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Įvadas
Lietuvos ūkio pl÷tros prioritetų po 2013 m. vertinimo poreikis natūraliai susiformavo Europos Sąjungos
(toliau – ES) biudžeto peržiūros (kartu ir sanglaudos politikos reformos) proceso bei 2007 m. gegužę
paskelbtos Europos Komisijos Ketvirtosios socialin÷s ir ekonomin÷s sanglaudos ataskaitos (KOM(2007)273
galutinis)1 kontekste. 2007 m. rugs÷jo m÷n. paskelbtame komunikate „Pertvarkykime biudžetą ir
pakeiskime Europą“2 Europos Komisija įvardijo pagrindinius pasaulinius pokyčius (globalizaciją,
konkurenciją, energetiką, pl÷trą, klimato kaitą, terorizmą bei nusikalstamumą) ir vidinius ES pokyčius
(interesų įvairovę, ekonomines transformacijas bei politines reformas), kurie tur÷s įtakos tolesnei ES
politikos raidai. Tai savo ruožtu įtakos ES biudžeto išlaidų struktūrą.
Jau 2007 – 2013 m. finansin÷je perspektyvoje dauguma ES biudžeto išlaidų yra orientuotos į Lisabonos
strategijos tikslų įgyvendinimą ir konkurencingumo didinimą. Ateityje ši tendencija išliks ir stipr÷s. 2008 m.
kovo m÷nesį Europos Vadovų Taryba patvirtino, kad atnaujintos Lisabonos strategijos tikslų – ekonomikos
augimo ir užimtumo didinimo rezultatams pasiekti būtina tęsti struktūrines reformas, tolygią pl÷trą,
socialinę ir ekonominę sanglaudą net pasibaigus formaliam Lisabonos strategijos įgyvendinimo periodui bei
būsimuoju 2014-2020 m. ES finansin÷s perspektyvos laikotarpiu.
Vertinant galimus ES biudžeto išlaidų pokyčius ir rengiantis deryboms d÷l naujos finansin÷s perspektyvos,
Lietuvai yra svarbūs du dalykai - galimų išlaidų sritys ir struktūrin÷s paramos skyrimo būdai. Šiuo metu
didžioji dalis ES biudžeto išlaidų yra skirstoma per kiekvienai šaliai narei tenkančius nacionalinius paketus.
Viena vertus, toks skirstymo būdas leidžia nukreipti struktūrinę paramą į tikslines sritis, tačiau taip
sumaž÷ja ES galimyb÷s reaguoti į atsirandančius naujus bendrus iššūkius. Ketvirtojoje sanglaudos
ataskaitoje išskirti keli svarbiausi iššūkiai, su kuriais vidutin÷s trukm÷s perspektyvoje susidurs ES regionai.
Tai did÷jantis globalus modernizacijos skatinimas, klimato kaita, energetinis saugumas, demografiniai
pokyčiai ir socialin÷ poliarizacija. Ataskaitoje teigiama, kad šie iššūkiai tampa naujais regionin÷s pl÷tros
uždaviniais.
Atsižvelgiant į aukščiau pamin÷tas planuojamas ES politikos peržiūras ir įvertinant Lietuvos ūkio socialin÷s ekonomin÷s raidos prognozes, šioje vertinimo ataskaitoje yra analizuojama, kokie pl÷tros prioritetai bus
aktualūs Lietuvai po 2013 metų ir kurių s÷kmingam įgyvendinimui būtų tikslinga naudoti 2014-2020 m.
laikotarpiu numatomą gauti ES struktūrinę paramą. Visų pirma, ataskaitoje apibendrinamos Lietuvos ūkio
raidos tendencijos, poreikiai ir problemos, pateikiamos rekomendacijos, kaip tikslingiau pasinaudoti ES
struktūrine parama 2007 – 2013 m., siekiant sustiprinti dabartinio laikotarpio struktūrin÷s paramos
veiksmingumą. Antra, atliekamas įvertinimas, kiek ES lygmenyje formuluojami iššūkiai, su kuriais, tik÷tina,
didesniu ar mažesniu mastu susidurs ES regionai 2014 – 2020 m., bus aktualūs Lietuvai. Atsižvelgiant į
atliktą analizę yra pateikiamos įžvalgos d÷l Lietuvos ES struktūrin÷s paramos prioritetų būsimam
laikotarpiui.

1

Europos Komisijos komunikatas „Augantys regionai, auganti Europa: Ketvirtoji ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaita“ –
KOM(2007)273 galutinis, 2007 m. geguž÷.
2
Europos Komisijos komunikatas „Pertvarkykime biudžetą ir pakeiskime Europą: viešoms konsultacijoms d÷l 2008 – 2009 m. biudžeto
peržiūros skirtas dokumentas“ – SEC(2007) 1188 galutinis, 2007 m. rugs÷jis.
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1. Vertinimo pagrindas
1.1. Vertinimo tikslas ir uždaviniai
Lietuvos pl÷tros prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo laikotarpiu vertinimo
tikslas – įvertinti Lietuvos ūkio pl÷tros tendencijas iki 2020 metų ir pateikti pasiūlymus d÷l 2014-2020 m.
ES struktūrin÷s paramos investicinių prioritetų Lietuvoje.
Siekiant šio tikslo buvo suformuluoti trys vertinimo uždaviniai:

1 uždavinys

2 uždavinys

3 uždavinys

Išanalizuoti Lietuvos ūkio pl÷tros tendencijas ir identifikuoti vystymosi prioritetus
po 2013 m., atsižvelgiant į 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos teikiamas
galimybes.
Įvertinti Ketvirtoje ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaitoje keliamų
iššūkių atitikimą Lietuvos socialinei ekonominei situacijai ir nustatyti
svarbiausius/aktualiausius Lietuvai iššūkius.
Remiantis identifikuotais Lietuvos ūkio pl÷tros prioritetais po 2013 m. pateikti
argumentuotus pasiūlymus d÷l sričių, į kurias būtų tikslinga investuoti 2014–2020
m. laikotarpiu numatomą ES struktūrinę paramą.

Atliekant šį vertinimą buvo daromos kelios metodologin÷s vertinimo prielaidos. Pirma, buvo manoma,
kad ES struktūrin÷s paramos apimtis Lietuvai 2014 – 2020 metais bus tokia pati kaip 2007 – 2013 m.
laikotarpiu, t.y. 23 mlrd. litų. Antra, investavimo tikslingumas vertinamas pagal bendrojo vidaus produkto
(BVP) kriterijų, t.y. pagal investavimo sričių kombinaciją (-jas), kuri (-ios) labiausiai įtakotų BVP vienam
gyventojui augimą. Trečia, kiekviena valstyb÷ nar÷ gaunamą ES struktūrinę paramą paprastai skiria
nacionaliniams pl÷tros prioritetams (pvz., socialinei, sveikatos ir švietimo infrastruktūrai gerinti) finansuoti,
kurie nebūtinai tiesiogiai susiję su BVP augimu ir kurių efektyvumą dažnai sunku išmatuoti.

1.2. Vertinimo apimtis ir klausimai
Vertinimo objektas – Lietuvos ūkio socialin÷s ir ekonomin÷s raidos tendencijos Ketvirtosios ekonomin÷s
ir socialin÷s sanglaudos ataskaitos keliamų iššūkių kontekste.
Lietuvos pl÷tros prioritetų 2014 – 2020 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo laikotarpiu vertinimas
remiasi trimis iš penkių Europos Komisijos rekomenduojamų naudoti vertinimo kriterijų: tinkamumo,
poveikio ir naudingumo.
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Pav. 1. ES veiksmų programų vertinimo kriterijai

Šaltinis: European Commission. Working Document No.2. Indicative Guidelines on Evaluation Methods:
Monitoring and Evaluation Indicators, 2006 August, p.7.

Pagal tinkamumo kriterijų analizuojama Ketvirtosios ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaitoje
įvardintų iššūkių atitiktis Lietuvos ūkio socialin÷s ir ekonomin÷s raidos tendencijoms bei poreikiams. Pagal
poveikio kriterijų vertinami du aspektai: pirma, pradžioje vertinamas tik÷tinas 2007-2013 m. veiksmų
programų įgyvendinimo poveikis Lietuvos ekonomikai ir atskiriems ūkio sektoriams; antra, vertinimo
proceso pabaigoje pateikiamas siūlomos 2014 – 2020 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos
(ar kelių alternatyvų) tik÷tinas poveikis, siekiant teigiamai prisid÷ti prie vertinimo metu identifikuotų
Lietuvos ūkio vystymosi prioritetų ir socialinių-ekonominių Lietuvos problemų sprendimo. Naudingumo
kriterijumi analizuojami tik÷tini atskirų 2014-2020 m. ES struktūrin÷s paramos l÷šų investavimo prioritetų
ir jų kombinacijų padariniai, įnašas į ilgalaikių Lietuvos ekonominių bei socialinių problemų sprendimą.
Žemiau lentel÷je yra detalizuojami Lietuvos pl÷tros prioritetų 2014-2020 m. ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo laikotarpiu vertinimo klausimai pagal atskirus vertinimo uždavinius, taip pat nurodoma, kokie
konkrečiai analiz÷s metodai buvo naudojami, siekiant atsakyti į atitinkamą vertinimo klausimą.
Lentel÷ 1. Vertinimo klausimai pagal atskirtus vertinimo uždavinius ir metodus
Vertinimo
uždavinys

Vertinimo klausimas

1-as uždavinys

Kokie ekonominiai pokyčiai ir esminiai faktoriai įtakoja dabartinį
ekonomikos vystymąsi?

Kokie pagrindiniai ilgalaikio ūkio augimo bei sanglaudos
proceso vidaus ir išor÷s veiksniai bei apribojimai svarbūs dabar
ir gali būti aktualūs po 2013 metų?
Koks yra tik÷tinas 2007-2013 m. veiksmų programų
įgyvendinimo poveikis Lietuvos ekonomikai ir atskiriems ūkio
sektoriams?

Ar dabartiniu programavimo laikotarpiu yra reikalinga
investavimo sričių ir/ar finansinių paskirstymų peržiūra,
atsižvelgiant į makroekonominius pokyčius (maž÷jantį BVP,

Duomenų analiz÷s metodas



Makroekonomin÷ analiz÷
Turimos informacijos
analiz÷





Makroekonomin÷ analiz÷
Turimos informacijos analiz÷
Ekspertų diskusijos



Matematinis modeliavimas




Makroekonomin÷ analiz÷
Ekspertų diskusijos
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Vertinimo
uždavinys

Vertinimo klausimas

Duomenų analiz÷s metodas

2-as uždavinys

did÷jantį nedarbą, reemigracijos procesą) siekiant veiksmingiau
pasinaudoti ES struktūrin÷s paramos teikiamomis galimyb÷mis
2007 – 2013 m. programavimo laikotarpiu?
Kokie svarbiausi Lietuvos ūkio vystymosi prioritetai ilgalaik÷je
perspektyvoje (iki 2020 m.), siekiant s÷kmingo ekonomikos
augimo?






Makroekonomin÷ analiz÷
Turimos informacijos analiz÷
SSGG
Ekspertų diskusijos

Kokios Ketvirtos ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaitos
nuostatos aktualiausios Lietuvai?



Turimos informacijos analiz÷

Kaip komunikate d÷l Ketvirtosios ekonomin÷s ir socialin÷s
sanglaudos ataskaitos keliami nauji iššūkiai atitinka Lietuvos
ūkio pl÷tros problemas?




Turimos informacijos analiz÷
Ekspertų diskusijos


















Turimos informacijos analiz÷
Matematinis modeliavimas
SSGG
Ekspertų diskusijos
Turimos informacijos analiz÷
Matematinis modeliavimas
SSGG
Ekspertų diskusijos
Turimos informacijos analiz÷
Matematinis modeliavimas
SSGG
Ekspertų diskusijos
Turimos informacijos analiz÷
Matematinis modeliavimas
SSGG
Ekspertų diskusijos

Kaip Sanglaudos politika po 2013 m. gal÷tų efektyviau prisid÷ti
prie Lietuvos ūkio pl÷tros problemų sprendimų?

3-as uždavinys

Kokia ES struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimo strategija
2014-2020 m. laikotarpiu leistų geriausiai spręsti identifikuotas
problemas ir darniai siekti užsibr÷žtų tikslų?

Kokius Lietuvos pl÷tros prioritetus po 2013 m. tikslinga
finansuoti iš ES struktūrin÷s paramos?

Kokias sritis 2014–2020 m. laikotarpiu remti iš ES struktūrin÷s
paramos būtų netikslinga, nors jos ir būtų tinkamos tokiai
paramai gauti?

1.3. Metodologinis pagrindas
Atsižvelgiant į vertinimo uždavinių pobūdį, reikalingą informaciją, vertinimui skirtą laiką ir išteklius,
reikalingi duomenys buvo renkami šiais metodais:
(1)

aktualių antrinių informacijos šaltinių identifikavimas ir surinkimas. Vertinimo
pradžioje buvo renkama aktuali faktin÷ ir kontekstin÷ informacija, susijusi su ES ir LR ūkio
raidos tendencijomis, poreikiais, problemomis, strateginiais dokumentais ir ES struktūrin÷s
paramos prioritetų vertinimu;

(2)

interviu su suinteresuotomis pus÷mis metu buvo surinkti kokybiniai duomenys apie
Lietuvos ūkio vystymosi prioritetus ilgalaik÷je perspektyvoje, siekiant s÷kmingo ekonomikos
augimo bei Ketvirtosios ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaitoje keliamų iššūkių
atitikimą Lietuvos socialinei ir ekonominei situacijai. Detalus respondentų sąrašas bei apklausos
ataskaita pateikiami Priede Nr. 1.
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(3)

ekspertų diskusijos metu3 buvo surinktos nuomon÷s d÷l poreikio peržiūr÷ti 2007 – 2013 m.
ES struktūrin÷s paramos panaudojimo Lietuvoje prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią
ekonominę – socialinę situaciją.

Surinkti duomenys buvo analizuojami naudojant šiuos kiekybinius ir kokybinius metodus:
(1)

Turimos informacijos analiz÷ – taikyta nekiekybiniams, neišmatuojamiems kintamiesiems
analizuoti. Dokumentų ir kitų informacinių šaltinių, kuriems naudotas šis metodas, sąrašas
pateikiamas ataskaitoje;

(2)

Kiekybinių ir statistinių duomenų analiz÷ ir kiekybinis ekonomin÷s analiz÷s
modeliavimas – šis metodas naudotas statistinei duomenų analizei, nagrin÷jant Lietuvos ūkio
raidos tendencijas.
Ligšioliniuose ES struktūrin÷s paramos poveikio vertinimuose daugiausia buvo taikyti įvairaus
lygmens ekonometriniai modeliai. Tačiau jų tinkamumas nagrin÷ti Užsakovo pateiktoje
technin÷je specifikacijoje įvardintus klausimus (ypač susijusius su ilgalaike perspektyva) buvo
įvertintas kaip abejotinas d÷l kelių priežasčių.
Pirmiausia, vertinimo laikotarpis yra ilgalaikis. Antra, sparčiai kinta vidaus situacija: uždarius
Ignalinos atominę elektrinę gali radikaliai pasikeisti elektros energijos kaina, tai tiesiogiai
įtakotų Lietuvos ūkio sektorių konkurencingumą; spartūs visuomen÷s sen÷jimo procesai d÷l
gimstamumo - mirtingumo santykio ir emigracinių procesų taip pat veikia, pavyzdžiui, darbo
rinkos situaciją. Trečia, ekonomin÷, socialin÷ ir kita aplinka ypač sparčiai kinta: Kinijos ir Indijos
pl÷tra ne tik sąlygoja įvairius pokyčius pasaulin÷je energetikos ir maisto produktų rinkoje (greta
globalaus atšilimo poveikio), bet ir tur÷s didelį impulsą regionų gamybos struktūros pokyčiams
(pasidalinimui tarp darbui ir kapitalui imlių produktų), kadangi, Bjorvatn, Norman ir Orvedal
(2008) vertinimu,4 iki 2020 m. šios šalys pasiūlys pasaulinei darbo rinkai papildomai apie 300
mln. darbuotojų, tai neabejotinai keis ne tik regionų pasidalinimą min÷tu aspektu, bet ir
(kvalifikuotos bei nekvalifikuotos) darbo j÷gos užmokesčio, kapitalo grąžos santykius; naujai
ryšk÷jantys globalūs infliaciniai ir stagfliaciniai procesai, finansų rinkų nestabilumai ir
pasaulin÷s ekonomikos l÷tesnis augimas taip pat daro ankstesnį laikotarpį ne pakankamai
reprezentatyviu. D÷l šių priežasčių ekonometriniais metodais įvertinti sąryšiai būtų mažai
patikimi, kadangi pagrindin÷ vertinimo prielaida ekonometriniuose tyrimuose yra sąryšių
pastovumas.
Nagrin÷jant technin÷s specifikacijos 13.1.1 ir 13.1.3 skirsniuose iškeltus vertinimo klausimus,5
buvo naudojami nedideli tiksliniai bendrosios pusiausvyros principais sudaryti modeliai, kurių
detalus aprašymas pateiktas Priede Nr.2.

3

2008 m. gruodžio 1 d. buvo suorganizuota diskusija „ES struktūrin÷s paramos prioritetai Lietuvoje: kaip efektyviai reaguoti į
besikeičiančią ekonominę – socialinę situaciją?“, kurioje dalyvavo 65 dalyviai (projekto ekspertai, ES struktūrinę paramą
administruojančių institucijų darbuotojai, nepriklausomi ekspertai).
4
Bjorvatn K., Norman V., Orvedal L. (2008). Modelling the impact of globalization on small, open economies. NOITS 2008.
5

13.1.1. vertinimo klausimai skirti pirmajam uždaviniui (išanalizuoti Lietuvos ūkio pl÷tros tendencijas ir identifikuoti vystymosi
prioritetus po 2013 m., atsižvelgiant į 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos teikiamas galimybes) atlikti: kokie ekonominiai pokyčiai
ir esminiai faktoriai įtakoja dabartinį ekonomikos vystymąsi? Kokie pagrindiniai ilgalaikio ūkio augimo bei sanglaudos proceso vidaus ir
išor÷s veiksniai bei apribojimai svarbūs dabar ir gali būti aktualūs po 2013 m.? Koks yra tik÷tinas 2007-2013 m. veiksmų programų
įgyvendinimo poveikis Lietuvos ekonomikai ir atskiriems ūkio sektoriams? Kokie svarbiausi Lietuvos ūkio vystymosi prioritetai
ilgalaik÷je perspektyvoje, siekiant s÷kmingo ekonomikos augimo? 13.1.3. vertinimo klausimai skirti trečiajam uždaviniui (identifikuotų
Lietuvos ūkio pl÷tros prioritetų po 2013 m. pagrindu pateikti argumentuotus pasiūlymus d÷l sričių, į kurias būtų tikslinga investuoti
2014-2020 m. laikotarpiu numatomas ES struktūrin÷s paramos l÷šas) atlikti: kokia ES l÷šų naudojimo strategija 2014-2020 m.
laikotarpiu leistų geriausiai spręsti identifikuotas problemas ir darniai siekti užsibr÷žtų tikslų? Kokius Lietuvos pl÷tros prioritetus po
2013 m. tikslinga finansuoti iš ES struktūrin÷s paramos? Kokias sritis 2014-2020 m. laikotarpiu remti iš ES struktūrin÷s paramos būtų
netikslinga, nors jos ir būtų tinkamos tokiai paramai gauti?
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(3)

Matematinis modeliavimas. Tiriant globalių sąlygų pasikeitimo įtaką bei atsakant į
klausimus apie svarbiausius išor÷s veiksnius, apribojimus ir ūkio vystymosi prioritetus bei
siūlant susijusias rekomendacijas d÷l ES struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimo, buvo
remiamasi Lietuvai adaptuotais gamybos veiksnių ir tarptautin÷s prekybos sąlygų modeliais,
kurie sudaryti užsienio šalių, pavyzdžiui, Norvegijos, Švedijos ir Australijos ūkių reakcijai į
pasaulinių sąlygų pokyčius tirti. (Bjorvatn K., V. Norman ir L. Orvedal 2008, Giesecke ir Madden
20076).
Pagal šiuos modelius fiksavus svarbiausias išor÷s sąlygas, Lietuvos vidaus pasikeitimai bei
tik÷tino 2007-2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo poveikis Lietuvos ekonomikai ir
atskiriems ūkio sektoriams buvo vertinamas nedideliu taikomosios bendrosios pusiausvyros
modeliu. Jame, norint įvertinti esminių sąlygų pasikeitimo įtaką ūkio struktūros pokyčiams,
buvo išskirta keletas pagrindinių (agreguotų) ūkio sektorių pagal jų imlumą elektros energijai,
kvalifikuotai ir nekvalifikuotai darbo j÷gai ir kapitalui.

(4)

SSGG. Šis metodas leido įvertinti dabartines Lietuvos ūkio raidos tendencijų stiprybes,
silpnybes, galimybes ir gr÷smes. Ši analiz÷ naudinga formuluojant rekomendacijas d÷l ES
struktūrin÷s paramos prioritetų 2014-2020 m.

(5)

Tikrinant vertinimo rezultatus (tarpinius rezultatus d÷l Lietuvos ūkio pl÷tros tendencijų,
struktūrin÷s paramos investavimo prioritetų 2007 – 2013 m., sanglaudos politikos krypčių
atitikimo Lietuvos pl÷tros prioritetams) buvo naudojamas ekspertų diskusijų metodas.
Metodo platesnį naudojimą šio vertinimo tikslais nul÷m÷ tolimas vertinimo horizontas, tod÷l
tarpinius ir preliminarius vertinimo kiekybinius ir kokybinius rezultatus buvo būtina verifikuoti
diskusijose su ekspertais.

6

Giesecke J.A,., Madden J.R (2007). Regional Adjustment to Globalization: A CGE Analytical Framework, iš Globalization and Regional
Economic Modeling. Springer, 2007.
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2. Lietuvos ūkio pl÷tros tendencijų analiz÷
Siekiant identifikuoti ES struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimo galimus prioritetus 2014-2020 metais visų
pirma reikalinga apibr÷žti esamą Lietuvos ūkio pad÷tį bei numatyti galimus veiksnius, kurie lems ūkio pl÷trą
analizuojamo laikotarpio kontekste. Šioje dalyje visų pirma analizuojama esama Lietuvos ekonomin÷
situacija bei jos perspektyvų vertinimas. Tam pasitelkiama statistin÷ informacija apie Lietuvos socialinę bei
ekonominę pad÷tį, leidžianti apibūdinti esamą ūkio pad÷tį ir numatyti galimus pokyčius ateityje. Toliau
identifikuojami ir analizuojami pagrindiniai veiksniai, darantys poveikį Lietuvos ūkio pl÷trai. Šioje dalyje
siekiama atskleisti 2007-2013 metų ES struktūrin÷s paramos poveikį bei pateikiamas šio laikotarpio ES
struktūrin÷s paramos paskirstymo prioritetų aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į šiuo metu
reikšmingiausius pokyčius.
Statistin÷s informacijos, įtakojančių veiksnių bei ES struktūrin÷s paramos poveikio analiz÷ išryškina galimas
Lietuvos ūkio vystymosi tendencijas ir perspektyvas. Toliau šioje dalyje tiriami faktoriai, kurie lems Lietuvos
ūkio raidą po 2013 metų. Kompleksin÷ ūkio vystymosi analiz÷ leidžia suformuluoti tik÷tinus Lietuvos ūkio
raidos scenarijus iki 2020 metų, kurie apžvelgiami šios dalies pabaigoje.
Lietuvos ūkio pl÷tros tendencijų analiz÷s dalyje yra pateikiami atsakymai į tyrimo 1-ojo uždavinio
pagrindinius klausimus, jos pabaigoje pateikiamas trumpas pagrindinių klausimų apibendrinimas.

2.1. Ekonominių bei socialinių pokyčių ir esminių faktorių,
įtakojančių dabartinę Lietuvos ūkio raidą, analiz÷
2.1.1 Statistiniai duomenys apie Lietuvos socialinę - ekonominę situaciją
Šiame skyriuje siekiama statistiniais rodikliais nusakyti Lietuvos ūkio pl÷trą 2004-2008 m.
Lietuvos ekonomikos rodikliai ES kontekste
ES šalių įmon÷s veikia vieningoje ekonomin÷je erdv÷je, kurioje prek÷s ir darbo j÷ga juda beveik be
apribojimų, o artimiausiu metu tikriausiai tai galios ir paslaugoms, tod÷l galima teigti, kad skirtumai tarp
įvairaus ekonominio išsivystymo lygio šalių ilgainiui sumaž÷s. Šią tendenciją skatina ir ES struktūrin÷
parama, tod÷l prognozuojant Lietuvos ūkio raidą naudinga palyginti pagrindinius mūsų šalies rodiklius su
visos ES duomenimis.

Estija
2007 m.

Latvija
2007 m.

Lietuva
2007 m.

42,9

100,0

60,3

70,8

58,0

100,0

49,7

51,1

42,8

100,0

60,7

68,1

53,6

63,3

61,2

63,0

62,3

65,4

64,9

69,4

68,3

41,0

47,1

52,4

47,9

44,7

53,4

60,0

57,7

2007 m.

51,3

ES-27

Latvija
2004 m.

Estija
2004 m.

47,9

2004 m.

100,0

ES-25
BVP, tenkantis vienam gyventojui,
perkamosios galios standartais,
ES = 100
Darbo našumas
vienam dirbančiajam, ES = 100
Užimtumo lygis,
(15–64), %
Vyresnio amžiaus dirbančiųjų
užimtumo lygis, (55–64), %

Lietuva
2004 m.

Lentel÷ 2. ES šalių struktūriniai rodikliai
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85,2
80,9
81,8
78,1
89,0
80,9
80,2
Jaunimo išsilavinimas, (20–24), % 77,3
Išlaidos mokslo tiriamajai veiklai,
1,9
0,76
0,91
0,42
1,84
0,80
1,14
0,70
palyginti su BVP, %
Santykiniai kainų lygiai, ES = 100
100,0
54,6
62,9
56,4 100,0
59,7
71,3
65,0
Verslo investicijos, %
17,0
18,5
25,2
25,5
18,3
21,3
28,0
26,9
Ilgalaikio nedarbo lygis, %
4,1
5,6
4,8
4,3
3,1
1,4
2,3
1,6
7
Energijos intensyvumas
209,49 1204,81 1208,39 728,83 202,45 861,85 848,28 563,22
Krovinių apyvartos santykis su BVP 104,7
116,2
167,9 129,3 118,5 118,5
74,7
91,6
Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV

Kaip rodo aukščiau lentel÷je pateikti duomenys, per paskutinius trejus metus Lietuvos ekonomikos lygis
gerokai pakilo ir 2007 m. pagal BVP, tenkantį vienam gyventojui (perkamosios galios standartais), pasiek÷
60 proc. ES vidurkio. Per min÷tą laikotarpį mūsų šalyje beveik išnyko ilgalaikis nedarbas (iki analizuojamo
periodo), ženkliai ūgtel÷jo vyresnio amžiaus gyventojų užimtumo lygis, padid÷jo BVP dalis, tenkanti privataus sektoriaus grynosioms investicijoms (bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui), tačiau išlaidos mokslo
tiriamajai veiklai išliko santykinai menkos. Nežiūrint daugelio ekonomikos rodiklių konvergencijos, Lietuvos
ir ES ūkio struktūros gerokai skiriasi (Pav. 2).
Pav. 2. Ekonomin÷ms veikloms tenkančių dalių Lietuvos ir Europos Sąjungos BVP struktūrose santykis
2,8
2,4

2,2
1,9
1,8

1,6
1,5
1,2
1,5

1,4 1,2
1,1 1
1,1 0,9
0,8 0,7
0,6

0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4 0,5
0,5
0,4

Sveikatos priežiūra

Išgaunamoji pramon÷

Viešbučiai ir restoranai

NT, nuoma ir kita
verslo veikla

Finansinis
tarpininkavimas

Kita veikla

Švietimas

Viešasis valdymas ir
gynimas

Apdirbamoji pramon÷

Elektros, dujų ir
vandens tiekimas

Vidaus prekyba

Statyba

Transportas, sand÷liav
imas, ryšiai

Žem÷s ūkis

2004
2007*

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV ir Eurostat

Per pastaruosius kelerius metus struktūriniai skirtumai iš esm÷s nesumaž÷jo. Kylantis vidaus vartojimas
užtikrino ženklią vidaus prekybos ir statybos veiklų pl÷trą šalyje – jų dalys BVP struktūroje 2007 m. siek÷
16,7 proc. bei 10,2 proc. ir buvo ženkliai didesn÷s nei atitinkami ES rodikliai. Šiuo požiūriu dar daugiau
išsiskyr÷ transporto sektorius – 2007 m. jo lyginamoji reikšm÷ sudar÷ 10,4 proc. Transporto ir ryšių
veikloms drauge tenkanti BVP dalis Lietuvoje yra beveik dvigubai didesn÷ nei ES. Santykinai ypač didele
lyginamąja svarba pasižym÷jo žem÷s ūkis, 2007 m. sukūręs 4,4 proc. BVP (1996 m. – net 12,4 proc.), kai
išsivysčiusiose Europos šalyse šis rodiklis vidutiniškai yra beveik triskart mažesnis. Tokie ūkio struktūrų
skirtumai nurodo tam tikrų šalies ekonomikos sektorių specifiką. Lietuvos ūkio perspektyvos priklauso nuo
7
Energijos intensyvumas. Šis rodiklis yra bendrųjų vidaus energijos sąnaudų ir bendrojo vidaus produkto (BVP), 1995 m.
palyginamosiomis kainomis, santykis tam tikrais kalendoriniais metais. BVP rodiklis naudojamas palyginamosiomis kainomis, siekiant
išvengti infliacijos įtakos. Jis parodo bendrosios energijos vartojimo efektyvumą. Bendrosios vidaus energijos sąnaudos skaičiuojamos
kaip 5 šalyje sunaudojamų energijos rūšių suma: anglies, elektros, naftos, gamtinių dujų ir atsinaujinančių energijos šaltinių. Energijos
intensyvumo koeficientas yra apskaičiuojamas padalijant bendrąjį vidaus suvartojimą iš BVP. Kadangi bendrosios vidaus energijos
sąnaudos matuojamos KgNE (kilogramas naftos ekvivalentu) ir BVP tūkstančiais eurų, energijos intensyvumas matuojamas kaip KgNE
tūkstančiui eurų.
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galimų pokyčių šiuo metu svarbesn÷se ūkio šakose (pramon÷, žem÷s ūkis, transportas, statyba, vidaus
prekyba) ir nuo struktūrinių ūkio pokyčių ateityje, kurie tur÷tų vystytis supanaš÷jimo kryptimi. Taip pat
galima teigti, kad skirstant ES struktūrinę paramą didesnį d÷mesį reik÷tų skirti būtent tiems sektoriams,
kurie šiuo metu šalies ūkio struktūroje užima gerokai mažesnę dalį nei visoje ES.
Bendra makroekonomikos apžvalga
Lietuvai tapus NATO ir ES nare iš esm÷s pager÷jo gyventojų ir ypač verslo lūkesčiai, mūsų šalies
ekonomikai atsiv÷r÷ naujos galimyb÷s: ženkli ES struktūrin÷ parama itin stimuliavo žem÷s ūkio ir statybos
sektorius; dingus muitin÷ms ir eksporto kvotoms prekyboje su ES suaktyv÷jo transportininkai, prekybininkai
ir pramon÷s įmon÷s; gerokai išaugo prekių išvežimas rytų kryptimi – d÷l iš ES biudžeto gaunamų eksporto į
trečiąsias šalis subsidijų bei reeksporto į NVS regioną šuolio; į bankų sektorių at÷jus Šiaur÷s šalių ir
Vokietijos kapitalo strateginiams investuotojams labai pager÷jo kreditų gavimo sąlygos. Šie veiksniai leido
išlaikyti aukštą ūkio augimo tempą, tačiau TUI srautas 2004-2008 m. buvo menkesnis nei tik÷tasi, o kai
kurių ES valstybių darbo rinkų atsiv÷rimas Lietuvos gyventojams sustiprino emigraciją. Lietuvos ūkis įženg÷
į naują fazę, kur gamybos pl÷trą vis labiau riboja ne paklausos, bet pasiūlos veiksnys – trūksta kvalifikuotos
darbo j÷gos, įmonių technologijos yra senstel÷jusios, inovacijų diegimas vyksta vangiai, prekių ženklai
neišvystyti. Tod÷l augantys gamybos Lietuvoje kaštai ir energinga Azijos gamintojų ekspansija į Europą
(ypač plataus vartojimo prekių srityje) sukuria realią gr÷smę mūsų šalies įmonių konkurencingumui užsienio
rinkose.
Pastaruoju metu šalies ūkio raidą stipriai veikęs skolinimosi ažiotažas, kuris 2007 m. pasiek÷ zenitą – namų
ūkiams per 2007 m. išduotų bankų paskolų sandorių suma buvo 43 proc. didesn÷ nei 2006 m., gerokai
daugiau kreditų suteikta ir įmon÷ms. Didelę šių l÷šų dalį sudar÷ užsienio paskolos, kurių grynasis srautas
2007 m. viršijo 13 proc. bendrojo vidaus produkto. Toks gausus papildomų pinigų kiekis suk÷l÷ vidaus
vartojimo šuolį ir suaktyvino į vidaus rinką nukreiptų ekonominių veiklų pl÷trą, sudar÷ geras sąlygas kainų
kilimui bei įmonių pelningumo augimui. Esant laisvos darbo j÷gos trūkumui įmon÷s viliojo darbuotojus
sparčiai didindamos atlyginimus ir taip dar labiau įsukdamos infliacijos spiralę. Šie procesai buvo palankūs
valstyb÷s iždo įplaukoms, kurių planas buvo viršijamas, tačiau gausesn÷s biudžeto pajamos nebuvo
panaudotos šalies konkurencingumo gerinimui.
Pastaraisiais metais šalies ūkiui buvo būdingas didelis pl÷tros greitis: 2005 m. prid÷tin÷s vert÷s
palyginamosiomis kainomis sukurta 7,9 proc. daugiau nei prieš metus, 2006 m. metinis pokytis siek÷ 7,7
proc., o 2007 m. jis ūgtel÷jo daugiau nei procentiniu punktu iki 8,9 proc. ir buvo vienas didžiausių tarp ES
valstybių. Bendrai gamybai augant gana tolygiai, varomųjų j÷gų santykis kito – eksporto pl÷tra sul÷t÷jo, o
kylančios vidaus paklausos poveikis sustipr÷jo. Tačiau neišvengiamai ÷m÷ ryšk÷ti ekonomikos perspektyvų
blog÷jimo požymiai: sparčiai augo šalies bendroji skola (2007 m. pabaigoje sudar÷ per 72 proc. BVP);
darbo našumas did÷jo l÷čiau nei darbo kaštai; aukštos nekilnojamojo turto kainos ir kvalifikuotos darbo
j÷gos stygius stabd÷ tiesiogines užsienio investicijas; eksportas pagal pl÷tros tempą atsiliko nuo importo, o
einamosios sąskaitos deficitas gr÷smingai padid÷jo, 2007 m. pirmąjį pusmetį jis pakilo iki beveik 18 proc.
BVP. Tod÷l nepaisant ES struktūrin÷s paramos did÷jimo, 2008 m. Lietuvos ūkio augimas kiekvieną ketvirtį
buvo vis l÷tesnis, o 2009 m. ekonomikai gresia recesija. Tendencijų lūžį l÷m÷ eksportuotojų sunkumai,
staigiai smukę lūkesčiai ir sparčiai maž÷jantis bankinio kreditavimo lygis. Šalies verslas susidūr÷ su naujais
iššūkiais ne tik d÷l vidinių priežasčių, bet ir d÷l pasaulyje įsisiūbavusios finansų kriz÷s, kuri apsunkino banko
paskolų gavimą bei ÷m÷ neigiamai veikti prekių ir paslaugų paklausą aplinkin÷se rinkose.
Užsienio prekyba ir mok÷jimų balansas
Lietuvos užsienio prekyba iškart po integravimosi į Europos Sąjungą labai suaktyv÷jo. Eurostat paskelbti
valstybių mok÷jimų balansai rodo, kad 2005 m. mūsų šalis pirmavo tarp ES narių pagal prekių ir paslaugų
eksporto metinį pokytį, kuris siek÷ 27 proc. (2004 m. – tik 12 proc.). Po Lietuvos sek÷ kaimynin÷s šalys:
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Latvijos rodiklis sudar÷ nepilnus 26 proc., Estijos – per 24 proc., Lenkijos – apie 18 proc., toliau rikiavosi
Liuksemburgas – 17 proc. ir Čekija – 16 proc. Eksporto pl÷tros šuolį l÷musio Lietuvos įstojimo į ES poveikį
matome ir nagrin÷dami eksporto pokyčius per ilgesnį laikotarpį: lyginant 3 metus prieš integraciją į ES
(2001-2003 m.) ir 3 metus po integracijos (2004-2006 m.) galima pasteb÷ti ženklų bendro eksporto
augimo tempų padid÷jimą, 2001-2003 m. jis augo vidutiniškai 13,4 % per metus, o 2004-2006 m. – net
20,7 % per metus) – paspart÷jo prekių išvežimo ir paslaugų užsieniui teikimo pl÷tra.

Iš esm÷s tik nuo eksporto raidos priklauso, pagal kurį scenarijų – kieto ar minkšto nusileidimo – pl÷tosis
Lietuvos ūkis artimiausiais metais. Deja, naujausi užsienio prekybos ir šalies mok÷jimų balanso duomenys
verčia manyti, kad pirmoji alternatyva daug daugiau tik÷tina. Lietuvos banko duomenimis, užpernai prekių
ir paslaugų užsieniui pateikta už 53,3 mlrd. litų arba 9,2 proc. daugiau nei 2006 m. Šį rezultatą gerokai
pablogino sumenkęs Mažeikių naftos produkcijos išvežimas, kadangi įmon÷ dirbo nepilnu paj÷gumu bei kurį
laiką buvo remontuojama. 2008 m. priešingai – darbas gamykloje buvo maksimaliai intensyvus, o ir jos
produkcija ženkliai pabrango. Didele dalimi d÷l šių priežasčių viso eksporto apimtis 2008 m. pirmąjį pusmetį
buvo net 29 proc. didesn÷ nei prieš metus. Tačiau eliminavę min÷tos gamyklos poveikį, t.y. skaičiuodami
be mineralinio kuro (MK), gauname ženklų augimo tempo sul÷t÷jimą: 2007 m. atitinkamas metinis
prieaugis siek÷ penktadalį, o pirmąjį pra÷jusių metų pusmetį – tik nepilnus 13 proc. Eksporto be MK pl÷tros
l÷t÷jimas ypač išryšk÷ja skaičiuojant metinį pokytį fiksuotomis kainomis: 2007 m. pirmąjį pusmetį jis sudar÷
apie 16 proc., antrąjį – apie 12 proc., o 2008 m. sausio – birželio m÷n. nusmuko iki 3 proc. Jei ši nepalanki
tendencija nepasikeis, 2009 m. viso eksporto realus pokytis bus neigiamas ir lems šalies ūkio sąstingį.

Prekių ir paslaugų importo vidutinis metinis augimo greitis 2004-2007 m. buvo aukštesnis nei eksporto ir
sudar÷ apie penktadalį. Užpernai prekių ir paslaugų importuota už 66,5 mlrd. litų arba beveik 16 proc.
daugiau nei 2006 m., o jų deficito santykis su BVP pakilo į rekordinį lygį – 13,4 proc. BVP (Pav. 3). 2008
m. pirmąjį ketvirtį šis rodiklis jau siek÷ 18 proc., tačiau paskutinių m÷nesių statistiniai duomenys patvirtino
prognozes, kad užsienio prekybos neigiamas saldas prad÷s maž÷ti dar 2008 m. – tai l÷m÷ staigus importo
apimties pokyčių maž÷jimas. Deja, didžiausią įtaką tam tur÷jo investicin÷s prek÷s – jų importas 2008m.
sausio – rugs÷jo m÷n. sumenko apie 5 proc. Taigi pamatas būsimam gamybos augimui kol kas prastai
klojamas.

Eksporto struktūra pateikta žemiau esančioje lentel÷je (Lentel÷ 3). Nors mineralinio kuro (iš esm÷s

Mažeikių naftos produkcijos) dalis 2008 m. sudaro per penktadalį viso eksporto, galima teigti, kad jis išliko
pakankamai diversifikuotas.
Lentel÷ 3. Eksporto struktūra (proc.)
Laikotarpis
Prek÷s ir paslaugos
(mln.Lt)
Prek÷s ir paslaugos
Prek÷s
Maisto prek÷s
Mineralinis kuras
Chemijos pramon÷s
produkcija
Plastikai, guma
Mediena ir jos dirbiniai
Tekstil÷s dirbiniai
Metalai ir jų dirbiniai
Mašinos ir įrenginiai

2003m.

2004m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m. I-III
k.

29121

32617

41409

48829

53313

51191

100,0
80.3
8.9
16.3

100,0
79.2
9.1
19.8

100,0
79.1
10.2
21.4

100,0
79.6
11.1
18.8

100,0
81.0
13.8
10.9

100,0
84.1
12.5
22.3

5.3

5.5

5.8

5.2

6.5

8.4

2.1
4.5
11.2
2.5
8.9

2.4
4.0
9.3
3.5
10.1

2.9
3.6
7.3
3.5
9.9

4.1
3.2
6.6
3.6
10.0

6.4
3.7
6.1
4.2
10.5

5.1
2.7
4.5
4.2
8.7
15

Transporto priemon÷s
Baldai
Kitos prek÷s
Paslaugos
Transporto paslaugos
Kelion÷s
Statybos paslaugos
Informatikos paslaugos
Finansin÷s paslaugos
Kitos paslaugos

12.0
4.8
3.8
19.7
9.8
6.7
0.3
0.3
0.1
2.6

7.2
4.8
3.6
20.8
11.5
6.6
0.3
0.3
0.1
2.1

6.5
4.4
3.8
20.9
10.7
6.2
0.2
0.2
0.1
3.5

8.1
4.5
4.4
20.4
10.9
5.8
0.2
0.1
0.2
3.2

8.5
5.0
5.3
19.0
11.1
5.4
0.3
0.1
0.2
1.9

7.0
3.9
4.9
15.9
9.1
4.9
0.3
0.1
0.2
1.3

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV ir Lietuvos bankas

Prekių grupių eksporto duomenys pateikti toliau esančioje lentel÷je (Lentel÷ 4). 2007 m., kaip ir 2004–
2006m., itin sparčiai augo plastiko gaminių išvežimas, penkerius metus iš eil÷s dinamiškumu pasižym÷jo
maisto produktų eksportas, ženkliai daugiau nei 2006 m. išvežta chemijos pramon÷s produkcijos, metalo
dirbinių, medienos gaminių ir baldų. 2008 m. metų sausio – rugs÷jo m÷n. situacija kiek pasikeit÷ – plastikų
ir baldų eksportas išaugo nežymiai, o medienos ir tekstil÷s dirbinių išvežta mažiau nei prieš metus. Maisto
prekių ir metalo dirbinių eksporto pl÷tros tempas šiek tiek sumenko, bet išliko aukštas. Chemijos pramon÷s
gaminių išvežta net 74 proc. daugiau, palyginus su atitinkamu 2007 m. laikotarpiu, šių prekių eksporto
spurtą l÷m÷ kainų šuolis pasaulio rinkose (skaičiuojant palyginamosiomis kainomis metinis pokytis buvo
neigiamas). Mašinų ir įrengimų eksporto apimtis išaugo beveik 12 proc. d÷l reeksporto pl÷tros, nes
lietuviškos kilm÷s atitinkamos rūšies produkcijos išvežta 15 proc. mažiau nei prieš metus (Lentel÷ 5).
Lietuvoje pagamintų transporto priemonių (laivų, dviračių, automobilių priekabų) eksportas, priešingai,
gerokai ūgtel÷jo, o automobilių reeksportas kiek sumenko. Nepaisant gerokai smukusio tekstil÷s dirbinių
išvežimo, šių prekių užsienio prekybos saldas 2008 m. išliko teigiamas, perviršiu pasižym÷jo ir užsienio
prekyba plastikais, maisto produktais, medienos gaminiais, o baldų eksportas viršijo importą daugiau nei
tris kartus. Prekyba kitomis prekių grup÷mis buvo deficitin÷.
Lentel÷ 4. Eksportas pagal prekių grupes (mln.Lt)
Laikotarpis

Iš viso
Maisto prek÷s
Mineralinis kuras
Chemijos pramon÷s
gaminiai
Plastikai, guma
Mediena ir jos dirbiniai
Tekstil÷s dirbiniai
Metalai ir jų dirbiniai
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemon÷s
Baldai
Kitos prek÷s

2004m.

2005m.

2006m.

25819
2956
6458

32767
4209
8859

38888
5417
9193

2007m.

43192
7346
5791

2007m. I-III k.

32159
5282
4950

2008 m. I-III k.

43040
6394
11416

1793

2390

2515

3477

2467

4283

779
1293
3022
1138
3287
2339
1566
1188

1186
1495
3043
1434
4079
2707
1809
1556

2000
1584
3228
1780
4886
3948
2208
2131

3430
1985
3263
2262
5589
4557
2665
2827

2563
1483
2473
1684
3978
3431
1965
1884

2595
1357
2324
2127
4454
3570
2022
2499

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV

16

Lentel÷ 5. Lietuviškos kilm÷s eksportas pagal prekių grupes (mln.Lt)
Laikotarpis

2004m.

2005m.

2006m.

2007m.

2007m. I-III k.

2008 m. I-III k.

Iš viso
Maisto prek÷s
Mineralinis kuras
Chemijos pramon÷s
gaminiai
Plastikai, guma
Mediena ir jos dirbiniai
Tekstil÷s dirbiniai
Metalai ir jų dirbiniai
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemon÷s
Baldai
Kitos prek÷s

20754
2562
6424

25631
3570
8827

28239
4114
9076

29498
5391
5693

22279
3834
4793

30508
4383
11248

1382

1750

1781

2579

1826

3398

517
1229
2743
847
2236
454
1504
856

779
1397
2605
987
2278
677
1736
1026

1442
1433
2585
1151
2353
836
2076
1392

2786
1759
2444
1376
2321
960
2456
1732

2102
1311
1866
1028
1735
691
1824
1268

2080
1133
1569
1236
1477
806
1837
1341

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV

Verta atkreipti d÷mesį į tai, kad pastaruoju metu vietin÷s gamybos prekių išvežimas augo l÷čiau nei
nelietuviškos kilm÷s gaminių – turimais duomenimis 2008 m. jis vyst÷si maždaug dukart l÷čiau už
reeksportą, kurio dalis prekių eksporto be MK struktūroje jau viršijo 40 proc.
Nagrin÷dami pernykštį prekių grupių eksporto pasiskirstymą pagal regionus matome, kad daugumos jų
pagrindine rinka išliko ES. Tik išvežtų transporto priemonių daugiau kaip pus÷ teko NVS, tai l÷m÷ naudotų
automobilių reeksportas į Rytus. Šios rinkos dalis mašinų ir įrengimų bei maisto produktų eksporte irgi buvo
didel÷ – atitinkamai per 40 proc. ir beveik 30 proc.
ES 2007 m. teko apie du trečdalius viso Lietuvos prekių eksporto ir importo, tačiau 2008 m. šio regiono
dalis užsienio prekybos apyvartoje maž÷jo – pirmąjį pusmetį atitinkamų eksporto ir importo apimčių
prieaugis buvo ženkliai menkesnis nei bendrųjų rodiklių. Tačiau Rusijos lyginamoji reikšm÷ Lietuvos
užsienio prekybos atžvilgiu auga kelerius metus iš eil÷s: 2007 m. jai teko 15 proc. išvežtų prekių, o iš jos
įvežtos sudar÷ per 25 proc. – gerokai daugiau palyginus su kitomis valstyb÷mis. Nagrin÷jant prekybos
srautus be MK, pernai sausio – rugs÷jo m÷n. eksportas į šią šalį išaugo per 40 proc., o jos lyginamoji
reikšm÷ pasiek÷ penktadalį, tuo tarpu ES atitinkami rodikliai sudar÷ apie 5 proc. ir 60 proc. D÷l stiprios
konkurencijos pastarojoje rinkoje ir blog÷jančios Vakarų Europos ekonomikos būkl÷s, eksporto į ES
proveržio artimiausiais metais sunku tik÷tis, o prekių išvežimo į Rusiją ir kitas NVS šalis pl÷trai gali iškilti
kliūčių – šio regiono perkamoji galia labai priklauso nuo žaliavų ir ypač energijos neš÷jų pasaulinių kainų,
kurios pasižymi dideliais svyravimais.
Brangstant energijai ir žaliavoms did÷ja paslaugų eksporto svarba, tačiau šioje srityje pasiekimai gana
kuklūs – Lietuva šiuo požiūriu yra Baltijos šalių autsaider÷. Lietuvos banko sudaromas šalies mok÷jimų
balansas skelbia, kad 2007 m. užsieniui suteikta paslaugų už 10,1 mlrd. litų arba tik nepilnais 2 proc.
daugiau nei 2006 m. – pl÷tros tempas ženkliai smuko antrus metus iš eil÷s. Bendrame eksporte paslaugos
sudar÷ tik 19 proc. (Latvijoje – 31,2 proc., Estijoje – 28,3 proc.), t.y. prekių dalis buvo 4,3 karto didesn÷, o
sprendžiant pagal turimus naujausius duomenis, 2008 m. šis santykis tur÷jo pakilti maždaug iki 5,5.
Priešingai nei prekių, paslaugų balansas nuolat buvo teigiamas, tačiau jų eksportas pastaruoju metu augo
vis l÷čiau – 2007 m. jo prieaugiui tesudarius 2 proc., o importui padid÷jus per 22 proc., saldas sumaž÷jo
beveik dukart – iki 1,6 mlrd. litų (pra÷jusių metų pirmus tris ketvirčius paslaugų importas dar padidino
tempą, o eksportas buvo nepilnais 8 proc. didesnis nei prieš metus, tod÷l prekybos perteklius tesudar÷ apie
300 mln. litų). 2008 metai gali tapti pirmaisiais nuo 1996 m., per kuriuos paslaugų importas viršys
eksportą.
Transporto paslaugų 2007 m. užsieniui suteikta 10,7 proc. daugiau nei 2006 m., jų dalis paslaugų eksporte
perkop÷ 58 proc., o 2008 m. pirmąjį pusmetį pasiek÷ 61 proc. Tačiau šio ūkio sektoriaus tolimesn÷ pl÷tra
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kelia vis daugiau abejonių. Ypač trumpuoju laikotarpiu transporto paslaugų eksporto augimas mažai
tik÷tinas - tai sietina su Europos šalių bei Rusijos ekonomine situacija ir su teisinio šios šakos
reglamentavimo liberalizavimo proceso galimu sul÷t÷jimu.
Turizmo dalis paslaugų eksporte užpernai nepakito ir sudar÷ 28,6 proc. 2008 m. pirmąjį pusmetį šių
paslaugų eksporto pl÷tros tempas buvo toks pat kaip visų paslaugų. Turizmo paslaugų eksportas turi gerų
galimybių augti ir ateityje, ypač jei šalies vyriausyb÷ šiai veiklai skirs daugiau d÷mesio ir panaikins
biurokratines kliūtis. Maž÷jant vidaus paklausai, į užsienio rinkas v÷l ÷m÷ gręžtis statybininkai – jų paslaugų
eksportas pra÷jusių metų pirmąjį pusmetį buvo kone dvigubai didesnis nei prieš metus ir sudar÷ 117 mln.
litų. Tolimesnei pl÷trai gana palanki pad÷tis rutuliojasi Kaliningrado srityje, kur numatomos didel÷s
statybos, tačiau ES paklausa šioms paslaugoms smuko. Auga ir finansinių paslaugų eksportas, tačiau jo
apimtis kol kas menka, kaip ir informatikos paslaugų.
Einamosios sąskaitos deficito (ESD) santykis su BVP ÷m÷ sparčiai augti 2006 m., 2007 m. jis pakilo 4
proc. punktais – iki 14,6 proc. ir buvo didžiausias nuo 1993 m. (senesn÷s statistikos n÷ra). 2008 m. tik÷tasi
jo nuosaikaus sumaž÷jimo, kuris tur÷jo išryšk÷ti metams baigiantis, nors pirmąjį pusmetį jis ūgtel÷jo iki
17,7 proc. Tai nul÷m÷ pablog÷jęs užsienio prekybos balansas, tačiau įtakos tur÷jo ir pajamų neigiamas
saldas. Pastarasis užpernai išaugo 1,8 karto – iki 4,1 mlrd. litų, o pirmąjį pra÷jusių metų pusmetį buvo 38
proc. didesnis nei 2007 m. atitinkamą laikotarpį. Darbo pajamų balansas buvo teigiamas, bet menkokas –
2007 m. tesiek÷ 430 mln. litų. Tuo tarpu investicijų pajamų deficitas 2007 m. pašoko 61 proc. iki ženklaus
dydžio – 4,5 mlrd. litų, o pirmąjį 2008 m. pusmetį jis sudar÷ 2,8 mlrd. litų ir 32 proc. viršijo atitinkamą
pernykštį rodiklį – šalies ūkį ima sl÷gti gautų paskolų palūkanos.
Pav. 3. Einamosios sąskaitos ir užsienio prekybos deficitų santykis su BVP, proc.

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV ir Lietuvos bankas

Einamosios sąskaitos balansą pastaraisiais metais gerino einamieji pervedimai, kurių teigiamas saldas
2007 m. išaugo 47 proc. – iki 2,9 mlrd. litų. Tačiau pirmąjį pra÷jusių metų pusmetį jis buvo šiek tiek
mažesnis nei prieš dvejus metus, o tai liudija sustojusį emigrantų pinigų srautų augimą.
Pagaus÷jus ES struktūrinei paramai investiciniams projektams, kapitalo sąskaitos perviršis užpernai
pakilo 79 proc. – iki 1,7 mlrd. litų., o 2008 m. pirmąjį pusmetį viršijo atitinkamą 2007 m. rodiklį 2,2 karto.
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Pav. 4. Užsienio investicijų grynasis srautas, santykis su BVP, proc.

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV ir Lietuvos bankas

Finansin÷s sąskaitos saldas min÷tais laikotarpiais sudar÷ 12,7 mlrd. litų ir 8,0 mlrd. litų, o jo metinis
prieaugis siek÷ atitinkamai 47 proc. ir 24 proc. Tačiau tiesioginių užsienio investicijų (TUI) grynasis srautas
smuko: 2007 m. – beveik 15 proc. iki 3,6 mlrd. litų, o pra÷jusių metų pirmąjį pusmetį – 31 proc. iki 1,3
mlrd. litų (Pav. 4). Sumenko ir ESD padengimas kapitalo sąskaitos saldu ir grynuoju TUI srautu: 2004 2006 m. vidutiniškai viršijęs 50 proc., 2007 m. jis tesudar÷ 37 proc., o pernai pirmąjį pusmetį – vos 28
proc. Portfelinių investicijų grynieji srautai pastaruoju metu buvo neigiami ir nedideli, tuo tarpu paskolų
rodikliai įspūdingi – 2007 m. jų grynasis srautas siek÷ net 12,8 mlrd. litų arba 13,1 proc. BVP. Taigi ESD
didžioji dalis buvo finansuota būtent užsienio paskolomis, tačiau 2008 m. pagaliau ÷m÷ ryšk÷ti jų maž÷jimo
tendencija, kuri metams baigiantis sustipr÷jo.
Bendroji šalies skola užsieniui 2005-2007 m. did÷jo išties sparčiai, per 2007 m. ji priaugo 12 proc. punktų ir
tų metų pabaigoje pasiek÷ 72 proc. BVP, bet 2008 m. įsiskolinimo lygis pagaliau nustojo kilti ir spalio 1 d.
išliko panašaus dydžio kaip ir metų pradžioje.
Oficialiosios atsargos min÷tus trejus metus irgi sparčiai augo, per 2007 m. jos padid÷jo 2,9 mlrd. litų,
tačiau per pirmąjį pra÷jusių metų pusmetį sumenko 1,8 mlrd. litų (neįskaitant pokyčių d÷l valiutų kursų
svyravimo) ir metų viduryje sudar÷ 16,3 mlrd. litų. Tai prilygo prekių ir paslaugų importui per 2,5 m÷nesio
(2007 metų gale atitiko 3,2 m÷nesio).

Apibendrinus užsienio prekybos rodiklius galima teigti, kad iki šiol buvęs spartus eksporto augimas, tik÷tina,
ženkliai sul÷t÷s. Didžiausią įtaką tam daro pad÷tis eksporto rinkose, kuri artimiausiu metu n÷ra daug
žadanti. Vertinant ilgalaikes eksporto perspektyvas poveikio faktoriai išlieka analogiški (ekonomin÷ pad÷tis
eksporto rinkose), tačiau papildomai reikalinga įvertinti galimus struktūrinius pokyčius min÷tose rinkose ir
Lietuvos ūkio struktūrinius pasikeitimus, kurie būtų adekvatūs išor÷s pokyčiams. Tuo pačiu eksporto
apimtys ir Lietuvos įmonių konkurencingumas užsienio rinkose išliks vienu svarbiausių veiksnių, lemiančių
ūkio pl÷tros perspektyvas. Tod÷l eksporto skatinimas panaudojant ES struktūrinę paramą išliks aktualus
dabartiniu metu (2007-2013 m.) ir vertinant būsimą struktūrin÷s paramos panaudojimo laikotarpį (20142020 m.)
Investicijos
Lietuvos ūkio pl÷tros pagrindiniu potencialiu šaltiniu tampa produktyvumo augimas, kurio tempas labai
priklauso nuo materialinių investicijų (toliau – investicijų) lygio. Lietuvos BVP struktūroje (išlaidų metodu)
bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui tenkanti dalis septynerius metus nuolat augo, nuo 18,8 proc.
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(2000 m.) iki maždaug 27 proc. 2007 m. Mūsų šalies rodiklis 2004 m. pagaliau pavijo naujųjų ES narių
vidurkį ir šiek tiek viršijo ES-15 atitinkamą santykį (apie 20 proc.). Investavimo į ilgalaikį materialinį turtą
procesas ypač suaktyv÷jo 2006–2007 m., tačiau blog÷jant verslo lūkesčiams ir bankams sugriežtinus
kreditavimo sąlygas, 2008 m. tendencija ÷m÷ keistis – min÷tų investicijų apimties santykis su BVP pirmąjį
pusmetį smuktel÷jo žemiau 25 proc.
Lietuvos ūkio konkurencingumui ypač svarbios investicijos į produktyviąsias gamybos priemones (mašinas,
įrengimus ir transporto priemones) 2007 m. sudar÷ 9 proc. BVP ir buvo mažesn÷s nei daugelyje naujųjų ES
narių, tarp kurių pirmavo Latvija su beveik 16 proc. atitinkamu rodikliu (Pav. 5). Pra÷jusių metų pirmąjį
pusmetį investavimas į gamybos priemones santykinai sumaž÷jo, tai rodo ne tik diagramoje pateikti
nacionalinių sąskaitų duomenys, bet ir materialinių investicijų statistika – jų struktūroje mašinoms, įrangai
ir transportui skirtos l÷šos min÷tąjį pusmetį tesudar÷ 30 proc. arba beveik 3 proc. punktais mažiau nei prieš
metus, o didžioji dalis atiteko statinių įsigijimui ir statybai ar remontui. Skaičiuojant palyginamosiomis
kainomis investicijų į gamybos priemones apimtis min÷tą laikotarpį buvo beveik to paties dydžio kaip prieš
metus, tuo tarpu 2006–2007 m. vidutinis metinis prieaugis sudar÷ apie 22 proc. Pasikeitusi tendencija kelia
gr÷smę darbo našumo augimui, kurio tempas pastaruoju metu buvo gana aukštas – 2007 m. vieno
dirbančiojo sukurta prid÷tin÷ vert÷ palyginamosiomis kainomis buvo kone 8 proc. didesn÷ nei 2006 m., o
skaičiuojant to meto kainomis padid÷jo per 16 proc.

Pav. 5. Išlaidos bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui, dalis BVP, proc.

Šaltinis: Eurostat

Materialinių investicijų struktūroje pagal ekonomines veiklas didžiausia dalis pastaraisiais metais teko
nekilnojamojo turto operacijų veiklai – 2007 m. ji siek÷ 19 proc., o pernai pirmąjį pusmetį pašoko iki 27
proc. (Lentel÷ 6). Tačiau neabejotina, kad jau artimiausiu metu šio sektoriaus rodikliai smuks, nes
nekilnojamojo turto rinka pateko į sąstingį. Lyderio poziciją tur÷tų susigrąžinti apdirbamoji pramon÷, kurios
lyginamoji reikšm÷ min÷tais laikotarpiais sudar÷ maždaug 15 proc., nors šios veiklos materialinių investicijų
santykis su sukuriama prid÷tine verte jau kelerius metus išlieka gerokai žemesnis už viso ūkio rodiklį.
2007m. šis santykis buvo pakilęs iki 19 proc., bet pra÷jusių metų pirmąjį pusmetį smuktel÷jo net 4,4 proc.
punkto, o nepakankamas investavimo lygis stabdo gamybos modernizavimą ir kelia gr÷smę gaminių
pardavimų užsienio rinkose pl÷trai.
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Pav. 6. Tiesioginių investicijų į akcinį kapitalą srautai, dalis BVP, proc.

Šaltinis: atskirų šalių statistikos tarnybų duomenys

Elektros, dujų ir vandens tiekimo sektorius pasižymi santykinai didel÷mis materialin÷mis investicijomis.
Bendroje struktūroje šiai veiklai 2007 m. teko per 8 proc., tačiau 2007 m. ir pra÷jusių metų pirmąjį pusmetį
investicijų į energetiką augimo greitis buvo menkas, nors šiam sektoriui Lietuvoje skiriamas išskirtinis
d÷mesys. 2007 m. antrus metus iš eil÷s itin sparčiai augo investicijos į vidaus prekybą: metinis pokytis
sudar÷ 36 proc., tačiau pra÷jusių metų pirmąjį pusmetį jis buvo neigiamas, panaši situacija ir statyboje –
aprimus skolinimosi karštligei abiejų sektorių bendroves apima pesimistin÷s nuotaikos. Tuo tarpu
transporto įmonių materialinių investicijų apimtys 2008 m. augo l÷čiau nei 2007 m., bet pirmąjį pusmetį jų
pagaus÷jo ketvirtadaliu. Po užpernykščio štilio 2008 m. v÷l suaktyv÷jo investavimas žem÷s ūkyje. Remiantis
materialinių investicijų tendencijomis pasteb÷tina, kad tarp stambesnių ūkio sektorių pastaruoju metu
optimizmo neprarado tik žem÷s ūkio, transporto bei ryšių bendrov÷s.
Lentel÷ 6. Materialin÷s investicijos (mln.Lt)
VEIKLOS
PAVADINIMAS
Šalies ūkis
Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir
miškininkyst÷
Kasyba ir karjerų
eksploatavimas
Apdirbamoji pramon÷
Maisto produktų ir g÷rimų
gamyba
Aprangos ir tekstil÷s
gamyba
Medienos ir medienos
gaminių, popieriaus,
baldų gamyba
Chemikalų ir chemijos
pramon÷s gaminių
gamyba
Guminių ir plastikinių
gaminių gamyba
Kitų nemetalo mineralinių

2003m.

2004m.

2005m.

2006 m.

2007 m.

2007 Ip.

8678

10097

12186

15169

20312

8180

2008
Ip.
9105

230

292

341

441

447

177

217

42

49

62

71

53

22

45

1644

1649

1999

2298

3176

1413

1361

390

436

388

458

590

274

294

108

119

134

162

98

43

22

187

271

301

352

446

177

273

147

81

93

343

236

96

151

65

115

466

185

138

70

96

94

118

115

143

186

68

47
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VEIKLOS
PAVADINIMAS
produktų gamyba
Pagrindinių metalų ir
metalo gaminių gamyba
Mašinų ir įrangos gamyba
Elektrin÷s ir optin÷s
įrangos gamyba
Transporto priemonių
gamyba
Elektros, dujų ir vandens
tiekimas
Statyba
Vidaus prekyba
Transporto priemonių ir
automobilių degalų
prekyba
Didmenin÷ prekyba
Mažmenin÷ prekyba
Viešbučiai ir restoranai
Transportas,
sand÷liavimas
Paštas ir nuotoliniai ryšiai
Finansinis
tarpininkavimas
Nekilnojamasis turtas,
nuoma ir kita verslo
veikla
Nekilnojamojo turto
operacijos
Kompiuteriai ir su jais
susijusi veikla
Kita verslo veikla
Viešasis valdymas ir
gynimas
Švietimas
Sveikatos priežiūra ir
socialinis darbas
Kita veikla

2003m.

2004m.

2005m.

2006 m.

2007 m.

2007 Ip.

2008
Ip.

36

73

95

92

128

49

41

39

33

43

57

99

44

37

197

189

64

74

86

41

37

55

73

55

54

63

26

31

807

944

1196

1565

1650

598

616

220
1085

306
949

423
1108

580
1567

672
2125

308
866

265
764

169

204

239

312

488

209

193

447
469
115

416
329
75

532
337
89

695
561
184

829
808
192

398
259
76

274
297
64

740

942

1110

1077

1441

642

802

297

311

305

365

530

243

211

207

169

198

203

211

91

85

1417

2144

2970

3338

4471

2009

2782

1027

1838

2621

2836

3893

1735

2477

15

24

33

37

62

23

24

340

211

194

283

267

131

163

1459

1769

1895

2906

4481

1389

1508

53

81

77

124

177

63

62

84

98

158

178

242

102

94

277

319

256

273

444

182

230

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV

Naujausi tiesioginių užsienio investicijų duomenys kelia nerimą. Min÷jome, kad 2007 m. grynųjų TUI
srautas sumenko – smukimą l÷m÷ padid÷jęs šalies bendrovių investavimas užsienyje, o į Lietuvą
pritrauktos TUI išliko panašaus dydžio kaip ir 2006 m. – 5,1 mlrd. litų, tačiau iš jų tik 1 mlrd. litų arba
triskart mažiau nei 2006 m., buvo nukreipta į akcinį kapitalą. Prastoki ir pra÷jusių metų pirmojo pusmečio
rodikliai: palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, grynųjų TUI srautas smuko 31 proc. iki 1,3 mlrd.
litų, o atitinkamos įplaukos į akcinį kapitalą trečią pusmetį iš eil÷s buvo neigiamos – mūsų bendrov÷s
užsienyje investavo daugiau nei kitų šalių kompanijos Lietuvoje. Kaip rodo Pav. 6, kitos Baltijos šalys
pritraukia santykinai žymiai daugiau šių užsienio investicijų. Nors analitikai nurodo, kad pastaruoju metu iš
trijų Baltijos valstybių prasčiausia yra Latvijos ūkio būkl÷, ši šalis investuotojams atrodo gerokai

22

patrauklesn÷ nei Lietuva, o pagal sukauptas TUI vienam gyventojui ryškia lydere išlieka Estija – ji yra
akumuliavusi daugiau investicijų nei maždaug 2,5 karto gausiau apgyvendinta Lietuva.
Darbo j÷gos rinka
Pagrindiniai darbo rinkos rodikliai kelerius metus iš eil÷s nuolat ger÷jo: užimtųjų skaičius 2007 m. pasiek÷
1534 tūkstančius ir buvo beveik 100 tūkst. didesnis nei 2004 m., nedarbo lygis per šį laikotarpį smuko nuo
11,3 proc. iki 4,3 proc. ir tapo vienu mažiausių ES. Tačiau nuo įstojimo į Europos Sąjungą Lietuvoje
besitęsęs darbo rinkos pakilimas 2008 m. išseko: dirbančiųjų skaičiaus augimas nuslopo, o 2007 m.
„dugną“ pasiekęs nedarbo lygis ÷m÷ stiebtis į viršų. Akivaizdu, kad rinką užvald÷ niūresn÷s tendencijos,
neguodžia ir artimiausių metų prognoz÷s. Nedarbas v÷l tampa rimta socialine problema. Dirbančiųjų
skaičius8 pirmąjį 2008 m. pusmetį smuko 1,8 proc., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.
Nepaisant pager÷jusių maisto sektoriaus perspektyvų, labiausiai (-30,6 proc.) darbuotojų skaičius sumaž÷jo
žem÷s ūkyje, t.y. beveik 50 tūkst. žemdirbių papild÷ darbo pasiūlą. Trejus metus iš eil÷s dirbančiųjų
skaičius smunka ir apdirbamojoje pramon÷je, tačiau 2008 m. šis rodiklis krito 3,5 karto sparčiau nei
2007m. arba 2006 m. (4,3 proc., beveik 10 tūkst.). Ypač smuko dirbančiųjų skaičius aprangos ir tekstil÷s
pramon÷je (-17,7 proc.), metalų ir metalo gaminių gamyboje (-7,2 proc.), o ženklesnis darbo vietų
skaičiaus padid÷jimas buvo užfiksuotas tik transporto priemonių (11,8 proc.) ir chemijos gaminių gamyboje
(9,6 proc.). Daugiau nei dešimtadaliu sumaž÷jo dirbančiųjų išgaunamojoje pramon÷je.
Didžiausias dirbančiųjų skaičiaus prieaugis per metus buvo užfiksuotas nekilnojamojo turto ir kitoje verslo
veikloje (12 proc.), jų nežymiai padaug÷jo paslaugų sferose: statybos, vidaus prekybos veiklose, daugiau
žmonių pritrauk÷ viešbučių ir restoranų verslas, finansinis tarpininkavimas, tačiau visose šiose veiklose
2009 m. užimtųjų veikiausiai sumaž÷s. Sunkiausias laikmetis prognozuojamas statybos įmon÷ms, kurioms
kreditavimą itin suvarž÷ bankai, pl÷tros planus atideda (ar net visiškai jų atsisako) nekilnojamojo turto
vystytojai. D÷l rekordiškai smukusio vartotojų pasitik÷jimo rodiklio ir vis maž÷jančios vidaus paklausos
sunku bus prekybininkams, dalies sunkvežimių yra privesti atsisakyti vež÷jai. Taigi 2009 m. atleidimų
karusel÷ gali įsisukti dar labiau.
Deja, paskutinių m÷nesių statistika atkakliai demonstruoja blog÷jančią ekonominę pad÷tį, daugelis įmonių
buvo privestos peržiūr÷ti pl÷tros planus, veiklos apimtis ir kitų metų biudžetą bei sumažinti darbuotojų
skaičių. Statistikos departamento užimtumo tyrimo duomenimis, trečiąjį 2008 metų ketvirtį, palyginus su
tuo pačiu pra÷jusių metų laikotarpiu, nedarbo lygis padid÷jo 2 proc. punktais iki 5,9 proc. M÷nesiniai
rodikliai tik patvirtina neigiamą darbo rinkos rodiklių trajektoriją: suderintas pagal Eurostat reikalavimus
nedarbo lygis Lietuvoje sparčiai did÷ja (Pav. 7). Dar stipriau išryšk÷jo nedarbo augimo tendencijos jaunų
gyventojų (iki 24 metų) kategorijoje: jaunimo nedarbas per metus padid÷jo daugiau nei pusantro karto ir
perkop÷ 15 proc. ribą.

8

Darbo rinkos statistika yra pateikiama remiantis sąlyginiu dirbančiųjų skaičiumi – tai visą m÷nesį visą darbo dieną dirbančių
darbuotojų skaičiaus bei ne visą m÷nesį ir ne visą darbo dieną arba savaitę dirbančių darbuotojų skaičiaus, perskaičiuoto į visą m÷nesį
visą darbo dieną, suma.
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Pav. 7. Suderintas nedarbo lygis, sezoniškai išlygintas, proc.
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Šaltinis: Eurostat

Situacija neger÷s ir registruotų bedarbių skaičiaus dinamikoje. 2008 m. sausio – spalio m÷n. į Lietuvos
darbo biržą kreip÷si 189 tūkst. ieškančių darbo asmenų, tai 19,8 proc. daugiau nei prieš metus. Pastarųjų
m÷nesių tendencijos neguodžia: naujai įregistruotų bedarbių skaičius auga vis sparčiau: rugpjūtį darbo
ieškojo 8 proc. daugiau gyventojų nei prieš metus, rugs÷jo m÷nesį šis rodiklis ūgtel÷jo beveik iki 26 proc.,
o spalį jau viršijo 33 proc.
Did÷janti bedarbyst÷ greitai pakoreguos darbo užmokesčio augimo tempus, kurie 2004-2007 nuolat kilo ir
pasiek÷ apog÷jų pra÷jusių metų pirmąjį pusmetį: palyginus su 2007 metų tuo pačiu laikotarpiu, darbo
užmokestis (be individualiųjų įmonių) šoktel÷jo net 23 proc.
Apie pribrendusius pokyčius byloja ir darbo našumo statistika: vieno dirbančiojo sukurtos prid÷tin÷s vert÷s
(apskaičiuotos to meto kainomis) augimo tempai nuo 2006 metų nusileido darbo užmokesčio did÷jimo
tempams.
Nedarbo problema laikytina labai aktualia ES struktūrin÷s paramos paskirstymo kontekste. Pastaruoju metu
pasikeitusi pad÷tis darbo rinkoje laikytina vienu iš veiksnių, skatinančių peržiūr÷ti trumpojo laikotarpio ES
struktūrin÷s paramos paskirstymo prioritetus. Kitas svarbus aspektas yra darbo našumas, kuris daugelyje
ūkio sektorių gerokai atsilieka nuo kitų ES šalių rodiklių. Tad ES struktūrin÷s paramos panaudojimas
nedarbo problemoms mažinti bei darbo našumui didinti išlieka svarbus šiuo laikotarpiu bei, tik÷tina, išliks
aktualios ir formuojant 2014-2020 metų ES struktūrin÷s paramos paskirstymą.
Infliacija
Infliacijai išmatuoti Lietuvoje naudojamas vartotojų kainų indeksas (VKI). Tai pagrindinis infliacijos rodiklis,
rodantis vartojimo prekių ir paslaugų, kurias įsigyja, už kurias sumoka ir kurias namų ūkiai naudoja
tiesiogiai patenkinti vartojimo poreikius, vidutinį kainų lygio pokytį per tam tikrą laikotarpį. Šis kainų
indeksas neapima prekių ir paslaugų, skirtų gamybai, pelno gavimui, kapitalo formavimui.
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Prieš pat įstojant į ES Lietuva pademonstravo atvirkščią stagfliacijai reiškinį – sparčią ūkio pl÷trą lyd÷jo
defliacija. Kod÷l spartų vidaus paklausos augimą Lietuvoje lyd÷jo nesiderinantis su pasaulio patirtimi ir
tarytum prieštaraujantis ekonomikos teorijos d÷sniams VKI smukimas? Tai l÷m÷ keletas aplinkybių: dolerio
silpn÷jimas pigino importą iš dolerio zonos šalių; stambieji prekybos tinklai, aštriai konkuruodami
tarpusavyje, vis dar didino savo dalį vidaus prekyboje, išstumdami smulkesnes prekybos įmones; griežta
Vyriausyb÷s fiskalin÷ politika ir gana aukštas nedarbo lygis pristabd÷ darbo užmokesčio augimą, taip pat
paslaugų brangimą. Nors vieninga analitikų nuomon÷, kad Lietuvos įstojimas į ES nesukels didelio kainų
šuolio pasitvirtino, tačiau 2004 m. kai kurios plataus vartojimo prek÷s (m÷sa, duonos gaminiai, kuras ir kt.)
pabrango gerokai. Stipr÷jant įtempimui darbo rinkoje, išaugo vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis,
ger÷jant lūkesčiams įsisiūbavo vartojimo kilimas, tod÷l Lietuvoje kaip ir Latvijoje bei Estijoje infliacija įgavo
teigiamą pagreitį (Pav. 8).
Pav. 8. Vidutin÷ metin÷ infliacija pagal SVKI, proc.
18

15

Mastric hto
kriterijus

12

Latvija

9

Lietuva

6
Estija
3
Slov÷nija
2008 07

2008 01

2007 07

2007 01

2006 07

2006 01

2005 07

2005 01

2004 07

2004 01

2003 07

2003 01

2002 07

2002 01

2001 07

2001 01

2000 07

2000 01

1999 07

-3

1999 01

0

Šaltinis: Eurostat

Infliacija 2006 m. siek÷ 3 proc., o vidutin÷ metin÷ infliacija sudar÷ 2,7 proc. Deja, šis kainų kilimas buvo
kiek per didelis, nes sujauk÷ Lietuvos strateginius planus. Formaliai Europos Komisija buvo teisi, kai
pareišk÷, kad Lietuva netenkina Mastrichto sutarties atitinkamo kriterijaus. Tenka dar kartą apgailestauti,
kad šalies vyriausyb÷ neįsiklaus÷ į analitikų persp÷jimus. Jeigu būtų bent susitarusi su savivaldyb÷mis ir
išvengusi viešojo transporto tarifų padid÷jimo, to būtų užtekę, kad min÷tas infliacijos kriterijus būtų
išpildytas netgi su atsarga. Tarp visų naujųjų ES narių tur÷jusi geriausią starto poziciją integruojantis į euro
zoną, Lietuva sukomplikavo pad÷tį – šansai artimiausiu metu įsivesti eurą sumenko. Nepasotinamas
vartojimas bei darbo j÷gos trūkumas įsuko klasikinę darbo užmokesčio – kainų spiralę, kai did÷janti
infliacija formuoja naujus darbo rinkos lūkesčius, o kylant algoms stipr÷ja spaudimas kainų lygiui. Ženklų
poveikį VKI tur÷jo ir įsivyravusi energijos neš÷jų brangimo tendencija. Infliacijos tempai Lietuvoje 2008 m.
pasiek÷ nereg÷tą nuo 1997 m. lygį – birželio m÷nesį metinis suderinto vartojimo kainų indekso (SVKI)
pokytis sudar÷ 12,7 proc. Antrąjį 2008 metų pusmetį d÷l prasid÷jusios stagnacijos pasaulio rinkoje ir
ženkliai kritusių vidaus paklausos did÷jimo tempų, kainų augimas kiek aprimo – lapkritį min÷tas rodiklis
nusileido iki 9,3 proc., o 2009 m. numatomas tolesnis infliacijos silpn÷jimas.
Analizuojant ES struktūrin÷s paramos poveikį infliacijai dažnai minima, kad papildomi finansiniai srautai gali
reikšmingai prisid÷ti prie infliacijos tempų didinimo. Tačiau iki šiol Lietuvoje atlikti tyrimai neparod÷ didelio
ES struktūrin÷s paramos poveikio infliacijai. Tačiau atsižvelgiant į tokią galimybę, ES struktūrin÷s paramos
poveikis infliacijai nagrin÷jamas formuojant 2014-2020 laikotarpio paskirstymo prioritetų gaires.
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Finansų rinka
Finansų rinka 2004–2007 m. pasižym÷jo itin sparčia pl÷tra. Finansų rinkos ir, be abejo, pinigų rinkos
augimą didele dalimi l÷m÷ Lietuvoje pastebimai pager÷jusios kreditavimo sąlygos. Tam įtakos tur÷jo
trumpalaikiai (Europos centrinio banko sumažintos bazin÷s palūkanų normos) ir pastovesni veiksniai
(išaugęs šalies skolinimosi kredito reitingas, konkurencija bankų sektoriuje). Kreditai tapo prieinami vis
platesniam gyventojų ratui, kadangi bankai, nor÷dami pritraukti klientus, nuosekliai mažino paskolų gavimo
kliūtis – d÷l to vis daugiau gyventojų ir juridinių asmenų tenkino keliamus atitinkamus reikalavimus.
Bendrov÷ms ir gyventojams eurais išduodamų naujų banko paskolų vidutin÷ palūkanų norma 2005 m.
viduryje nukrito žemiau 3,7 proc. ECB nuo 2006 m. pradžios ÷mus nuosekliai kelti bazinę palūkanų normą
kreditai Lietuvoje prad÷jo brangti – min÷tų paskolų vidutin÷ palūkanų norma 2007 m. gale pasiek÷ 6 proc.,
o pernykštį rudenį priart÷jo prie 7 proc. Tačiau kitaip nei Latvijoje ar Estijoje, mūsų šalyje skolinimosi
karštlig÷ 2007 m. dar nerod÷ v÷simo požymių - per 2007 m. antrąjį pusmetį nefinansin÷ms įmon÷ms ir
gyventojams išduotų banko paskolų grynasis srautas buvo 46 proc. didesnis nei prieš metus.
Pav. 9. Privačiam sektoriui suteiktų paskolų grynieji srautai, metinis pokytis, proc.

Šaltinis: DnB NORD Bankas

Žvelgiant į šalies bankų sektoriaus skolinimo tendencijas akivaizdu, kad jų lūžis įvyko 2008 m. pradžioje d÷l blogo tarptautinių rinkų klimato, išaugusių skolinimosi kaštų ir vis gilesnio Lietuvos makroekonominio
nesubalansuotumo finansinio tarpininkavimo veiklos „kursas“ buvo pakeistas iš esm÷s. Galima drąsiai
konstatuoti „pigių pinigų“ ir patrauklių skolinimo sąlygų laikmečio pabaigą, nes šiandien – vešint pesimizmui
ir nemokumo paranojai – bankai kur kas atidžiau ir griežčiau vertina kiekvieną į juos besikreipiantį klientą.
Nors paskolų portfelis vis dar iš inercijos auga – rugs÷jį paskolų nefinansin÷ms korporacijoms ir namų
ūkiams portfelio metinis pokytis siek÷ 28 proc., tačiau apie užsisukantį pinigų „čiaupą“ byloja jau kuris
laikas smunkantys paskolų srautų rodikliai. Per 2008 metų devynis m÷nesius paskolų nefinansin÷ms
korporacijoms išduota 17 proc., o namų ūkiams – net 33 proc. mažiau nei prieš metus. Tai, kad
reikšmingos permainos Lietuvos bankų sektoriuje išryšk÷jo gerokai v÷liau nei kitose Baltijos šalyse, l÷m÷
mažesnis mūsų ekonomikos įsiskolinimo lygis (Pav. 10).
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Pav. 10. Paskolų portfolio segmentai 2008 m. I pusm., dalis BVP*, proc.

* Įvertis
** 2008 m. III ketv. duomenis

Šaltinis: DnB NORD Bankas

Pasikeitusias tendencijas demonstruoja ir pagrindinių pinigų agregatų statistika (Pav. 11): 2007 m.
pabaigoje Lietuvos pinigų pasiūlos P2 metinis augimo tempas buvo aukštesnis nei nominalaus BVP ir viršijo
21 proc., tačiau pra÷jusių metų rugs÷jį atitinkamas rodiklis tesiek÷ 9 proc. Dar staigesnį metinio pokyčio
smukimą demonstravo pinigai P1 – rudenį buvo fiksuotas metinis šio indikatoriaus sumaž÷jimas 3 proc.
Panašiu dydžiu, t.y. 3,8 proc. rugs÷jo m÷nesį, palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2007 m., smuko ir
oficialiosios tarptautin÷s atsargos. Pagrindinių pinigų agregatų padengimas oficialiosiomis atsargomis taip
pat sumaž÷jo: palyginus su 2007 m. pabaiga, oficialiųjų tarptautinių atsargų santykis su P1 sumaž÷jo 4,3
proc. punktais – iki 61 proc., o su P2 – atitinkamai 6,6 proc. punktais iki 35 proc. Nepaisant šių
prast÷jančių rodiklių, Lietuvos bankas ir toliau vykdo apyvartoje esančios nacionalin÷s valiutos kiekio
padengimo aukso atsargomis ir konvertuojamos užsienio valiutos rezervu įsipareigojimus.
Pav. 11. BVP ir pinigų agregatų metinis pokytis, proc.

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV ir Lietuvos bankas

Pokyčiai finansų rinkoje šiuo metu vertintini kaip aktualūs ES struktūrin÷s paramos paskirstymo kontekste.
Tačiau aktualumas yra trumpalaikis ir turintis poveikį esamos struktūrin÷s paramos paskirstymui. Šiuo metu
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d÷l sunkesnio finansinių išteklių prieinamumo ir pasikeitusios situacijos Lietuvos bei užsienio rinkose verslo
subjektų veiklos prioritetai pasikeit÷. Daugelis įmonių apriboja pl÷trą bei investicijas ir didesnį d÷mesį skiria
gyvybingumo palaikymui. Atitinkamai ES struktūrin÷ parama, skirta pl÷trai, investicijoms ar darbo našumo
didinimui tampa mažiau aktuali ir prieinama. Tokiu būdu pokyčiai finansų rinkoje toliau šiame darbe
analizuojami kaip veiksniai, darantys įtaką esamos ES struktūrin÷s paramos prioritetų perskirstymo
svarstymui.
Inovacijų ir MTTP rodikliai
Statistikos departamentas iki šiol pateik÷ tik 2002–2006 m. inovacijų pl÷tros rodiklius. Šiuo laikotarpiu
vyravo neigiamos tendencijos: inovatyvių įmonių dalis bendroje apyvartoje sumaž÷jo daugiau nei 7 proc.
punktais iki 52,3 proc. (ES rodiklis viršijo 73 proc.), panašiai sumenko ir min÷tų įmonių lyginamoji reikšm÷
pagal darbuotojų skaičių, siekusi 38 proc.
Analizuojant 2004–2006 m. tyrimo rezultatus apie informacijos šaltinių įtaką inovacijoms matyti, kad beveik
trečdalis įmonių naudingos informacijos naujiems inovaciniams projektams gavo iš vidinių pačios įmon÷s
šaltinių, tuo tarpu iš šalies universitetų ir valstybinių mokslo įstaigų – vos 6,6 proc. Mokslo tiriamuosius ir
technologijų pl÷tros (MTTP) darbus vykd÷ 44,1 procento inovacinių įmonių, MTTP paslaugas pirko 26,9
procento įmonių. Lietuvoje 2006 m. išlaidos inovacinei veiklai sudar÷ 873 mln. litų arba tik 1,6 proc. visų
inovatyvių įmonių apyvartos – iš jų beveik 27 proc. l÷šų buvo skirti vidiniams MTTP darbams atlikti ir 7,7
proc. – išoriniams MTTP darbams pirkti. Lyginant su ankstesniu tyrimu, pastarieji rodikliai gerokai ūgtel÷jo.
Statistikos departamento atliktų tyrimų duomenimis 2007 m. mokslinių tyrimų ir technologijų pl÷tros
darbams buvo skirta 803,1 mln. litų. Palyginus su 2006 m., išlaidos išaugo 145 mln. litų, t. y. 22,1
procento. Kaip ir pra÷jusiais metais, daugiau išlaidų MTTP patyr÷ aukštojo mokslo sektorius – 406,6 mln.
litų arba 50,6 procento visų MTTP išlaidų, verslo įmonių sektorius – 229,1 mln. litų (28,5%) ir valdžios
sektorius – 167,4 mln. litų (20,9%). Bendrosios Lietuvos išlaidos MTTP sudar÷ 0,82 procento BVP (2006 m.
– 0,79%). 2007 m. MTTP išlaidų santykis su bendruoju vidaus produktu (BVP) aukštojo mokslo ir valdžios
sektoriuose buvo 0,59 procento ir, palyginus su 2006 m., beveik nepakito (2006 m. – 0,57%). Verslo
sektoriuje santykis su BVP sudar÷ 0,23 procento (2006 m. – 0,22%). Nors MTTP išlaidų lygis Lietuvoje kiek
pakilo, tačiau jis išliko keliskart mažesnis nei priešakin÷se ES šalyse, ypač šiuo požiūriu atsilieka verslo
sektorius.
Patentinių paraiškų skaičius 2004–2007 m. Lietuvoje nuolat maž÷jo – 2007 m. jų buvo pateikta beveik
dukart mažiau nei 2004 m., o išradimų skaičius smuko dar daugiau.
Kad inovacijų ir MTTP srityje nepasiekta ženklesn÷s pažangos, liudija Pasaulio ekonomikos forumo tyrimai:
naujausiame konkurencingiausių pasaulio šalių sąraše Lietuva pagal konkurencingumo indeksą 2008 m.
pablogino tur÷tas pozicijas ir tarp 134 pasaulio valstybių už÷m÷ 44-ą vietą, o 2007 m. šios organizacijos
skelbtame atitinkamame sąraše Lietuva buvo 38-a iš 131 valstyb÷s. Lyginant šalis pagal inovatyvumą
Lietuvai 2008 m. atiteko tik 55-a vieta, o ypač prastai mūsų šalis įvertinta TUI ir technologijų perk÷limo
(vienas iš technologinio pasirengimo veiksnių) bei valdžios sektoriaus vykdomo aukštų technologijų
produkcijos įsigijimo (inovacijoms priskiriamas veiksnys) srityse – abiem atvejais 83-a vieta.
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos ūkio inovatyvumas išlieka žemas. To priežastys yra menkos
išlaidos MTTP, silpni ryšiai tarp verslo įmonių ir aukštojo mokslo įstaigų, menka valstyb÷s parama inovacijų
pl÷trai ir nesugeb÷jimas pritraukti ženklesnių TUI srautų į aukštesnių technologijų sektorių.
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Regionų duomenys
Žemiau lentel÷je pateikiami apskričių rodiklių ir atitinkamų šalies rodiklių santykiai rodo, kad ekonominio
išsivystymo netolygumai per 2004-2007 m. n÷ kiek nesumaž÷jo, veikiau priešingai. Labai pasikeit÷ tik
nedarbo lygio žem÷lapis, tačiau tai n÷ra labai svarbu, kadangi net blogiausias rodiklis (Panev÷žio
apskrityje) 2007 m. buvo gana žemas ir siek÷ tik 6,5 proc.
2008 m. tendencijos darbo rinkoje pasikeit÷ ir bedarbyst÷ ÷m÷ sparčiai did÷ti, tod÷l regioninis nedarbas jau
artimiausiu metu gali tapti sunkia socialine problema.
Lentel÷ 7. Regionų rodiklių santykis su šalies rodikliu, proc.

Regionas

BVP,
tenkantis
vienam
gyventojui
2004

2007

Vidutin÷s
disponuojamo
sios pajamos
vienam namų
ūkio nariui per
m÷nesį
2004

2007

Lietuvos
100.0
100.0
100.0
100.0
Respublika
Alytaus
69.3
65.5
87.1
91.5
apskritis
Kauno
94.8
96.3
101.0
98.7
apskritis
Klaip÷dos
102.7
102.6
99.4
101.7
apskritis
Marijampol÷s
63.7
60.3
97.7
91.8
apskritis
Panev÷žio
83.5
70.3
94.5
85.8
apskritis
Šiaulių
75.5
72.3
89.3
86.3
apskritis
Taurag÷s
50.6
47.0
85.8
85.0
apskritis
Telšių
88.0
83.5
92.2
93.5
apskritis
Utenos
86.9
78.1
86.8
82.9
apskritis
Vilniaus
146.8
154.9
115.9
121.5
apskritis
Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV

Nedarbo lygis

Užimtumo
lygis

Tiesiogin÷s
užsienio
investicijos,
tenkančios
vienam
gyventojui

Lietuviškos
kilm÷s prekių
eksportas,
tenkantis
vienam
gyventojui

2004

2007

2004

2007

2004

2007

2004

2007

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

140.4

76.7

90.0

94.1

19.7

23.9

63.0

61.8

90.4

97.7

102.9

102.0

58.2

55.2

87.7

110.7

111.4

95.3

98.9

99.2

96.5

72.4

119.5

170.9

60.5

46.5

102.1

103.4

12.8

4.9

47.0

55.3

110.5

151.2

97.2

93.4

52.7

19.6

83.5

84.5

110.5

102.3

95.3

94.8

11.4

11.8

60.1

51.4

78.1

79.1

102.0

95.8

3.4

4.7

27.7

32.2

90.4

100.0

99.2

100.6

140.0

321.4

595.4

398.5

107.9

102.3

94.6

100.2

25.8

18.1

48.3

50.9

97.4

104.7

103.4

103.9

248.0

233.1

62.2

61.8

Ekonominio išsivystymo regioniniai netolygumai išlieka aktuali tema ir tik÷tina, tad formuojant 2014-2020
metų struktūrin÷s paramos paskirstymo prioritetus reikalinga į tai atsižvelgti.
Makroekonomikos prognoz÷s
Šiuo metu Lietuvos ekonomika yra lūžio taške – spartaus ūkio augimo fazę keičia sąstingio ar nuosmukio
būsena, tod÷l net trumpalaik÷s prognoz÷s nepasižymi dideliu patikimumu, tai rodo ir nemenki skirtumai
tarp įvairių institucijų numatomų rodiklių. Kaip pažym÷jo TVF misijos Lietuvoje vadov÷ Catrion Purfield:
„Prognozuoti esant tokiai neapibr÷žtai situacijai labai sud÷tinga, nes netikrumas yra beprecedentiškai

didelis. Mes peržiūrime prognozes kas 6 savaites, ir daugiausia maž÷jančia linkme. Manau, TVF sausio
m÷nesį koreguos pasaulio prognozes. Lietuvai ekonomikos smukimą prognozuojame d÷l sud÷tingos
pad÷ties kreditų ir eksporto rinkose.“
Analogiškai elgiasi ir daugelis mūsų šalies analitikų grupių: SEB banko analitikai šių metų rugs÷jo m÷n.
paskelbtoje Lietuvos makroekonomikos apžvalgoje prognozavo, kad 2009 m. realaus BVP metinis pokytis
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sieks 4 proc., netrukus prognozę sumažino iki 2 proc., o gruodžio m÷n. ją nuleido iki -2 proc. Tokį pat
rodiklį numat÷ ir DnB NORD bankas (lapkritį) bei TVF, kuris gruodį gerokai pablogino savo lapkričio m÷n.
prognozę. Radikaliausiai atitinkamas projekcijas tik per du m÷nesius pakeit÷ Finansų Ministerija: nuo 1,5
proc. iki -4,8 proc. (gruodį). Nors pra÷jusių metų pabaigoje vis dar išliko optimistų, kurie ateinančiais
metais tik÷josi šalies ūkio pl÷tros (Lietuvos banko, Nordea, Swedbank analitikai), dauguma ekspertų jau
neabejojo, kad 2009 m. Lietuva patirs recesiją. Dabarties aktualiausias klausimas – kada šalies ekonomika
prad÷s atsigauti? Iš žurnalui Valstyb÷ į šį klausimą atsakiusių 151 ekonomistų net 78 nurod÷ 2011 m.
Kadangi tarp pasaulio ekspertų vyrauja nuomon÷, kad JAV ūkis sustipr÷s per vienerius ar dvejus metus, o
po to suaktyv÷s ir kitos rinkos, Lietuvos ekonomikos pl÷tra 2011 m. yra labai tik÷tina. Tačiau sąstingis
neužsitęs dar ilgiau tik tuo atveju, jei Vyriausybei pavyks parengti ir įgyvendinti efektyvų šalies ūkio
atgaivinimo planą.
Labai aktuali yra nedarbo lygio prognoz÷. Dauguma min÷tų vietinių institucijų numat÷ ženklų jo augimą,
tačiau visos pernai paskelbtos nedarbo lygio 2009 m. prognoz÷s neviršija 8 proc. Manytume, kad su
nemenka tikimybe gali išsirutulioti gerokai pesimistiškesnis scenarijus. Beje, užimtumo ir nedarbo rodiklių
prognozavimą labai apsunkina tai, kad n÷ra atlikta n÷ vieno išsamaus neapskaitomos emigracijos tyrimo.
Dauguma ekspertų tvirta įsitikinę, kad jau artimiausiu metu infliacijos spaudimas nusilps, o einamosios
sąskaitos deficitas ženkliai sumaž÷s.
Galima teigti, kad esama Lietuvos statistin÷ informacija apie ekonominę bei socialinę situaciją nesudaro
sąlygų ilgalaik÷ms prognoz÷ms ir n÷ra galimybių jos pagrindu suformuluoti pagrįstas prognozes ilgesniam
periodui. Tačiau ši analiz÷ leidžia teigti, kad esami pokyčiai aktualūs 2007-2013 metų ES struktūrin÷s
paramos paskirstymui. Tarp tokių reikia išskirti užimtumo lygio bei finansų rinkos pokyčius. Taip pat galima
teigti, kad 2008-2010 metų ekonominiai pokyčiai Lietuvoje ir Europoje gali tur÷ti reikšmingos įtakos
Lietuvos ūkio struktūrai bei suformuoti naujas sąlygas (jų šiuo metu numatyti n÷ra galimybių), kurios
reikalaus atitinkamų pakeitimų apsprendžiant ES struktūrin÷s paramos paskirstymo prioritetus.

2.1.2 Svarbiausi Lietuvos pl÷trai veiksniai
Šioje ataskaitos dalyje siekiama išanalizuoti Lietuvos ūkio raidos tendencijas įtakojančius pagrindinius
faktorius. Tam tikslui visų pirma apžvelgiami esami Lietuvos ūkio raidą apibr÷žiantys strateginiai
dokumentai, kuriuose nurodomos ūkio vystymosi gair÷s bei įvardinami pagrindiniai poveikio veiksniai.
Remiantis min÷tais dokumentais bei ekspertiniu vertinimu siekiama identifikuoti, kokie esminiai faktoriai bei
pokyčiai įtakoja dabartinį Lietuvos ekonomikos vystymąsi bei kokios sritys numatomos prioritetin÷mis ūkio
pl÷tros kryptimis. Be min÷tų vertinimų reikalinga atsižvelgti į ekonomikos raidos aktualijas. Ženklūs ūkio
vystymosi pokyčiai, stipri globalios ekonomikos procesų įtaka Lietuvos ūkiui bei su tuo susiję faktoriai keičia
ankstesnes tendencijas. Tad pagrindinių faktorių identifikavimas bei jų galimo poveikio vertinimas
reikalingas ne tik analizuojant 2014-2020 metų perspektyvą, bet ir numatant artimesnio laikotarpio
pasikeitimus. Juolab, kad ES struktūrin÷s paramos prioritetai, atsižvelgiant į šios dienos aktualijas, gali būti
modeliuojami, keičiamos struktūrin÷s paramos gavimo procedūros, tod÷l ES struktūrin÷s paramos poveikis
Lietuvos ekonomikos vystymuisi gali kisti.
Dokumente „Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tros iki 2015 metų ilgalaik÷s strategijos atnaujinimas“9
teigiama, kad šaliai svarbiausios vidaus ir išor÷s permainos yra:
• naryst÷ ES: europin÷ ekonomin÷ tvarka, platesn÷ rinka, struktūrin÷ parama ir kur kas geriau
atlyginamas darbas užsienyje;
• pablog÷jusi demografin÷ situacija;
9
„Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tros iki 2015 metų ilgalaik÷s strategijos atnaujinimas“ Taikomasis mokslinio tyrimo darbas pagal
2006 m. gruodžio 5 d. sutartį Nr. 8-835; su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija; Galutin÷ ataskaita
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•
•
•
•
•

spartus ekonomikos augimas: geresn÷s galimyb÷s investuoti ir spręsti socialines problemas, kurios
teb÷ra tokios pat opios;
nedarbo problemą pakeit÷ migracijos problema;
globalizacijos stipr÷jimas, pigios darbo j÷gos veiksnio silpn÷jimas;
padid÷jo žmogiškojo kapitalo svarba, žinių ekonomikos aktualumas;
įvyko ryškių struktūrinių pramon÷s ir statybos pokyčių, tačiau bendras technologinis lygis teb÷ra
žemas.

Dokumente taip pat pažymima, kad išlieka menka pažanga MTTP (išskyrus informacines technologijas)
svarbiausiose žmogiškųjų išteklių, finansavimo ir poveikio gamybai srityse.
Šalia min÷tų galima išskirti kelis papildomus, Lietuvai aktualius faktorius:
• Verslo ir namų ūkių lūkesčiai;
• Skolinimosi sąlygos;
• Nekilnojamojo turto aktyvumo lygis;
• Emigrantų siunčiamos l÷šos.
Remiantis pamin÷tais faktoriais buvo suformuluoti ES struktūrin÷s paramos paskirstymo 2007-2013 metais
prioritetai. Tačiau jau šiuo metu galima išskirti kelis veiksnius, kurie keičiasi iš esm÷s. Ypatingai tai aktualu
vertinant 2007-2013 metų laikotarpį.
Kaip svarbiausi pamin÷tini:
• Sul÷t÷jęs ūkio augimas Lietuvoje bei kitose Europos šalyse;
• Pasaulin÷ finansų kriz÷ ir pasunk÷jusios skolinimosi galimyb÷s;
• Did÷jantis bankrotų skaičius ir sparčiai augantis nedarbo lygis;
• Sumaž÷ję migracijos tempai.
Apibendrindami, jog šalies ekonomiką stipriau ar silpniau veikia daugyb÷ faktorių, žemiau trumpai
apžvelgsime šiuos veiksnius:
• Aplinkinių rinkų atvirumas ir pl÷tra;
• ES struktūrin÷ parama;
• Verslo aplinka (valstyb÷s institucijos ir kt.);
• Investicinis patrauklumas;
• Makroekonominis stabilumas;
• Infrastruktūra;
• Žmogiškieji ištekliai;
• Technologinis pasirengimas;
• MTTP ir inovacijų potencialas;
• Kreditų prieinamumas (banko paskolų gavimo sąlygos);
• Verslo ir namų ūkių lūkesčiai;
• Gyventojų emigracija (protų nutek÷jimas).
Aplinkinių rinkų atvirumas ir pl÷tra
Lietuva yra nedidel÷ atviros ekonomikos šalis, tod÷l ilgojo laikotarpio ūkio pl÷tros pagrindas yra eksportas.
Šaliai prisijungus prie ES, jos užsienio prekyba gavo naują stiprų impulsą, paspart÷jo prekių išvežimas ir
paslaugų užsieniečiams teikimas – 2006 m. bendro eksporto apimtis buvo apie 1,5 karto didesn÷ nei
2004m. Įvairūs tyrimai parod÷, kad būtent d÷l bendros rinkos efekto patirta didžiausia integracijos į ES
nauda, atsigavusi NVS šalių rinka bei laipsniškas paslaugų teikimo Europos Sąjungoje liberalizavimas
eksportuojančioms šalies bendrov÷ms teikia naujų galimybių. Tačiau d÷l Rusijos kriz÷s 1999 m. patirtas
ekonomikos nuosmukis vaizdžiai parod÷, kaip stipriai Lietuvos ūkį gali paveikti neigiami reiškiniai (importo
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maž÷jimas, protekcionistin÷s priemon÷s ir pan.) mūsų eksporto pagrindin÷se rinkose. Deja, šiuo metu
smunka importo paklausa ES (ypač Lietuvai itin svarbiose Baltijos valstyb÷se), su sunkumais susidūr÷ ir
NVS regionas. Tai drauge su energinga Azijos gaminių ekspansija verčia šalies įmones ieškoti naujų rinkų
bei skubiai kelti konkurencingumą.
ES struktūrin÷ parama
Kaip įtikinamai parod÷ įvairūs atlikti tyrimai,10 ES struktūrin÷ parama jau kelerius metus reikšmingai veik÷
Lietuvos ūkį. Tačiau jos svarba dar padid÷jo pastaruoju metu, kai d÷l finansų rinkose siaučiančios kriz÷s
įmonių modernizavimui gauti kreditus tapo itin sunku, o Vyriausyb÷ ÷m÷ karpyti investicijų programas. ES
Struktūrin÷s paramos efektyvumas dar padid÷s, jei teikimas bus supaprastintas ir paspartintas bei
maksimaliai siejamas su šalies ūkio konkurencingumo didinimu (plačiau aptariama 2.1.4.3 skyriuje).
Verslo aplinka (valstyb÷s institucijos ir kt.)
Verslo aplinką nusako daug požymių – politinis stabilumas, įstatymin÷ baz÷, viešojo sektoriaus paslaugų
kokyb÷, mokesčių sistemos efektyvumas, viešojo administravimo našta verslui, korupcijos lygis ir t.t.
Lietuvos naryst÷ ES įgalino sukurti stabilias ir prognozuojamas sąlygas ūkio funkcionavimui, tačiau užsienio
ekspertai nurodo daugelį sričių, kurios Lietuvoje yra problemiškos: įstatymo viršenyb÷s įtvirtinimas,
skaidresnis teismų darbas, korupcijos mažinimas, nuosavyb÷s (ir intelektualin÷s) apsaugos stiprinimas,
geresnis specialistų rengimas, viešojo administravimo efektyvinimas ir jo naštos verslui mažinimas, didesnis
lankstumas darbo santykių bei žem÷s panaudojimo reglamentavime ir kt. Min÷tame Pasaulio ekonomikos
forumo (PEF) tyrime Lietuvos biurokratijos neefektyvumas buvo įvardytas kaip viena didžiausių kliūčių
verslui, o valstybes ranguojant pagal jų institucijų vertinimą mūsų šaliai teko tik 55-a vieta. Nemažai
rekomendacijų, kaip pagerinti verslo aplinką Lietuvai yra pateikęs Pasaulio bankas.
Apibendrinant, viešojo sektoriaus efektyvinimas ir jo darbuotojų geb÷jimų stiprinimas ypač skatintų šalies
ūkio konkurencingumo kilimą.
Investicinis patrauklumas
Statistiniai duomenys, ekspertų ir verslininkų pasisakymai liudija, kad pastaraisiais metais Lietuvos
investicinis patrauklumas gerokai sumaž÷jo ir tai yra viena pagrindinių priežasčių, kod÷l šalies ekonomika
smunka sparčiau nei tik÷tasi. Analizuodami materialinių investicijų statistinius duomenis pastaraisiais metais
matome daug panašumų su eksporto rodikliais: nebloga dinamika, tačiau darbo našumo augimui nepalanki
struktūra – vyrauja statyboms skirtos l÷šos, o į produktyviąsias gamybos priemones (įrengimus ir
transportą) Lietuvoje investuojama mažesn÷ BVP dalis nei daugelyje naujųjų ES šalių. Min÷jome, kad
pastaruoju metu vis labiau išryšk÷ja TUI srautų į Lietuvą santykinio maž÷jimo tendencija, tuo tarpu
kaimynin÷s šalys (Lenkija, Latvija) džiaugiasi jų augimu. Tenka konstatuoti, kad Lietuva pralaimi
konkurencinę kovą d÷l tiesioginių užsienio investicijų, o jų srautas į AVAT sektorių ir į informacines
technologijas pastaraisiais metais visiškai išseko.
Investicinis klimatas labai priklauso ne tik nuo kitų čia nagrin÷jamų veiksnių (verslo aplinkos, darbo j÷gos),
jį stipriai pagerina ir kryptingi Vyriausyb÷s veiksmai – investicinių paskatų sistema, numatanti valstyb÷s
paramos teikimą investiciniams projektams, tenkinantiems suformuluotus kriterijus (investicijos į aukštas
technologijas, orientuotos į eksportą, sukuriančios gerai apmokamas darbo vietas, diegiančios inovacijas ir
pan.), valstyb÷s parama klasterizacijos procesams pramon÷je ir pan. Taikant šias priemones verta
atsižvelgti į kitų šalių – Čekijos, Slovakijos, Slov÷nijos patirtį.

10

Pavyzdžiui, „Lietuvos integracijos į ES poveikio Lietuvos ekonomikai 2002 – 2006 metais (ex-post)_vertinimas“, atliktas 2007 m.
gruodį LR Vyriausyb÷s užsakymu; taip pat 2007 m. gegužę Europos Komisijos parengta Ketvirtoji ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos
ataskaita.
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Tolimesn÷ eksporto bei viso ūkio raida iš esm÷s priklauso nuo investavimo procesų. Siekiant ilguoju
laikotarpiu išlaikyti aukštą ūkio augimo tempą, būtina vykdyti energingą valstyb÷s ekonominę politiką,
nukreiptą į eksporto ir investicijų skatinimą.
Makroekonominis stabilumas
Tai labai svarbus ekonomikos pl÷tros veiksnys, kuris buvo būdingas Lietuvai paskutinį dešimtmetį. Tačiau
pastaruoju metu pad÷tis gerokai pablog÷jo – didel÷ infliacija, išlaidi fiskalin÷ politika ir labai išaugęs
užsienio prekybos deficitas suk÷l÷ finansų rinkų nepasitik÷jimą Lietuvos ūkio perspektyvomis bei pinigų
sistemos tvarumu, nusmukd÷ lūkesčius. Nenuostabu, kad pagal makroekonominį stabilumą 2008 m. PEF
mūsų šaliai skyr÷ tik 52-ą vietą. Išlaikyti makroekonominį stabilumą yra pirmaeilis Vyriausyb÷s uždavinys.
Tam reikia ne tik riboti Valdžios sektoriaus vartojimą, bet ir stabdyti spartų bedarbyst÷s augimą, pad÷ti
smulkiam ir vidutiniam verslui atlaikyti pernelyg staigiai pablog÷jusias sąlygas (nutrauktas kreditavimas,
paklausos smukimas).
Infrastruktūra
Šis veiksnys iki šiol dar÷ teigiamą poveikį – infrastruktūros bendras lygis nebuvo žemesnis nei šalies
ekonomikos lygis. Atliktose sociologin÷se apklausose įmonių vadovai infrastruktūrą vertina palankiai.
Pagrindiniai Lietuvos pramon÷s centrai yra tarpusavyje sujungti 4 juostų keliais, atitinkančiais visus
Europos Sąjungos standartus. Lietuvoje veikia keturi tarptautiniai aerouostai, neužšąlantis Baltijos jūros
pakrant÷s uostas. Išpl÷toti elektros ir gamtinių dujų tinklai. Lietuva turi gerą fiksuoto ir mobiliojo ryšio
infrastruktūrą, teikiamos plačiajuosčio interneto ir kabelin÷s televizijos paslaugos.
Tačiau n÷ra europinių geležinkelio v÷žių, geležinkelio infrastruktūra yra pasenusi, neefektyvi atskirų
transporto rūšių sąveika. Silpnai išvystytas infrastruktūros paj÷gumas logistikos paslaugoms teikti stabdo
efektyvią atskirų transporto šakų sąveiką, pl÷tojant multimodalinio transportavimo paslaugas. Vandens
transporto ir civilin÷s aviacijos infrastruktūra savo techniniais parametrais gerokai atsilieka nuo ES šalių
senbuvių lygio ir netenkina augančių vartotojų (keleivių ir aviakompanijų) poreikių. Lietuva atsilieka ir pagal
saugaus eismo priemonių kiekį bei jų diegimo tempus.
Energetikos sistema integruota ne į ES, bet į NVS, dujų ir elektros tinklai beveik neturi tiesioginių sąsajų su
Vakarų Europos ar Skandinavijos energetikos sistemomis, o vietinių energijos išteklių yra mažai. Didel÷
dalis šilumos ir vandens tiekimo infrastruktūros yra pasenusi.
Nors Lietuvoje sparčiai auga informacinių ir elektroninių ryšių technologijų (IRT) skaičius, vis dar išlieka
gana didel÷ IRT naudojimo atskirtis – pagrindin÷ kompiuterių ir Interneto vartotojų dalis yra jauni žmon÷s,
gyvenantys didmiesčiuose. Viešųjų paslaugų (ypač sveikatos priežiūros srityje) perk÷limo į Internetą lygis
teb÷ra gana žemas.
Min÷tame PEF tyrime Lietuva pagal infrastruktūrą už÷m÷ kiek žemesnę vietą nei bendrame reitinge, ypač
prastai buvo įvertinta oro transporto infrastruktūra – 72-a vieta (Latvija 36-a, Estija 51-a).
Taigi jei mūsų šalies infrastruktūra nebus ženkliai pagerinta, artimiausiu metu ji ims stabdyti ūkio pl÷trą.
Žmogiškieji ištekliai
Siekiant sukurti palankią ir į augimą orientuotą investicinę aplinką bei pasiekti aukštą pasaulinio
konkurencingumo lygį, Lietuvai būtina atlikti kokybinį šuolį, pereiti prie aukštesnio lygio ekonomikos. Tam
reikia tinkamo žmogiškojo kapitalo, pasirengusio perimti geriausias naujas technologijas ir šiuolaikiškas
valdymo koncepcijas. Vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių šalies konkurencingumą tarptautiniu mastu,
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yra darbo j÷gos kokybiniai rodikliai ir darbuotojų geb÷jimas persikvalifikuoti, tobul÷ti bei siekti didesnio
darbo produktyvumo.
Šalyje yra daug kvalifikuotų specialistų, darbo j÷gos kaina konkurencinga, tačiau pastaruoju metu
jaučiamas vis aštresnis jos stygius. Pasaulio bankas 2004 m. atliktame tyrime nurod÷, kad darbdaviams yra
nelengva susirasti tinkamus darbuotojus, nors nedarbo lygis tuomet buvo gana aukštas. Per paskutinius
kelerius metus pad÷tis gerokai pablog÷jo: EKT grup÷s 2007 m. vykdyta įmonių vadovų apklausa parod÷,
kad nepakankami žmogiškieji ištekliai yra vienas reikšmingiausių neigiamų verslo pl÷tros veiksnių, panašios
ir kitų tyrimų išvados. Tinkamai paruoštos darbo j÷gos trūkumas tapo kone pagrindine kliūtimi TUI
pritraukimui į Lietuvą, nes užsienio technologijų ir įgūdžių pasklidimas šalies ūkyje įmanomas tik tuo atveju,
jeigu žmogiškojo kapitalo kokyb÷ ir imlumas yra tinkamo lygio.
Išsivysčiusios šalys lenkia Lietuvą pagal darbo j÷gos kokybę - išsilavinimo lygį, aukštos kvalifikacijos
specialistų skaičių, darbo j÷gos mobilumą. Mūsų šalyje nepakankamai greitai daug÷ja labiausiai
kvalifikuotų, susijusių su mokslui imlių gamybos šakų pl÷tote, darbuotojų. Tam neigiamos įtakos turi
intensyv÷janti darbo j÷gos migracija – protų nutek÷jimas ateityje gali ženkliai susilpninti šalies intelektinį
potencialą. Tačiau pagrindin÷ atsilikimo priežastis glūdi nereformuotoje aukštojo mokslo ir profesinio
rengimo sistemoje. Tod÷l Pasaulio banko min÷toje studijoje akcentuota, kad švietimo ir mokslo kokyb÷s
gerinimas – pagrindin÷ Lietuvos ekonomikos konkurencingumo sąlyga.
Technologinis pasirengimas
Lietuvos atsilikimas nuo priešakinių šalių technologijų srityje vis dar išlieka didžiulis – darbo našumas
apdirbamojoje gamyboje yra kelis kartus žemesnis. Nors PEF 2008 m. Lietuvai skyr÷ gan aukštą 38-ą vietą,
mūsų šalis gerokai atsiliko nuo Estijos (17) ir tik nežymiai lenk÷ Latviją (41). Reikia spartinti naujų
technologijų ir priešakinių verslo modelių per÷mimą iš išsivysčiusių kraštų perkant įrengimus ir
modernizuojant esamą gamybą, siekiant aukštesn÷s prid÷tin÷s vert÷s kūrimo visuose ūkio sektoriuose - tai
gerintų ekonomikos konkurencingumą ir skatintų jos pl÷trą. Lietuvos laukia ilgas kelias, vejantis ES pagal
darbo našumą, tuo labiau, kad ir kitos šalys nesnaudžia. Pasaulyje vyksta beprecedentis produktyvumo
sprogimas, kurį l÷m÷ nauji valdymo metodai, moderniosios technologijos ir darbo automatizavimas.
MTTP ir inovacijų potencialas
Visuotinai pripažįstama, kad inovacijos yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių šalies konkurencingumo
did÷jimą. Inovacijos inspiruoja naujas inovacijas, taip sukurdamos ekonomikos augimo ratą.
Moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra yra inovacijų sistemos baz÷, tod÷l be jų vystymosi vargiai įmanoma
bendra ūkio pl÷tra. Min÷jome, kad MTTP ir inovacijų potencialas Lietuvoje gan÷tinai žemas. Tai lemia
menkos išlaidos MTTP, silpni ryšiai tarp verslo įmonių ir aukštojo mokslo įstaigų, menka valstyb÷s parama
inovacijų pl÷trai ir nesugeb÷jimas pritraukti ženklesnių TUI srautų į aukštesnių technologijų sektorių. Šalyje
n÷ra efektyvaus bendradarbiavimo tarp akademin÷s bendruomen÷s ir verslo įmonių, menka ir nusid÷v÷jusi
mokslinių tyrimų baz÷.
Kad inovacijų ir MTTP srityje nepasiekta ženklesn÷s pažangos, liudija ir Pasaulio ekonomikos forumo
tyrimai: naujausiame konkurencingiausių pasaulio šalių sąraše Lietuva pagal konkurencingumo indeksą
2008 m. pablogino tur÷tas pozicijas ir tarp 134 pasaulio valstyb÷s už÷m÷ 44-ą vietą, o 2007 m. šios
organizacijos skelbtame atitinkamame sąraše Lietuva buvo 38-a iš 131 valstyb÷s. Lyginant šalis pagal
inovatyvumą, Lietuvai 2008 m. atiteko tik 55-a vieta, o ypač prastai mūsų šalis įvertinta TUI ir technologijų
perk÷limo (vienas iš technologinio pasirengimo veiksnių) bei valdžios sektoriaus vykdomo aukštų
technologijų produkcijos įsigijimo (inovacijoms priskiriamas veiksnys) srityse – abiem atvejais 83-a vieta.
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Lietuva pasižymi patenkinamais inovacijų į÷jimo rodikliais (jaunimo išsilavinimo lygis, išlaidos aukštajam
mokslui ir kt.) ir itin prastais inovacijų iš÷jimo rodikliais (aukštų technologijų dalis eksporte, patentų
skaičius ir pan.). Tai rodo, jog Lietuvos inovacijų sistemos efektyvumas yra menkas.
Kreditų prieinamumas
Bankin÷ sistema ir galimyb÷s gauti kreditą yra tokio lygio, kuris labiau vertinamas pozityviai nei negatyviai.
Finansinis sektorius Lietuvoje yra stiprus ir turi pakankamą nuosavą kapitalą saugios jo veiklos užtikrinimui.
Lietuvos įmon÷ms finansavimo šaltiniai n÷ra pagrindin÷ problema, nors pastaruoju metu d÷l pasaulio
finansų kriz÷s ji labai paaštr÷jo. Būtent gera banko kreditų sistema didele dalimi l÷m÷ paskutiniųjų kelerių
metu stiprų ekonomikos augimą, tačiau naujausiame tyrime PEF ženkliai pablogino Lietuvos poziciją pagal
šį faktorių.
Vis d÷lto, nepaisant sparčios pl÷tros, Lietuvos finansin÷ sistema išlieka nedidel÷, lyginant ją su to paties
išsivystymo lygio regiono šalimis. Pasaulio banko min÷tame tyrime nurodoma, kad inovacijų finansavimas
(rizikos kapitalo investicijos), ypač ankstyvuosiuose įmon÷s veiklos etapuose mūsų šalyje iš esm÷s
neegzistuoja. Ši problema akcentuojama ir Lietuvos ūkio pl÷tros ilgalaik÷je strategijoje: neišvystytas ir

neprieinamas rizikos kapitalas stabdo naujų technologijų bendrovių kūrimąsi ir pl÷trą, komerciniai bankai
neteikia paskolų tokioms įmon÷ms d÷l per didel÷s rizikos, Lietuvoje dominuoja bankai, o finansinių
priemonių rinka n÷ra pakankamai išpl÷tota. Taigi rizikos kapitalo fondų vystymas yra labai aktualus.
Verslo ir namų ūkių lūkesčiai
Lietuvoje, kaip ir kitose šalys, egzistuoja stiprus abipusis ryšys tarp lūkesčius atspindinčių statistinių
ekonomikos pasitik÷jimo indeksų ir pagrindinių makroekonomikos rodiklių. Susidarius neigiamiems
lūkesčiams krenta nekilnojamojo turto sandorių skaičius ir kainos, maž÷ja investicijos bei vidaus vartojimas.
Siekiant stabilumo, reikia daugiau d÷mesio skirti šalies ūkio raidos analizei ir prognozavimui bei tyrimų
rezultatų paskelbimui kuo platesniam gyventojų ir įmonių ratui – tai sukurtų sąlygas adekvačiam lūkesčių
formavimuisi.
Gyventojų emigracija
Lietuva, regis, pirmauja visoje ES pagal gyventojų emigracijos mastą. Šio proceso poveikis ekonomikai yra
nevienareikšmis: emigrantų į t÷vynę siunčiamos l÷šos skatina vartojimą, mažina nedarbo lygį ir taip
susilpnina socialinę įtampą, mažina einamosios sąskaitos deficitą (apskaitytos privačių asmenų iš užsienio
pervestos l÷šos 2007 m. siek÷ 3 proc. BVP), tačiau emigracija sekina darbo j÷gos išteklius, smukdo ūkio
konkurencingumą, blogina investicinį klimatą. Ypač neigiamas reiškinys yra kvalifikuotų specialistų ir
perspektyvaus jaunimo išvykimas dirbti ir/ar mokytis į užsienį, kurių didžioji dalis į Lietuvą nebegrįžta. Protų
nutek÷jimas ateityje gali ženkliai susilpninti šalies intelektinį potencialą. Iš dalies d÷l darbo j÷gos migracijos
įtakos mūsų šalyje l÷tokai daug÷ja labiausiai kvalifikuotų, susijusių su mokslui imlių gamybos šakų pl÷tote,
darbuotojų. Ekspertai vieningai sutaria, kad pastaruoju metu emigracijos neigiamas poveikis šalies ūkio
raidai buvo daug stipresnis nei teigiamas.
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuva, kaip maža valstyb÷, išliks labai priklausoma nuo išor÷s veiksnių.
Ekonomin÷ pad÷tis Europoje bei NVS šalyse, struktūriniai pokyčiai šiose rinkose iš esm÷s lems Lietuvos
vystymąsi ir suteiks arba apribos naujas galimybes. Tačiau vertinant Lietuvos perspektyvas reikalinga
akcentuoti ir vidinius veiksnius, tarp kurių svarbiausi būtų verslo aplinka (tuo pačiu ir investicinis
patrauklumas), infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai bei technologinis pasirengimas ir inovacijų diegimas.
Kreditų prieinamumas sunkiai prognozuojamas, tačiau šis veiksnys išlieka aktualus. Analizuojant galimus
2014-2020 metų ES struktūrin÷s paramos prioritetus daroma prielaida, kad min÷ti veiksniai bei su jais
susijusių veiklų tobulinimas iš esm÷s išliks aktualūs.
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2.1.3 Lietuvos ūkio raidą po 2013 m. įtakosiantys pagrindiniai faktoriai
Pasaulio ūkio raidos tendencijos
Siekiant atsakyti į klausimą, kokiais veiksniais bei priemon÷mis tur÷tų būti grindžiama Lietuvos ekonomikos
pl÷tra ateityje, svarbu suprasti, kokios yra pasaulin÷s ekonomikos pl÷tros tendencijos. Dauguma futurologų
sutaria, kad stipr÷s šie Lietuvos raidai svarbūs procesai:
• tolesnis prekybos liberalizavimas ir prekybos su trečiosiomis šalimis apribojimų panaikinimas
pasaulyje ir ES;
• laipsniškas subsidijų panaikinimas;
• kapitalo jud÷jimo intensyv÷jimas bei sparti tiesioginių užsienio investicijų pl÷tra;
• darbo j÷gos jud÷jimo intensyv÷jimas.
Globalizacijos procesas tur÷tų stipr÷ti, nors stebimos ir protekcionistin÷s politikos apraiškos. Vis labiau
ryšk÷ja tarpregionin÷s prekybos mastų augimas. Regionin÷s prekybos modelį keičia daugiasluoksn÷ ir
daugiatinkl÷ prekyba. Rinkoms globalizuojantis tikrieji prekybos subjektai yra ne šalys, o bendrov÷s ir jų
tinklai. Tai rodo, kad didelių ir mažų bendrovių tikslas yra prekiauti visame pasaulyje – tiesiogiai arba per
ryšius su pasaulin÷je rinkoje veikiančiais tinklais.
Prof. V.Snitka akcentuoja, kad globaliame ekonominiame tinkle finansiniai ir žmogiškieji ištekliai
koncentruojami tinklo mazguose. Lokalus ekonominis mazgas (angl.: economy hub) gali atsirasti tik tuo
atveju, jeigu regione yra tankus socialinių - ekonominių komunikacijų tinklas, intensyviai sąveikaujantis su
globaliu tinklu.
Norint pasinaudoti besiformuojančia pasauline ekonomine - geografine situacija Lietuvos ekonominei
pl÷trai, svarbu yra suvokti vykstančių procesų esmę. V.Snitkos nuomone, nors ES buvo sukurta
orientuojant jos politiką į visų Europos regionų tolygią pl÷trą, akivaizdu, kad vystantis ES išryšk÷jo proceso
laim÷tojai ir pralaim÷tojai. Išsipl÷tusioje Europoje diferenciacija tarp regionų, matyt, stipr÷s, atskirų
valstybių vietin÷ politika tur÷s didel÷s įtakos jų s÷kmei konkurencin÷je kovoje.
Pasaulyje tebevyks prekių ir paslaugų gamybos, paskirstymo bei vadybos internacionalizavimo procesas. Jį
sudaro trys tarpusavyje susiję faktoriai: tiesioginių užsienio investicijų (TUI) did÷jimas, tarptautinių
bendrovių kaip svarbiausių gamintojų pasaulin÷je ekonomikoje vaidmens stipr÷jimas ir tarptautinių
gamybos tinklų formavimasis.
Lietuvos galimyb÷s atsidurti daugianacionalinių bendrovių interesų zonoje kol kas apsiribojo „Mažeikių
nafta“. Tod÷l natūralu, kad TUI į kitas Lietuvos pramon÷s sritis beveik neateina. Globaliame gamybos tinkle
Lietuva pagal savo geopolitinę pad÷tį yra nuošal÷je. Tai, kad Lietuvoje maž÷ja tiesioginių užsienio
investicijų, yra esminis signalas: matyt, Lietuvos kaip ekonominio mazgo ryšiai su globaliu gamybos tinklu
silpn÷ja. Taigi vidiniu vartojimu, žemos prid÷tin÷s vert÷s gamyba besiremianti Lietuvos ekonomika neturi
strategin÷s pl÷tros perspektyvos, nepaisant spartaus BVP augimo pastaruoju metu.
Tenka pritarti V.Snitkai – kad Lietuva atsidurtų finansinių ir globalių vert÷s kūrimo srautų trajektorijos
zonoje, reikia suvokti vert÷s tinklų formavimosi tendencijas Baltijos regione, sudaryti globalių tinklų
(tiekimo grandinių, vert÷s kūrimo, paslaugų, darbo j÷gos) srautų žem÷lapį ir imtis priemonių daryti įtaką ir
išnaudoti efektyviausių srautų kryptis. Tam reikia aktyviai dalyvauti Baltijos regiono viešojo ir verslo
sektoriaus kooperacijos organizacijose. Jei globalių investicinių srautų kryptis priešinga nei kryptis kurių
nors Lietuvos įmonių veiklos srityje, vargu ar Lietuva yra paj÷gi pakeisti šių srautų kryptį.
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Naujų pasaulio ekonomin÷s galios centrų iškilimas
Spartus globalizavimas sukuria ne tik naujų galimybių, jis meta iššūkius politikos planuotojams. Ypač sparti
technologijų kaita, komunikacijų ir transportavimo kaštų kritimas, geografinių ir prekybinių barjerų
maž÷jimas, did÷janti konkurencija iš senųjų ir iš naujųjų šalių, tokių kaip Kinija, Indija ar Rusija Lietuvos
ekonomikos planuotojams kelia didelius iššūkius, kaip pasinaudoti šiais naujais ekonomikos augimo
šaltiniais.
Po 10 metų ar net anksčiau Kinija taps antrąja valstybe pagal ekonominį lygį, tarp pirmaujančių valstybių
atsidurs ir Indija. D÷l ypač didelių investicijų 1992 – 2007 m. Kinijos BVP vidutinis metinis augimas viršijo 9
proc. Naujų centrų atsiradimas gali iš esm÷s pakeisti atskirų šalių gaminių konkurencingumą. Toliau
šalinant prekybos kliūtis, Kinijos ir Indijos prek÷s bei paslaugos gali prad÷ti dominuoti tarp vidutin÷s
kokyb÷s ir mažų kainų gaminių ir išstumti ES bei JAV gamintojų gaminius. Nedaug tokių prekių gamintojų iš
dabartinių išsivysčiusių šalių atlaikys konkurenciją, tod÷l jos, siekdamos išgyventi, turi kilti vert÷s grandine
aukštyn.
Prieš kurį laiką pasirod÷ labai įdomi futurologin÷ studija „Pasaulio raidos tendencijos 2025 m.:
transformuotas pasaulis“, kurią pristat÷ Amerikos nacionalin÷ žvalgybos taryba. Studijos autoriai pažymi:
„Kinija per ateinančius dvidešimt metų taps įtakingesn÷ už bet kurią kitą šalį. Jeigu dabartin÷s tendencijos
tęsis, 2025 m. Kinija tur÷s antrą pagal dydį ekonomiką pasaulyje ir bus labai stipri karine prasme. (...)
Rusija turi potencialo tapti turtingesne, galingesne ir savimi pasitikinčia 2025 m., jeigu investuos į
žmogiškąjį kapitalą, išpl÷s ir diversifikuos savo ekonomiką ir integruosis į pasaulinę rinką.“ Taip pat tyrimo
autoriai pažymi, kad šioms šalims išeitų į naudą didesnis demokratizacijos lygis, bet pernelyg šio veiksnio
nesureikšmina, nes Rusijos ir Kinijos pasirinkti raidos modeliai taip pat duoda palyginti gerų rezultatų.
Rusijai energetika yra palaima ir pražūtis. Aukštos naftos ir dujų kainos duoda didžiulį pelną, bet mažina
reformų poreikį (tipiškas „naftos valstybių“ kompleksas). Atsižvelgiant į dabartinę globalią ekonominę krizę
galima prognozuoti, kad energetinių resursų kainų kritimas yra laikinas reiškinys ir po tam tikro (kelerių
metų) laikotarpio (kurį Rusija tur÷tų išgyventi d÷l sukauptų rezervų) jos v÷l kils, nes did÷s jų paklausa. Kaip
tvirtina daugelis įtakingų ekspertų ir analitinių centrų, pigių resursų laikai iš tikrųjų baig÷si. Žinoma Rusijos
situaciją gali pabloginti naujų energijos šaltinių atradimas, bet, kaip rašo studijos autoriai, „deja, visos
šiandien÷s technologijos vis dar negali iš esm÷s pakeisti tradicin÷s energetin÷s architektūros. Tod÷l 2025m.
naujos energetin÷s technologijos tikriausiai nebus komerciškai pelningos ir paplitusios.“ Jie priduria, kad
pasaulis pamažu pereis nuo naftos prie dujų, „švarių“ anglių ir kitų alternatyvų, bet v÷lgi – Rusija turi
didžiules dujų ir anglių atsargas (o kur dar tyro vandens atsargos, kurių kaina ateityje gali prilygti auksui).
Trumpai sakant, esant resursų deficitui Rusija turi geras perspektyvas.
ES ekonomikos transformacijos
Kaip mes gyvensime ir dirbsime 2020 m.? Kokios bus visuomen÷s vertyb÷s? Kuo bus grindžiamas
ekonomikos augimas Europoje? Atsakymų į šiuos klausimus 2005 m. ieškojo tarptautin÷ technologijų
kompanija "Siemens AG". Apklausus per 100 ekspertų ir atlikus tyrimus, bendradarbiaujant su Vokietijos
verslo tyrimų bendrove "TNS Infratest", visuomenei buvo pristatyta studija, pavadinta "2020-ųjų
horizontai" (Horizons 2020). Joje apibendrinta įvairių sričių ekspertų nuomon÷ apie ekonomikos, politikos,
technologijų tendencijas 2020-ųjų Europoje. Pateikiami du galimi ateities scenarijai.
Pagal pirmąjį scenarijų 2020-aisiais Europoje gyvuos stiprios nacionalin÷s valstyb÷s. Jos s÷kmingai užtikrins
visuomen÷s saugumą, lygias galimybes ir laisvę. Valstyb÷ reguliuos daugelį sričių, ypač švietimo ir
sveikatos apsaugos. Verslas vadovausis ilgalaikiu planavimu, daug d÷mesio skirs socialinei atsakomybei bei
visuomen÷s gerovei.
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Jei įvykių raida bus artimesn÷ antrajam scenarijui, 2020 metų Europoje vyraus laisvoji rinka, o valstyb÷s
vaidmuo bus minimalus. Verslas nuolat susidurs su pokyčiais ir vadovausis trumpalaikiu planavimu.
Visuomen÷ bus mobili ir lanksti, pagrindine žmonių vertybe taps asmenin÷ nauda.
Rengdami scenarijus ekspertai sutar÷, kad bus 10 pagrindinių ateities tendencijų:
1) plis globalizacija;
2) ilg÷s gyventojų amžius;
3) maž÷s gimstamumas;
4) moterys atliks vis svarbesnį ekonominį ir visuomeninį vaidmenį;
5) bus galimyb÷ laisvai rinktis gyvenimo būdą;
6) augs virtualios bendruomen÷s reikšm÷;
7) dar labiau susipins komunikacijos priemon÷s;
8) gyventojai bus mobilesni;
9) augs migracija į Europą;
10) spart÷s technologijų raida ir trump÷s produkto gyvavimo ciklas.
Vyriausyb÷s bus suinteresuotos subsidijuoti tyrimus ir technologijų pl÷trą. Kadangi valstyb÷s bus
pasirengusios remti labai rizikingus projektus, verslo sektorius prad÷s drąsiau ir daugiau investuoti į
technologijų inovacijas. Vyriausyb÷ms remiant technologijų raidą bus reikalingos vis didesn÷s naudojimosi
kompiuteriais galimyb÷s.
Labiau tobul÷s biotechnologijos, jos pad÷s spręsti visuomen÷s sen÷jimo problemą. Biotechnologija virs
mokslu, apimančiu daug disciplinų.
Paslaugų sektoriaus svarba išaugs. Itin paklausios taps profesijos, susijusios su informacijos valdymu,
išaugs asmeninių paslaugų sektoriaus (pavyzdžiui, slaugos arba saugos tarnybų) darbuotojų paklausa.
Išryšk÷s didelis darbo rinkos lankstumas, darbuotojų mobilumas, ilg÷jantis pensinis amžius. Kompanijos
dažniausiai tur÷s tam tikrą skaičių nuolatinių darbuotojų ir laikinai dirbančių pagalbininkų. Taps įprasta, kad
vienu metu tas pats darbuotojas gal÷s dirbti keliose įmon÷se. Darbuotojams bus nesunku derinti savo
darbo laiką. Išaugus mobilumui, dalį darbo bus galima atlikti namuose.
Taps neįprasta dirbti vienoje kompanijoje daug metų, vis labiau plis reiškinys keisti darbovietes, o kartais –
ir savo veiklos sritis. D÷l siekio tobul÷ti nuolatinis mokymasis virs būtinybe.
Žmon÷s bus linkę keisti darbo vietą daug dažniau nei dabar. Įprasta taps, kad įmon÷s darbuotojai dirbs
skirtingose pasaulio šalyse. Dažnai įvairūs projektai bus įgyvendinami skirtingose valstyb÷se.
Europos gyventojų darbo laikas ir darbingumo periodas padid÷s, tačiau jiems nebereiks dirbti taip
intensyviai kaip anksčiau. Verslo kompanijos sieks tinkamai subalansuoti savo personalo darbo laiką ir
laisvalaikį, darbuotojai gal÷s keletą valandų darbo dienos metu skirti savo asmeniniams reikalams tvarkyti.
Naujos rinkos susiformuos švietimo, sveikatos apsaugos, saugumo, logistikos ir mobilumo srityse. Kapitalas
bus naudojamas naujoms technologijoms diegti.
Susiformuos dvejopa rinka - pigių ir brangių prekių. Produkto gyvavimo ciklas nuolat trump÷s. Siekdamos
įveikti šią konkurenciją, kompanijos stengsis kurti išskirtinius produktus ir skatinti paslaugas.
Pagrindiniai naujovių poreikiai kils d÷l būtinyb÷s būti mobiliam, nuolat pasiekiamam, bet kada tur÷ti
galimybę gauti naujausią informaciją. Daugiausia šansų įsitvirtinti rinkoje tur÷s greitą naudą teikiančios ir
reikalaujančios trumpo pl÷tros periodo technologijos.
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Būtinyb÷ tobulinti išskirtinius pardavimo pasiūlymus, didelis inovacijų poreikis, trumpas prekių gyvavimo
ciklas reikalaus greitai prieinamo kapitalo. Taigi verslo kompanijos taps labiau priklausomos nuo finansinių
institucijų nei anksčiau.
Globalios ekonomikos arenoje bus palaikomi glaudūs prekybos ryšiai tarp Europos, Šiaur÷s ir Pietų
Amerikos bei Azijos. Tačiau Europos pastangos konkuruoti su tokiomis valstyb÷mis kaip Kinija ir Indija bus
s÷kmingos tik iš dalies. Tai lems Europos ekonominių prioritetų kaitą. Pramon÷s pozicijas perims prekyba ir
paslaugų teikimas.
Europos ekonominei šerdžiai priklausančios valstyb÷s iš esm÷s koncentruosis į žinių, prekybos ir paslaugų
sektorius. Kapitalas ir inžinerin÷s prek÷s (pavyzdžiui, transporto priemon÷s, įvairūs įrengimai, mašinos) taip
pat telksis šiame Europos ekonomikos centre. Tačiau daugumos tarpinių produktų gamyba bus perkelta į
Vidurio ir Rytų Europą arba už Europos ribų.
Europos ekonomikos varikliu taps žinios ir tobul÷jimas tokiose srityse kaip naujų produktų kūrimas,
gamybos metodai bei procesų valdymas.
Demografiniai procesai ir migracija
ES statistikos tarnybos "Eurostat" atliktas tyrimas parod÷, kad 2015 metais mirčių skaičius ES teritorijoje
tur÷tų viršyti gimimų skaičių. Imigracija iš trečiųjų šalių liks vienintelis veiksnys, stabdantis spartų ES
gyventojų skaičiaus maž÷jimą. Iki 2035 metų gyventojų skaičius, daug÷jant pagyvenusių žmonių, vis dar
tur÷tų augti, kol bus pasiekta 521 mln. žmonių riba. V÷liau imigracija nebegal÷s kompensuoti didelio
senosios kartos mirtingumo.
Lietuvoje taip pat numatomas ženklus pagyvenusių žmonių skaičiaus augimas - nuo dabartinių 15,8 proc.
iki 24,3 proc. 2035 metais. Min÷tame tyrime nurodoma, kad d÷l demografinių procesų ir gyventojų
emigracijos tarp ES valstybių sparčiau nei Lietuvoje gyventojų skaičius maž÷s tik Bulgarijoje ir Latvijoje.
Pasak kai kurių politikų, Europos Komisijos analiz÷ rodo, jog būtina atitinkama strategija siekiant šiuos
procesus paveikti. Tam reikia ne tik kasmet riboti imigraciją, bet ir stabdyti šeimų byr÷jimą, kuris tiesiogiai
įtakoja socialinę apsaugą, taip pat siekti, kad gyventojai tobulintų darbo įgūdžius. Europos gyventojų
sen÷jimas yra precedento neturinti visos visuomen÷s problema, kurią mes turime kuo greičiau spręsti –
skelbiama ES EK komunikato “The demographic future of Europe – from challenge to opportunity“
išvadose. Pagrindiniais s÷kmę lemiančiais elementais minimi: demografinis augimas, didesnis darbo vietų
skaičius, ilgesnis darbingas amžius, didesnis našumas, migrantų integracija ir stabili valstyb÷s finansų
pad÷tis.
Visuomen÷ sen÷s. 2020-aisiais beveik kas ketvirtas Europos gyventojas bus peržengęs 60 metų slenkstį.
Šie pagyvenę žmon÷s taps svarbia verslo pasaulio tiksline grupe, turinčia gana didelę perkamąją galią,
tod÷l atsiras produkcijos, skirtos būtent jiems.
D÷l demografinių pokyčių pager÷s sveikatos apsauga ir galimyb÷s mokytis bet kokio amžiaus žmon÷ms.
Prognozuojama, kad bus ilginamas pensinis amžius.
Be to, ES augs išlaidos pensininkams, tod÷l gali būti peržiūrimos sveikatos apsaugos ir pensijų sistemos
(JAV nacionalin÷s žvalgybos tarnybos analiz÷).
Daugelis pensinio amžiaus gyventojų persikels gyventi į provinciją - tai pad÷s atgaivinti nuošalius regionus.
Šie regionai gal÷s konkuruoti su miestais.
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Klimato kaita
Šiandien niekas neabejoja, kad klimato kaitos padariniai žmonijai gali būti pragaištingi. Taip pat sutariama,
kad d÷l būsimų padarinių kalti mes patys. Tod÷l pastaruoju metu kovoje su klimato kaita dalyvauja visi –
pradedant mokslininkais, baigiant verslininkais. Pastariesiems keliami visiškai nauji uždaviniai – kaip
vartotojams užtikrinti visus civilizacijos „malonumus“ kuo mažiau kenkiant aplinkai, kurioje gyvename.
Aplinkosaugos sferoje
hidroenergetiką.

valstyb÷s

investuos

į

alternatyvių

energijos

šaltinių

paiešką,

pavyzdžiui,

Pagal min÷tą antrąjį Europos ateities modelį, v÷l bus atsigręžta į atominę energetiką. Ji taps svarbi d÷l
atrastos saugesn÷s gamybos technologijos, siekio sumažinti anglies dvideginio kiekį aplinkoje ir vis
did÷jančių energijos poreikių.
Lietuvoje, kaip ir visoje ES, bus siekiama sukurti efektyvią kompleksinę ekonominių aplinkos apsaugos
veiksnių sistemą, papildant ją naujais, pasaulin÷je praktikoje žinomais taršos mažinimą skatinančiais
instrumentais (pavyzdžiui, diegiant „žaliojo biudžeto“ principus) bei išpl÷tojant jau prad÷tus taikyti (užstatogrąžos, apyvartinių taršos leidimų ir kt.) ribojimus. Įgyvendinus principu „moka terš÷jas“ besiremiančią ir
šakos specifiką atspindinčią ekonominių aplinkosaugos motyvų integraciją visuose ūkio sektoriuose, bus
užtikrintas aplinkos apsaugos įsipareigojimų, susijusių su integracija į ES bei tarptautin÷mis sutartimis,
įvykdymo ekonominis mechanizmas.
Vidiniai veiksniai
Pagrindiniai vidiniai veiksniai, lemiantys šalies ekonomikos pl÷trą po 2013 m.:
• Apsirūpinimo energija pakankamumas;
• Kvalifikuotos darbo j÷gos ištekliai šalyje;
• MTTP pl÷tra ir inovacijų diegimas;
• Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sistemos kokyb÷;
• Eksportuojančiuose sektoriuose sukauptų TUI gausa;
• Migracijos procesų intensyvumo pokyčiai;
• Viešojo sektoriaus kokyb÷ ir paslaugų verslui tinklo pl÷tra;
• Socialinio - ekonominio šalies vystymosi netolygumų maž÷jimas;
• Strateginio planavimo nuoseklus diegimas valstyb÷s politikoje.
2.1.2 dalyje buvo akcentuojama, kad Lietuvos ekonomikos pl÷tra po 2013 metų bus labai priklausoma nuo
pokyčių aplinkin÷se rinkose bei nuo integracijos į tarptautinius tinklus. Išoriniai pasikeitimai įtakos ne tik
bendrą situaciją rinkoje, bet ir galimus struktūrinius Lietuvos ūkio pokyčius. Tai apsunkina galimybes
pagrįstai išskirti vieną ar kitą ūkio sektorių, kurių pl÷tra po 2013 metų taps aktualiausia ir remtina ES
struktūrin÷s paramos l÷šomis. Analizuojant pokyčius bei veiksnius ES struktūrin÷s paramos kontekste
reikalinga identifikuoti ir vidinius veiksnius, svarbius po 2013 metų. Tik÷tina, kad ilguoju laikotarpiu išliks
palankios verslo aplinkos (tuo pačiu ir investicinio patrauklumo) formavimo veiksnys. Priklausomai nuo
priimtų sprendimų bei realizuotų pokyčių didesnis d÷mesys po 2013 metų tur÷tų būti skiriamas viešojo
sektoriaus kokybei bei paslaugų verslui pl÷trai. Išlieka žmoniškųjų išteklių veiksnys bei kvalifikuotos darbo
j÷gos rengimo aspektas. Tai sietina ir su MTTP tolimesne pl÷tra bei inovacijų diegimu. Nors 2007-2017
metų laikotarpiu tam buvo numatoma skirti didelį d÷mesį, tik÷tina, kad technologinis tobul÷jimas, inovacijų
diegimas bei kvalifikuota darbo j÷ga jiems diegti išliks aktuali. Galimi žymūs pokyčiai migraciniuose
procesuose ir tik÷tina, kad po 2013 metų aktualus veiksnys išliks aukštos kvalifikacijos specialistų bei
mokslininkų migracija. Infrastruktūros vystymas ir tobulinimas kaip aktualus faktorius išliks ir ilgalaik÷je
perspektyvoje. Tarp labiau išryšk÷siančių veiksnių po 2013 metų pamin÷tini energetinis apsirūpinimas,
socialinio - ekonominio išsivystymo netolygumų aktyvesnis mažinimas, švietimo ir sveikatos apsaugos
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sistemų aktyvesnis tobulinimas. Tuo tarpu kreditų prieinamumo, lūkesčių formavimo veiksniai gali prarasti
aktualumą. Eksportuojančių sektorių skatinimas ir TUI pritraukimas į juos išlieka svarbus faktorius esamu ir
ilgalaikiu laikotarpiais.

2.1.4 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo
poveikio analiz÷
Lietuvos ūkio pl÷tros perspektyvos priklauso nuo ekonominių ir socialinių pokyčių, įvairių išorinių ir vidinių
faktorių, kurių tik dalį Lietuvos valstyb÷ turi galimybę įtakoti. Valstyb÷, kreipdama Lietuvos raidą konkrečia
kryptimi, savo arsenale turi įvairius įtakos įrankius, tarp jų gana svarbią vietą užima ES struktūrin÷ parama,
kurios investicijų sritys priklauso nuo ES lygmenyje nustatytų strateginių gairių bei nacionalin÷s politikos
prioritetų. Tod÷l šiame skyriuje visų pirma apžvelgiamos ES struktūrin÷s paramos 2007-2013 m.
priemon÷s, įvertinamas tik÷tinas jų poveikis Lietuvos ekonomikai ir atskiriems ūkio sektoriams,
analizuojama, ar atsižvelgiant į 2008 m. prasid÷jusius ekonomin÷s ir socialin÷s situacijos pokyčius
reikalinga 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo krypčių peržiūra. Remiantis šia analize bei
identifikuotais ilgalaikiais ūkio augimo vidaus ir išor÷s veiksniais, aktualiais programuojant naujo 2014 –
2020 metų laikotarpio ES struktūrin÷s paramos veiksmų programas Lietuvai, formuojami galimi Lietuvos
ūkio vystymosi iki 2020 metų scenarijai.

2.1.4.1 ES struktūrin÷s paramos veiksmų programų apžvalga
„Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje numatytas bendrasis ekonomin÷s
strategijos tikslas – mažinti šalies ekonominio išsivystymo lygio atsilikimą nuo ES šalių vidurkio – atitinka
šios vizijos esmę. Visi Lietuvos žmon÷s turi pajusti apčiuopiamai geresnę gyvenimo kokybę, kuri visų pirma
išryšk÷s per augančias pajamas bei visuotinį užimtumą“
Atsižvelgiant į šiuos teiginius, Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos
tikslas skamba taip:

Sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama nauda
pasiektų visus Lietuvos gyventojus.
Šiam tikslui įgyvendinti siekiama investuoti į tris prioritetines kryptis:
1. Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei.
2. Konkurencinga ekonomika.
3. Gyvenimo kokyb÷ ir sanglauda.
Bendras ES struktūrin÷s paramos 2007-2013 m. 23 394,42 mln. Lt biudžetas yra paskirstytas 4 sritims
(Pav. 12).
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Pav. 12. 2007-2013 m. ES struktūrin÷ parama pagal veiksmų programas, proc.
1,40

13,80
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programa

39,08

Ekonomikos augimo veiksmų
programa
Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa

45,72

Technin÷s paramos veiksmų
programa

Šaltinis: www.esparama.lt

Šis programų paskirstymas byloja, kad 2007-2013 m. didžiausias prioritetas bus skiriamas šalies
ekonominei situacijai gerinti. Beveik 4/10 Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos l÷šų yra skiriama gerinti
neekonominę šalies situaciją (sanglaudą, socialinę gerovę). Trečias ES struktūrin÷s paramos prioritetas yra
žmogiškųjų išteklių pl÷tra, kuriai skiriama 13,8 proc. paramos. Šios programos buvo sudaromos
atsižvelgiant į Europos Sąjungos politiką, nustatytus tikslus Sąjungai ir į esamą Lietuvos pad÷tį bei jos
poreikius. Priede Nr. 3 ES struktūrin÷s paramos veiksmų programos nagrin÷jamos plačiau.
Sugrupavome atskiras ES struktūrin÷s paramos eilutes į kategorijas su sąlyginai skirtingu makroekonominiu
poveikiu šalies ūkiui. Atliekant šį išskaidymą remtasi sisteminiu požiūriu, pagal kurį Lietuvos Respublika yra
vertinama kaip daugiasluoksn÷ ir sud÷tinga sistema, sąlyginai suskirstyta į ekonomin÷s pl÷tros ir socialin÷s
gerov÷s dalis:
•
•

Ekonomin÷ pl÷tra;
Socialin÷ gerov÷.

Visa11 ES struktūrin÷ parama 2007-2013 m. buvo nagrin÷ta kaip ekonomin÷s pl÷tros skatinimo ir socialin÷s
gerov÷s pl÷tros impulsai.
Ekonomin÷s pl÷tros skatinimo impulsas
Įvertiname, kad ekonominei pl÷trai priklauso 3 sąlyginai skirtingo poveikio impulsai, skirti:
• Didinti sistemos esamų veiksnių efektyvumą.
• Gerinti sistemos infrastruktūrą.
• Didinti sistemos inovatyvumą ir žinių pl÷trą.
Kaip atskiras impulsas tyrime buvo traktuojamos investicijos į socialinę gerovę.
Ekonomikos veiksnių efektyvumas
Šios struktūrin÷s paramos priemonių grup÷s bendru tikslu yra gerinti jau esamų ekonomin÷s sistemos
dalyvių veiklos efektyvumą. Atskiros programos orientavosi į atskirų elementų efektyvumo didinimą. Tokiu
11

Neskaičiuota tik technin÷ parama, kuri sudarys 701 835 368 Lt per 2007-2013 m. laikotarpį. Technin÷ parama apjungia visas
investicijas, susijusias su aukščiau pamin÷tų veiksmų programų įgyvendinimu ir jų efektyvumo įvertinimu ir yra pagalbinio pobūdžio.
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būdu žmogiškųjų išteklių programa orientavosi į darbuotojų ir verslininkų įgūdžių tobulinimą, našumo
didinimą. Taip pat buvo siekiama didinti viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių kompetenciją. Šis punktas
itin svarbus, kadangi nagrin÷jantys šalių konkurencingumo problemas mokslininkai vis labiau akcentuoja
valstybinių institucijų efektyvumą kaip vieną pagrindinių faktorių, nusakančių šalies patrauklumą verslui, o
kartu ir ekonominei pl÷trai.
Žmogiškųjų išteklių pl÷tra įmon÷se
Darbo rinkos efektyvumo didinimas
Verslumo skatinimas
Kova su migracija
Žmogiškųjų išteklių pl÷tra viešajame sektoriuje
Įmonių produktyvumo didinimas

565 372 987 Lt
221 182 560 Lt
155 971 646 Lt
16 212 336 Lt
584 860 542 Lt
914 874 184 Lt
Iš viso: 2 458 474 255 Lt

Svarbu pažym÷ti, kad atskiromis eilut÷mis buvo išskirtos verslumo skatinimo programos, kurios orientavosi
į paramą jauniesiems verslininkams, jų įgūdžių ugdymą.
Šioje grup÷je nemaža l÷šų dalis yra skirta tiesioginiam įmonių produktyvumo didinimui. Nors l÷šos yra
nukreiptos į įvairaus pobūdžio investicijas, jų orientacija yra į įmonių konkurencingumo k÷limą.
Viešoji infrastruktūra
Viešoji infrastruktūra

Iš viso: 8 792 734 884 Lt

Šalies investicinis patrauklumas yra sąlygotas įvairių veiksnių, tarp kurių gan svarbią vietą užimą esama
viešoji infrastruktūra. Šioje programoje gan ženkli l÷šų dalis yra skiriama energetinei ir logistinei šalies
infrastruktūrai pl÷sti.
Inovatyvumas ir žinių pl÷tra
Švietimo kokyb÷s gerinimas
Žmogiškųjų išteklių pl÷tra MTTP srityje
MTTP infrastruktūros ir bendradarbiavimo pl÷tra
MTTP infrastruktūros pl÷tra įmon÷se

2 224 275 464 Lt
407 452 843 Lt
819 493 705 Lt
2 198 151 144 Lt
Iš viso: 5 649 373 156 Lt

Žinių ekonomikoje regiono ateitį sąlygoja to regiono geb÷jimai kurti ir taikyti inovacijas. Lietuva, būdama
Vakarų pasaulio dalimi, šiandien patiria didelį gamybinį spaudimą iš Azijos bendrovių, tod÷l mūsų šaliai
reikia vystyti aukštomis technologijomis grįstą verslą. Tokio verslo s÷kmingam klest÷jimui būtina inovacin÷
kultūra šalyje, kurios tiesioginiam ir netiesioginiam ugdymui yra orientuota ši struktūrin÷s paramos
priemonių grup÷.
Socialin÷s gerov÷s pl÷tros impulsas
Socialin÷ darbo rinkos pl÷tra
Sveikatos apsaugos infrastruktūros gerinimas
Socialin÷s infrastruktūros gerinimas
Aplinkosaugos pl÷tra

471 573 052 Lt
828 971 962 Lt
2 920 213 369 Lt
1 571 248 290 Lt
Iš viso: 5 792 006 673 Lt
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„Socialin÷ gerov÷“ suvokiama kaip neekonominių tikslų struktūrin÷s paramos priemonių grup÷, kuri
orientuota į šalies gerov÷s, aplinkosauginių aspektų pagerinimą. Šios priemon÷s susijusios su socialin÷s
poliarizacijos mažinimu, neekonominių vertybių išsaugojimu, geresnio gyvenimo lygio pasiekimu.
ES struktūrin÷ parama yra skiriamos socialiai jautrioms temoms, kurios gerina bendrąją šalies socialinę
situaciją. Tai yra itin svarbu Lietuvai, kadangi dar neseniai susikūrę laisvos ekonomikos pagrindai šalyje
nesp÷jo užtikrinti pakankamos socialin÷s gerov÷s šalies piliečiams. Išskirtinai ekonomikos skatinimui skirtos
investicijos gal÷tų įtakoti socialin÷s poliarizacijos augimą, kuris skurdintų visuomenę ir galiausiai smogtų
atgal ekonomikos augimo perspektyvoms.
Europos Sąjungos struktūrin÷ parama 2007-2013 m. įtakos:
• Darbuotojų mokymąsi (vidutinis augimas);
• Socialiai jautrių visuomen÷s grupių įtraukimą į darbo rinką (nežymus augimas);
• Diskriminacijos maž÷jimą (žymus maž÷jimas);
• Valstyb÷s valdymą (nežymus kokyb÷s augimas);
• MTTP skiriamas l÷šas (ženklus augimas);
• Įmonių eksportą (nežymus augimas);
• Įmonių našumą (nežymus augimas);
• Socialinę infrastruktūrą (vidutin÷ pl÷tra);
• Transporto infrastruktūrą (ženkli pl÷tra);
• Energetinę infrastruktūrą (vidutinis kokyb÷s augimas);
• Regioninę pl÷trą (ženklus regionų vystymasis);
• Informacinę visuomenę (vidutin÷ pl÷tra).
Apibendrinant galima teigti, kad ES struktūrin÷ parama – tai didel÷ pagalba valstyb÷s politikai įgyvendinti,
kurios prioritetai pasiskirsto tarp ekonomikos vystymo (akcentas MTTP) ir socialin÷s gerov÷s kūrimo.
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2.1.4.2 Tik÷tino 2007 – 2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo poveikio Lietuvos
ekonomikai ir atskiriems ūkio sektoriams vertinimas
Toliau ataskaitoje pateikiami modeliavimo rezultatai. Naudojant bendrosios pusiausvyros modelį buvo
siekiama nustatyti 2007-2013 metų ES struktūrin÷s paramos poveikį Lietuvos ekonomikai. Pagrindinis
uždavinys buvo įvertinti bendro poveikio ekonomikai apimtis bei galimo poveikio atskiriems ūkio sektoriams
dydžius.
2007-2013 m. skirtų ES struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimo tik÷tinas poveikis įvertintas taikant Priede
Nr. 2 apibūdintą skaičiuojamąjį bendrosios pusiausvyros modelį. Daroma prielaida, kad visos 23,4 mlrd. litų
l÷šos yra įsisavinamos, o pirminis l÷šų poveikis pagal veiklas ir išlaidų tipą sektoriams pasireiškia pagal
Priede Nr. 4 pateiktą sumų susiejimą su atitinkamomis ūkio veiklomis. Papildomai remiantis ES struktūrin÷s
paramos veiksmų programose numatytu suskirstymu l÷šos priskirtos trims išlaidų tipams: išlaidos
žmogiškajam kapitalui formuoti, fizinei infrastruktūrai kurti bei investicijoms į MTTP.
Modeliuojant ES struktūrin÷s paramos poveikį išskiriami trys efektyvumo lygmenys. Pirma, visiškai
neefektyvus l÷šų panaudojimas. Šiuo atveju poveikis modeliuojamas kaip tiesioginis l÷šų skyrimas
subsidijuoti atitinkamų veiklų produkciją. Toks struktūrin÷s paramos panaudojimas investicijų apimtis didina
tik netiesiogiai per išaugusios produkcijos apimtis bei neprisideda prie žmogiškojo kapitalo formavimo,
fizin÷s infrastruktūros kūrimo ar MTTP. Antras modeliuojamas variantas - dalinis ES struktūrin÷s paramos
efektyvumas. Šiuo atveju laikoma, kad ES struktūrin÷s paramos l÷šos atpigina kapitalo formavimo
(investicijų) kaštus, tačiau neprisideda efektyviai prie žmogiškojo kapitalo formavimo, veiksmingos fizin÷s
infrastruktūros kūrimo ar MTTP. Sumaž÷ję kapitalo formavimo kaštai didina veiklų investicijų apimtis esant
kitoms sąlygoms vienodoms. D÷l kapitalo formavimo kaštų sumaž÷jimo išaugusi kapitalo apimtis padidina
darbo našumą, kadangi produkcija kuriama santykinai intensyviau naudojant kapitalą. Tokio efektyvumo
tipo atveju svarbus papildomumo klausimas: ar ES struktūrin÷ parama iš tiesų sukuria papildomas
investicijas? Pabr÷žtina tai, jog papildomos investicijos n÷ra lygios struktūrin÷s paramos apimčiai: jos gali
būti tiek mažesn÷s, tiek didesn÷s už paramos dydį, priklausomai nuo ūkio subjektų reakcijos į kapitalo
kaštų atpigimą. Trečias efektyvumo lygmuo yra susijęs su ES struktūrin÷s paramos poveikiu bendrajam
veiksnių produktyvumui. Jei ES struktūrin÷ parama ne tik realiai sukuria papildomas investicijas, bet ir
prisideda prie žmogiškojo kapitalo formavimo, fizin÷s infrastruktūros kūrimo ir MTTP, tai padidina ir bendrą
veiksnių produktyvumą bei gamybos potencialą esant fiksuotoms darbo j÷gos ir kapitalo apimtis. Poveikis
bendrajam produktyvumui modeliuojamas per atitinkamų veiklų gamybos funkcijų technologijos parametrą,
kalibruotą remiantis Schalk ir Varga (2004) tyrimu.12
Visais atvejais poveikis yra modeliuojamas naudojant vienerių tipinių metų rodiklius, t.y. gauti rezultatai
interpretuotini kaip vidutinis metinis poveikis per 2007-2013 m. laikotarpį (faktiškai įsisavinimas vyks iki
2015 m., tačiau praktiškai jis prasid÷s nuo 2009 metų, tod÷l 23,4 mlrd. Lt sumos įsisavinimas
skaičiuojamas septynerių metų laikotarpiui ir vieneriems metams tenka maždaug po 3,3 mlrd. Lt).
Makroekonominiame lygmenyje ES struktūrin÷s paramos poveikio vertinimo rezultatai pateikiami šiems
rodikliams: realaus BVP padid÷jimas milijardais litų bei procentais lyginant su situacija be ES struktūrin÷s
paramos, prid÷tin÷s vert÷s defliatoriaus padid÷jimas, vartotojų kainų padid÷jimas, užimtumo išaugimas,
realaus privataus vartojimo, valdžios vartojimo išlaidų, investicijų apimties, eksporto bei importo išaugimas.
Sektoriniame lygmenyje pateikiamos d÷l ES struktūrin÷s paramos papildomai sukurtos realaus BVP apimtys
21 veikloje pagal NACE2 veiklų rūšių klasifikaciją (mln. Lt).

12

Schalk H.J., Varga A. (2004). The Economic Effects of EU Community Support Framework Interventions. Universitaet Muenster,
Beitraege zur Raumplanung und zum Siedlungs- und Wohnungswesen Band 221.
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Lentel÷ 8. ES struktūrin÷s paramos vidutinis metinis makroekonominis poveikis
L÷šų
panaudojimo
variantai

Realaus BVP
padid÷jimas
(mlrd. Lt)

BVP
defliatoriaus
pokytis
(proc.
punktais)

Vartotojų
kainų
pokytis
(proc.
punktais)

Užimtumo
padid÷jimas
(proc.)

BVP
padid÷ji
mas
(proc.)

Privataus
vartojimo
pokytis
(proc.)

Valdžios
vartojimo
pokytis
(proc.)

Investicijų
pokytis
(proc.)

Eksporto
pokytis
(proc.)

Importo
pokytis
(proc.)

Neefektyvus

1,47

2,52

1,54

1,05

1,12

0,52

12,05

1,57

-1,53

0,63

Dalinis
efektyvumas

2,79

0,50

0,41

1,78

2,12

1,67

5,64

3,07

0,57

1,06

Visiškas
efektyvumas

6,07

-0,19

-0,12

3,60

4,61

3,26

8,05

11,07

2,16

1,61

Skirtingas l÷šų įsisavinimo efektyvumas susijęs su nevienoda įtaką ūkio struktūros pokyčiams bei
makroekonominei situacijai. Kadangi didžioji ES struktūrin÷s paramos dalis tenka viešajam sektoriui,
neefektyvus l÷šų įsisavinimas sukuria tipinius paklausos didinimo per viešojo sektoriaus ekspansiją
rezultatus: valdžios sektorius ne tik absoliučiai išauga kiek paskatindamas gamybos prieaugį, bet ir išstumia
privatų sektorių, ypač atvirą (žem÷s ūkį ir pramonę, žr. toliau), kuris yra jautriausias nenašaus paklausos
augimo sukeltam gamybos kainų padid÷jimui.
Remiantis modeliavimu galima manyti, kad neefektyvus 23,4 mlrd. Lt ES struktūrin÷s paramos l÷šų
panaudojimas tesukurtų apie 10,3 mlrd. Lt (= 7·1,47 mlrd. Lt) papildomo realaus BVP. Nors tai kiek
padidintų užimtumą, tačiau prie makroekonominio stabilumo neprisid÷tų: lyginant su situacija be l÷šų
įsisavinimo, kainos reikšmingai išaugtų (prid÷tin÷s vert÷s defliatorius apie du, o vartotojų kainos daugiau
nei pusantro procentinio punkto), o užsienio prekybos deficitą didintų sumaž÷jęs eksportas bei išaugęs
importas. Gyventojams toks l÷šų įsisavinimo variantas taip pat reikštų tik nežymų situacijos pager÷jimą realus vartojimas beveik nedid÷tų.
Abiem efektyvaus l÷šų įsisavinimo atvejais ES struktūrin÷s paramos poveikis makroekonominiam stabilumui
ir vartotojų gerovei yra teigiamas. Visiškai efektyvus visos ES struktūrin÷s paramos panaudojimas leistų
sukurti apie 42,5 mlrd.Lt (=7·6,07 mlrd. Lt) didesnį BVP, kartu ne tik nesukeliant spaudimo kainoms, bet
net ir atpiginant vidaus produkciją bei sumažinant vartojimo kainas. Kartu tai sąlygotų užimtumo
padid÷jimą, ir realaus vartojimo išaugimą bei tur÷tų teigiamą įtaką užsienio prekybos deficito sumaž÷jimui.
Aukščiau pateikti rezultatai yra gauti naudojant bazinį modelio kalibravimo variantą, kuriame reali palūkanų
norma yra fiksuota 5% lygyje, o sąlygin÷s energetikos sektoriaus kainos yra padidintos lyginant su
dabartin÷mis 1,3 karto. Bjorvatn, Norman ir Orvedal (2008) prognozuoja,13 kad iki 2020 m. reikšmingai
pasikeis (kvalifikuotos ir nekvalifikuotos) darbo j÷gos užmokesčio bei kapitalo grąžos santykis pastarojo
naudai, t.y. realios palūkanų normos jų manymu tur÷tų išaugti. Elektros energijos kaina Lietuvoje d÷l
Ignalinos atomin÷s elektrin÷s taip pat gali išaugti daugiau nei baziniame variante. Tod÷l papildomai atlikta
rezultatų jautrumo analiz÷ realių palūkanų normų ir energetikos sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s defliatoriaus
pasikeitimui. Toliau pateikiama d÷l ES struktūrin÷s paramos papildomai sukurtos realaus BVP apimties
priklausomyb÷s nuo įvairių min÷tų rodiklių reikšmių lentel÷ darant prielaidą, kad l÷šos yra įsisavinamos
visiškai efektyviai.

13

Bjorvatn K., Norman V., Orvedal L. (2008). Modelling the impact of globalization on small, open economies. NOITS 2008.
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Lentel÷ 9. ES struktūrin÷ paramos poveikio realiam BVP jautrumas realioms palūkanų normoms ir
energetikos sektoriaus kainoms (realaus BVP padid÷jimas d÷l 23,4 mlrd. Lt ES struktūrin÷s paramos)
Energetikos kainų padid÷jimas d÷l Ignalinos AE
uždarymo (kartais)
Realios palūkanų
normos
5%

1.3

1.6

1.9

2.2

2.5

42,5

42,0

41,7

41,5

41,4

7,5%

38,7

38,3

38,0

37,9

37,7

10,0%

35,9

35,5

35,3

35,1

35,0

12,5%

33,9

33.5

33,3

33,2

33,1

Kaip matyti iš šių dviejų svarbių rizikos veiksnių, ES struktūrin÷s paramos poveikio realiam BVP dydis yra
žymiai jautresnis realių palūkanų normų pokyčiams: išaugus realiai palūkanų normai iki dešimties procentų,
ES struktūrin÷s paramos poveikis BVP yra mažesnis apie 1,18 karto. Tod÷l jei Bjorvatn, Norman ir Orvedal
(2008) prognoz÷s d÷l didesnių realių palūkanų normų pasitvirtintų, ES struktūrin÷s paramos poveikis būtų
mažesnis.
Įvertintas 2007-2013 m. skirtos ES struktūrin÷s paramos poveikis ūkio sektoriams apibūdinamas lentel÷je.
Lentel÷ 10. Papildomai d÷l ES struktūrin÷s paramos sukurta prid÷tin÷ vert÷ veiklose (mln. Lt)

Sektoriai pagal EVRK 2

Iš viso:
A. Žem÷s ūkis, miškininkyst÷ ir žuvininkyst÷

L÷šų panaudojimo efektyvumo variantai
Visiškas
efektyvumas Dalinis
sukuriamos
Visiškas
efektyvumas papildomos
neefektyvumas - l÷šos
l÷šos atpigina
investicijos,
išleidžiamos
kapitalo kaštus ir
paveikiančios
subsidijuojant
sukuria
gamybos
produkciją
papildomas
technologiją ir
investicijas
bendrą
produktyvumą
Prid÷tin÷s vert÷s
Prid÷tin÷s vert÷s
Prid÷tin÷s vert÷s
pokytis (mln. Lt)
pokytis (mln. Lt)
pokytis (mln. Lt)
1470.4
2787.4
6055.3
-206.7

31.3

91.2

-7.2

3.6

10.1

-502.8

169.9

458.9

97.0

169.4

358.9

434.9

424.0

850.4

724.8

545.5

1146.5

-352.8

125.7

336.8

H. Transportas ir saugojimas

323.1

330.1

706.6

I. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

60.5

86.2

178.6

J. Informacija ir ryšiai

28.4

78.2

175.1

B. Kasyba ir karjerų eksploatavimas
C. Apdirbamoji gamyba
D. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
E. Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir
regeneravimas
F. Statyba
G. Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba; variklinių transporto
priemonių ir motociklų remontas

K. Finansin÷ ir draudimo veikla
L. Nekilnojamojo turto operacijos

9.6

34.1

79.9

-96.3

117.7

275.0

M. Profesin÷, mokslin÷ ir technin÷ veikla

53.6

51.2

120.6

N. Administracin÷ ir aptarnavimo veikla

126.7

120.1

241.1

O. Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis
draudimas

370.9

201.4

407.7

P. Švietimas

308.7

176.7

357.9
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Q. Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

L÷šų panaudojimo efektyvumo variantai
Visiškas
efektyvumas Dalinis
sukuriamos
Visiškas
efektyvumas papildomos
neefektyvumas - l÷šos
l÷šos atpigina
investicijos,
išleidžiamos
kapitalo kaštus ir
paveikiančios
subsidijuojant
sukuria
gamybos
produkciją
papildomas
technologiją ir
investicijas
bendrą
produktyvumą
Prid÷tin÷s vert÷s
Prid÷tin÷s vert÷s
Prid÷tin÷s vert÷s
pokytis (mln. Lt)
pokytis (mln. Lt)
pokytis (mln. Lt)
101.0
72.1
147.4

R. Menin÷, pramogin÷ ir poilsio organizavimo veikla

19.6

37.8

82.1

S. Kita aptarnavimo veikla
T. Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių
veikla, susijusi su savoms reikm÷ms tenkinti skirtų
nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu

-10.4

10.3

24.0

-8.1

1.2

3.4

U. Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

-4.1

1.2

3.1

Esant efektyviam ES struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimui teigiamą paramos įsisavinimo poveikį jaučia
visos veiklos. Tačiau neefektyvus l÷šų įsisavinimas sąlygoja daugelio veiklų santykinius praradimus. D÷l
išaugusių kainų ypač pažeidžiamas yra atviras sektorius (žem÷s ūkis ir pramon÷), kuris nebegali s÷kmingai
konkuruoti eksporto rinkose. Ypač dideli alternatyvūs neefektyvumo kaštai apdirbamojoje pramon÷je: čia
skirtumas tarp sukurtos papildomos prid÷tin÷s vert÷s esant efektyviam įsisavinimui ir esant neefektyviam
įsisavinimui yra didžiausias.
Esant efektyviam arba visiškai efektyviam ES struktūrin÷s paramos l÷šų įsisavinimui didžiausią poveikį
tur÷tų jausti tokie ūkio sektoriai kaip statyba, transportas, sand÷liavimas ir ryšiai, nekilnojamas turtas,
elektros, dujų ir vandens tiekimas bei švietimas.

2.1.4.3
Rekomendacijos ir pasiūlymai d÷l ES struktūrin÷s paramos 2007-2013 m.
veiksmų programose nustatytų pl÷tros prioritetų korekcijų ir l÷šų perskirstymai
2007-2013 metų laikotarpio ES struktūrin÷s paramos prioritetai buvo suformuoti prieš prasidedant
paskirstymo laikotarpiui ir r÷m÷si tuo metu pateiktomis ūkio vystymosi prognoz÷mis. Daugelis jų nurod÷
nuoseklų ir pakankamai stabilų Lietuvos ūkio augimą ilguoju laikotarpiu. Tam tikro lygio ekonominis
sul÷t÷jimas tuo metu buvo prognozuojamas daugelyje studijų, tačiau 2008 metais prasid÷jęs Lietuvos ūkio
vystymosi sul÷t÷jimas sutapo su pasauline finansų krize, kuri reikšmingai paveik÷ ir pagrindines Lietuvos
verslo subjektų eksporto rinkas. Įvykusių pokyčių kontekste pasikeit÷ ir tų šalių, į kurias emigravo didžioji
dalis Lietuvos emigrantų, patrauklumas. Tad min÷ti pokyčiai sukūr÷ naują situaciją Lietuvoje ir kitose
Europos bei NVS šalyse.
Šio darbo 2.1.1 dalyje analizuojama Lietuvos ūkio esama situacija. Remiantis šia analize galima teigti, kad
situacijos pasikeitimus ES struktūrin÷s paramos paskirstymo kontekste sąlygojo keli anksčiau nagrin÷ti
veiksniai:
- pokyčiai darbo j÷gos rinkoje, kurių pas÷koje nedarbo lygis Lietuvoje prad÷jo sparčiai augti ir jau
viršijo 8 proc.
- pokyčiai finansų rinkoje, kurie sąlygojo pasikeitusius verslo prioritetus.
Pokyčiai darbo rinkoje sietini ir su kitu aspektu – besikeičiančiu emigracijos patrauklumu. Pasaulin÷s
finansų kriz÷s pas÷koje pasikeit÷ darbo rinkos situacija ir pagrindin÷se šalyse, kur emigravo didžioji dalis
emigrantų iš Lietuvos (Airija, Ispanija). D÷l šios priežasties emigracijos procesai sul÷t÷jo, tačiau d÷l sparčiai
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augančio nedarbo Lietuvoje v÷l gali suintensyv÷ti. Tokiu būdu migracijos problemos aktualumas, kuris šiuo
metu yra sumaž÷jęs, gali v÷l aktualizuotis ateityje.
Pokyčiai finansų rinkoje, o tiksliau finansinių išteklių prieinamumas bei jų kaina keičia verslo prioritetus. Prie
šių pokyčių prisideda ir bendra Lietuvos ūkio bei eksporto rinkų pad÷tis, pasižyminti sumaž÷jusiu vartojimu
bei sud÷tingesne situacija tarpusavio atsiskaitymo srityje. Tokie pasikeitimai lemia, kad verslo vystymosi
prioritetai keičiasi nuo pl÷tros galimybių paieškos link pinigų srautų valdymo. Būtent pinigų srautai šiandien
tapo opiausia verslo problema.
Min÷ti du esminiai pokyčiai lemia poreikį įvertinti esamos ES struktūrin÷s paramos paskirstymo adekvatumą
situacijai. Įvertinimas gali būti atliekamas keliais pjūviais:
- prioritetų lygiu, peržiūrint 2007-2013 metų ES struktūrin÷s paramos prioritetus ir galimybes juos
perskirstyti;
- procedūrų lygiu, įvertinant galimybes palengvinti arba pakeisti tam tikras ES struktūrin÷s paramos
suteikimo procedūras;
- reikalavimų verslo subjektams lygiu, persvarstant kriterijus, remiantis kuriais skirstoma ES
struktūrin÷ parama.
Vertinant prioritetų atitikimo esamai situacijai klausimą svarstytini du pagrindiniai aspektai. Pasikeitimai
darbo rinkoje bei migracijos srityje sąlygoja, kad migracijos bei diskriminacijos mažinimo prioritetai tampa
mažiau aktualūs, o tuo tarpu nedarbo problemų sprendimas, darbuotojų perkvalifikavimas tampa
pagrindine problema. Tod÷l būtų prasminga finansines l÷šas, skirtas migrantų užimtumui (16 mln. Lt.),
darbingumo prailginimui (34 mln. Lt.) bei socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimui (205 mln. Lt.), nukreipti
bendra nedarbo mažinimo problemų sprendimo kryptimi. Tai nereiškia, kad reikalinga visai atsisakyti
anksčiau vykdytų programų, siūloma pagal galimybes, koreguoti šių programų priemones orientuojant jas
bendros nedarbo problemos sprendimo linkme.
Kitas aktualus klausimas prioritetų lygyje yra verslo interesas ir galimyb÷s pasinaudoti ES struktūrine
parama įvairiose srityse. Tai apima pl÷trą ir procesų optimizavimą, specialistų rengimą, informacinių
technologijų diegimą, eksporto pl÷trą ir pan. D÷l susidariusios situacijos šie sprendimai gali būti perkeliami į
ateitį. Tačiau konkurencingumo didinimo priemon÷s Lietuvos ūkiui iš esm÷s yra reikalingos, tad pokyčiai
šiuose prioritetuose daugiau sietini su procedūrų bei reikalavimų lygiu, o ne su pačių prioritetų keitimu.
Vienintelis prasmingas pakeitimas šioje srityje būtų dalies l÷šų perk÷limas į finansin÷s inžinerijos
priemones, kurios pad÷tų verslui spręsti šiuo metu aktualiausią pinigų srautų problemą. Tokios priemon÷s
šiuo metu yra įgyvendinamos, tod÷l plačiau jas analizuoti n÷ra tikslinga.
Galima teigti, kad 2007-2013 metų ES struktūrin÷s paramos paskirstymo prioritetai iš esm÷s atitinka esamą
Lietuvos situaciją, susiklosčiusią po 2008 metų pokyčių. Galimi pakeitimai n÷ra laikytini reikšmingais. Tarp
strateginių pakeitimų gali būti svarstomas energetinio efektyvumo programų svarbos didinimas, tačiau tai
n÷ra sietinas su esama ekonomine situacija.
Procedūrų lygyje siūlomi pakeitimai daugiausia siejami su ES struktūrin÷s paramos verslui teikimu bei
finansų rinkoje iškilusiomis trumpalaik÷mis problemomis.
D÷l finansinių resursų prieinamumo apribojimo viena iš siūlomų procedūrų lygio priemonių buvo mok÷jimų
spartinimas bei pagal galimybes suteikiami avansiniai mok÷jimai. Tačiau šiuo metu ši priemon÷ jau yra
vykdoma ir plačiau n÷ra nagrin÷jama. Tas pats veiksnys, kaip jau buvo min÷ta, pakeit÷ ir verslo veiklos
prioritetus. Tod÷l verslo dalyvavimas ES struktūrin÷s paramos priemon÷se gali būti mažiau intensyvus ir
pateikiamos paraiškos nesudarys sąlygų įsisavinti visų tam tikroms priemon÷ms numatytų l÷šų. Pirmieji
skelbti konkursai (tokie kaip Lyderis.LT, IntelektasLT, ProcesasLT ir kiti) nerod÷ aiškių paraiškų sumaž÷jimo
simptomų, tačiau 2009 metais tokia tendencija gali išryšk÷ti. Tokiu atveju galimi keli sprendimo būdai:
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-

neišnaudotas l÷šas nukreipti į finansin÷s inžinerijos sritį;
min÷tas programas performuoti kaip nuolatines, į kurias galima teikti paraiškas tam tikrą ilgesnį
laikotarpį, taip jas paverčiant patrauklesn÷mis verslui.

Paskutinis analizuojamas lygis yra reikalavimai verslo subjektams bei teikiamiems projektams, kurie gali
gauti ES struktūrinę paramą. Vertinant projektų tinkamumą siūloma dar didesnę svarbą teikti eksporto
padid÷jimo rodikliui. Šiuo metu jis yra taikomas, tačiau ateityje siūloma dar labiau akcentuoti būtent šį
rodiklį. Kalbant apie reikalavimus paraiškas teikiančioms įmon÷ms naudojami nuosavo kapitalo arba
padengimo rodikliai. D÷l pasikeitusių verslo sąlygų gali būti prasminga ateityje peržiūr÷ti šiuos rodiklius,
kadangi tik÷tina, jog daugelio verslo subjektų finansiniai rodikliai artimiausiu laikotarpiu gali blog÷ti ir verslo
struktūrų bei perspektyvių veiklų išsaugojimas taps aktualesni nei to laikotarpio finansiniai rodikliai.
Apibendrinant galima teigti, kad nežiūrint reikšmingų pokyčių Lietuvos ūkyje, prasid÷jusių 2008 metais,
šiuo metu esminių pakeitimų ES struktūrin÷s paramos paskirstymo prioritetuose kol kas atlikti n÷ra
būtinyb÷s. Galimi nežymūs perskirstymai, susiję su nedarbo problemų sprendimu, finansin÷s inžinerijos
priemon÷mis, tačiau jie n÷ra esminiai, keičiantys ES struktūrin÷s paramos paskirstymo prioritetų struktūrą
ar performuojantys finansavimo apimtis. Tam tikri pakeitimai procedūrų lygyje yra atlikti, kiti galimi
pritaikymai prie kintančių sąlygų gali būti atliekami atsižvelgiant į situaciją antroje 2009 metų pus÷je.
Tačiau didesni pakeitimai procedūrų bei reikalavimų lygyje kol kas taip pat n÷ra būtini.
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2.2. Lietuvos ūkio vystymosi scenarijai iki 2020 metų
Šiame skyriuje apibūdinami galimi Lietuvos vystymosi scenarijai, kurie rengti darant prielaidą, kad per
prognozuojamą laikotarpį Lietuvos ūkio nesukr÷s jokie esminiai įvykiai, nacionalin÷s valiutos kursas euro
atžvilgiu nesikeis (nepriklausomai nuo to, ar bus įvestas euras), politin÷ aplinka išliks pakankamai stabili,
aplinkin÷se šalyse neįvyks esminių pokyčių, galinčių tur÷ti lemiamą įtaką Lietuvos ūkio raidai.
Remiantis anksčiau įvardintais Lietuvos ūkio raidą po 2013 m. įtakosiančiais pagrindiniais faktoriais, šia
analize bei atsižvelgiant į trečioje ataskaitos dalyje pateiktą ES kontekstą, siekiama suteikti pagrindą
baigiamojoje ataskaitos dalyje formuluojamiems pasiūlymams d÷l ES struktūrin÷s paramos paskirstymo
prioritetų 2014-2020 m. laikotarpiu.
Optimistinis šalies vystymosi scenarijus
Šalies vyriausyb÷ neatid÷liodama įvykdo reformas: pertvarkomi valstyb÷s finansai ir stabilizuojama jų
būkl÷; pašalinamos verslo pl÷tros biurokratin÷s kliūtys; įdiegiama veiksminga investicijų skatinimo sistema,
ypatingą d÷mesį skiriant į eksportą nukreiptų TUI pritraukimui; reformuojamas viešasis sektorius;
išpl÷tojamas viešojo sektoriaus paslaugų SVV teikimas; vykdoma racionalios energetikos sektoriaus pl÷tros
ir energijos taupymo programa. Be to, ekonominiai santykiai su Rusija išlieka pragmatiški, o pasaulio ūkis
gana greitai atsigauna. Šiuo atveju jau 2010 m. galima tik÷tis TUI srauto sustipr÷jimo bei verslo lūkesčių
pager÷jimo - tai stabdytų kapitalo ištek÷jimą iš šalies bei skatintų materialines investicijas. Eksportas imtų
ženkliai augti 2010 m. pabaigoje arba 2011 pirmąjį pusmetį, o po metų įsib÷g÷tų ir vidaus vartojimas.
Lietuvos prisijungimas prie euro zonos įmanomas 2012 m., o palankiai susiklosčius aplinkyb÷ms - 2011 m.
Jis suteiktų papildomą teigiamą impulsą šalies finansų rinkai bei visam ūkiui. Esant tokiam scenarijui
Lietuva naują ES struktūrin÷s paramos paskirstymo etapą pasitiktų augimo stadijoje ir galimi paramos
skirstymo prioritetai būtų panašūs į 2007-2013 metų laikotarpio. Išliktų poreikis pl÷toti viešąjį sektorių,
infrastruktūrą, dalis l÷šų gal÷tų būti nukreipta į verslo pl÷trą ir ūkio konkurencingumo didinimą.
Pesimistinis šalies vystymosi scenarijus
Nepaisant šalį ap÷musios ūkio kriz÷s, kuri verčia imtis ryžtingų veiksmų, pribrendusios viešojo sektoriaus
reformos įstringa, o reikšmingai pagerinti investicinį klimatą nepavyksta, kapitalo ir protų nutek÷jimas tik
sustipr÷ja, Lietuva išlieka nepatraukli užsienio investuotojams. Užsitęsus pasaulio ekonomikos sąstingiui
paklausa ES rinkoje keletą metų beveik neauga, tuo apsunkindama Lietuvos eksporto pl÷trą, o politin÷
įtampa santykiuose su Rusija trukdo efektyviai išnaudoti šios šalies rinkos galimybes. D÷l finansinių išteklių
ir kvalifikuotos darbo j÷gos trūkumo gamybos modernizavimas vyksta pernelyg l÷tai, dalis Lietuvos
gamintojų neatlaiko Azijos įmonių konkurencijos. V÷l sustipr÷ja emigracija, verslo ir namų ūkių lūkesčiai
išlieka žemo lygio. Tuo atveju šalies ekonomikos sąstingis užsitęs bent iki 2012 m., o jos atsigavimas bus
l÷tas. Esant tokiam scenarijui ES struktūrin÷ parama daugiausia bus reikalinga tam tikriems ūkio sektoriams
modernizuoti bei viešojo sektoriaus tobulinimui. Taip pat toks scenarijus reikštų ES struktūrin÷s paramos
l÷šų įsisavinimo neefektyvumą, kas lemtų esminį paramos panaudojimo prioritetų peržiūr÷jimą.
Šiuo metu būtų sud÷tinga apibr÷žti, kuris scenarijus yra labiau tik÷tinas. Atsižvelgiant į vykdomas reformas
šalies viduje, tarytum daugiau tik÷tinas būtų optimistinis scenarijus. Tačiau Lietuva yra labai priklausoma
nuo globalių procesų ir pasauliniai ar Europoje vykstantys pokyčiai gali lemti ir reikšmingus pakitimus
Lietuvos perspektyvai. Bet kuriuo atveju 2011 metai numatomi kaip lūžio metai, kurie leis tiksliau įvardinti
galimas Lietuvos ūkio pl÷tros perspektyvas. Siūloma, kad atsižvelgiant į 2011 metų situaciją būtų peržiūrimi
ES struktūrin÷s paramos paskirstymo prioritetai. Tuo metu tur÷tų išryšk÷ti pagrindin÷ ekonomikos raidos
kryptis. Tik÷tina, kad tik 2012 ar net 2013 metais susidarys galimyb÷s gerokai patikslinti situacijos
vertinimą ir detaliau apibr÷žti ES struktūrin÷s paramos paskirstymo prioritetus siekiant maksimizuoti
panaudojimo efektyvumą.
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2.3. Apibendrinimas
Šiame skyriuje pateikta Lietuvos ūkio esamos situacijos analiz÷, identifikuoti pagrindiniai veiksniai,
tur÷siantys įtakos iki 2013 metų ir v÷liau, iki 2020 metų, išanalizuotas galimas ES struktūrin÷s paramos
poveikis bei pateikiami galimi vystymosi scenarijai. ES struktūrin÷s paramos poveikis Lietuvos ekonomikai
yra neabejotinai teigiamas. Priklausomai nuo jos panaudojimo efektyvumo ES struktūrin÷ parama sudarys
sąlygas daugeliui ūkio sektorių vystytis palankia linkme sparčiau nei be ES struktūrin÷s paramos. Tačiau
Lietuvos makroekonomikos raidos tendencijų ir perspektyvų analiz÷ parod÷, kad ūkio pl÷tros pagrindiniais
stabdžiais tampa prast÷janti viešojo sektoriaus kokyb÷ ir senkantys žmogiškieji ištekliai (kiekybine ir ypač
kokybine prasme), o didžiausia gr÷sm÷ - konkurencingumo praradimas, kuris esminiai priklauso nuo tų
pačių žmogiškųjų išteklių bei nuo gamybos modernizavimo ir inovacijų. Ypatingas d÷mesys tur÷tų būti
skirtas investicin÷s aplinkos gerinimui ir TUI pritraukimui, be kurių bus itin sunku užtikrinti sparčią eksporto
pl÷trą ir norimus ūkio struktūros pokyčius. Iškilusios problemos ir tikslai lemia ES struktūrin÷s paramos
prioritetus, kurie ateityje gali būti kiek koreguojami priklausomai nuo situacijos 2012-2013 m. Jei išsipildytų
pesimistinis scenarijus, būtų tikslinga padidinti ES struktūrin÷s paramos dalį, siejamą su eksporto augimu ir
tiesioginiu konkurencingumo didinimu, modernizuojant atskirų perspektyvių sektorių įmones. Šiuo metu
tiksliai apibr÷žti tam tikrus ūkio sektorius, kuriems modernizuoti tur÷tų būti skiriama ES struktūrin÷ parama
būtų labai rizikinga, tačiau po kelerių metų tai padaryti bus daug lengviau. Lietuvos įmon÷s, vertinant
globaliame kontekste, daugeliu atvejų aptarnauja didesnes įmones užsienio rinkose, integruojasi į esamas
pasaulines vert÷s kūrimo grandines. Labai nedidel÷ jų dalis eksportuoja ir savarankiškai parduoda
galutinius produktus. Tad tam tikrų ūkio sektorių konkurencingumas ir perspektyvos tiesiogiai sietinos su
globaliomis tendencijomis ir pokyčiais, kurie šiuo metu yra ypatingai spartūs. Tad šiuo metu galima tik
apibendrintai teigti, kad Lietuvai vystantis pesimistinio scenarijaus linkme didesnis d÷mesys skirstant ES
struktūrinę paramą tur÷tų būti teikiamas verslo skatinimui ir tam tikrų sektorių stiprinimui. Tuo tarpu
vystymuisi pakrypus optimistinio scenarijaus linkme galima daugiau d÷mesio skirti viešojo sektoriaus bei
viešosios infrastruktūros vystymui. Žmogiškųjų išteklių sritis abiem atvejais išlieka aktuali.
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3. Naujų iššūkių, prie kurių sprendimo siūloma
pritaikyti ES sanglaudos politiką, analiz÷
Ankstesniame ataskaitos skyriuje buvo pristatyti Lietuvos vystymosi scenarijai iki 2020 metų bei aptarti
pagrindiniai veiksniai, įtakojantys šių scenarijų eigą. Jau buvo min÷ta, kad s÷kmingai Lietuvos ūkio pl÷trai
itin svarbu veiksmingai pasinaudoti ES naryst÷s teikiamomis galimyb÷mis ir ypač viena iš jų – ES
struktūrine parama. ES lygiu formuojamos ES sanglaudos politikos strategin÷s gair÷s, kuriose nurodomos
svarbiausios ES struktūrin÷s paramos panaudojimo kryptys. Šioje dalyje yra apžvelgiami min÷tose gair÷se
išskirti nauji iššūkiai, prie kurių mažinimo yra siūloma pritaikyti ES sanglaudos politiką ir įvertinamas jų
aktualumas Lietuvai.

3.1. ES regionams kylantys iššūkiai 2014 – 2020 metais
Europos Sąjungos sutarties 159 straipsnyje antroje pastraipoje14 įtvirtinta nuostata, jog kas trejus metus
Europos Komisija teikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei
Regionų komitetui ataskaitą apie ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos pažangą ir įvairių šiame straipsnyje
nurodytų priemonių ind÷lį. 2007 m. gegužę Europos Komisijos patvirtintoje Ketvirtojoje socialin÷s ir
ekonomin÷s sanglaudos ataskaitoje „Augantys regionai, auganti Europa“15 (toliau – Ketvirtoji sanglaudos
ataskaita) apžvelgiami ES struktūrin÷s politikos finansinių instrumentų (Europos socialinio fondo, Europos
regioninio pl÷tros fondo bei Sanglaudos fondo), taip pat Europos investicijų banko, Europos žem÷s ūkio
orientavimo ir garantijų fondo ir kitų finansinių instrumentų ind÷liai, siekiant subalansuotos ūkio pl÷tros bei
socialin÷s ir ekonomin÷s sanglaudos ES.
Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje Europos Komisija ne tik pateikia 2000–2006 m. programavimo
laikotarpio ES struktūrin÷s paramos įvertinimą bei dabartinio laikotarpio apžvalgą, tačiau suformuluoja ir
naujus regionin÷s politikos uždavinius po 2013 metų. Visų pirma, yra išskiriami visiems ES regionams
bendri vidutin÷s trukm÷s laikotarpio iššūkiai – did÷jantis globalus spaudimas modernizuotis, klimato kaita,
išaugusios energijos išteklių kainos, demografiniai ir socialiniai pokyčiai, - kuriems minimizuoti ateityje būtų
tikslinga skirti ES struktūrinę paramą. Be to, ši ataskaita nuo ankstesniųjų skiriasi tuo, kad joje pirmą kartą
pateikiami rodiklių palyginimai su pagrindiniais ES konkurentais kitose pasaulio dalyse, t. y. JAV, Kinija,
Japonija ir Indija. Pažymima, kad globaliame kontekste pagal svarbius ekonominius rodiklius ES–27
atsilieka nuo savo pagrindinių konkurentų, nors vis dar lenkia kylančias Pietryčių Azijos ekonomikas (Indiją
ir Kiniją). Toks lyginamojo konteksto išpl÷timas rodo tam tikrą besikeičiančią ES regionin÷s politikos
paradigmą – vis labiau nuo vidin÷s sanglaudos tarp ES regionų pereinama prie globalaus ES regionų
konkurencingumo stiprinimo. Pastarasis poslinkis jau matomas ir dabartiniu finansiniu laikotarpiu, kuriame,
remiantis Bendrijos strategin÷mis gair÷mis,16 Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimui pagal
konvergencijos tikslą yra suplanuota skirti 64 proc., o pagal regioninio konkurencingumo bei užimtumo
tikslą – net 81 proc. visų sanglaudos politikos l÷šų.17 Lietuva Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimui
2007-2013 metų programavimo periodu skyr÷ 54,4 proc. ES struktūrin÷s paramos. Atsižvelgiant į Europos
Komisijos išskirtus naujus iššūkius po 2013 metų, tik÷tina, kad kitoje finansin÷je perspektyvoje Lisabonos
strategijos uždavinių įgyvendinimui bus stengiamasi koncentruoti dar didesnę dalį sanglaudos politikos l÷šų.
Tai matyti ir Pav. 13, kuriame pristatomi Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje išskirti svarbiausieji iššūkiai ir
nurodytos jų sprendimo ar minimizavimo galimyb÷s.
14
15
16
17

The Treaty Establishing the European Community, Title XVII Ecnonomic and Social Cohesion, Article 159.
Europos Komisija. Ketvirtoji ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaita, 2007 m. geguž÷. - P. 228.
2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas d÷l Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių (2006/702/EB)
Europos Komisija. Ketvirtoji ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaita, 2007 m. geguž÷. – P. 128.

53

Pav. 13. Bendrų iššūkių ES regionams identifikavimas ir jų minimizavimo būdai.

ES REGIONAMS KYLANTYS IŠŠŪKIAI

GLOBALIZACIJA

ENERGETINIAI
IŠTEKLIAI IR JŲ
KAINA

KLIMATO
KAITA

SOCIALINIAI IR
DEMOGRAFINIAI
POKYČIAI

Iššūkių minimizavimo priemon÷s

• Infrastruktūros pl÷tra
• MTTP
• kvalifikuota
darbo j÷ga
• našumas
• užimtumas
• DPV
produkcija
• policentriška
pl÷tra

• Energijos
taupymas
• energijos
vartojimo
veiksmingumas
• atsinaujinantys
energijos
ištekliai
• atliekų
perdirbimas

• Tvari
ekonomin÷
pl÷tra
• ekologiškų
inovacijų
diegimas
• poveikio gamtai
mažinimo
strategijų
kūrimas ir
įgyvendinimas
• gamtin÷s ir
technologin÷s
rizikos
mažinimas

• Lanksčių sąlygų
kvalifikacijai kelti
sudarymas
• žinių visuomenei
reikalingų įgūdžių
lavinimas
• solidarumo tarp
skirtingų socialinių
grupių ir
visuomen÷s narių
skatinimas
• ilgesnis darbingas
amžius
• mokymasis visą
gyvenimą
• sveikatos apsauga
• gyventojų
migracijos
valdymas

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Ketvirtąją sanglaudos ataskaitą.

Kaip jau buvo pamin÷ta, Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje išskiriami bendri visiems ES regionams
kylantys iššūkiai, kurių pirminį poveikį galima pasteb÷ti jau šiandien. Kita vertus, jie nevienodai aktualūs
skirtingoms ES šalims ar jų regionams. Tai dar kartą atskleidžiama ir naujausioje Europos Komisijos
užsakymu atliktoje studijoje,18 kurioje pateikiama detalesn÷ kylančių iššūkių poveikio atskiriems ES
regionams analiz÷. Pastarojoje studijoje nustatyti regionų pažeidžiamumo indeksai iki 2020 metų. Šie
indeksai yra paremti globalizacijos, demografijos, klimato kaitos ir energijos iššūkių kintamaisiais. Kaip
matyti iš Pav. 14 pateikiamo žem÷lapio, įvertinančio visų keturių iššūkių poveikį kiekvienai ES šaliai,
Lietuvai prognozuojamas gana minimalus pažeidžiamumo indeksas.

18

European Commission. Regions 2020: An Assesment of Future Challenges for EU Regions. - Brussels 14/11/2008, SEC(2008) 2868
final. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/index_en.htm
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Pav. 14. Kompleksinis ES šalių narių pažeidžiamumo indeksas

* Žem÷lapyje pateikiamas bendras regionų pažeidžiamumo indeksas, įvertintas
balais nuo 0 (n÷ra duomenų) iki 4 (labai pažeidžiamas regionas).
Šaltinis: European Commission. Regions 2020: An Assesment of Future
Challenges for EU Regions. – P. 21.

Min÷toje
studijoje
„Regionai
2020“
prognozuojama, kad d÷l augančių ekonomikų
Azijos šalyse ir mūsų šalies pramon÷s
specifikos didžiausią poveikį Lietuvai tur÷s
globalizacijos padariniai (52 balai iš 100
galimų). Antroje vietoje pagal svarbą
Lietuvai,
teigiama,
bus
demografin÷s
problemos. Šiuo aspektu Lietuva įvertinama
32 balais. Manoma, kad energetikos
problemoms Lietuva bus mažiau jautri (27
balai), kaip ir klimato kaitai (21 balas).19
Vertinant
studijoje
atliktą
regionų
pažeidžiamumo analizę ir jos rezultatų
patikimumą, būtina atsižvelgti į duomenų ir
metodologinius apribojimus. Visų pirma,
remiamasi pasenusiais 2004 m. EUROSTAT
statistiniais
duomenimis
ir
2005
m.
Ekonomikos ir finansų generalinio direktorato
ekonomin÷mis prognoz÷mis.20 Antra, iššūkių
indeksus sudarantys kintamieji yra gana
siauri ir abejotina, ar remiantis jais galima
patikimai
įvertinti
iššūkio
aktualumą
konkrečiam regionui.21 Trečia, prognoz÷
paremta baziniu scenarijumi (angl. business

as usual scenario) ir neatsižvelgiama į studijos rengimo metu žinomus ateities pokyčius. Tai reiškia, kad,
tarkime, vertinant Lietuvos pažeidžiamumą pagal energetikos indeksą n÷ra atsižvelgiama į 2009 m.
pabaigoje numatytą Ignalinos atomin÷s elektrin÷s (toliau – AE) II-ojo bloko uždarymą. Šie apribojimai kelia
tam tikrų abejonių d÷l atliktos studijos rezultatų patikimumo atskiriems regionams.
Toliau ataskaitoje pateikiama išsamesn÷ kiekvieno Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje identifikuoto iššūkio
aktualumo Lietuvai analiz÷. Ji paremta naujausiais prieinamais statistiniais duomenimis, 2009 m.
Ekonomikos ir finansų generalinio direktorato ekonomin÷mis prognoz÷mis,22 šios ataskaitos antrojoje dalyje
pateikta makroekonomine analize, Lietuvos viešojo sektoriaus atstovų apklausos23 (toliau – apklausos)
duomenimis ir pagrindinių vidutin÷s trukm÷s Lietuvos strateginių dokumentų peržiūra. Atlikta analiz÷ rodo
šiek tiek kitokią iššūkių svarbą Lietuvai. Pirmoje vietoje, kaip ir Europos Komisijos užsakymu atliktoje
studijoje, išlieka globalizacijos iššūkis ir poreikis stiprinti Lietuvos ekonominį konkurencingumą, tačiau į
antrą vietą iškyla energetinių išteklių rinkos problemų sprendimas. Analiz÷ taip pat rodo nemažą
demografinių iššūkių svarbą, o socialin÷s poliarizacijos ir klimato kaitos iššūkiai vidutin÷s trukm÷s
perspektyvoje Lietuvai nebus itin aktualūs.

19

European Commission, Press Release: Commissioner Hübner presents 'vulnerability index' report on challenges facing regions in
2020, 9. December 2008.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1910&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
20
European Commission. Regions 2020: An Assesment of Future Challenges for EU Regions. – P. 46.
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3.2. Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje identifikuotų iššūkių ir jų
aktualumo Lietuvai analiz÷
3.2.1 Globalizacija
Sanglaudos ataskaitoje pateikiamas iššūkio aktualumo pagrindimas ir siūlomi jo sprendimo būdai
Globalizacijos iššūkis ES. Pasaulin÷je rinkoje įsitvirtina nauji dalyviai – įžengia besivystančios šalys. Did÷jant
Pietryčių Azijos gamintojų spaudimui ES-27 ekonomikos verčiamos restruktūrizuotis ir modernizuotis.
Ekonominio konkurencingumo problema yra bene plačiausia ir apima šiuos su konkurencingumu susijusius
klausimus: pramon÷s našumo, žinių visuomen÷s, MTTP, inovacijų, orientacijos į konkurencingą ir didesnę
prid÷tinę vertę kuriančią produkciją, TUI pritraukimą, taip pat tinkamos verslui infrastruktūros ir kvalifikuotos
darbo j÷gos sukūrimą.
Rekomendacijos: didinti DPV produkcijos santykinę struktūros dalį ekonomikoje, didinti visų sektorių
(įskaitant ir tradicinius) našumą, skatinti juose inovacijų kūrimą ir diegimą, siekti visuotinio užimtumo, taip pat
investuoti į MTTP ir kvalifikuotą darbo j÷gą bei pl÷toti visų rūšių infrastruktūrą, didžiausią d÷mesį skiriant
transporto ir telekomunikacijų infrastruktūrai. Tolygiai stiprinti regiono ekonomin÷s specializacijos santykinį
pranašumą turinčias stipriąsias sritis, užtikrinti darbo j÷gos perkvalifikavimo pagal rinkos poreikius mechanizmo
funkcionalumą.
Antrojoje ataskaitos dalyje analizuojant ekonominius ir socialinius pokyčius, įtakojančius dabartinį Lietuvos
ūkio vystymąsi, buvo akcentuojama, kad stipr÷janti globali konkurencija reikalauja pereiti prie aukštesnio
lygio ekonomikos. Buvo nustatyta, kad Lietuvai aktualios visos Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje
išvardintos konkurencingumo stiprinimo kryptys, ypač investicin÷s aplinkos gerinimo, darbo našumo
didinimo, inovacinio potencialo skatinimo. Kaip rodo 2008 metais įvairių tarptautinių organizacijų sudarytos
pasaulinio ekonominio konkurencingumo reitingų lentel÷s, Lietuva pasaulio konkurencingiausių bei
ekonomiškai laisviausių valstybių sąrašuose patenka į pirmąjį trečdalį: Pasaulio banko reitinge Lietuva
užima 28-ą vietą iš 181 vertinamų ekonomikų,24 Pasaulio ekonomikos forumo reitinge 44-ą iš 134
vertinamų ekonomikų,25 Heritage Foundation ekonomin÷s laisv÷s indekse Lietuvai suteikiama 26-a vieta iš
162,26 galiausiai Kanados Freizerio Instituto ekonomin÷s laisv÷s indekse Lietuvai priskiriama 23-ia iš 141
vieta.27 Vis d÷lto Lietuvos ekonominis konkurencingumas tiek šalies ekspertų nuomone, tiek ir užsienio
institucijų pateikiamų reitingų duomenimis yra vertinamas kaip vidutiniškai geras, bet nepakankamas. Be
to, Lietuvos konkurencingumo pozicijas silpnina 2008 m. antroje pus÷je prasid÷jusi finansin÷ – ekonomin÷
kriz÷. 2009 m. sausį Europos Komisijos paskelbtose prognoz÷se Lietuvos ūkio atsigavimas numatomas
v÷liau nei kitų ES šalių narių, t. y. tikimasi, kad ekonominiai – finansiniai Lietuvos rodikliai ims ger÷ti 2010
metų antrajame pusmetyje.28 Tod÷l Lietuvos ekonomikos ilgalaik÷s pl÷tros iki 2020 metų strategijoje vienu
svarbiausių valstyb÷s tikslų įvardijama nuostata pl÷toti ir efektyviai išnaudoti veiksnius, užtikrinančius

21

Pavyzdžiui, globalizacijos iššūkio indekso kintamieji yra trys: darbo j÷gos produktyvumas, užimtumo lygis, gyventojų išsilavinimas;
n÷ra įvertinami tokie globalizacijai/konkurencingumui reikšmingi kintamieji kaip inovacijos, investicinis patrauklumas ir pan.
22
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Interim Forecast. - January 2009.
23
Įgyvendinant Lietuvos pl÷tros prioritetų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo laikotarpiu vertinimo
projektą, 2008 m. rugs÷jo 15 – spalio 17 d. buvo vykdomi interviu su 2007 – 2013 m. struktūrinių fondų paramą administruojančių
institucijų vadovybe ar atsakingų departamentų vadovais. Iš viso buvo atlikta 17 interviu. Plačiau apie respondentus ir interviu
rezultatus žr. Priede Nr. 1.
24
World Bank, Doing Business 2008, http://www.doingbusiness.org/economyrankings/
25
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2008-2009, http://www.weforum.org/documents/GCR0809/index.html
26
Heritage Foundation, Index of Economic Freedom, http://www.heritage.org/Index/countries.cfm
27
Economic Freedom Network, Economic Freedomof the World 2007 Annual Report,
http://www.fraserinstitute.org/commerce.web/product_files/EconomicFreedomoftheWorld2007.pdf
28
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Interim Forecast. - January 2009. – P. 30.
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spartų ir stabilų ekonomikos bei nacionalinio konkurencingumo augimą, kuris pad÷tų šalyje sukurti žinių
ekonomiką29 – svarbiausią orientyrą vidutin÷s trukm÷s perspektyvoje.
Analizuojant įvairius valstybių ekonominio konkurencingumo aspektus matyti, kad Lietuva pagal daugumą
jų atsilieka ne tik nuo ES senbuvių, bet ir nuo naujųjų ES narių, priimtų 2004 m. Pavyzdžiui, pagal darbo
našumą Lietuva lenkia tik Latviją, Rumunija ir Bulgariją (Pav. 15), o lyginant pagal verslui palankios
aplinkos kriterijų, Lietuva lenkia tik Bulgariją ir Rumuniją (Pav. 16).
Pav. 15. Darbo našumas (1 dirbančiajam, EU-27=100)

Pav. 16. Šalių vertinimas pagal verslui palankią
aplinką (maks. suma 10)

Šaltinis: Economist Intelligence Unit, 2008 m.

Kitas svarbus šalies ekonominį konkurencingumą lemiantis aspektas – tiesioginių užsienio investicijų kiekis
šalies BVP (Pav. 17). Palyginę Vidurio ir Rytų Europos šalis matome, kad kur kas didesn÷ dalis TUI tenka
Bulgarijai (d÷l pigesn÷s darbo j÷gos) ir Estijai (d÷l geresnių sąlygų verslui). Be to, akivaizdu, kad Lietuvoje
did÷ja atotrūkis tarp tiesioginių užsienio investicijų ir valstyb÷s biudžeto deficito.
Pav. 17. Tiesioginių užsienio investicijų procentin÷s BVP dalies metinis vidurkis 2003-2007 m.

Šaltinis: Economist Intelligence Unit.
29

Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tros ilgalaik÷ strategija iki 2020 metų, Taikomasis mokslinio darbo tyrimo darbas, užsakytas LR Ūkio
ministerijos 2006 m. gruodžio 5 d. sutartimi Nr. 8-835, Galutin÷ ataskaita, 2007 m. lapkričio 15 d. - P. 35.
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Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje nurodoma, jog did÷jant Pietryčių Azijos gamintojų spaudimui ES-27
ekonomikos verčiamos restruktūrizuotis ir modernizuotis, ypač pažeidžiami tampa ES-27 regionai,30 kurių
specializacija yra tekstil÷, apranga ir oda bei plieno gamyba, elektros, garso, vaizdo ir IKT įranga.
Peržvelgus Lietuvos pramon÷s struktūrą (Pav. 18) akivaizdu, kad Lietuvoje dauguma įmonių specializuojasi
žemesniųjų technologijų reikalaujančiose srityse, tod÷l Azijos gaminių ekspansija ir spartus jų kokyb÷s
ger÷jimas didina konkurencinį spaudimą Lietuvos įmon÷ms. Be to, Lietuvos įmon÷s vis dar menkai suvokia
bendradarbiavimo ir komunikavimo esant klasteryje naudą. 2006 m. Europos komisijos užsakymu atlikto
tyrimo „Innobarometer“ duomenimis tik 9% naujųjų valstybių narių įmonių (tarp jų ir Lietuvoje) dirba
klasterin÷je aplinkoje, lyginant su 28% ES-15 valstyb÷se nar÷se.
Pav. 18. Lietuvos specializacija ekonomin÷se veiklose (pagal veikloje užimtų darbuotojų skaičių), 2004 m.,
procentin÷ išraiška

Nekilnojamo turto operacijos už atlygį
Verslo ir valdymo konsultacijos
Plastikinių gaminių gamyba
Statybos baigimas
Pašto ir pasiuntinių veikla
M÷sos ir m÷sos produktų gam.
Pieno produktų gamyba
Geležinkelių transportas
Pastatų ir statinių įrengimas
Medienos pjaustymas ir kt. apdorojim.
Kitų maisto produktų gamyba
Baldų gamyba
Drabužių siuvimas ir jų priedų gamyba
Sausumos transportas (išsk. geležink.)
Pastatų ir jų dalių, inž. Statinių statyba

1,03
1,06
1,07
1,14
1,21
1,27
1,42
1,55
1,79
1,81
2,35
2,62
4,89
5,76
8,03
0

Šaltinis:

1

Lietuvos pramon÷s ir verslo klasterių žem÷lapio
http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/pramone_ir_verslas.

2

3

pristatymas,

4
2007

5
geguž÷s

6
18

7
d.,

LR

8
Ūkio

9
ministerija,

Be to, Lietuvos ekonomikos augimą ir konkurencingumą riboja fizin÷s infrastruktūros trūkumai. Lietuvos
ekonomikos pl÷tros iki 2020 metų ilgalaik÷je strategijoje nurodoma, kad nepaisant to, jog fizin÷
infrastruktūra kol kas tenkina būtiniausius ūkio pl÷tros poreikius, jos fizinis ir moralinis susid÷v÷jimas tampa
rimta kliūtimi ūkio efektyvumui didinti. Išskiriamas investicijų į transporto, energetikos, sveikatos priežiūros
ir švietimo sistemos infrastruktūrą poreikis.31 Nors į šias sritis planuojama investuoti nemažą l÷šų dalį pagal
2007–2013 metų veiksmų programas, tačiau per dabartinį laikotarpį nepavyks išspręsti visų problemų ir
bus reikalingos tolesn÷s investicijos. Atliktos apklausos respondentų manymu, 2014–2020 metais bus
svarbu toliau investuoti į energetikos ir transporto infrastruktūra (ypač kelių ir geležinkelių tinklus),
gyvenamojo būsto modernizavimą, atliekų tvarkymo sistemas, socialin÷s infrastruktūros (sveikatos
priežiūros ir švietimo) atnaujinimą ir pl÷trą.
Apibendrinant galima konstatuoti, kad ekonominio konkurencingumo didinimas išliks svarbiu Lietuvos ūkio
pl÷tros prioritetu po 2013 m. Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos siekiant šio
30

Europos Komisija. Ketvirtoji ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaita, 2007 m. geguž÷. - P. xviii.
Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tros ilgalaik÷ strategija iki 2020 metų, Taikomasis mokslinio darbo tyrimo darbas, užsakytas LR Ūkio
ministerijos 2006 m. gruodžio 5 d. sutartimi Nr. 8-835, Galutin÷ ataskaita, 2007 m. lapkričio 15 d. - P. 12.
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tikslo didžia dalimi atitinka Lietuvos poreikius. Strateginiai dokumentai32 ir vertinimo metu atlikta analiz÷ bei
ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų atstovų apklausa (žr. 1 Priedo 1-2 pav.) rodo, kad 2014
– 2020 metų ES struktūrin÷s paramos l÷šas bus tikslinga nukreipti į šias Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje
išskiriamas investicines kryptis: (1) mokslo, technologijų ir inovacijų pl÷trą, (2) į eksportą orientuotos
ekonomin÷s veiklos, sukuriančios didelę prid÷tinę vertę ir naudojančios aukštąsias bei naujausias
technologijas, pl÷trą, (3) darbo j÷gos kvalifikacijos k÷limą. Kita vertus, Lietuvos atveju taip pat labai
reikšmingos išliks investicijos į fizin÷s (ypač transporto ir energetikos jungčių integravimas į ES tinklus) ir
socialin÷s infrastruktūros pl÷trą.

3.2.2 Energetiniai ištekliai ir jų kaina
Sanglaudos ataskaitoje pateikiamas iššūkio aktualumo pagrindimas ir siūlomi jo sprendimo būdai
Energetiniai iššūkiai ES. Did÷jantis energijos vartojimas bei energetinių išteklių paklausa (ypač Pietryčių
Azijos šalyse), taip pat geopolitin÷s aplinkyb÷s naftą eksportuojančiose šalyse skatina energetinių išteklių
brangimą. Augančios energetinių išteklių kainos importuojančiose šalyse turi neigiamą poveikį ekonominiam
konkurencingumui, ūkio pl÷trai ir gyventojų gerovei. Tai rimtas iššūkis visai Europos Sąjungai ir ypač aktualus
naujosioms ES valstyb÷ms nar÷ms, kuriose stipresn÷ energetin÷ priklausomyb÷ nuo išor÷s rinkų.
Rekomendacijos: siekiant minimizuoti augančių energetinių išteklių kainų neigiamą poveikį, rekomenduotina
didinti energijos vartojimo efektyvumą pramon÷je ir namų ūkiuose, taip pat formuoti ir įgyvendinti pl÷tros
strategijas, grindžiamas mažiau energijos suvartojančiais gamybos būdais. Šiam tikslui svarbu mažinti
patiriamus energijos nuostolius d÷l senos technologin÷s infrastruktūros bei pl÷toti (kiek įmanoma duotomis
sąlygomis) atsinaujinančių energijos šaltinių (v÷jo, saul÷s, biomas÷s ar hidro) energetiką, taip pat skatinti
bendrą energijos vartojimo taupymą, taip pat šiukšlių ir atliekų perdirbimą. Galiausiai krovinių pervežimo srityje
rekomenduotinas per÷jimas (kiek įmanoma duotomis sąlygomis) nuo kelių prie geležinkelių ir upių/ jūrų
transporto bei viešojo transporto patrauklumo didinimas.
Kaip buvo nurodyta šios ataskaitos 2 dalyje ir patvirtina apklausos metu (žr. 1 Priedo 1-1 pav.), Lietuvos
ūkio konkurencingumas yra susijęs su dar vienu iššūkiu – energetikos išteklių kaina ir jų tiekimo šaltinių
įvairove. Iki 2008 metų istoriškai aukštai kilusios pasaulin÷s naftos kainos (Pav. 19) neigiamai veik÷
daugelio Lietuvos įmonių konkurencingumą ir didino vartotojų išlaidas. Aukštų naftos kainų įtaka Lietuvos
pramonei ir vartotojams bus juntama dar iki 2009 m. II ketvirčio, kadangi su naftos ir jos produktų kaina
yra tiesiogiai susieta gamtinių dujų, kurių ypač daug suvartojama Lietuvos pramon÷je (2007 metais - 352.9
mln. m3) ir namų ūkiuose (atitinkamai - 184.1 mln. m3),33 kainos apskaičiavimo metodika.

32
33

Pavyzdžiui, Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tros ilgalaik÷ strategija iki 2020 metų.
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s. Kuro ir energijos balansas 2007.
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Pav. 19. Vidutin÷ metin÷ naftos kaina 1996-2009.

Šaltinis: OPEC Basket Prices, http://www.opec.org/home/basket.aspx.

Gamtinių dujų tiekimo kainodara dabar yra palanki vieninteliam Lietuvos tiek÷jui Gazprom. Vienos
didžiausių pasaulyje nepriklausomos energetikos naujienų ir kainų agentūros "Argus Media Ltd"
duomenimis,34 2008 m. lapkritį iš Rusijos Lietuva gamtines dujas pirko po 482 JAV dolerių už tūkstantį
kubinių metrų, nors kitos ES šalys, tur÷damos alternatyvius energetikos šaltinius, už rusiškas dujas mok÷jo
mažiau: Italija - 469, Vengrija - 468, Prancūzija - 432, Vokietija - 458 JAV dolerių už tūkstantį kubinių
metrų. Didel÷ energetin÷ priklausomyb÷, kaip pastebima Ketvirtojoje Sanglaudos ataskaitoje, daro šalį dar
labiau pažeidžiamą energetinių išteklių iššūkiui. Pažym÷tina, kad Europos Sąjungoje energetin÷s
priklausomyb÷s varijuoja nuo šimtaprocentin÷s priklausomyb÷s Maltoje, Italijoje ir Kipre, taip pat didel÷s
(apie 70-80 proc.) Lenkijos, Airijos, Portugalijos, Belgijos priklausomyb÷s iki mažiausios priklausomyb÷s
Danijoje (kuri yra energetinių išteklių eksportuotoja). Bendras ES valstybių narių energetin÷s
priklausomyb÷s vidurkis 2006 metais buvo apie 54 proc., o Lietuvos – apie 61-62 proc. (Pav. 20).
Pav. 20. ES valstybių narių energetin÷ priklausomyb÷
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Šaltinis: Eurostat, 2006 m. duomenys.
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http://www.argusmedia.com/pages/StaticPage.aspx?tname=Argus+Home&pname=Natural+Gas
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Pasteb÷tina, kad ši situacija Lietuvos atžvilgiu pasikeis 2010 metais, kadangi 2009 m. pabaigoje bus
uždaromas Ignalinos AE II-asis blokas, tod÷l ne tik pakils elektros energijos kaina, tačiau kartu dramatiškai
padid÷s Lietuvos priklausomyb÷ nuo energijos išteklių importo iš Rusijos.35 Lietuva bent iki 2014 m. gali
išlikti „energetine sala“, nes galimyb÷s pastatyti elektros jungtis Lietuva – Lenkija ir Lietuva – Švedija per
artimiausius šešerius metus yra labai ribotos36. Gamtin÷s dujos, kurios taps vienu pagrindinių pirmin÷s
energijos išteklių iki 2015 m. bus importuojamos iš vienos šalies. Kadangi Lietuva neturi gamtinių dujų
saugyklos, išlieka didel÷ šio kuro tiekimo sutrikimų rizika avarijų ar politinio konflikto atveju. Kol nebus
pastatyta nauja atomin÷ elektrin÷ ir nutiesti elektros tiltai su Lenkija ir/ar Skandinavija, tol Lietuvos ūkiui
energetin÷s kriz÷s rizika bus itin didel÷.
Analizuojant kitus energetinių išteklių iššūkius Europos Komisijos užsakymu atliktoje studijoje „Regionai
2020“ nurodoma, kad skirtingoms ES šalims nar÷ms energetinių išteklių iššūkio aktualumą vidutin÷je
perspektyvoje stiprins šie veiksniai: (i) žemas energijos vartojimo efektyvumas, (ii) nedidel÷ energijos
pirmin÷je balanso struktūroje esanti mažai anglies dvideginio išskiriančios energijos (pavyzdžiui,
branduolin÷s energijos, atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių) dalis, (iii) dominuojančiosios naftos
produktams imlios transporto sistemos.37 Visi šie veiksniai Lietuvai yra aktualūs:
•

Antrojoje ataskaitos dalyje jau buvo min÷ta, kad Lietuvos ūkio imlumas energijai yra vienas
didžiausių tarp ES šalių. Pagal energijos suvartojimo pramon÷je intensyvumą (861.85 tonų naftos
ekvivalentais (tne) / 1000 EUR sukurto BVP) 2006 m. blogesni rodikliai buvo tik Bulgarijos ir
Rumunijos įmonių (kai ES-27 vidurkis buvo 202.45, o ES-15 - 179.54 tne / 1000 EUR sukurto
BVP).38 Taip pat d÷l didelių šilumos nuostolių aukštas energijos suvartojimas namų ūkiuose.
Neefektyvaus energijos vartojimo namų ūkiuose problema itin sustipr÷jo 2008 metais pabrangus
šilumos energijai. Pastarajai problemai spręsti iki 2020 metų numatyta įgyvendinti daugiabučių
namų modernizavimo programą.39

•

Lietuva turi palyginti nedaug vietinių energijos išteklių, tačiau jų dalis bendrame pirmin÷s energijos
balanse 1990–2000 m. padid÷jo daugiau kaip 4 kartus ir dabar siekia apie 13 proc., įskaitant ir
vietinę naftą. Pagrindin÷ jų dalis tenka medienai ir kitam kietajam kurui, kurį naudojant
padengiama apie 8,5 proc. šalies kuro poreikių. Vietin÷s naftos gavyba siekia apie 300 tūkst. t, o
tai sudaro apie 10 proc. šalies ūkio naftos poreikių. Šalyje plečiamas kitų vietinių, atsinaujinančių ir
atliekinių energijos išteklių naudojimas, bet dabar vietiniai ištekliai dar per mažai naudojami. Realiai
per artimiausius 10 – 15 metų 12–13 proc. pirmin÷s energijos poreikių gali patenkinti biokuras ir
kiti atsinaujinantys bei atliekiniai energijos ištekliai.40

Lentel÷ 11. Vietinių, atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių vartojimo prognoz÷ tūkst. tonų naftos
ekvivalentu.
Kuras
Medienos atliekos ir malkos
Durp÷s
Šiaudai
Biodujos
Biodegalai

2000 m.
615
11
2,5
2,4
0

2015 m.
850
50
13
21
30

35

Kaip jau buvo pamin÷ta, ši artimiausiu laikotarpiu pasikeisianti situacija nebuvo įvertinta Europos Komisijos užsakymu 2008 metais
parengtoje studijoje „Regionai 2020“.
36
A. Galinis, V. Miškinis. Lietuvos elektros energetikos sektoriaus raida uždarius Ignalinos AE.
37
European Commission. Regions 2020: An Assesment of Future Challenges for EU Regions. – P. 15.
38
Eurostat. Key figures on European Business with a special features on the factors of business success, 2008.
39
Programa patvirtinta LR Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 243 „D÷l LR Vyriausyb÷s 2004 m. rugs÷jo 23 d. nutarimo Nr. 1213 "D÷l
Daugiabučių namų modernizavimo programos" pakeitimo“.
40
Energetikos pl÷tot÷s strategija iki 2015 m., parengta vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. spalio 30 d. nutarimą Nr.
1274 „D÷l ilgalaik÷s Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tot÷s strategijos projekto rengimo“.
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Kuras
Kietos buitin÷s ir pramon÷s atliekos
V÷jo energija
Saul÷s energija
Geotermin÷ energija
Hidroenergija
Iš viso

2000 m.
0
0
0,03
0
29,2
660

2015 m.
20
22
0,4
16
38
1060

Šaltinis: Energetikos pl÷tot÷s strategija iki 2015 m.

Kita vertus, atsižvelgiant į did÷jančią energetinę priklausomybę nuo sunkiai prognozuojamos Rusijos,
vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių potencialas Lietuvoje yra per mažai išnaudojamas.
Nepakankamai eksploatuojamas v÷jo, hidro ir biomas÷s energijos potencialas, nesukurta patraukli paskatų
sistema alternatyviems energijos šaltiniams naudoti, taip pat kol kas visai neišpl÷tota atliekų perdirbimo
infrastruktūra.41 Vidutinio laikotarpio perspektyvoje poreikį didinti vietinius ir atsinaujinančius energijos
išteklius pirminiame energijos balanse skatins ir ES įsipareigojimai. 2007 m. ES Vadovų Taryboje buvo
iškelta ambicinga ir teisiškai privaloma užduotis – iki 2020 m. 20 proc. energijos gauti iš atsinaujinančių
šaltinių,42 o Lietuvai nustatytas uždavinys siekia 23 proc.43
Beveik ketvirtadalis (22 proc.) energijos išteklių suvartojama Lietuvos transporto sektoriuje. Kaip nurodoma
Lietuvos energijos balanso apžvalgoje, 2006 metais 1537 tne energijos išteklių (iš jų – 1479 tne naftos
produktų) buvo suvartota šiame sektoriuje.44
Apibendrinant, energetinių išteklių klausimas Lietuvai itin aktualiu taps po Ignalinos AE uždarymo ir siekiant
jį minimizuoti iki 2020 metų reik÷s įgyvendinti įvairias infrastruktūrines priemones (elektros jungčių su ES
sukūrimas, naujos atomin÷s elektrin÷s statyba, gamtinių dujų saugyklos statyba, atsinaujinančių energijos
šaltinių infrastruktūros pl÷tra) bei energijos vartojimo efektyvumo skatinimo priemones (daugiabučių namų
modernizavimo programa, energijos vartojimo pramon÷je skatinimas, investuojant į naujoviškas energijos
gamybos gerinimo ir energijos efektyvumo didinimo technologijas). Tokius investicinius prioritetus, siekiant
švelninti energetinių išteklių iššūkį, patvirtinto ir vertinimo metu atlikta apklausa (žr. 1 Priedo 1-3 pav.).

3.2.3 Demografiniai ir socialiniai pokyčiai
Sanglaudos ataskaitoje pateikiamas iššūkio aktualumo pagrindimas ir siūlomi jo sprendimo
būdai
Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje išskiriami keli demografinių pokyčių sąlygojami iššūkiai, kurie bus
aktualūs ES regionams vidutin÷s trukm÷s perspektyvoje. Tai:
•

Visuomen÷s sen÷jimas. Maž÷jantis darbingo amžiaus gyventojų skaičius neigiamai įtakos ES
regionų produktyvumo, investicijų ir vartojimo makroekonominius rodiklius. Be to, senstant visuomenei
did÷s sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir socialin÷s apsaugos, taip pat švietimo sistemų
išlaikymo kaštai, gali l÷t÷ti ekonomikos augimas.
Rekomendacijos: Tam, kad būtų užtikrinta tolygi ūkio pl÷tra, būtina skatinti aktyvų sen÷jimą,
nustatyti ilgesnę darbingo amžiaus trukmę bei sudaryti sąlygas mokymuisi visą gyvenimą. Taip pat
svarbu didinti moterų ir vyresnio amžiaus darbuotojų dalyvavimą darbo rinkoje, kad būtų padidintas
faktinis pensinis amžius, taip pat didinti geografinį ir profesinį mobilumą bei didinti darbo rinkos

41

Atliekų perdirbimo infrastruktūroje tik÷tinas nemažas postūmis, įgyvendinus 2007–2013 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
prioriteto „Aplinkos kokyb÷“ priemones.
42
Komisijos komunikatas Europos Vadovų Tarybai ir Europos Parlamentui - Europos energetikos politika (KOM/2007/0001 galutinis).
43
Europos Komisijos Energetikos generalinio direktorato informacinis pranešimas. Lietuva: atsinaujinančios energijos informacinis
biuletenis. http://www.hart-isee.com/uploads/Energy%20Efficiency/2008_res_sheet_lithuania_lt.pdf
44
2006 Energy Balance for Lithuania. - http://www.iea.org/Textbase/stats/balancetable.asp?COUNTRY_CODE=LT&Submit=Submit
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santykių lankstumą.
•

Migracija. Dauguma konvergencijos regionų, esančių Vidurio ir Rytų Europoje, susidurs su gyventojų
skaičiaus maž÷jimu ne tik d÷l mažo gimstamumo, bet ir d÷l did÷jančios emigracijos į turtingesnius ES
regionus.45 Maž÷janti darbo j÷ga neigiamai įtakos šių regionų konkurencingumą, emigracija ardys
bendruomenių ir šeimos struktūras. ES regionai, į kuriuos padid÷s vidin÷s migracijos srautai, d÷l
didesn÷s konkurencijos susidurs su darbo užmokesčio maž÷jimu, gali kilti socialinių įtampų. Vidin÷
šalies migracija iš atsiliekančių regionų į ekonominius centrus neigiamai veiks didžiųjų miestų aplinkos
kokybę.
Rekomendacijos: Ketvirtojoje ataskaitoje minima tik kvalifikuotų migrantų iš trečiųjų šalių
pritraukimo į ES rinką galimyb÷.

•

Socialin÷ poliarizacija.46 Demografiniai pokyčiai ES regionuose ves prie did÷jančios socialin÷s
poliarizacijos, kuri priklausys nuo pagyvenusių žmonių socialinio – ekonominio statuso (išsilavinimo,
užimtumo, pajamų), imigrantų ir tautinių mažumų integracijos į ekonomiką ir visuomenę.
Rekomendacijos: Patartinas solidarumo, supratingumo, pagarbos ir tolerancijos tarp skirtingų
socialinių grupių, narių ir kartų skatinimas, taip pat lanksčių sąlygų kvalifikacijai ugdyti ir kelti
sudarymas bei žinių visuomenei reikalingų įgūdžių lavinimas ir andragogikos (suaugusiųjų mokymo)
vystymas. Būtina skatinti marginalizuotų visuomen÷s grupių integraciją ir socialin÷s atskirties
mažinimą, tačiau ne pašalpomis ar išmokomis, bet apmokant ir sudarant sąlygas dirbti.

Žvelgiant iš ES-27 perspektyvos, migracija tarp Europos Sąjungai priklausančių valstybių n÷ra tokia didel÷
problema kaip bendras visuomen÷s sen÷jimas. Taip yra tod÷l, kad laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir
darbo j÷gos jud÷jimas yra esminiai bendros rinkos bruožai, kurie padeda efektyviau mobilizuoti, sutelkti
išteklius konkurencingose zonose ir užtikrinti efektyviausią prekių ir paslaugų gamybą bei realizaciją. Kita
vertus, senstanti visuomen÷ yra bendra visos ES problema, kuri didina valstybių biudžeto išlaidas sveikatos
ir socialinei apsaugai bei, nesant pakankamam gimstamumui, pasireiškia aktyvios gyventojų dalies darbo
rinkoje maž÷jimu.
Lietuvoje migracija ir visuomen÷s sen÷jimas turi neigiamas pasekmes ūkio pl÷trai. Demografin÷ situacija
Lietuvos ekonomikos pl÷tros iki 2020 metų ilgalaik÷je strategijoje apibūdinama taip: „darbo j÷gos rinkoje
laikinas prieaugis d÷l padid÷jusio gimstamumo pra÷jusio amžiaus devintąjį dešimtmetį pasibaigs antrajame
XXI amžiaus dešimtmetyje. Demografinę pad÷tį nulems smarkiai sumaž÷jęs, pradedant nuo dešimtojo XX
amžiaus dešimtmečio, gimstamumas ir gyventojų, ypač jaunesnio amžiaus, emigracija. D÷l to visuomen÷je
bus vis didesn÷ vyresniojo amžiaus žmonių dalis.“47 Statistikos duomenys patvirtina, kad per pastaruosius
10 metų Lietuvoje d÷l maž÷jančio gimstamumo ir gyventojų emigracijos gana sparčiai maž÷ja gyventojų
skaičius. Statistikos departamento duomenimis 2006 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 3403,2 tūkst. gyventojų
(218 tūkst. mažiau negu 1995 m. pradžioje). Atitinkamai sumaž÷jo ir darbo j÷gos – nuo 1,84 mln. 1995 m.
iki 1,61 mln. 2005 metais. Statistikos departamentas prognozuoja, kad 2030 m. Lietuvoje gyvens tik 3,12
milijono žmonių, t.y. gyventojų sumaž÷s dar 9 proc. Tai neišvengiamai paveiks ir darbo rinką – maž÷jant
darbo j÷gos pasiūlai ir dirbančių gyventojų skaičiui, bus vis sunkiau išlaikyti mokesčių mok÷tojų l÷šomis
finansuojamas sveikatos ir socialin÷s apsaugos sistemas.48 Pavyzdžiui, 2001–2005 m. darbo j÷gos
struktūroje jaunimo iki 25 metų sumaž÷jo 42,2 tūkst. (3,3 proc.), o vyresnių kaip 50 metų asmenų
45

Migracijos keliami iššūkiai labiau išpl÷toti naujame Europos Komisijos dokumente. European Commission, The Regions 2020:
Demographic challenges for European Regions, 2008, November. - P. 7.
46
Remiantis EUROSTAT apibr÷žimu, socialine poliarizacija vadinamas daugiamatis reiškinys, kuris stabdo žmogaus įsitraukimą ir
pilnateisį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Mokslin÷je literatūroje taip pat pateikiami įvairūs socialin÷s atskirties indikatoriai.
Kaip svarbiausi iš jų minimi: ilgalaikis nedarbas (daugiau kaip 12 m÷n.), finansiniai sunkumai, artimų draugų nebuvimas, ribotos
galimyb÷s užmegzti santykius su kitais žmon÷mis ir kt.
47
Lietuvos ekonomikos pl÷tros iki 2020 metų ilgalaik÷ strategija. - P. 23.
48
O. Rakauskien÷. Lietuvos ekonomin÷ ir socialin÷ sanglauda. // Lietuvos ekonomika Europoje ir globalioje erdv÷je. – P. 116.
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pagaus÷jo 60,6 tūkst. (11,6 proc.). Prognozuojama, kad Lietuvoje 2020 metais 60 metų ir vyresnio amžiaus
žmon÷s sudarys 25,4 proc., 5 - 24 metų gyventojai - tik 10,2 proc., o 2050-aisiais 60 metų ir vyresni
sudarys 45,6 proc., 5 - 24 metų – tik 6,7 proc. visų Lietuvos gyventojų.49 12 lentel÷je pateikiama ES ir
Lietuvos pagyvenusių žmonių priklausomyb÷s rodiklio prognoz÷ iki 2050 metų.
Lentel÷ 12. Pagyvenusių žmonių priklausomyb÷s rodiklis (gyventojų 65+ santykis su 15 - 64)

ES (25)
Lietuva

2000
23,4
20,8

2005
24,9
22,5

2020
32,1
26

2030
40,3
33,4

2040
48,5
39,3

2050
52,8
44,9

Šaltinis: Žiūkas, P. „Socialiniai iššūkiai“. Finansų ministerijos diskusijų ciklas „Pertvarkykime ES biudžetą ir pakeiskime Europą“, 2008
m. sausio 28 d.

Po įstojimo į ES Lietuvos gyventojų skaičius ÷m÷ dar sparčiau maž÷ti d÷l did÷jančios emigracijos į kitas ES
šalis. Statistikos departamento duomenimis,50 2001–2007 m. emigravo apie 195,2 tūkst. šalies gyventojų, o
pagal gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis imigravo – 43,2 tūkst. Manoma, kad emigraciją
pirmiausia lemia ekonominiai veiksniai – atlyginimų ir gyvenimo lygio skirtumai tarp Lietuvos ir užsienio
šalių. Tai iš dalies patvirtina ir Statistikos departamento duomenys, nurodantys, kad 2007 m. beveik 70
proc. emigrantų tur÷jo tikslą dirbti kitoje šalyje, 2006 m. tokių asmenų buvo 63 proc. Lietuvos ekonomikos
pl÷tros iki 2020 metų ilgalaik÷je strategijoje nurodoma, kad migracijos (emigracija ir imigracija) mastas iš
esm÷s priklauso nuo šalies ekonomin÷s pad÷ties ir dinamikos. Lietuvai pasiekus artimą ES vidurkiui darbo
užmokestį, darbo sąlygas, panašų gyvenimo lygį ir kokybę, emigracija nebeteks esminių dabartinių paskatų
ir nebebus tokia svari problema.“51 2008 m. II pusmetyje prasid÷jus ekonomikos recesijai ne tik Lietuvoje,
bet ir tokiose šalyse kaip Jungtin÷ Karalyst÷ bei Airija, į kurias 2003–2007 m. emigravo didžioji dalis
Lietuvos ekonominių emigrantų, pastebimos naujos tendencijos. Ekonominiai migrantai grįžta į Lietuvą,
papildydami darbo j÷gos (dažnai nekvalifikuotos) išteklius, tod÷l kyla naujas poreikis spręsti augančio
nedarbo problemą.
Tik÷tina, kad d÷l visuomen÷s sen÷jimo ir silpnų gerov÷s valstyb÷s funkcijų, vidutin÷s trukm÷s
perspektyvoje Lietuvai vis aktualesn÷ taps ir socialin÷s atskirties tarp kartų problema. Socialin÷s atskirties
priežastys yra glaudžiai susijusios su socialine politika, kadangi būtent jos efektyvumas lemia individo
galimybes naudotis švietimo bei tobulinimosi galimyb÷mis, pad÷tį darbo rinkoje ir pajamų dydį.
Pasteb÷tina, kad Lietuva pagal vidutines išlaidas socialinei apsaugai vienam gyventojui smarkiai atsilieka
nuo kitų ES šalių ir lenkia tik Latviją (Pav. 21). Socialin÷ sanglauda sietina ne tik su skurdo ir socialin÷s
atskirties mažinimu, bet ir su visuomen÷s solidarumu, t. y. savitarpio pagalba.

49

Socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros centras, taikomasis mokslinis tyrimas, „Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įžvalga pagal regionines
ir pasaulio tendencijas. Santrauka“. Užsakovas LR ūkio ministerija, 2007 m. – P. 6.

50

LR Statistikos departamentas. Demografijos metraštis (2008 m. katalogas),
http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/list/?cat_y=1&cat_id=3.
51
Lietuvos ekonomikos pl÷tros iki 2020 metų ilgalaik÷ strategija. – P. 55.
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Pav. 21. Išlaidos socialinei apsaugai vidutiniškai vienam gyventojui (2005 m., eurais, PGS)
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Šaltinis: Žiūkas, P. „Socialiniai iššūkiai“. Finansų ministerijos diskusijų ciklas „Pertvarkykime ES biudžetą ir pakeiskime Europą“, 2008
m. sausio 28 d.

Reaguojant į Lietuvai d÷l demografinių pokyčių kilsiančius visuomen÷s sen÷jimo, migracijos bei socialin÷s
poliarizacijos iššūkius, tikslinga veikti keliomis kryptimis:52 (1) užtikrinti darbo našumo augimą naujų
pažangesnių technologijų įsigal÷jimo ir geresnių dirbančiųjų geb÷jimų ugdymo prasme, ypač skatinant
profesinio orientavimo bei profesinio mokymo tobulinimą ir mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimą; (2)
šalis turi pasirengti konkuruoti d÷l imigruojančios darbo j÷gos, nes socialiniu ir kultūriniu atžvilgiu priimtinų
galinčių imigruoti darbuotojų pasiūla nebus didel÷, taip pat labai aktualu bus skatinti reemigraciją; (3)
sparčiau įgyvendinti privačiu kaupimu paremtą pensijų reformą; (4) vykdyti sveikatos sistemos reformą,
lemiančią konkurenciją ir leidžiančią efektyviau panaudoti sveikatai skirtus išteklius.

52
Remiantis Lietuvos ekonomikos pl÷tros iki 2020 metų ilgalaik÷ strategija (P – 42, 54) ir apklausos rezultatais (žr. 1 Priedo 1-4 ir 1-5
pav.).
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3.2.4 Klimato kaita

Sanglaudos ataskaitoje pateikiamas iššūkio aktualumo pagrindimas ir siūlomi jo sprendimo būdai
Klimato kaita. Mokslininkai prognozuoja nesimetrinį klimato kaitos poveikį, kuris sukels rimtas problemas
žem÷s ūkiui, žuvininkystei bei turizmo pramonei ir bus ypač nepalankus Pietų Europos valstyb÷ms. Neigiamus
padarinius, reikalaujančius didelių investicijų jų likvidacijai, sukels tokios klimato kaitos sąlygotos problemos
kaip sausra, gaisrai, pakrančių erozija ir potvyniai.
Rekomendacijos: klimato kaitos problemų sprendimas reikalauja bendrų koordinuotų daugelio valstybių
veiksmų, visgi pagrindin÷s priemon÷s, kurių gali imtis ES nar÷s yra šios: ekologiškų inovacijų diegimas, poveikio
gamtai mažinimo strategijų kūrimas ir įgyvendinimas, gamtin÷s ir technologin÷s rizikos mažinimas bei tvarios
ekonomin÷s pl÷tros užtikrinimas.
Reikia pripažinti, kad klimato kaitos iššūkis Lietuvai n÷ra tiek aktualus kiek ES senbuv÷ms. Pastarosioms
didesni iššūkiai kyla d÷l gamtinių stichijų (pavyzdžiui, 7% ES gyventojų gyvena potvynio rizikos zonoje), o
taip pat d÷l labiau išvystytos pramon÷s joms sud÷tingiau laikytis Kioto protokolo susitarimų d÷l oro taršos
mažinimo. Atliktos studijos53 rodo, kad klimato kaita Lietuvai nebus iššūkis vidutinio laikotarpio
perspektyvoje. Priešingai, d÷l besikeičiančio klimato Lietuva tur÷s daugiau ekonomin÷s naudos –
prognozuojama, kad d÷l šilt÷jančio klimato sumaž÷s energijos suvartojimas žiemos sezono metu,
žemdirbyst÷ ir miškininkyst÷ taps našesn÷mis, sustipr÷s turizmo sektoriaus potencialas.54
Kita vertus, Lietuva kartu su kitomis ES valstyb÷mis įsipareigojusi įgyvendinti ambicingus ES klimato kaitos
politikos tikslus ir dalinasi bendra klimato kaitos mažinimo pagal Kioto protokolą našta.55 Dalyvavimas
Europos šiltnamio dujų išmetimo leidimų prekybos sistemoje sukuria papildomus ekonominius kaštus
įvairioms Lietuvos ūkio šakoms. Iki 2012 metų pabaigos šioje sistemoje privalo dalyvauti intensyviai
energiją naudojančių ūkio šakų – energetikos, naftos perdirbimo, kokso, cemento, stiklo, keramikos,
celiulioz÷s, popieriaus, kartono, metalo ir plieno gamybos – įmon÷s. Įmon÷s, išnaudojusios jiems skirtus
ribotus apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL)56 turi arba riboti savo gamybos apimtis, arba pirkti
papildomus ATL rinkoje. Pasteb÷tina, kad po 2012 metų Europos Komisija ketina nebeskirti įmon÷ms
nemokamų ATL, be to, į sistemą įtraukti naujas ūkio šakas (laivybą, aviaciją). Atitinkamai, vidutin÷s
trukm÷s perspektyvoje švarių technologijų diegimas pramon÷je taps svarbiu konkurencingumo veiksniu
intensyviai energiją naudojančių ūkio šakose.
Apibendrinant atliktą analizę ir apklausos duomenis,57 siekiant spręsti klimato kaitos sąlygojamas
problemas, po 2013 metų bus tikslinga investuoti į: (1) ekologiškų inovacijų diegimą, (2) efektyvios
kompleksin÷s ekonominių aplinkos apsaugos veiksnių sistemos sukūrimą, papildant ją naujais, pasaulin÷je
praktikoje žinomais taršos mažinimą skatinančiais instrumentais (pavyzdžiui, diegiant „žaliojo biudžeto“
principus) bei išpl÷tojant jau prad÷tus taikyti užstato - grąžos, apyvartinių taršos leidimų ir kt.

53

Pavyzdžiui, European Commission. Regions 2020: An Assesment of Future Challenges for EU Regions (2008, November); European
Environment Agency. Impacts of Europe's changing climate - 2008 indicator-based assessment (2008, September).
54
European Environment Agency. Impacts of Europe's changing climate - 2008 indicator-based assessment. – P.161 – 192.
55
Lietuvos Europos Sąjungos politikos 2008-2013 metų strategin÷s kryptys. Patvirtinta 2008 m. rugs÷jo 24 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s protokolu Nr. 53.
56
ATL – tai leidimas per tam tikrą laiką išmesti toną CO2.
57
Apklausos rezultatus d÷l klimato kaitos iššūkio aktualumo žiūr÷kite 1 Priedo 1-6 pav.
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3.2.5 Apibendrinimas
Apibendrinat Ketvirtosios sanglaudos ataskaitos nuostatų aktualumą Lietuvai reikia pažym÷ti dviejų iššūkių
– globalizacijos ir energetinių išteklių – svarbą. Siekiant minimizuoti šių iššūkių keliamas rizikas Lietuvos
ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, 2014–2020 m. laikotarpiu reik÷tų atitinkamai nukreipti ES
struktūrin÷s paramos l÷šas. Šioje ataskaitos dalyje atlikta analiz÷ parod÷, kad vidutin÷s trukm÷s
laikotarpyje kai kurie Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje keliami iššūkiai – klimato kaitos ir socialin÷s
poliarizacijos – Lietuvai dar nebus itin aktualūs. Kita vertus, bus svarbūs kiti – Ketvirtojoje sanglaudos
ataskaitoje neišskirti – ūkio pl÷tros prioritetai. Pavyzdžiui, vis dar bus didelis investicijų poreikis sveikatos,
švietimo ir socialin÷s infrastruktūros, valstyb÷s valdymo tobulinimo bei kitose svarbiose srityse. Atitinkamai,
2014–2020 m. laikotarpiu siekiant ieškoti optimaliausios ES struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimo
kombinacijos, būtų naudinga užtikrinti didesnį valstybių narių lankstumą, pasirenkant konkrečias
intervencijos sritis. Nacionaliniai ES struktūrin÷s paramos prioritetai tur÷tų būti aktualių iššūkių neigiamo
poveikio ir regiono kompetencijų stiprinimo rinkinys. Kai kuriuos ES regionams kylančius iššūkius
(pavyzdžiui, klimato kaitos) tikslingiau būtų spręsti ne per ES struktūrin÷s paramos „nacionalinį paketą“, o
per Bendrijos lygmens programas.
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4. Optimalios ES struktūrin÷s paramos l÷šų
panaudojimo strategijos 2014-2020 m.
laikotarpiu gair÷s
2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos išmokos Lietuvai kiekvienais metais sudarys vidutiniškai apie 3
proc. šalies BVP, panašias ES struktūrin÷s paramos injekcijas bus galima panaudoti ir būsimuoju
laikotarpiu. Tai ženkli parama mūsų šalies ūkio vystymuisi, tačiau vien tik ES struktūrin÷s paramos l÷šomis
neįmanoma pasiekti socialin÷s – ekonomin÷s konvergencijos tikslo. ES struktūrin÷s paramos l÷šos turi būti
nuosekliai ir strategiškai planuojamos kartu su nacionalinio biudžeto l÷šomis, panaudojamos galimoms
gr÷sm÷ms/iššūkiams sušvelninti ir turimiems pranašumams sustiprinti. Planuojant 2014–2020 m. ES
struktūrinę paramą svarbu ne tik tikslin÷s ES struktūrin÷s paramos panaudojimo kryptys, bet ir veiksmingi
paramos paskirstymo principai bei procedūros. Atsižvelgiant į atliktą analizę šioje dalyje pateikiama
apibendrinta SSGG analiz÷, remiantis ja - įžvalgos d÷l Lietuvos ES struktūrin÷s paramos prioritetų
būsimuoju paramos laikotarpiu. Taip pat atsižvelgiant į ankstesnio programavimo laikotarpio pamokas yra
įvardijamos sritys, kurioms 2014–2020 m. laikotarpiu netikslinga skirti ES struktūrinę paramą. Galiausiai
pateikiami pasiūlymai d÷l ES struktūrin÷s paramos skirstymo principų.

4.1. Lietuvos ūkio pl÷tros stiprybių, silpnybių, galimybių, gr÷smių
analiz÷
Žemiau apibendrinamos šioje ataskaitoje identifikuotos pagrindin÷s Lietuvos ūkio pl÷tros iki 2020 metų
stipryb÷s, silpnyb÷s, galimyb÷s ir gr÷sm÷s.
Lietuvos ūkio pl÷tros iki 2020 metų stiprybių, silpnybių, galimybių ir gr÷smių analiz÷58
I. Stipryb÷s
• Naryst÷ ES ir NATO. Lietuvos naryst÷ NATO ir ES užtikrina ekonominį - politinį stabilumą ir
suteikia verslui papildomų pl÷tros galimybių. Lietuvoje sukurta veikianti rinkos ekonomika, rinkos
santykių įsigal÷jimas leido įgyvendinti ekonomikos savireguliacijos mechanizmus ir apriboti
tiesioginį valstyb÷s kišimąsi į ekonominius procesus. Lietuvos naryst÷ ES įgalina sukurti stabilias ir
prognozuojamas sąlygas ūkio funkcionavimui.
•

Diversifikuota šalies ūkio struktūra. Įvyko žymūs struktūriniai pokyčiai pramon÷je ir statyboje,
daugelyje sektorių yra s÷kmingai tarptautin÷se rinkose konkuruojančių įmonių, pradeda burtis
gamybos klasteriai. Santykinai gerai išvystytas transporto paslaugų sektorius ir apdirbamoji
gamyba, eksportuojanti apie 60% produkcijos, jos gaminių eksportas pagal produktus ir pagal
regionus yra diversifikuotas. Žem÷s ūkio lyginamoji reikšm÷ kiek per didel÷, bet pateisinama,
atsižvelgiant į susiklosčiusias tradicijas, didelę ES struktūrinę paramą ir geras maisto produktų
eksporto perspektyvas.

•

Tranzitui palanki geografin÷ pad÷tis. Tapusi ES nare Lietuva išlaik÷ istoriškai susiklosčiusius
gan÷tinai glaudžius ekonominius ryšius su NVS šalimis ir d÷l palankios geografin÷s pad÷ties yra
traktuojama kaip potencialus tiltas tarp Vakarų ir Rytų rinkų. Ateityje Pietryčių Azijos ir NVS

58

Atliekant SSGG analizę atsižvelgta į Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos 2002 m. birželio 6 d. LR Vyriausyb÷s nutarimu Nr.
827 reikalavimus.
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makroregionas gali tapti nauju pasaulio ekonomikos centru, nes sparčiai vystosi ir valdo didelę dalį
pasaulinių mineralinių išteklių. Augant prekių srautams tarp Rytų ir Vakarų, Lietuva gali s÷kmingai
išnaudoti savo palankią tranzito šalies pad÷tį, tačiau d÷l sienos su Rusija ji bus šios šalies padidinto
d÷mesio (ir politinio spaudimo) objektas. Svarbus ir Lietuvos buvimas arti Skandinavijos šalių,
kurios turi konkurencingiausią pasaulyje ekonomiką.
•

Nebloga energetikos, transporto ir telekomunikacijų infrastruktūra. Nors ne visose srityse
atitikdama visus šiuolaikinius standartus, fizin÷ infrastruktūra yra pakankamo lygio, kad gal÷tų
s÷kmingai palaikyti ekonomikos augimą. Lietuva turi gerą fiksuoto ir mobiliojo ryšio infrastruktūrą,
tranzito pl÷trai svarbią reikšmę turi neužšąlantis pakankamai modernus Klaip÷dos jūrų uostas,
išpl÷totas automobilių kelių tinklas, aukštos kokyb÷s jų priežiūros ir remonto sistema, pakanka
elektros energijos paj÷gumų.

•

Pakankamai išpl÷tota ir dinamiškai modernizuojama finansin÷ infrastruktūra. Lietuva
sukūr÷ vakarietiško tipo kapitalo rinką, kurios institucijos visiškai integruotos į tarptautines
organizacijas. Dauguma Lietuvos finansų tarpininkų yra užsienio institucijų padaliniai arba jų
dukterin÷s bendrov÷s, kurias valdo užsienio investuotojai, turintys didelius finansų išteklius ir
neabejotiną kompetenciją. Lietuvos finansų rinkoje šalia bankų veikia kredito unijos, lizingo ir
draudimo bendrov÷s, pensijų fondai ir vertybinių popierių rinka, kurių įtaka finansų sektoriui
sparčiai did÷ja.

•

Žemas valstyb÷s ir viso ūkio įsiskolinimo užsieniui lygis. Lietuvos bendrosios skolos
užsieniui lygis yra daug žemesnis nei daugumoje ES valstybių. Tai suteikia papildomų galimybių
panaudoti banko paskolas ūkio modernizavimui ir jo konkurencingumo didinimui.

•

Graži gamta, gausūs rekreaciniai ištekliai. Išsaugota gamta ir mažai urbanizuotas kaimo
kraštovaizdis, gan÷tinai turtingas kultūros paveldas, gausūs rekreaciniai ištekliai, nedidelis
gyventojų tankis didina Lietuvos patrauklumą ir sudaro palankias sąlygas vietinio ir atvykstamojo
turizmo pl÷trai. Tai siejama ir su šiais veiksniais: Lietuvos patogi geografin÷ pad÷tis didelių turizmo
rinkų atžvilgiu, kertantys tarptautiniai transporto ir keleivių srautai rytai - vakarai, šiaur÷ - pietūs,
pakankamai tankus kelių tinklas, istoriniai - kultūriniai bei etniniai ryšiai tarp Lietuvos ir kitų šalių,
didelis gydomųjų gamtos išteklių potencialas.

•

Palankios sąlygos žem÷s ūkio pl÷trai. Šalies geografin÷ pad÷tis ir palankus klimatas,
pakankami žem÷s ištekliai ir natūralus jos našumas, melioruota didžioji žem÷s ūkio naudmenų dalis
sudaro palankias sąlygas augalininkyst÷s, pieno ir m÷sos ūkiui pl÷toti. Pakankami vandens telkiniai,
santykinai mažas vandens užterštumas užtikrina palankias sąlygas žuvininkystei. Žem÷s ūkio ir
maisto produktų gamybos sektorius stabiliai daug eksportuoja į vakarus ir rytus. Šalies teritorijoje
tolygiai išpl÷totas agrarinio mokslo, mokymo ir konsultavimo institucijų tinklas, sukauptas didelis
šios srities intelektinis potencialas.

•

Išpl÷tota profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sistema. Švietimo ir mokslo sistema yra
gana neblogai išpl÷tota – pagal išsilavinusio jaunimo dalį Lietuva lenkia daugumą ES valstybių,
mūsų šalies aukštųjų mokyklų studentų skaičius tūkstančiui gyventojų yra vienas didžiausių
pasaulyje, didel÷ studijų įvairov÷ (pasirinkimo gausa), universitetų mastu gerai išpl÷tota ITT
infrastruktūra.

•

Tolygiai išsid÷stę miestai. Esamas miestų išd÷stymas šalies teritorijoje įgalina tolygų regionų
ekonomikos pl÷tojimą, leidžia efektyviai panaudoti turimus gamtinius ir darbo j÷gos išteklius,
koncentruoti tradicin÷s produkcijos gamybas palankiuose regionuose ir pagerinti mokslo bei
švietimo įstaigų regioninį tinklą.
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•

II. Silpnyb÷s
Didelis ekonominis atsilikimas nuo priešakinių ES šalių. Lietuvos BVP vienam gyventojui yra
gerokai mažesnis už ES atitinkamą rodiklį, ekonomikos išsivystymo atsilikimui įveikti prireiks ne
mažiau kaip 15 - 20 metų. Atitinkamai mažesni finansiniai ištekliai, kuriuos šalis gali skirti
technologinei pažangai ir žmogiškųjų išteklių pl÷trai. Svarbus neigiamas veiksnys yra realaus
kapitalo technologinis atsilikimas. Šalies ekonomika nepaj÷gi užtikrinti reikiamą pragyvenimo ir
socialinių garantijų lygį – tai skatina dalies gyventojų emigraciją.

•

Maža vidaus rinka, nutolusi nuo išsivysčiusių pasaulio regionų. Lietuva yra geografiškai
labiau nutolusi nuo priešakinių Europos valstybių nei su ja d÷l užsienio investicijų konkuruojančios
kitos naujosios ES nar÷s ir tai jai apsunkina investicijų pritraukimą bei didina eksporto sąnaudas.

•

Silpnai išpl÷totas paslaugų (išskyrus transporto) eksportas. Lietuva eksportuoja santykinai
gerokai mažiau paslaugų nei Latvija ar Estija. Tai susiję su menka turizmo infrastruktūra,
neišnaudojamomis informatikos ir statybos paslaugų eksporto galimyb÷mis iš dalies d÷l atitinkamų
TUI stokos.

•

Menkos sukauptų TUI apimtys. TUI – tai ne tik kapitalas, bet ir know-how, prekių ženklai,
lengvesnis pri÷jimas prie naujų rinkų, vietin÷s ekonomikos integracija į tarptautines vert÷s kūrimo
grandines bei klasterius, be užsienio kapitalo paramos sunku tik÷tis proveržio AVAT pramon÷je ar
taikomuosiuose tyrimuose. Tod÷l užsienio investicijų pritraukimui kylančios ekonomikos šalyse
skiriamas ypatingas d÷mesys. Deja, Lietuva pralaimi kovoje d÷l užsienio transnacionalinių
kompanijų tiesioginių investicijų. Iš dalies d÷l šios priežasties įmonių technologijos yra
senstel÷jusios, inovacijų diegimas vyksta itin vangiai, prekių ženklai neišvystyti. Beveik n÷ra
strateginių investuotojų, kurių veiklos strategija Lietuvoje būtų grindžiama ne pigesnių vietinių
resursų ar palankesnių sąlygų veiklai panaudojimu, bet investicijomis į intelektinio kapitalo –
žmogiškojo, technologinio, struktūrinio - vystymą.

•

Menkas MTTP lygis, žemas inovatyvumas. Menka inovacin÷ veikla, labai žemas įmonių
investicijų į MTTP lygis bei silpna mokslinių tyrimų baz÷, silpnas bendradarbiavimas tarp įmonių ir
viešojo sektoriaus mokslo ir tyrimų įstaigų, mažas MTTP rezultatų panaudojimas versle –
pagrindin÷s priežastys, kod÷l išlieka maža mokslui imlius produktus gaminančių įmonių dalis ir
menkas AVAT produkcijos lyginamoji reikšm÷ eksporte. Įvertinant finansines galimybes ir žmonių
išteklių tendencijas tenka konstatuoti, kad Lietuva dar ilgai nebus paj÷gi savo l÷šomis sukurti
šiuolaikinę mokslinių tyrimų sistemą.

•

Didelis ūkio imlumas energijai, nerenovuotas gyvenamasis fondas. Min÷jome, kad
Lietuvos ūkio imlumas energijai yra vienas didžiausių tarp ES šalių, o dauguma sunaudojamų
energijos neš÷jų yra importuojami. N÷ra paskatų sistemos naudoti alternatyvias energijos rūšis.
Pasaulyje, brangstant energijos neš÷jams, tai menkina ūkio perspektyvas.

•

Fizin÷s infrastruktūros silpnyb÷s. Energetikos ir transporto infrastruktūra neintegruota į ES,
didel÷ priklausomyb÷ nuo energijos išteklių iš Rytų. Daugelis energetikos, vandentiekio ir kitos
infrastruktūros objektų bei tinklų yra nusid÷v÷ję. Transporto infrastruktūros tinklas
nesubalansuotas, silpna atskirų transporto rūšių sąveika. Neišpl÷tota turizmo infrastruktūra ir
paslaugos, paveldo objektai nepritaikyti turizmo poreikiams.

•

Finansin÷s infrastruktūros trūkumai. Kapitalo rinka įmon÷ms ir investuotojams n÷ra lygiavert÷
alternatyva lyginant su bankais, naujam kapitalui pritraukti ir tinkamai įgyvendinti investavimo
poreikius. Neišvystytas ir neprieinamas rizikos kapitalas stabdo naujų technologijų bendrovių
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kūrimąsi ir pl÷trą, komerciniai bankai neteikia paskolų tokioms įmon÷ms d÷l per didel÷s rizikos.
Lietuvoje dominuoja bankai, o finansinių priemonių rinka n÷ra pakankamai išpl÷tota.
•

Menki naudingųjų iškasenų ištekliai. Pl÷todama ekonomiką Lietuva gali disponuoti labai
kukliais nuosavais gamtos ištekliais: dirbama žem÷, mediena, pakankami giluminio vandens
ištekliai, yra durpių, žaliavų statybin÷ms medžiagoms.

•

Prasta viešojo sektoriaus būkl÷. Biurokratin÷s verslo pl÷tros kliūtys, aukšta korupcija, menkai
išpl÷tota viešojo sektoriaus paslaugų SVV sistema – šie verslo aplinką neigiamai veikiantys veiksniai
akcentuojami daugelyje šalies konkurencingumo tyrimų. Sveikatos priežiūros paslaugų sistema
nesuderinta su gyventojų poreikiais. Visuotinai pripažinta, kad yra neoptimalus švietimo ir mokslo
institucijų tinklas, skurdi jų baz÷, mokslo ir tyrimų sistema n÷ra tinkamai orientuota į gamybos
reikmes. Neefektyvi ir profesinio ugdymo sistema, darbdaviai ypač prastai vertina specialistų
parengimo lygį profesin÷se mokyklose, kurių turima įranga yra skurdi ir pasenusi.

•

Ekonomikos pl÷tros strateginio valdymo patirties stoka. Lietuvoje nevykdoma visapusiška ir
nuolatin÷ strategin÷ analiz÷, kuri leistų laiku pasteb÷ti šalies bei pasaulin÷s ekonomikos neigiamus
požymius ir laiku imtis veiksmų jų pasekm÷ms sušvelninti. Nepakankamai tiriamas nacionalinis
konkurencingumas. Neugdomi šalies viduje konkurencinę atmosferą sukuriantys veiksniai. N÷ra
mechanizmų, užtikrinančių nacionalin÷s ekonomikos lankstumą ir geb÷jimą adekvačiai reaguoti į
nelauktus pokyčius pasaulio ūkyje.

•

Blog÷janti demografin÷ situacija. Darbo j÷gos ilgalaikes perspektyvas atspindi bendra šalies
demografin÷ pad÷tis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, šalies gyventojų skaičius nuo
2000 m. kasmet vidutiniškai maž÷ja po 20 tūkstančių. D÷l emigracijos ir gimstamumo maž÷jimo
JTO prognozuoja spartų Lietuvos gyventojų sen÷jimą.

•

Didel÷ emigracija, „protų nutek÷jimas“. Prieš keletą metų d÷l didel÷s bedarbyst÷s ir žemo
gyvenimo lygio Lietuvoje kilo stipri emigracijos banga, kuri neatslūgsta iki šiol. Gyventojų išvykimą
skatina užsienyje susidariusios lietuvių salel÷s, dalis geriausių šalies mokyklų absolventų d÷l juos
netenkinančios studijų Lietuvos universitetuose kokyb÷s veržiasi mokytis kitose valstyb÷se.
Pastarasis reiškinys kelia išties didelį pavojų mūsų šalies ateičiai.

•

Dideli socialinio-ekonominio išsivystymo netolygumai. Lietuvoje išlieka didelis atotrūkis tarp
skirtingų šalies rajonų ekonominio išsivystymo lygio. Gyventojai, pirmiausia jaunimas, intensyviai
migruoja iš kaimiškųjų ir atokių regionų, silpnindami šių regionų intelektinio kapitalo išteklius ir
ekonomin÷s pl÷tros galimybes. Be to, šalyje pernelyg didel÷ socialin÷ diferenciacija, kuri
pastaraisiais metais ūgtel÷jo, didina gyventojų pesimizmą ir emigraciją.

•

III. Galimyb÷s
Gamybos globalizacija ir naryst÷ ES atveria platesnes galimybes pl÷sti rinkas ir stiprinti
konkurencingumą šalies įmon÷ms, kurios savo veiklą orientuoja į eksportą. Lietuva neatsiliks
pasaulio ūkio raidoje, jei jos gamintojai įsitrauks į didžiuosius tarptautinius perspektyvių produktų
gamybos klasterius.

•

Dalis gamybos, kuri iš Vakarų Europos (ypač iš Vokietijos) buvo perkelta į Azijos šalis, šiuo metu
grąžinama atgal – tai gerina Lietuvos įmonių perspektyvas užmegzti partneryst÷s ryšius su
priešakin÷mis bendrov÷mis.

•

Numatomas ES paslaugų rinkos liberalizavimas palengvins įvairių paslaugų teikimą užsieniui.
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•

Sparčiai auganti NVS rinka didina Lietuvos kaip jungties (žiūrint plačiau - ne tik logistikoje, bet ir
prekių gamyboje) tarp Rytų ir Vakarų galimybes.

•

Lietuva turi galimybę įsitvirtinti kontinentin÷s Europos transporto paslaugų rinkoje, sukurti Kauno,
Klaip÷dos ir Vilniaus logistikos centrus ir juos integruoti į Baltijos jūros regiono transporto logistikos
centrų tinklą.

•

Šalies vyriausyb÷s investicijų skatinimo planų realizavimas tur÷tų pritraukti didesnius TUI srautus.

•

Numatomos gausios ES struktūrin÷s paramos investicijos į MTTP pagerins investicinę aplinką ir
pakels šalies ūkio konkurencingumą.

•

Atsinaujinančių energijos šaltinių pl÷tojimas ir būsto renovavimas pagerins užsienio prekybos
balansą.

•

Aukštojo mokslo reforma ir MTTP skatinimas palengvins inovacijų pl÷trą ir sukurs palankesnes
sąlygas teigiamiems ūkio struktūros pokyčiams – AVAT dalies augimui.

•

Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sistemos kokyb÷s ženklus pagerinimas – prielaidas tam
sudarytų šiam tikslui skirta ES struktūrin÷ parama – gerokai pristabdytų protų nutek÷jimą ir
sumažintų aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumą, tuo panaikindamas vieną didžiausių ūkio
pl÷tros kliūčių.

•

Prognozuojamas maisto produktų trūkumas pasaulyje bei Baltijos regionui palankūs klimato
pokyčiai atveria naujas galimybes Lietuvos maisto sektoriaus pl÷trai.

•

ES struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimas, smulkaus verslo r÷mimo ir pl÷tojimo skatinimas
atveria naujas galimybes spartesnei smulkaus ir vidutinio verslo bei turizmo pl÷trai. Lietuva turi
nemažą turizmo paslaugų eksporto potencialą.
IV. Gr÷sm÷s
Azijos įmon÷s didina konkurencinį spaudimą Europos gamintojams, tai gali sužlugdyti Lietuvos
didžiąsias eksportuojančias bendroves. Ypač didel÷ gr÷sm÷ įmon÷ms, kurių specializacija yra
tekstil÷, apranga ir oda bei elektros, garso ir vaizdo įranga.

•

•

Did÷janti energetin÷ priklausomyb÷, augantis žaliavų ir kuro išteklių trūkumas bei jų brangimas
pasaulio rinkose neigiamai veiks Lietuvos apdirbamosios pramon÷s pl÷trą.

•

Did÷jantys įsipareigojimai ES klimato taršos mažinimui ir neefektyviai vartojama energija didins
gamybos kaštus Lietuvos pramon÷s įmon÷ms arba ribos jų gamybos potencialą.

•

D÷l aštrokų tarpusavio santykių gresia Rusijos rinkos užv÷rimas Lietuvos eksportui.

•

Lietuvai iškyla reali gr÷sm÷, kad tarptautin÷s bendrov÷s aplenks Lietuvą ir žinioms imlią gamybą
perkels į besivystančias šalis. Ilgalaikis buvimas vert÷s grandin÷s apačioje tur÷tų labai neigiamų
pasekmių Lietuvos ekonomikai.

•

Visuomen÷s sen÷jimas ir jaunimo emigracija gali išsekinti darbo j÷gos išteklius.

•

Nepavykus tinkamai reformuoti profesinio rengimo ir aukštojo mokslo sistemą gresia aukštos
kvalifikacijos specialistų trūkumo gil÷jimas.
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4.2. ES struktūrin÷s paramos optimalus l÷šų paskirstymas
vadovaujantis imitacin÷s analiz÷s rezultatais
Ankstesniuose skyriuose buvo analizuojami ES suformuluoti iššūkiai ateinančiam ES struktūrin÷s paramos
programavimo laikotarpiui bei jų aktualumas Lietuvai. Kaip buvo išskirta, aktualiausi yra globalizacijos ir su
energetika susiję iššūkiai. Tačiau tuo pačiu skirstant ES struktūrinę paramą reikalinga atsižvelgti ir į jos
efektyvumą konkrečių Lietuvos ūkio sąlygų kontekste. Šioje dalyje pateikiami modeliavimo rezultatai, kur
taikant bendrosios pusiausvyros modelį buvo siekiama rasti optimalų ES struktūrin÷s paramos paskirstymo
variantą. Šiuo atveju optimaliu laikomas tas, kuris duoda didžiausią realaus BVP prieaugį. Siekiant nenutolti
nuo realių galimybių skirstant l÷šas buvo suformuoti ir tam tikri apribojimai (pvz.: kad žmoniškųjų išteklių
sritis negali viršyti tam tikros ES struktūrin÷s paramos dalies ir pan.)
Panaudojant sudarytą modelį yra atlikta optimalaus l÷šų paskirstymo analiz÷: darant prielaidą, kad l÷šos
įsisavinamos visiškai efektyviai, keičiant paskirstymo struktūrą siekiama nustatyti tokį l÷šų procentinį
padalinimą, kuris duotų optimalų rezultatą. Nustatytas l÷šų paskirstymas apibūdinamas toliau pateiktoje
lentel÷je.
Lentel÷ 13. 2014-2020 ES struktūrin÷s paramos l÷šų paskirstymo alternatyvos*
2007-2013
m.
paskirstymas

Siūlomas
esant
visiškam
efektyvumui

Produktyviems
žmogiškiems
ištekliams
tenkanti dalis
neviršija 25%

Produktyviems
žmogiškiems
ištekliams
tenkanti dalis
neviršija 15%

13.80%

44.88%

25.00%

15.00%

1. Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis

5.50%

34.29%

17.97%

11.19%

2. Mokymasis visą gyvenimą

3.76%

5.87%

3.57%

2.06%

3. Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas
4. Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo
didinimas

1.74%

2.93%

1.57%

0.88%

2.50%

1.21%

1.70%

0.70%

5. Technin÷ parama

0.30%

0.58%

0.19%

0.17%

45.74%

33.10%

43.46%

50.63%

10.00%

6.32%

4.98%

4.29%

6.82%

4.37%

7.06%

7.12%

3. Informacin÷ visuomen÷ visiems

3.54%

4.14%

5.73%

7.09%

4. Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra

8.66%

10.79%

15.29%

19.42%

16.05%

6.24%

9.62%

12.02%

0.66%

1.24%

0.79%

0.69%

Gyvenimo kokyb÷ ir sanglauda

39.09%

22.01%

31.54%

34.37%

1. Vietin÷ pl÷tra ir urbanistin÷ pl÷tra,
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo pl÷trai

11.14%

10.07%

14.40%

15.38%

2. Viešųjų paslaugų (sveikatos, švietimo,
socialinių) kokyb÷ ir prieinamumas

10.63%

3.97%

4.28%

4.35%

3. Aplinka ir darnus vystymasis

16.65%

7.58%

12.39%

13.99%

0.66%

0.39%

0.48%

0.65%

Veiksmų programos ir
prioritetai
Produktyvūs žmogiškieji
ištekliai žinių visuomenei

Konkurencinga ekonomika
1. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos
augimui skirti moksliniai tyrimai ir
technologin÷ pl÷tra
2. Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos
verslui gerinimas

5. Transeuropinių transporto tinklų pl÷tra
6. Technin÷ parama

4. Technin÷ parama

98.62%
100.00%
100.00%
100.00%
Iš viso
* - Technin÷s paramos veiksmų programos paskirstymo alternatyvos nebuvo vertinamos modelyje.
Tolimesniuose vertinimuose šio programos biudžetas sudarys 1,40 % nuo bendros ES paramos sumos
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Esant efektyviam l÷šų įsisavinimui didžiausią įtaką bendrajam gamybos veiksnių produktyvumo išaugimui
turi investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Tod÷l esant visiškam l÷šų efektyvumui didesnį d÷mesį būtų tikslinga
skirti produktyviems žmogiškiesiems ištekliams formuoti. Tačiau būtent ši investicijų sritis l÷šų panaudojimo
efektyvumo požiūriu yra ypač rizikinga. D÷l tos priežasties siūlytume apriboti žmogiškiesiems ištekliams
skirtą l÷šų dalį. Tuo tikslu papildomai paskaičiuoti l÷šų panaudojimo variantai, kai produktyviems
žmogiškiesiems ištekliams tenkančios l÷šų dalys neviršija 25% bei 15% visų skiriamų l÷šų. Tokiu atveju, kai
l÷šų dalis, skirta žmogiškiesiems ištekliams formuoti, yra apribota, Konkurencingos ekonomikos veiksmų
programai tenkanti perskirstoma l÷šų dalis yra didesn÷ nei Gyvenimo kokyb÷s ir sanglaudos veiksmų
programai tenkantis dalies padid÷jimas.
Pateikiamas pasiskirstymas yra tik orientacinio pobūdžio d÷l metodologinių aspektų ir d÷l to, kad šiuo metu
toks detalus ES struktūrin÷s paramos l÷šų paskirstymas n÷ra pagrįstas konkrečiomis priemon÷mis. Juolab,
pateikiamas paskirstymas remiasi 2007-2013 metų laikotarpio struktūra. Tačiau net ir įvertinus tam tikrus
šio paskirstymo apribojimus pateikiami duomenys leidžia ieškoti efektyviausio galimo ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo rinkinio. Toliau ši analiz÷ naudojama kaip baz÷ formuojant 2014-2020 metų ES
struktūrin÷s paramos strategiją.

4.3. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo prioritetai Lietuvai
Ankstesniuose skyriuose buvo analizuojami įvairūs ES struktūrin÷s paramos paskirstymo aspektai, nuo
bendros ekonomin÷s situacijos iki ES formuojamų iššūkių atitikimo Lietuvai ir hipotetinio optimalaus ES
struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimo modelio. Šioje dalyje yra apibendrinama visa pateikta medžiaga ir
to pagrindu formuluojamos ES struktūrin÷s paramos paskirstymo prioritetų gair÷s 2014-2020 metų
laikotarpiui. Kaip jau buvo min÷ta, galimyb÷s tiksliau apibr÷žti prioritetus bei priemones susiformuos tik nuo
2011 metų, tad šiame skyriuje pateikiamos daugiau bendro pobūdžio gair÷s bei nuostatos.
2007–2013 m. laikotarpiu išskirtos trys ES struktūrin÷s paramos panaudojimo kryptys – ekonomikos
augimas, žmogiškųjų išteklių pl÷tra ir sanglauda – yra universalios ir iš principo bus tinkamos naujam
programiniam laikotarpiui. Atsižvelgiant į atliktą analizę, 2014–2020 m. Lietuvos ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategijoje siūlyta išskirti tris panašias investicines ašis (tikslus): ekonominio
konkurencingumo stiprinimo, žmogiškųjų išteklių pl÷tros ir darnios pl÷tros skatinimo. Kiekviename iš šių
tikslų siūlytina išskirti svarbiausius investavimo prioritetus, kurie pateikiami Pav. 22.
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Pav. 22. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo prioritetai 2014–2020 m.

2014–2020 M. LIETUVOS ES STRUKTŪRINöS PARAMOS
PANAUDOJIMO STRATEGIJA

1 TIKSLAS:
EKONOMINIO
KONKURENCINGUMO
STIPRINIMAS

•
•

•

•
•

Mokslo, technologijų ir
inovacijų pl÷tra
Į eksportą orientuotos
ekonomin÷s veiklos,
sukuriančios didelę
prid÷tinę vertę ir
naudojančios aukštąsias
bei naujausias
technologijas, pl÷tra
Klasterizacijos
skatinimas ir
technologinių centrų
formavimas
Darbo našumo didinimas
Fizin÷s (ypač transporto
ir energetikos jungčių
integravimas į ES
tinklus) pl÷tra

2 TIKSLAS:
ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ PLöTRA

•

•

•

•
•

•

Darbo j÷gos
kvalifikacijos
k÷limas
Žinių visuomenei
reikalingų įgūdžių
lavinimas
Viešojo
administravimo
tobulinimas
Specialistų rengimo
kokyb÷s gerinimas
Švietimo
infrastruktūros
pl÷tra
Mokymosi visą
gyvenimą
įgyvendinimo
skatinimas

3 TIKSLAS:
DARNIOS PLöTROS
SKATINIMAS

• Regionin÷ dimensija
(regionin÷s politikos strategijos
įgyvendinimas)
• Socialin÷ dimensija (socialin÷ ir
sveikatos apsaugos
infrastruktūra, atskirties
mažinimas)
• Aplinkosaugin÷ dimensija
(energijos vartojimo
efektyvumo didinimas
pramon÷je ir namų ūkiuose,
vietinių ir atsinaujinančių
energijos išteklių gamyba ir
naudojimas, atliekų perdirbimo
skatinimas, kompleksin÷s
ekonominių aplinkos apsaugos
veiksnių sistemos sukūrimas)

Šaltinis: Sudaryta autorių.

Ekonominio konkurencingumo stiprinimo tikslu, visų pirma, būtų siekiama sumažinti Lietuvai
kylančių aktualių iššūkių (globalizacijos ir energetin÷s priklausomyb÷s) keliamas gr÷smes ir užtikrinti
Lietuvos ūkio augimą. Šis tikslas bus aiškiai susietas su tolesniu Lisabonos strategijos (kurios svarba ES
sanglaudos politikos gair÷se tik stipr÷s) įgyvendinimu. Planuojant šio tikslo prioritetus, siūlytina:
•

•
•

Išskirtinį d÷mesį skirti ir naudoti ES struktūrinę paramą investicijų (ypač TUI) pritraukimui į didelę
prid÷tinę vertę kuriančius bei į eksportą orientuotus sektorius (ypač tose srityse, kurios susijusios
su taikomaisiais tyrimais);
Remti gamybos klasterių ir technologinių centrų (inovacin÷s veiklos centrų, glaudžiai susijusių su
gamyba ir skirtų produktų, technologijų bei veiklos metodų tobulinimui ir diegimui) formavimąsi;
Atsisakyti arba santykinai mažinti tiesioginę paramą verslo įmon÷ms, siekiant, kad valstybin÷
intervencija daugiau būtų vykdoma per verslo aplinkos gerinimo priemones, o ne tiesiogiai
paskirstant ES struktūrin÷s paramos l÷šas konkretiems verslo subjektams. Planuojant ES
struktūrinę paramą įmon÷ms pageidautina ją nukreipti į perspektyviausius ūkio sektorius, tačiau
įvardyti konkrečias ekonomines veiklas prioritetin÷mis yra problemiška d÷l tokių priežasčių:
-

konkurencingumą daugiausiai lemia ne valstyb÷s parama, o konkrečių įmonių pastangos;
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-

•

•

•

valstyb÷s galimyb÷s daryti įtaką privačių įmonių veiklai ir strateginiams tikslams yra ribotos;
ES ir Lietuvoje galiojanti valstyb÷s paramos privačiam verslui tvarka yra griežtai
reglamentuota, tod÷l tokia parama galima daugiau netiesiogin÷mis priemon÷mis.

Nors d÷l įvairių aplinkybių sunku numatyti konkrečius ūkio sektorius, kurie vidutin÷s trukm÷s
laikotarpiu iš tikrųjų taps Lietuvos ūkio lyderiais, galima pamin÷ti kelis, kurie akivaizdžiai turi
augimo potencialą:
Baldų sektorius. Lietuva turi ženklius miškų išteklius, atnaujintą technologinę bazę ir, kas itin
svarbu, strateginį partnerį – gigantišką koncerną IKEA.
Turizmo sektorius. Kaip rodo kitų Baltijos šalių duomenys, Lietuva kol kas neišnaudoja savo
galimybių turizmo srityje. To priežastis - biurokratin÷s kliūtys ir menkas Vyriausyb÷s
d÷mesys šiai sričiai.
Biotechnologijų bendrovių ind÷lis į šalies BVP kol kas yra menkas, tačiau jos pasižymi
išskirtiniu veržlumu.
Taip pat verta pamin÷ti ūkio sektorius, kurie priskirtini neremtinai veiklai pagal ERPF, bet turi
reikšmingą potencialą. Tai medienos, maisto sektoriai bei logistika.
Planuojant būsimos ES struktūrin÷s paramos paskirstymą reikia atkreipti d÷mesį, kad sparčiai auga
SVV dalis šalies eksporte, o didžiosios įmon÷s vis dažniau susiduria su sunkumais. To priežastis –
masin÷je gamyboje vis sunkiau konkuruoti su Azijos įmon÷mis, smulkios bendrov÷s orientuojasi į
nišinius produktus, gamina nedidelius gaminių kiekius, nurungia azijiečius operatyvumu. Tod÷l vis
didesnę svarbą įgauna priemon÷s, skirtos SVV r÷mimui. Be to, atlikti tyrimai59 rodo, kad skiriant
paramą didel÷ms įmon÷ms dažniau kyla paramos savaimiškumo60 rizika.
Tuo pačiu galima apibr÷žti ir ūkio sritis, kurioms tiesiogin÷s ES struktūrin÷s paramos teikimas
tur÷tų būti apribotas. Pagrindiniai principai būtų:
- Neteikti tiesiogin÷s ES struktūrin÷s paramos ūkio sritims bei subjektams, kurie veikia ne
pamatin÷se į konkurencingą vidaus rinką nukreiptose šakose. Tokio pobūdžio r÷mimas
laikytinas neefektyviu l÷šų panaudojimu, nes daugeliu atvejų vidaus rinkoje konkuruojančių
įmonių r÷mimas laikytinas konkurencijos iškraipymu.
- Neteikti tiesiogin÷s ES struktūrin÷s paramos ūkio sritims bei subjektams, dirbantiems žemos
prid÷tin÷s vert÷s srityse, kur konkurencingumas pagrįstas santykinai mažesniais darbo j÷gos
kaštais. Tokios sritys ilgu laikotarpiu n÷ra konkurencingos, nors padid÷jus darbo j÷gos pasiūlai
gali laikinai veikti įvairiose paslaugų ir prekių rinkose.

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros tikslu, visų pirma, turi būti siekiama sudaryti prielaidas s÷kmingam pirmojo
tikslo įgyvendinimui. Ekonominis konkurencingumas tiesiogiai priklauso nuo tokių veiksnių, kaip aukšta
darbo j÷gos kvalifikacija, žinių ekonomikai reikalingų įgūdžių tur÷jimas, reikiamos infrastruktūros
pakankamumas. Įgyvendinant šio tikslo prioritetus itin svarbu gerinti specialistų rengimo kokybę, stiprinti
MTTP infrastruktūrą bei užtikrinti švietimo ir mokslo institucijų bei ūkio subjektų bendradarbiavimą. Viešojo
administravimo tobulinimas, ypač strateginio planavimo srityje taip pat tur÷tų būti vienas svarbesnių šio
tikslo prioritetų.
Darnios pl÷tros skatinimo tikslu turi būti siekiama neutralizuoti tokias gr÷smes kaip did÷jantys regionų
išsivystymo skirtumai, neracionaliai naudojami energetiniai ištekliai, nepalankūs visuomen÷s sen÷jimo ir
emigracijos procesai. Šis tikslas tur÷tų būti aiškiai susietas su Geteborgo strategijos teritorine, socialine ir
aplinkosaugine dimensijomis.

59

Pavyzdžiui, Thematic Evaluation of Structural Funds Impacts on SMEs. Synthesis report, European Commission, 1999; Ūkio
ministerijos 2004 – 2006 m. programavimo laikotarpiu administruojamos ES struktūrin÷s paramos panaudojimo vertinimas, 2008.
Pastarajame vertinime buvo nustatytas aukštas 2004 – 2006 m. BPD paramos didel÷ms įmon÷ms savaimiškumo laipsnis (50%).
60
Savaimiškumo efektas (angl. deadweight) – apibūdina finansin÷s paramos efektyvumo praradimo situaciją, kuomet projektai,
gavę viešojo finansavimo l÷šas būtų buvę vykdomi ir be konkrečios viešosios intervencijos, panaudojant kitus finansavimo šaltinius
(pvz., nuosavą kapitalą).
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Remiantis pateiktais prioritetais, modeliavimo darbais siekiant identifikuoti galimą optimalų struktūrinių l÷šų
įsisavinimą, ES keliamais iššūkiais, Lietuvos ūkį veikiančių pagrindinių veiksnių analize bei ekspertiniu
vertinimu formuojamos detalesn÷s ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo 2013-2020 metais gair÷s. Siūlomas
paskirstymas pateikiamas lentel÷je.
Lentel÷ 14. Siūlomas 2014-2020 ES struktūrin÷s paramos l÷šų paskirstymas, %
2007-2013 m.
paskirstymas

Esant
optimistiniam
vystymosi
scenarijui

Esant
pesimistiniam
vystymosi
scenarijui

13.80%

13,6%

9,0%

1. Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis

5,50%

6,7%

5,0%

2. Mokymasis visą gyvenimą

3,76%

2,5%

1,0%

3. Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas
4. Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas

1,74%

2,1%

1,7%

2,50%

2,0%

1,0%

5. Technin÷ parama

0,30%

0,3%

0,3%

45.74%

50,0%

53,6%

10,00%

10,5%

13,6%

2. Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

6,82%

5,5%

6,0%

3. Informacin÷ visuomen÷ visiems

3,54%

3,3%

3,3%

4. Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra

8,66%

14,0%

14,0%

16,05%

16,0%

16,0%

0,66%

0,7%

0,7%

39.09%

35,0%

36,0%

1. Vietin÷ pl÷tra ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai
2. Viešųjų paslaugų (sveikatos, švietimo, socialinių) kokyb÷ ir
prieinamumas

11,14%

8,0%

7,0%

10,63%

11,3%

12,3%

3. Aplinka ir darnus vystymasis

16,65%

15,0%

16,0%

0,66%

0,7%

0,7%

1,38%

1,4%

1,4%

100.00%

100.00%

100.00%

Veiksmų programos ir prioritetai
Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių
visuomenei

Konkurencinga ekonomika
1. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai
tyrimai ir technologin÷ pl÷tra

5. Transeuropinių transporto tinklų pl÷tra
6. Technin÷ parama

Darni pl÷tra

4. Technin÷ parama

Technin÷s paramos veiksmų programa
Iš viso

Lentel÷je pateikiamas ES struktūrin÷s paramos paskirstymas remiantis dviem galimais Lietuvos ūkio
vystymosi scenarijais, kurie aprašyti 2.2 skyriuje. Abiem atvejais siūloma didinti l÷šų dalį, skirtą
konkurencingumo didinimui. Šioje srityje didesnį d÷mesį siūloma skirti esmin÷s ekonomin÷s infrastruktūros
didinimui bei MTTP vystymui. Darnios pl÷tros srityje siūloma daugiau akcentuoti viešųjų paslaugų kokyb÷s
ir prieinamumo gerinimo priemones bei aplinkos ir darnaus vystymosi sritį. Lietuvos ūkiui pasukus
pesimistinio scenarijaus linkme siūloma dar didesnį d÷mesį skirti konkurencingos ekonomikos skatinimui
per MTTP pl÷trą bei esmin÷s infrastruktūros gerinimą bei viešųjų paslaugų vystymą.

4.4. Pasiūlymai d÷l ES struktūrin÷s paramos skirstymo principų
Siekiant visapusiškai atsakyti į klausimą, kaip ES sanglaudos politika ir struktūrin÷ parama gal÷tų efektyviau
prisid÷ti prie Lietuvos ūkio pl÷tros problemų sprendimų, svarbu nustatyti ne tik tikslines ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo kryptis, bet ir pasiūlyti veiksmingus paramos skirstymo principus. Tam tikri ES
struktūrin÷s paramos planavimo ir skirstymo principų bei procedūrų patobulinimai nacionaliniame
lygmenyje buvo atlikti atsižvelgiant į 2004–2006 m. programavimo laikotarpio pamokas (pavyzdžiui, plačiau
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taikomi strateginio planavimo principai, įvestas naujas viešojo sektoriaus projektų atrankos būdas remiantis
planavimo principais, imtos taikyti finansin÷s inžinerijos priemon÷s ir pan.). Neabejotinai, rengiant 2014–
2020 m. ES struktūrin÷s paramos programas atsiras poreikis iš naujo peržiūr÷ti paramos planavimo ir
skirstymo principus d÷l ES ir nacionalinio lygmens reformų bei atsižvelgiant į dabartinių ES struktūrin÷s
paramos programų administravimo pamokas. Nors šių principų analiz÷ nebuvo studijos objektas, bet
tikslinga išskirti kai kuriuos šių principų peržiūros klausimus, kurie politiniame ir administraciniame
lygmenyje jau imami diskutuoti ir į kuriuos reik÷s atsakyti rengiant 2014–2020 m. veiksmų programas.
-

ES struktūrin÷ parama Lietuvai kaip vienam regionui ar keliems?

Siekiant pagrindinio Sanglaudos politikos tikslo – mažinti išsivystymo skirtumus ES – prioritetas teikiamas
silpniausiai išsivysčiusiems ES regionams. Pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr.
1083/2006 tokiais (konvergencijos) regionais laikomi regionai, atitinkantys bendro teritorinių statistinių
vienetų klasifikatoriaus antrąjį lygį61 (toliau – NUTS 2 lygis), kurių BVP vienam gyventojui, apskaičiuotas
perkamosios galios paritetais remiantis Bendrijos 2000–2002 m. duomenimis, yra mažesnis nei 75% 25 ES
valstybių narių BVP vidurkio tuo pačiu atskaitiniu laikotarpiu.62 Ekspertų vertinimu, atsižvelgiant į 2008 m.
prasid÷jusios ekonomin÷s – finansin÷s kriz÷s pasekmes, Lietuva kaip vienas NUTS lygmens regionas 2011
metais, kurie bus naudojami skaičiuojant BVP vienam gyventojui rodiklį kito laikotarpio struktūrin÷s
paramos programoms, dar neviršys 75% ES BVP vidurkio. Tod÷l 2014–2020 m. ES struktūrin÷s paramos
veiksmų programas būtų galima rengti Lietuvai kaip vienam regionui pagal Konvergencijos tikslo
finansuojamas sritis. Tačiau tarp Lietuvos regionų esama didelių ekonominių - socialinių išsivystymo
skirtumų
Lentel÷ 15), o stipriai į priekį išsiveržusiai Vilniaus apskričiai reik÷tų planuoti kitokius, labiau į regiono
pranašumų ir konkurencingumo stiprinimą orientuotus pl÷tros prioritetus. Tam yra keletas argumentų.
Pirma, 2007–2013 m. veiksmų programos jau yra aiškiai susietos su Lietuvos regionin÷s politikos strategija
ir nukreiptos į resursų perskirstymą šalies viduje (pavyzdžiui, kai kurios paramos priemon÷s pareišk÷jams iš
didžiųjų Lietuvos miestų numato mažesnį paramos intensyvumą, nors bendrojo finansavimo l÷šos, kurios
skiriamos iš biudžeto, didžiąja dalimi yra surenkamos iš šių miestų savivaldybių, visų prima, Vilniaus).
Antra, nemažai atliktų studijų63 rodo, jei ES l÷šomis mažinami teritoriniai ekonominio-socialinio išsivystymo
skirtumai, tuomet ES struktūrin÷s paramos poveikis gali sąlygoti bendrą šalies ekonomikos augimo
ribojimą. Naujas Ekonominio bendradarbiavimo ir pl÷tros organizacijos požiūris64 yra panašus: siekiant
didžiausio l÷šų efektyvumo regionin÷s politikos priemon÷mis siūloma „ne remti „paklyd÷lius“, o išskirti
konkurencinį pranašumą turinčius regionus ir juos skatinti.“

61

NUTS klasifikacija nusako šalies susiskirstymą į statistinius – administracinius vienetus. Kiekviena šalis save dalija į penkis NUTS
lygius. Toks pasidalijimas pagrinde reikalingas statistinių duomenų Europos Sąjungoje palyginamumo sumetimais, tačiau jis taikomas
ir įgyvendinant kai kurias ES politikas. Lietuvos susiskirstymas yra toks: NUTS I – Lietuva, NUTS II – Lietuva, NUTS III - apskritys,
NUTS IV – savivaldyb÷s, NUTS V – seniūnijos.
62
2006 m. liepos 11 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 5 str.
63
Nors vieningos nuomon÷s d÷l ES Sanglaudos ir struktūrinių fondų l÷šų poveikio ekonominio išsivystymo skirtumams n÷ra tarp šį
klausimą analizuojančių analitikų, tačiau galima išskirti keletą svarbių pasteb÷jimų (pagal Funck, Pizzati 2003). Nemažai ekonomistų
sutaria, jog regionin÷ politika ES lygiu, reaguojant į ekonominio išsivystymo skirtumus, yra tik antras geriausias būdas mažinti šiuos
skirtumus ir tarp valstybių narių, ir valstybių viduje tarp skirtingų regionų. Pagrindinis būdas vis d÷lto yra sąlygų darbo j÷gos
mobilumui gerinimas bei ekonomin÷s aplinkos verslumui ir produktyvumo augimui gerinimas, tuo tarpu investicijos dažnai kaip tik
sulaiko žmones mažiau išsivysčiusiuose regionuose nuo migracijos. Antra pateikiama išvada – yra neigiama priklausomyb÷ tarp ES
išmokų skirtų regioniniams skirtumams mažinti ir bendro šalies ekonomikos augimo (arba tarp lygyb÷s ir efektyvumo tikslų).
Bandymai apriboti kapitalo ar darbo j÷gos paskatas migruoti ten, kur galima gauti didesnę grąžą, reiškia efektyvumo ir tuo pačiu
bendro augimo potencialo praradimą (Midelfart-Knarvik, Overman 2002; Martin 2003). Kitaip sakant, regioninių skirtumų mažinimui
nukreiptos priemon÷s gali neigiamai veikti bendrą išteklių pasiskirstymą šalies ekonomikoje ir tuo pačiu l÷tinti jos augimo tempus. Kai
kurios studijos, analizavusios ligšiolinę ES Sanglaudos ir struktūrinių fondų įsisavinimo patirtį, daro išvadą, jog ES l÷šos, kurių apimtys
pastaraisiais dešimtmečiais nuolat augo, „netur÷jo jokio pastebimesnio poveikio regioniniam augimui bei ekonominei konvergencijai“
valstybių narių viduje (Boldrin, Canova 2003). – apibendrinta remiantis Lietuvos laisvosios rinkos instituto straipsniu „Europos
Sąjungos įtaka Lietuvos ekonomikai“ (2005).
64
Toks požiūris išd÷stytas 2006 m. ataskaitoje „OECD Territorial Review of Newcastle and the North East, The United Kingdom”.
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Lentel÷ 15. BVP, tenkančio vienam gyventojui, rodiklis (2007 m.)
BVP, tenkantis vienam
gyventojui, tūkst. Lt
Bendras Lietuvos
Respublikos rodiklis
Geriausias rodiklis Vilniaus apskritis
Blogiausias rodiklis Taurag÷s apskritis

29,073

BVP, tenkantis vienam
gyventojui, palyginti su
šalies vidurkiu, %
100,0

BVP, tenkantis vienam
gyventojui, palyginti su
ES vidurkiu, %
59,5

45,034

154,9

92,16

13,661

47,0

27,96

Šaltinis: LR Statistikos departamento duomenų baz÷ www.stat.gov.lt

Vilniaus apskrities kaip atskiro regiono išskyrimas ES struktūrin÷s paramos skirstymo žem÷lapyje numatytas
ir Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s veiklos programoje.65 Nuo 2011–2013 m. Lietuvoje
planuojama įgyvendinti apskričių reformą bei sukurti naują Lietuvos regionų valdymo struktūrą.66
Pertvarkos esm÷ – vietoje dabar esančių dešimties apskričių suformuoti keturis NUTS 2 lygmenį
atitinkančius regionus. Preliminariai planuojama suformuoti tokius regionus: (1) Vakarų Lietuvos, į kurį
patektų dabartin÷s Klaip÷dos, Telšių, Šiaulių apskritys ir dalis Taurag÷s apskrities; (2) antrąjį regioną
sudarytų į vieną sujungtos Kauno, Marijampol÷s ir galbūt Alytaus apskritys (d÷l pastarosios dar
diskutuojama); (3) Pietryčių Lietuvoje į vieningą teritorinį vienetą patektų dabartin÷s Vilniaus (be miesto),
Utenos ir Panev÷žio apskritys; (4) į atskirą regioną planuojama išskirti Vilniaus miestą.67 Vilniaus miestą
planuojama išskirti į atskirą regioną tuo tikslu, kad jis statistiškai netrukdytų kitiems regionams siekti ES
struktūrin÷s paramos. Tačiau, kaip jau buvo min÷ta, sustojus ūkio augimui ir 2009 bei 2010 metais
prognozuojant Lietuvos ekonomikos nuosmukį, kuris bus žymesnis nei daugelyje kitų ES šalių,68 2011 m.
bendras Lietuvos BVP rodiklis nepasieks 75% ES BVP vidurkio ribos, tod÷l remiantis šiuo argumentu išskirti
Vilniaus miestą kaip atskirą regioną n÷ra tikslinga. Kita vertus, ES struktūrin÷ parama gal÷tų būti labiau
panaudojama ne teritorinių ekonominio - socialinio išsivystymo skirtumų mažinimui, bet ir didžiausią
tarptautinį konkurencingumą turinčio regiono kompetencijų stiprinimui. Tuo tikslu būtų naudinga speciali
Vilniaus regiono tarptautinio konkurencingumo stiprinimo programa. Pagal BVP rodiklį atskirtas Vilniaus
regionas nebeatitiktų Konvergencijos regiono statuso, tačiau ES struktūrinę paramą gal÷tų gauti pagal
2006 m. liepos 11 d. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1083/2006 numatytą Regioninio konkurencingumo ir
užimtumo tikslą. Kadangi šio tikslo programos turi būti rengiamos NUTS 1 arba NUTS 2 lygiu,69 Vilniaus
regioną reik÷tų formuoti Vilniaus apskrities pagrindu, nes Vilniaus miesto savivaldyb÷ kaip atskiras regionas
pagal gyventų skaičių nesiektų NUTS 2 lygiui nustatytos minimalios gyventojų skaičiaus ribos – 800 000
(Lentel÷ 16).
Lentel÷ 16. Vidutinis metinis gyventojų skaičius, 2007 m.
Teritorinis vienetas
Lietuvos Respublika
Vilniaus apskritis
Vilniaus miesto sav.

Gyventojų skaičius
3 375 618
847 926
555 071

Šaltinis: LR Statistikos departamento duomenų baz÷ www.stat.gov.lt
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Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s veiklos programa buvo patvirtinta 2008 m. gruodžio 9 d. Seimo nutarimu Nr. XI-52
„D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s programos“.
66
Atkreiptinas d÷mesys, kad dabartinių 2007–2013 m. veiksmų programų administravimas turi būti užbaigtas pagal esančią struktūrą.
67
Samoškait÷ E. Vilnius bus išskirtas į regioną ir negal÷s pretenduoti į ES paramą. www. DELFI.lt 2008 m. lapkričio 24 d.
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=19414648
Juršyt÷ J. Koalicija padalino Lietuvą į tris apskritis ir Vilnių. „Verslo žinios“ 2008 m. lapkričio 24 d.
<http://vz.lt/Default2.aspx?ArticleID=12a0f3af-ff8a-49c7-ae30-cee6c524e29f>
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European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Interim Forecast. - January 2009.
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Pagal Regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslą pateiktos veiksmų programos rengiamos NUTS 1 arba NUTS 2 lygiu,
atsižvelgiant į valstybei narei būdingą institucinę sistemą, regionams, kurie gauna ERPF finansavimą, išskyrus atvejus, kai Komisija ir
valstyb÷ nar÷ susitaria kitaip.
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Remiantis kitų ES valstybių narių praktika, jau 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu keliose naujosiose ES
valstyb÷se nar÷se buvo taikomas panašus ES struktūrin÷s paramos paskirstymo modelis, t. y. į atskirus
regionus išskirti sostinių regionai, kuriems parengtos regionin÷s veiksmų programos, patenkančios į
Regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslą, kai kiti tų šalių regionai daugiausia ES struktūrinę paramą
gauna pagal Konvergencijos tikslą. Paprastai sostinių regionin÷s veiksmų programoms skiriama nedidel÷
struktūrin÷s paramos dalis, kuria siekiama sustiprinti sostinę kaip pl÷tros ir ekonomikos centrą,
koncentruojantis į inovacijų ir verslo, transporto infrastruktūros ir IT komunikacijų, aplinkosaugos
prioritetus (plačiau kitų ES šalių narių pavyzdžiai apžvelgti Priede Nr.3 „ES šalių veiksmų programų, skirtų
sostinių regionams, apibendrinimas“). Tačiau pagal Regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslą ES
lygmeniu yra paskirstoma žymiai mažesn÷ ES sanglaudos politikos biudžeto dalis nei pagal Konvergencijos
tikslą,70 tod÷l, tik÷tina, kad išskyrus Vilniaus regioną kaip atskirą ir rengiant jam specialią regioninę veiksmų
programą, Lietuva gautų mažiau ES struktūrin÷s paramos l÷šų. Tod÷l 2014–2020 m. laikotarpiui naudingiau
būtų rengti veiksmų programas Lietuvai kaip vienam NUTS 1 lygmens regionui, o Vilniaus miesto
tarptautinis konkurencingumas skatinamas pasitelkiant finansin÷s inžinerijos priemones.
-

Subsidijos ar kitos paramos formos?

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Europos Komisija struktūrin÷s paramos l÷šas pasiūl÷ naudoti
pasitelkiant naujus finansin÷s inžinerijos instrumentus (Jeremie, Jessica, Jasmine), kuriais siūloma ribotus
ES struktūrin÷s paramos išteklius papildyti kitais finansinio kapitalo šaltiniais (pvz.: bankai, pensijų fondai ir
pan.). Kai kuriems projektų tipams (pavyzdžiui, turizmo, pramoninių zonų, mokslo ir technologijos parkų ir
kt. projektų) ar naudos gav÷jų grup÷ms parama teikiama subsidijos forma riboja finansinių ir ekonominių
išteklių panaudojimo efektyvumą bei mažina paramos gav÷jo motyvaciją siekti geriausio rezultato. Nors ES
struktūrin÷ parama, kuri buvo tiekiama iki Lietuvos naryst÷s ES, ir 2004–2006 m. programinio laikotarpio
metu tarp naudos gav÷jų (ypač viešųjų) suformavo neigiamai vertintiną mentalitetą, orientuotą į subsidijų
gavimą, kurio įveikimas pareikalaus nemažai politin÷s valios, tačiau finansinių inžinerijos priemonių poreikis
itin sustipr÷jo 2008 m. prasid÷jus ekonominei – finansinei krizei ES71 ir nacionaliniame Lietuvos
lygmenyje.72 Dar didesnis jų poreikis tur÷tų būti juntamas kitu programavimo laikotarpiu, kai Lietuva
tikriausiai paskutinį kartą gaus ženklią sanglaudos l÷šų dalį. Tod÷l finansin÷s inžinerijos priemon÷s, kurių
vienas iš privalumų yra atsinaujinantis finansinių išteklių pobūdis, tur÷tų būti imtos plačiau naudoti siekiant
užtikrinti didesnius finansinius išteklius po 2020 metų. Be kitų privalumų – didesnio privataus kapitalo
pritraukimo ir aukštesnio svertų efekto, tarptautinių institucijų finansin÷s ir vadybin÷s patirties panaudojimo
– finansin÷s inžinerijos priemonių pagalba teritoriniu ar tematiniu pagrindu steigiant pl÷tros fondus būtų
galima ne tik veiksmingiau panaudoti ES struktūrinę paramą, bet ir įgyvendinti specifiškesnius poreikius
atitinkančias regionų/miestų pl÷tros ar sektorines programas. Sukuriant atskirą miesto pl÷tros fondą būtų
galima surasti ir tinkamą sprendimą įgyvendinti Vilniaus kaip tarptautinio konkurencingumo centro pl÷tros
programą bendrų Konvergencijos tikslo veiksmų programų r÷muose.
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Pavyzdžiui, 2007–2013 m. laikotarpiu 2006 m. liepos 11 d. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1083/2006 numatyta, kad Konvergencijos
tikslui numatyta 81,54 %, o Regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslui - 15,95 % visos Sanglaudos politikos l÷šų sumos.
71
Pavyzdžiui, Cohesion policy response to the financial crisis: Danuta Hübner response to the financial crisis (November, 2008).
72
2009 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s parengtas Lietuvos ekonomikos skatinimo planas paremtas platesniu finansin÷s
inžinerijos priemonių naudojimu.
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5. Išvados ir rekomendacijos

Išvados

Nuoroda į
vertinimo
ataskaitos tekstą

VERTINIMO KLAUSIMAS: Kokie ekonominiai pokyčiai ir esminiai faktoriai įtakoja dabartinį ekonomikos
vystymąsi?

Tarp pagrindinių veiksnių, kurie šiuo metu lemia Lietuvos ekonomikos vystymąsi
reik÷tų išskirti:
- Užsienio prekyba, kuri šiuo metu yra pagrindinis ūkio santykinio augimo šaltinis.
Tačiau apibendrinus užsienio prekybos rodiklius galima teigti, kad iki šiol spartus
eksporto augimas, tik÷tina, sul÷t÷s. Didžiausią įtaką tam daro pad÷tis eksporto
rinkose, kuri artimiausiu metu n÷ra daug žadanti. Tuo pačiu eksporto apimtys ir
Lietuvos įmonių konkurencingumas užsienio rinkose išliks vienas svarbiausių
veiksnių, lemiančiu ūkio pl÷tros perspektyvas.

2.1.1 skyrius

- Tiesiogin÷s užsienio investicijos. Naujausi tiesioginių užsienio investicijų duomenys
kelia nerimą. Ribotas TUI pritraukimas į Lietuvą ir ypatingai į aukštos prid÷tin÷s
vert÷s eksportabilias sritis sul÷tina Lietuvos ūkio vystymąsi.
- Pokyčiai darbo j÷gos rinkoje. Šiuo metu nedarbo lygis viršija 8 proc. Nedarbo
augimą skatina ir pasikeitusi migracijos kryptis. Šie pokyčiai artimiausiu metu darys
reikšmingą įtaką ūkio vystymuisi.
- Pokyčiai finansų rinkoje. Finansinių išteklių prieinamumo apribojimai šiuo metu
daro labai neigiamą įtaką ūkio pl÷trai. Tik÷tina, kad šie reiškiniai laikini, tačiau jų
poveikis trumpo laikotarpio perspektyvoje gali būti itin reikšmingas.
VERTINIMO KLAUSIMAS: Kokie pagrindiniai ilgalaikio ūkio augimo bei sanglaudos proceso vidaus ir išor÷s
veiksniai bei apribojimai svarbūs dabar ir gali būti aktualūs po 2013 metų?

Lietuvos ekonomikos pl÷tra iki ir po 2013 metų bus labai priklausoma nuo pokyčių
aplinkin÷se rinkose bei nuo integracijos į tarptautinius tinklus. Išoriniai pokyčiai
įtakos ne tik bendrą situaciją rinkoje, tačiau ir galimus struktūrinius Lietuvos ūkio
pokyčius. Tik÷tina, kad ilguoju laikotarpiu išliks palankios verslo aplinkos (tuo pačiu
ir investicinio patrauklumo) formavimo veiksnys. Priklausomai nuo priimtų
sprendimų bei realizuotų pokyčių didesnis d÷mesys po 2013 metų tur÷tų būti
skiriamas viešojo sektoriaus kokybei bei paslaugų verslui pl÷trai. Išlieka žmoniškųjų
išteklių veiksnys bei kvalifikuotos darbo j÷gos rengimo aspektas. Tai sietina ir su
MTTP tolimesne pl÷tra bei inovacijų diegimu. Nors 2007-2017 metų laikotarpiu tam
numatoma skirti didelį d÷mesį, tačiau tik÷tina, kad technologinis tobul÷jimas,
inovacijų diegimas bei kvalifikuota darbo j÷ga jiems diegti išliks aktuali. Galimi
žymūs pokyčiai migraciniuose procesuose ir tik÷tina, kad po 2013 metų aktualus
veiksnys išliks aukštos kvalifikacijos specialistų bei mokslininkų migracija.
Infrastruktūros vystymas ir tobulinimas kaip aktualus veiksnys išliks ir ilgalaik÷je
perspektyvoje. Tarp, tik÷tina, labiau išryšk÷siančių veiksnių po 2013 metų
pamin÷tini energetinis apsirūpinimas, socialinio - ekonominio išsivystymo
netolygumų aktyvesnis mažinimas, švietimo ir sveikatos apsaugos sistemų
aktyvesnis tobulinimas. Tuo tarpu kreditų prieinamumo, lūkesčių formavimo
veiksniai gali prarasti aktualumą. Eksportuojančių sektorių skatinimas ir TUI
pritraukimas į juos išlieka svarbus veiksnys tiek esamu, tiek ilgalaikiu laikotarpiais.

2.2.3 skyrius
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Išvados

Nuoroda į
vertinimo
ataskaitos tekstą

VERTINIMO KLAUSIMAS: Koks yra tik÷tinas 2007-2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo poveikis Lietuvos
ekonomikai ir atskiriems ūkio sektoriams?

Nagrin÷jant ES struktūrin÷s paramos poveikį 2007-2013 metais buvo išanalizuoti
trys galimi l÷šų įsisavinimo scenarijai. Jie ap÷m÷ galimą neefektyvų, efektyvų ir
visiškai efektyvų scenarijus.
ES struktūrin÷s paramos poveikio bendrasis rodiklis – BVP padid÷jimas, svyruoja
nuo 1,12 proc. esant neefektyviam l÷šų panaudojimui iki 4,61 esant visiškam
efektyvumui. Labiausiai tik÷tinas poveikis apskaičiuotas efektyvaus įsisavinimo
scenarijuje ir sudaro 2,12 proc.

2.1.4 skyrius

Esant efektyviam ES struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimui teigiamą paramos
įsisavinimo poveikį jaučia visos veiklos. Tačiau neefektyvus l÷šų įsisavinimas
sąlygotų daugelio veiklų santykinius praradimus. D÷l išaugusių kainų ypač
pažeidžiamas yra atviras sektorius (žem÷s ūkis ir pramon÷), kuris nebegali
s÷kmingai konkuruoti eksporto rinkose. Ypač dideli alternatyvūs neefektyvumo
kaštai apdirbamojoje pramon÷je: čia skirtumas tarp sukurtos papildomos prid÷tin÷s
vert÷s esant efektyviam įsisavinimui ir esant neefektyviam įsisavinimui yra
didžiausias.
Esant efektyviam arba visiškai efektyviam ES struktūrin÷s paramos l÷šų įsisavinimui
didžiausią poveikį tur÷tų jausti tokie ūkio sektoriai kaip statyba, transportas,
sand÷liavimas ir ryšiai, nekilnojamas turtas, elektros, dujų ir vandens tiekimas bei
švietimas.
VERTINIMO KLAUSIMAS: Ar dabartiniu programavimo laikotarpiu yra reikalinga investavimo sričių ir/ar
finansinių alokacijų peržiūra, atsižvelgiant į makroekonominius pokyčius (maž÷jantį BVP, did÷jantį nedarbą,
reemigracijos procesą) siekiant veiksmingiau pasinaudoti ES struktūrin÷s paramos teikiamomis galimyb÷mis 2007 –
2013 m. programavimo laikotarpiu?

Nežiūrint reikšmingų pokyčių Lietuvos ūkyje, prasid÷jusių 2008 metais, šiuo metu 2.1.4.3 skyrius
esminių pakeitimų ES struktūrin÷s paramos paskirstymo prioritetuose kol kas atlikti
n÷ra būtinyb÷s. Galimi nežymūs perskirstymai, susiję su nedarbo problemų
sprendimu, finansin÷s inžinerijos priemon÷mis, tačiau jie n÷ra esminiai, keičiantys
ES struktūrin÷s paramos paskirstymo prioritetų struktūrą ar performuojantys
finansavimo apimtis. Tam tikri pakeitimai procedūrų lygyje yra atlikti, kiti galimi
pritaikymai prie kintančių sąlygų gali būti atliekami atsižvelgiant į situaciją antroje
2009 metų pus÷je. Tačiau didesni pakeitimai procedūrų bei reikalavimų lygyje kol
kas taip pat n÷ra būtini.
VERTINIMO KLAUSIMAS: Kokie svarbiausi Lietuvos ūkio vystymosi prioritetai ilgalaik÷je perspektyvoje (iki
2020m.), siekiant s÷kmingo ekonomikos augimo?

Iš esm÷s Lietuvos ūkio vystymosi prioritetai iki 2020 metų išliks panašūs į min÷tus
kalbant apie veiksnius. Tarp svarbiausių galima įvardinti:
- integracija į globalią ekonomikos sistemą, globalias vert÷s kūrimo grandines bei
tinklus;
- eksportuojančių ūkio šakų pl÷tra;
- TUI pritraukimas, ypatingai aukštos prid÷tin÷s vert÷s, eksportą didinančiose
srityse;
- demografinių procesų valdymas ir migracija, ypatingą d÷mesį skiriant aukštos
kvalifikacijos specialistų emigracijai;
- regioninių netolygumų mažinimas.

2.1.3 skyrius
4.3 skyrius
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Išvados

Nuoroda į
vertinimo
ataskaitos tekstą

VERTINIMO KLAUSIMAS: Kokios Ketvirtos ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaitos nuostatos
aktualiausios Lietuvai?

Atlikta Ketvirtosios ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaitos nuostatų 3.1 skyrius
aktualumo Lietuvai analiz÷ parod÷ šiek tiek kitokią iššūkių svarbą Lietuvai, nei 3.2 skyrius
prognozuojama Europos Komisijos užsakymu 2008 m. lapkritį atliktoje studijoje
„Regionai 2020“. Pirmoje vietoje kaip ir Europos Komisijos užsakymu atliktoje
studijoje išlieka globalizacijos iššūkis ir poreikis stiprinti Lietuvos ekonominį
konkurencingumą, tačiau į antrą vietą iškyla energetinių išteklių rinkos problemų
sprendimas. Analiz÷ taip pat rodo nemažą demografinių iššūkių svarbą, o socialin÷s
poliarizacijos ir klimato kaitos iššūkiai vidutin÷je perspektyvoje Lietuvai dar nebus
aktualūs.
VERTINIMO KLAUSIMAS: Kaip komunikate d÷l Ketvirtosios ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaitos
keliami nauji iššūkiai atitinka Lietuvos ūkio pl÷tros problemas?

Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje įvardinti bendri ES regionams iššūkiai, prie kurių 3.2 skyrius
sprendimo Europos Komisija siūlo pritaikyti sanglaudos politiką po 2013 metų,
Lietuvai yra aktualūs tik iš dalies. Atlikta analiz÷ parod÷, kad 2014–2020 metų ES
struktūrinę paramą Lietuvoje bus tikslinga panaudoti dviem bendriesiems iššūkiams
mažinti. Tai globalizacijos iššūkis (kurį daugiausiai mažinti bus stengiamasi toliau
įgyvendinant Lisabonos strategijos prioritetus) ir energetiniai iššūkiai. Kita vertus,
2014–2020 m. laikotarpiu Lietuvai bus aktualūs ir kiti – Ketvirtojoje sanglaudos
ataskaitoje neišskirti – ūkio pl÷tros prioritetai (pavyzdžiui, tik÷tina, kad vis dar bus
jaučiamas didelis investicijų poreikis sveikatos, švietimo ir socialin÷s infrastruktūros,
valstyb÷s valdymo tobulinimo srityse). Atitinkamai 2014–2020 m. laikotarpyje,
siekiant ieškoti optimaliausios ES struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimo
kombinacijos, reikia siekti užtikrinti didesnį šalių narių lankstumą, pasirenkant
konkrečias intervencijos sritis nacionalin÷se ES struktūrin÷s paramos panaudojimo
strategijose.
VERTINIMO KLAUSIMAS: Kokia ES l÷šų panaudojimo strategija 2014-2020 m. laikotarpiu leistų geriausiai spręsti
identifikuotas problemas ir darniai siekti užsibr÷žtų tikslų?

Lietuvos ūkio vystymasis gali būti apibr÷žtas dviem pagrindiniais scenarijais. Tačiau 2.2 skyrius
abiem atvejais siūloma didinti l÷šų dalį, skirtą konkurencingumo didinimui. Šioje 4.3 skyrius
srityje didesnį d÷mesį siūloma skirti esmin÷s ekonomin÷s infrastruktūros bei MTTP
vystymui. Darnios pl÷tros srityje siūloma daugiau akcentuoti viešųjų paslaugų
kokyb÷s ir prieinamumo gerinimo priemones bei aplinkos ir darnaus vystymosi sritį.
Lietuvos ūkiui pasukus pesimistinio scenarijaus linkme siūloma dar didesnį d÷mesį
skirti konkurencingos ekonomikos skatinimui per MTTP pl÷trą bei esmin÷s
infrastruktūros gerinimą bei viešųjų paslaugų vystymą
VERTINIMO KLAUSIMAS: Kokius Lietuvos pl÷tros prioritetus po 2013 m. tikslinga finansuoti iš ES struktūrin÷s
paramos?

2014–2020 m. Lietuvos ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijoje siūloma
išskirti tris investicines ašis (panašias į suformuluotas 2007-2013 metų laikotarpiui):
ekonominio konkurencingumo stiprinimo, žmogiškųjų išteklių pl÷tros ir darnios
pl÷tros skatinimo. Ekonominio konkurencingumo srityje išskiriama: mokslo,
technologijų ir inovacijų pl÷tra; į eksportą orientuotos ekonomin÷s veiklos,
sukuriančios didelę prid÷tinę vertę ir naudojančios aukštąsias bei naujausias
technologijas, pl÷tra; klasterizacijos skatinimas; darbo našumo didinimas; fizin÷s
infrastruktūros (ypač transporto ir energetikos jungčių integravimas į ES tinklus)
pl÷tra.

4.3 skyrius
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Nuoroda į
vertinimo
ataskaitos tekstą

Išvados

Žmoniškųjų išteklių srityje išskiriama: darbo j÷gos kvalifikacijos k÷limas; žinių
visuomenei reikalingų įgūdžių lavinimas; mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimo
skatinimas; viešojo administravimo tobulinimas, specialistų rengimo tobulinimas bei
švietimo infrastruktūros pl÷tra.
Darnios pl÷tros srityje akcentuojama: regionin÷ dimensija (regionin÷s politikos
strategijos įgyvendinimas); socialin÷ dimensija (socialin÷ ir sveikatos apsaugos
infrastruktūra, atskirties mažinimas); aplinkosaugin÷ dimensija (energijos vartojimo
efektyvumo didinimas pramon÷je ir namų ūkiuose, vietinių ir atsinaujinančių
energijos išteklių gamyba ir naudojimas, atliekų perdirbimo skatinimas,
kompleksin÷s ekonominių aplinkos apsaugos veiksnių sistemos sukūrimas).
VERTINIMO KLAUSIMAS: Kokias sritis 2014–2020 m. laikotarpiu remti iš ES struktūrin÷s paramos būtų
netikslinga, nors jos ir būtų tinkamos tokiai paramai gauti?

Konkrečiai įvardinti ūkio sektorių ar sričių, kurių r÷mimas būtų netikslingas šiuo 4.3 skyrius
metu n÷ra galimybių d÷l vis spart÷jančių pokyčių globalioje ekonomin÷je erdv÷je.
Tačiau galima vardinti pagrindinius požymius, kurie apibr÷žia neremtinas sritis:
- ūkio sritys bei subjektai, kurie veikia ne pamatin÷se į konkurencingą vidaus
rinką nukreiptose šakose;
- ūkio sritys bei subjektai, dirbantys žemos prid÷tin÷s vert÷s srityse, kur
konkurencingumas pagrįstas santykinai mažesniais darbo j÷gos kaštais.
VERTINIMO KLAUSIMAS: Kaip Sanglaudos politika po 2013 m. gal÷tų efektyviau prisid÷ti prie Lietuvos
ūkio pl÷tros problemų sprendimų?
2014–2020 m. struktūrin÷s paramos panaudojimo efektyvumą apspręs ne tik tikslinis 4.3 skyrius
investavimas, bet ir veiksmingas paramos suplanavimas ir paskirstymas. Studijoje
siūloma 2014–2020 m. ES struktūrin÷s paramos veiksmų programas rengti Lietuvai
kaip vienam NUTS 1 lygmens regionui pagal Konvergencijos tikslo finansuojamas
sritis, atsižvelgiant į prognozes, kad 2011 metais Lietuvos BVP dar neviršys 75% ES
BVP vidurkio. Tačiau, įvertinant globalizacijos iššūkių svarbą siūloma daugiau ES
struktūrin÷s paramos skirti stipriausią tarptautinio konkurencingumo potencialą
turintiems centrams, visų pirma, sostin÷s regionui. Tam rekomenduojama veiksmų
programose išskirti atskirą priemonę, kurią galima būtų įgyvendinti pasitelkus
finansin÷s inžinerijos priemones. Pastarųjų naudojimas nauju programavimo
laikotarpiu ypač skatintinas d÷l dviejų priežasčių: didesnio sverto efekto ir
atsinaujinančio finansinių išteklių pobūdžio, kas gali būti itin svarbu po 2020 metų,
kuomet išmokos Lietuvai iš ES biudžeto ženkliai sumaž÷s.

Rekomendacijos
Žemiau lentel÷je, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, yra pateikiamos rekomendacijos.
Nr.

1.

Problema ar rizika

Vertinant galimus ES biudžeto
išlaidų pokyčius ir rengiantis
deryboms d÷l naujos finansin÷s
perspektyvos, Lietuvai yra svarbūs
du dalykai - galimų išlaidų sritys ir

Rekomendacija ir
siūlomos priemon÷s
rekomendacijai
įgyvendinti
Atsižvelgiant į atliktą analizę,
2014–2020 m. Lietuvos ES
struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategijoje
siūlyta išskirti tris panašias

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo
terminas

Koordinuojanti
institucija

Nuo 2009 m.
III ketv.
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Nr.

2.

3.

Problema ar rizika

struktūrin÷s paramos skyrimo
būdai. Vertinant galimus 20142020 m. struktūrin÷s paramos
panaudojimo prioritetus visų pirma
reikalinga apibr÷žti galimų
paramos teikimo sričių visumą.
Svarbu, kad šiame apibr÷žime
išliktų visos, tik÷tina aktualios,
sritys. Tuo pačiu apibr÷žiant
struktūrin÷s paramos panaudojimo
sritis išryškinami ir galimi
prioritetai plačiąja prasme.
Rengiantis naujam programavimo
laikotarpiui reikalinga inicijuoti
diskusiją d÷l galimų ES
struktūrin÷s paramos paskirstymo
prioritetų siekiant geriau pasiruošti
deryboms d÷l naujos finansin÷s
perspektyvos. Šalia pagrindinių
prioritetinių sričių identifikavimo
reikalinga numatyti ir galimus
akcentus prioritetų lygyje. Šioje
vertinimo ataskaitoje pateikiami
prioritetai vertintini kaip
preliminarūs ir tur÷tų būti
koreguojami 2011 metais arba
v÷liau atsižvelgiant į ekonomin÷ssocialin÷s situacijos pasikeitimus.

Vertinant 2014-2020 m. ES
struktūrin÷s paramos panaudojimo
sritis ir prioritetus reikalinga
apibr÷žti konkrečius Lietuvos ūkio
sektorius į kuriuos būtų efektyvu
nukreipti paramą. Vertinant
hipotetiškai (matematinio
modeliavimo priemon÷mis),
efektyviausia (pagal BVP prieaugio
kriterijų) sritis būtų žmogiškųkų
išteklių pl÷tra. Tačiau ši sritis
laikytina ir labiausiai rizikinga d÷l
to, kad n÷ra galimybių užtikrinti
norimų rezultatų pasiekimo.
Išskirti konkrečius Lietuvos ūkio
sektorius, kuriems tur÷tų būti
teikiama ES struktūrin÷ parama

Rekomendacija ir
siūlomos priemon÷s
rekomendacijai
įgyvendinti
investicines ašis (tikslus):
ekonominio
konkurencingumo stiprinimo,
žmogiškųjų išteklių pl÷tros ir
darnios pl÷tros skatinimo.

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo
terminas

Nepriklausomai nuo
ekonomin÷s situacijos 20142020 m. ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo
laikotarpiu siūloma didinti
l÷šų dalį, skirtą
konkurencingumo didinimui.
Šioje srityje didesnį d÷mesį
siūloma skirti esmin÷s
ekonomin÷s infrastruktūros
didinimui bei MTTP
vystymui. Darnios pl÷tros
srityje siūloma daugiau
akcentuoti viešųjų paslaugų
kokyb÷s ir prieinamumo
gerinimo priemones bei
aplinkos ir darnaus
vystymosi sritį. Lietuvos ūkiui
pasukus pesimistinio
scenarijaus linkme siūloma
dar didesnį d÷mesį skirti
konkurencingos ekonomikos
skatinimui per MTTP pl÷trą
bei esmin÷s infrastruktūros
gerinimą bei viešųjų
paslaugų vystymą.
ES struktūrin÷s paramos
finansavimas būtų
netikslingas (a) ūkio sritims
ar subjektams, kurie veikia
nepamatin÷se į
konkurencingą vidaus rinką
nukreiptose šakose; (b) ūkio
sritims ar subjektams,
veikiantiems žemos
prid÷tin÷s vert÷s srityse, kur
konkurencingumas pagrįstas
santykinai mažesniais darbo
j÷gos kaštais.

Koordinuojanti
institucija

Nuo 2009 m.
III ketv.
pateikiant
tolimesniems
svarstymams
bei koreguojant
2011 m. III-IV
ketv.

Koordinuojanti
institucija

Nuo 2009 m.
III ketv.
pateikiant
tolimesniems
svarstymams
bei koreguojant
2011 m. III-IV
ketv.
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Nr.

4.

5.

Problema ar rizika

siekiant sustiprinti jų
konkurencingumą atliekant šį
vertinimą nebuvo galimybių.
Lietuvos ūkis ir atskiri jo sektoriai
labai priklausomi nuo pokyčių
aplinkin÷se rinkose ir globalizacijos
procesų. Tad konkretūs ūkio
sektoriai gal÷s būti identifikuoti
perspektyvoje, o šiuo metu
apibr÷žiamos tik veiklos sritys, kur
ES struktūrin÷s paramos
finansavimas būtų netikslingas.
Nuo 2011–2013 m. Lietuvoje
planuojama įgyvendinti apskričių
reformą bei sukurti naują Lietuvos
regionų valdymo struktūrą.
Pertvarkos esm÷ – vietoje dabar
esančių dešimties apskričių
suformuoti keturis NUTS 2
lygmenį atitinkančius regionus.
Preliminariai planuojama
suformuoti tokius regionus: (1)
Vakarų Lietuvos, į kurį patektų
dabartin÷s Klaip÷dos, Telšių,
Šiaulių apskritys ir dalis Taurag÷s
apskrities; (2) antrąjį regioną
sudarytų į vieną sujungtos Kauno,
Marijampol÷s ir galbūt Alytaus
apskritys (d÷l pastarosios dar
diskutuojama); (3) Pietryčių
Lietuvoje į vieningą teritorinį
vienetą patektų dabartin÷s
Vilniaus (be miesto), Utenos ir
Panev÷žio apskritys; (4) į atskirą
regioną planuojama išskirti
Vilniaus miestą. Tokiu atveju
nauju ES struktūrin÷s paramos
administravimo laikotarpiu Vilniui
būtų rengiama regionin÷ veiksmų
programa pagal Regioninio
konkurencingumo ir užimtumo
tikslą. Bendrai Lietuvai būtų skirta
mažesn÷ ES struktūrinių fondų
suma, o pagal Regioninio
konkurencingumo ir užimtumo
tikslą būtų mažiau tinkamų
finansavimui sričių nei pagal
Konvergencijos tikslo programas.
2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu Europos Komisija
struktūrin÷s paramos l÷šas pasiūl÷
naudoti pasitelkiant naujus
finansin÷s inžinerijos instrumentus
(Jeremie, Jessica, Jasmine),
kuriais siūloma ribotus ES

Rekomendacija ir
siūlomos priemon÷s
rekomendacijai
įgyvendinti

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo
terminas

Siūloma 2014–2020 m. ES
struktūrin÷s paramos
veiksmų programas rengti
Lietuvai kaip vienam NUTS 1
lygmens regionui pagal
Konvergencijos tikslo
finansuojamas sritis,
atsižvelgiant į prognozes,
kad 2011 metais Lietuvos
BVP dar neviršys 75% ES
BVP vidurkio. Tačiau,
įvertinant globalizacijos
iššūkių svarbą daugiau ES
struktūrin÷s paramos skirti
stipriausią tarptautinio
konkurencingumo potencialą
turintiems centrams, visų
pirma, sostin÷s regionui.
Tam rekomenduojama
veiksmų programose išskirti
atskirą priemonę, kurią
galima būtų įgyvendinti
pasitelkus finansin÷s
inžinerijos priemones.

Koordinuojanti
institucija

2010 m. I
ketvirtis
(tikslintina
atsižvelgiant į
derybų su
Europos
Komisija
tvarkaraštį)

2014 – 2020 m.
programavimo laikotarpyje
siūloma plačiau naudoti
finansin÷s inžinerijos
priemones. Pastarųjų
naudojimas ypač skatintinas
d÷l dviejų priežasčių:

Koordinuojanti
institucija

2011 m.
(tikslintina
atsižvelgiant į
naujo
laikotarpio
veiksmų
programų
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Nr.

6.

Problema ar rizika

struktūrin÷s paramos išteklius
papildyti kitais finansinio kapitalo
šaltiniais (pvz.: bankai, pensijų
fondai ir pan.). Kai kuriems
projektų tipams (pavyzdžiui,
turizmo, pramoninių zonų, mokslo
ir technologijos parkų ir kt.
projektų) ar naudos gav÷jų
grup÷ms parama teikiama
subsidijos forma riboja finansinių
ir ekonominių išteklių
panaudojimo efektyvumą bei
mažina paramos gav÷jo
motyvaciją siekti geriausio
rezultato.
Esminiai šio vertinimo ir ypač
prognozavimo apribojimai buvo
susiję su projekto vykdymo metu
kardinaliai pasikeitusia Lietuvos
makroekonomine situacija. Tai
mažina prognozavimo prielaidų ir
naudotų duomenų patikimumą.

Rekomendacija ir
siūlomos priemon÷s
rekomendacijai
įgyvendinti
didesnio sverto efekto ir
atsinaujinančio finansinių
išteklių pobūdžio, kas gali
būti itin svarbu po 2020
metų, kuomet išmokos
Lietuvai iš ES biudžeto
ženkliai sumaž÷s.

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Rekomenduojama vertinimo
rezultatus patikrinti 2010
metais. Tai bus tinkamas
laikas, siekiant panaudoti
atnaujintus vertinimo
rezultatus derybose su
Europos Komisija, o taip pat
diskusijose d÷l naujo
laikotarpio struktūrinių fondų
paramos prioritetų
nacionaliniame lygmenyje.

Koordinuojanti
institucija

Įgyvendinimo
terminas

rengimo
tvarkaraštį)

2010 m. I-IV
ketvirčiai arba
2011 m.
(tikslintina
atsižvelgiant į
ekonominę
situaciją)

87

6. Literatūros sąrašas
Teis÷s aktai
• 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas d÷l Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių
(2006/702/EB)
• Tarybos Reglamentas (EB) Nr.1083/2006, pateikiantis bendrąsias nuostatas d÷l Europos regionin÷s
pl÷tros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB)
Nr.1260/1999;
• Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 d÷l Europos regionin÷s pl÷tros fondo ir panaikinantis
Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999;
• Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 d÷l Europos socialinio fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB)
Nr. 1784/1999;
• Reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantis Sanglaudos fondą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr.
1164/94;
• Europos Komisijos komunikatas d÷l Ketvirtosios ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaitos Nr.
KOM(2007)273
• Europos Komisijos komunikatas d÷l Europos energetikos politikos Nr. KOM (2007)0001
• The Treaty Establishing the European Community.
Strateginiai dokumentai
• Bendrijos sanglaudos politikos strategin÷s gair÷s, patvirtintos Tarybos sprendimu Nr. 2006/702/EB,
kuriose suformuluoti 2007–2013 m. ES sanglaudos politikos strateginiai tikslai ir prioritetai;
• Ekonomikos skatinimo planas (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2009-02-25);
• Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategija, (patvirtinta
2007 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)1808) ir ją įgyvendinančios veiksmų
programos: Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa, (patvirtinta 2007 m. rugs÷jo 24 d. Europos
Komisijos sprendimu Nr. K(2007)4475), Ekonomikos augimo veiksmų programa (patvirtinta 2007 m.
liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740), Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
(patvirtinta 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738);
• Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategija (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d.
nutarimu Nr. IX-1187), Nacionalin÷ Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa (patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr.1270), Nacionalin÷ darnios pl÷tros
strategija (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. rugs÷jo 11 d. nutarimu Nr. 1160);
• Lietuvos Europos Sąjungos politikos 2008-2013 metų strategin÷s kryptys, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s protokolu Nr. 53 2008 m. rugs÷jo 24 d.;

Aktualūs tyrimai ir ataskaitos
• Bradley J., Untiedt G., Mitze T. Analysis of the Impact of Cohesion Policy, 2007;
• Ekonominių tyrimų centras. Lietuvos ekonomin÷s pad÷ties Europoje ir globalioje erdv÷je analiz÷, 2007;
• Ekonominių ir teisinių konsultacijų tyrimų centras. Mokslinis darbas „Darbo rinkos analiz÷ ir pasiūlymai
darbo j÷gos trūkumo problemai spręsti, atsižvelgiant į šalies ūkio pl÷tros prognozę 2008 – 2015
metams“, 2008;
• European Environment Agency. Impacts of Europe's changing climate - 2008 indicator-based
assessment, 2008;
• European Commission, Directorate-General for Regional Policy. Study on the Economic Impacts of
Convergence Interventions (2007-2013), 2007;
• European Commission, The Directorate-General for Regional Policy. Regions 2020: An Assesment of
Future Challenges for EU Regions, 2008, SEC(2008) 2868 final;
• European Commission, The Regions 2020: Demographic challenges for European Regions, 2008,
November;
• European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Interim Forecast. January 2009;
• Europos Komisija. Ketvirtoji ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaita, 2007 m. geguž÷;
88

• Eurostat. Key figures on European Business with a special features on the factors of business success,
2008;
• Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas. Taikomasis mokslinio tyrimo darbas „Lietuvos ūkio
(ekonomikos) pl÷tros ilgalaik÷ strategija iki 2020 metų“, 2007 m. lapkritis;
• Socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros centras. Taikomasis mokslinis tyrimas „Lietuvos ūkio (ekonomikos)
raidos įžvalga pagal regionines ir pasaulio tendencijas“, 2007.

Kiti informacijos šaltiniai
• Bjorvatn K., V. Norman ir L. Orvedal, Modelling the impact of globalization on small, open economies,
NOITS 2008;
• Brazien÷ R., Gudžinskien÷ J. Socialin÷s atskirties modeliai Lietuvoje // Filosofija. Sociologija, 4, 2004
• Cohesion policy response to the financial crisis: Danuta Hübner response to the financial crisis
(November, 2008).
• Giesecke J.A., J.R. Madden, „Regional Adjustment to Globalization: A CGE Analytical Framework”, iš
Globalization and Regional Economic Modeling, 2007;
• Grosse T.G. What Future for Cohesion Policy?, 2008;
• Kuokštis V. A Survey of Lithuanian Economy 2007/2008 // Lithuanian Free Market Institute, 2008;
• Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Europos Sąjungos įtaka Lietuvos ekonomikai, 2005.
• Maltsev Y.M Kas yra konkurencingumas? // LLRI ir LEPA konferencija „Lietuva pasaulyje:
konkurencinga ar nukonkuruota?“, 2008 m. birželio 12 d., Vilnius;
• Rakauskien÷ 0. Lietuvos ekonomin÷ ir socialin÷ sanglauda. // Lietuvos ekonomika Europoje ir
globalioje erdv÷je;
• Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s. Demografijos metraštis, 2008 m.;
• Žiūkas P. Socialiniai iššūkiai // Finansų ministerijos diskusijų ciklas „Pertvarkykime ES biudžetą ir
pakeiskime Europą“, 2008 m. sausio 28 d.
Internetin÷s duomenų baz÷s
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economic Freedom Network, http://www.fraserinstitute.org/
Economist Intelligence Unit, http://www.eiu.com/
Energetikos naujienų ir kainų agentūra "Argus Media Ltd“, http://www.argusmedia.com/
ES struktūrin÷s paramos Lietuvoje informacin÷ svetain÷, http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/
Heritage Foundation, http://www.heritage.org/
Inernational Energy Agency, http://www.iea.org/
Organisation of the Petrolium Exporting Countries, http://www.opec.org/
World Bank, Doing Business 2008, http://www.doingbusiness.org/economyrankings/
World Economic Forum, http://www.weforum.org/documents/GCR0809/index.html

Metodiniai dokumentai
• European Commission, Directorate-General for Regional Policy. EVALSED: the online and interactive
resource for the evaluation of socio-economic development;
• European Commission, The Directorate-General for Regional Policy. Working Document No. 2
„Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators“, 2006;
• V.Nakrošis, N.Jarmalavičiūt÷, D.Burakien÷, Ką kaip ir kod÷l vertiname?, LR Finansų ministerija, 2007.
• Vertinimo koordinavimo grup÷s 2008 m. rugs÷jo 23 d. pos÷džio protokolu Nr. 4. patvirtintas Europos
Sąjungos struktūrin÷s paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovas.

89

7. Priedai
PRIEDAS NR. 1. APKLAUSOS REZULTATŲ ATASKAITA

Įgyvendinant Lietuvos pl÷tros prioritetų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos
panaudojimo laikotarpiu vertinimo projektą, 2008 m. rugs÷jo 15 – spalio 17 d. buvo vykdomi interviu su
2007 – 2013 m. struktūrinę paramą administruojančių institucijų vadovybe ar atsakingų departamentų
vadovais. Interviu siekta:
(a) nustatyti Ketvirtosios ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos ataskaitoje keliamų iššūkių atitikimą Lietuvos
socialinei ir ekonominei situacijai ir nustatyti svarbiausius bei aktualiausius Lietuvai iššūkius;
(b) gauti ekspertines įžvalgas d÷l ES struktūrin÷s paramos finansuotinų ir nefinansuotinų sričių 20142020m. laikotarpiu.
Iš viso buvo atlikti 17 interviu su šiais respondentais:
Romalda Baranauskien÷
Inesis Kiškis
Rolandas Kriščiūnas
Sergejus Krišpinovičius
Alminas Mačiulis
Dalia Miniatait÷
Gediminas Miškinis
Aurimas Morkūnas
Vidmantas Purlys
Ana Stankaitien÷
Jekaterina Šarmavičien÷
Giedr÷ Švedien÷
Darius Trakelis
Rimantas Večkys
Ieva Vilimien÷
Audron÷ Žvirblien÷
Povilas Žiūkas

Sveikatos apsaugos ministerijos sekretor÷
Aplinkos ministerijos sekretorius
Finansų ministerijos sekretorius
Vidaus reikalų ministerijos Regionin÷s politikos departamento direktorius
Susisiekimo ministerijos valstyb÷s sekretorius
Žem÷s ūkio ministerijos sekretor÷
Ūkio ministerijos valstyb÷s sekretorius
Švietimo ir mokslo ministerijos ES struktūrin÷s paramos koordinavimo
departamento direktorius
Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento direktorius
Finansų ministerijos ES Sanglaudos politikos ir struktūrin÷s paramos
koordinavimo departamento direktor÷
Ūkio ministerijos ES struktūrin÷s paramos departamento direktor÷
Vidaus reikalų ministerijos sekretor÷
Finansų ministerijos ES Sanglaudos Politikos ir struktūrin÷s paramos
koordinavimo departamentas, ES Sanglaudos politikos skyriaus ved÷jas
LR Vyriausyb÷s Strateginio planavimo ir viešojo administravimo departamento
direktorius
Finansų ministerijos Veiksmų programų valdymo departamento direktor÷
Ūkio ministerijos Ūkio strategijos departamento direktor÷
Socialin÷s apsaugos ir darbo viceministras

Interviu buvo vykdomi pagal su Užsakovu suderintą klausimyną. Detalūs apklausos rezultatai pateikiami
žemiau.
Apklausos rezultatai
1. Iššūkių sugrupavimas
Apklausos metu visi Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje Europos Sąjungai sekančioje finansin÷je
perspektyvoje kilsiantys iššūkiai buvo tematiškai sugrupuoti į 6 blokus: socialin÷ poliarizacija, klimato kaita,
urbanistin÷s pl÷tros problemos, sen÷janti visuomen÷ ir migracija, energetinių išteklių rinkos raida bei
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ekonominis konkurencingumas. Pagal probleminių sričių Lietuvai dažnių lentelę, išreikštą procentais,
apklausos rezultatai atrodo taip:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lietuvos ekonominis konkurencingumo iššūkio svarbumas Lietuvai – 100 proc.
Energetinių išteklių rinkos raida – 88 proc.
Sen÷janti visuomen÷ ir migracija – 44 proc.
Urbanistin÷s pl÷tros problemos – 25 proc.
Socialin÷ poliarizacija – 25 proc.
Klimato kaita – 19 proc.

Pav. 1. Lietuvos ūkio pl÷tros problemos, procentin÷ išraiška

25%

Socialin÷ poliarizacija

19%

Klimato kaita

25%

Urbanistin÷s pl÷tros problemos

44%

Sen÷jant visuomen÷, migracija

88%

Energetinių išteklių rinkos raida

100%

Lietuvos ekonominis konkurencingumas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Šaltinis: apklausos duomenys

Apibendrinant galima pasakyti, kad tarp Lietuvos viešojo sektoriaus atsakingų pareigūnų egzistuoja
principinis sutarimas d÷l dviejų pagrindinių Lietuvos ūkio vystymosi prioritetų siekiant ekonominio augimo:
Lietuvos ekonominio konkurencingumo stiprinimas bei energetikos ir energetinių išteklių rinkos problemų
sprendimas.
D÷l trečiojo šalies vystymosi prioriteto didelio sutarimo n÷ra, visgi daugiausia tyrime dalyvavusių ekspertų
nurod÷ sen÷jančios visuomen÷s ir migracijos problemų rinkinį, nes jis turi didžiausią tiesioginį poveikį šalies
ekonominiam konkurencingumui (pirmajam prioritetui), tačiau taip pat santykinai nemaža dalis įvardino ir
urbanistin÷s pl÷tros problemas, kurios taip pat turi poveikį šalies ekonominiam konkurencingumui. O tokios
ES problemos kaip klimato kaita ar socialin÷ poliarizacija, remiantis apklausos duomenimis, n÷ra
pakankamai aktualios Lietuvai, tod÷l nepatenka į strategiškai svarbių vystymosi prioritetų sąrašą.
2. Lietuvai svarbiausi iššūkiai po 2013 m.
2.1. Ekonominis konkurencingumas
Apibendrinant apklausos rezultatus galima teigti, kad tarp respondentų egzistuoja principinis sutarimas, jog
ekonominio konkurencingumo bloko problemos yra iš esm÷s pačios aktualiausios iš visų problemų. Sąrašo
viršuje atsiduria mokslinių tyrimų ir technologin÷s (eksperimentin÷s) pl÷tros prioritetas, darbo j÷gos
našumo didinimas bei didesn÷s prid÷tin÷s vert÷s produkcijos santykin÷s dalies bendroje BVP struktūroje
didinimas.
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Galiausiai kaip pakankamai reikšmingos sritys nurodomos darbo j÷gos kvalifikacijos bei Lietuvos
infrastruktūros (bendrąja prasme73) pl÷tros sritys. Lietuvos viešojo sektoriaus ekspertų nuomone abejotinas
atrodo tik bendras šalies užimtumo lygio klausimas, nors Sanglaudos ataskaitoje minima, jog visiško
užimtumo rinkoje nebūvimas yra vienas iš svarbių ūkio pl÷tros potencialo išnaudojimą ribojančių veiksnių.
Žemiau pateikiama Lietuvos ekonominio konkurencingumo probleminio bloko dažnių lentel÷.
Lentel÷ 1. Lietuvos ekonominio konkurencingumo problema (atsakymų pasiskirstymo dažniai)
Problema

Labai
aktualu

Aktualu

11

5

11
12
9
8
10

5
3
7
8
4

DPV produkcijos santykin÷s dalies
didinimas bendroje BVP struktūroje
Moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra
(MTTP)
Lietuvos infrastruktūros pl÷tra bendrai
Darbo j÷gos kvalifikacija
Bendras šalies užimtumo lygis
Darbo j÷gos našumas

Nei aktualu
nei neaktualu

Neaktualu

Visiškai
neaktualu

1

2

Šaltinis: apklausos duomenys

2.2. Energetinių išteklių rinkos pokyčiai
Energetikos ir energetinių išteklių rinkos raidos problemų blokas apklausos metu buvo įvertintas kaip antras
pagal aktualumą Lietuvai. Didžiausias d÷mesys skiriamas Lietuvos energetin÷s nepriklausomyb÷s (fizin÷s ir
politin÷s) didinimui ir su tuo susijusiems elementams, kaip pavyzdžiui, energijos vartojimo veiksmingumo
bendrąja prasme pramon÷je ir būtų ūkiuose didinimas, taip pat taupymo įpročių ugdymas.
Taip pat santykinai didel÷ reikšm÷ teikiama atsinaujinančių išteklių naudojimui ir pl÷trai, nors kai kurių
respondentų nuomone, tai n÷ra palanku duotomis objektyviomis Lietuvos geografin÷mis sąlygomis.
Galiausiai santykinai didel÷ svarba teikiama atliekų, buitin÷s technikos ir elektroninių prietaisų perdirbimo
skatinimui bei perdirbimo galimybių vystymui.
Lentel÷ 2. Energetinių išteklių rinkos raida (atsakymų pasiskirstymo dažniai)
Problema

Lietuvos energetin÷s nepriklausomyb÷s
didinimas
Energijos taupymo skatinimas
Energijos vartojimo veiksmingumo
pramon÷je skatinimas
Energijos vartojimo veiksmingumo butų
ūkiuose skatinimas
Didesnis atsinaujinančių išteklių
naudojimas ir pl÷tra
Perdirbimo (atliekų, buitin÷s technikos,
elektroninių prietaisų) skatinimas ir
perdirbimo paj÷gumų pl÷tra

Labai
aktualu

Aktualu

Nei aktualu,
nei neaktualu

13
8

2
6

1
2

9

4

3

7

8

1

5

11

3

12

Neaktualu

Visiškai
neaktualu

1

Šaltinis: apklausos duomenys

Pažym÷tina, kad nepaisant to, jog egzistuoja sutarimas, kad energetinio nepriklausomumo problema yra
vienu iš svarbiausių prioritetų, kai kurie respondentai pabr÷žia, kad šis klausimas yra gan÷tinai
73

V÷liau infrastruktūros pl÷tros klausimas bus detalizuotas pagal apklausos rezultatus.
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politizuojamas ir jo reikšm÷ perdedama stengiantis išstumti kitas svarbias problemas iš politin÷s
darbotvark÷s.

2.3. Demografiniai pokyčiai
Trečias pagal aktualumą yra sen÷jančios visuomen÷s ir migracijos problemų blokas, kuriame pats
didžiausias d÷mesys skiriamas sveikatos apsaugos sistemos modernizavimo problemos sprendimui, taip pat
mokymosi visą gyvenimą skatinimui. Rekomenduotina pagal galimybes maksimaliai nukreipti investicijas
Kur kas mažesnis d÷mesys skiriamas aktyvaus sen÷jimo skatinimui bei darbingo amžiaus ilginimui, nors
Sanglaudos ataskaitoje šie klausimai akcentuojami kaip vieni iš galimų neigiamų demografinių tendencijų
poveikio minimizavimo būdų. Būtent sveikatos apsaugos sistemos modernizavimo galimyb÷ buvo išskirta
kaip viena aktualiausių investavimo sričių.
Lentel÷ 3. Sen÷jančios visuomen÷s ir migracijos problemų blokas (atsakymų pasiskirstymo dažniai)
Problema

Sveikatos apsaugos sistema
Aktyvaus sen÷jimo skatinimas
Mokymosi visą gyvenimą skatinimas
Ilgesnis darbingas amžius
Kvalifikuotų imigrantų pritraukimas
iš kitų šalių

Labai
aktualu

Aktualu

Nei aktualu,
nei neaktualu

Neaktualu

8
1
2
2

8
6
4
4

9
9
9

1
1

1

5

8

2

Visiškai
neaktualu

Šaltinis: apklausos duomenys

Labiausiai respondentų nuomonę poliarizavo klausimas d÷l kvalifikuotų imigrantų iš kitų šalių pritraukimo,
viena vertus, remiantis ekonomine logika, toks žingsnis būtų racionalus Lietuvos ūkio pl÷tros prioritetų
sprendimas, kita vertus, baiminamasi, kad net ir santykinai nedidel÷s užsienio imigrantų bendruomen÷s
Lietuvoje gali suvaidinti destabilizuojantį vaidmenį. Kompromisinis sprendimas būtų išskirti prioritetines
valstybes, kurių darbo j÷ga būtų pageidaujama ir kultūriškai artima Lietuvai ir taikyti griežtą kvotų sistemą
bei sukurti migracijos valdymo mechanizmą. Kai kurie respondentai pasigedo šioje skiltyje kvalifikuotų
Lietuvos imigrantų sugrąžinimo į T÷vynę galimyb÷s, tačiau pats vidin÷s migracijos klausimas Ketvirtojoje
sanglaudos ataskaitoje n÷ra traktuojamas kaip problema, netgi priešingai – kaip pageidaujamas vidaus
rinkos veiksnys. Ataskaitoje minima tik kvalifikuotų migrantų iš trečiųjų šalių pritraukimo į ES rinką
galimyb÷.

2.4. Urbanistin÷ pl÷tra
Ketvirtas pagal aktualumą yra urbanistin÷s pl÷tros problemų blokas, kuriame respondentai kaip
svarbiausius prioritetus išskyr÷ viešojo transporto patrauklumo didinimą, transporto tinklų infrastruktūros
modernizavimą bei vandens nuot÷kų sistemos modernizavimą. Taip pat santykinai didel÷ reikšm÷ teikiama
sanitarinių sąlygų gerinimo ir aplinkos patrauklumo didinimo klausimams.
Pažym÷tina, kad šiame problemų bloke labiausiai poliarizuojantis klausimas buvo d÷l SF paramos
koncentravimo / išskaidymo, t.y. policentriškos (daugiacentr÷s) pl÷tros skatinimo / neskatinimo klausimas.
Vienų ekspertų teigimu sanglaudos politika Lietuvoje neatlieka tikrosios sanglaudos politikos funkcijų, nes
užuot mažinusi atotrūkį šalies viduje, jį didina, nes didžioji dalis investicijų koncentruojama regioniniuose
centruose, sostin÷je, kita vertus, konvergencija vyksta, jeigu visą Lietuvos teritoriją imame kaip vienetą ir
lyginame ją su kitais sanglaudos NUTS regionais.
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Lentel÷ 4. Urbanistin÷s pl÷tros problemos (atsakymų pasiskirstymo dažniai)
Problema

Transporto tinklų, infrastruktūros
modernizavimas
Viešojo transporto patrauklumo
didinimas
Vandens tiekimo, nuot÷kų sistemos
modernizacija
Policentriškos pl÷tros skatinimas
Sanitarinių sąlygų gerinimas
Aplinkos patrauklumo didinimas

Labai
aktualu

Aktualu

Nei aktualu, nei
neaktualu

4

9

3

4

8

4

3
3
1
1

9
8
11
9

4
4
4
6

Neaktualu

Visiškai
neaktualu

1

Šaltinis: apklausos duomenys

2.5. Klimato kaita
Priešpaskutinis sąraše yra klimato kaitos problemų blokas. Dalies respondentų teigimu, šis klausimas yra
aktualesnis senbuv÷ms ES šalims, o Lietuvai jis taps aktualesnis ateityje. Be to, n÷ra aišku, koks bus
klimato kaitos poveikis Lietuvai, nes mokslininkai prognozuoja asimetrinį klimato kaitos poveikį ES, kuris
tur÷s daugiausia neigiamų padarinių pietin÷ms valstyb÷ms nar÷ms (pvz. sausros ir derlingumo maž÷jimas),
tačiau egzistuoja nuomon÷, kad Lietuvai klimato kaita gali sąlygoti daugiau teigiamų nei neigiamų padarinių
– potencialius nuostolius gal÷tų kompensuoti ilg÷jantis rekreacinis periodas bei maž÷jantys šildymo sezono
kaštai. Kita vertus, n÷ra tiksliai žinoma, kaip klimato kaita paveiks Lietuvos ekosistemas ir kartu kai kurias
ūkio šakas, pvz. egl÷s gali augti tik tuomet, kai būna šaltos žiemos. Pagal reikšmingumą buvo išskirta taip:
1) ekonomin÷s pl÷tros skatinimas; 2) ekologiškų inovacijų diegimas; 3) poveikių gamtai mažinimo
strategijų kūrimas ir įgyvendinimas; 4) gamtin÷s ir technologin÷s rizikos mažinimas.
Lentel÷ 5. Klimato kaitos problemos (atsakymų pasiskirstymo dažniai)
Problema

Tvarios ekonomin÷s pl÷tros skatinimas
Ekologiškų inovacijų diegimas
Poveikio gamtai mažinimo strategijų
kūrimo ir įgyvendinimo skatinimas
Gamtin÷s ir technologin÷s rizikos
mažinimas

Labai
aktualu

Aktualu

Nei aktualu,
nei neaktualu

1
2

11
8

2
4

1

8

5

1

7

5

Neaktualu

Visiškai
neaktualu

1

Šaltinis: apklausos duomenys

2.6. Socialin÷ poliarizacija
Mažiausiai aktualus problemų blokas susijęs su socialine poliarizacija (socialine atskirtimi). Nepaisant to,
kad šiam prioritetui teikiama mažiausia reikšm÷ kitų prioritetų kontekste, sutariama, kad šios problemos
įveikimui būtina skatinti žinių visuomenei reikalingų įgūdžių lavinimą. Taip pat kaip santykinai reikšmingos
problemos nurodomas solidarumo tarp skirtingų visuomen÷s grupių ir visuomen÷s narių skatinimas bei
lanksčių sąlygų kvalifikacijai ugdyti ir kelti sudarymas.
Lentel÷ 6. Socialin÷ poliarizacija ir jos įveikimas (atsakymų pasiskirstymo dažniai)
Problema

Žinių visuomenei reikalingų įgūdžių
lavinimas
Solidarumo tarp skirtingų visuomen÷s

Labai
aktualu

5
3

Aktualu

Nei aktualu,
nei neaktualu

7
6

Neaktualu

Visiškai
neaktualu

4
7
94

grupių ir visuomen÷s narių skatinimas
Lanksčių sąlygų kvalifikacijai ugdyti ir
kelti sudarymas

1

9

6

Šaltinis: apklausos duomenys

2.7. Atskirų ES lygmenyje išskirtų iššūkių prioritetizavimas
Apibendrinant galima pateikti bendrą integruotą probleminių elementų vaizdą, išskiriant aktualiausius
klausimus. Tam bus remiamasi kodavimo principu:
Pasirinkimo kodas
A
B
C
D
E

Pasirinkimo variantas

Suteikiami taškai

Labai aktualu
Aktualu
Nei aktualu, nei neaktualu
Neaktualu
Visiškai neaktualu

+2
+1
0
-1
-2

Šaltinis: parengta autorių
Atsižvelgiant į pasirinktus variantus galima apskaičiuoti bendrą konkretaus klausimo surinktą problemų
skaičių pagal formulę:
Įvertinimas = (A*2) + (B*1) + (C*0) + [D*(-1)]+[E*(-2)]
Prioritetinis problemų sąrašas:
Prioritetas Problemos pavadinimas

Surinkta
balų

1.

•

Lietuvos energetin÷s nepriklausomyb÷s didinimas

28

2.

•
•
•

DPV produkcijos santykin÷s dalies didinimas
struktūroje
Moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra
Lietuvos infrastruktūros pl÷tra (bendrai)

3.

•

Darbo j÷gos kvalifikacija

25

4.

•
•
•

Darbo j÷gos našumas
Sveikatos apsaugos sistema
Bendras šalies užimtumo lygis

24

5.

•
•
•

Energijos taupymo skatinimas
Energijos vartojimo veiksmingumo pramon÷je skatinimas
Energijos vartojimo veiksmingumo butų ūkiuose skatinimas

22

6.

•

Didesnis atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas ir pl÷tra

21

7.

•

Perdirbimo (atliekų, buitin÷s technikos,
skatinimas ir perdirbimo paj÷gumų pl÷tra

18

8.

•

Žinių visuomenei reikalingų įgūdžių lavinimas

17

9.

•

Vandens tiekimo, nuot÷kų sistemos modernizacija

15

10.

•
•
•

Tvarios ekonomin÷s pl÷tros skatinimas
Policentriškos pl÷tros skatinimas
Sanitarinių sąlygų gerinimas

13

11.

•

Ekologiškų inovacijų diegimas

12

bendroje

elektroninių

BVP

prietaisų)

27
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•

Solidarumo tarp skirtingų visuomen÷s grupių ir visuomen÷s narių
skatinimas

12.

•

Lanksčių sąlygų kvalifikacijai ugdyti ir kelti sudarymas

13.

•

Poveikio gamtai
skatinimas

14.

•

Aktyvaus sen÷jimo skatinimas

8

15.

•
•

Mokymosi visą gyvenimą skatinimas
Ilgesnio darbingo amžiaus skatinimas

7

16.

•

Kvalifikuotų imigrantų pritraukimas iš kitų šalių

5

mažinimo

strategijų

kūrimo

ir

11
įgyvendinimo

10

Šaltinis: apklausos duomenys

Maksimaliai teoriškai buvo galima surinkti 32 taškus, tod÷l rekomenduojame brūkšnį braukti ties > 50 proc.
riba, t.y., ties 16 taškų surinkusia problema. Tuomet pačios problemiškiausios sritys, prie kurių tur÷tų būti
pritaikyta sanglaudos politika, atrodytų taip:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lietuvos energetin÷s nepriklausomyb÷s didinimas
DPV produkcijos santykin÷s dalies didinimas bendroje BVP struktūroje
Moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra
Lietuvos infrastruktūros pl÷tra (bendrai)
Darbo j÷gos kvalifikacija
Darbo j÷gos našumas
Sveikatos apsaugos sistema
Bendras šalies užimtumo lygis
Energijos taupymo skatinimas
Energijos vartojimo veiksmingumo pramon÷je skatinimas
Energijos vartojimo veiksmingumo butų ūkiuose skatinimas
Didesnis atsinaujinančių išteklių naudojimas ir pl÷tra
Perdirbimo (atliekų, buitin÷s technikos, elektroninių prietaisų) skatinimas ir perdirbimo paj÷gumų
pl÷tra
Žinių visuomenei reikalingų įgūdžių lavinimas

2.7.1. Detalizuojantys probleminiai klausimai
Infrastruktūros pl÷tros prioritetai
Siekiant detaliau atskleisti infrastruktūrin÷s pl÷tros prioritetus, tiems respondentams, kurie nurod÷, kad 1.1.
problema (Lietuvos infrastruktūros pl÷tra) yra „aktuali“ arba „labai aktuali“, buvo užduodamas
detalizuojantis klausimas, kurio rezultatai pateikiami žemiau.
Lentel÷ 7. Ekonomin÷s infrastruktūros prioritetai (balais)
Geležinkeliai

11

Atliekų perdirbimas ir laidojimas

10

Keliai

10

Jūrų / vidaus vandenų uostai

6

Oro uostai

5

Vandentiekis

5

Telekomunikacijų infrastruktūra

2

Šaltinis: apklausos duomenys
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Kaip matyti iš lentel÷s, daugiausia respondentų nurod÷ geležinkelių sistemos modernizavimą, taip pat
atliekų perdirbimo ir laidojimo pl÷tros skatinimą, viešojo transporto sistemos modernizavimą ir patrauklumo
didinimą. Šiek tiek mažiau d÷mesio skirtina oro uostų, jūrų/vidaus vandenų uostų bei vandentiekio
modernizacijai. Visiškai neder÷tų remti
sanitarinių mazgų ir kanalizacijos bei telekomunikacijų
infrastruktūros pl÷tros, nes yra ir tik÷tina, kad išliks pakankamai geros būkl÷s.
Kalbant apie miesto infrastruktūros modernizaciją daugiausia respondentų išskyr÷ verslo infrastruktūros,
aplinkosaugin÷s kontrol÷s, policijos infrastruktūros bei p÷sčiųjų zonų ir šaligatvių pageidautiną
modernizaciją.
Lentel÷ 8. Miesto infrastruktūros pl÷tros prioritetai (balais)
Verslo infrastruktūra

8

Aplinkosaugin÷ kontrol÷

8

Policijos infrastruktūra

6

Miesto gatv÷s, šaligatviai, p÷sčiųjų zonos

6

Rekreacin÷ infrastruktūra, viešoji erdv÷

6

Šaltinis: apklausos duomenys

Kalbant apie socialinę/kultūrinę infrastruktūrą pažym÷tina, jog didžiausias d÷mesys tur÷tų būti skiriamas
sveikatos apsaugos paslaugų gerinimui, gyvenamojo būsto problemų sprendimui, taip pat ikimokyklinio ir
mokyklinio ugdymo infrastruktūros pl÷trai. Šiek tiek mažiau d÷mesio tur÷tų būti skiriama rekreacinei
infrastruktūrai, aukštosioms mokykloms, viešosioms bibliotekoms, kultūros ir parkų infrastruktūrai. Viešoji
erdv÷ išskirta kaip mažiausiai prioritetin÷ sritis.
Lentel÷ 9. Socialin÷s/kultūrin÷s infrastruktūros pl÷tros prioritetai (balais)
Sveikatos apsaugos paslaugos

13

Gyvenamasis būstas

9

Ikimokyklinio ugdymo infrastruktūra

9

Mokyklos

9

Aukštosios mokyklos

7

Viešosios bibliotekos

5

Kultūros infrastruktūra

5

Šaltinis: apklausos duomenys

Infrastruktūrin÷s pl÷tros prioritetizavimas
Apibendrinant turimą informaciją d÷l sektorinių infrastruktūros pl÷tros prioritetų galima sudaryti bendrą
integruotą prioritetų sąrašą taikant prielaidą, kad šias sritis išskyr÷ daugiau nei 50 proc. respondentų.
Pasitelkiant sanglaudos politikos l÷šas siūloma modernizuoti sveikatos apsaugos sistemą, Lietuvos
geležinkelių sistemą, taip pat toliau vystyti atliekų perdirbimą ir laidojimą, modernizuoti bei didinti viešojo
transporto patrauklumą, renovuoti ir pl÷toti kokybišką gyvenamąjį būstą, vystyti ikimokyklinio ugdymo
infrastruktūrą bei vidurinio lavinimo mokyklas.
Lentel÷ 10. Infrastruktūros pl÷tros prioritetai (prielaida – išskyr÷ > 50 proc.)
Sveikatos apsaugos paslaugos

13

Geležinkeliai

11

Atliekų perdirbimas ir laidojimas

10

Keliai

10

Gyvenamasis būstas

9
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Ikimokyklinio ugdymo infrastruktūra

9

Mokyklos

9

Šaltinis: apklausos duomenys

2.7.2. Iššūkių atitikimo Lietuvos pl÷tros prioritetams apibendrinimas
Vienas iš apklausos klausimų buvo susijęs su tuo, kaip Ketvirtoje sanglaudos ataskaitoje keliami nauji
iššūkiai atitinka Lietuvos ūkio pl÷tros problemas. Tyrime dalyvavusių ekspertų rezultatai pasiskirsto taip:
Ataskaitos iššūkių atitikimas Lietuvos ūkio pl÷tros problemoms
Visiškai atitinka

6

Iš dalies atitinka

10

Neatitinka

-

Neturiu nuomon÷s

-

38%
Visiškai atitinka
Iš dalies atitinka
62%

Šaltinis: apklausos duomenys

Daugumos respondentų nuomone Lietuvos ūkio pl÷tros prioritetai iš dalies (bet ne visiškai) atitinka
komunikate d÷l Ketvirtosios sanglaudos ataskaitos keliamus iššūkius. Vyrauja nuostata, kad nors pl÷tros
problemos yra panašios, tačiau skiriasi atskirų elementų reikšm÷. Pavyzdžiui, teigiama, kad klimato kaitos ir
socialin÷s poliarizacijos bei netgi urbanistin÷s pl÷tros problemos yra aktualesn÷s senbuv÷ms ES nar÷ms nei
Lietuvai. Be to, pabr÷žiama, kad šie trys klausimai Lietuvai darysis aktualesni tolimesn÷je ateities
perspektyvoje, tačiau artimiausią dešimtmetį aktualiausi išlieka ekonominio konkurencingumo, energetikos
bei senstančios visuomen÷s ir migracinių procesų keliami iššūkiai.
Taip pat dalis respondentų teigia, kad bendruose ES iššūkiuose neatsispindi Lietuvos specifin÷s problemos,
pavyzdžiui, d÷l „atomin÷s energetikos pl÷tros“, o ne alternatyvios energetikos vystymo. Teigiama, kad iš
esm÷s pagrindinis atotrūkis tarp ataskaitoje formuojamų iššūkių ir Lietuvos ūkio pl÷tros prioritetų kyla
tod÷l, kad Lietuvoje yra itin skurdi socialin÷ infrastruktūra (ypač regionuose), taip pat tobulintina
ekonomin÷ infrastruktūra. Lietuvos ekonominio augimo šuolį l÷m÷ pigi darbo j÷ga ir padid÷jęs vidinis
vartojimas, tačiau tam, kad būtų užtikrintas konkurencingumas ilguoju laikotarpiu reikia daugiau pastangų
ir investicijų į švietimą ir sveikatos apsaugą.
Galiausiai pamin÷tina dar viena dalies tyrime dalyvavusių ekspertų nuomon÷, jog Ketvirtojoje sanglaudos
ataskaitoje visiškai neatsispindi valstybių narių viešojo administravimo sistemos tobulinimo problemos.
Omenyje turimos strateginio planavimo ir valdymo mechanizmų tobulinimas, steb÷senos ir kontrol÷s
mechanizmų stiprinimas.

3. Kaip sanglaudos politika gal÷tų efektyviau prisid÷ti prie Lietuvos ūkio pl÷tros problemų
sprendimo?
Daugelio respondentų nuomone, sanglaudos politika gal÷tų efektyviau prisid÷ti prie Lietuvos ūkio pl÷tros
problemų sprendimo, jeigu ji būtų nukreipta į skurdžiausius regionus ir labiausiai atsilikusius sektorius ir
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būtų galimyb÷ kiek įmanoma lanksčiau taikyti jos paskirstymą. Kitaip tariant, ir po 2013 m. Sanglaudos
politika tur÷tų likti viena iš pagrindinių ES politikos sričių, tačiau ji tur÷tų būti orientuota į silpniausiai
išsivysčiusius dabartinius konvergencijos tikslo regionus, suteikiant jiems, taip pat ir Lietuvai, kuo platesnes
galimybes ES struktūrin÷s paramos l÷šomis siekti nacionalinių pl÷tros prioritetų.
Dalies respondentų teigimu sanglaudos politika netur÷tų imtis spręsti klimato kaitos sąlygojamų problemų,
taip pat ir problemų, susijusių su energetika. Pastarosioms tur÷tų būti kuriami nauji instrumentai, o ne
stengiamasi viską „pakišti“ po sanglaudos politika, kadangi energetikos ir energetinių išteklių klausimas
tampa vienu iš svarbiausiu klausimu ES politin÷je darbotvark÷je.
Didžioji dalis respondentų akcentavo būtinybę, kad sanglaudos politikos l÷šos tur÷tų prisid÷ti prie Lietuvos
sveikatos apsaugos ir švietimo sistemų reformavimo ir modernizavimo, nes šios dvi sritys tur÷tų būti
prioritetin÷s kuriant konkurencingą, sveiką ir išsilavinusią darbo j÷gą, tačiau taip pat svarbu stiprinti
migracijos srautų valdymo priemones ir mažinti darbo j÷gos praradimo atvejus. Taip pat buvo
akcentuojama, kad pagrindiniu kriterijumi, apsprendžiančiu sanglaudos politikos prioritetus, tur÷tų būti ūkio
konkurencingumo didinimas ir visi su tuo tiesiogiai ir netiesiogiai susiję klausimai.
Apibendrinant galima pasakyti, kad daugiausia buvo akcentuojamas sanglaudos politikos papildomumo
principas ir šios politikos maksimalaus lankstumo būtinyb÷. Tokiu būdu jas būtų galima derinti su valstyb÷s
investicijomis finansinius srautus nukreipiant į proveržio reikalaujančias sritis.

4. Kokia ES struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimo strategija 2014-2020 m. leistų geriausiai
spręsti identifikuotas problemas ir darniai siekti užsibr÷žtų tikslų?
Šio klausimo diskusijos epicentre buvo ES finansin÷s paramos paskirstymo centralizavimo/decentralizavimo,
taip pat l÷šų koncentravimo bei didesn÷s autonomijos valstyb÷s nar÷ms d÷l investavimo sričių parinkimo
klausimai.
Tyrime dalyvavusių respondentų nuomone, būtina didinti išleidžiamų pinigų efektyvumą, d÷l to siūlytinas
grąžintinų pinigų (pvz. be palūkanų) principas, nes tai paskatintų efektyvesnį jų leidimą ir skolinimąsi tik
tiek, kiek reikia.
Kitas išskirtas aspektas – kai kurių ekspertų teigimu – egzistuojantis per didelis l÷šų paskirstymo
centralizuotumas, teigiama, kad 2007-2013 m. struktūrin÷s paramos laikotarpiu tik maždaug 11 proc.
skiriama regioninei politikai, gal÷tų būti didesnis regionų įtraukimas. Kita vertus, priešingos nuomon÷s
teigia, kad norint pasiekti geresnių rezultatų būtina l÷šas koncentruoti.
Taip pat buvo kritikuota, kad trūksta vizijų, nes dabartin÷s vizijos – „įsisavinti kuo daugiau“ arba „būti ne
blogiausiems“ n÷ra pakankamai konkrečios, d÷l to pakartotinai siūlytina s÷kmingai reformuoti aukštojo
mokslo ir švietimo sistemas, taip pat užtikrinti efektyvų strategijų įgyvendinimo mechanizmą su aiškia
atsakomybe ir valdymu.
Teigiama, kad dabartin÷ biudžeto formavimo sistema užtikrina stabilumą, tačiau n÷ra pakankamai lanksti,
nes septyneri metai yra pakankamai ilgas laiko tarpas besikeičiančiame pasaulyje. Naujai iškylančius
iššūkius būtų galima amortizuoti iš dalies panaudojant biudžeto l÷šas, tačiau tam reik÷tų laisvesnių
disponavimo galimybių.
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5. Kokias sritis 2014-2020 m. laikotarpiu remti iš ES struktūrin÷s paramos būtų netikslinga,
nors jos būtų ir tinkamos tokiai paramai gauti?
Ženkli dalis respondentų nurod÷, kad netikslinga teikti tiesioginę paramą verslui, nes tai iškreipia
konkurenciją. Europos Sąjungos struktūrin÷ parama tur÷tų būti skiriama rinkos netobulumams taisyti (angl.
market failures). Verslą galima remti tik netiesiogiai gerinant sąlygas arba prisidedant prie mokslinių tyrimų
ir technologin÷s (eksperimentin÷s) pl÷tros per rizikos kapitalą ir klasterių formavimosi skatinimą.
Kita vertus, buvo ir kitokių nuomonių, kurios teig÷, kad parama verslui gali būti, tačiau ji turi tarnauti šalies
ekonominiam konkurencingumui ir negalima remti tų verslo šakų, kurios nekuria didesn÷s ekonomin÷s
prid÷tin÷s vert÷s. Taip pat buvo pabr÷žiama, kad tiesiogin÷s paramos verslui negalima atsisakyti tiesioginių
užsienio investicijų (TUI) pritraukimo srityje.
Pabr÷žiama, kad sukuriama vert÷ turi būti adekvati investuotoms l÷šoms. Investuojant reikia žiūr÷ti ne tik
finansin÷s ar ekonomin÷s, bet ir socialin÷s ar aplinkosaugin÷s naudos.
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PRIEDAS NR. 2. BENDROSIOS PUSIAUSVYROS MODELIS IR JO
STRUKTŪRA
Lietuvos ūkio pl÷tros tendencijų analizei ir vystymosi prioritetams identifikuoti naudojome nedidelį tikslinį
bendrosios pusiausvyros principais sudarytą modelį.
Paramos poveikis vertinamas taikant paprastos struktūros bendrosios pusiausvyros modelį, kuris apima 54
ūkio veiklas pagal EVRK klasifikaciją (kadangi duomenys apie Tabako gaminių gamyba bei Kokso, rafinuotų
naftos produktų ir branduolinio kuro gamyba yra neskelbiami, šios veiklos apjungtos į vieną sąlyginį
vienetą). D÷stymo dalyje 21 veiklai pateikti rezultatai gaunami agreguojant 54 veiklų rezultatus. Modelį
sudaro daugiau nei tūkstančio lygčių sistema, iš kurių apie ketvirtadalis yra rekursin÷s, o likusios lygtys
sudaro netiesinę vienalaikių lygčių sistemą, sprendžiamą skaitiniais optimizavimo metodais.
Modelis kalibruotas naudojant Statistikos departamento prie LRV leidinyje “Lietuvos sąnaudų ir produkcijos
lentel÷s” skelbiamas 2005 m. sąnaudų ir produkcijos, išteklių ir panaudojimo bei importo panaudojimo
lenteles, o taip pat kitus to paties laikotarpio Nacionalinių sąskaitų duomenis, skelbiamus Lietuvos
statistikos metraštyje. Atkreiptinas d÷mesys, kad naudojami duomenys yra prieš paskutinį Statistikos
departamento atliktą Nacionalinių sąskaitų duomenų patikslinimą, kadangi duomenys, publikuoti anksčiau
min÷tame leidinyje apie sąnaudų ir produkcijos lenteles, n÷ra patikslinti.
Duomenys apie produkcijos technologiją ir srautus min÷tose lentel÷se yra skelbiami tik nominalia išraiška,
tod÷l modelis sudarytas taikant supaprastintą teorinę struktūrą, kurioje vartotojų pasirinkimas bei privataus
sektoriaus gamintojų sprendimai remiasi Cobb-Douglas bei dviejų lygių įd÷tine Cobb-Douglas gamybos
funkcijomis. Šiuo atveju produktams skirtos vartotojų bei gamintojų išlaidos sudaro pastovią visų išlaidų
dalį, tod÷l, papildomai remiantis nulinio ekonominio pelno prielaida, modelio kalibravimui visiškai pakanka
Statistikos departamento skelbiamų duomenų. Bendrą privataus vartojimo apimtį modelyje skaičiuojame
kaip likutinį dydį iš BVP apibr÷žimo išlaidų metodu. Realias investicijų apimtis modelyje nusako kapitalo
poreikį apibr÷žianti gamintojų pelno maksimizavimo sąlyga, papildomai darant prielaidą apie pusiausvyrą,
kurioje investicijos yra proporcingos kapitalui. Agreguojant investicijas gaunamos bendros realios
investicijos. Pelną maksimizuojantis gamintojų elgesys taip pat apibr÷žia ir kainodarą – prid÷tin÷ vert÷ yra
tiesiogin÷ darbo bei kapitalo nuomos kainos funkcija. Valdžios sektoriaus elgesys modeliuojamas darant
prielaidą, kad biudžeto deficito n÷ra, o viešojo sektoriaus vartojimo išlaidų struktūra yra pastovi. Eksportas
priklauso nuo santykinių kainų bei egzogeniškai duotos užsienio paklausos. Visos visuminių išlaidų kainos
yra determinuojamos prid÷tin÷s vert÷s defliatoriais, nustatomais pasiremiant bendros prid÷tin÷s vert÷s
skaidymo gamybos požiūriu apribojimu (žr. toliau pateiktus sąryšius).
ES SF paramos poveikis modeliuojamas trejopai. Pirma, kadangi ES SF išlaidų struktūra yra specifin÷, t.y.
jos neatspindi nei dabartin÷s investicijos, nei valdžios išlaidos ir pan., bendros visumin÷s išlaidos yra
papildomos ES SF komponentu, kuris turi specifinę ES SF išlaidų struktūrą. Tai yra kintamasis, per kurį
pasireiškia mažiausiai efektyvus intervencijų poveikis, tiesiogiai skatinantis vien produkcijos paklausą
(priklausomai nuo ES SF struktūros skirtingų veiklų produkcijai tenkanti paklausa yra nevienoda). Antra, jei
ES SF parama yra iš dalies efektyvi, tai jos apimtimi yra atpiginami kapitalo skolinimosi kaštai (ucc, žr.
toliau pateiktą stilizuoto modelio aprašą), kurie turi tiesiogin÷s įtakos kapitalo kaupimo paskatoms per
būtinąją pelno maksimizavimo sąlygą. Trečia, jei ES SF panaudojimas yra visiškai efektyvus, tai ne tik
atpinga kapitalo skolinimosi kaštai, bet ir išauga bendrasis veiksnių produktyvumas gamybos funkcijoje d÷l
investicijų į žmogiškąjį kapitalą, viešąją infrastruktūrą ar/ir MTTP, kurių poveikio dydis kalibruotas pagal
Schalk ir Varga (2004) tyrimą74.
Toliau patiekiamas stilizuotas modelio aprašymas.
Sąnaudų ir produkcijos lentel÷mis pagrįsti matricų sąryšiai
(pastaba: žym÷jimų paaiškinimai pateikti žemiau)
74

Schalk H.J. ir A. Varga (2004). The Economic Effects of EU Community Support Framework
Interventions. Universitaet Muenster, Beitraege zur Raumplanung und zum Siedlungs- und
Wohnungswesen Band 221.
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ONP= MNP+ ODNP = A ODN + FNP + ESFNP

⇒ ODNP = A ODN + FNP - MNP+ ESFNP;

ODN ≡ M’ODNP ⇒ ODN = M’A ODN + M’ (FNP - MNP) + ESFN, ESFN = M’ESFNP;
FNP = BEN; MNP = FMNP + ZMNP; FMNP = ΠF#B EN; ZMNP = ΠZ# ZNP = ΠZ#A ODN; ZNP = A ODN;
ODN = M’A ODN + M’ (BEN - ΠF#B EN - ΠZ#A ODN) + ESFN = M’A ODN + M’BEN - M’ΠF#B EN - M’ ΠZ#A ODN +
ESFN ⇒
(In - M’A + M’ΠZ#A) ODN = M’ (B - ΠF#B) EN+ ESFN;
ODN = (In - M’A + M’ΠZ#A)-1 M’ (B - ΠF#B) EN + (In - M’A + M’ΠZ#A)-1ESFN;
YN = [In – diag(A’in)] ODN

⇒

YN = [In – diag(A’in)] (In - M’A + M’ΠZ#A)-1 M’(B - ΠF#B) EN + [In –

diag(A’in)] (In - M’A + M’ΠZ#A)-1ESFN,
kuri susieja n veiklų prid÷tin÷s vert÷s vektorių su mažesn÷s dimensijos visuminių išlaidų vektoriumi.
Tapatybių apribojimai iš BVP apibr÷žimo išlaidų metodu: YN + MN = CN + GN + IN + XN = EN; Y + M = C +
G + I + X;
a)

Y = YN / PY , C = CN / PC ir pan. ⇒

MN = M’MNP = M’(FMNP + ZMNP) = M’(ΠF#B EN + ΠZ#A ODN) = M’(ΠF#B + ΠZ#A (I - M’A + M’ΠZ#A)-

1

(M’B - M’ΠF#B)) EN ⇒

YN + MN = {[In – diag(A’in)] (In - M’A + M’ΠZ#A)-1(M’B - M’ΠF#B) + M’(ΠF#B + ΠZ#A (In - M’A + M’ΠZ#A)1

(M’B - M’ΠF#B))} EN

ir in’(YN + MN) = i4'EN ⇒

in’{[In – diag(A’in)] (In - M’A + M’ΠZ#A)-1(M’B - M’ΠF#B) + M’(ΠF#B + ΠZ#A (In - M’A + M’ΠZ#A)-1(M’B M’ΠF#B))} = i4’, t.y. keturi apribojimai, kuriuos turi tenkinti matricų koeficientai.
b) Tegu 4x4 dimensijos diagonalin÷s matricos D diagonal÷je yra vektorius (i'ΠCbC, i'ΠGbG, i'ΠIbI, i'ΠXbX), kur
ΠC,…,ΠX diagonal÷se yra konkretaus išlaidų tipo vidaus produktams tenkančios dalys, bC,…,bX yra matricos
B atitinkami stulpeliai, o i yra atitinkamas produktų skaičiaus dimensijos vienetų vektorius. Tada:
EDN = D EN

⇒ EN = D-1 EDN ⇒

YN = [In – diag(A’in)] (In - M’A + M’ΠZ#A)-1(M’B - M’ΠF#B) D-1 EDN ;

YN‘ (1/PY) = EDN ‘(1/PED) ir H ≡ [In – diag(A’i)] (In - M’A + M’ΠZ#A)-1(M’B - M’ΠF#B) D-1
EDN’H’(1/PY) = EDN ‘(1/PED)

⇒

⇒ H’(1/PY) = (1/PED),

kuri leidžia apskaičiuoti visuminių išlaidų komponentų defliatorius, turint veiklų prid÷tin÷s vert÷s defliatorių
išraiškas.

Žym÷jimai bei paaiškinimai:
A – technologinių suvartojimo gaminant produkciją koeficientų matrica (apskaičiuoti iš sąnaudų ir
produkcijos lentel÷s)
B – galutinių vartojimo išlaidų (C,G,I,X) paskirstymo pagal veiklas koeficientų matrica (iš sąnaudų ir
produkcijos lentel÷s)
M – produktų (i) gamybos veiklose (j) matrica (iš išteklių ir produkcijos lentel÷s)
M’ – transponuota M matrica
M’A – produktų technologinio poreikio veiklų gamybai matrica
i - vienetų vektorius
[I – diag(A’i)] – prid÷tin÷s vert÷s veiklose matrica
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ΠF – B dimensijų matrica, kurios elementai parodo kiekvienų glutinių išlaidų tipo importui tenkančią dalį – iš
CD tipo naudingumo maksimizavimo
ΠZ – importuojamos tarpin÷s produkcijos dalių matrica
(I - M’A + M’ΠZ#A)-1(M’B - M’ΠF#B) – produkcijos pagal veiklas reakcijos į išlaidas matrica
[I – diag(A’i)] (I - M’A + M’ΠZ#A)-1(M’B - M’ΠF#B) – pridetines vert÷s reakcijos į išlaidas matrica
ΠZ#A – importuojamos tarpin÷s produkcijos dalies matrica
ΠF#B – importuojamų galutinių produktų dalies matrica
v ≡ (i'ΠCbC, i'ΠGbG, i'ΠIbI, i'ΠXbX)’ - vidaus produktams tenkančių galutinių išlaidų koeficientų vektorius
D ≡ diag(v) – vidaus produktams tenkančių galutinių išlaidų koeficientų matrica
H ≡ [I – diag(A’i)] (I - M’A + M’ΠZ#A)-1(M’B - M’ΠF#B) D-1 – prid÷tin÷s vert÷s kūrimo priklausomyb÷s nuo
vidaus produktams tenkančių galutinių išlaidų koeficientų matrica
# – paelementin÷ matricų sandauga
ONP- bendrosios produkcijos (vidaus ir importuotos) vektorius pagal produktus
MNP – importuotos produkcijos vektorius pagal produktus
ODNP – vidaus produkcijos vektorius pagal produktus
ODN - vidaus produkcijos vektorius pagal veiklas
PY - BVP defliatorių vektorius
PED = (PC, PG, PI, PX)‘ - vidaus galutinio vartojimo produktų išlaidų defliatorių vektorius
FNP - galutin÷s paklausos vektorius pagal produktus (susumuotos visos galutin÷s paklausos išlaidų rūšys)
EN = (C,G,I,X)‘ – galutinių vartojimo išlaidų vektorius
FMNP - išlaidų galutinių produktų importui vektorius pagal produktus
YN – veiklų prid÷tin÷ vert÷ nominalia išraiška
ZMNP – importuojamos tarpin÷s produkcijos vektorius pagal produktus
ZNP – tarpin÷s produkcijos vektorius pagal produktus

Tipin÷s i-ojo sektoriaus veiklą apibr÷žiančios lygčių sistemos pavyzdys
(pastaba: papildomų žym÷jimų paaiškinimai pateikti žemiau)
ODN_i = c_oe(i , 1) * CN + c_oe(i , 2) * GN + c_oe(i , 3) * IN + c_oe(i , 4) * XN + c_oe(i , 5) *
AN + c_oe(i , 6) * ESF
YN_i = c_ye(i , 1) * CN + c_ye(i , 2) * GN + c_ye(i , 3) * IN + c_ye(i , 4) * XN + c_ye(i , 5) * AN
+ c_ye(i , 6) * ESF
Y_i = YN_i / PY_i
PY_i = exp(atech_i)^(-1) * c_ykl(i , 1)^(-c_ykl(i , 1)) * c_ykl(i , 2)^(-c_ykl(i , 2)) * ucc_i^c_ykl(i ,
1) * W_i^c_ykl(i , 2)
ucc_i = PI * (r + δ) * (1 - esf_i / (PI * K_i))
K_i = c_ykl(i , 1) * YN_i / ucc_i
I_i = theta_i * K_i
theta_i = δ + atech_i
atech_i = (d1 * efektyv(1) + d2 * efektyv(2) + d3 * efektyv(3)) * d_efekt(i)
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IN_i = I_i * PI
L_i = c_ykl(1 , 2) * YN_i / W_i
W_i = PC * (L / LF)^a1 * (Y_i / L_i)^a2
MZN_i = Σj=1 n c_za(i , j) * ODN_j

Žym÷jimai:
AN – atsargų pasikeitimas kartu su perkainojimo dalimi (nominalia išraiška)
atech_i – i-osios veiklos bendrojo veiksnių produktyvumo parametras
CN – privataus vartojimo išlaidos (nominalia išraiška)
c_oe(i ,j) – j-ojo išlaidų tipo poveikį i-osios veiklos bendrajai produkcijai nusakantis koeficientas
c_ye(i,j) – j-ojo išlaidų tipo poveikį i-osios veiklos prid÷tinei vertei nusakantis koeficientas
c_ykl(i,j) – kapitalo (j=1) ir darbo (c_ykl(i ,2)=1- c_ykl(i ,1)) parametrus nusakantys koeficientai i-osios
veiklos gamybos funkcijoje
c_za(i ,j) – j-osios veiklos importuojamos i-osios veiklos produkcijos koeficientas
d_efekt – visiško efektyvumo fiktyvus kintamasis, įgyjantis vieneto reikšmę, kai sukuriami bendrą
produktyvumą pagerinantys efektai.
ESF – ES SF bendra apimtis (koeficientas c_oe(1 , 6) nusako konkrečią veiklai tenkančią išlaidų dalį)
esf_i - i-ajai veiklai tenkanti paramos dalis, kuri sumažina kapitalo naudotojo kaštus
efektyv(j) – j-ojo tipo ES SF apimtis, pvz., l÷šos žmogiškajam kapitalui formuoti.
GN – valdžios vartojimo išlaidos (nominalia išraiška)
I –pagrindinio kapitalo formavimas
IN –pagrindinio kapitalo formavimas (nominalia išraiška)
K – kapitalo apimtis
L – įdarbintieji
LF - darbo j÷ga
ODN - produkcija (nominalia išraiška)
PI - investicijų į pagrindinį kapitalą defliatiorius
PY – prid÷tin÷s vert÷s defliatorius
r – nominalios palūkanų normos
ucc – kapitalo vartotojo kaštai
W – darbo užmokesčio kaštai gamintojui
XN – eksportas (nominalia išraiška)
Y – prid÷tin÷ vert÷ (realia išraiška)
YN – prid÷tin÷ vert÷ (nominalia išraiška)
δ - nusid÷v÷jimo norma
Kiti pagrindiniai agregatai ir apribojimai makroekonominiame lygmenyje
(pastaba: papildomų žym÷jimų paaiškinimai pateikti žemiau)
C = CN / PC
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CN = YN - GN - IN - (XN - MN) - ESF
I = Σj=1 n I_j
IN = Σj=1 n IN_j
GN = TN + def * YN
G = GN / PG
L = Σj=1 n L_j
M = MN / PM
MN = Σj=1 n MN_j
PC = 1 / (Σj=1 n c_yed(i , 1) / PY_i)
PG = 1 / (Σj=1 n c_yed(i , 2) / PY_i)
PI = 1 / (Σj=1 n c_yed(i , 3) / PY_i)
PX = 1 / (Σj=1 n c_yed(i , 4) / PY_i)
P Y = YN / Y
X = YF * (PF / PX)^x1
XN = PX * X
Y = Σj=1 n Y_j
YN = Σj=1 n YN_j

Žym÷jimai:
C – privataus vartojimo išlaidos
G - valdžios vartojimo išlaidos
PC - privataus vartojimo išlaidų defliatorius
PF - užsienio kainos
PG - valdžios išlaidų defliatorius
PI - investicijų defliatorius
PM - importo defliatorius
PX - eksporto defliatorius
TN - valdžios sektoriaus mokestin÷s ir nemokestin÷s įplaukos (nominalia išraiška)
YF – užseinio paklausa
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PRIEDAS NR. 3. ES ŠALIŲ VEIKSMŲ PROGRAMŲ, SKIRTŲ SOSTINIŲ REGIONAMS, APIBENDRINIMAS
Lentel÷je pateikiami keli ES šalių 2007 – 2013 m. veiksmų programų, skirtų sostinių regionams pavyzdžiai, kuriuose nurodomi programos teritorijos ir finansiniai
dydžiai bei pateikiami apibendrinti investiciniai prioritetai.

Programa

Regiono
gyventojų
skaičius, tūkst.
(2006 m.)

Programai skirtos ES
struktūrin÷s paramos dalis
(proc.)

Pagrindiniai remiami prioritetai

Čekijos Respublika. 2007-2013 m. laikotarpiu įgyvendinamos 5 nacionalin÷s ir 8 regionin÷s veiksmų programos. Visos regionin÷s veiksmų programos, išskyrus
VP „Praha“ (kuri apima tik sostinę Prahą), patenka į Konvergencijos tikslą.
Veiksmų
programa
„Praha“
patenka
į
Regioninio
konkurencingumo ir užimtumo
tikslą

1184,9

0,9% nuo bendrų Sanglaudos
politikos įgyvendinimui skirtų ES
struktūrin÷s paramos l÷šų (235
mln. EUR)

1 prioritetas: Transporto prieinamumas, informacijos ir
komunikacijos technologijų pl÷tra [vidutiniškai 37,2% l÷šų] –
siekiama gerinti transporto prieinamumą ir telekomunikacines
paslaugas.
2 prioritetas: Aplinka [vidutiniškai 25,0% l÷šų] – siekiama gerinti
aplinkos ir gyvenimo kokybę Prahoje. Prioritetas apima dvi
intervencines sritis: (1) atnaujinimą ir apsaugą (2) ekonomišką ir
tvarų energijos ir gamtos išteklių naudojimą.
3 prioritetas: Inovacijos ir verslas [vidutiniškai 35,0% l÷šų] –
skatinamas Prahos konkurencingumas, efektyviai išnaudojant
inovacijų potencialą; prioriteto įgyvendinimas tur÷tų sustiprinti
regiono kaip Čekijos Respublikos pl÷tros ir ekonomikos centro
vaidmenį.
4 prioritetas: Technin÷ pagalba [vidutiniškai 2,8% l÷šų].

Slovakijos Respublika. 2007-2013 m. laikotarpiu įgyvendinamos 7 nacionalin÷s ir 2 regionin÷s veiksmų programos: pirmoji VP „Bratislava“ skirta Bratislavos
regionui (kuris apima didesnę teritoriją nei tik Bratislavos miestas ir kurio sostin÷ yra Bratislava); antroji VP „Vakarų, Centrin÷ ir Rytų Slovakija“ skirta visai likusiai
valstyb÷s teritorijai ir patenka į Konvergencijos tikslą.

Programa
Veiksmų programa „Bratislava“
patenka
į
Regioninio
konkurencingumo ir užimtumo
tikslą

Regiono
gyventojų
skaičius, tūkst.
(2006 m.)
605,2

Programai skirtos ES
struktūrin÷s paramos dalis
(proc.)
0,8% nuo bendrų Sanglaudos
politikos įgyvendinimui skirtų ES
struktūrin÷s paramos l÷šų (87
mln. EUR)

Pagrindiniai remiami prioritetai
1 prioritetas: Infrastruktūra [vidutiniškai 52,8 % l÷šų] –
sprendžiamos problemos trijuose miesto rajonuose, kurie pasižymi
prasta fizine infrastruktūra ir socialine atskirtimi. Prioriteto l÷šomis
siekiama atnaujinti 50 augimo centrų, apsaugoti ir atnaujinti
paveldą, remti dviračių takų įrengimą, regioninį ir miesto viešąjį
transportą.
2 prioritetas: Žinių ekonomika [vidutiniškai 43,2% l÷šų] –
remiamos inovacijos ir technologijų perdavimas MVĮ, oro taršos
mažinimas, informacin÷ visuomen÷ kuriant skaitmeninį regioninį
administravimą ir elektronines paslaugas, plačiajuosčio interneto bei
informacijos ir komunikacijos technologijų prieinamumo MVĮ
didinimas, tvarus energijos ir kitų gamtos išteklių naudojimas.
3 prioritetas: Technin÷ pagalba [vidutiniškai 4,0% l÷šų]

Vengrija. 2007-2013 m. laikotarpiu įgyvendinamos 6 nacionalin÷s ir 7 regionin÷s veiksmų programos. Visos regionin÷s veiksmų programos, išskyrus VP
„Centrin÷ Vengrija“ (kuri apima Vengrijos sostinę Budapeštą ir jį supančias apylinkes Pest), patenka į Konvergencijos tikslą.
Veiksmų programa „Centrin÷
Vengrija“ patenka į Regioninio
konkurencingumo ir užimtumo
tikslą

2846,2

5,8% nuo bendrų Sanglaudos
politikos įgyvendinimui skirtų ES
struktūrin÷s paramos l÷šų (1,47
mlrd. EUR)

1 prioritetas: Žinių ekonomikos, nukreiptos į inovacijas ir
verslumą, pl÷tra [vidutiniškai 27,7% l÷šų] – remiamas tyrimų
centrų vystymas, technologinis verslo modernizavimas, finansinio
kapitalo prieinamumo mažoms ir vidutin÷ms įmon÷ms gerinimas
(pvz. rizikos kapitalas), verslo aplinkos gerinimas.
2
prioritetas:
Sąlygų
konkurencingumui
gerinimas
[vidutiniškai 22,2% l÷šų] – siekiama didinti konkurencingumą
integruojant regioną į tarptautinius kelių tinklus, gerinant transporto
sąlygas, skatinant alternatyvių transporto priemonių naudojimą.
3 prioritetas: Regiono patrauklumo vystymas [vidutiniškai
12,7% l÷šų] – siekiama didinti regiono turizmo sektoriaus
konkurencingumą, pl÷toti aplinkosaugos paslaugų sistemą ir
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Programa

Regiono
gyventojų
skaičius, tūkst.
(2006 m.)

Programai skirtos ES
struktūrin÷s paramos dalis
(proc.)

Pagrindiniai remiami prioritetai
išsaugoti regiono gamtos vertybes.
4 prioritetas: Viešųjų paslaugų institucin÷s sistemos pl÷tra
[vidutiniškai 19,2% l÷šų] – parama teikiama infrastruktūros pl÷trai
švietimo srityje, pradin÷ms ir vidurin÷ms mokykloms, aukštesnio
lavinimo resursams, susijusiems su regioniniais žinių centrais; taip
pat numatyta diagnostikos, sveikatos tikrinimo ir reabilitacijos centro
pl÷tra sveikatos apsaugos srityje.
5 prioritetas: Gyvenviečių atnaujinimas [vidutiniškai 14,7%
l÷šų] – siekiama padidinti gyvenimo kokybę gerinant aplinką ir
vystant patrauklesnes gyvenvietes; pagrindin÷s veiklos apima
socialinę reabilitaciją, tam tikrų vietovių atnaujinimą, gyvenviečių
centrų vystymą.
6 prioritetas: Technin÷ pagalba [vidutiniškai 3,6% l÷šų].

Šaltinis:
Eurostat
EAA
data
statistikos
duomenys
<http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_lt.htm>

ir

informacija

pateikta

internetin÷je

svetain÷je

Europos

Komisija.

Regionin÷

politika.

Programų

santraukos
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PRIEDAS NR. 4. ES STRUKTŪRINöS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMŲ APŽVALGA
Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros programos priemon÷s ir pokyčiai, kurių siekiama
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa sudaro 13,8 proc. ES struktūrin÷s paramos l÷šų, skirtų 2007-2013 m. laikotarpiui, tai yra 3 228,43 mln. Lt.

Veiksmų
programa/prioritetas
1. Kokybiškas
užimtumas ir socialin÷
apr÷ptis:
•

•

•

Gerinti darbuotojų
ir įmonių
prisitaikymą prie
rinkos poreikių
Skatinti gyventojų
užimtumą ir
dalyvavimą darbo
rinkoje
Stiprinti socialinę
apr÷ptį

% nuo
visos ES
struktūrin÷s
paramos
5,5

Mln. Lt

1286,69

Pavadinimas

Mokymosi visą gyvenimą sistemų ir strategijų rengimas
bendrov÷se; mokymas ir paslaugos darbuotojams siekiant
padidinti jų geb÷jimą prisitaikyti prie pokyčių; verslumo ir
naujovių skatinimas
Inovacinių ir produktyvesnių darbo organizavimo būdų
kūrimas ir platinimas
Konkrečių užimtumo, mokymo ir paramos paslaugų
pl÷tojimas pertvarkant sektorius ir bendroves bei sistemų,
skirtų numatyti ekonominius pokyčius ir būsimus
reikalavimus, susijusius su darbo vietomis ir geb÷jimais,
rengimas
Darbo rinkos institucijų atnaujinimas ir stiprinimas
Aktyvių ir prevencinių priemonių įgyvendinimas darbo rinkoje
Priemon÷s, kuriomis skatinamas aktyvus sen÷jimas ir
ilginamas darbingumo amžius
Parama savarankiškam darbui ir verslo kūrimui
Priemon÷s, skirtos pagerinti užimtumo galimybes ir didinti
tvarų moterų dalyvavimą ir pažangą užimtumo srityje
siekiant mažinti segregaciją d÷l lyties darbo rinkoje, ir derinti
darbą ir asmeninį gyvenimą, pavyzdžiui, sudarant geresnes
sąlygas naudotis vaikų priežiūros ir išlaikomų asmenų globos
galimyb÷mis
Konkretūs veiksmai, kuriais didinamas migrantų užimtumas

Finansin÷
proporcija
(Mln. Lt)

Kokio pokyčio siekiama?

•
•
•
•
•
•

Didinti darbo j÷gos lankstumą
Pl÷toti investicijas į žmogiškąjį kapitalą (šiandien Lietuvos
įmon÷s per mažai skiria mokymuisi)
Įvesti viešo sektoriaus sistemingą mokymąsi
Daugiau informacijos ir konsultacijos naujiems verslininkams
Našumo didinimas
Produktyvesnis darbo organizavimas
Lankstumo didinimas
Mokymo sistemų kūrimas

11,32

•

Darbo rinkos institucijų potencialo didinimas

201,75

•
•

„Socialin÷ reklama“
Darbingumo amžiaus prailginimas

•
•

Parama naujam verslui
Lygios vyrų ir moterų teis÷s

•

Pritraukti migrantus į Lietuvos darbo rinką

•
•
516,60

48,76

175,63

34,22
12,35

59,96

16,21
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Veiksmų
programa/prioritetas

% nuo
visos ES
struktūrin÷s
paramos

Mln. Lt

Pavadinimas

ir taip stiprinama jų socialin÷ integracija
Būdai integruoti ir sugrąžinti į darbą socialiai pažeidžiamus
žmones; kova su galimybių dalyvauti darbo rinkoje ir daryti
joje pažangą diskriminacija bei įvairov÷s darbo vietoje
pripažinimo skatinimas
Partnerysčių, paktų ir iniciatyvų skatinimas kuriant
atitinkamų suinteresuotųjų pusių tinklus
2. Mokymasis visą
gyvenimą:

3,76

879,24

• tobulinti ir stiprinti
mokymosi visą
gyvenimą institucinę
sistemą.
• gerinti mokymosi visą
gyvenimą paslaugų
kokybę.
• didinti mokymosi visą
gyvenimą prieinamumą.
3. Tyr÷jų geb÷jimų
stiprinimas:
• tobulinti mokslininkų,
doktorantų, kitų tyr÷jų
kvalifikaciją ir
kompetenciją
vertikaliosiose ir
horizontaliosiose
srityse, taip pat skatinti
tyr÷jų ir studentų
vidaus ar tarptautinį
mobilumą bei tarp
viešojo ir privataus

1,74

407,45

Švietimo ir mokymo sistemų reformų kūrimas, diegimas ir
įgyvendinimas siekiant pl÷toti galimybes gauti darbą,
gerinant pradinio ir profesinio švietimo bei mokymo
pritaikymą darbo rinkos poreikiams ir atnaujinant mokymo
personalo įgūdžius atsižvelgiant į inovacijas ir žiniomis
paremtą ekonomiką
Priemon÷s, skirtos didinti dalyvavimą švietime ir mokyme
visą gyvenimą, šiuo tikslu taip pat imantis veiksmų, skirtų
sumažinti anksti mokyklą paliekančių asmenų skaičių, lytimi
pagrįstą mokymosi dalykų segregaciją ir sudaryti geresnes
galimybes gauti kokybišką pradinį, profesinį ir paslaugų
sektoriaus išsilavinimą ir mokymą

Finansin÷
proporcija
(Mln. Lt)

204,71

5,14

Kokio pokyčio siekiama?

•
•

Integruoti socialiai pažeidimas žmones į darbo rinką
Lygių galimybių darbo rinkoje skatinimas

•
•

Stipresnis suinteresuotųjų pusių tinklas
Geresnis atstovavimas darbo rinkoje

•

didint mokymo sistemos ir infrastruktūros kompetenciją

•
•

Tiek besimokančiųjų, tiek mokančiųjų neformalus ugdymas
Geresnių galimybių mokymuisi suteikimas

•
•

Tobulinama tyr÷jų kvalifikacija
Pritraukti jaunus tyr÷jus

290,15

589,09

Žmogiškojo potencialo mokslinių tyrimų ir inovacijų
srityje pl÷tojimas, visų pirma skatinant antrosios ir
trečiosios pakopų studijas, mokslo darbuotojų mokymą bei
užmezgant ryšius tarp universitetų, mokslinių tyrimų centrų
ir įmonių

407,45
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Veiksmų
programa/prioritetas

% nuo
visos ES
struktūrin÷s
paramos

Mln. Lt

Pavadinimas

2,5

584,86

Mechanizmai, skirti tobulinti geros politikos ir programų
rengimą, steb÷seną ir vertinimą nacionaliniu, regionų ir
vietos lygiu, kurti politikos krypčių ir programų įgyvendinimo
geb÷jimus

Finansin÷
proporcija
(Mln. Lt)

Kokio pokyčio siekiama?

sektoriaus;
• pad÷ti didinti tyr÷jų
skaičių ir mažinti jų
amžiaus vidurkį
Lietuvoje.

4. Administracinių
geb÷jimų stiprinimas ir
viešojo administravimo
efektyvumo didinimas:

• tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius
geb÷jimus valstyb÷s tarnyboje;
• gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti
viešojo administravimo struktūrą;

• tobulinti žmogiškųjų
išteklių valdymą bei
stiprinti administracinius
geb÷jimus valstyb÷s
tarnyboje;

• gerinti ekonomin÷s veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą
gyventojams ir verslui.

• gerinti veiklos
valdymą, geriau
įgyvendinti ES politikas,
tobulinti viešojo
administravimo
struktūrą;

584,86

• gerinti ekonomin÷s
veiklos reglamentavimą,
paslaugų teikimą
gyventojams ir verslui.

5. Technin÷ parama

0,3

70,18

Rengimas, įgyvendinimas, steb÷sena ir tikrinimas
70,18

• užtikrinti efektyvų ES struktūrin÷s paramos,
valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimą

Vertinimas ir studijos; informacija ir komunikacija
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Didžiausia dalis šios veiksmų programos l÷šų yra skirta didinti darbo rinkos aktyvumą, darbuotojų
kompetencijas. Šiam tikslui įgyvendinti yra sudarytas atskiras prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷
apr÷ptis“, kuris sudaro 5,5 proc. visos ES struktūrin÷s paramos nagrin÷jamu laikotarpiu. 3,76 proc. yra
skirta prioritetui „Mokymasis visą gyvenimą“, kuris orientuotas į socialinį mokymosi aspektą (lygios teis÷s
mokymuisi). Kitas prioritetas „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“, kuriam yra skirta 1,74 proc. paramos atspindi
Lisabonos strategijos vieną iš tikslų paversti Europą konkurencingiausia pasaulio ekonomika išplečiant
mokslinių tyrimų ir inovacijų kultūrą. Šiuo prioritetu bus stengiamasi padidinti Lietuvos tyr÷jų
kompetencijas, įtraukti į Europinius projektus, padidinti geb÷jimus kurti verslui patrauklias technologijas.
Administracinių geb÷jimų ugdymui buvo skirta 2,5 proc. visos ES struktūrin÷s paramos. Šie skaičiai itin
reikšmingi, kadangi šalies instituciniai geb÷jimai didžiąja dalimi priklauso nuo darbuotojų kvalifikacijos.
Efektyvus viešojo sektoriaus personalas leis kokybiškiau rengti ir įgyvendinti politikas, o tai didins šalies
konkurencingumą regioniniu ir pasauliniu mastu. Likusi 0,3 proc. dalis yra skirta techninei paramai
reikalingai aukščiau pamin÷toms paramos priemon÷ms įgyvendinti.
Žmogiškųjų išteklių programos prioritetai iš esm÷s orientuoti į socialin÷s poliarizacijos, diskriminacijos
mažinimą. Dauguma priemonių skirtų įmon÷ms, siekiant įtraukti kuo platesnį darbuotojų skaičių, ypač iš
labiau socialiai pažeidžiamų grupių (vyresnio amžiaus, be aukštojo išsilavinimo ir pan.). Taip pat šioje
programoje pastebimas Lisabonos strategijos atspindys, nes atskiru prioritetu yra akcentuojamas Lietuvos
mokslininkų - tyr÷jų kompetencijų ugdymas. Trečias prioritetas yra orientuotas į institucinių darbuotojų
kompetencijų ugdymą - tai ilgainiui didina visos šalies efektyvumą ir patrauklumą gyventi ir vystyti verslą.

Numatomi pasiekti rodikliai
Veiksmų programa/prioritetas

Rodiklis (vertinimo vienetas)

1 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS:
didinti gyventojų ekonominį
aktyvumą ir užimtumą, skatinti
kokybiškų darbo vietų kūrimą ir
užtikrinti lygias galimybes visiems
dalyvauti darbo rinkoje ir
visuomen÷s gyvenime

Darbo j÷gos (15–64 m.) aktyvumo lygis (proc.)
Bendras (15–64 m.) gyventojų užimtumo lygis
Moterų užimtumo lygis
Pagyvenusių asmenų (55–64 m.) užimtumo lygis
Naujos galimyb÷s suteikimas bedarbiams (mokymas, darbo praktika, įdarbinimas) – per 6 nedarbo
m÷nesius jauniems (iki 25 metų) bedarbiams
Naujos galimyb÷s suteikimas bedarbiams (mokymas, darbo praktika, įdarbinimas) – per 12
nedarbo m÷nesių suaugusiems (25–64 metų) bedarbiams
Ilgalaikių bedarbių, dalyvavusių aktyviose priemon÷se (mokymas, darbo praktika, įdarbinimas),
dalis
Vidutinis iš÷jimo iš darbo rinkos amžius (metai)
25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo
veikloje, dalis (mokymosi visą gyvenimą lygis)
Pasirūpinimas vaikų priežiūra:
(a) (iki 3 metų)
(b) (nuo 3 metų iki mokyklinio amžiaus)

2 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS:
padidinti Lietuvos gyventojų
galimybes mokytis visą gyvenimą,
sudarant sąlygas pl÷totis
dinamiškai žinių visuomenei
3 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS:
gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir
kiekybę MTTP srityje, didinant
Lietuvos MTTP paj÷gumą ir
potencialą
4 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS:
stiprinti administracinius geb÷jimus
ir didinti viešojo administravimo
efektyvumą
5 PRIORITETAS “Technin÷ parama”

Dirbančių neįgaliųjų dalis
Skurdo rizikos lygis
Vyrų ir moterų atlyginimų lygio skirtumas
25–64 metų gyventojų, per paskutines 4 savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo
veikloje (mokymosi visą gyvenimą lygis), dalis
Jaunimo švietimo pasiekimų lygis: bent vidurinį išsilavinimą (arba vidurinį išsilavinimą ir darbo
rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją) įgijusių 20–24 metų asmenų dalis
Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygis: pagrindinį išsilavinimą turinčių ir toliau
nesimokančių 18–24 metų asmenų dalis
Tyr÷jų skaičius (bendras skaičius, tenkantis tūkstančiui užimtųjų/dalis versle, proc.)
Mokslin÷s publikacijos 1 mln. gyventojų
Jaunesnis tyr÷jų amžius (tyr÷jai, turintys daktaro laipsnį, amžiaus grup÷se iki 45 metų, be verslo
sektoriaus)
Gyventojų pasitik÷jimas valstyb÷s ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis (proc.)
Valdymo veiksmingumo rodiklis (pagal Pasaulio Banko rodiklį)
Reguliavimo kokyb÷s rodiklis (pagal Pasaulio Banko rodiklį)
Valstyb÷s tarnautojų ir kitų pareigūnų, pak÷lusių kvalifikaciją* ir toliau dirbančių vienerius metus
po mokymų programos užbaigimo su Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimu,

Pradin÷ situacija
(metai)
68,3 proc., 2005 m.
62,6 proc., 2005 m.
59,4 proc., 2005 m.
49,2 proc., 2005 m.
85 proc., 2005 m.

Skaičiais išreikšti
Uždaviniai (2015 m)
73,5 proc.
70 proc.
61,5 proc.
52 proc.
100 proc.

83 proc., 2005 m.

100 proc.

16 proc., 2005 m.

50 proc.

63,5 m., 2005 m.
6,3 proc., 2005 m.

64,5 m.
11 proc.

(a) 21,3 proc., 2005
m.
(b) 69,6 proc., 2005
m.
20 proc., 2003 m.
20,5 proc., 2004 m.
16 proc., 2004 m.

(a) 30 proc.
(b) 90 proc.

6,3 proc., 2005 m.

11 proc.

85,2 proc., 2005 m.

90 proc.

9,2 proc., 2005 m.

9 proc.

5,12/6,6 proc., 2004
m.
242 vnt., 2004 m.

30 proc.
10 proc.
< 10 proc.

6,1/15 proc.
400 vnt.

38,2 proc.

50 proc.

35 proc., 2005
0,85, 2005

Ne mažiau kaip 40 proc.
1,25

1,13, 2005

1,3

-

90 proc.

Veiksmų programa/prioritetas

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Pradin÷ situacija
(metai)

dalis.
Valstyb÷s tarnautojų ir kitų pareigūnų, dirbančių su Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos
įgyvendinimu, kurie pak÷l÷ kvalifikaciją*, skaičius ir dalis.
Galimi pareišk÷jai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą žmogiškųjų išteklių pl÷trai, proc.

-

Įgyvendintų informavimo iniciatyvų skaičius (informavimo kampanijų, konferencijų, seminarų ciklų,
Interneto puslapių, etc.)

3

-

Skaičiais išreikšti
Uždaviniai (2015 m)
96 (50 proc.)
75

7

114

Žvelgiant į siekiamus pakeisti makroekonominius šalies rodiklius galima apibendrinti, kad 1 veiksmų
programos tikslu yra pl÷sti dirbančiųjų darbo rinkoje skaičių bei mažinti diskriminaciją, socialinę poliarizaciją
(skurdo lygis nuo 20,5 proc. 2004 m. iki 10 proc. 2015 m.).
Antrojo prioriteto numatomi pasiekti rodikliai orientuoti į bendrosios mokymosi visą gyvenimą kultūros
diegimą šalyje. Siekiami pokyčiai nedideli procentin÷mis reikšm÷mis, tačiau reikšmingi visos šalies mastu,
kaip pvz., 25 – 64 metų gyventojų, per paskutines 4 savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo
veikloje (mokymosi visą gyvenimą lygis) dalies augimas nuo 6,3 proc. 2005 m. iki 11 proc. 2015 m.
Apibendrinant šiuos rodiklius galima teigti, kad norima įtraukti kuo platesnį žmonių ratą nedetalizuojant,
kokių žinių tur÷tų mokytis Lietuvos piliečiai.
Prioritetas, skirtas didinti Lietuvos mokslininkų potencialą, aiškiai orientuotas didinti tyr÷jų, dirbančių versle,
dalį (nuo 6,6 proc. 2004 m. iki 15 proc. 2015 m.). Taip pat svarbiu tikslu yra tyr÷jų amžiaus vidurkio
mažinimas - tai siejama su galimyb÷mis greičiau prisitaikyti prie kintančios technologin÷s aplinkos.
Administracinių geb÷jimų stiprinimas turi prisid÷ti prie valdymo veiksmingumo bei reguliavimo kokyb÷s
rodiklių (Pasaulio Banko nustatyti) pager÷jimo. Galima pabr÷žti, kad šis rodiklis parodo, jog siejama
institucinių darbuotojų geb÷jimai ir valstyb÷s valdymo kokyb÷.
Vertinant numatomus pokyčius sud÷tinga atskirti esamų struktūrinių pokyčių įtaką nuo ES struktūrin÷s
paramos įtakos numatomiems pasiekti rodiklių pokyčiams, tačiau galima įžvelgti numatomus pl÷tros
prioritetus bei galimus pokyčius.

Konkurencinga ekonomika
Ekonomikos augimo veiksmų programos priemon÷s ir pokyčiai, kurių siekiama
Ekonomikos augimo veiksmų programa sudaro 45,72 proc. ES struktūrin÷s paramos l÷šų skirtų 2007-2013 m. laikotarpiui, tai yra 10 699,72 mln. Lt.

Veiksmų programa/prioritetas

1. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos
augimui skirti moksliniai tyrimai ir
technologin÷ pl÷tra:

% nuo
visos ES
struktūrin÷s
paramos
10

Mln. Lt

2339,44

• Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių
tyrimų ir technologin÷s pl÷tros (toliau –
MTTP) bazę;
• Padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos
efektyvumą ir prieinamumą įmon÷ms;
• Padidinti MTTP veiklos aktyvumą
privačiame sektoriuje;
• Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos
terpę, skatinti verslo ir mokslo
bendradarbiavimą MTTP srityje.

2. Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos
verslui gerinimas:
•
•
•
•

padidinti įmonių produktyvumą;
padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą
ir paskatinti verslumą;
pagerinti MVĮ pri÷jimą prie finansavimo
šaltinių;
pritaikyti viešąsias teritorijas
investicijoms pritraukti.

6,82

1595,77

Pavadinimas

MTTP veikla mokslinių tyrimų centruose
MTTP infrastruktūra (įskaitant pačią įmonę, prietaisus ir
didel÷s spartos kompiuterių tinklus, jungiančius mokslinių
tyrimų centrus) ir konkrečios technologijos kompetencijos
centrai
Technologijų perdavimas ir mažųjų ir vidutinių įmonių
(MVĮ), mažų įmonių ir kitų įmonių bei universitetų, visų
rūšių aukštesniojo švietimo įstaigų, regionų valdžios
institucijų, mokslinių tyrimų centrų ir mokslo bei
technologijų polių (mokslo ir technologijų parkų,
technopolių ir t. t.) bendradarbiavimo tinklų tobulinimas
Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant galimybę naudotis
MTTP paslaugomis mokslinių tyrimų centruose)
Investicijos į bendroves, tiesiogiai susijusias su moksliniais
tyrimais ir inovacijomis (novatoriškos technologijos, naujų
bendrovių prie universitetų steigimas, esami MTTP centrai
ir bendrov÷s ir t. t.)
Kitos priemon÷s, skirtos skatinti mokslinius tyrimus ir
inovacijas bei verslumą MVĮ
Aukšto lygio paramos bendrov÷ms ir bendrovių grup÷ms
paslaugos
Kitos investicijos į bendroves
Kitos priemon÷s, skirtos skatinti mokslinius tyrimus ir
inovacijas bei verslumą MVĮ
Parama savarankiškam darbui ir verslo kūrimui

Finansin÷
proporcija
(Mln. Lt)
256,64

Kokio pokyčio siekiama?

•
•

834,07

Mokslinių centrų MTTP infrastruktūros
stiprinimas
MTTP kompetencijų vystymas įmon÷se ir
kitose kompetencijų centruose

•

Bendradarbiavimo tarp verslo ir mokslo
vystymas MTTP srityje

•

Aukštesn÷s MTTP kompetencijos įmon÷se,
ypač SVV
Aukštesn÷s MTTP kompetencijos įmon÷se
Naujų inovatyvių įmonių skaičiaus
didinimas

430,11

243,38

442,50

132,75
135,64
638,31
678,20

143,62

•
•

•
•

MTTP kompetencijų ir kultūros vystymas
šalyje
Palankesn÷ finansavimo šaltinių situacija
įmon÷ms
Įmonių konkurencingumo didinimas
Didesnis inovacijų taikymas įmon÷se

•

Didesnis naujų įmonių skaičius

•
•

Veiksmų programa/prioritetas

3. Informacin÷ visuomen÷ visiems:

% nuo
visos ES
struktūrin÷s
paramos
3,54

Mln. Lt

Pavadinimas

828,97

Telefoninio ryšio infrastruktūros (įskaitant plačiajuosčio
Interneto tinklus)
Informacijos ir ryšio technologijos (prieiga, saugumas,
sąveika, rizikos prevencija, moksliniai tyrimai, inovacijos, el.
turinys ir t. t.)
Paslaugos ir taikomosios programos piliečiams (el. sveikata,
el. valdžia, el. mokymasis, el. įtrauktis ir kt.)
Paslaugos ir taikomosios programos MVĮ (el. verslas,
švietimas ir mokymas, tinklų kūrimas ir kt.)
Elektros energija
Gamtin÷s dujos
Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas
Geležinkeliai
Mobilūs geležinkelio aktyvai
Nacionaliniai keliai
Regioniniai (vietos) keliai
Miesto transportas
Uostai

• pl÷toti elektroninius sprendimus, didinant
viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą
ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas
šalyje;
• sukurti tolygią ir saugią elektroninių
tinklų infrastruktūrą šalyje.
4. Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra:
• Sudaryti technines galimybes ir
aplinkosaugines prielaidas Lietuvos
elektros ir dujų rinkų integracijai į
Europos Sąjungos bendrąsias elektros ir
dujų vidaus rinkas.
• Didinti energijos tiekimo patikimumą ir
saugumą.
• Eismo saugos inžinerinių priemonių
diegimas
• Valstybin÷s ir regionin÷s reikšm÷s
transporto infrastruktūros techninių
parametrų gerinimas
• Regionin÷s vandens transporto
infrastruktūros pl÷tra
5. Transeuropinių transporto tinklų pl÷tra:
•
•

•
•

•

Nepakankamų sausumos transporto
infrastruktūros jungčių su kitomis ES
valstyb÷mis ir trečiųjų šalių transporto
tinklais išpl÷tojimas, TEN-T tinklo
pritaikymas augančiam
eismo intensyvumui.
Svarbiausio šalies tranzito mazgo –
Klaip÷dos jūrų uosto – geresnis
potencialo
panaudojimas ir konkurencingumo

8,66

2025,96

Vidaus vandenų keliai (regioniniai ir vietos)

16,05

3754,8

Finansin÷
proporcija
(Mln. Lt)
149,21

Kokio pokyčio siekiama?

•
•
•

Geresn÷ komunikacija
Geresn÷ Interneto skvarba
Platesnis informacinių technologijų
panaudojimas

•

•
•
•

Platesnis informacinių technologijų
panaudojimas viešajame sektoriuje
Platesnis informacinių technologijų
panaudojimas įmon÷se
Modernesni energetiniai tinklai
Modernesni energetiniai tinklai
Modernesni energetiniai tinklai

•
•
•
•
•
•
•

Transporto
Transporto
Transporto
Transporto
Transporto
Transporto
Transporto

infrastruktūros
infrastruktūros
infrastruktūros
infrastruktūros
infrastruktūros
infrastruktūros
infrastruktūros

gerinimas
gerinimas
gerinimas
gerinimas
gerinimas
gerinimas
gerinimas

•
•
•
•
•
•

Transporto
Transporto
Transporto
Transporto
Transporto
Transporto

infrastruktūros
infrastruktūros
infrastruktūros
infrastruktūros
infrastruktūros
infrastruktūros

gerinimas
gerinimas
gerinimas
gerinimas
gerinimas
gerinimas

190,66

348,17
140,93
151,95
92,18
253,25
79,21
27,96
793,36
171,23
256,85
179,90

•

20,06

Geležinkeliai (TEN-T)
Greitkeliai (TEN-T)
Nacionaliniai keliai
Daugiarūšis transportas (TEN-T) (multimodalinis)
Oro uostai

1848,49
803,15
569,60
219,66
165,96

Uostai

147,94

117

Veiksmų programa/prioritetas

didinimas.
Tarptautinių oro uostų infrastruktūros
paj÷gumo išvystymas.
• Transporto avaringumo ir grūsčių TEN-T
tinkle mažinimas.
6. Technin÷ parama:

% nuo
visos ES
struktūrin÷s
paramos

Mln. Lt

0,65

154,77

Pavadinimas

Finansin÷
proporcija
(Mln. Lt)

Kokio pokyčio siekiama?

•

Rengimas, įgyvendinimas, steb÷sena ir tikrinimas
123,82

• Užtikrinti efektyvų ES struktūrin÷s
paramos, gaunamos pagal Konvergencijos
tikslą, valdymo ir kontrol÷s sistemos
funkcionavimą įgyvendinant šią Ekonomikos
augimo veiksmų programą;
• Gerinti visuomen÷s informuotumą apie
Ekonomikos augimo veiksmų programos
teikiamą paramą bei įgyvendinimo
rezultatus, atlikti Ekonomikos augimo
veiksmų programos vertinimą.

Vertinimas ir studijos; informacija ir komunikacija

• užtikrinti efektyvų ES struktūrin÷s paramos,
valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimą
• užtikrinti efektyvų ES struktūrin÷s paramos,
valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimą

30,95
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Ekonomikos augimo veiksmų programoje, kaip ir žmogiškųjų išteklių pl÷tros programoje, yra numatytas
atskiras prioritetas MTTP75 veiklai pl÷sti „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai
tyrimai ir technologin÷ pl÷tra.“ Šiam prioritetui įgyvendinti yra numatyta net 10 proc. visos ES struktūrin÷s
paramos nagrin÷jamu laikotarpiu. Antras prioritetas - „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui
gerinimas“ - yra orientuotas į pagalbą įmon÷ms didinant jų našumą bei bendrąją verslo aplinką. Šiam
prioritetui yra skiriama 6,82 proc. ES struktūrin÷s paramos. ES struktūrin÷ parama taip pat prisid÷s prie
informacin÷s technologijoms grįstos visuomen÷s kūrimo, prioritetui „Informacin÷ visuomen÷ visiems“ yra
skirta 3,54 proc. paramos. Paramos priemon÷s šiam prioritetui įgyvendinti yra orientuotos į informacinių
technologijų sklaidos paspartinimą įvairiose Lietuvos ekonomikos srityse. Siekiant pagerinti bendrąją
ekonomin÷s infrastruktūros situaciją yra išskirtas paramos prioritetas „Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra“,
kuriam įgyvendinti yra skirta 8,66 proc. struktūrin÷s paramos l÷šų. Šis prioritetas yra orientuotas
daugiausia (3/4) į transporto infrastruktūros pl÷trą ir energijos šaltinių modernizavimą (1/4). Pastebimai
didel÷ (16,05 proc.) ES struktūrin÷s paramos dalis yra skiriama prioritetui „Transeuropinių transporto tinklų
pl÷tra“, kuris siejamas su Europos Sąjungos pageidavimais vis stipriau integruoti Europą į vientisą
komunikacinį tinklą. Likusi 0,65 proc. dalis yra skirta techninei paramai, reikalingai aukščiau pamin÷toms
paramos priemon÷ms, įgyvendinti.

75

Moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra

Numatomi pasiekti rodikliai
Rodiklis (vertinimo vienetas)

Veiksmų programa/prioritetas
1 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS:
Didinti aukštos prid÷tin÷s vert÷s
verslo lyginamąją dalį
2 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS:
Didinti verslo produktyvumo lygį,
ypač sudarant palankią aplinką
inovacijoms ir smulkiajam bei
vidutiniam verslui
3 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS:
Efektyvinti ekonominę
infrastruktūrą

4 PRIORITETAS: Esmin÷
ekonomin÷ infrastruktūra

Bendros išlaidos MTTP (proc. nuo BVP)
Tyr÷jų skaičius, tenkantis tūkstančiui užimtųjų/dalis įdarbinta versle (proc.)
Europos patentų biurui pateiktų paraiškų skaičius 1 mln. gyventojų
Lietuviškos kilm÷s prekių eksportas, išskyrus rafinuotus naftos produktus (parduota kasybos,
karjerų eksploatavimo ir apdirbamosios gamybos, išskyrus rafinuotus naftos produktus,
produkcijos ne Lietuvos rinkoje, procentais nuo visos parduotos atitinkamos produkcijos) (proc.)
Investicijų į pagrindinio kapitalo formavimą dalis BVP struktūroje (proc. nuo BVP)
Darbo našumas per darbo valandą (proc. nuo ES-15 vidurkio)

Pradin÷ situacija
(metai)
0,76 (2005)
5,12/6,6 (2004)

Skaičiais išreikšti
Uždaviniai (2015 m)
2,2
6,1/15

2,6 (2002)

30

51,8 (2005)

60

22,3 (2005)

30

41,7 (2004)

65

30 (2005)
65 (2005)
7 (2005)

70
95
50

3 (2005)
49,3 t (2005)
1,45 (2005)

4,5
60
2,61

9,6 (2006)
19,6 (2005)

7,6
16,6

0,4 (2005)

0,38

540 720 (2006)*
*gamtinių dujų
vartotojų skaičius

60 000

600 000 (2006)*
* centralizuotai
tiekiamos šilumos
vartotojų skaičius
šalyje

300 000

Informacin÷ visuomen÷
Nuolatiniai Interneto vartotojai (proc.)
Pagrindinių viešųjų paslaugų perk÷limo į Internetą lygis (proc.)
Plačiajuosčio Interneto ryšio skvarba (proc.)
Transporto infrastruktūra
Ro-Ro krovinių srautas Klaip÷dos uoste (mln. t)
Krovinių pervežimas geležinkeliais (mln. t)
Oro uostuose aptarnautų keleivių srautas (mln. keleivių)
Energetikos infrastruktūra
Elektros energijos transportavimo nuostoliai (proc.)
Šilumin÷s energijos transportavimo nuostoliai (proc.)
Vidutinis neplanuotų trumpų nutraukimų vienam vartotojui per metus skirstomuosiuose elektros
tinkluose (Momentary Average Interruption Frequency index – MAIFI)

Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų
integracijai į vieningą ES elektros ir dujų rinką:
Papildomas gamtinių dujų vartotojų skaičius, aptarnaujamas d÷l išpl÷sto tinklo

Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą:
Šilumos vartotojų, kuriems pager÷jo šilumos tiekimo patikimumas ir kokyb÷, skaičius

Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas:
Panaikintų „juodųjų d÷mių“ (vietų, kuriose pasikartoja eismo įvykiai) skaičius

Valstybin÷s ir regionin÷s reikšm÷s transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas:
Sutaupytas laikas vežant krovinius rekonstruotais geležinkeliais (mln. t h.)

247
(2005 m.)
-

25
4

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Veiksmų programa/prioritetas

Regionin÷s vandens transporto infrastruktūros pl÷tra: Aptarnautų laivų skaičius vidutiniškai per
metus
5 PRIORITETAS: Transeuropinių
transporto tinklų pl÷tra

Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstyb÷mis ir trečiųjų
šalių transporto tinklais išpl÷tojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui:

Pradin÷ situacija
(metai)

Skaičiais išreikšti
Uždaviniai (2015 m)

-

3000

110
(2005)

133

Padid÷jęs pervežtų krovinių kiekis TEN-T tinklu per metus, (mln. t)

Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaip÷dos jūrų uosto – potencialo geresnis panaudojimas ir
konkurencingumo didinimas:

3 (2005)

1,5

Padid÷jęs Ro-Ro, Ro-PAX laivais gabenamų krovinių skaičius, (mln. t)

Tarptautinių oro uostų infrastruktūros paj÷gumo išvystymas:
Papildomai aptarnautų keleivių skaičius, (mln. keleivių)

Transporto avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimas:
Sutaupytas laikas (mln. automobilių h)
6 PRIORITETAS: Technin÷ parama
ekonomikos augimo veiksmų
programos įgyvendinimui

Garantuoti efektyvų ES struktūrin÷s paramos, skiriamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir
kontrol÷s sistemos funkcionavimą, įgyvendinant šią Ekonomikos augimo veiksmų programą:
Valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų, kurie patobulino kvalifikaciją ir dirba ne trumpiau kaip vienerius
metus Ekonomikos augimo veiksmų programos
įgyvendinimo srityje, procentas

Gerinti visuomen÷s informuotumą apie Ekonomikos augimo veiksmų programos teikiamą paramą
bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Ekonomikos augimo veiksmų programos vertinimą:
Galimi paramos gav÷jai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą ekonomikos augimo skatinimui,
procentais

1,44
(2005)

-

1,16

18,4

430
(Valstyb÷s tarnautojų
ir darbuotojų skaičius)

90 %

-

75

121

Kalbant apie rodiklius, numatytus įgyvendinant prioritetą „Didinti aukštos prid÷tin÷s vert÷s verslo
lyginamąją dalį“, daugiausia orientuojamasi į MTTP veiklos intensyvumo didinimą šalies mastu (Bendros
MTTP išlaidos nuo šalies BVP 2004 m. sudar÷ 0,76 proc., o numatoma pasiekti 2015 2,2 proc.).
Antram prioritetui įgyvendinti numatoma pl÷tra trimis kryptimis: didinti Lietuvos įmonių eksportą,
investicijas ir našumą. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos pagalba numatoma pasiekti geresnius
Lietuvos rodiklius šiose srityse: lietuviškos kilm÷s eksporto dalis bendrame eksporte, investicijų į
pagrindinio kapitalo formavimą dalis BVP struktūroje ir darbo našumas per darbo valandą, lyginant su ES15.
Ekonomin÷s infrastruktūros efektyvinimo prioritetas orientuotas į kelias sritis: IT, transportas ir energetika.
Informacinių technologijų srityje siekiama, kad kuo platesnis piliečių ratas geb÷tų naudotis informacinių
technologijų teikiama nauda (pvz., besinaudojančių Internetu dalį didinti iki 70 proc. visų Lietuvos piliečių.
2005 m. tik 30 proc. buvo Interneto vartotojai). Transporto infrastruktūrai keliami konkretūs su pervežimais
susiję rodikliai: pervežamų krovinių ir žmonių įvairiomis transporto priemon÷mis augimas. Didžiausio
progreso (procentine išraiška) tikimasi iš oro uoste aptarnaujamų keleivių skaičiaus: 2005 m. 1,45 mln.
keleivių, o 2015 m. 2,61 mln. keleivių. Energetikos infrastruktūroje siekiama daugiausia padidinti teikiamos
energijos transportavimo efektyvumą, saugumą ir kokyb÷s užtikrinimą.
Gan ženklus finansiniu aspektu „Transeuropinių transporto tinklų pl÷tra“ prioritetas numato pl÷sti
transeuropines transporto jungtis. Pasiekti rodikliai - tai krovinių ir žmonių pervežimų augimas, sutaupyto
laiko kiekis.

Gyvenimo kokyb÷ ir sanglauda
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemon÷s ir pokyčiai, kurių siekiama
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa sudaro 39,08 proc. ES struktūrin÷s paramos l÷šų skirtų 2007-2013 m. laikotarpiui, tai yra 9141,46 mln. Lt.

Veiksmų programa/prioritetas

1. Vietin÷ pl÷tra ir urbanistin÷ pl÷tra,
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo pl÷trai:
• Sumažinti pagrindinių ir likusių šalies
miestų gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s
• skirtumus ypatingą d÷mesį skiriant
būsto sąlygų pagerinimui problemin÷se
vietov÷se.
• Sudaryti prielaidas spartesnei ūkin÷s
veiklos diversifikacijai kaimo vietov÷se.
• Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą,
tinkamai išnaudojant gamtos išteklius,
• kultūros paveldą bei sukuriant
palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui.
• Paskatinti gamtos išteklių (visų pirma
vandens išteklių bei kraštovaizdžio ir
biologin÷s įvairov÷s) išsaugojimą,
sudarant sąlygas efektyviam jų
pritaikymui gyventojų ir ūkio reikm÷ms.
2. Viešųjų paslaugų (sveikatos, švietimo,
socialinių) kokyb÷ ir prieinamumas:
•
•

Teikti kokybiškas ir prieinamas
sveikatos priežiūros paslaugas.
Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų
sistemos paslaugų kokybę bei
prieinamumą, gerinant visų amžiaus
grupių asmenų dalyvavimą mokymosi

% nuo
visos ES
struktūrin÷s
paramos
11,14

10,63

Mln. Lt

Pavadinimas

2607,30

Pramoninių vietovių ir užterštos žem÷s atkūrimas
Biologin÷s įvairov÷s ir gamtos apsaugos skatinimas (įskaitant
Natura 2000)
Kitos priemon÷s, skirtos aplinkos išsaugojimui ir rizikos
prevencijai
Gamtos turtų skatinimas

2486,92

Finansin÷
proporcija
(Mln. Lt)
50,07
300,43
271,22
273,56

Kita pagalba, skirta tobulinti turizmo paslaugas

227,97

Kultūros paveldo apsauga ir išsaugojimas
Kultūros infrastruktūros pl÷tra
Miestų ir kaimo vietovių atgaivinimo integruoti projektai

227,97
182,37
870,42

Būsto infrastruktūra

203,28

Švietimo infrastruktūra

1345,04

Sveikatos priežiūros infrastruktūra

828,97

Kokio pokyčio siekiama?

•
•

Spartesn÷ pl÷tra regionuose
Geresn÷ biologin÷s įvairov÷s apsauga

•

Gamtos turtų išsaugojimas ir vystymas

•
•

Gamtos turtų išsaugojimas ir vystymas
Gamtos turtų išsaugojimas ir vystymas
turizmo reikm÷ms
Kultūros turto išsaugojimas ir vystymas
Kultūros turto išsaugojimas ir vystymas
Spartesn÷ pl÷tra regionuose
Spartesn÷ pl÷tra regionuose

•
•
•
•

•
•
•

Kita socialin÷ infrastruktūra

312,91

Švietimo infrastruktūros gerinimas
Sveikatos priežiūros infrastruktūros
gerinimas
Socialin÷s infrastruktūros gerinimas

Veiksmų programa/prioritetas

visą gyvenimą sistemoje.
Užtikrinti geresnį profesinio mokymo
pasiūlos ir paklausos suderinamumą,
pagerinti darbo j÷gos kvalifikaciją ir
paskatinti ekonomiškai neaktyvius
gyventojus įsitraukti į darbo rinką.
•
Paskatinti socialin÷s rizikos asmenų bei
socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir
jų šeimų narių geresnę integraciją į
visuomenę ir darbo rinką.
3. Aplinka ir darnus vystymasis:

% nuo
visos ES
struktūrin÷s
paramos

Mln. Lt

16,65

3895,17

Pavadinimas

Finansin÷
proporcija
(Mln. Lt)

Kokio pokyčio siekiama?

•

•
•
•
•

4.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir pl÷tra.
Šiuolaikin÷s atliekų tvarkymo sistemos
sukūrimas.
Oro kokyb÷s gerinimas.
Energijos gamybos ir vartojimo
efektyvumo bei atsinaujinančių
energijos išteklių vartojimo didinimas.
Technin÷ parama:

• Užtikrinti efektyvų ES struktūrin÷s
paramos, gaunamos pagal
Konvergencijos tikslą, valdymo ir
kontrol÷s sistemos funkcionavimą
įgyvendinant šią Sanglaudos skatinimo
veiksmų programą;
• Gerinti visuomen÷s informuotumą apie
Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos teikiamą paramą bei
įgyvendinimo rezultatus, atlikti
Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos vertinimą.

Atsinaujinantys energijos šaltiniai: biomas÷s

126,94

Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos valdymas
Buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymas
Vandens paskirstymas ir valdymas (geriamas vanduo)
Vandens valymas (nuotekos)
Oro kokyb÷

886,04
963,31
474,57
711,85
592,09

Švaraus miesto transporto skatinimas
0,65

152,06

140,37

Rengimas, įgyvendinimas, steb÷sena ir tikrinimas

123,82

Vertinimas ir studijos; informacija ir komunikacija

30,95

•
•
•
•
•
•
•

Atsinaujinančių energijos šaltinių
platesnis panaudojimas
Energijos gamybos efektyvumo gerinimas
Efektyviau tvarkomos atliekos
Efektyviau paskirstomas vanduo
Modernesn÷ vandenvala
Oro kokyb÷s gerinimas
Švaresni miestai

• Užtikrinti efektyvų ES struktūrin÷s paramos,
valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimą

124

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa yra skirta socialinei pl÷trai įgyvendinti. 1 prioritetas „Vietin÷ pl÷tra
ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“ sudaro 11,14
proc. visos ES struktūrin÷s paramos. Šiuo Sanglaudos prioritetu siekta paskatinti regioninę pl÷trą taip
užtikrinant tolygų šalies kaip regiono vystymąsi. Kitas prioritetas „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir
prieinamumas“ - tai sveikatos, švietimo, socialinių, viešųjų paslaugų kokyb÷s gerinimo programa, kuriai
skirta 10,63 proc. paramos. Lietuvoje užsitęsusios viešųjų paslaugų sistemų reformos bus siekiamos
paspartinti ES struktūrin÷s paramos pagalba. Europos Sąjungos dažnai minima darnaus vystymo koncepcija
yra išskirta atskiru prioritetu „Aplinka ir darnus vystymasis.“ L÷šos (16,65 proc.) yra skiriamos švaresn÷s
aplinkos kūrimui, darniai pl÷trai užtikrinti. Likusi 0,65 proc. dalis yra skirta techninei paramai, reikalingai
aukščiau pamin÷toms paramos priemon÷ms, įgyvendinti.

Numatomi pasiekti rodikliai
Pradin÷
situacija
(metai)

Skaičiais
išreikšti
Uždaviniai
(2015 m)

Regionų išsivystymo lygio metinis vidutinis atsilikimas (sanglauda) nuo Lietuvos vidurkio (regionų realaus metinio
BVP/gyv. nukrypimas nuo vidurkio procentais, lyginant su pra÷jusiais metais)

0,9 (2005)

≤1

Užimtųjų žem÷s ūkyje dalis nuo visų užimtųjų (proc.)

13,9 (2004)

10

-2409 (2004)

0

742 (2005)
2,59 (2005)
40 (2006)
15 (2005)
72,06 (2005)
4295 (2005)
2759 (2005)
1337 (2005)
1319 (2005)
68,3 (2005)
62,6 (2005)
59,4 (2005)
49,2 (2005)

1113
3,49
100
17
73
4200
2700
1203
1200
73,5
70
61,5
52

85 (2005)

100

83 (2005)

100

16 (2005)

50

6,3 (2005)

11

63,5 (2005)

64,5 **

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Veiksmų programa/prioritetas

1 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS:
Sudaryti visas reikiamas prielaidas vietos
pl÷tros potencialui stipr÷ti ir atsiskleisti

2 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS:
Užtikrinti prieinamas ir aukštos kokyb÷s
esmines viešąsias sveikatos priežiūros,
švietimo, valstyb÷s užimtumo r÷mimo
politiką įgyvendinančių institucijų
teikiamas paslaugas, nestacionarias
socialines paslaugas ir paslaugas
neįgaliesiems

Regioninių ekonomikos augimo centrų (Alytaus m. sav., Marijampol÷s sav., Mažeikių r. sav., Taurag÷s r. sav., Telšių
r. sav., Utenos r. sav. ir Visagino sav.) migracijos saldo (atvykusiųjų ir išvykusiųjų skirtumas)
Metin÷s pajamos iš atvykstamojo turizmo (mln. eurų)
Atvykstančių turistų vidutin÷s buvimo trukm÷s šalyje (nakvyn÷s)
Vandensaugos tikslus atitinkantys vandens telkiniai (proc.)
Saugomų teritorijų plotas (proc.)
Tik÷tina vidutin÷ gyvenimo trukm÷ (metai)
Jaunesnių nei 65 metų amžiaus gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (atvejai)
Jaunesnių nei 65 metų amžiaus gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų (atvejai)
Hospitalinis mirštamumas d÷l traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių (atvejai)
Savižudybių skaičius
Darbo j÷gos aktyvumo lygis (15–64 m.) (proc.)
Bendras 15–64 m. gyventojų užimtumo lygis (proc.)
Moterų užimtumo lygis (proc.)
Pagyvenusių asmenų (55–64 m.) užimtumo lygis (proc.)
Naujos galimyb÷s (mokymas, darbo praktika, įdarbinimas) suteikimas jauniems (iki 25 metų) bedarbiams per 6
nedarbo m÷nesius (proc.)
Naujos galimyb÷s (mokymas, darbo praktika, įdarbinimas) suteikimas suaugusiems (25–64 metų)
bedarbiams per 12 nedarbo m÷nesių (proc.)
Ilgalaikių bedarbių, dalyvavusių aktyviose priemon÷se (mokymas, darbo praktika, įdarbinimas), dalis (proc.)
25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje,
dalis (mokymosi visą gyvenimą lygis) (proc.)
Vidutinis iš÷jimo iš darbo rinkos amžius (metai)
Pasirūpinimas vaikų priežiūra:
(a) (iki 3 metų) (proc.)
(b) (nuo 3 metų iki mokyklinio amžiaus) (proc.)
Dirbančių neįgaliųjų dalis (proc.)

(a) 21,3 (2005)
(b) 69,6 (2005)
20 (2003)

(a) 30
(b) 90

30

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Veiksmų programa/prioritetas

Skurdo rizikos lygis (proc.)
Vyrų ir moterų atlyginimų lygio skirtumas (proc.)
3 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS:
Siekti geresn÷s aplinkos kokyb÷s,
ypatingą d÷mesį skiriant energijos
panaudojimo efektyvumui didinti
4 PRIORITETAS: Technin÷ parama
sanglaudos skatinimo veiksmų
programos įgyvendinimui

Reikalavimus atitinkančių į aplinką išleidžiamų nuotekų dalis bendrame nuotekų sraute, (proc.)
Sąvartynuose šalinamos biologiškai skaidžių atliekų kiekis (tūkst. t.)
Energijos intensyvumas (kg n.e./1000 Lt )
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas (t n.e.)
Šiltnamio dujų emisija į atmosferą (tūkstančiai tn. e. CO2 ekvivalentas/mln. Lt BVP)

Garantuoti efektyvų ES struktūrin÷s paramos, skiriamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrol÷s sistemos
funkcionavimą, įgyvendinant šią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą:
Valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų, kurie patobulino kvalifikaciją ir dirba ne trumpiau kaip vienerius metus
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje (proc.)

Gerinti visuomen÷s informuotumą apie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo
rezultatus,vykdyti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vertinimą:

20,5 (2004)

Skaičiais
išreikšti
Uždaviniai
(2015 m)
10

16 (2004)

<10

70 (2005)
574 (2000)
132 (2005)
750 000 (2005)
0,3 (2005)
430
(Valstyb÷s
tarnautojų ir
darbuotojų
skaičius)

97
287
118,8
900000
<0,3

-

75

Pradin÷
situacija
(metai)

90

Galimi paramos gav÷jai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą sanglaudos skatinimui (proc.)
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Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetui „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimo bei pritaikymo turizmo pl÷trai“ nustatyti konkretūs tikslai, kurie siejami su silpniau
išsivysčiusių regionų pl÷tra (11,14 proc. visos ES paramos). Gan reikšmingas tikslas yra pasiekti nulinį
migracijos saldą regioniniuose ekonomikos augimo centruose. Šis prioritetas atitinka Europos Sąjungos
bendrosios politikos kryptį - mažinti ES regionų išsivystymo lygių skirtumus. Papildoma šio prioriteto svarba
Lietuvai – stiprinama socialiai jautrių bei mažiau išsivysčiusių Lietuvos regionų situacija kas taip pat
teigiamai atsilieps smulkaus ir vidutinio verslo sąlygoms kaimo vietov÷se.
Prioritetas „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“
orientuotas į socialin÷s infrastruktūros pl÷trą. Šiame prioritete numatoma įtakoti daugelio socialinių rodiklių
gerinimą šalies mastu, pavyzdžiui, tik÷tinos vidutin÷s gyvenimo trukm÷s (metais) pratęsimas nuo 72,06
2005 m. iki 73 m. 2015 m. Šiam prioritetui yra numatyta virš 10 proc. visos ES paramos sumos.
Teigiami aplinkosaugos rodiklių pokyčiai yra nustatyti „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioritetui. Prioritetui
bus skirta net 16 proc. ES paramos ir bus siekiama struktūrinių Lietuvos aplinkosaugos pokyčių: gerinti
nuotekų kokybę, tobulinti sąvartynus, skatinti energijos taupymą ir atsinaujinančių energijos šaltinių
naudojimą (rodikliai: Energijos intensyvumo sumažinimas (kg n.e./1000 Lt ), Sąvartynuose šalinamų
biologiškai skaidžių atliekų kiekio maž÷jimas (tūkst. t.) ir kt.). Šis prioritetas tai Europos Sąjungos
aplinkosaugin÷s politikos išraiška siekiant pl÷sti ekologiškos visuomen÷s viziją bei išsaugoti aplinką ateities
kartoms.

Horizontalūs tikslai
Įgyvendinant ES veiksmų programas būtina atsižvelgti ir įtraukti horizontalių Europos Sąjungos tikslų
įgyvendinimą. Pagrindiniai tikslai nustatytu laikotarpiu:
• Informacin÷s visuomen÷s pl÷tra;
• Darnus vystymasis;
• Lygių galimybių užtikrinimas;
• Regionin÷s pl÷tros strategijų įgyvendinimas.
INFORMACINö VISUOMENö
Investuojant bus siekiama įgyvendinti, kad Lietuvoje 2013 m. būtų 70 proc. Interneto vartotojų (30 proc.
2005m.).
DARNUS VYSTYMASIS
Investuojant bus siekiama pad÷ti iki 2013 m. sumažinti šalies pirmin÷s energijos intensyvumą 10 proc. (132 kg
n.e./1000 LTL 2000 m. kainomis, 2005 m.).
LYGIOS GALIMYBöS
Investuojant bus siekiama pad÷ti iki 2013 m. padidinti moterų užimtumo lygį iki 61,5 proc. (59,4 proc. 2005 m.).
REGIONINIS PLöTROS STRATEGIJOS ASPEKTAS
Investuojant bus siekiama pad÷ti iki 2013 m. pasiekti, kad nedid÷tų skurdžiausių regionų išsivystymo lygio
atsilikimas nuo Lietuvos vidurkio.
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