.079

0.226

0.000

4.403

0.000

-0.182

0.005

0.942

0.000

Dickey-Fuller = -3.8978
Residual standard error: 403.9 on 28 degrees of
freedom
Multiple R-squared: 0.9349, Adjusted R-squared:
0.9232
F-statistic: 80.39 on 5 and 28 DF, p-value: 1.007e-

D
D
D
D
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D
D
D

D [

∆

0.959

0.027

0.08529

0.03451

Parametras

Įvertis

D

-23550.000

0.355

0.416

0.063

0.024

0.022

D

0.075

0.000

D

-50790.000

0.000

D

-0.340

0.018

0.779

0.000

D

D

D 6n 11 1 D 1 D

12 1 D

Įvertis

D

2438.000

0.697

0.235

0.015

0.698

0.000

D

-0.720

0.000

D

1.466

0.000

D

D ; D ∆a 11 ; D ∆

p-value

Įvertis

p-value

D

-0.918

0.431

D

0.773

0.000

D

0.002

0.000

D

-0.101

0.000

D ;D ∆

Modelio aprašomoji statistika

Residual standard error: 1265 on 26 degrees of
freedom
Multiple R-squared: 0.8852, Adjusted R-squared:
0.8764
F-statistic: 100.3 on 2 and 26 DF, p-value: 6.005e-13

11 : ; D ∆

11 ; ct

Modelio aprašomoji statistika

Dickey-Fuller = -2.8316
Residual standard error: 1958 on 31 degrees of
freedom
Multiple R-squared: 0.7658, Adjusted R-squared:
0.7507
F-statistic: 50.68 on 2 and 31 DF, p-value: 1.695e-10

11 ; D ∆b 11 ; co

Parametras

∆b

15

p-value

Parametras
D

∆a

0.004

rs
11 1 D 1 D g 17 1 D nfop 11 1 D npq 11 1 D \
] 11 ^ ; D ∆n
rfop
; cs

D

∆n

-0.745

Modelio aprašomoji statistika

Residual standard error: 3.632 on 29 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9226, Adjusted R-squared: 0.9145
F-statistic: 115.2 on 3 and 29 DF, p-value: 3.297e-16

11 ; D ∆rd 11 ; cu

Parametras

Įvertis

p-value

Modelio aprašomoji statistika

D

-2.635

0.689

0.012

0.000

D

10.592

0.023

Residual standard error: 21.96 on 30 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.743, Adjusted R-squared: 0.7259
F-statistic: 43.37 on 2 and 30 DF, p-value: 1.409e-09

D
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D 6rv 11 1 D 1 D b 12 1 D rt 12 : ; D ∆rv 11 ; D ∆b 11 ; D ∆rs ; cwx

∆rv

Parametras

Įvertis

D

D

∆rd

31.833

<2e-16

D

0.022

<2e-16

0.404

<2e-16

D

-0.346

0.008

D

0.403

0.005

D

0.010

0.030

D

0.308

0.000

Modelio aprašomoji statistika

Dickey-Fuller = -4.9101
Residual standard error: 0.4726 on 29 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9372, Adjusted R-squared: 0.9285
F-statistic: 108.1 on 4 and 29 DF, p-value: < 2.2e-16

D ; D ∆rd 11 ; D ∆rt ; D ∆rv 11 ; cwy

Parametras

Įvertis

p-value

D

-0.054

0.504

D

0.822

0.000

D

0.064

0.003

D

0.142

0.007

D ; D ∆ ; c|}

∆z{

∆a

p-value

Modelio aprašomoji statistika

Residual standard error: 0.261 on 29 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9276, Adjusted R-squared: 0.9201
F-statistic: 123.8 on 3 and 29 DF, p-value: < 2.2e-16

Parametras

Įvertis

p-value

Modelio aprašomoji statistika

D

1.010

0.977

D

0.887

<2e-16

Residual standard error: 175.3 on 32 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9946, Adjusted R-squared: 0.9944
F-statistic: 5846 on 1 and 32 DF, p-value: < 2.2e-16

D ; D ∆~ ; D ∆b ; D

_

Parametras

Įvertis

p-value

D

0.216

0.002

D

-0.684

0.000

D

-7.105

0.013

∆HBg

D ;D ∆

; co•€_•‚

Residual standard error: 0.2565 on 30 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8336, Adjusted R-squared: 0.8225
F-statistic: 75.14 on 2 and 30 DF, p-value: 2.078e-12

;2 ; D ∆a ;1 ; D

Parametras

Įvertis

p-value

(Intercept)

-261.608

0.536

d(Y)

0.211

0.000

L(d(E))

19.462

0.029

Z

0.317

0.079

Modelio aprašomoji statistika

;2 ; cƒ„m

Modelio aprašomoji statistika

Residual standard error: 1721 on 28 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7488, Adjusted R-squared: 0.7219
F-statistic: 27.83 on 3 and 28 DF, p-value: 1.507e-08
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STATYBOS SEKTORIAUS MODELIO VERTINIMO REZULTATAI:
D 6Bƒ 11 1 D 1 D g 12 1 D ngƒ 12 : ; D ∆g 11 ; c„…

∆lƒ

Parametras

p-value

D

Įvertis
1751.000
0.405
1.562

0.000

D

-0.686

0.000

0.523

< 2e-16

D

D
D

0.000
< 2e-16

D ; D ∆lƒ ; c|}…

∆z{ƒ

Modelio aprašomoji statistika

Parametras

Įvertis

p-value

D

29.915

0.154

D

0.845

<2e-16

Dickey-Fuller = -4.4359
Residual standard error: 197.4 on 31 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9337, Adjusted R-squared: 0.9294
F-statistic: 218.2 on 2 and 31 DF, p-value: < 2.2e-16

Modelio aprašomoji statistika
Residual standard error: 119.2 on 32 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9662, Adjusted R-squared: 0.9651
F-statistic: 913.4 on 1 and 32 DF, p-value: < 2.2e-16

D Rng† 11 1 D 1 D z{ƒ 12 1 D ∆hidj 11 S ; D ∆X∆hwj Y ; ctm…

∆ngƒ

Parametras

Įvertis

p-value

D

315.579

0.004

D

0.031

0.044

0.347

0.000

D

-0.177

0.060

0.364

0.000

D
D

∆a‡}ˆ…

Modelio aprašomoji statistika

Dickey-Fuller = -3.5128
Residual standard error: 67.83 on 31 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5541, Adjusted R-squared: 0.5253
F-statistic: 19.26 on 2 and 31 DF, p-value: 3.66e-06

D Ra‡}ˆ… 11 1 D 1 D z{ƒ 11 1 D a 13 1 D bƒ 11 S ; D ∆z{ƒ ; D ∆a 11
; coj‰Š
…

Parametras

Įvertis

D

D

p-value

27704.738

0.001

D

10.195

< 2e-16

35.819

0.000

D

-37.117

0.000

D

-0.433

0.009

5.260

0.000

D

55.439

0.007

D

Modelio aprašomoji statistika

Dickey-Fuller = -3.5012
Residual standard error: 1120 on 29 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9256, Adjusted R-squared: 0.9179
F-statistic: 120.2 on 3 and 29 DF, p-value: < 2.2e-16

D 6bƒ 11 1 D 1 D b 12 1 D z{ƒ 12 : ; D ∆b 11 ; D ∆z{ƒ ; cu…

∆bƒ

Parametras

Įvertis

p-value

Modelio aprašomoji statistika

D

556.000

0.000

0.314

0.000

Dickey-Fuller = -3.9526
Residual standard error: 20.07 on 30 degrees of freedom

D
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D

0.111

< 2e-16

D

-0.206

0.004

0.527

0.000

D

0.111

0.000

D

Multiple R-squared: 0.9439, Adjusted R-squared: 0.9383
F-statistic: 168.4 on 3 and 30 DF, p-value: < 2.2e-16

∆rƒ D 6rƒ 11 1 D 1 D rv 11 1 D rt 13 1 D bƒ 11 : ; D ∆rv 11 ; D ∆bƒ ;
cu… Error! Not a valid link.
Parametras

Įvertis

D

p-value

24.450

0.000

D

0.268

0.000

D

0.125

0.000

D

0.026

< 2e-16

D

-0.377

0.001

0.414

0.000

D

0.023

< 2e-16

D

Modelio aprašomoji statistika

Dickey-Fuller = -3.474
Residual standard error: 0.4295 on 29 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.976, Adjusted R-squared: 0.9735
F-statistic: 393 on 3 and 29 DF, p-value: < 2.2e-16

PRAMONĖS SEKTORIAUS MODELIO VERTINIMO REZULTATAI:
∆z{‹d

D 6z{‹d 11 1 D 1 D ng‹d 11 1 D
; c|}Œy

Parametras

Įvertis

p-value

D

5871.000

< 2e-16

D

0.259

0.004

0.288

< 2e-16

D

-0.417

0.001

0.461

0.069

D

0.781

0.000

D
D

∆ng‹d

Įvertis

p-value

D

-385.262

0.268

0.09872

0.000

D

0.76542

< 2e-16

4.93357

0.025

D

-0.19789

0.044

0.33739

0.000

D

0.0824

0.000

D
D

11 : ; D ∆ng‹d ; D ∆z{‹d 11

Modelio aprašomoji statistika

Dickey-Fuller = -3.2979
Residual standard error: 246 on 30 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8563, Adjusted R-squared: 0.8419
F-statistic: 59.58 on 3 and 30 DF, p-value: 9.6e-13

D Rng‹d 11 1 D 1 D z{‹d 12 1 D ∆hidj 11 1 D
; D ∆g 11 ; ctmŒy

Parametras
D

‹d

‹d S

; D ∆X∆hidj Y

Modelio aprašomoji statistika

Dickey-Fuller = -3.6318
Residual standard error: 100.6 on 30 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8214, Adjusted R-squared: 0.8035
F-statistic: 45.98 on 3 and 30 DF, p-value: 2.459e-11
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D Ra‡}ˆŒy 11 1 D 1 D z{‹d 12 1 D a 12 1 D b‹d 12 S ; D ∆z{‹d
; D ∆a 11 ; D ∆b‹d ; coj‰Š

∆a‡}ˆŒy

Parametras

Įvertis

p-value

D

-98760

0.000

4.802

0.000

D

216.000

< 2e-16

D

-56.130

0.000

D

-0.295

0.005

D

5.678

0.000

D

241.042

0.000

-43.553

0.000

D

D

Parametras

Įvertis

D

D

Dickey-Fuller = -3.3319
Residual standard error: 1507 on 29 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8871, Adjusted R-squared: 0.8716
F-statistic: 56.99 on 4 and 29 DF, p-value: 2.535e-13

p-value

-112.400

0.005

D

0.021

0.000

0.855

< 2e-16

D

-0.277

0.014

0.031

0.000

D

0.812

0.000

D

∆r‹d

Modelio aprašomoji statistika

Dickey-Fuller = -4.025
Residual standard error: 13.39 on 30 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9307, Adjusted R-squared: 0.9238
F-statistic: 134.4 on 3 and 30 DF, p-value: < 2.2e-16

D ; D ∆rv 11 ; D ∆rt ; cwŒy

Parametras

Įvertis

p-value

D

-0.508

0.000

D

0.543

0.000

D

0.574

0.000

‹d

Modelio aprašomoji statistika

D 6b‹d 11 1 D 1 D z{‹d 11 1 D b 12 : ; D ∆z{‹d ; D ∆b 11 ; cuŒy

∆b‹d

∆

Œy

D [

‹d

Parametras

Residual standard error: 0.5102 on 30 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9376, Adjusted R-squared: 0.9335
F-statistic: 225.6 on 2 and 30 DF, p-value: < 2.2e-16

11 1 D 1 D n 12 1 D

1D

Įvertis

p-value
0.067

0.148

0.000

0.164

0.002

D

0.006

0.196

D

0.013

0.000

D

-19930.000

0.000

D
D

11 1 D npq 11 1 D nfop 11

rs
11 ^ ; D ∆nfop ; D ∆ng‹d 14 ; csŒy
rfop
-7039.000

D

Modelio aprašomoji statistika

Modelio aprašomoji statistika
Dickey-Fuller = -3.5007

Residual standard error: 622.1 on 27 degrees of
freedom
Multiple R-squared: 0.901, Adjusted R-squared: 0.89
F-statistic: 81.88 on 3 and 27 DF, p-value: 1.126e-13
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D

-0.483

0.009

0.023

0.000

1.735

0.003

D

D

∆

D R

‹dŠ•

Parametras

‹dŠ•

11 1 D 1 D

Įvertis

p-value

D

5613.000

0.000

0.469

0.000

D

-0.227

0.008

D

0.305

0.000

D

0.393

0.087

D

0.583

0.008

D

‹d

11 S ; D ∆

‹d

11 ; D ∆ng‹d ; D ∆z{d‹ ; csŒy

Modelio aprašomoji statistika

Dickey-Fuller = -3.3177, Lag order = 3, p-value = 0.08563
Residual standard error: 212.3 on 30 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9559, Adjusted R-squared: 0.95
F-statistic: 162.7 on 4 and 30 DF, p-value: < 2.2e-16

TRANSPORTO SEKTORIAUS MODELIO VERTINIMO REZULTATAI:
D 6z{† 11 1 D 1 D

∆z{†

†

11 1 D r† 11 : ; D ∆

; D ∆ng† ; D

†

Įvertis

D

-8946.000

0.000

0.544

0.000

Dickey-Fuller = -2.866

D

110.700

0.000

D

-0.515

0.050

D

0.581

0.004

D

0.337

0.117

Residual standard error: 129 on 19 degrees of
freedom
Multiple R-squared: 0.859, Adjusted R-squared:
0.8294
F-statistic: 28.95 on 4 and 19 DF, p-value: 7.553e-08

0.447

0.001

D

D 6ng† 11 1 D 1 D g 11 1 D

∆ng†

Parametras

p-value

D

Įvertis
1311.000
0.102
0.169

0.000

D

-0.319

0.004

D

0.086

0.000

D

0.349

0.001

D

0.121

0.053

D
D

∆a‡}ˆŽ

Modelio aprašomoji statistika

; c|}Ž

Parametras
D

p-value

†

†

11 : ; D ∆g 11 ; D ∆X∆hidj Y ; D
Modelio aprašomoji statistika

; ctmŽ

0.000
0.000

Dickey-Fuller = -2.7416
Residual standard error: 109.2 on 29 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7711, Adjusted R-squared: 0.7396
F-statistic: 24.43 on 4 and 29 DF, p-value: 6.302e-09

D Ra‡}ˆŽ 11 1 D 1 D a 13 1 D z{† 11 1 D
; coj‰Š
Ž

†

12 S ; D ∆a 12 ; D ∆z{†

Parametras

Įvertis

p-value

Modelio aprašomoji statistika

D

-47810

0.000

64.380

< 2e-16

Dickey-Fuller = -3.9574
Residual standard error: 403.3 on 29 degrees of freedom

D
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D
D
D
D
D

0.000

0.094

0.002

-0.439

0.003

69.419

0.000

3.135

0.000

Multiple R-squared: 0.9164, Adjusted R-squared: 0.9077
F-statistic: 105.9 on 3 and 29 DF, p-value: 9.981e-16

D Rb† 11 1 D 1 D z{† /a‡}ˆ † 12 1 D b 11 S ; D ∆b 11 ; cuŽ

∆b†

Parametras

Įvertis

p-value

D

-54.623

0.122

D

516.188

0.035

0.942

<2e-16

D

-0.496

0.000

0.907

0.000

D
D

r†

∆

2.541

Modelio aprašomoji statistika

Dickey-Fuller = -4.3095, Lag order = 3, p-value = 0.0
Residual standard error: 17.05 on 31 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8954, Adjusted R-squared: 0.8886
F-statistic: 132.6 on 2 and 31 DF, p-value: 6.377e-1:
5.014e-16

D ; D rt ; D rv 11 ; cwŽ

Parametras

Įvertis

p-value

D

26.010

0.022

D

0.363

0.009

D

0.498

0.000

†

D 6

†

11 1 D 1 D

Modelio aprašomoji statistika

Residual standard error: 2.897 on 19 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.869, Adjusted R-squared: 0.8552
F-statistic: 62.99 on 2 and 19 DF, p-value: 4.127e-09

11 1 D ng† 14 : ; D ∆nfop ; D ∆

Parametras

Įvertis

p-value

D

-913.500

0.016

0.101

< 2e-16

0.561

0.000

D

-0.139

0.093

D

0.002

0.000

D

0.482

0.000

0.189

0.073

D
D

D

†

11 ; D

†

; csŽ

Modelio aprašomoji statistika

Residual standard error: 144.4 on 27 degrees of
freedom
Multiple R-squared: 0.8537, Adjusted R-squared:
0.8321
F-statistic: 39.4 on 4 and 27 DF, p-value: 6.712e-11
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ENERGETIKOS SEKTORIAUS MODELIO VERTINIMO REZULTATAI:
D 6z{„o 11 1 D 1 D 11 1 D 11 : ; D ∆r„o ; D ∆

∆z{„o

Parametras
D

Įvertis

p-value

1310.00

0.000

D

0.000012

0.002

D

14.060

0.000

D

-0.370

0.040

D

17.772

0.003

0.019

0.088

D

„o

; c|}••

Modelio aprašomoji statistika

Dickey-Fuller = -2.2954, Lag order = 3, p-value = 0.4584
Residual standard error: 70.58 on 31 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4219, Adjusted R-squared: 0.366
F-statistic: 7.543 on 3 and 31 DF, p-value: 0.0006282

D 6ng„o 11 1 D 1 D e 11 1 D >l 11 1 D r‘mˆ 14 : ; D ∆r‘mˆ 13 ; D
; ctm••

∆ng„o

Parametras

Įvertis

D

1821.674

0.000

0.082

0.000

D

-85.714

0.000

D

-6.399

0.000

D

-0.828

0.000

D

-6.489

0.000

D

0.253

0.133

D

∆a‡}ˆ••

p-value

„o

Modelio aprašomoji statistika

Dickey-Fuller = -5.0858
Residual standard error: 85.76 on 28 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5715, Adjusted R-squared: 0.5256
F-statistic: 12.45 on 3 and 28 DF, p-value: 2.36e-05

D Ra‡}ˆ•• 11 1 D 1 D a 12 1 D b„o 11 S ; D ∆a 11 ; D ∆b„o ; coj‰Š

Parametras

Įvertis

p-value

D

13161.948

0.000

D
D

D

15.978

< 2e-16

-2.885

< 2e-16

D

-0.197

0.081

14.690

0.000

-2.917

0.000

D

Modelio aprašomoji statistika

••

Dickey-Fuller = -3.683
Residual standard error: 103.1 on 30 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8397, Adjusted R-squared: 0.8236
F-statistic: 52.37 on 3 and 30 DF, p-value: 4.906e-12

D Rb„o 11 1 D 1 D z{„o /a‡}ˆ „o 13 1 D b 12 S ; D ∆b 11 ; cu••

∆b„o

Parametras

Įvertis

p-value

D

412.900

0.000

D

2826.000

0.000

0.834

< 2e-16

D

-0.279

0.031

0.948

0.000

D
D

Modelio aprašomoji statistika

Dickey-Fuller = -3.9639, Lag order = 3, p-value = 0.02294
Residual standard error: 18.1 on 30 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8667, Adjusted R-squared: 0.8578
F-statistic: 97.55 on 2 and 30 DF, p-value: 7.432e-14
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∆r„o

∆

D ; D ∆r„o 11 ; D ∆rv 11 ; D ∆rt ; cw••

Parametras

Įvertis

p-value

D

D

„o

-0.149

0.525

D

0.678

0.000

0.337

0.061

D

0.195

0.009

D X

Modelio aprašomoji statistika

Residual standard error: 0.9023 on 29 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7911, Adjusted R-squared: 0.7695
F-statistic: 36.61 on 3 and 29 DF, p-value: 5.441e-10

11 1 D 1 D r‘mˆ 12 1 D nfop 11 1 D ng„o 14 Y ; D ∆r‘mˆ
; D ∆nfop ; cs••

„o

Parametras

Įvertis

p-value

D

-23780.000

0.000

D

D

65.500

0.010

0.005

0.037

D

0.963

0.036

D

-0.276

0.013

D

36.159

0.047

0.006

0.060

D

Modelio aprašomoji statistika

Dickey-Fuller = -2.8342Residual standard error: 947.9
on 27 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5402, Adjusted R-squared:
0.4891
F-statistic: 10.58 on 3 and 27 DF, p-value: 8.958e-05
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PRIEDAS NR. 3: APDIRBAMOSIOS PRAMONĖS PRIDĖTINĖS
VERTĖS IR PRODUKCIJOS VERTĖS, DARBO NAŠUMO ANALIZĖ
Šiame skyrelyje apžvelgiama apdirbamosios pramonės ir pagrindinių ją sudarančių sektorių
pridėtinė ir produkcijos vertės. Šios vertės yra lyginamos tarpusavyje, siekiant geriau atskleisti jų
tarpusavio koreliaciją ir dinamiką. Šios dvi vertės paveiksluose pateikiamos dvejomis skirtingomis
skalėmis: kairioji skalė atspindi pridėtinę vertę, dešinioji – produkcijos vertę, kuri visais atvejais yra
ženkliai didesnė. Taip pat yra analizuojamas apdirbamosios pramonės ir įvairių sektorių darbo
našumas, kuris yra pateikiamas pridėtinės vertės, tenkančios vienai faktiškai dirbtai valandai,
rodikliu.
1 paveikslas. Apdirbamosios pramonės sektoriaus pridėtinės vertės (gamybos kainomis)
(nefinansinių įmonių) ir jų produkcijos vertės kaitos dinamika, to meto kainomis, mln. Lt,
2000–2013 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Pirmajame paveiksle yra parodoma bendra apdirbamosios pramonės pridėtinė ir produkcijos
verčių dinamika. 2000–2006 m. yra pastebimas pastovus ir tolygus pridėtinės ir produkcijos vertės
augimas visame sektoriuje. Esminis šios tendencijos nuokrypis įvyko prasidedant ekonominei
krizei, kuri lėmė, kad jau 2008 m. pridėtinė vertė stipriai smuko, tačiau nepaisant to produkcijos
vertė vis dar augo. 2009 m. produkcijos vertę reikėjo sumažinti (37 proc.), siekiant išlaikyti
Lietuvos apdirbamąją pramonę konkurencingą pasaulinėje prekyboje. Po krizės apdirbamoji
pramonė pradėjo sparčiai atsigauti ir jau 2011 m. produkcijos vertė pasiekė 2008 m. lygį bei išlaikė
tolygų augimą. Antras nuosmukio laikotarpis yra sietinas su prasidėjusia euro zonos stagnacija, kuri
neigiamai paveikė Lietuvos eksportą. Vertinant absoliučias vertes, pridėtinė vertė pasiekė piką
(10497 mln. Lt) 2007 m. ir iš viso padidėjo 207 proc. per analizuojamą laikotarpį, o produkcijos
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vertė, augusi sparčiau (326 proc.), piką pasiekė 2012 m. Pateikta informacija leidžia daryti
preliminarią išvadą, kad pagaminamos pramonės produkcijos vertės augimas lėmė pridėtinės
vertės augimą visoje apdirbamojoje pramonėje. Visgi produkcijos vertė augo sparčiau nei
pridėtinė vertė, o tai implikuoja, kad apdirbamojoje pramonėje dominuoja mažesnę
pridėtinę vertę kuriantys gaminiai.
2 paveikslas. Lietuvos apdirbamosios pramonės 3 didžiausių veiklos rūšių pridėtinės vertės
(gamybos kainomis) (nefinansinių įmonių) ir produkcijos vertės dinamika, to meto
kainomis, mln. Lt, 2000–2013 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

2 paveikslas rodo tris didžiausią pridėtinę vertę kuriančius apdirbamosios pramonės sektorius
(tolimesni paveikslai tęsia šią tendenciją, t. y. analizuoja kitus sektorius atrinktus pagal sukuriamą
pridėtinę vertę mažėjimo tvarka):
•
•
•

Maisto produktų gamyba (C10);
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba, gaminių iš šiaudų
ir pynimo medžiagų gamyba (C16);
Chemikalų ir chemijos produktų gamyba (C20).

Vertinant maisto produktų sektoriaus pridėtinės vertės ir produkcijos vertės tendencijas, išsiskiria
2008 metai, kai produkcijos vertė vis dar augo tolygiai, nors bendra pridėtinė vertė ženkliai
(20 proc.) smuko. Šis dėsningumas matomas ir chemijos pramonės atveju, tačiau ne taip ženkliai.
Tai yra sietina su globalia ekonomikos krize, kuri lėmė stipriai sumažėjusias eksporto apimtis.
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2009 m. fiksuojamas akivaizdus produkcijos vertės smukimas visuose analizuojamuose
sektoriuose. Tai leidžia daryti prielaidą, kad tai yra pasaulinės ekonomikos recesijos pasekmė,
lėmusi paklausos sumažėjimą ir privertusi gamintojus mažinti savo produkcijos kainas. Verta
pastebėti, kad produkcijos kainos krizei pasibaigus sparčiai pradėjo augti ir jau 2011 m. pralenkė
2008 metų lygį. Visgi medienos sektoriuje to nepakako, kad pridėtinė vertė pasiektų 2007 m. lygį, o
tai signalizuoja mažą šio sektoriaus konkurencingumą pokriziniu laikotarpiu Lietuvos ir
tarptautinės prekybos rinkose. Chemijos pramonės pridėtinė vertė itin sparčiai augo (285 proc.)
2009–2011 m., tačiau gamybos kaštų kilimas neigiamai paveikė šio sektoriaus konkurencingumą ir
lėmė stiprų pridėtinės vertės gamybos kainomis kritimą 2012–2013 metais.
3 paveikslas. Guminių ir plastikinių (C22), metalo (išskyrus mašinas ir įrenginius, C25) ir
baldų (C31) gaminių gamybos sektorių pridėtinės vertės (gamybos kainomis) (nefinansinių
įmonių) ir produkcijos vertės kaitos dinamika, mln. Lt, 2000–2013 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Vertinant bendras pridėtinės ir produkcijos vertės tendencijas analizuojamose sektoriuose, matyti,
kad jos tarpusavyje koreliuoja pernelyg neišsiskirdamos. Akivaizdžiausias skirtumas yra guminių ir
plastikinių gaminių gamybos sektoriuje, kur sukuriama pridėtinė vertė pradėjo kristi ekonominei
krizei dar neprasidėjus (2006 m.), o produkcijos vertė mažėjo lėčiau. Didesnis pridėtinės vertės
kritimas lyginant su produkcijos verte preliminariai signalizuoja apie šio sektoriaus mažą
konkurencingumą. Vertinant produkcijos vertės ir pridėtinės vertės augimų tempų skirtumą,
labiausiai išsiskiria baldų sektorius, kuriame produkcijos vertė augo 130 proc. greičiau nei
pridėtinė vertė, guminių ir plastikinių gaminių sektoriuje – 16 proc., metalo – 34 proc. Didelis
produkcijos ir pridėtinės vertės augimų tempų skirtumas atskleidžia, kad analizuojamas
sektorius kuria mažesnės pridėtinės vertės gaminius ir yra mažiau konkurencingas.
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4 paveikslas. Tekstilės (C13), kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių (C26), variklinių
transporto priemonių (C29) ir kitų gaminių (C32) gamybos sektorių pridėtinės vertės
(gamybos kainomis) (nefinansinių įmonių) ir produkcijos vertės kaitos dinamika, to meto
kainomis, mln. Lt, 2000–2013 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Šiame paveiksle pridėtinės ir produkcijos vertės tekstilės (C13) ir kitų gaminių (C32) sektoriuose
rodo panašias kilimo laikotarpiu iki krizės ir kritimo kriziniu laikotarpiu tendencijas. Didžiausi
skirtumai matomi transporto priemonių gaminių sektoriuje (C29), kur pridėtinė vertė kilo daugiau
nei produkcijos vertė. 2000–2013 m. sukuriama pridėtinė vertė (gamybos metodu) (nefinansinių
įmonių) padidėjo net 1269 proc. Tačiau tai iš dalies lėmė reliatyviai (lyginant su kitais
apdirbamosios pramonės sektoriais) maži šio sektoriaus absoliutūs pridėtinės vertės mąstai.
Mažesni sektoriai yra labiau dinamiški ir lengviau gali pasiekti žymiai didesnį augimo tempą. Visgi
šio sektoriaus produkcijos vertė kilo žymiai lėčiau (256 proc.) per analizuojamą laikotarpį, o tai
leidžia daryti prielaidą, kad šis sektorius pradėjo kurti aukštą pridėtinę vertę kuriančius gaminius.
Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių (C26) sektorius yra vienintelis iš visų analizuojamų
apdirbamosios pramonės sektorių, kurio sukuriama pridėtinė ir produkcijos vertės sumažėjo
23,5 proc. ir 32 proc. atitinkamai 2000–2013 m. laikotarpiu. Pagrindinė šio nuosmukio priežastis
buvo žemas šio sektoriaus našumas dėl perteklinio darbuotojų skaičiaus. 2007 m. įvykusi radikali
šio sektoriaus restruktūrizacija (beveik 2 kartus sumažėjus sektoriuje dirbančių asmenų skaičiui)
leido šiam sektoriui tapti reliatyviai konkurencingu tarptautinėje prekyboje
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5 paveikslas. Apdirbamosios pramonės veiklos rūšių: chemijos pramonės (C20), vaistų ir
farmacinių produktų (C21), guminių ir plastikinių gaminių ir mineralų (C22-C23),
kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių (C26), transporto įrangos (C29-30) ir visos
apdirbamosios pramonės (C) pridėtinė vertė, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai, to
meto kainomis, Lt per valandą, 2005–2013 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Paveikslas atskleidžia reikšmingus apdirbamosios pramonės sektorius, kurių darbo našumas
matuojamas pridėtine verte, tenkančia vienai faktiškai dirbtai valandai, yra didesnis nei
apdirbamosios pramonės vidurkis. Tai leidžia daryti išvadą, kad visos šiame paveiksle esančios
pramonės sritys yra konkurencingesnės nei apdirbamosios pramonės vidurkis. Darbo našumas yra
vienas iš kertinių konkurencingumo rodiklių. Našiausia pramonės sritis yra vaistų ir farmacinių
produktų (C21) sektorius. Šiame sektoriuje dirbantys darbuotojai 2005 m. per vieną faktiškai
dirbtą valandą vidutiniškai sukurdavo tik 26,2 Lt pridėtinės vertės, t. y. šiek tiek mažiau nei tų metų
apdirbamosios pramonės vidurkis (26,7). Tačiau šio sektoriaus darbo našumas reikšmingai pradėjo
kilti 2007 m., o našiausią laikotarpį išgyveno 2010 m. ir 2012–2013 m. 2013 m. buvo pats
našiausias šio sektoriaus laikotarpis, kai per vieną faktiškai išdirbtą valandą sektoriuje buvo
sukuriama 326,3 Lt pridėtinės vertės, o apdirbamosios pramonės rodiklis buvo 57,9 Lt per valandą.
Tais metais vaistų ir farmacijos sektorius buvo 563 proc. našesnis nei apdirbamosios pramonės
vidurkis. Tai yra išties įspūdingas darbo našumas, visgi reikia atkreipti dėmesį, kad šio sektoriaus
sukuriama bendra pridėtinė vertė sudarė tik 1,44 proc. visoje apdirbamosios pramonės struktūroje,

38

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai

taigi jo įtaka Lietuvos ekonomikai buvo minimali. Antrasis pagal darbo našumą yra chemijos
pramonės (C20) sektorius, kuris taip pat akivaizdžiai išsiskiria. Našumo piką šis sektorius pasiekė
2011 m., kada buvo sukuriama 238,5 Lt pridėtinės vertės per vieną faktiškai dirbtą valandą.
2012 m., 2013 metais šios sektoriaus našumas truputėlį mažėjo, o tai yra sietina su gamybos kaštų
padidėjimu ir dėl to sukuriama mažesne pridėtine verte. Tačiau šis sektorius išlieka itin našus
(352 proc. našesnis), lyginant su apdirbamosios pramonės vidurkiu. Guminių ir plastikinių gaminių
ir mineralų (C22-C23), kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių (C26), transporto įrangos (C2930) sektoriai taip pat yra našesni nei apdirbamosios pramonės vidurkis, todėl galima daryti
prielaidą, kad šie sektoriai irgi buvo konkurencingesni už apdirbamosios pramonės vidurkį.
6 paveikslas. Apdirbamosios pramonės veiklos rūšių: maisto produktų, gėrimų ir tabako
(C10-C12), tekstilės gaminių, drabužių siuvimo, odos dirbinių (C13-C15), medienos,
popieriaus gaminių (C16-C18) ir metalo gaminių(išskyrus mašinas, C24-25), baldų gamybos
ir papuošalų (C31-33) ir visos apdirbamosios pramonės (C) pridėtinė vertė, tenkanti vienai
faktiškai dirbtai valandai, to meto kainomis, Lt per valandą, 2005–2013 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Paveikslas atspindi reikšmingus apdirbamosios pramonės sektorius, kurių darbo našumas yra
mažesnis nei apdirbamosios pramonės vidurkis, todėl jų konkurencingumas tiek vidaus, tiek
tarptautinėje prekyboje yra mažesnis nei prieš tai paveiksle pavaizduotų sektorių. Maisto
produktų, gėrimų ir tabako sektoriaus darbo našumo rodiklis iš esmės sutampa su apdirbamosios
pramonės vidurkiu. Silpniausia darbo našumo rodiklio prasme yra tekstilės gaminių, drabužių
siuvimo ir odos dirbinių sektorių grupė (C13-15). 2005 metais ši sektorių grupė sukurdavo tik
18 Lt pridėtinės vertės per faktiškai dirbtą valandą, t. y. 33 proc. mažesnis rodiklis, palyginus su to
meto apdirbamosios pramonės vidurkiu. Analizuojamu laikotarpiu šio sektoriaus našumas augo irgi
ganėtinai lėtai (168 proc.), o darbo našumo vidurkis išaugo 217 proc. Tai rodo, kad šis sektorius
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lyginant su apdirbamosios pramonės vidurkiu reliatyviai tik pablogino savo darbo našumo rodiklį.
2013 metais jame buvo sukuriama 30,3 Lt pridėtinės vertės per valandą, kai vidurkis – 57,9 Lt/h.
Apibendrinant, darbo našumo analizė rodo, kad visi paveiksle (6 paveikslas) esantys sektoriai yra
mažiau konkurencingi, remiantis šiuo rodikliu. Verta paminėti, kad šis rodiklis yra vienas iš esminių
vertinant verslo konkurencingumą.
PRELIMINARIOS IŠVADOS:
Apdirbamosios pramonės (C) pridėtinė vertė pasiekė piką (10497 mln. Lt) 2007 metais ir iš viso
padidėjo 207 proc. per analizuojamą laikotarpį. Produkcijos vertė augusi sparčiau (326 proc.) piką
pasiekė 2012 metais. Visgi produkcijos vertė augo sparčiau nei pridėtinė vertė, o tai
implikuoja, kad apdirbamojoje pramonėje dominuoja mažesnę pridėtinę vertę kuriantys
gaminiai.
• Didžiausią reikšmę Lietuvos ekonomikai turėjo maisto produktų (C10), medienos (C16) ir
chemijos pramonės (C20) sektoriai. Visgi pokriziniu laikotarpiu medienos sektoriaus
pridėtinės vertės augimas buvo reliatyviai mažas ir to nepakako, kad pridėtinė vertė
pasiektų 2007 metų lygį, o tai signalizuoja silpnas šio sektoriaus pozicijas tarptautinėje
rinkoje. Chemijos pramonė augo itin sparčiai 2009–2011 metais, tačiau jos pridėtinę ir
produkcijos vertes sekančiais metais sumažino stipriai išaugę gamybos kaštai.
• Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių sektorius yra vienintelis iš reikšmingų
analizuojamų sektorių, kurio pridėtinė vertė (skaičiuojama gamybos metodu) ir produkcijos
vertė sumažėjo analizuojamu laikotarpiu. Šis nuosmukis įvyko dėl mažo pradinio darbo
našumo ir efektyvumo analizuojamo laikotarpio pradžioje. Visgi šis sektorius 2007 m.
pradėjo iš esmės restruktūrizuotis (darbuotojų skaičius sumažėjo daugiau nei 50 proc.), o
tai lėmė didelį darbo našumo padidėjimą. Pagal šį rodiklį kompiuterių, elektroninių ir
optinių gaminių sektorius 2013 m. tapo 44 proc. našesnis, lyginant su apdirbamosios
pramonės vidurkiu, o tai stipriai padidino jo konkurencingumą.
• Darbo našumo rodiklio analizė atskleidė, 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. Visgi jis sukuria tik 1,44 proc. bendrosios pridėtinės vertės visoje
apdirbamosios pramonės struktūroje, taigi jo įtaka Lietuvos ekonomikai nėra didelė.
Chemijos pramonės sektorius irgi akivaizdžiai išsiskyrė šiuo rodikliu. Jame 2013 m. per
vieną faktiškai dirbtą valandą buvo sukuriama 204 Lt pridėtinės vertės, o tai yra 3,5 karto
daugiau nei apdirbamosios pramonės vidurkis, kuris buvo 57,9 Lt/h. Chemijos pramonės
sektorius yra vienas didžiausių apdirbamosios pramonės struktūroje, kuris 2013 m. sudarė
9,38 proc. visos apdirbamosios pramonės sukuriamos pridėtinės vertės. Taigi šio sektoriaus
didelis darbo našumas turėjo itin didelį teigiamą poveikį Lietuvos ekonomikai.
• Tekstilės gaminių, drabužių siuvimo ir odos dirbinių sektorių grupėje (C13-15) darbo
našumas buvo mažiausias (2013 m. 30,3 Lt/h) iš reikšmingų apdirbamosios pramonės
sektorių. Taip pat maisto produktų, gėrimų ir tabako (C10-C12), medienos, popieriaus
gaminių (C16-C18) ir metalo gaminių (išskyrus mašinas, C24-25) sektorių darbo našumas
buvo mažesnis nei apdirbamosios pramonės vidurkis, o tai leidžia daryti išvadą, kad pagal šį
rodiklį šie sektoriai buvo mažiau konkurencingi, lyginant su apdirbamosios pramonės
vidurkiu.
• Analizė dar kartą patvirtino faktą, kad sektoriai, kuriuose buvo gaminami aukštą pridėtinę
vertę kuriantys, gaminiai buvo našesni ir konkurencingesni tiek Lietuvos, tiek pasaulio
rinkose.
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PRIEDAS NR. 4: PARAMĄ GAVUSIŲ ĮMONIŲ APKLAUSOS
REZULTATAI
Ar 2007–2013 metais gauta ES parama atitiko Jūsų įmonės poreikius?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis, %

1. atitiko

87

60.42

2. atitiko iš dalies

49

34.03

3. neatitiko

6

4.17

4. neturiu nuomonės

2

1.39

Viso

144

100.00%

Pagal kokią priemonę Jūsų įmonė gavo ES paramą?
Jei paramą gavote pagal kelias priemones, pasirinkite tą priemonę, pagal kurią gauta parama buvo Jūsų
įmonei buvo reikšmingiausia.
Toliau Jums bus pateikti su gauta parama susiję klausimai.

Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT (parama mokslinių tyrimų
galimybių studijoms)

3

2.08

2. VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT (parama mokslinių tyrimų
ir technologinės plėtros veiklai įmonėse)

19

13.19

3. VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT + (parama mokslinių
tyrimų infrastruktūros kūrimui įmonėse)

6

4.17

4. VP2-1.3-ŪM-05-K InoČekiai LT (inovacinių čekių teikimas
moksliniams tyrimams atlikti)

7

4.86

5. VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT (parama klasterių plėtrai
reikiamų tyrimų atlikimui, rinkodaros organizavimui,
mokymams ir kt.)

2

1.39

6. VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+ (parama klasterio
mokymo ir tyrimų centro, atviros prieigos mokslinių tyrimų
infrastruktūrai)

2

1.39

7. VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1 (parama inovacijų
populiarinimui, inovacijų partnerystei, inovacijų paramos
paslaugų teikimui)

0

0

8. VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-3 (informacijos apie inovacijų 0
projektus sklaida, konsultacijos inovacijas diegiantiems SVV

0
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subjektams)
9. VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas
įmonėse (parama įmonių vadovų ir darbuotojų mokymams)

15

10.42

10. VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+
(parama vadovų ir darbuotojų mokymams įmonėse,
kuriančiose didelę pridėtinę vertę ir pritraukiančiose
užsienio investicijas)

0

0

11. VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT (parama įmonių
investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį turtą)

7

4.86

12. VP2-2.1-ŪM-02-K E-verslas LT (parama elektroninio
verslo diegimo projektams įmonėse)

14

9.72

13. VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT (parama šiuolaikiškų
vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimui įmonėse)

12

8.33

14. VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės (parama įmonių ir jų
produkcijos pristatymui tarptautinėse parodose)

33

22.92

15. VP2-2.1-ŪM-06-K Invest LT-2 (parama investicijoms į
didelės pridėtinės vertės gamybos ir paslaugų verslo pradžią
ar plėtrą)

7

4.86

16. VP2-2.2-ŪM-01-K ASISTENTAS-1 (parama verslo
struktūrų teikiamoms paslaugoms, susijusioms su verslo
pradžia ar plėtra)

3

2.08

17. VP2-2.2-ŪM-02-K ASISTENTAS-4 (parama verslą
pradedančių subjektų konsultacijoms)

4

2.78

18. VP2-2.2-ŪM-02-V ASISTENTAS-2 (investicijos į menų
inkubatorių statybą, rekonstravimą, įrengimą)

0

0

19. VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+ (parama tiesioginėms
užsienio investicijoms į didelės pridėtinės vertės gamybos ir
paslaugų verslą)

4

2.78

20. VP2-2.2-ŪM-03-V ASISTENTAS-3 (parama viešųjų
paslaugų verslui teikimui)

2

1.39

21. VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų/produktų įvairovės
plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas (investicijos į
turizmo sektorių)

4

2.78

Viso

144

100.00%
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Jūs gavote paramą:
Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis,
%

1. naujos įmonės steigimui

1

50

2. esamo verslo plėtrai

1

50

Viso

2

100.00%

1.1. Ar Jūsų įmonė nuo 2008 m. investavo į mokslinių tyrimų vykdymą ir jų rezultatų
taikymą?
Atsakymo variantas Pasirinkimų

Santykis, %

1. taip

35

89.74

2. ne

4

10.26

Viso

39

100.00%

1.2. Kas paskatino Jūsų įmonę investuoti į mokslinių tyrimų vykdymą ir jų rezultatų
taikymą?
(galimi keli atsakymų variantai)

Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. sukurta ir modernizuota šalies
mokslinių tyrimų infrastruktūra

2

3.17

2. įmonės poreikius atitinkantys
mokslo institucijų atliekami
moksliniai tyrimai

13

20.63

3. palankios sąlygos mokslo ir
verslo bendradarbiavimui,
technologijų perdavimui įmonėms

8

12.7

4. įmonei skirta ES parama
mokslinių tyrimų vykdymui,
taikymui, komercinimui

30

47.62

5. mokestinės lengvatos įmonėms,
investuojančioms į mokslinius
tyrimus ir jų rezultatų taikymą

7

11.11
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6. kita

3

4.76

Viso

63

100.00%

1.3. Siekiant skatinti įmonių investicijas į inovacijas, 2007–2013 m. ES lėšomis buvo
remiamas „idėjų“ testavimas, investicijos į infrastruktūrą įmonėse, konkretūs įmonių
vykdomi mokslinių tyrimų projektai, inovacijų paramos paslaugos ir kt. Prašome įvardinti,
kokį poveikį Jūsų įmonei skirta ES parama turėjo įmonės veiklai?
(galimi keli atsakymų variantai)

Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. įmonė pradėjo gaminti naujus
produktus, technologijas, teikti
naujas paslaugas

25

43.86

2. pagerėjo įmonės gaminamų
produktų, teikiamų paslaugų
kokybė

14

24.56

3. įmonė susirado partnerių ir
investuotojų inovacijų diegimui

7

12.28

4. padidėjo įmonės darbo našumas

8

14.04

5. ES parama poveikio įmonės
veiklai neturėjo

2

3.51

6. kita

1

1.75

Viso

57

100.00%

1.4. Su kokiomis problemomis susiduriate siekdami plėtoti inovacijas įmonėje?
(galimi keli atsakymų variantai)

Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. nepakankamas mokslo institucijų 7
noras bendradarbiauti

10

2. mokslo institucijų vykdomi
moksliniai tyrimai neatitinka
įmonės poreikių

8

11.43

3. trūksta tyrėjų ir aukštos
kvalifikacijos specialistų

15

21.43

4. sunku rinkoje realizuoti
mokslinių tyrimų rezultatus

4

5.71
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(nepakankama inovacijų paklausa,
sudėtinga rasti partnerių inovacijų
realizavimui)
5. nepakankamas Lietuvos
pramonės šakų ir sektorių
bendradarbiavimas

8

11.43

6. nepakankamai prieinamos ir
kokybiškos inovacijų paramos
paslaugos (informacija apie esamas
ir kuriamas technologijas,
konsultacijos ir kt.)

6

8.57

7. finansinių išteklių trūkumas

17

24.29

8. kita

5

7.14

Viso

70

100.00%

1.5. Kokį poveikį ES parama turėjo Jūsų įmonės eksportui?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. įmonės eksportas padidėjo

12

34.29

2. įmonės eksportas sumažėjo

0

0

3. įmonės eksportas nepakito

5

14.29

4. tikimės, kad eksportas padidės
artimiausiu metu

10

28.57

5. projektu nebuvo siekiama
padidinti eksporto

8

22.86

Viso

35

100.00%

1.6. Ar Jūsų įmonė artimiausiu metu planuoja toliau investuoti į mokslinius tyrimus ir jų
rezultatų taikymą?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis, %

1. taip

21

60

2. įmonė investuos, jei bus galimybė gauti ES 11
paramą

31.43

3. ne

2

5.71

4. neturiu nuomonės

1

2.86
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Viso

35

100.00%

2.1. Kokį poveikį gauta ES parama turėjo Jūsų įmonės veiklai?
(galimi keli atsakymų variantai)

Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. įmonėje buvo sukurtos naujos
29
arba išlaikytos esamos darbo vietos

26.85

2. optimizuoti įmonės veiklos
procesai ir (arba) įdiegtos naujos
technologijos

38

35.19

3. pagerėjo įmonės gaminamų
prekių, teikiamų paslaugų kokybė

23

21.3

4. įmonė pradėjo gaminti naujus
aukštos kokybės produktus, teikti
naujas aukštos kokybės paslaugas

11

10.19

5. įmonė pradėjo eksportuoti
naujus produktus

4

3.7

6. gauta ES parama neturėjo
poveikio įmonės veiklai

1

0.93

7. kita

2

1.85

Viso

108

100.00%

2.2. Kokį poveikį gauta ES parama turėjo Jūsų įmonės darbo našumui?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. darbo našumas padidėjo

34

65.38

2. darbo našumas padidėjo, bet ne
dėl ES paramos

7

13.46

3. darbo našumas nepakito

11

21.15

Viso

52

100.00%
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2.3. Kokį poveikį gauta ES parama turėjo Jūsų įmonės eksportui?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. įmonės eksportas padidėjo

19

36.54

2. įmonės eksportas sumažėjo

0

0

3. įmonės eksportas nepakito

17

32.69

4. tikimės, kad eksportas padidės
artimiausiu metu

16

30.77

Viso

52

100.00%

2.4. Ar Jūsų įmonė artimiausiu metu planuoja toliau investuoti į veiklos tobulinimą
(darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, darbo našumo didinimą, produktų kokybės gerinimą,
naujų produktų kūrimą ir gamybą)?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. taip

29

55.77

2. įmonė investuos, jei bus
galimybė gauti ES paramą

15

28.85

3. ne

1

1.92

4. nežinau/ neturiu nuomonės

7

13.46

Viso

52

100.00%

2.5. Kokio pobūdžio investicijas planuoja Jūsų įmonė?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. tęstinis darbuotojų kvalifikacijos 33
tobulinimas

33.67

2. naujų įmonės veiklos valdymo
metodų ar sistemų diegimas

20

20.41

3. e-verslo iniciatyvos

17

17.35

4. esamų gamybos įrenginių
modernizavimas

16

16.33

5. naujų gamybos linijų diegimas

12

12.24
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6. kita

0

0

Viso

98

100.00%

V.3.1. Su kokiomis problemomis susidūrėte kurdami savo verslą?
(pažymėkite tris svarbiausias problemas)

Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. ekonominės veiklos
reglamentavimo trūkumai

0

0

2. per didelė administracinė našta

1

11.11

3. nepalanki mokestinė aplinka

2

22.22

4. įmonės poreikius atitinkančios
darbo jėgos trūkumas

1

11.11

5. nepakankamai prieinamos ir
kokybiškos paslaugos verslui
(konsultacijos verslo pradžios,
rinkų analizės, įmonės veiklos
valdymo ir kt. klausimais)

1

11.11

6. lėšų trūkumas

3

33.33

7. problemų kuriant verslą nekilo

0

0

8. kita

1

11.11

Viso

9

100.00%

V.3.2. Kurias iš šių problemų Jums padėjo išspręsti gauta ES parama?
(galimi keli atsakymų variantai)

Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. įmonės poreikius atitinkančios
darbo jėgos trūkumas

1

16.67

2. nepakankamai prieinamos ir
kokybiškos paslaugos verslui
(konsultacijos verslo pradžios,
rinkų analizės, įmonės veiklos
valdymo ir kt. klausimais)

3

50

3. lėšų trūkumas

0

0

4. kita

2

33.33
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5. neaktualu

0

0

Viso

6

100.00%

V.3.3. Ar gauta ES parama, pavyzdžiui, finansinė parama, konsultacijos verslo pradžios,
rinkų analizės ir kt. klausimais, mokymai, paskatino imtis savo verslo?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. taip, be gautos paramos įmonė
nebūtų įsteigta

2

40

2. gauta parama palengvino įmonės 1
veiklos pradžią, tačiau įmonė būtų
įsteigta ir be ES paramos

20

3. ne

2

40

4. neaktualu

0

0

Viso

5

100.00%

E.3.1.Kas, Jūsų nuomone, labiausiai riboja įmonių eksporto plėtrą?
(pažymėkite tris svarbiausius veiksnius)

Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. nepakankama įmonių
kooperacija ir klasterizacija

2

2.35

2. žemas darbo našumas

8

9.41

3. eksporto rinkų identifikavimo ir
pažinimo, užsienio partnerių
suradimo sunkumai

35

41.18

4. sunkumai gaunant kreditą

7

8.24

5. produkto platinimo rinkose
sunkumai

24

28.24

6. prastai išplėtota Lietuvos
ekonominė infrastruktūra (IRT,
transporto, energetikos)

5

5.88

7. nežinau/ neturiu nuomonės

1

1.18

8. kita

3

3.53

Viso

85

100.00%
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E.3.2. Kurias iš šių problemų Jūsų įmonei padėjo išspręsti gauta ES parama?
(galimi keli atsakymų variantai)

Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. paklausos užsienio rinkose
neatitinkanti produkcija

5

8.06

2. kooperacijos, klasterizacijos
stoka

1

1.61

3. žemas darbo našumas

3

4.84

4. eksporto rinkų identifikavimo ir
pažinimo, užsienio partnerių
suradimo sunkumai

29

46.77

5. sunkumai gaunant kreditą

1

1.61

6. produkto platinimo rinkose
sunkumai

17

27.42

7. kita

2

3.23

8. neaktualu

4

6.45

Viso

62

100.00%

E.3.3. Siekiant skatinti eksportą, 2007–2013 m. ES lėšomis buvo remiamas galimybių
studijų rengimas, įmonių dalyvavimas tarptautinėse parodose, partnerių paieška, teikiamos
paslaugos rinkos analizės klausimais, remiamos investicijos į didelės pridėtinės vertės
prekių ir paslaugų verslo pradžią bei plėtrą ir kt. Prašome įvardinti, kokį poveikį Jūsų
įmonės eksportui turėjo gauta parama?
(galimi keli atsakymų variantai)

Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. išaugo įmonės eksporto apimtys
esamose rinkose

17

27.42

2. įmonė pradėjo eksportuoti
14
prekes ar paslaugas į naujas rinkas

22.58

3. tikimės, kad poveikis pasireikš
artimiausiu metu

25

40.32

4. ES parama neturėjo poveikio
įmonės eksportui

5

8.06
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5. kita

1

1.61

Viso

62

100.00%

E.3.4. Ar Jūsų įmonė artimiausiu metu planuoja didinti eksportą esamose rinkose/ pradėti
eksportuoti į naujas rinkas?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. taip

27

61.36

2. taip, jei bus galimybė gauti ES
paramą

15

34.09

3. ne

1

2.27

4. nežinau/ neturiu nuomonės

1

2.27

Viso

44

100.00%

I.3.1. Kas paskatino Jūsų įmonę investuoti Lietuvoje?
(galimi keli atsakymų variantai)

Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. santykinai maža administracinė
našta įmonėms

0

0

2. palanki mokesčių sistema

0

0

3. sparti inovacijų sklaida šalyje

0

0

4. santykinai pigi ir kvalifikuota
darbo jėga

3

50

5. tiesioginės individualios
1
finansinės paskatos investuotojams

16.67

6. investicijoms paruošta
1
infrastruktūra (pramoniniai parkai,
laisvosios ekonominės zonos ir kt.)

16.67

7. išplėtota ekonominė
infrastruktūra (IRT, energetika,
transportas)

0

0

8. kita

1

16.67

Viso

6

100.00%
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I.3.2. Ar artimiausiu metu Jūsų įmonė planuoja toliau investuoti Lietuvoje?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. taip

4

100

2. taip, jei toliau bus taikomos
0
individualios paskatos (tiesioginės
finansinės priemonės potencialiems
investuotojams)

0

3. ne

0

0

4. neturiu nuomonės

0

0

Viso

4

100.00%

I.3.3. Artimiausiu metu numatote investuoti lėšas į:
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis, %

1. esamos (-ų) įmonės (-ių) plėtrą 3

75

2. naujos įmonės steigimą

0

0

3. relokaciją

1

25

4. naujų technologinių linijų
diegimą

0

0

5. kita

0

0

Viso

4

100.00%

4.1. 2007–2013 m. ES paramos lėšos buvo skirtos ekonominės infrastruktūros gerinimui:
informacijos ir ryšių infrastruktūros (plačiajuosčio interneto, elektroninių paslaugų),
energetikos infrastruktūros (šilumos, gamtinių dujų perdavimo, elektros perdavimo
sistemų) ir transporto infrastruktūros (kelių, geležinkelių, oro uostų, jūrų uosto) gerinimui.
Ar, Jūsų nuomone, Lietuvos ekonominė infrastruktūra (IRT, energetikos, transporto)
atitinka verslo įmonių poreikius?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis, %

1. taip

39

27.08

2. iš dalies

74

51.39

3. ne

10

6.94

4. nežinau/ neturiu nuomonės 21

14.58

Viso

100.00%
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4.2. 2007–2013 m. ES paramos lėšomis buvo įgyvendinami viešųjų paslaugų verslui
perkėlimo į elektroninę erdvę projektai, pavyzdžiui, sukurta elektroninė deklaravimo
sistema, sudarytos galimybės pažymas, leidimus ir kitus dokumentus užsisakyti ir gauti
internetu, sukurtos elektroninės valdžios paslaugos ir kt. Ar šios iniciatyvos yra naudingos
Jūsų įmonės veiklai?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. taip

39

27.08

2. taip, bet būtina toliau plėtoti
elektronines viešąsias paslaugas
verslui

90

62.5

3. ne

8

5.56

4. nežinau/ neturiu nuomonės

7

4.86

Viso

144

100.00%

4.3. Jūsų nuomone, ar Lietuvoje užtikrintas nepertraukiamas šilumos ir elektros energijos
tiekimas įmonėms?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis, %

1. taip

71

49.31

2. iš dalies

41

28.47

3. ne

1

0.69

4. nežinau/ neturiu nuomonės 31

21.53

Viso

100.00%

144

4.4. Ar Lietuvos transporto infrastruktūra atitinka verslo įmonių poreikius?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis, %

1. taip

61

42.36

2. iš dalies

61

42.36

3. ne

5

3.47

4. nežinau/ neturiu nuomonės 17

11.81

Viso

100.00%

144
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4.5. 2007–2013 m. ES paramos lėšomis buvo rekonstruojami ir tiesiami tarptautinės,
valstybinės ir regioninės reikšmės keliai, gerinama geležinkelių, oro uostų, tarptautinio
jūrų uosto ir vidaus vandens kelių infrastruktūra, gerinami saugumo parametrai ir kt.
Prašome įvardinti, kokį poveikį šios investicijos turėjo jūsų įmonės veiklai?
(galimi keli atsakymų variantai)

Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. turėjo tiesioginį poveikį įmonės
apyvartos didėjimui

5

3.33

2. turėjo tiesioginį įmonės veiklos
plėtrai vidaus rinkoje

6

4

3. turėjo tiesioginį poveikį įmonės
eksporto didėjimui

3

2

4. padidėjo įmonės veiklos
produktyvumas

9

6

5. tiesioginio poveikio įmonės
veiklai neturėjo, tačiau prisidėjo
prie bendros šalies verslo aplinkos
gerinimo

85

56.67

6. tiesioginio poveikio neturėjo

41

27.33

7. kita

1

0.67

Viso

150

100.00%

Jūsų pareigos įmonėje:
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. savininkas ir įmonės vadovas

50

34.72

2. samdomas įmonės vadovas/
vadovo pavaduotojas

26

18.06

3. padalinio vadovas/ padalinio
vadovo pavaduotojas

39

27.08

4. vadybininkas

16

11.11

5. kita

13

9.03

Viso

144

100.00%

54

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai

Kokiai veiklos sričiai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių priskiriama pagrindinė
Jūsų įmonės veikla?
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2

1.14

2. kasyba ir karjerų eksploatavimas

1

0.57

3. apdirbamoji gamyba (maisto produktų, gėrimų, tekstilės,
59
avalynės, chemijos produktų, vaistų, stiklo, metalo, kompiuterių
ir elektronikos gaminių, transporto, baldų ir kitų gaminių
gamyba)

33.71

4. elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

2

1.14

5. vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir
regeneravimas

2

1.14

6. statyba

12

6.86

7. didmeninė ir mažmeninė prekyba

18

10.29

8. transportas ir saugojimas

10

5.71

9. apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

3

1.71

10. informacija ir ryšiai

19

10.86

11. finansinė ir draudimo veikla

3

1.71

12. nekilnojamojo turto operacijos

2

1.14

13. profesinė, mokslinė ir techninė veikla

10

5.71

14. administracinė ir aptarnavimo veikla

3

1.71

15. viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis
draudimas

0

0

16. švietimas

4

2.29

17. žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

5

2.86

18. meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

1

0.57

19. variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

5

2.86

20. kita

14

8

Viso

175

100.00%
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Jūsų įmonė yra:
Atsakymo variantas

Pasirinkimų Santykis,
%

1. labai maža (mažiau nei 10
darbuotojų, įmonės metinės
pajamos neviršija 7 mln. Lt)

33

22.92

2. maža (mažiau nei 50 darbuotojų, 55
įmonės metinės pajamos neviršija
24 mln. Lt)

38.19

3. vidutinė (mažiau nei 250
darbuotojų, įmonės metinės
pajamos neviršija 138 mln. Lt)

34

23.61

4. didelė (jei nepriskiriama labai
mažai, mažai ir vidutinei įmonei)

22

15.28

Viso

144

100.00%

Jūsų įmonės rūšis:
Atsakymo variantas

Pasirinkimų

Santykis, %

1. uždaroji akcinė bendrovė

116

80.56

2. individuali įmonė

6

4.17

3. viešoji įstaiga

1

0.69

4. mažoji bendrija

4

2.78

5. akcinė bendrovė

12

8.33

6. kita

5

3.47

Viso

144

100.00%
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PRIEDAS NR. 5: KONKURENCINGUMUI DIDINTI
INTERVENCIJŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAS

SKIRTŲ

Šiame skyriuje pateikiamas konkurencingumo didinimui skirtų priemonių stebėsenos rodiklių
pasiekimas nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2014 m. spalio 24 d.

MTTP viešosios infrastruktūros gerinimo intervencijos
Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP2-1.1-ŠMM-02-V Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos
centrų plėtojimas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
MTTP bazės plėtros projektai
Rezultato rodikliai
Sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų
institucijų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

5

5

100 proc.

VPR
PR

5
15

5
22

100 proc.
147 proc.

VP2-1.1-ŠMM-03-V Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir
informacijos centro kūrimas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Reikšmė
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
MTTP bazės plėtros projektai
Rezultato rodikliai
Sukurti nacionaliniai atviros prieigos mokslinės
komunikacijos ir informacijos centrai

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VPR

VPR

1

1

100 proc.

PR

1

1

100 proc.

VP2-1.1-ŠMM-04-V Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
MTTP bazės plėtros projektai
Parengti MTTP infrastruktūros dokumentacijos
projektai, skirti MTTP bazės plėtrai
Rezultato rodikliai
Sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai

VPR
PR

26
3

6
0,25

23 proc.
8 proc.

VPR

20

3

15 proc.
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Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai
Bendros darbo vietos mokslinių tyrimų srityje
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp
tyrimų institucijų ir labai mažų, mažų ir vidutinių
įmonių
Sukurtos, atnaujintos ir (arba) įranga aprūpintos
mokomosios laboratorijos (auditorijos)
Sukurtos, atnaujintos ir (arba) įranga aprūpintos
mokslinės laboratorijos

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

PR
PR

605
162

61
18

10 proc.
11 proc.

PR

131

81

62 proc.

PR

239

113

47 proc.

VP2-1.1-ŠMM-06-V Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo
tikslas
2015 m. tikslo
(proc.)

Produkto rodikliai
MTTP bazės plėtros projektai
Rezultato rodikliai
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų
institucijų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių
Bendros darbo vietos mokslinių tyrimų srityje

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VPR

11

4

36 proc.

PR

-

-

-

PR

45

72

160 proc.

VP2-1.4-ŪM-04-V Inogeb LT-2
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai
Investicijoms parengto mokslo, studijų ir verslo
centro (slėnio) teritorijos plotas
Paremtų technologijų parko infrastruktūros
objektų plotas
Rezultato rodikliai
Sukurti ar išplėtoti technologijų parkai
Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau šiame
skirsnyje vadinama – SVV) subjektai, įsikūrę
paremtuose technologijų parko infrastruktūros
objektuose per 3 metus po projekto įgyvendinimo
(rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir
poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis
nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš
projektų vykdytojų)
Pradedantieji SVV subjektai (veikiantys iki 5
metų), įsikūrę paremtuose technologijų parko
infrastruktūros objektuose per 3 metus po
projekto įgyvendinimo, – iš visų jame įsikūrusių

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR
PR

11
50 ha

0
6,83 ha

0 proc.
14 proc.

PR

15.000 m2

7.329,45 m2

49 proc.

PR
PR

5
70

0
22

0 proc.
31 proc.

PR

20

50

250 proc.
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Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai
SVV
subjektų
(rodiklio
reikia
paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu
stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija
bus renkama iš projektų vykdytojų)

Tyrėjų gebėjimų stiprinimo intervencijos
Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP1-3.1-ŠMM-01-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas,
mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus),
kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo
programas
Studentai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo
programas
Studentai, kurie mokėsi pagal neformaliojo
švietimo programas
Finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų
(išskyrus studentus) mokslo tiriamajai veiklai
Finansuotos subsidijos studentų mokslo tiriamajai
veiklai
Pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti
tyrėjai (išskyrus studentus) viešajame sektoriuje
Rezultato rodikliai
Mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus),
kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo
programas ir gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažymėjimus, dalis
Studentų, kurie sėkmingai baigė formaliojo
švietimo programas ir įgijo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją, dalis
Studentų, kurie sėkmingai baigė neformaliojo
švietimo programas ir gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažymėjimus, dalis
Skelbti moksliniai straipsniai
Trumpalaikiai vizitai
Atliktos stažuotės ir praktikos

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VPR

2.190

733

33 proc.

VPR

340

0

0 proc.

VPR

400

340

85 proc.

VPR

400

835

209 proc.

VPR

1.800

2.009

112 proc.

PR

200

225

113 proc.

VPR

85 proc.

146 proc.

-

VPR

85 proc.

-

-

VPR

85 proc.

314 proc.

-

PR
PR
PR

80
200
700

120
687
1.755

150 proc.
344 proc.
251 proc.

VP1-3.1-ŠMM-02-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų
tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e.dokumentai)
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)
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Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai

Produkto rodikliai
Mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus),
kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo
programas
Studentai, kurie mokėsi pagal neformaliojo
švietimo programas
Sukaupta
mokslo
publikacijų
elektroninių
dokumentų
Užprenumeruotos duomenų bazės
Rezultato rodikliai
Mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus),
kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo
programas ir gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažymėjimus, dalis
Studentų, kurie sėkmingai baigė neformaliojo
švietimo programas ir gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažymėjimus, dalis

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

1.900

1.369

72 proc.

VPR

1.000

707

71 proc.

PR

2.700

27.863

1.032 proc.

PR

88

112

127 proc.

VPR

85 proc.

102 proc.

-

VPR

85 proc.

105 proc.

-

VP1-3.1-ŠMM-06-V MTTP kokybė ir ekspertų rengimas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus),
kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo
programas
Finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų
(išskyrus studentus) mokslo tiriamajai veiklai
Apmokyti mokslo ir studijų, ekspertinių ir
koordinavimo institucijų ekspertai ir darbuotojai
Pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti
tyrėjai (išskyrus studentus) viešajame sektoriuje
Rezultato rodikliai
Mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus),
kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo
programas ir gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažymėjimus, dalis
Įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros projektai

Priemonė

VPR

VPR

130

332

255 proc.

VPR

18

13

72 proc.

PR

225

139

62 proc.

PR

50

79

158 proc.

VPR

85 proc.

99 proc.

-

PR

18

13

72 proc.

VP1-3.1-ŠMM-07-K Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai
(visuotinė dotacija)
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
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Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai
Finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų
(išskyrus studentus) mokslo tiriamajai veiklai
Pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti
tyrėjai (išskyrus studentus) viešajame sektoriuje
Rezultato rodikliai
Pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų ir kitų
tyrėjų (išskyrus studentus), kurie ir toliau ten dirba
po 6 mėnesių po projekto pabaigos, dalis
Įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros projektai

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VPR

100

4

4 proc.

PR

200

785

393 proc.

PR

80 proc.

2 proc.

-

PR

100

2

2 proc.

VP1-3.1-ŠMM-08-K Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų
vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų
(išskyrus studentus) mokslo tiriamajai veiklai
Pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti
tyrėjai (išskyrus studentus) viešajame sektoriuje
Rezultato rodikliai
Pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų ir kitų
tyrėjų (išskyrus studentus), kurie ir toliau ten dirba
po 6 mėnesių po projekto pabaigos, dalis
Įgyvendinti MTEP projektai

VPR

30

0

0 proc.

PR

60

446

743 proc.

PR

-

-

-

PR

30

0

0 proc.

Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijos
Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP1-3.2-ŠMM-01-K Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų
įdarbinimui įmonėse
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis
Dalis nuo
tikslas
rodiklis
2015 m. tikslo
(proc.)

Produkto rodikliai
Pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti
tyrėjai (išskyrus studentus) mažose ir vidutinėse
įmonėse
Pagal darbo sutartis įdarbinti aukštos kvalifikacijos
darbuotojai (išskyrus mokslininkus ir kitus tyrėjus)
mažose ir vidutinėse įmonėse
Rezultato rodikliai
Pagal darbo sutartis mažose ir vidutinėse įmonėse
įdarbintų mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus
studentus), kurie ir toliau ten dirba praėjus

VPR

18

18

100 proc.

PR

5

9

180 proc.

VPR

80 proc.

0 proc.

0 proc.
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Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai
6 mėnesiams po projekto pabaigos, dalis
Pagal darbo sutartis mažose ir vidutinėse įmonėse
įdarbintų
aukštos
kvalifikacijos darbuotojų
(išskyrus mokslininkus ir kitus tyrėjus), kurie ir
toliau ten dirba praėjus 6 mėnesiams po projekto
pabaigos, dalis

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

80 proc.

VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
MTTP projektai (MTTP projektai pagal priemonę
suprantami kaip atliktos galimybių studijos)
Rezultato rodikliai
Pritraukta
privačių
investicijų
(privačios
investicijos pagal priemonę suprantamos kaip
privatus projekto vykdytojo finansavimas)
Atlikta „patentinės švaros“ ar „patentabilumo“
patikrinimų (iš visų galimybių studijų)
Techninių galimybių studijų, virtusių MTTP, stadija
ne vėliau kaip dveji metai po projekto įgyvendinimo
– iš visų galimybių studijų (rodiklio reikia paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu
stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija
bus renkama iš projektų vykdytojų)

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

PR

0 proc.

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis
rodiklis

Dalis nuo
2015 m. tikslo
(proc.)

VPR

180

178

99 proc.

VPR

11 mln. Lt

12,4 mln. Lt

113 proc.

PR

20 proc.

100 proc.

-

PR

15 proc.

126 proc.

-

VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
MTTP projektai (MTTP projektai pagal priemonę
suprantami kaip MTTP atliktų darbų ataskaitos)
Mokslo tyrimų įstaigose ir (ar) aukštosiose
mokyklose užsakyti MTTP darbai
Tyrėjai ir pagalbinis personalas, atlikę darbus,
skirtus projekto MTTP veiklai atlikti
Rezultato rodikliai
Pritraukta
privačių
investicijų
(privačios
investicijos pagal priemonę suprantamos kaip
privatus projekto vykdytojo finansavimas)
Sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai
(koncepcijos)

0 proc.

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis
rodiklis

Dalis nuo
2015 m. tikslo
(proc.)

VPR

212

171

81 proc.

PR

30 mln. Lt

12,1 mln. Lt

40 proc.

PR

2.650

3.463

131 proc.

VPR

164 mln. Lt

158 mln. Lt

96 proc.

PR

318

435

137 proc.
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Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai
Pateiktos patentinės paraiškos Europos patentų
biurui ir (ar) Pasaulinei intelektinės nuosavybės
organizacijai
Pateiktos dizaino registravimo paraiškos
Sukurta ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo
(Lietuvos profesijų klasifikatoriuje (LPK-2005),
pateiktame centrinėje klasifikatorių duomenų
bazėje, tyrėjai apibrėžti 2 pozicijoje, pagalbinis
personalas – 3 pozicijoje) (toliau vadinama – tyrėjai, pagalbinis personalas) darbo vietų per 3 metus
po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu
stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija
bus renkama iš projektų vykdytojų)
Pateikti rinkai nauji gaminiai, paslaugos ar procesai
per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio
reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui
vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio
lygmens; informacija bus renkama iš projektų
vykdytojų)

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

PR

5

10

200 proc.

PR
PR

10
212

1
258

10 proc.
122 proc.

PR

212

262

124 proc.

VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT +
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
MTTP projektai (MTTP projektai pagal priemonę
suprantami kaip sukurta ar išplėtota įmonės MTTP
infrastruktūra)
Sukurtos tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo
vietos
Rezultato rodikliai
Pritraukta privačių investicijų
Įmonės MTTP veiklos išlaidų didėjimas per 3 metus
po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu
stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija
bus renkama iš projektų vykdytojų)
Sukurtos ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo
darbo vietos per 3 metus po projekto įgyvendinimo
(rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir
poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis
nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš
projektų vykdytojų)

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis
rodiklis

Dalis nuo
2015 m. tikslo
(proc.)

VPR

100

72

72 proc.

PR

200

159

80 proc.

VPR
PR

145 mln. Lt
50 proc.

147 mln. Lt
20 proc.

101 proc.
-

PR

200

91

46 proc.

63

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP2-1.3-ŪM-05-K InoČekiai LT
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
MTTP projektai
Rezultato rodikliai
Pritraukta
privačių
investicijų
(privačios
investicijos pagal priemonę suprantamos kaip
privatus projekto vykdytojo finansavimas)

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis
rodiklis

Dalis nuo
2015 m. tikslo
(proc.)

VPR

850

364

43 proc.

VPR

3 mln. Lt

1,9 mln. Lt

63 proc.

Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijos
Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP1-3.1-ŠMM-05-K MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus),
kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo
programas
Mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, mokslo ir
studijų įstaigų asociacijų arba kitų organizacijų
nariai (fiziniai asmenys), kurie mokėsi pagal
neformaliojo švietimo programas
Rezultato rodikliai
Mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus),
kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo
programas ir gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažymėjimus, dalis
Mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, mokslo ir
studijų įstaigų asociacijų arba kitų organizacijų
narių (fizinių asmenų), kurie sėkmingai baigė
neformaliojo švietimo programas ir gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažymėjimus, dalis

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VPR

1.900

2.298

121 proc.

PR

450

615

137 proc.

VPR

85 proc.

99 proc.

-

PR

85 proc.

98,5 proc.

-

VP1-3.1-ŠMM-10-V Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
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Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai
Mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus),
kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo
programas
Finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų
(išskyrus studentus) mokslo tiriamajai veiklai
Pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti
tyrėjai (išskyrus studentus) viešajame sektoriuje
Atliktos stažuotės ir praktikos
Skelbti moksliniai straipsniai
Rezultato rodikliai
Mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus),
kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo
programas bei gavo neformaliojo švietimo
programos baigimo pažymėjimus, dalis
Įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros projektai
Pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų ir kitų
tyrėjų (išskyrus studentus), kurie ir toliau ten dirba
po 6 mėnesių po projekto pabaigos, dalis

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

40

0

0 proc.

VPR

16

0

0 proc.

PR

10

372

3.720 proc.

PR
PR

15
28

2
18

13 proc.
64 proc.

VPR

85 proc.

0 proc.

-

PR

16

0

-

PR

80 proc.

0 proc.

-

VP2-1.1-ŠMM-05-V Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus,
technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
MTTP bazės plėtros projektai
Rezultato rodikliai
Įrengtos mobiliosios mokslinės demonstracijos
laboratorijos

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VPR

VPR

1

0

0 proc.

PR

2

0

0 proc.

VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai
Klasterio nariams skirtos rinkodaros veikla
Klasterio plėtrai skirti rinkos tyrimai
Klasterio narių dalijimosi patirtimi ir panašūs
renginiai
Rezultato rodikliai
Nauji klasterio nariai
Klasterio nariai, panaudoję savo versle projekto
įgyvendinimo metu atliktus tyrimus ir informaciją,

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR
PR
PR
PR

15
43
33
43

4
82
23
128

27 proc.
191 proc.
70 proc.
298 proc.

PR
PR

43
5 proc.

35
83 proc.

81 proc.
-
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Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai
– iš visų įgyvendinant projektą gavusių tokią
informaciją klasterio narių
Klasterio
įmonių
konsoliduotos
apyvartos
didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo
(rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir
poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis
nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš
projektų vykdytojų)
Klasterio įmonių konsoliduotų MTTP veiklos išlaidų
didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo
(rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir
poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis
nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš
projektų vykdytojų)
Klasterio įmonių konsoliduoto eksporto augimas
per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio
reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui
vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio
lygmens; informacija bus renkama iš projektų
vykdytojų)

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

PR

30 proc.

0 proc.

-

PR

15 proc.

0 proc.

-

PR

25 proc.

0 proc.

-

VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai
Sukurti ir veikiantys klasterių mokymo ir tyrimų
centrai
Sukurti
ir
veikiantys
klasterių
MTTP
infrastruktūros vienetai
Rezultato rodikliai
Pritraukta privačių investicijų
Sukurtos tyrėjų ir pagalbinio personalo (Lietuvos
profesijų klasifikatoriuje (LPK-2005) tyrėjai
apibrėžti 2 pozicijoje, pagalbinis personalas –
3 pozicijoje) darbo vietos įsteigtuose tyrimų
centruose
Klasterio įmonių konsoliduotų MTTP veiklos išlaidų
didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo
(rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir
poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis
nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš
projektų vykdytojų)
MTTP centro paslaugomis pasinaudojusios per 3
metus po projekto įgyvendinimo įmonės (rodiklio
reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui
vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio
lygmens; informacija bus renkama iš projektų
vykdytojų)

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR
PR

4
4

1
0

25 proc.
0 proc.

PR

5

1

20 proc.

PR
PR

38 mln. Lt
20

16,7 mln. Lt
0

44 proc.
0 proc.

PR

15 proc.

0 proc.

-

PR

25

0

0 proc.
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Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai
Mokymo centre vykdomos mokymo programos
Mokymo centre tobulinę kvalifikaciją per 3 metus
po projekto įgyvendinimo klasterio įmonių
darbuotojai
(rodiklio
reikia
paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu
stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija
bus renkama iš projektų vykdytojų)

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

8
160

VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai
Įgyvendintos šiuolaikiškų technologijų ir inovacijų
sklaidos priemonės
Sukurti viešo pobūdžio informacijos portalai ar
duomenų bazės
Rezultato rodikliai
Sukurtos naujos technologinės įmonės
Įmonės, pasinaudojusios inovacijų paramos
paslaugomis
Teikiamų inovacijų paramos paslaugų paklausos
padidėjimas
per
2
metus
po
projekto
įgyvendinimo(rodiklio
reikia
paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu
stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija
bus renkama iš projektų vykdytojų)
Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau šiame skirsnyje
vadinama – SVV) subjektai, panaudoję savo versle
konsultacijų metu gautas rekomendacijas per 2
metus po projekto įgyvendinimo, – iš visų projektų
įgyvendinimo metu gavusių konsultacinę pagalbą
SVV
subjektų
(rodiklio
reikia
paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu
stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija
bus renkama iš projektų vykdytojų)

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

PR
PR

0 proc.
0 proc.

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR
PR

14
20

14
56

100 proc.
280 proc.

PR

5

22

440 proc.

VPR
PR

15
1.000

57
2.417

380 proc.
242 proc.

PR

15 proc.

30 proc.

-

PR

30 proc.

48 proc.

-

VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-3
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai
Įgyvendintos
MTTP
srities
ir
inovacijų
populiarinimo ir sklaidos priemonės
Įgyvendintos verslo ir mokslo bendradarbiavimo ir

0
0

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR
PR

4
15

0
12

0 proc.
80 proc.

PR

5

4

80 proc.
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Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai
inovacijų tinklų kūrimosi skatinimo priemonės
Rezultato rodikliai
Sukurtos naujos technologinės įmonės
SVV
subjektai,
pasinaudoję
konsultavimo,
informavimo
paslaugomis,
susijusiomis
su
tarptautinėmis MTTP, inovacijų ir su jomis
siejamomis programomis
Bendrų verslo, mokslo ir studijų institucijų,
inovacinių tinklų projektų skaičiaus padidėjimas
per 2 metus po projekto įgyvendinimo
Sukurti produktų ir (arba) paslaugų, technologijų
prototipai

VPR
PR

84
2.000

37
3.022

44 proc.
151 proc.

PR

15 proc.

0

0 proc.

PR

20

0

0 proc.

Įmonių veiklos produktyvumo didinimo intervencijos
Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Mokyme dalyvavę asmenys
Iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame
profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines
žinias ir įgūdžius
Rezultato rodikliai
Įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje,
praėjus 6 mėnesiams po mokymo
Sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar
neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)
Įmonės, kurios organizuoja savo darbuotojams
tęstinio mokymo kursus
Iš jų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VPR
VPR

38.000
32.300

33.171
31.940

87 proc.
99 proc.

VPR

75 proc.

-

-

VPR

34.200

32.950

96 proc.

VPR

60 proc.

-

-

PR

80 proc.

-

-

VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Mokyme dalyvavę asmenys
Parengti kolektyvinių sutarčių (išskyrus šakos
kolektyvines sutartis) projektai
Parengti šakos kolektyvinių sutarčių projektai
Rezultato rodikliai
Sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar
neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

VPR
PR

15.000
800

21.479
179

143 proc.
22 proc.

PR

15

7

47 proc.

VPR

9.000

19.266

214 proc.
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Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai
Pasirašytos kolektyvinės sutartys (išskyrus šakos
kolektyvines sutartis)
Pasirašytos šakos kolektyvinės sutartys
Trišalės ir dvišalės tarybos ir komisijos apskrityse
ir savivaldybėse
Įmonėse įsteigti saugos ir sveikatos komitetai

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

600

168

28 proc.

PR
PR

10
20

6
22

60 proc.
110 proc.

PR

70

95

136 proc.

VP1-1.1-SADM-03-V Įmonių socialinė atsakomybė
Žmogiškų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Mokyme dalyvavę asmenys
Parengti metodiniai leidiniai
Parengtas įmonių socialinės atsakomybės mokymo
modulis
Atlikti tyrimai
Renginiai
Rezultato rodikliai
Įmonės, prisijungusios prie Jungtinių Tautų
pasaulinio susitarimo iniciatyvos
Parengta įmonių veiklos vertinimo indikatorių
sistema
Įmonės,
pradėjusios
taikyti
socialinės
atskaitomybės ir (ar) aplinkos vadybos sistemas ir
standartus
Įgyvendintos įmonių socialinės atsakomybės
diegimo skatinimo iniciatyvos
Įmonės, parengusios ir viešai paskelbusios
socialines ataskaitas

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

PR

VPR
PR
PR

1.100
12
1

3.393
16
1

308 proc.
133 proc.
100 proc.

PR
PR

3
11

3
398

100 proc.
3.618 proc.

PR

70

70

100 proc.

PR

1

1

100 proc.

PR

30

30

100 proc.

PR

20

26

130 proc.

PR

70

73

104 proc.

VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Mokyme dalyvavę asmenys
Rezultato rodikliai
Įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje,
praėjus 6 mėnesiams po mokymo
Sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar
neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)
Įmonės, kurios organizuoja savo darbuotojams
tęstinio mokymo kursus

VPR

1.400

667

48 proc.

VPR

75 proc.

-

-

VPR

1.260

545

43 proc.

VPR

60 proc.

-

-
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Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Projektai, skirti verslo produktyvumui didinti,
įskaitant mažų ir vidutinių įmonių projektus
Įdiegtos patentuotos (licencijuotos) technologijos
Įdiegtos naujos ar modernizuotos technologinės
linijos
Rezultato rodikliai
Pritraukta privačių investicijų
Į rinką pateikti naujų produktų pavyzdžiai
Paremta naujų įmonių (naujomis įmonėmis
laikomos įmonės, įsteigtos ne seniau kaip prieš 2
metus iki paraiškos padavimo) projektų – iš visų
gavusiųjų paramą
Paremtų įmonių eksporto didėjimas (rodiklio reikia
paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu
laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens;
informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)
Apyvartos didėjimas per 3 metus po projekto
įgyvendinimo
(rodiklio
reikia
paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu
stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija
bus renkama iš projektų vykdytojų)
Darbo našumo didėjimas per 3 metus po projekto
įgyvendinimo
(rodiklio
reikia
paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu
stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija
bus renkama iš projektų vykdytojų)

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR

80

87

109 proc.

PR
PR

20
140

47
163

235 proc.
116 proc.

VPR
PR
PR

550 mln. Lt
150
20 proc.

604,7 mln. Lt
258
-

110 proc.
172 proc.
-

PR

25 proc.

47 proc.

-

PR

15 proc.

39,5 proc.

-

PR

25 proc.

19,5 proc.

-

VP2-2.1-ŪM-02-K E-verslas LT
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Projektai, skirti verslo produktyvumui didinti,
įskaitant MVĮ projektus (projektai, skirti verslo
produktyvumui didinti, įskaitant MVĮ projektus,
pagal priemonę suprantami kaip įdiegti e. verslo
projektai (sistemos)
Rezultato rodikliai
Pritraukta privačių investicijų
Įdiegtais e. verslo projektais sujungti (optimizuoti)
verslo procesai
Paremti naujų įmonių (naujomis įmonėmis
laikomos įmonės, įsteigtos ne seniau kaip prieš

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR

100

444

444 proc.

VPR
PR

67 mln. Lt
100

79,2 mln. Lt
3.195

118 proc.
3.195 proc.

PR

20 proc.

-

-
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Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai
2 metus iki paraiškos padavimo) projektai – iš visų
gavusiųjų paramą
Paremtų įmonių eksporto didėjimas (rodiklio reikia
paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu
laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens;
informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)
Apyvartos didėjimas 3 metai po projekto
įgyvendinimo
(rodiklio
reikia
paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu
stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija
bus renkama iš projektų vykdytojų)
Darbo našumo didėjimas 3 metai po projekto
įgyvendinimo
(rodiklio
reikia
paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu
stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija
bus renkama iš projektų vykdytojų)
Sukurtos arba išsaugotos darbo vietos

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

PR

15 proc.

57 proc.

-

PR

15 proc.

43 proc.

-

PR

30 proc.

-49 proc.

-

PR

50

1.314

2.628 proc.

VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Projektai, skirti verslo produktyvumui didinti,
įskaitant mažų ir vidutinių įmonių projektus
Įdiegti šiuolaikiški vadybos metodai
Sertifikuotos valdymo sistemos
Specializuotos įmonėms parengtos valdymo
sistemų metodikos
Rezultato rodikliai
Pritraukta privačių investicijų
Apmokyti dirbti įmonėje įdiegtais vadybos
metodais ar su valdymo sistemomis darbuotojai
(sertifikatų skaičius)
Paremtų įmonių eksporto didėjimas (rodiklio reikia
paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu
laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens;
informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)
Apyvartos didėjimas per 3 metus po projekto
įgyvendinimo
(rodiklio
reikia
paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu
stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija
bus renkama iš projektų vykdytojų)
Darbo našumo didėjimas per 3 metus po projekto
įgyvendinimo
(rodiklio
reikia
paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu
stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija
bus renkama iš projektų vykdytojų)

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis
rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR

85

83

98 proc.

PR
PR
PR

140
60
10

100
133
117

71 proc.
222 proc.
1.170 proc.

VPR
PR

11,6 mln. Lt
900

13,1 mln. Lt
2.716

113 proc.
302 proc.

PR

10 proc.

9,8 proc.

-

PR

15 proc.

8 proc.

-

PR

15 proc.

3 proc.

-
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Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP2-2.1-ŪM-06-K Invest LT-2
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Projektai, skirti verslo produktyvumui didinti,
įskaitant mažų ir vidutinių įmonių projektus
Rezultato rodikliai
Pritraukta privačių investicijų
Sukurtos ilgalaikės darbo vietos

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR

30

3

10 proc.

VPR
PR

180 mln. Lt
1.100

104 mln. Lt
196

58 proc.
18 proc.

VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir turizmo
paslaugų kokybės gerinimas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo
tikslas
2015 m. tikslo
(proc.)

Produkto rodikliai
Projektai
Įgyvendintos rinkodaros priemonės
Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos
objektai
Rezultato rodikliai
Pritraukta privataus finansavimo lėšų
Sukurtos naujos darbo vietos (tiesioginės): vyrai
Sukurtos naujos darbo vietos (tiesioginės): moterys
Pritraukta turistų per 3 metus po projekto
įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos turizmui
veiksmingumui ir poveikiui stebėti vidutiniu
laikotarpiu, todėl jis yra nacionalinio lygmens;
informacija bus renkama iš projekto vykdytojų)

VPR
PR
PR

35
10
20

30
47
29

86 proc.
470 proc.
145 proc.

VPR
VPR
VPR
PR

254,4 mln. Lt
90
90
180.000

278,8 mln. Lt
145
331
1.173.602

110 proc.
161 proc.
367 proc.
652 proc.

Darbo jėgos ir aukščiausios kvalifikacijos (specializuotų) specialistų
pasiūlos užtikrinimo intervencijos
Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP1-2.2-ŠMM-09-V Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse
programose
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi
pagal formaliojo švietimo programas

VPR

2.700

3.287

122 proc.
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Dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi
pagal neformaliojo švietimo programas
Parengtos arba atnaujintos I ir II pakopų studijų
programos
Dėstytojų stažuotės
Rezultato rodikliai
Studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo
valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis
Dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo
neformaliojo
švietimo
programos
baigimo
pažymėjimus, dalis

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Produkto rodikliai
Projektai

250

23 proc.

PR

60

129

215 proc.

PR

55

104

189 proc.

VPR

80 proc.

89 proc.

-

VPR

90 proc.

100 proc.

-

VPR

660

605

92 proc.

VPR

85 proc.

92 proc.

-

VP3-2.2-ŠMM-03-V Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir
pritaikymas studijoms
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Projektai
Modernizuota universitetų ligoninių
Rezultato rodikliai
Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo
infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto
pabaigos)

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

1.080

VP1-3.1-ŠMM-03-V Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Studentai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo
programas
Rezultato rodikliai
Studentų, kurie sėkmingai baigė formaliojo
švietimo programas ir įgijo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją, dalis

Priemonė

VPR

VPR
PR

1
2

1
2

100 proc.
100 proc.

VPR

80

100

125 proc.

VP3-2.2-ŠMM-13-V Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)
VPR

37

24

65 proc.
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Sukurti sektoriniai praktinio mokymo centrai
Institucijos,
pagerinusios
profesinio
arba
technologinio mokymo infrastruktūrą
Rezultato rodikliai
Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo
infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto
pabaigos)

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

8
19

24 proc.
475 proc.

VPR

8.890

2.587

29 proc.

VPR
PR

6
7

6
6

100 proc.
86 proc.

VPR

890

3.118

350 proc.

VP3-2.2-ŠMM-15-V Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Projektai
Kolegijos, pagerinusios infrastruktūrą
Rezultato rodikliai
Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo
infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto
pabaigos)

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

33
4

VP3-2.2-ŠMM-14-V Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Projektai
Kolegijos, pagerinusios infrastruktūrą
Rezultato rodikliai
Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo
infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto
pabaigos)

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

PR
PR

VPR
PR

9
9

6
6

67 proc.
67 proc.

VPR

500

3.026

605 proc.

VP3-2.2-ŠMM-18-V Universitetų infrastruktūros plėtra
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Projektai
Universitetai, pagerinę studijų infrastruktūrą
Rezultato rodikliai
Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo
infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto
pabaigos)

VPR
PR

11
11

3
3

27 proc.
27 proc.

VPR

4.750

644

14 proc.
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Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo intervencijos
Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Mokyme dalyvavę asmenys
Asmenys / įmonės, pasinaudojusios finansų
inžinerijos priemone
Rezultato rodikliai
Sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti mokymo kursų
baigimo pažymėjimai)
Sukurta naujų darbo vietų

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Produkto rodikliai
Verslumo skatinimo
pasinaudoję subsidija

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR
PR

5.000
1.200

3.930
757

79 proc.
63 proc.

VPR

4.500

3.847

85 proc.

PR

1.000

1.423

142 proc.

VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)
fondo

paskolų

gavėjai,

PR

600

118

20 proc.

VP1-4.3-VRM-03-V Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita
verslo aplinka
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Geresnio reglamentavimo projektai, finansuoti ES
struktūrinės paramos lėšomis
Rezultato rodikliai
Sukurtas kontaktinis centras (organizacinių,
teisinių,
techninių
ir
finansinių
sąlygų,
užtikrinančių
kontaktinio
centro
veikimą,
sudarymas)

VPR

7

3

43 proc.

PR

1

1

100 proc.
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Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Projektai, skirti verslo produktyvumui didinti,
įskaitant mažų ir vidutinių įmonių projektus
Atlikti užsienio rinkų tyrimai
Parengtos įmonės įvaizdžio gerinimo priemonės
Parengtos produkcijos eksporto plėtros strategijos
ekonomikos sektoriams
Rezultato rodikliai
Pritraukta privačių investicijų
Paremtų įmonių eksporto didėjimas (rodiklio reikia
paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu
laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens;
informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)
Įmonės, išplėtusios savo esamas eksporto rinkas po
projekto įgyvendinimo
Įmonės, eksportuojančios į naujas rinkas po
projekto įgyvendinimo
Sukurtos arba išsaugotos darbo vietos

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

600

541

90 proc.

PR
PR
PR

100
40
10

694
693
207

694 proc.
1.732 proc.
2.070 proc.

VPR
PR

60 mln. Lt
30 proc.

70 mln. Lt
42 proc.

117 proc.
-

PR

100

247

247 proc.

PR

40

258

645 proc.

PR

150

1.197

798 proc.

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

PR

28

7

25 proc.

VPR
PR

300 mln. Lt
1.150

140,2 mln. Lt
1.727

47 proc.
150 proc.

VP2-2.2-ŪM-01-K ASISTENTAS-1
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Verslo aplinkos gerinimo projektai
Įmonių, dalyvavusių pareiškėjo organizuotuose
renginiuose, skaičius
Įmonių, pasinaudojusių pareiškėjo suteiktomis
ekspertinėmis paslaugomis, skaičius
Įmonių, pasinaudojusių atliktomis galimybių

Fizinis rodiklis

VPR

VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Įgyvendinti investiciniai projektai
Rezultato rodikliai
Pritraukta privačių investicijų
Sukurtos ilgalaikės darbo vietos

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR
PR

23
300

9
1.697

39 proc.
566 proc.

PR

120

566

472 proc.

PR

80

923

1.153 proc.
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studijomis, skaičius
Įmonių, dalyvavusių tarptautinėse parodose,
skaičius
Įmonių, dalyvavusių kontaktų mugėse, verslo
misijose, skaičius
Rezultato rodikliai
Įmonės, eksportuojančios į naujas rinkas po
projekto įgyvendinimo
Įmonės, išplėtusios savo esamas eksporto rinkas po
projekto įgyvendinimo
Įmonių, dalyvavusių projekto veiklose, eksporto
padidėjimas
Įmonėse, dalyvavusiose projekto veiklose, sukurtos
arba išsaugotos darbo vietos

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

120

250

208 proc.

PR

200

332

166 proc.

PR

30

2

7 proc.

PR

70

0

0 proc.

PR

50 proc.

23.570

-

PR

300

1.028

343 proc.

VP2-2.2-ŪM-02-K Asistentas-4
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Verslo aplinkos gerinimo projektai
Rezultato rodikliai
Įmonėse,
kurios
pasinaudojo
suteiktomis
paslaugomis, sukurtos naujos ir išsaugotos darbo
vietos
Įsteigti nauji SVV subjektai

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

PR

Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR

5

0

0 proc.

PR

200

0

0 proc.

PR

60

39

65 proc.

VP2-2.2-ŪM-02-V ASISTENTAS-2
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Verslo aplinkos gerinimo projektai
ES struktūrinės paramos lėšomis paremtų menų
inkubatorių pastatų plotas
Rezultato rodikliai
Pastatyti, rekonstruoti ir įrengti menų inkubatoriai
SVV subjektai, įsikūrę menų inkubatoriuje per
3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia
paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu
laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens;
informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR
PR

12
18.000 m2

5
10.418 m2

42 proc.
58 proc.

PR
PR

12
130

5
31

42 proc.
24 proc.
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Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP2-2.2-ŪM-03-V ASISTENTAS-3
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Verslo aplinkos gerinimo projektai
Atliktos
šakų
(pošakių)
konkurencingumo
vertinimo studijos, Lietuvos ir užsienio rinkų ir
(arba) sektorių sąlygų palyginimai
Įgyvendintos rinkodaros priemonės
Konsultuoti verslo plėtros klausimais verslo
subjektai
Rezultato rodikliai
Įvertinti
šakų
(pošakių)
konkurencingumo
didinimo veiksmų planai
Konsultuotų įmonių eksporto ir (arba) darbo
našumo padidėjimas
Lietuvos žinomumo padidėjimas
Įkurtos naujos įmonės
Įmonės, pradėjusios eksportuoti produkciją ir
(arba) išplėtusios eksportą į naujas rinkas
Sukurtos darbo vietos

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR
PR

16
112

8
11

50 proc.
10 proc.

PR
PR

1.825
4.300

3.841
6.448

210 proc.
150 proc.

PR

12

10

83 proc.

PR

10 proc. p.

86 proc. p.

-

PR
PR
PR

10 proc.
200
340

0 proc.
521
0

261 proc.
0 proc.

PR

1.500

0

0 proc.

VP2-2.4-ŪM-01-V INVEST LT
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Investicijoms parengtų viešųjų teritorijų plotas
Paremti pramoniniai parkai
Rezultato rodikliai
Pritrauktos privačios investicijos
Pritraukti investuotojai

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR
PR

450 ha
10

362 ha
4

80 proc.
40 proc.

VPR
PR

550 mln. Lt
85

699,6 mln. Lt
19

127 proc.
22 proc.

SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimo intervencijos
Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP2-2.3-ŪM-01-K Kontroliuojantieji fondai
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Finansų inžinerijos priemonėmis paremti SVV
subjektai

VPR

2.505

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

0

0 proc.
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Rezultato rodikliai
Finansinės inžinerijos priemonėmis pritrauktos
privačios investicijos (pagal priemonę privačios
investicijos suprantamos kaip privataus sektoriaus
investicijos (kapitalas)
Naujos įmonės, veikiančios po 5 metų nuo rizikos
kapitalo investavimo į įmonę pradžios (rodiklio
reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui
vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio
lygmens; informacija bus renkama iš projektų
vykdytojų)

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

712 mln. Lt

0

0 proc.

PR

30

0

0 proc.

VP2-2.3-ŪM-02-V Dalinis palūkanų kompensavimas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Paramą gavusios SVV subjektai

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VPR

PR

3.300

VP2-2.3-ŪM-03-V Garantijų fondas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Finansų inžinerijos priemonėmis paremti SVV
subjektai
Rezultato rodikliai
Finansų inžinerijos priemonėmis pritrauktos
privačios investicijos (pagal priemonę privačios
investicijos suprantamos kaip finansų įstaigų
finansavimas, suteiktas SVV subjektui)

3.869

117 proc.

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR

1.300

2.512

193 proc.

VPR

390 mln. Lt

518 mln. Lt

133 proc.

IRT sprendimai ir infrastruktūros gerinimo intervencijos
Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP2-3.1-IVPK-01-V Elektroninės valdžios paslaugos
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios
paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos
paremtos interaktyvios nacionalinio lygmens

VPR

30

49

163 proc.
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elektroninės valdžios paslaugos)
Rezultato rodikliai
Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų
interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti
su 2005 metų rodikliu)
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis (iš
visų atitinkamų paslaugų vartotojų) po 2 metų nuo
atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai
vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo
atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

40 proc. p.

-

-

PR

30 proc.

45 proc.

-

PR

70 proc.

95 proc.

-

VP2-3.1-IVPK-03-V Intelektualios valdymo sistemos
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios
paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos
paremtos
elektroninės
valdžios
paslaugos
transporto, civilinės saugos, geodezijos, inžinerinių
komunikacijų ir aplinkos srityse)
Rezultato rodikliai
Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų
interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti
su 2005 metų rodikliu)
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis iš
visų atitinkamų paslaugų vartotojų po 2 metų nuo
elektroninių paslaugų sukūrimo
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai
vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo
elektroninių paslaugų sukūrimo

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VPR

VPR

10

7

70 proc.

VPR

40 proc. p.

-

-

PR

30 proc.

-

-

PR

70 proc.

72 proc.

-

VP2-3.1-IVPK-06-V Sąveikumas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
PR
priemonei
nustatytas
tikslas

Produkto rodikliai
Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios
paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos
paremtos interaktyvios elektroninės paslaugos,
sukurtos įgyvendinant priemonės „Sąveikumas“
projektus)
Rezultato rodikliai
Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų
interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti
su 2005 metų rodikliu)

Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR

2

1

50 proc.

VPR

40 proc. p.

-

-
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Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP2-3.1-IVPK-08-V Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios
paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos
paremtos interaktyvios elektroninės valdžios
paslaugos, teikiamos savivaldybių)
Rezultato rodikliai
Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų
interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti
su 2005 metų rodikliu)
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis (iš
visų atitinkamų paslaugų vartotojų) po 2 metų nuo
atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai
vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo
atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

40

0

0 proc.

VPR

40 proc. p.

-

-

PR

30 proc.

-

-

PR

70 proc.

-

-

VP2-3.1-IVPK-14-K Pažangios elektroninės paslaugos
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios
paslaugos
Rezultato rodikliai
Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų
interneto svetainėse, dalies padidėjimas
Elektroninių paslaugų, suteiktų verslo subjektams
ir gyventojams, skaičius po 2 metų nuo visų
priemonės projektų įgyvendinimo
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis (iš
visų atitinkamų paslaugų vartotojų) po 2 metų nuo
atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai
vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo
atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VPR

VPR

30

0

0 proc.

VPR

40 proc. p.

-

-

PR

10.000.000

-

-

PR

30 proc.

-

-

PR

70 proc.

-

-

VP2-3.2-IVPK-01-V Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei

81

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai

Produkto rodikliai
Miesteliai ir kaimai, prijungti prie sukurto
plačiajuosčio tinklo
Rezultato rodikliai
Gyventojų, turinčių galimybę tapti plačiajuosčio
tinklo paslaugų vartotojais, dalies padidėjimas
(palyginti su 2005 metų rodikliu)

nustatytas
tikslas

Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR

770

775

101 proc.

VPR

23 proc. p.

-

-

Energetikos infrastruktūros gerinimo ir integracijos į ES elektros ir dujų
rinkas intervencijos
Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP2-4.1-ŪM-01-V Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Naujai įrengtos
ir (arba) modernizuotos
transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos
Naujai nutiestų elektros perdavimo linijų ilgis
Rezultato rodikliai
Elektros vartotojai, kuriems elektros energija
tiekiama patikimiau

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

7

1

14 proc.

PR

90 km

0 km

0 proc.

PR

200.000

0

0 proc.

VP2-4.1-ŪM-02-V Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Nutiesta naujų magistralinių dujotiekių
Rezultato rodikliai
Suformuoti papildomi gamtinių dujų perdavimo
sistemos pajėgumai
Pritraukta privačių investicijų

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

PR

VPR

137,5 km

137,8 km

100 proc.

VPR

50 tūkst. m3
/ val.
80 mln. Lt

79 tūkst. m3 /
val.
96,4 mln. Lt

158 proc.

VPR

121 proc.

VP2-4.2-ŪM-01-K Elektros skirstymo sistemos modernizavimas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
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Įrengtos naujos ir (arba) modernizuotos
transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos
Nutiestų naujų elektros linijų ilgis
Rezultato rodikliai
Elektros vartotojai, kuriems elektros energija
tiekiama patikimiau

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Rezultato rodikliai
Šilumos vartotojai, kuriems šiluma
patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė

tiekiama

34

85 proc.

VPR

250 km

538,7 km

215 proc.

VPR

500.000

149.515

30 proc.

VPR

860 km
sutartinių
100 mm
skersmens
viengubų
vamzdžių

2.730 km
sutartinių 100
mm skersmens
viengubų
vamzdžių

317 proc.

VPR

900.000

819.406

91 proc.

VP2-4.2-ŪM-03-V Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Perkeltų elektros perdavimo linijų ilgis
Rezultato rodikliai
Atlaisvintų viešajai infrastruktūrai plėtoti teritorijų
plotas

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

40

VP2-4.2-ŪM-02-K Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VPR

PR

12 km

12,1 km

101 proc.

PR

20 ha

20,3 ha

101 proc.

VP3-3.4-ŪM-01-K Energijos gamybos efektyvumo didinimas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Naujai įrengti ir (arba) modernizuoti energijos
gamybos pajėgumai
Rezultato rodikliai
Įrengtų naujų ir modernizuotų energijos gamybos
pajėgumų galia

PR

8

7

88 proc.

PR

100 MW

138,3 MW

138 proc.
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Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP3-3.4-ŪM-02-K Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos
gamybai
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Įrengti nauji energijos gamybos pajėgumai,
naudojantys biomasę
Rezultato rodikliai
Energijos
gamybos
pajėgumų,
naudojančių
biomasę, galios padidėjimas

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

PR

50

21

42 proc.

PR

160 MW

252,6 MW

158 proc.

VP3-3.4-ŪM-06-V Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos
gamybai-2
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Įrengti nauji energijos gamybos pajėgumai,
naudojantys biomasę
Rezultato rodikliai
Energijos
gamybos
pajėgumų,
naudojančių
biomasę, galios padidėjimas

PR

4

1

25 proc.

PR

30,5 MW

10 MW

33 proc.

Transporto infrastruktūros techninių ir saugos parametrų gerinimo ir
plėtros intervencijos
Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP2-4.3-SM-01-V Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant
neigiamą poveikį aplinkai
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Įdiegtos didesnio avaringumo rizikos ruožuose
saugaus eismo gerinimo ir aplinkosaugos
priemonės
Įsigytos techninės priemonės, skirtos geležinkelių
transporto eismo įvykių padariniams šalinti
Rezultato rodikliai
Panaikintos „juodosios dėmės“
Sumažintas vidutinis eismo įvykių geležinkeliuose
padarinių šalinimo laikas

VPR

35

65

186 proc.

PR

2

4

200 proc.

VPR
PR

25
2 val./
eismo

7
0

28 proc.
0 proc.
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įvykiui

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

VP2-4.4-SM-01-V Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros
techninių parametrų gerinimas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių
keliai (valstybinės reikšmės keliai, nepriklausantys
TEN-T tinklui)
Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami geležinkelių
keliai
Rezultato rodikliai
Sutaupytas laikas vežant krovinius rekonstruotais
geležinkeliais
Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių
keliais laikas

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

690 km

901,6 km

131 proc.

VPR

50 km

2,19 km

4 proc.

VPR

4 mln. t. val.

0

0 proc.

PR

1,2 mln.
automobilių
val.

0,97 mln.
automobilių
val.

81 proc.

VP2-4.4-SM-02-R Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir
plėtra
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių
keliai (savivaldybių keliai ir gatvės)
Parengti techniniai projektai
Rezultato rodikliai
Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių
keliais laikas

Priemonė

VPR

VPR

160 km

291,2 km

182 proc.

PR

15

146

973 proc.

PR

10 proc.

0,5 proc.

5 proc.

VP2-4.5-SM-01-V Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo
pajėgumų tobulinimas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Pastatytos ir rekonstruotos prieplaukos
Vidaus vandens kelio E41 sureguliavimas bunomis
Parengti techniniai projektai

VPR
PR
PR

2
20 km
5

0
0 km
2

0 proc.
0 proc.
40 proc.
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Rezultato rodikliai
Aptarnauta laivų vidutiniškai per metus
Sumažėjusi nešmenų valymo apimtis vandens
kelyje E41

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

0
0 tūkst. m3

0 proc.
0 proc.

VPR

315 km

300 km

95 proc.

VPR

12 mln. t

0 mln. t

0 proc.

VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas
ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams
steigti
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami TEN-T tinklo
geležinkelių keliai
Intermodaliniuose
terminaluose
krautų
intermodalinių transporto vienetų/konteinerių
kiekis
Parengti techniniai projektai
Įrengtas poligonometrinis tinklas
Įrengtas eismo valdymo centras
Elektrifikuoti geležinkelių ruožai
Rezultato rodikliai
Padidėjęs TEN-T tinklo geležinkelių keliais gabentų
krovinių kiekis
Pastatyti viešųjų logistikos centrų intermodaliniai
terminalai

Priemonė

3.000
20 tūkst. m3

VP2-5.1-SM-01-V Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros
pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami TEN-T tinklo
automobilių keliai
Rezultato rodikliai
Padidėjęs TEN-T tinklo automobilių keliais gabentų
krovinių kiekis

Priemonė

VPR
PR

VPR

170 km

147,8 km

87 proc.

PR

40 tūkst.
TEU

0 tūkst. TEU

0 proc.

PR
PR
PR
PR

10
1.350 km
1
29 km

9
1.355 km
0
0 km

90 proc.
100 proc.
0 proc.
0 proc.

VPR

11 mln. t

0 mln. t

0 proc.

PR

2

0

0 proc.

VP2-5.2-SM-01-V Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra
Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
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Produkto rodikliai
Pastatytos ir rekonstruotos krantinės
Pastatyti ir rekonstruoti geležinkelio stočių keliai
Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių
keliai
Pastatytas pėsčiųjų tiltas per geležinkelį
Parengti techniniai projektai
Pagilintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos
kanalas
Rezultato rodikliai
Padidėjęs ro-ro, ro-PAX laivais gabenamų krovinių
kiekis
Padidėjęs ro-ro, ro-PAX laivais gabenamų keleivių
kiekis
Padidėjęs Klaipėdos geležinkelio mazgo pajėgumas

Priemonė
Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Veiksmų programa
Stebėsenos rodikliai

Produkto rodikliai
Nutiesti ir rekonstruoti keliai
Rezultato rodikliai
Sutaupytas laikas

Fizinis rodiklis

Dalis nuo 2015 m.
tikslo (proc.)

VPR
PR
PR

775 m
40 km
5 km

1.064 m
45 km
1,65 km

137 proc.
112 proc.
33 proc.

PR
PR
PR

1
6
14,5 m

1
4
14,5 m

100 proc.
67 proc.
100 proc.

VPR

1,5 mln. t

0,44 mln. t

29 proc.

VPR

83 tūkst.
keleivių
2,4 mln. t

0 tūkst.
keleivių
0 mln. t

0 proc.

PR

0 proc.

VP2-5.3-SM-01-V Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas,
skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)

Produkto rodikliai
Įgyvendinti projektai
Parengti techniniai projektai
Rezultato rodikliai
Papildomai aptarnauti keleiviai

Priemonė

nustatytas
tikslas

VPR
PR

6
2

12
6

200 proc.
300 proc.

VPR

1,16 mln.
keleivių

6,67 mln.
keleivių

575 proc.

VP2-5.4-SM-01-V Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros
diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
VPR /
2015 m.
Iki 2014-10-24 pasiekta reikšmė
PR
priemonei
nustatytas
Fizinis rodiklis
Dalis nuo 2015 m.
tikslas
tikslo (proc.)
VPR

24 km

25,4 km

106 proc.

VPR

18,4 mln.
automobilių
val.

2,25 mln.
automobilių
val.

12 proc.
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PRIEDAS NR. 6: ATSKIRŲ KONKURENCINGUMUI DIDINTI SKIRTŲ
INTERVENCIJŲ SUBGRUPIŲ LOGIKOS APRAŠYMAS
MTTP viešosios infrastruktūros gerinimo intervencijos
INTERVENCIJŲ LOGIKOS APRAŠYMAS. Mokslinių tyrimų infrastruktūros stiprinimas ir
kompetencijų centrų kūrimas prioritetinėse MTTP srityse buvo vienintelis MTTP viešosios
infrastruktūros gerinimo tikslas, todėl jis negali būti išskiriamas į smulkesnes intervencijų tikslų
grupes. Pagal priemonę „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijų centrų plėtojimas“
buvo remiamos veiklos, skirtos mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijų centrų technologinės ir
informacinės infrastruktūros atnaujinimui ir kūrimui. Pagal priemonę „Nacionalinio atviros
prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas“ buvo remiamos veiklos, skirtos
centro veiklai reikalingų pastatų statybai, įrangos įsigijimui, informacinės infrastruktūros kūrimui.
Pagal priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ buvo siekiama
sustiprinti viešąją MTTP bazę, reikalingą MTTP projektams slėniuose vykdyti ir nacionalinėms
kompleksinėms programoms įgyvendinti, remti studijų infrastruktūros, reikalingos mokslui
imliems ūkio subsektoriams, kūrimą, taip pat MTTP veiklai vykdyti skirtos infrastruktūros kūrimą.
Pagal priemonę „Inogeb LT-2“ buvo investuojama į mokslo ir (ar) technologijų parkų, kurie yra
neatsiejama slėnių dalis, infrastruktūrą, žemės sklypų parengimą slėnių sukūrimui (išoriniai ir
vidaus inžineriniai tinklai bei komunikacijos). Priemonė „Nacionalinių mokslo programų ir kitų
aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“ buvo skirta gerinti
mokslinę aplinką šalies ūkio ar kultūros plėtotei svarbioms problemoms spręsti, remiant veiklas,
skirtas nacionalinėms mokslo programoms įgyvendinti, MTTP veikloms vykdyti ir žinių bei
technologijų sklaidos terpei būtinai infrastruktūrai kurti. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad šių
priemonių rinkinys buvo skirtas sudaryti prielaidas MTTP ir inovacijų veiklai.

Tyrėjų gebėjimų stiprinimo intervencijos
INTERVENCIJŲ LOGIKOS APRAŠYMAS. ES struktūrinės paramos investicijos buvo nukreiptos į
būsimus ir esamus tyrėjus, skatinant imtis tyrėjų veiklos bei tobulinant esamų tyrėjų kvalifikaciją.
Šiais veiksmais buvo siekiama sudaryti prielaidas MTTP ir inovacijų veiklai. Skatinant studentus
imtis tyrėjų veiklos, buvo investuojama į jų podoktorantūrines stažuotes, studentų mokslinius
darbus, mokslininkų iš užsienio trumpus vizitus, neformalų mokslininkų ir kitų tyrėjų ugdymą.
Šiuos veiksmus papildė pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų
tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)“ įgyvendinti projektai, kuriais buvo siekiama
užtikrinti prieigą prie mokslo leidinių duomenų bazių, skatinti Lietuvos mokslo publikacijų
elektroninių dokumentų kaupimą ir sklaidą. Be prieigos prie mokslo duomenų bazių užtikrinimo
esamų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimui buvo skirti MTTP vidinių kokybės sistemų
kūrimo ir diegimo, tyrėjų mobilumo ir jų atliekamų tyrimų tarptautiškumo skatinimo projektai,
tiesiogiai investuojama į tarptautinio lygio mokslinius tyrimus (visuotinė dotacija) ir mokslinius
tyrimus pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas.
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7 paveikslas. Tyrėjų gebėjimų stiprinimo intervencijų loginis medis
Prielaidos MTTP ir
inovacijų veiklai

Tyrėjų skaičiaus
didinimas

Tyrėjų kvalifikacijos ir
kompetencijos tobulinimas

Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijos
INTERVENCIJŲ LOGIKOS APRAŠYMAS. Intervencijos buvo nukreiptos į paskatų inovacijoms
įmonėse kūrimą ir privačių investicijų į MTTP pritraukimą. Pagal priemonę „Valstybės pagalba
aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“ buvo teikiama parama tyrėjų įdarbinimui
įmonėse, o įgyvendinant priemonę „Idėja LT“ buvo remiamas įmonių „idėjų testavimas“ ir
finansuojamos techninės galimybių studijos MTTP rizikai įvertinti (t. y. remiamas įmonių
pasirengimas vykdyti MTTP veiklą). Šiuos veiksmus papildė „kietosios investicijos“, teikiant paramą
įmonių pradinėms investicijoms į MTTP infrastruktūrą. Įmonės, patikrinusios idėjos tvarumą,
galėjo gauti finansavimą jos įgyvendinimui reikalingos infrastruktūros kūrimui. Galiausiai
„minkštosios“ investicijos buvo nukreiptos į tiesioginį MTTP veiklos įmonėse finansavimą teikiant
paramą konkretiems įmonių MTTP projektams pagal priemonę „Intelektas LT“ ir dalijant
inovacinius čekius, skirtus paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti.
8 paveikslas. Inovatyvių įmonių skatinimo intervencijų loginis medis
Paskatos inovacijoms
įmonėse

Tyrėjų įdarbinimas
įmonėse

Idėjų
testavimas

„Kietosios“ investicijos į
MTTP veiklą įmonėse

Tiesioginis MTTP
veiklos finansavimas

Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijos
INTERVENCIJŲ LOGIKOS APRAŠYMAS. Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijos
buvo esminės siekiant gerinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, skatinti inovacijų sklaidą ir tinklų
veiklą šalies ūkyje. ES struktūrinės paramos lėšos buvo investuojamos trimis pagrindinėmis
kryptimis: į inovacijų paramos paslaugas, mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei tarptautinių
inovacijų tinklų skatinimą, MTTP veiklos rezultatų komercinimą. Inovacijų paramos infrastruktūros
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priemonių grupė buvo nukreipta į inovacijų paramos paslaugas, užpildant įmonių žinių spragas
(intelektinės nuosavybės apsaugos klausimai, rinkų paieškos klausimai, ryšiai su mokslo ir studijų
institucijomis, užsienio partneriais ir kt. informacinės pagalbos, konsultacijų administruojamų
tarptautinių MTTP, inovacijų ir su jomis siejamų programų klausimais paslaugos).
Pagal šiai intervencijų subgrupei priskirtas priemones įgyvendinti projektai buvo skirti įmonių ir
kitų organizacijų skatinimui jungtis į inovacijas kuriančias pridėtinės vertės grandines apie aukštą
pridėtinę vertę kuriančius ūkio sektorius, subsektorius. Šios priemonės buvo nukreiptos stiprinti ir
skatinti skirtingus tokio bendradarbiavimo aspektus:
-

-

skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, tarptautinį
konkurencingumą („kietosios“ investicijos į klasterių infrastruktūrą ir „minkštosios“
investicijos į tyrimų, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimą, klasterio rinkodarą ir kt. pagal
priemones „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“);
skatinti tyrimus atliekamus su tarptautinėmis pramonės įmonėmis, tematinių partnerystės
tinklų kūrimas.

Prie šių priemonių prisidėjo investicijos į mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą pagal priemonę
„Inogeb LT-1“ – remiant naujų produktų rinkodarą, teikiant konsultacijas naujų produktų patekimo
į rinką klausimais ir kt. Mokslinių tyrimų rezultatų komercinimui taip pat buvo skirta ir dalis veiklų,
įgyvendintų pagal ŠMM administruojamą priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų
skatinimas“, tačiau šios veiklos buvo skirtos mokslininkų ir kitų tyrėjų komercinimo gebėjimų
stiprinimui. Tyrimų komercinimo veiklos taip pat įtrauktos ir į pavienių projektų, įgyvendintų pagal
atskiras ŠMM priemones, aprašymus.
9 paveikslas. Inovacijų sklaidos ir tinklų veiklos skatinimo intervencijų loginis medis
Inovacijų sklaida ir tinklų
veiklos skatinimas

Inovacijų paramos
paslaugos

Mokslo ir verslo bendradarbiavimo,
tarptautinių inovacijų tinklų skatinimas

Mokslinių tyrimų
komercinimas

Įmonių veiklos produktyvumo didinimo intervencijos
INTERVENCIJŲ LOGIKOS APRAŠYMAS. Intervencijos, kuriomis 2007–2013 m. buvo siekiama
didinti įmonių veiklos produktyvumą, apėmė visą rinkinį vienos kitas papildančių priemonių. Darbo
našumo didinimas įmonėse buvo skatinamas skirtingo tipo investicijomis: tiesioginės investicijos į
gamybos proceso atnaujinimą, optimizavimą ir plėtrą (remiant technologinių linijų įsigijimą ir
modernizavimą, IT diegimą verslo procesuose, investicijas į didelės pridėtinės vertės verslo pradžią
ir plėtrą) bei investicijos į įmonių valdymo ir vadybos procesų optimizavimą (įmonių verslo
kompleksiškumo didinimas), remiant šiuolaikinių vadybos metodų ir valdymo sistemų, naujų darbo
organizavimo formų diegimą, skatinant socialiai atsakingo ir etiško verslo praktikas. Tiesiogines
investicijas į darbo našumo didinimą papildė iš ESF finansuotos ŽIPVP priemonės, skirtos
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žmogiškųjų išteklių tobulinimui įmonėse, remiant įmonių darbuotojų ir vadovų mokymą ir
kvalifikacijos tobulinimą (suteikiant specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius
įgūdžius), įmonių personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimą.
10 paveikslas. Įmonių veiklos produktyvumo didinimo intervencijų loginis medis
Įmonių veiklos
produktyvumo didinimas

Žmogiškųjų išteklių
gebėjimų tobulinimas

Įmonių veiklos našumo
didinimas

Gamybos proceso
atnaujinimas, optimizavimas
ir plėtra

Įmonių vidaus procesų, vadybos
metodų optimizavimas

Darbo jėgos ir aukščiausios kvalifikacijos (specializuotų) specialistų
pasiūlos užtikrinimo intervencijos
INTERVENCIJŲ LOGIKOS APRAŠYMAS. Darbo jėgos ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų
pasiūlos užtikrinimo intervencijos, finansuotos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis,
papildė viena kitą. Pagal priemones buvo remiamos „kietosios“ ir „minkštosios“ investicijos į verslo
poreikius atitinkančios darbo jėgos užtikrinimą. Pirmojo tipo investicijomis buvo siekiama
sustiprinti ir atnaujinti studijų infrastruktūrą profesinio rengimo mokslo įstaigose, kolegijose ir
universitetuose, taip gerinant studijų programų kokybę. Antrojo tipo investicijos buvo skirtos
studijų programų mokslui imliuose ūkio subsektoriuose kūrimui, atnaujinimui ir įgyvendinimui,
studijų programų, susijusių su žinioms ir mokslui imliais ūkio subsektoriais, įgyvendinimui.
11 paveikslas. Darbo jėgos ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų pasiūlos užtikrinimo
intervencijų loginis medis
Darbo jėgos
užtikrinimas

„Kietosios“ investicijos į
studijų programų kokybę

„Minkštosios“ investicijos į studijų
programų kokybę ir įgyvendinimą
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Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo intervencijos
INTERVENCIJŲ LOGIKOS APRAŠYMAS. Siekiant skatinti verslumą ir pritraukti investicijas, ES
struktūrinės paramos lėšomis buvo finansuojamas aplinkos verslui gerinimas: remiama paslaugų
verslui infrastruktūros plėtra (viešosios paslaugos verslui, informacinių renginių organizavimas,
aukštos kokybės konsultacinių paslaugų teikimas) ir ekonominės veiklos reglamentavimo
tobulinimas (administracinės naštos vertinimas ir mažinimas, geresnio reglamentavimo projektai).
Šias intervencijas papildė socialiai orientuotos verslumo skatinimo finansinės paskatos. Iš ESF lėšų
finansuotos priemonės pirmiausiai buvo skirtos ne verslo plėtrai ir skatinimui, tačiau finansavimo
sąlygų pagerinimui, derinant jas su konsultavimu ir mokymu tokiems žmonėms, kurie priešingu
atveju neturėtų jokios galimybės gauti paskolas ar paramą. Neįprasta praktika galima laikyti tai,
kad šių priemonių įgyvendinimas buvo finansuojamas ESF lėšomis. Pagal priemonę „Verslumo
skatinimas“ buvo įgyvendinamos finansų inžinerijos priemonės – teikiamos labai mažos paskolos
savo verslą pradedantiems fiziniams asmenimis ar įmonėms, derinant šias paskolas su
konsultavimu ir mokymu. Siekiant paremti įsteigtų įmonių įsitvirtinimą rinkoje pradinėje įmonės
savarankiškos veiklos stadijoje, pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“ buvo teikiamos
subsidijos darbo užmokesčiui iš dalies kompensuoti.
Kita priemonių grupė buvo skirta jau įsteigtų ir esamų įmonių plėtrai – naujų eksporto rinkų
pažinimui, naujų verslo partnerių užsienyje suradimui. Pagal priemonę „Naujos galimybės“ buvo
remiamos įmonės, dalyvaujančios užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Pagal priemones
„Asistentas-1“ ir „Asistentas-3“ buvo remiamos iš dalies 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.5
Investicijų pritraukimui buvo svarbus ne tik bendros verslo aplinkos gerinimas, tačiau ir kitos
priemonės. Individualiai taikytos investicijų pritraukimo paskatos. Pavyzdžiui, priemonės „Invest
LT+“ lėšos buvo naudojamos būtent investuotojų ir valstybės abipusio susitarimo metu prisiimtų
įsipareigojimų finansavimui.6 Šias priemones papildė fizinės infrastruktūros pritaikymo
investuotojams iniciatyvos (investicijos į pramoninių parkų inžinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas), kurios visoje šalyje finansuotos pagal priemonę „Invest LT“. Kitos ES struktūrinės
paramos lėšomis remtos veiklos buvo skirtos šalies investicinio įvaizdžio kūrimui, gerinimui ir
proaktyvioms investuotojų paieškos veikloms. Pavyzdžiui, šiems tikslams buvo skirta dalis
priemonės „Asistentas-3“ lėšų, o dalis priemonės „Invest LT“ finansavimo buvo numatyta
pramoninio parko rinkodaros veiklų įgyvendinimui.
Apibendrinant galima teigti, kad investicijos į paslaugų verslui infrastruktūros plėtrą, ekonominės
veiklos reglamentavimo tobulinimą, individualiai taikytos investicijų pritraukimo paskatos, fizinės
infrastruktūros pritaikymo investuotojams iniciatyvos, šalies investicinio įvaizdžio kūrimo veiklos
kartu turėjo sudaryti paskatas naujų verslų kūrimui, esamų įmonių gyvybingumui ir TUI.

5
6

Interviu Ūkio ministerijoje rezultatai (2014 m. spalio 17 d.).
UAB BGI Consulting, ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 2014 m.
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12 paveikslas. Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo intervencijų loginis medis
Investicinės aplinkos
gerinimas

Aplinkos
verslui
gerinimas

Eksporto
skatinimas ir
verslo
internacionalizavimas

Specifinių
grupių
verslumo
skatinimas

Individualios
TUI paskatos

Infrastruktūros
investicijoms
paruošimas

Šalies investicinio
įvaizdžio kūrimas
ir palaikymas

SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimo intervencijos
INTERVENCIJŲ LOGIKOS APRAŠYMAS. Verslo finansavimo prieinamumas yra svarbus veiksnys
tiek naujų įmonių steigimui, verslumo lygio didėjimui, tiek esamų įmonių veiklos tobulinimui
(našumo didinimui) ir plėtrai į naujas rinkas. Priėjimo prie finansavimo šaltinių poreikiai ir
galimybės skiriasi, atsižvelgiant į įmonės augimo stadiją. Finansavimo poreikius lemia
besikeičiantis įmonės rizikingumas, augant įmonei (rizikingiausios – priešpradinė ir pradinė
stadijos, o startuolio, augimo ir brandos stadijose bankai taiko palankesnes kreditavimo sąlygas).7
2007–2013 m. ŪK administravo tris priemones, pagal kurias buvo vykdomos finansų inžinerijos
priemonės. Pagal priemonę „Kontroliuojantieji fondai“ JEREMIE kontroliuojantysis įgyvendino šias
finansines priemones: bendrai su verslo angelais investuojančio fondo finansinis instrumentas,
rizikos kapitalo fondo finansinis instrumentas, pradinės stadijos rizikos kapitalo ir rizikos kapitalo
fondų finansinis instrumentas. Šių fondų investicijos daugiausiai buvo skirtos pradinės ir startuolio
stadijų įmonėms. INVEGOS kontroliuojantysis fondas įgyvendino penkias finansų inžinerijos
priemones, skirtas SVV subjektų finansavimo prieinamumui pagerinti ir Lietuvos ekonomikos
konkurencingumui didinti.8 Pagal priemonę „Garantijų fondas“ buvo prisiimama dalis garantijų
išmokų rizikos dėl INVEGA suteiktų garantijų finansų įstaigoms už SVV subjektų finansinių
įsipareigojimų įgyvendinimą. Vykdant priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“, buvo dalinai
kompensuojamos SVV subjektų paimtų paskolų palūkanos tiems subjektams, kurie buvo gavę
INVEGA garantiją už paskolą.

IRT sprendimai ir infrastruktūros gerinimo intervencijos
INTERVENCIJŲ LOGIKOS APRAŠYMAS. Siekiant gerinti IRT infrastruktūrą, buvo remiama
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra. Išplėtotas interneto ryšio tinklas sukuria būtinas sąlygas
verslo plėtrai ir veiklos našumo didinimui. Šias intervencijas papildė kita verslo produktyvumui ir
apskritai verslo aplinkos gerinimui svarbi veiklų grupė – viešųjų paslaugų verslui perkėlimas į e.
2010 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolas Nr. 24.
INVEGA kontroliuojantysis fondas administravo šias priemones: „Mažųjų kreditų teikimas – 2 etapas“, „Atviras kreditų
fondas“, „Pasidalintos rizikos paskolos“, „Pirmo nuostolio portfelinės garantijos ir portfelinės garantijos lizingui“,
„Dalyvavimas Baltijos inovacijų fonde“.
7
8
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erdvę (e. turinys). Įgyvendinant viešųjų paslaugų verslui perkėlimo į e. erdvę projektus, buvo
remiamos veiklos, susijusios su valstybės institucijų ir įstaigų, viešųjų įstaigų viešųjų paslaugų
perkėlimu į e. erdvę, centralizuotu savivaldybių paslaugų perkėlimu į e. erdvę, intelektualių
valdymo sistemų plėtojimu pasitelkiant naujausias informacines technologijas, valstybės
informacinių išteklių sąveikumo sprendimų kūrimu.
Tiek pagal priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“, tiek pagal priemonę „Pažangios
elektroninės paslaugos“ buvo remiami veiksmai, susiję su valstybės biudžetinių įstaigų ir valstybės
įmonių teikiamų ir administruojamų viešųjų paslaugų, skirtų gyventojams ir verslo įmonėms,
perkėlimu į elektroninę erdvę. Pagal 2007–2013 m. EAVP prioritetą „Informacinė visuomenė
visiems“ iš pradžių buvo planuota vykdyti tik priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“. Tačiau
2010 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama „sumažinti Lietuvos atsilikimą nuo ES e.
valdžios srityje“, įpareigojo IVPK peržiūrėti visas prioriteto priemones ir suformuoti dar vieną
priemonę, kuri būtų skirta finansuoti itin pažangius e. valdžios projektus, atrenkamus konkurso
būdu. IVPK pertvarkė tuo metu dar nepradėtas įgyvendinti priemones ir perkėlė iš jų dalį lėšų
naujai parengtai konkursinei priemonei „Pažangios elektroninės paslaugos“. Pagal pastarąją
priemonę buvo atrinkti projektai, taikant jiems aukštus kokybinius prioritetinius atrankos
kriterijus. Paminėtina, kad pagal priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“ buvo įgyvendinami 28
projektai, o pagal priemonę „Pažangios elektroninės paslaugos“ – 16 projektų.
13 paveikslas. IRT sprendimų ir infrastruktūros gerinimo intervencijų loginis medis
IRT sprendimai ir
infrastruktūros gerinimas

IRT infrastruktūros
plėtra

Viešųjų paslaugų verslui
perkėlimas į e. erdvę

Energetikos infrastruktūros gerinimo ir integracijos į ES elektros ir dujų
rinkas intervencijos
INTERVENCIJŲ LOGIKOS APRAŠYMAS. Energetikos infrastruktūros gerinimo ir integracijos į ES
elektros ir dujų rinkas buvo siekiama, remiant elektros ir gamtinių dujų perdavimo sistemų
modernizavimo ir plėtros veiksmus, sudarant prielaidas Lietuvos dujų ir elektros rinkų integracijai
į ES vieningą rinką. Šiuos veiksmus papildė energijos tiekimo patikimumo ir saugumo veiklos,
apėmusios elektros skirstymo ir šilumos tiekimo sistemų modernizavimą. Siekiant energetikos
infrastruktūros gerinimo, buvo finansuoti svarbūs veiksmai, skirti energijos gamybos efektyvumo
didinimui ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimui. Didinant energijos gamybos efektyvumą
buvo investuojama į termofikacinių elektrinių modernizavimą ir didelio efektyvumo termofikacinių
elektrinių statybą, katilinių modernizavimą. Šias intervencijas papildė priemonės, pagal kurias buvo
remiamos veiklos, skirtos katilinėse ir termofikacinėse elektrinėse naudojamo kuro keitimui į
biomasę, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių naujų katilinių ir termofikacinių
elektrinių statybai.
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Transporto infrastruktūros techninių ir saugos parametrų gerinimo ir
plėtros intervencijos
INTERVENCIJŲ LOGIKOS APRAŠYMAS. Siekiant gerinti transporto infrastruktūrą, ES struktūrinės
paramos lėšomis buvo remiamos dviejų tipų investicijos: valstybės ir regioninės reikšmės
transporto infrastruktūros techninių ir saugumo parametrų gerinimas bei transeuropinių
transporto tinklų plėtra. Pirmojoje investicijų grupėje buvo remiama valstybinės reikšmės kelių ir
geležinkelių rekonstrukcija, svarbi siekiant mažinti socialinius ir ekonominius regionų skirtumus.
Šiuos veiksmus papildė investicijos į regioninės ir vietinės reikšmės transporto infrastruktūros
plėtrą, taip pat saugos inžinerinių priemonių diegimą. Saugaus eismo priemonės taip pat buvo
diegiamos investuojant į eismo saugos inžinerinių priemonių ir infrastruktūrą, taip pat gerinant ir
TEN-T tinklo saugumą.
Transeuropinių transporto tinklų plėtra buvo vykdoma investuojant į visų transporto rūšių – kelių,
geležinkelių, vandens, oro – infrastruktūros plėtrą. Priemonės buvo suderintos taip, kad buvo
investuojama į transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros techninių parametrų ir
pralaidumo didinimą, geležinkelių linijų infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą (naujų linijų
tiesimas, techninių parametrų gerinimas, infrastruktūra, reikalinga viešiesiems logistikos centrams
steigti), tarptautinių oro uostų keleivių terminalų modernizavimą ir plėtrą, saugumo didinimą,
keleivių tranzito infrastruktūros plėtrą, krovinių ir keleivių infrastruktūros plėtrą Klaipėdos
valstybiniame jūrų uoste, taip pat investuojant ir į uosto sąveikos su geležinkelių ir kelių transportu
gerinimą.

95

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai

PRIEDAS NR. 7: VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO RENGINIO
APIBENDRINIMAS
ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS POVEIKIO LIETUVOS KONKURENCINGUMUI
VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMAS – DISKUSIJA

PROVERŽIO BELAUKIANT: KADA KIEKYBĖ VIRS KOKYBE,
AUGIMU IR STRUKTŪRINIAIS POKYČIAIS?
2015 m. balandžio 14 d.
„Saulėtekio slėnio“ mokslo ir technologijų parkas
Moderatorius – dr. Klaudijus MANIOKAS, ESTEP Valdybos pirmininkas
Dalyviai:
• Ramūnas DILBA, Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo
departamento direktoriaus pavaduotojas
• Prof. habil. dr. Robertas JUCEVIČIUS, KTU Strateginio valdymo katedros vedėjas, Verslo
strategijos instituto direktorius, projekto ekspertas;
• Prof. habil. dr. Rimantas RUDZKIS, Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos
instituto dėstytojas;
• Prof. habil. dr. Vladas Algirdas BUMELIS, asociacijos „Santaros slėnis“ prezidentas;
• Algimantas BARAKAUSKAS, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ prezidiumo
narys, UAB „Precizika Metrology" valdybos pirmininkas.
Diskusijos įžvalgos:
1. Esminės Lietuvos ekonomiką „varančios“ jėgos yra pramonės ir transporto sektoriai, kurie
generuoja didžiausias eksporto pajamas.
2. Perspektyviausios ūkio šakos Lietuvoje: 1) biotechnologijos – itin svarbu skirti paramą šiam
sektoriui, nes yra susidariusi kritinė masė sektoriaus plėtrai; 2) maisto pramonė – Lietuvoje
dideli gėlo vandens ištekliai, taip pat dabartinės klimato sąlygos darosi vis palankesnės
žemdirbystei šalyje; 3) mediena ir baldai – šis sektorius iš tradicinių sektorių per pastaruosius
metus pasiekė didžiausią augimą ir yra pakankamai žinomas pasaulyje, formuojasi klasteriai,
yra išplėtoti partnerystės ryšiai užsienyje, o sektoriaus plėtrai palankias sąlygas sudaro dideli
vietinės žaliavos ištekliai ir tradicijos.
3. Itin svarbu skatinti mokslo bendradarbiavimą su verslu, skatinant mokslininkų atliekamų
tyrimų praktinį pritaikomumą ir suteikiant papildomus balus būtent į verslo poreikius
orientuotiems tyrimams.
4. Lietuvoje infrastruktūrinės investicijos dabar yra mažiau svarbios, nes per pastaruosius
programavimo laikotarpius daugiausiai dėmesio buvo skirta būtent investicijoms į
infrastruktūrą.
5. Lietuvai svarbu plėsti paslaugų eksporto spektrą ir nesiorientuoti vien į transporto ir turizmo
paslaugų eksportą. Lietuva galėtų plėtoti internetinių paslaugų eksportą, nes yra itin išplėtota
telekomunikacijų ir interneto infrastruktūra (Lietuva pirmauja ES), ir medicininių paslaugų
eksportą (sveikatos turizmą).
6. Didžiausias dėmesys turėtų būti skirtas aukštos kvalifikacijos specialistų rengimui. Lietuva
artimiausiu metu susidurs su „aukštų pajamų spąstais“ ir negalės konkuruoti su kitomis
96

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui
vertinimas: priedai

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

valstybėmis, siūlydama pigią darbo jėgą. Šiuo metu aukštajam mokslui yra skiriamos didelės
išlaidos, tačiau įmonės turi pačios investuoti į specialistų parengimą, jiems reikalingų žinių
suteikimą. Tai nėra efektyvu ir kainuoja dvigubai (tiek valstybei, tiek verslui).
Lietuvoje itin aktuali centralizuota informacinė pagalba įmonėms, siekiančioms skverbtis į
naujas rinkas. Šias funkcijas turėtų įgyvendinti viena konkreti institucija, todėl itin svarbu
stiprinti Lietuvoje veikiančius informacinius analitinius centrus. VšĮ „Versli Lietuva“ ir VšĮ
„Investuok Lietuvoje“ gebėjimai šiuo metu nėra pakankami teikti įmonėms visas joms
reikiamas paslaugas.
Siekiant aktyvesnio Lietuvos įsitraukimo į tarptautines verslo grandines, būtina didinti šalies
žinomumą.
2014–2020 m. svarbiausia derinti finansinius ES paramos srautus su organizaciniais
sprendimais, nes iki šiol trūko būtent ES investicijų suderinamumo su nacionalinėmis
(neinvesticinėmis) priemonėmis. Pavyzdžiui, vienas iš jų galėtų būti viešųjų įstaigų statuso
suteikimas mokslinėms įstaigoms. Kol šios įstaigos yra biudžetinės, tol jos negali patentuoti
išradimų ir yra stabdoma jų plėtra. ES investicijos taip pat turėtų derėti su aiškia valstybės
strategija iki 2020 m.
Lietuvai, kaip ir kitoms Europos šalims, planuojant ES investicijas, reikia atsižvelgti į JAV
tendencijas, nes inovacijos ir pokyčiai maždaug po 5 m. atkeliauja ir į Europą.
Biotechnologijų sektoriui ES investicinė parama buvo labai naudinga ir reikalinga, nes leido
sektoriaus įmonėms plėstis, prisidedant prie projektų įgyvendinimo nuosavu indėliu.
Siekiant valstybinio sektoriaus vykdomų projektų efektyvumo, orientacijos į rezultatus, reikėtų
numatyti, jog iš valstybės biudžeto finansuojamos įstaigos (pavyzdžiui, universitetai) taip pat
turėtų prisidėti prie projektų įgyvendinimo nuosavu indėliu.
Siekiant skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, svarbu užtikrinti, kad moksliniai centrai
teiktų globalias paslaugas, aktualias ir kitų valstybių įmonėms. Jei Lietuva plėtos globalų
mokslą, sukurta slėnių infrastruktūra bus įgalinta. Mokslo ir verslo bendradarbiavimą taip pat
apsunkina tai, kad Lietuvoje kol kas egzistuoja pavienės stiprios mokslininkų grupės, o ne
stiprios laboratorijos.
Kadangi šiuo metu svarbiausiu tampa „kilnojamasis“ turtas – žinios, gebėjimai, reikia
investuoti ir ruošti specialistus tose srityse, kuriose Lietuva norėtų pasiekti proveržį. Įmonėms
(ypač specializuotoms ir veikiančioms aukštųjų technologijų sektoriuose) itin sudėtinga rasti
kvalifikuotų specialistų ir reikia juos apmokyti pačioms. Svarbu skatinti, kad kuo daugiau
jaunuolių, stodami į aukštąsias mokyklas, rinktųsi globalias specialybes.
Perspektyvios sritys, kurias Lietuvai reikėtų plėtoti, yra biotechnologijos, lazeriai, švarios
technologijos, medicininiai prietaisai. Lietuvos ateitis galėtų būti bioekonomika, tačiau kol kas
šalyje trūksta specifinių žinių, reikalingų struktūriniam proveržiui šioje srityje pasiekti.
Skiriant paramą 2014–2020 m., turėtų būti taikomos paprastesnės procedūros. Pavyzdžiui,
visiems projektams neturėtų būti tiesiogiai taikomas reikalavimas sukurti darbo vietas, nes, jei
diegiamos technologinės naujovės, tos darbo vietos nėra sukuriamos. Galima būtų kelti
reikalavimą dėl gerai apmokamų darbo vietų kūrimo. Be to, projektuose, kuriuose būna
vykdomi moksliniai tyrimai, ne visuomet pasiseka gauti iš anksto planuotus rezultatus (kartais
rezultatas būna neigiamas), o tuomet kyla rizika, kad gali tekti grąžinti gautą paramą. Siekiant
spręsti šią problemą, reikėtų numatyti atsiskaitymą už projektų rezultatus etapais, neigiamą
rezultatą taip pat laikyti rezultatu, nes vykdant mokslinius tyrimus tai leidžia atmesti
netinkamas alternatyvas.
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