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Santrumpos
BPD – Bendrasis programavimo dokumentas
BVP – bendrasis vidaus produktas
CIS šalys – buvusios Tarybų Sąjungos šalys
CONS – privatus vartojimas (private consumption)
CumMult – sud÷tinis daugiklis (cumulative multiplier)
EK – Europos Komisija
ES – Europos Sąjunga
EVRK/NACE – ekonomin÷s veiklos rūšies klasifikatorius
G – viešasis vartojimas (public consumption)
GBORR – valstyb÷s biudžeto deficitas (government borrowing requirement)
GDPFC – BVP gamybos veiksnių kainomis(GDP at factor cost)
GDPM – BVP rinkos kainomis (GDP market prices)
GECSFDP - Nacionalinis kofinansavimas
GECSFEC - Bendrijos parama
GECSFPR - Privatus kofinansavimas
GECSFRAE – ES paramos l÷šų dalis, proc. su BVP
GECSFRAP – ES paramos ir nacionalinio kofinansavimo l÷šų suma, proc. nuo BVP
I – investicijos (investment)
IRT – informacin÷s ir ryšių technologijos
L – darbo j÷ga (labour)
LPRA – darbo našumas žem÷s ūkio sektoriuje
LPRB – darbo našumas statybos sektoriuje
LPRM – darbo našumas paslaugų sektoriuje
LPROD – darbo našumas (labour productivity)
LPRT – darbo našumas gamybos sektoriuje
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷
MTTP – moksliniai tyrimai ir technologijų pl÷tra
MVĮ – mažos ir vidutin÷s įmon÷s
NM – migracijos saldo (net migration)
NTSVR – prekybos balansas
OA – žem÷s ūkio sektoriaus kuriama vert÷ (output in agriculture)
OB – statybų sektoriaus kuriama vert÷ (output in biulding and construction)
OG – viešojo sektoriaus kuriama vert÷ (output in public sector)
OM – rinkos paslaugų sektoriaus kuriama vert÷ (output in market services)
OT – gamybos sektoriaus kuriama vert÷ (output in manufacturing)
PCONS – vartojimo kainų lygis
PGDPFC – BVP deflaitorius
POB – kainų lygis statybų sektoriuje
POM – kainų lygis paslaugų sektoriuje
POT – kainų lygis gamybos sektoriuje
RULCT – realūs vienetiniai darbo kaštai (real unit labour cost)
TUI – tiesiogin÷s užsienio investicijos
ULCT – nominalūs vienetiniai darbo kaštai (unit labour costs)
UR – nedarbo lygis (unemployment rate)
WT – darbo užmokesčio lygis (wage rate)
Šalių sąrašas:
CY - Kipras
CZ – Čekija
EE - Estija
EL - Graikija
ES – Ispanija

HU - Vengrija
IE – Airija
LT - Lietuva
LV - Latvija
MT – Malta

PL – Lenkija
PT – Portugalija
SI - Slov÷nija
SK - Slovakija
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I. Vertinimo metodika
1.1. Vertinimo tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis vertinimo tikslas, uždaviniai bei vertinimo klausimai suformuoti ES struktūrinių fondų
poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimo technin÷je specifikacijoje.
Vertinimo tikslas - įvertinti ES struktūrinių fondų poveikį BVP įsisavinant ES struktūrinę paramą
Lietuvoje 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu ir parengti rekomendacijas d÷l ES struktūrinių
fondų poveikio BVP didinimo 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.
Vertinimo uždaviniai:
•

Įvertinti Lietuvos socialin÷s ir ekonomin÷s situacijos pokyčius nuo BPD įgyvendinimo
pradžios, palyginant su pradine situacija ir prielaidomis, pateiktomis BPD;

•

Įvertinti BPD lygmens rodiklio „Realus BVP padid÷jimas pagal pradinį scenarijų“
pasiekimo lygį ir nustatyti BPD poveikį prid÷tinei vertei pagal skirtingus ūkio
sektorius;

•

Pateikti rekomendacijas d÷l ES struktūrin÷s paramos poveikio BVP didinimo 2007–2013
m. programavimo laikotarpiu.

Remiantis vertinimo specifikacijoje suformuotais vertinimo uždaviniais bei vertinimo klausimais,
išskiriami šie pagrindiniai vertinimo kriterijai:
1. Tinkamumo kriterijus šiame vertinime parodo kaip struktūrinių fondų investicijos atitiko
socialines – ekonomines problemas (makro lygiu) ir kiek jos atitiko nacionalinius ir ES
prioritetus.
2. Rezultatyvumo kriterijus rodo programos (BPD) tikslų ir rezultatų, numatytų
programavimo etape, pasiekimo laipsnį, t.y. planuotos rodiklių reikšm÷s lyginamos su
faktin÷mis.
3. Poveikio kriterijus šiame vertinime parodo, kokie struktūrinių fondų investicijų padariniai
ekonomikai (BVP išraiška).
4. Efektyvumo kriterijus šiame tyrime atskleidžia sąnaudų ir poveikio santykį, išreikštą
palyginamuoju būdu.
1.2. Vertinimo klausimai

Technin÷je specifikacijoje išd÷styti vertinimo klausimai buvo detalizuoti ir suklasifikuoti pagal
atskirus vertinimo kriterijus:
Tinkamumas
Nr.
1.
(13.2.1.)
2.
(13.2.5.)

Vertinimo klausimas
Ar BPD priede buvo suformuluoti tinkami poveikio rodikliai?
Ar BPD investicijų ilgalaikiai socialiniai ir ekonominiai padariniai atitinka visuomen÷s
poreikius/BPD tikslus? (performuluotas)
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Rezultatyvumas
Nr.

Vertinimo klausimas
3.

(13.2.2.)

Koks BPD lygmens rodiklio pasiekimo laipsnis „Realus BVP padid÷jimas
pagal pradinį scenarijų“ (esant nukrypimams, juos paaiškinti)?

4.
(13.1.1.)

Kaip keit÷si šalies makroekonomin÷ situacija BPD įgyvendinimo laikotarpiu, lyginant su
prognozuotu scenarijumi laikotarpio pradžioje (BPD prognozuojami makroekonominiai
rodikliai)?

5.
(13.1.2.)

Kokie pokyčiai įvyko atskiruose ūkio sektoriuose (planuoti/neplanuoti, teigiami/neigiami) ir
kaip jie įtakojo BPD įgyvendinimą?

6.
(13.1.3.)
7.
(13.1.3.)
8.
(13.2.3.2.)

Kaip pasikeit÷ BPD konteksto rodikliai (pokyčių priežastys)?
Kokią įtaką pasikeitusi šalies socialin÷ ir ekonomin÷ situacija tur÷jo BPD tikslams?
Kaip pasikeit÷ socialin÷ ir ekonomin÷ situacija Lietuvoje, lyginant su kitomis ES valstyb÷mis
makroekonominiame ir ūkio sektorių lygyje (išanalizuoti teigiamus/neigiamus pokyčius)?

Poveikis
Nr.

Vertinimo klausimas

9.
(13.2.3.)

Koks ES struktūrinių fondų poveikis atskiriems ūkio sektoriams, kokiam ūkio sektoriui
struktūrinių fondų parama pagal BPD tur÷jo didžiausią/mažiausią poveikį ir kod÷l?

10.
(13.2.5.)

Kokie tik÷tini BPD investicijų ilgalaikiai socialiniai ir ekonominiai padariniai?

Efektyvumas
Nr.

Vertinimo klausimas

11.
(13.2.4.)

Kaip skiriasi investicijų efektyvumas pagal atskirus ūkio sektorius ir pagal atskirus ES
struktūrinius fondus (sąnaudų ir rezultato santykis)? Ar galima buvo pasiekti geresnių
rezultatų ?

1.3. Vertinimo pagrindas
Šio ex-post vertinimo metu pagrindinis d÷mesys yra skiriamas viešosios politikos (BPD) poveikio
vertinimui ir siekiama atsakyti į klausimą, kokia apimtimi viešoji politika paveik÷ ir pakeit÷
pradinę situaciją (konkrečiai BVP).
Svarbiausias tikslas yra įvertinti Bendrojo programavimo dokumento poveikį. Net jei pastebimas
pageidaujamas poveikis, jis tur÷tų būti vertinamas ir kaip atsiradęs d÷l bendro poveikio, kurį
suk÷l÷ nebūtinai (ne vien) atitinkamos viešosios politikos programos. Sukelti poveikį gal÷jo kiti
veiksniai, tokie kaip:
•

Savaiminis efektas. Efektas, kuris bet kuriuo atveju būtų atsiradęs, pavyzdžiui, d÷l
investicijų, kurios buvo suplanuotos anksčiau;
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•

Poslinkio (neutralizavimo) efektas. Efektas, pasiektas tikslin÷je teritorijoje kitos erdv÷s
sąskaita, pavyzdžiui, eksporto padid÷jimas iš pageidaujamos teritorijos pakeit÷ eksportą
iš kaimynin÷s teritorijos;

•

Pakeitimo efektas. Efektas, pasiektas tiesiogin÷s tikslin÷s grup÷s subjektų
nepageidaujamo poveikio kitiems subjektams sąskaita, pavyzdžiui, kai finansin÷ parama
eksportuotojams atitrauk÷ viešuosius išteklius, skiriamus subjektams, kurie tiekia
produkciją vietinei rinkai;

•

Netiesioginiai padariniai. Be tiesioginių programos pasekmių yra galimos ir netiesiogin÷s
(arba daugiklio) pasekm÷s. Netiesioginiai padariniai – tai socialiniai-ekonominiai pokyčiai,
atsiradę
netiesiogiai
d÷l
vykdomos
intervencijos.
Netiesioginiai
padariniai
(teigiami/neigiami) apima tik intervencijos rezultatus ir poveikį. Ši sąvoka nevartojama
intervencijos produktams apibūdinti. Netiesioginiai padariniai daugiausiai atsiranda d÷l
pajamų daugiklio bei pasiūlos pus÷s daugiklio1.

Dažniausiai naudojamas būdas išsiaiškinti galutinį politikos poveikį yra priešingos
(counterfactual) situacijos įvertinimas. Įvertinant priešingą situaciją (konkrečiu atveju pradinį
scenarijų, pašalinant BPD veiksnį), naudojamas HERMIN metodika grįstas ekonometrinis modelis.
Kiti uždaviniai yra atlikti rezultatyvumo bei efektyvumo analizę, vertinant, ar poveikis atitinka
iškeltus tikslus ir ar buvo pasiektas efektyviai.
Rezultatyvumas vertinamas lyginant faktinę situaciją su pradine situacija (kokia procentine
dalimi pakito pradin÷ situacija lyginant su programavimo etape numatytu rodikliu), o
efektyvumas vertinamas lyginant finansinių ind÷lių ir poveikio santykio skaičiavimo rezultatus
skirtinguose ūkio sektoriuose, BPD prioritetuose ar kitose valstyb÷se - struktūrinių fondų paramos
gav÷jose.
1.4. Vertinimo metodai
Antrinių šaltinių analiz÷
Atliekant vertinimą naudoti įvairūs duomenų šaltiniai. Pagrindiniai iš jų:
•

Bendrasis programavimo dokumentas;

•

Bendrojo programavimo dokumento priedas;

•

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategija ir veiksmų
programos;

•

Finansų ministerijos ir kitų sanglaudos politikos įgyvendinimo sistemos institucijų
parengtos vertinimo ataskaitos;

•

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s duomenys;

•

EUROSTAT duomenys (tiesiogiai ir per AMECO prieigą)2;

•

Teoriniai ir tiriamieji darbai susijusiose srityse;

•

Finansų ministerijos planuotų ir faktinių mok÷jimų duomenys 2004-2006 m. ir 20072013 m. programavimo periodams.

1

ES Programų Lietuvoje vertinimo gair÷s. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2006 m.
Modeliavimo veikloms atlikti bus naudojami 1995-2007 m. statistiniai duomenys. Kitoms vertinimo veikloms atlikti naudojami
statistiniai duomenys atitiks BPD įgyvendinimo periodą (t.y. 2004 – 2008 m.). Esant 2008 m. statistinių duomenų trūkumui bus
remiamasi 2007 m. duomenimis.
2
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Lyginamoji analiz÷ (Benchmark cases)
Siekiant atlikti vertinimo užduotis, susijusias su poveikio ir efektyvumo kriterijaus taikymu, bus
naudojamas lyginamosios analiz÷s metodas. Šis metodas taip pat vadinamas „lyginimu pagal
gaires“ (Benchmark cases). Lyginamosios analiz÷s metodas taikomas siekiant palyginti
struktūrinių fondų poveikį tarp skirtingų ES valstybių ir Lietuvos bei pamatuoti efektyvumą.
Ekspertų grup÷s metodas (expert panel)
Vertinimo metu sudarytos ekspertų grup÷s. Šis metodas naudotas sprendžiant specifinius ūkio
sektorių raidos analiz÷s klausimus bei atliekant makroekonominių veiksnių ir jų kaitos poveikio
BPD tikslams analizę.
Ekonometrinis modeliavimas ir Lietuvos makroekonomin÷s politikos modelis (HERLIT)
Siekiant atlikti ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimą pagal
numatytus rezultatyvumo, poveikio ir efektyvumo kriterijus, paslaugų teik÷jas taik÷
ekonometrinio modeliavimo metodą, grįstą HERLIT3 modeliu.
Ataskaitos prieduose pateikiami HERLIT modelio teoriniai ir metodologiniai principai, empirinio
(praktinio) tyrimo eiga, kitų praktinių tyrimų apžvalga, HERLIT modelio struktūra bei
reikalavimai duomenims.

3

HERLIT – specialiai šiam vertinimui sukurtas ekonometrinis makromodelis Lietuvai. HERLIT modelis yra sukurtas vertintojo
pagrindinio eksperto dr. John Bradley ir atitinka HERMIN modelio teorinius ir metodologinius principus (1 priede pateikiamas
“Lietuvos ekonomikos HERLIT modelis: aprašymas ir instrukcija”).
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II. Lietuvos socialin÷s ir ekonomin÷s situacijos pokyčių
2004-2008 m. vertinimas
2.1. Lietuvos makroekonomin÷s situacijos BPD įgyvendinimo laikotarpiu kaitos lyginant su
prognozuotu scenarijumi laikotarpio pradžioje analiz÷
Šios vertinimo dalies tikslas - atsakyti į klausimą, kokia buvo Lietuvos makroekonomin÷s
situacijos kaita BPD įgyvendinimo laikotarpiu, lyginant su prognozuotu scenarijumi laikotarpio
pradžioje. Siekiant atsakyti į šį klausimą, atlikta išsami atitinkamo laikotarpio (2001–2008 m.)
makroekonomin÷s raidos analiz÷, o šios analiz÷s rezultatai palyginti su BPD pateikiamomis
prielaidomis ir prognoz÷mis. Šioje dalyje taip pat yra vertinamas BPD laikotarpio pradžioje
nustatytų prielaidų pagrįstumas ir paaiškinamos objektyvios priežastys, jeigu prielaidos
nepasitvirtino.
Makroekonomin÷s situacijos kaitos analiz÷ atlikta BPD (taip pat BPD priede, ex-ante BPD
vertinime, BPD įgyvendinimo ataskaitose) įvardintų makroekonominių rodiklių ir tendencijų
struktūros pagrindu, suskirstant skyrių į teminius blokus:
1.

Bendrojo vidaus produkto kaita (taip pat lyginama su ES vidurkiu);

2.

Galutinio vartojimo išlaidų kaita;

3.

Bendrųjų vidaus investicijų kaita;

4.

Infliacijos kaita (taip pat lyginama su ES vidurkiu);

5.

Darbo našumo kaita (taip pat lyginama su ES vidurkiu);

6. Vienetinių darbo j÷gos sąnaudų did÷jimo ir vidutinio m÷nesinio darbo užmokesčio
kaita (taip pat lyginama su ES vidurkiu)
7.

Užimtumo ir nedarbo kaita (taip pat lyginama su ES vidurkiu);

8.

Prekių ir paslaugų balanso kaita;

9.

Valstyb÷s skolos kaita;

10. Bendrojo nacionalinio biudžeto pajamų kaita;
11. Bendrojo nacionalinio biudžeto išlaidų kaita;
12. Biudžeto deficito kaita.
Struktūrizavimas į teminius blokus leidžia vertinimo metu iš plataus makroekonominio konteksto
susikoncentruoti į pagrindines makroekonomines temas, kurios buvo aktualiausios BPD
programavimo laikotarpiu.
Faktiniai statistiniai duomenys surinkti iš Lietuvos statistikos departamento ir Eurostat.
Vertinimo metu taip pat atliktas tarptautinis makroekonominių rodiklių palyginimas su ES
rodikliais. Palyginimui naudojamos ES-15 ir ES-27 reikšm÷s. BPD programavimo laikotarpiu ES
vidurkiu buvo laikomas ES-15 vidurkis, šiuo metu ES vidurkis yra laikomas ES-27 vidurkis.
Palyginimo rezultatai apibendrinti lentel÷je šios dalies pabaigoje.
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2.1.1. Bendrojo vidaus produkto kaitos analiz÷
2004-2008 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) įgyvendinimo laikotarpiu bendrasis
vidaus produktas išaugo nuo 61,7 mlrd. Lt 2004 m. iki 80,6 mlrd. Lt 2008 metais. Lietuvos ir kitų
Baltijos valstybių ekonomikos bumą l÷m÷ veiksnių derinys: pamin÷tina visiškai atsiv÷rusi ES
rinka, kreditavimo nulemtas spartus bendrųjų investicijų, vidaus vartojimo augimas, struktūrinių
fondų investicijos.
Faktin÷ Lietuvos ūkio ekonomikos pl÷tra viršijo BPD pateiktas prognozes, tačiau BPD pateiktos
prognoz÷s prielaidos (d÷l stabilios makroekonomin÷s aplinkos, išor÷s veiksnių įtakos, augančio
eksporto, investicijų ir vidaus vartojimo) pasitvirtino.
Lietuvos BVP, tenkančio vienam gyventojui (perkamosios galios standartais), santykis su ES
vidurkiu išaugo nuo 50,5 proc. 2004 m. iki 60,6 proc. 2008 metais.
Lentel÷ 1. Lietuvos ir ES BVP, tenkančio vienam gyventojui (perkamosios galios standartais), skirtumai
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100
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2008 m.
Lietuva

BVP
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vidurkis

Rodiklis

Lietuva

2004 m.

didelis

Šaltinis: Eurostat

Nors skirtumas maž÷jo sparčiai, tačiau jis vis dar išlieka didelis ir dar padid÷s Lietuvos ūkio
nuosmukio kontekste, kadangi žymus BVP kritimas ES mastu n÷ra planuojamas.
Nepaisant BPD pateiktas prognozes viršijusio Lietuvos BVP augimo, Lietuvos BVP vis dar labai
skiriasi nuo ES vidurkio.

2.1.2. Galutinio vartojimo išlaidų kaitos analiz÷
Galutinio vartojimo išlaidų santykis su BVP 2004 m. sudar÷ 84,4 procento. 2008 m. šis santykis
buvo beveik toks pats – 84,2 proc. BPD buvo prognozuotas galutinio vartojimo išlaidų santykio su
BVP maž÷jimas, prognozę grindžiant prielaida, kad lyginamosios išlaidų galutiniam vartojimui
dalies maž÷jimą tur÷tų lemti did÷jančios privačios santaupos ir investicijos, kurios priklausys nuo
pokyčių planuojant savo l÷šas namų ūkiui ir finansinių bei kapitalo rinkų efektyvumo padid÷jimo.
BVP prognoz÷ iš esm÷s nepasitvirtino, kadangi:
-

augančio vidaus vartojimo kontekste padid÷jo namų ūkių vartojimo išlaidų lyginamoji
dalis BVP;

-

namų ūkio vartojimo išlaidų augimas buvo didesnis nei bendrųjų vidaus investicijų;

-

namų ūkių vartojimo išlaidų lyginamosios dalies padid÷jimas eliminavo valdžios sektoriaus
vartojimo išlaidų lyginamosios dalies sumaž÷jimą.
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Apibendrinant daroma išvada, kad lauktas privačių santaupų ir investicijų did÷jimas
nepasireišk÷, tačiau augantis vidaus vartojimas buvo tapęs vienu pagrindinių ekonomin÷s pl÷tros
variklių.
2.1.3. Bendrųjų vidaus investicijų kaitos analiz÷
Bendrųjų vidaus investicijų santykis su BVP 2004–2008 m. laikotarpiu išaugo nuo 22,7 proc. iki
27,1 proc. (2007 m. šis santykis sudar÷ net 30,5 proc.).
BPD prognozuotas bendrųjų vidaus investicijų santykio su BVP augimas grindžiamas prielaida, kad
padid÷jusi vidaus paklausa tur÷s svarbią reikšmę palaikant ekonominį augimą – vartojimas ir
investicijos irgi tur÷tų padid÷ti. Taip pat teigta, kad naujos vidaus skolinimosi galimyb÷s ir
struktūrinių fondų parama tur÷tų sukurti verslo aplinką, palankią investicijoms did÷ti. Šie
teiginiai pasitvirtino. Visiškai atsiv÷rusi ES rinka, eksporto galimyb÷s ir vidaus vartojimas,
kreditavimas ir struktūrinių fondų parama sąlygojo spartų bendrųjų investicijų augimą.
Tačiau 2008 m. prasidedant recesijai, bendrųjų vidaus investicijų santykis su BVP žymiai
sumaž÷jo, lyginant su 2007 metais. Finansų ministerija ir ateityje prognozuoja jų maž÷jimą
2009 metais.
2.1.4. Infliacijos kaitos analiz÷
Vidutin÷ metin÷ infliacija 2004–2008 m. laikotarpiu išaugo nuo 1,2 proc. iki 10,9 proc., t. y.
Lietuvoje, kaip ir kaimynin÷se Baltijos valstyb÷se, ekonomikos pakilime sparčiai augo ir
infliacija.
BPD pateikta infliacijos prognoz÷ buvo grindžiama efektyvesnio Lietuvos ekonominio potencialo
naudojimo, produktyvumo bei vidutinio m÷nesinio darbo užmokesčio padid÷jimo prielaidomis ir
d÷l to buvo numatomas nedidelis infliacijos lygio pakilimas. Nors BPD buvo numatytos logiškai
pagrįstos infliacijos tendencijos, infliacijos reiškiniai pasireišk÷ v÷liau – sąnaudų did÷jimas (visų
pirma, susijęs su išoriniais energetinių išteklių kainų augimo veiksniais) bei paklausos augimo
sudarytos galimyb÷s augančias sąnaudas įtraukti į prekių kainas palaipsniui didino infliaciją, kas
buvo įvardijama viena pagrindinių priežasčių, kod÷l 2007 m. Lietuvoje nebuvo įvestas euras.
Infliacijos lygį mažinti prad÷jo tik recesija – finansų institucijos prognozuoja apie 5 proc.
infliaciją 2009 m. ir nežymią defliaciją 2010 metais.
Lyginant su ES vidurkiu, infliacijos skirtumas 2004 m. buvo didelis teigiama Lietuvai prasme,
2008 m. - didelis neigiama Lietuvai prasme. Auganti Lietuvoje infliacija jau 2005 m. viršijo ES ir
Euro zonos vidurkį. Žymiai 2008 m. padid÷jusi infliacija Lietuvoje net tris kartus viršijo ES
vidurkį:
Lentel÷ 2. Lietuvos ir ES infliacijos skirtumai
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Šaltinis: Eurostat
4

Tarp ES šalių metodologiškai suderinti vartotojų kainų indeksai.
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Nors analizuojamu laikotarpiu Lietuvos infliacija iš mažesn÷s už ES vidurkį pasikeit÷ į žymiai
didesnę už ES vidurkį bei viršijo BPD pateiktas prognozes, recesijos laikotarpiu Lietuvos finansų
institucijos prognozuoja reikšmingą jos sumaž÷jimą 2009 m. ir net nežymią defliaciją 2010
metais.

2.1.5 Darbo našumo kaitos analiz÷
BPD įgyvendinimo laikotarpiu darbo našumas arba BVP, tenkantis vienam užimtajam
(perkamosios galios standartais), išaugo nuo 53,3 proc. iki 60,8 proc. ES vidurkio.
Lentel÷ 3. Lietuvos ir ES darbo našumo skirtumai
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Ekonomikos pl÷trą daugiausia lemia darbo našumo ir darbuotojų skaičiaus augimas. Analizuojamu
laikotarpiu ekonomikos pl÷tra būtent ir buvo paremta darbo našumo augimu.
Nepaisant didelio augimo, Lietuvos darbo našumo lygis, lyginant su ES vidurkiu, vis dar išlieka
žemas, o, pavyzdžiui, nuo Airijos atsilieka daugiau nei du kartus. Skirtumas, lyginant su ES
vidurkiu, tur÷tų dar padid÷ti Lietuvos ūkio nuosmukio laikotarpiu, kadangi 2009 m. tikimasi
darbo našumo sumaž÷jimo. Finansų ministerija prognozuoja 10,5 proc. realų BVP smukimą, o
užimtumas tur÷tų sumaž÷ti 7,1 procento.
2.1.6. Vienetinių darbo j÷gos sąnaudų did÷jimo ir vidutinio m÷nesinio darbo užmokesčio kaitos
analiz÷
Vienetinių darbo j÷gos sąnaudų did÷jimas (proc.) skaičiuojamas kaip santykio tarp vienam
darbuotojui tenkančios kompensacijos (galiojusiomis kainomis) ir vieno užimtojo sukurto BVP
(galiojusiomis kainomis) augimo norma ir parodo, kaip kinta darbo j÷gos veiksnio dalyvavimas
kuriant prid÷tinę vertę.
2004 m. vienetinių darbo j÷gos sąnaudų did÷jimas sudar÷ 0,8 proc., o v÷lesniais analizuojamo
laikotarpio metais rodiklio reikšm÷ svyravo. Atsiv÷rusios ES darbo rinkos ir kitų priežasčių
sąlygotas darbo užmokesčio augimas jau 2006 m. susilygino su nominalaus darbo našumo augimu.
Tai atspindi net 3,4 proc. vienetinių darbo j÷gos sąnaudų did÷jimas 2006 metais.
Tačiau prasid÷jus recesijai, jau 2008 m. vienetinių darbo j÷gos sąnaudų did÷jimas (prognostiniais
duomenimis) sumaž÷jo iki 0,2 proc.
Lyginant su ES vidurkiu, 2004 m. šio makroekonominio rodiklio skirtumas vertintinas kaip didelis.
Jeigu laikotarpio pradžioje santykis tarp vienam darbuotojui tenkančios kompensacijos ir vieno
užimtojo sukurto BVP Lietuvoje did÷jo daugiau negu ES (tiksliau, ES jis net maž÷jo), tai
laikotarpio pabaigoje pokyčiai buvo priešingi.
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Lentel÷ 4. Vienetinių darbo j÷gos sąnaudų did÷jimo skirtumai
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2008 m. duomenimis Lietuvos vienetinių darbo j÷gos sąnaudų did÷jimo rodiklio skirtumas nuo ES
vidurkio taip pat vertintinas kaip didelis, tačiau, atsižvelgus į Lietuvos tarptautinio
konkurencingumo išlaikymo svarbą recesijos metais, šis skirtumas laikomas kaip pranašumas.
Su darbo j÷gos veiksnio dalyvavimu, kuriant prid÷tinę vertę, labai susijęs darbo užmokesčio
did÷jimas. 2006 m. BPD įgyvendinimo ataskaitoje teigiama, kad, Eurostat duomenimis, Lietuvos
vidutinis darbo užmokestis žymiai skiriasi nuo ES–25 vidurkio. Vis d÷lto analizuojamu laikotarpiu
darbo užmokestis labai sparčiai did÷jo ir šis augimas, pradedant 2006 m., sudar÷ 20 ir daugiau
procentų per metus. Darbo užmokesčio augimas jau 2006 m. susilygino su nominalaus darbo
našumo augimu. Tačiau dabartin÷s recesijos metu Finansų ministerija prognozuoja 4,4 proc.
vidutinio darbo užmokesčio smukimą 2009 m. ir 5 proc. smukimą – 2010 metais.
2.1.7. Užimtumo ir nedarbo kaitos analiz÷
Vidutinis metinis nedarbo lygis 2004 m. siek÷ 11,4 proc. ir iki 2007 m. maž÷jo. Ypač žymus
nedarbo lygio sumaž÷jimas buvo 2006 ir 2007 m. Nedarbo lygio maž÷jimą l÷m÷ tiek ekonomikos
augimas, tiek emigracijos procesai. ES šalių atsiv÷rimas darbo j÷gai iš Lietuvos suk÷l÷
kvalifikuotų, o v÷liau – ir nekvalifikuotų darbuotojų trūkumą.
2008 m. vidutinis metinis nedarbo lygis v÷l išaugo (iki 5,8 proc.). Prasid÷jus recesijai Finansų
ministerija prognozuoja, kad vidutinis metinis nedarbo lygis 2009 m. ir 2010 m. did÷s atitinkamai
iki 13,5 ir 15,4 proc., t. y., nedarbo lygis grįžtų į 2001–2002 m. lygį su visomis kitomis
neigiamomis ekonomin÷mis ir socialin÷mis pasekm÷mis. Eurostat duomenimis, ES po gamybos
apimčių smukimo paskutiniais m÷nesiais nedarbo lygis taip pat išaugo ir 2009 m. vasarį euro
zonoje ir ES-27 pasiek÷ atitinkamai 8,2 proc. ir 7,6 procento.
BPD prognoz÷je nurodytos nedarbo lygio tendencijos buvo gana artimos faktiniams pokyčiams.
Lyginant su ES vidurkiu, nedarbo lygio skirtumas 2004 m. buvo vidutinis (neigiama Lietuvai
prasme), v÷lesniais analizuojamo laikotarpio metais įgavo teigiamą Lietuvai prasmę (Lietuvos
nedarbo lygis tapo mažesnis už ES vidurkį).
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Lentel÷ 5. Palyginimas su ES vidurkiu

8,1

Bendrasis užimtumo did÷jimas
(dirbančių gyventojų skaičiaus
pokytis per metus), %

0,0

0,8

Bendrasis užimtumo lygis5, %

61,2

64,8

Skirtumas

Skirtumas

9,0

vidutinis

5,8

7,1

7,0

mažas

0,7

didelis

2,9*

1,6*

1,8*

vidutinis

mažas

64,9*

67,0*

65,4*

mažas

63,0

Lietuva

ES-27
vidurkis

11,4

2008 m.
ES-15
vidurkis

Nedarbas, %

ES-27
vidurkis

Rodiklis

ES-15
vidurkis

Lietuva

2004 m.

Šaltinis: Eurostat
* nurodyti duomenys yra 2007 metų.

BPD su ES vidurkiu taip pat lygintas ir bendrasis užimtumo did÷jimas, kuris rodo dirbančių
gyventojų skaičiaus pokytį per metus (proc.). Stojimo į ES metais dirbančiųjų gyventojų skaičius
nepadid÷jo, tačiau v÷lesniais metais Lietuvos bendrasis užimtumo did÷jimas pralenk÷ ES vidurkį,
nepaisant fakto, kad užimtumas prad÷jo sparčiau augti ir ES lygiu. Bet recesijos laikotarpiu
Finansų ministerija prognozuoja, kad 2009 m. užimtųjų skaičius žymiai sumaž÷s (prognozuojamas
virš 100 tūkst. užimtųjų sumaž÷jimas).
2004–2008 m. laikotarpiu Lietuvoje taip pat augo ir bendrasis užimtumo lygis, rodantis dirbančių
asmenų dalį visoje 15–64 m. amžiaus gyventojų grup÷je (proc.). Vis d÷lto, Lietuva nepasivijo ES
vidurkio – skirtumas buvo ir išliko mažas.
Nors nedarbo rodikliai 2005-2008 m. buvo geresni už ES vidurkį, tačiau recesijos laikotarpiu
dabar skaičiuojama, kad Lietuvos vidutinis metinis nedarbo lygis 2009 m. nedarbo lygis gali grįžti
į 2001–2002 m. lygį.
2.1.8. Prekių ir paslaugų balanso kaitos analiz÷
2004 m. prekių ir paslaugų deficitas sudar÷ 7 proc. nuo BVP, o 2008 m. – jau 10,5 proc. nuo BVP.
2007 m. prekių ir paslaugų deficitas pakilo net iki 13,4 proc. nuo BVP.
BPD pateikta prognoz÷ pasitvirtino tik iki 2005 m. (imtinai) ir buvo paremta prielaida, kad
pasaulinių naftos kainų pokyčiai, euro ir dolerio keitimo kurso svyravimai eksporto augimo
tempus gali padaryti šiek tiek nuosaikesnius. Teigta, kad padid÷jus vidaus paklausai gali padid÷ti
importo lygis, o tai neigiamai paveiktų einamosios sąskaitos balansą, kuris tur÷tų padid÷ti nuo
5,3 proc. BVP 2002 m. iki 6 proc. BVP 2006 metais. Tačiau 2006 m. faktinis prekių ir paslaugų
deficitas pakilo iki 10,3 proc. BVP. Manoma, kad buvo pervertintas vidaus santaupų did÷jimas
arba išlaidų galutiniam vartojimui dalies maž÷jimas BVP. Išlaidų galutiniam vartojimui faktinis
sumaž÷jimas buvo nežymus. Tai l÷m÷ padid÷jusi namų ūkių vartojimo išlaidų lyginamoji dalis
BVP, augant vidaus vartojimui.
Jau 2006 m. BPD įgyvendinimo ataskaitoje buvo pasteb÷ta, kad, Lietuvos ekonomikai esant
mažai ir atvirai, spartus vidaus paklausos augimas pirmiausia lemia importo ir einamosios
sąskaitos deficito did÷jimą. 2006 m. Lietuvos ekonomika užbaig÷ sparčios pl÷tros etapą, o
5

Bendrasis užimtumo lygis – dirbančių asmenų dalis visoje 15–64 m. amžiaus gyventojų grup÷je, %.
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l÷t÷jant eksporto augimui ir toliau klestint importui, padid÷jo prekių ir paslaugų balanso
deficitas. Pasitvirtino teoriniai teiginiai, kad valstyb÷s ekonomikoje (ypač mažoje atviroje)
pakilimas iš vidaus vartojimo ilgai negali būti, nes did÷jantis prekių ir paslaugų balanso deficitas
ilgainiui pakenkia pačiai vidaus rinkai. Pad÷tį sunkino ir tai, kad importo did÷jimą skatino tiek
did÷jančios namų ūkių pajamos ir augančios įmonių investicijos, tiek ES parama, o eksporto
konkurencingumą prad÷jo veikti spartus gamybos išteklių kainų augimas.
2008 m. prekių ir paslaugų deficitas (proc. BVP) sumaž÷jo beveik iki 2006 m. lygio. Tai l÷m÷
sumaž÷jusi vidaus paklausa bei paspart÷jusi eksporto pl÷tra. Prognozuojama, kad deficitas ir
toliau maž÷s. Manoma, kad tai vyks maž÷jant tiek eksporto, tiek importo apimtims. Pirmiausiai
importą mažins maž÷janti vidaus paklausa ir atpigę energijos ištekliai. Eksportą tur÷tų sumažinti
nukritęs konkurencingumas bei Lietuvos eksporto rinkų (tiek Vakarų, tiek Rytų) recesija.
Manoma, kad užsienio prekybos nuosmukis truks mažiausiai iki 2010 metų.
2.1.9. Valstyb÷s skolos kaitos analiz÷
Valstyb÷s skolos ir BVP santykis 2004 m. sudar÷ 19,4 proc., o 2008 m. – jau tik 15,6 procento.
BPD pateikta valstyb÷s skolos ir BVP santykio maž÷jimo prognoz÷. Tik÷tasi, kad iki 2005 m.
pabaigos valstyb÷s skolos ir BVP santykis sumaž÷s 2,7 proc. punkto. O faktinis sumaž÷jimas
sudar÷ 4,6 proc. punkto. 2006 m. BPD įgyvendinimo ataskaitoje teigiama, kad valdžios sektoriaus
deficito ir skolos lygis yra vienas mažiausių tarp ES šalių.
Skolos ir BVP santykio maž÷jimą daugiausiai l÷m÷ spartus nominalaus BVP augimas bei
maž÷jantis biudžeto deficitas. Valstyb÷s skola nominalia verte visu analizuojamu laikotarpiu
augo, o 2005–2007 m. laikotarpiu gana sparčiai – 9 proc. ir daugiau.
Prasid÷jus recesijai, remiantis Finansų ministerijos prognoz÷mis, realus BVP sumaž÷jimas bus
10,5 proc., o biudžeto deficito augimas artimiausiais recesijos metais tur÷tų lemti valstyb÷s
skolos ir BVP santykio padid÷jimą.
2.1.10. Bendrojo nacionalinio biudžeto pajamų kaitos analiz÷
Bendrojo nacionalinio biudžeto pajamų santykis su BVP nuo 31,8 proc. 2004 m. išaugo iki
34 proc. 2008 m.
BPD pateiktos bendrojo nacionalinio biudžeto pajamų santykio su BVP tendencijos vertinamos
kaip artimos faktiniams duomenims. Nors buvo tikimasi nacionalinio biudžeto įplaukų iš mokesčių
sumaž÷jimo 2004–2005 m., buvo prognozuojamas valdžios sektoriaus pajamų santykio su BVP
nuosaikus augimas. Faktiniai duomenys parod÷, kad 2004–2005 m. gyventojų pajamų mokesčio
įplaukų augimas viršijo nominalų BVP augimą. Ypač v÷lesni šio mokesčio tarifo mažinimai
parod÷, kad mokesčio naštos sumažinimas išplečia apmokestinamų pajamų bazę, tod÷l biudžeto
pajamų augimas sumaž÷ja tik nežymiai.
Visą 2005–2008 m. laikotarpį buvo stebimas valdžios sektoriaus pajamų ir BVP santykio augimas,
prie kurio prisid÷jo tiek tiesioginių, tiek netiesioginių mokesčių pajamų augimas.
Deja, prasid÷jusios recesijos sukeltos verslo problemos, mažmenin÷s prekybos nuosmukis,
did÷jantis nedarbo lygis jau ima atsiliepti biudžeto įplaukoms. Šios priežastys palaipsniui
neišvengiamai sunkins mokesčių surinkimą. Nepaisant nuo 2009 m. pradžios pakeistos mokesčių
sistemos, Finansų ministerijos duomenimis, 2009 m. sausio–vasario m÷nesiais į valstyb÷s biudžetą
įplauk÷ 389,6 mln. Lt pajamų mažiau nei prognozuota.
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2.1.11. Bendrojo nacionalinio biudžeto išlaidų kaitos analiz÷
Bendrojo nacionalinio biudžeto išlaidų santykis su BVP nuo 33,3 proc. 2004 m. išaugo iki
37,2 proc. 2008 metais.
BPD pateikta biudžeto išlaidų prognoz÷ yra panaši į biudžeto pajamų prognozę: po prognozuoto
biudžeto išlaidų ir BVP santykio sumaž÷jimo 2003 m., prognozuotas nežymus šio santykio
augimas v÷lesniais metais.
Faktiniai duomenys rodo, kad 2004–2006 m. biudžeto išlaidų augimas neviršijo BVP nominalaus
augimo, tačiau 2007–2008 m. biudžeto išlaidos augo sparčiau nei BVP. Prie šio augimo labiausiai
prisid÷jo socialinių išmokų augimas, o 2008 m. – ir valstyb÷s politikų, teis÷jų, valstyb÷s
pareigūnų ir valstyb÷s tarnautojų pareigin÷s algos bazinio dydžio padidinimas apie 11 proc. iki
490 litų. 2008 m. socialin÷s srities išlaidų žymų augimą l÷m÷ Seimo priimti sprendimai, padidinę
socialines išlaidas.
Sumažęjus biudžeto įplaukoms bei susidūrus su nepriimtino fiskalinio deficito gr÷sme, naujajai
Vyriausybei teko priimti sprendimą mažinti viešąsias išlaidas. Be to, Finansų ministerija numato
siūlyti sprendimus, dar labiau sugriežtinančius išlaidų politiką, įskaitant valstyb÷s tarnautojų
darbo užmokestį.
2.1.12. Biudžeto deficito kaitos analiz÷
2004 m. biudžeto deficitas sudar÷ 1,5 proc. BVP, 2008 m. siek÷ net 3,2 proc. BVP.
BPD minima atsargi biudžeto politika, prisidedanti prie makroekonominio stabilumo užtikrinimo.
Iš BPD pateiktos prognoz÷s galima spręsti, kad didesnių biudžeto svyravimų nebuvo tikimasi, o
sparti ekonomikos pl÷tra ir teigiamas jos poveikis viešiesiems finansams leido pasiekti ir išlaikyti
minimalų biudžeto deficitą – 2005 m. biudžeto deficitas buvo sumaž÷jęs net iki 0,5 proc. BVP, o
2006 m. – iki 0,4 procento.
Viena iš maž÷jimo priežasčių taip pat buvo s÷kmingas nacionalinio biudžeto pajamų plano
vykdymas, kuris net suk÷l÷ abejonių d÷l biudžeto pajamų planavimo (d÷l mažesnių biudžeto
pajamų).
2006 m. BPD įgyvendinimo ataskaitoje teigiama, kad valdžios sektoriaus deficito ir skolos lygis
yra vienas mažiausių tarp ES šalių ir reikšmingai mažesnis už Mastrichto sutartyje numatytas
referencines reikšmes. Tačiau recesijos etape šiuo metu išaugęs ir toliau augantis biudžeto
deficitas laikomas vieninteliu kriterijumi, kurio Lietuva netenkins siekiant įsivesti eurą. Jeigu
planuojama, kad 2010 m. infliacija sumaž÷s iki reikiamo pagal Mastrichto sutartį skaičiuojamo
dydžio, tai prognozuojamas biudžeto deficitas gali siekti iki 4,5 proc. BVP 2009 m. ir apie 5 proc.
BVP 2010 metais.
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2.1.13. Suvestinis pagrindinių Lietuvos ir ES skirtumų įvertinimas
Suvestinis pagrindinių Lietuvos ir ES skirtumų įvertinimas pateiktas lentel÷je. Kaip pasikeit÷ Lietuvos situacija 2008 m., lyginant su 2004 m.,
apibendrinta po lentele pateiktame komentare.
Lentel÷ 6. Lietuvos ir ES skirtumų įvertinimas

BVP

Nedarbas, %

Darbo
našumas, %

Vienetinių
darbo j÷gos
sąnaudų
did÷jimas, %

50,5

11,4

53,3

0,8

113,2

8,1

110,9

-0,9

100

9,0

100

-1,4

didelis

didelis

didelis

didelis

60,6

5,8

60,8

0,2

110,5

7,1

109,4

1,4

100

7,0

100

1,6

Skirtumas

ES-27
vidurkis

ES-15
vidurkis

Lietuva

2008 m.
Skirtumas

ES-27
vidurkis

ES-15
vidurkis

Rodiklis

Lietuva

2004 m.

didelis

mažas

didelis

didelis (bet
teigiamas)

Skirtumo pokytis
per periodą:
did÷ja/ nekinta /
maž÷ja (teigiama/
neigiama prasm÷)
maž÷ja (teigiama)

Skirtumo pokyčio sparta /
tendencijos
Skirtumas maž÷jo sparčiai, tačiau šis
skirtumas tur÷tų padid÷ti Lietuvos ūkio
nuosmukio kontekste, nes n÷ra tik÷tina, kad
ES-27 realus BVP sumaž÷s.

maž÷ja (teigiama)

Analizuojamu laikotarpiu skirtumas sparčiai
sumaž÷jo (rodiklis netgi tapo geresnis už ES
vidurkį), tačiau prasid÷jusios recesijos
kontekste 2009 ir 2010 m. prognozuojamas
nedarbo lygio augimas atitinkamai iki 13,5
ir 15,4 proc., t. y. būtų sugrįžta į 2001–2002
m. lygį.

maž÷ja (teigiama)

Analizuojamu laikotarpiu skirtumas maž÷jo
sparčiai, tačiau šis skirtumas tur÷tų
padid÷ti d÷l Lietuvos ūkio nuosmukio, nes
n÷ra tik÷tina, kad ES-27 realus BVP
sumaž÷s.

Jeigu laikotarpio pradžioje santykis tarp
vienam darbuotojui tenkančios
pasikeit÷ į priešingą pusę kompensacijos ir vieno užimtojo sukurto
(teigiama (kriz÷s metu)) BVP Lietuvoje did÷jo žymiau nei ES
(tiksliau, ES jis net maž÷jo), tai laikotarpio
pabaigoje pad÷tis tapo priešinga.
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Infliacija, %

Bendrasis
užimtumo
did÷jimas
(dirbančių
gyventojų
skaičiaus
pokytis per
metus), %

Bendrasis
užimtumo
lygis6, %

1,2

0,0

61,2

-

0,8

64,8

2,0

0,7

63,0

didelis
(bet
teigiamas
)

didelis

mažas

11,1

2,9*

64,9*

-

1,6*

67,0*

3,7

1,8*

65,4*

Skirtumas

ES-27
vidurkis

ES-15
vidurkis

Lietuva

2008 m.
Skirtumas

ES-27
vidurkis

ES-15
vidurkis

Rodiklis

Lietuva

2004 m.

didelis
(neigiamas)

vidutinis
(teigiamas)

mažas

Skirtumo pokytis
per periodą:
did÷ja/ nekinta /
maž÷ja (teigiama/
neigiama prasm÷)

Skirtumo pokyčio sparta /
tendencijos

Nors analizuojamu laikotarpiu Lietuvos
infliacija iš mažesn÷s už ES vidurkį pasikeit÷
pasikeit÷ į priešingą pusę į žymiai didesnę už ES vidurkį, recesijos
(neigiama)
kontekste Lietuvos finansų institucijos
prognozuoja žymų jos sumaž÷jimą - iki 5
proc. 2009 m. ir 2 proc. 2010 m.

2004 m. visai neaugęs,
v÷liau užimtumas augo
sparčiau nei ES
(teigiama)

maž÷ja (teigiama)

Užimtumas beveik visu analizuojamu
laikotarpiu did÷jo sparčiau nei ES vidurkis.
Vis d÷lto, įžengus į recesijos etapą,
Lietuvoje prognozuojamas žymus užimtųjų
skaičius sumaž÷jimas 2009 m.

Lietuvos bendrojo užimtumo lygis
analizuojamu laikotarpiu augo, tačiau
nepasivijo ES vidurkio, kuris taip pat šiuo
laikotarpiu augo. 2008 m. bendrasis
užimtumo lygis tur÷tų sumaž÷ti tiek
Lietuvoje, tiek ES. Lietuvoje
prognozuojamas tolesnis užimtųjų skaičiaus
maž÷jimas 2009 ir 2010 m.

Šaltinis: Eurostat
* nurodyti duomenys yra 2007 metų.

Analizuojamu laikotarpiu vienam gyventojui tenkančio BVP ir darbo našumo (vienam užimtajam tenkančio BVP) skirtumai tarp Lietuvos ir ES
vidurkio žymiai sumaž÷jo. Vidutinis metinis nedarbo lygis taip pat sumaž÷jo ir net buvo mažesnis už ES vidurkį.

6

Bendrasis užimtumo lygis – dirbančių asmenų dalis visoje 15–64 m. amžiaus gyventojų grup÷je, %.
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Lyginant su ES vidurkiu, žymiai sul÷t÷jo Lietuvos vienetinių darbo j÷gos sąnaudų did÷jimas7.
Atsižvelgus į Lietuvos tarptautinio konkurencingumo išlaikymo svarbą recesijos metais, šis
skirtumas laikytinas pranašumu.
Lietuvos bendrojo užimtumo lygis, matuojamas dirbančių asmenų dalimi visoje 15–64 m. amžiaus
gyventojų grup÷je (proc.), analizuojamu laikotarpiu augo, tačiau nepasivijo ES vidurkio, kuris
šiuo laikotarpiu taip pat augo. Deja, Eurostat dar n÷ra paskelbęs 2008 m. duomenų. 2008 m.
bendrasis užimtumo lygis tur÷tų sumaž÷ti tiek Lietuvoje, tiek visoje ES. Finansų ministerija
prognozuoja tolesnį vidutinio metinio užimtųjų skaičiaus maž÷jimą 2009 ir 2010 m.
Apibendrinant reik÷tų konstatuoti, kad nors skirtumas tarp esminių valstyb÷s ekonominį lygį
apibūdinančių rodiklių – BVP vienam gyventojui bei darbo našumo (vienam užimtajam tenkančio
BVP) – maž÷jo sparčiai (Lietuva vijosi ES vidurkį), tačiau net ir dabar likęs skirtumas vertintinas
kaip didelis ir dar padid÷s d÷l Lietuvos ūkio nuosmukio (kadangi n÷ra planuojamas žymus BVP
kritimas ES mastu). Nedarbo rodikliai visą 2005-2008 m. laikotarpį buvo geresni už ES vidurkį,
tačiau dabar skaičiuojama, kad recesijos metu Lietuvos vidutinis metinis nedarbo lygis 2009 ir
2010 m. did÷s atitinkamai iki 13,5 ir 15,4 proc., t. y., nedarbo lygis grįžtų į 2001–2002 m. lygį.
2.1.14. Suvestinis BPD pateiktų prielaidų įvertinimas
Šioje dalyje pateiktas BPD nurodytų prielaidų įvertinimas. Lentel÷je pateiktos analizuojamų
rodiklių prognozes įtakojusios BPD nurodytos prielaidos, jų pasitvirtinimo laipsnis ir, jei prielaida
nepasitvirtino, nepasitvirtinimą įtakojusios priežastys (tiek, kiek tai susiję su analizuojamų
rodiklių dinamika).
Lentel÷ 7. Suvestinis BPD pateiktų prielaidų įvertinimas
BPD pateiktos prielaidos
Lietuvos ūkio prognoz÷s grindžiamos prielaida, kad BPD
įgyvendinimo laikotarpiu Lietuvoje išliks esmin÷s
subalansuoto augimo ir pl÷tros sąlygos, t. y. stabili
makroekonomin÷ aplinka, pagrįsta tvirta pinigų, biudžeto ir
ekonomine politika.
Kitos prielaidos susijusios su išor÷s ekonomine aplinka.
Makroekonomin÷s Lietuvos prognoz÷s pagrįstos Europos
centrinio banko (ECB) numatomu ilgalaikiu BVP did÷jimo
tempu Europoje – apytikriai 2,2 % ir vidutiniais infliacijos
tempais, neviršijančias ECB nustatytų ribų. Prognoz÷s
grindžiamos prielaida, kad Europos ekonomin÷ pl÷tra vis
spart÷s po tam tikros stagnacijos 2001–2003 m. laikotarpiu.
Remiantis Europos Komisijos prognoz÷mis, artimiausius 3
metus Lietuva bus sparčiausiai auganti iš 25 išsipl÷tusios ES
valstybių narių – 2003 m. pasiekdama 6,6 %, o 2004 m. –
5,7 % BVP did÷jimą. Spartesnę ekonominę pl÷trą iš dalies
lemia išor÷s veiksniai, tokie kaip naftos kainos, tarptautinių
valiutų kursai, Lietuvos eksporto paklausa pagrindin÷se
šalyse, į kurias Lietuva eksportuoja prekes (tai savo ruožtu

Prielaidos pasitvirtinimo laipsnis (jei prielaida
iš esm÷s nepasitvirtino, taip pat
nepasitvirtinimo priežastys)
Prielaida pasitvirtino, makroekonomin÷ aplinka
laikotarpiu iki 2007 m. buvo stabili.

Kaip ir buvo prognozuota, Europos ekonomin÷
pl÷tra tapo spartesn÷ - 2006 m. pasiekto piko
metu ES-15 augimo realus prieaugis sudar÷ 2,9
proc. Prielaida d÷l infliacijos ES taip pat iš esm÷s
pasitvirtino – infliacija iki 2007 m. tik nežymiai
viršijo 2 proc., tiesa, 2008 m. šoktel÷jo iki 3,7
proc.
Lietuvos ūkio ekonomikos pl÷tra netgi viršijo EK
prognozes. Didele dalimi kreditavimo sukeltas
spartus bendrųjų investicijų ir vidaus vartojimo
augimas 2003 metais l÷m÷ net 10,2 proc. BVP
prieaugį, tačiau v÷lesniais metais augimas kiek
sul÷t÷jo ir atsiliko tiek nuo Latvijos, tiek nuo
Estijos, tačiau toliau žymiai viršijo ES BVP

7

Šis rodiklis skaičiuojamas kaip santykio tarp vienam darbuotojui tenkančios kompensacijos (galiojusiomis kainomis) ir vieno užimtojo
sukurto BVP (galiojusiomis kainomis) augimo norma ir parodo, kaip kinta darbo j÷gos veiksnio dalyvavimas kuriant prid÷tinę vertę.
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BPD pateiktos prielaidos
lemia tų šalių ekonomin÷ būkl÷), ir pagrindin÷s tarptautin÷s
palūkanų normos8. Prognoz÷ grindžiama ir išor÷s veiksnių
stabilumu (t. y. tuo, kad nebus nei teigiamų, nei neigiamų
šokų).

Tik÷tina, kad ekonominį augimą Lietuvoje skatins tolesnis
eksporto did÷jimas, sparčiai did÷jančios investicijos ir
subalansuotu tempu did÷jantis vartojimas. Ekonominę veiklą
dar labiau skatins finansinių paslaugų suaktyv÷jimas ir
didesnis vartotojų bei juridinių asmenų skolinimasis.
Lietuvos įmon÷s tur÷tų imtis modernizavimo ir investicijų
projektų naudodamosi ilgalaik÷mis paskolomis. Lietuvos
įstojimas į ES labai paspartins ekonominį augimą.
Padid÷jusi vidaus paklausa tur÷s svarbią reikšmę palaikant
ekonominį augimą – vartojimas ir investicijos irgi tur÷tų
gerokai padid÷ti. Naujos vidaus skolinimosi galimyb÷s ir
struktūrinių fondų parama tur÷tų sukurti verslo aplinką,
palankią did÷ti investicijoms. Numatoma, kad BVP
daugiausia did÷s d÷l vidaus investicijų ir TUI did÷jimo.
Bendrosios vidaus investicijos tur÷tų padid÷ti nuo 21,5 %
BVP 2001 m. iki 25,7 % BVP – 2006 m. Privačios investicijos
tur÷tų padid÷ti, nes investuotojai labiau pasitik÷s šalies
stabilumu, ir tai sustiprins ilgalaikį Lietuvos ūkio augimo
potencialą.
2006 m. išlaidos galutiniam vartojimui tur÷tų sudaryti
mažesnę BVP dalį nei dabar. Lyginamoji šių išlaidų dalis
tur÷tų sumaž÷ti nuo 84,5 % BVP 2002 m. iki 79,4 % BVP –
2006 m. Šį struktūrinį pokytį tur÷tų veikti did÷jančios
privačios santaupos ir investicijos, kurios priklausys nuo
pokyčių planuojant savo l÷šas namų ūkiui ir finansinių bei
kapitalo rinkų efektyvumo padid÷jimo. Nedidelis valstyb÷s
išlaidų padid÷jimas (nuo 20,2 % BVP 2002 m. iki 22,2 % BVP –
2006 m.) susijęs su Lietuvos stojimu į ES.
Pasaulinių naftos kainų pokyčiai, euro ir dolerio keitimo
kurso svyravimai eksporto augimo tempus gali padaryti šiek
tiek nuosaikesnius. Padid÷jus vidaus paklausai, gali padid÷ti
importo lygis, o tai neigiamai paveiks einamosios sąskaitos
balansą. Šis balansas tur÷tų padid÷ti nuo 5,3 % BVP 2002 m.
iki 6 % BVP – 2006 m.
Prognozuojamas dirbančių asmenų skaičius programos
laikotarpio pabaigoje – 1523000 žmonių. D÷l ekonomin÷s
pl÷tros ir produktyvumo did÷jimo vidutinis m÷nesinis darbo
užmokestis, neatskaičius mokesčių, padid÷s nuo 991 Lt 2001
m. iki 1238 Lt – 2005 m. Vidutin÷s trukm÷s laikotarpiu darbo
užmokesčio did÷jimą šiek tiek ribos darbo j÷gos pasiūla.
Prognozuojama, kad nominalusis darbo užmokestis did÷s
l÷čiau – tai fizinių asmenų pajamų mokesčio reformos, 2002–
2003 m. sumažinančios darbo pajamų apmokestinimą,
padarinys.

Prielaidos pasitvirtinimo laipsnis (jei prielaida
iš esm÷s nepasitvirtino, taip pat
nepasitvirtinimo priežastys)
augimą.
Vertinant išor÷s veiksnių poveikį BVP augimui,
tenka pasteb÷ti, kad pasaulinių naftos kainų
šuolis tur÷jo neigiamos įtakos ekonomikos
augimui, tačiau kiti veiksniai, tokie kaip Lietuvos
eksporto paklausa, gerokai nusv÷r÷ šį neigiamą
veiksnį.
Kaip ir buvo prognozuota, Lietuvos ir kitų Baltijos
valstybių ekonomikos bumą l÷m÷ visa eil÷
aplinkybių, tarp kurių ne paskutinę vietą už÷m÷
visiškai atsiv÷rusi ES rinka, kreditavimo nulemtas
spartus bendrųjų investicijų ir vidaus vartojimo
augimas.

Prielaida d÷l vartojimo ir vidaus investicijų
did÷jimo įtakos BVP augimui laikytina
pasitvirtinusia.
O spartų bendrųjų investicijų augimą sąlygojo
visiškai atsiv÷rusi ES rinka, eksporto galimyb÷s ir
vidaus vartojimas, kreditavimas ir ES struktūrinių
fondų parama.

Prielaida d÷l privačių santaupų did÷jimo
abejotina, kadangi, atvirkščiai, kreditavimas ir
augančios pajamos skatino vartojimą (tas
pripažįstama ir BPD įgyvendinimo 2005 m.
ataskaitoje).
Valstyb÷s išlaidų padid÷jimo d÷l Lietuvos stojimo
į ES lūkesčiai yra suprantami, tad džiugina BVP
augimo tempai, kurie l÷m÷ valstyb÷s išlaidų
lyginamosios dalies BVP sumaž÷jimą.
Prielaida pasitvirtino. Did÷jantis importo lygis
žymiai prisid÷jo prie išaugusio einamosios
sąskaitos deficito.

Prielaidos teisingos. Pažym÷tina, kad nurodytos
prognoz÷s yra pakankamai tikslios.

8
Prognoz÷ grindžiama prielaida, kad pasaulin÷s naftos kainos 2002 m. sieks 23,8 JAV dolerio už barelį, 2003–2005 m. – 24,1 JAV
dolerio už barelį, o 2002 m. vienas euras bus lygus 0,92 JAV dolerio, 2003–2005 m. – 0,93 JAV dolerio.
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BPD pateiktos prielaidos
Mokesčių srityje baigiama pagal minimalias ES nustatytas
normas suderinti tabako ir kuro akcizo mokesčius. Vartojimo
kainų indeksas (VKI) tur÷tų padid÷ti d÷l valstyb÷s kainų
reguliavimo (elektros, dujų, karšto ir šalto vandens,
šildymo, transporto ir telekomunikacijų paslaugų kainų;
šioms prek÷ms ir paslaugoms 2002 m. teko 21,5 % VKI) ir
natūralių monopolijų prekių bei paslaugų tarifų nustatymo
artimiausiais metais. Reguliuojamas kainas energetikos ir
šildymo sektoriuje, remdamasi sąnaudų įvertinimu, nustato
valstybin÷ komisija; prognozuojamas nedidelis kainų
padid÷jimas. Didžiausias padid÷jimas gali įvykti viešojo
transporto sektoriuje. D÷l efektyvesnio Lietuvos ekonominio
potencialo naudojimo, produktyvumo ir vidutinio m÷nesinio
darbo užmokesčio padid÷jimo numatomas nedidelis
infliacijos lygio pakilimas. Atsižvelgiant į šiuos veiksnius,
vidutinis metinis infliacijos lygis 2004 m. tur÷tų pakilti iki
3,7 %, 2005 m. – iki 4 %.
Lietuvos ūkio pl÷tros paspart÷jimas 2003–2005 m. tur÷tų
padidinti vidaus paklausą ir pakelti importo lygį. Tod÷l
einamosios sąskaitos deficitas 2006 m. gali siekti 6 % BVP.
Tačiau toks deficito dydis būtų priimtinas ir įmanomas
valdyti laikantis atsargios biudžeto politikos.
Be to, einamąją sąskaitą tur÷tų teigiamai veikti
prognozuojamas vidaus santaupų padid÷jimas. Išlaidų
galutiniam vartojimui dalis tur÷tų sumaž÷ti nuo 83,9 % BVP
2001 m. iki 81,9 % BVP – 2005 m., taigi santaupų norma
atitinkamai padid÷s ir daugiau investicijų bus finansuojama
iš vidaus išteklių.
D÷l fizinių asmenų pajamų mokesčio reformos įplaukos
sumaž÷s nuo 36,8 % BVP 2002 m. iki 35,3 % – 2003 m.
Prognozuojama, kad neapmokestinamų pajamų lygio
pak÷limas nuo 250 iki 290 Lt 2003 m. sausio 1 d. sumažintų
biudžeto pajamas apytikriai 0,6 % BVP. D÷l šios priežasties
nacionalinio biudžeto įplaukos iš mokesčių (D2+D5) 2004–
2005 m. sumaž÷s.

Prielaidos pasitvirtinimo laipsnis (jei prielaida
iš esm÷s nepasitvirtino, taip pat
nepasitvirtinimo priežastys)
BPD buvo numatytos logiškai pagrįstos infliacijos
prielaidos, tačiau greičiausiai buvo kiek
pervertinti infliacijos pasireiškimo tempai.
Infliacijos reiškiniai pasireišk÷ kiek v÷liau, o 2003
m. buvo užfiksuota net defliacija.

Prielaida pasitvirtino. Did÷jantis importo lygis
žymiai prisid÷jo prie išaugusio einamosios
sąskaitos deficito.

Prielaida d÷l privačių santaupų did÷jimo
abejotina, kadangi, atvirkščiai, kreditavimas ir
augančios pajamos skatino vartojimą (tas
pripažįstama ir BPD įgyvendinimo 2005 m.
ataskaitoje).
Gyventojų pajamų mokesčio pajamos visu
analizuojamu laikotarpiu augo. Tiesa, 2003 m.
gyventojų pajamų mokesčio įplaukų augimas
gerokai atsiliko nuo nominalaus BVP augimo,
tačiau 2004–2005 m. šio mokesčio įplaukų
augimas viršijo nominalų BVP augimą. Ypač
v÷lesni tarifo mažinimai praktiškai iliustravo, kad
mokesčio naštos sumažinimas išplečia
apmokestinamų pajamų bazę, tod÷l biudžeto
pajamų augimas sumaž÷ja tik nežymiai.

Šaltinis:Sudaryta autorių

Apibendrinant galima konstatuoti, kad dauguma BPD pateiktų prielaidų laikytinos teisingomis ir
daugiau ar mažiau pasitvirtinusiomis. Tokioms prielaidoms priskirtinos esmin÷s prielaidos d÷l
išliksiančių esminių subalansuoto augimo ir pl÷tros sąlygų, Europos ekonomin÷s pl÷tros
spart÷jimo, Lietuvos ekonominį augimą turinčių skatinti veiksnių (tiek bendrai Lietuvos įstojimo į
ES, tiek konkrečių veiksnių – tolesnio eksporto did÷jimo, sparčiai did÷jančių investicijų ir
subalansuotu tempu did÷jančio vartojimo, didesnio vartotojų bei juridinių asmenų skolinimosi).
Taip pat pasitvirtino prielaidos d÷l infliacijos (nepaisant to, kad infliacijos reiškiniai pasireišk÷
kiek v÷liau), d÷l augančio importo lygio ir jo įtakos einamosios sąskaitos deficitui ir pan.
Kiek ginčytina prielaida d÷l išor÷s veiksnių stabilumo (kad nebus nei teigiamų, nei neigiamų
šokų). Nors tenka pasteb÷ti, kad pasaulinių naftos kainų šuolis tur÷jo neigiamos įtakos
ekonomikos augimui, tačiau kiti veiksniai, tokie kaip Lietuvos eksporto paklausa, gerokai
persv÷r÷ šį neigiamą veiksnį.
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Abejotina prielaida d÷l privačių santaupų did÷jimo, kadangi, atvirkščiai, kreditavimas ir
augančios pajamos skatino vartojimą. Taip pat per daug nerimauta d÷l fizinių asmenų pajamų
mokesčio (dabartinio gyventojų pajamų mokesčio) reformos neigiamos įtakos biudžeto
pajamoms. Tiek neapmokestinamų pajamų lygio pak÷limas, tiek ypač v÷lesni tarifo mažinimai
praktiškai iliustravo, kad mokesčio naštos sumažinimas išplečia apmokestinamų pajamų bazę,
tod÷l biudžeto pajamų augimas sumaž÷ja tik nežymiai.
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2.2. Ūkio sektorių raidos pokyčiai BPD įgyvendinimo metu ir jų poveikio BPD įgyvendinimui
analiz÷
Atsakant į vertinimo klausimą „13.1.2. Kokie pokyčiai įvyko atskiruose ūkio sektoriuose
(planuoti/neplanuoti, teigiami/neigiami) ir kaip jie įtakojo BPD įgyvendinimą?“ ir atliekant ūkio
sektorių analizę bei palyginimą su ES vidurkiais vadovaujamasi logika, kuri atitinka makro
lygmens („iš viršaus į apačią“) vertinimo metodą ir pagrindin÷s vertinimo dalies (BPD poveikio
BVP) logiką bei struktūrą.
Šiame vertinime ūkio sektorių struktūra grindžiama BPD ir BPD metinių įgyvendinimo ataskaitų
principais t.y. atsisakant EVRK/NACE klasifikavimo ir pereinant prie klasifikavimo pagal
intervencijos sritis.
Ūkio sektorių analiz÷s struktūra diferencijuojama į tris pagrindinius sektorius (intervencijos
sritis):
•

Fizin÷ infrastruktūra;

•

Žmogiškieji ištekliai;

•

Tiesiogin÷ parama verslui ir verslo aplinkos gerinimas.

Prie kiekvieno iš šių pagrindinių sektorių priskiriama 2 skaitmenų intervencijos sritis ir ūkio
sektorių analiz÷s struktūra išd÷stoma taip:
Fizin÷ infrastruktūra
Intervencijos sritis
31. Transporto infrastruktūra
32. Telekomunikacin÷ infrastruktūra ir informacin÷
visuomen÷
33. Energetikos infrastruktūros objektai (gamyba,
perdavimas)
34. Aplinkos apsaugos infrastruktūra
36. Socialin÷s ir visuomen÷s sveikatos infrastruktūra

Ūkio sektoriaus pavadinimas (vertinimo
ataskaitoje)
Transportas
Informacin÷ visuomen÷
Energetika
Aplinkos apsauga
Sveikatos priežiūros ir socialin÷ infrastruktūra

Žmogiškųjų išteklių pl÷tra
Intervencijos sritis
18. Moksliniai tyrimai, pl÷tra ir inovacijos
21. Darbo rinkos politika
22. Socialin÷ apr÷ptis ir integracija
23. Švietimo ir profesinio mokymo sistemos pritaikymas
ne tik konkretaus sektoriaus įgūdžiams ugdyti (asmenys,
firmos)
24. Darbo j÷gos lankstumas, verslo veikla, inovacijos,
informacin÷s ir ryšių technologijos (asmenys, įmon÷s)
41. Technin÷ pagalba ir novatoriški veiksmai

Ūkio sektoriaus pavadinimas (vertinimo
ataskaitoje)
Mokslinai tyrimai ir eksperimentin÷ pl÷tra bei
inovacijos
Užimtumas ir nedarbas
Užimtumas ir nedarbas
Švietimas ir profesinis mokymas
Užimtumas ir nedarbas
Technin÷ parama
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Tiesiogin÷ parama verslui ir verslo aplinkos gerinimas
Intervencijos sritis
11. Žem÷s ūkis
12. Miškininkyst÷
13. Skatinti kaimo vietovių pertvarkymą ir pl÷trą
14. Žuvininkyst÷
15. Parama didel÷ms firmoms
16. Parama smulkioms ir vidutin÷ms įmon÷ms bei
amatams
17. Turizmas
35. Erdvių planavimas ir rekonstrukcija

Ūkio sektoriaus pavadinimas (vertinimo
ataskaitoje)
Žem÷s ūkis, kaimo pl÷tra, miškininkyst÷ ir
žuvininkyst÷
Žem÷s ūkis, kaimo pl÷tra, miškininkyst÷ ir
žuvininkyst÷
Žem÷s ūkis, kaimo pl÷tra, miškininkyst÷ ir
žuvininkyst÷
Žem÷s ūkis, kaimo pl÷tra, miškininkyst÷ ir
žuvininkyst÷
Pramon÷ ir verslas
Pramon÷ ir verslas
Turizmas
Pramon÷ ir verslas

Apibendrinus technin÷s specifikacijos reikalavimus, vertinimo struktūrą ir atskirų vertinimo dalių
tarpusavio sąsają bei užsakovo keliamus uždavinius, vadovaujamasi žemiau pateikiama sektorių
analiz÷s struktūra:
1. Fizin÷ infrastruktūra:
1.1. Transportas;
1.2. Informacin÷ visuomen÷;
1.3. Energetika;
1.4. Aplinkos apsauga;
1.5. Sveikatos priežiūros ir socialin÷ infrastruktūra.
2. Žmogiškieji ištekliai:
2.1. Mokslinai tyrimai ir eksperimentin÷ pl÷tra bei inovacijos;
2.2. Užimtumas ir nedarbas;
2.3. Švietimas ir profesinis mokymas;
3. Tiesiogin÷ parama verslui ir verslo aplinkos gerinimas:
3.1. Žem÷s ūkis;
3.2. Kaimo pl÷tra;
3.3. Miškininkyst÷;
3.4. Žuvininkyst÷;
3.5. Pramon÷ ir verslas;
3.6. Turizmas.
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2.2.1. Transportas
Bendra informacija apie sektorių
Lietuvos transporto sektorius nuo 2004 m. pasižym÷jo itin dinamiška pl÷tra: pastebimą šuolį
padar÷ krovinių vežimo keliais ir geležinkeliais veiklos, Klaip÷dos uosto veikla, padid÷jo oro
pervežimų apimtys. O keleivių vežimo keliais ir geležinkeliais mastai praktiškai nepasikeit÷, o
automobilių eismo saugumo lygis nagrin÷jamu laikotarpiu (išskyrus 2008 m.) blog÷jo.
Pagal BPD 1.1. priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s
gerinimas“ buvo išmok÷ta 735,2 mln. Lt pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai l÷šų.
Pagrindin÷ investicijų pagal šią priemonę dalis teko kelių (46%), miesto transporto (24%) bei
geležinkelių (20%) transporto subsektoriams9.
Bendra sektoriaus sukurta prid÷tin÷ vert÷ einamosiomis kainomis laikotarpiu nuo 2003 iki 2007
m. išaugo dviem trečdaliais. Sektoriaus pl÷tra pastebimai paspart÷jo Lietuvai įstojus į ES 2004
m., itin teigiamos įtakos tai tur÷jo krovinių gabenimo keliais ir geležinkeliais subsektoriams.
Kadangi vidutinis kitų ūkio šakų augimo tempas nagrin÷jamu laikotarpiu taip pat buvo gana
aukštas, transporto veiklos sektoriaus svoris Lietuvos BVP struktūroje išliko stabilus.
Augant transporto paslaugų apimtims, užimtųjų dalis transporto, sand÷liavimo ir ryšių sektoriuje
išaugo iki 7,3 proc. visų užimtųjų 2007 metais. Teigiama tendencija yra ta, kad sektoriaus pl÷tra
didžiąja dalimi buvo nulemta ne užimtųjų skaičiaus did÷jimu, o darbo našumo augimu. Prid÷tin÷
vert÷, tenkanti vienam sektoriaus dirbančiajam, per nagrin÷jamąjį laikotarpį išaugo nuo 55
tūkst. Lt iki 104 tūkst. Lt per metus.
2004-2007 m. laikotarpiu kelių eismo saugumo rodikliai, įskaitant eismo įvykių bei juose
nukent÷jusiųjų skaičių, blog÷jo. Ši tendencija buvo priešinga kitose ES šalyse: nagrin÷jamu
laikotarpiu kelių eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų ES maž÷jo. Tokiu būdu,
Lietuva kelių eismo saugumo požiūriu dar labiau atsiliko nuo išsivysčiusių Europos valstybių.
2008 m. kelių eismo statistika iš esm÷s pager÷jo visais nagrin÷jamais aspektais, tačiau vienerių
metų rezultatų pagrindu daryti išvadas d÷l ilgalaikio tendencijų pasikeitimo per anksti.
Infrastruktūra
Nuo 2003 iki 2007 m. bendras kelių su patobulinta danga ilgis padid÷jo apie 6 proc. arba daugiau
kaip 1,3 tūkst. km. D÷l didel÷s baz÷s efekto padid÷jimas procentine išraiška n÷ra didelis, tačiau
absoliučia išraiška nagrin÷jamos infrastruktūros pl÷tra buvo gana žymi. Be to, min÷tas rodiklis
neapima investicijų į jau esamos automobilių kelių su patobulinta danga infrastruktūros
tobulinimą (kelių rekonstrukcija, apšvietimas, šaligatvių, dviračių takų įrengimas ir pan.). Visa
tai leidžia teigti, kad ir iki BPD įgyvendinimo buvęs santykinai geros būkl÷s Lietuvos automobilių
kelių tinklas buvo dar labiau patobulintas.
Keleivių ir krovinių vežimas automobilių keliais
Keleivių vežimo automobilių keliais apimtys 2004-2007 m. augo tolygiu tempu. Pervežtų keleivių
skaičius rod÷ nedidelį, bet stabilų augimą.
Dinamiška kaimyninių valstybių ekonomin÷ pl÷tra ir did÷jantys tarptautin÷s prekybos mąstai
l÷m÷ tai, kad krovinių vežimo automobilių keliais apimtys nagrin÷jamu laikotarpiu nuolat
did÷jo. Augant Lietuvos ūkiui, pervežimų vidaus keliais apimtys laikotarpiu nuo 2003 iki 2007
m. išaugo daugiau nei trečdaliu. Tarptautiniai pervežimai augo dar sparčiau. Tarptautinių
9
SFMIS, Finansų ministerija, 2009 m. kovo m÷n. Čia ir v÷liau investicijos pg. 2004-2006 m. BPD skaičiuojamos kaip pripažintos
deklaruotinomis Europos Komisijai l÷šos
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vežimų, kurių pradinis ar galutinis taškas buvo Lietuva, padid÷jo dukart, o vežimų tarp kitų šalių
(tranzito) apimtys išaugo net du su puse karto. Kabotažo, arba vežimų kitos valstyb÷s teritorijos
viduje, apimtys išaugo daugiau nei tris kartus, tačiau absoliučia išraiška jų apimtys liko
nereikšmingos.
2008 m. daugelis krovinių vežimo automobilių keliais paslaugas teikiančių įmonių susidūr÷ su
sunkumais. Vienu metu juos l÷m÷ itin pabrangusi nafta, o v÷liau – prasid÷jęs globalus
ekonomikos nuosmukis ir kreditinių išteklių trūkumas.
Geležinkelių transportas
Nuo Lietuvos įstojimo į ES pagrindinis AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdomų projektų akcentas
buvo esamos geležinkelių infrastruktūros modernizavimas, tod÷l geležinkelių ilgis nagrin÷jamu
laikotarpiu beveik nesikeit÷.
Keleivių vežimo apimtys laikotarpiu nuo 2003 iki 2007 m. stabiliai maž÷jo. Bendras sumaž÷jimas
sudar÷ 27,6 proc. Tarp galimų priežasčių pamin÷tinas santykinis šios transporto priemon÷s
nepopuliarumas tarp gyventojų bei žymus nuosavų automobilių skaičiaus augimas tuo pačiu
laikotarpiu.
Krovinių vežimo geležinkeliais apimtys stabiliai augo – bendras krovinių apyvartos padid÷jimas
nuo 2003 iki 2008 m. sudar÷ 28,7 proc. Pasteb÷tina, kad nemažą augimo dalį sudar÷ naftos
produktų pervežimų padid÷jimas (1,2 mln. tonkilometrių). Naftos produktams teko daugiau kaip
trečdalis viso krovinių vežimo augimo 2006-2007 m., kurį iš dalies gal÷jo lemti naftos tiekimo
naftotiekiu problemos.
Vandens transportas ir jūrų juostas
Klaip÷dos valstybinis jūrų uostas nagrin÷jamu laikotarpiu pasižym÷jo stabilia pl÷tra krovinių
apyvartos ir keleivių skaičiaus požiūriu. Krovinių krova nuo 2003 iki 2008 metų padid÷jo 41 proc.,
o keleivių atvykimas ir išvykimas jūrų transportu išaugo 56 proc.
Oro transportas ir oro uostai
Po 2003 metų Lietuvos oro pervežimų rinka išgyveno įspūdingą pl÷trą – pervežtų keleivių skaičius
per penkis metus išaugo daugiau kaip tris kartus. Ypatingą augimą demonstravo nereguliarių
(čarterinių) pervežimų segmentas, išaugęs beveik keturis kartus.
Pagal pervežtų keleivių skaičių pirmavo Tarptautinis Vilniaus oro uostas, kuris padidino jų skaičių
beveik tris kartus nuo 720 tūkst. keleivių 2003 m. iki 2,048 mln. keleivių 2008 m. Keleivių
skaičiaus augimo tempų lyderiu tapo Kauno oro uostas, sugeb÷jęs pritraukti oro bendrovę
Ryanair. Tai leido iki šiol krovinių vežimo specializaciją tur÷jusiam oro uostui padidinti keleivių
skaičių beveik 20 kartų iki 410 tūkst. keleivių 2008 m. Palangos oro uostas sugeb÷jo padvigubinti
aptarnautų keleivių skaičių nuo 46,7 tūkst. keleivių 2003 m. iki 101,6 tūkst. keleivių 2008 m.
Verta atkreipti d÷mesį, kad Lietuvos oro uostams rimtą konkurenciją sudar÷ Rygos oro uostas,
kuriame keleivių srautas nagrin÷jamu laikotarpiu padid÷jo daugiau kaip penkis kartus nuo 712
tūkst. keleivių 2003 m. iki 3,691 mln. keleivių 2008 m.
Deja, 2008 m. pabaiga atskiroms aviakompanijoms ir oro uostams tapo sunkių išbandymų
periodu. Vež÷jo FlyLAL veiklos nutraukimas ir UAB Air Baltic Corporation daugumos reisų iš
Vilniaus atsisakymas10, taip pat bendras ūkio nuosmukis, negal÷jo neatsiliepti Vilniaus oro uosto

10

vz.lt portalo informacija, 2009-01-22, 2009-02-19
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veiklos rezultatams. 2009 m. vasario m÷n. keleivių srautas šiame oro uoste palyginus su 2008 m.
vasariu sumaž÷jo 42 proc.11
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos transporto sektorius, o ypač sausumos krovinių
pervežimai, nuo įstojimo į ES dinamiškai vyst÷si. Buvo tobulinama infrastruktūra, did÷jo krovinių
vežimo keliais ir geležinkeliais apimtys, augo darbo našumas ir sektoriaus sukuriama prid÷tin÷
vert÷. Didele pažanga pasižym÷jo ir civilin÷ aviacija, tačiau bankrutavus didžiausiam Lietuvos
vež÷jui šis sektorius tapo vienu problematiškiausių. Nors nuo 2004 m. iki 2008 m. pabaigos
saugumas Lietuvos keliuose iš esm÷s nepager÷jo, 2009 m. I pusmečio statistika rodo, kad šis
rodiklis gali įgauti pozityvią tendenciją.

Lentel÷ 8. Atskirų Lietuvos statistinių rodiklių palyginimas su ES statistika
ES
Rodiklis
Metai
Lietuva
Metai
Lietuva
vidurkis12
Transporto, sand÷liavimo ir ryšių dalis
2003
13,4%
7,1%
2007
13,0%
bendrojoje prid÷tin÷je vert÷je
Dirbantieji sektoriuje, dalis visų dirbančiųjų
2003
6,4%
6,2%
2007
7,3%
Asmenin÷s transporto priemon÷s, vnt./1000čiui gyventojų
2004
382
452
2006
468
Kelių eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius,
vnt./100 tūkst. gyventojų
Žr. Konteksto rodiklių skyrių
Geležinkelių tinklo tankumas, km/1000 kv.
km
2000
29
4813
2005
27
Elektrifikuoti geležinkeliai (viso kelių ilgio
dalis, %)
2000
6
50
2005
7
Geležinkeliais vežamų krovinių dalis, % visų
t.-km.
2004
37%
17%14
2006
38%
15
Keliais vežamų krovinių dalis, % visų t.-km.
2004
41%
71%
2006
54%

ES
vidurkis
7,0%
6,1%
466

49
49
17%
73%

Šaltiniai: (1) Lietuvos 2004-2006 m. BPD; (2) Eurostat. Panorama of transport. 2009 edition. ISSN 18313280; (3) Eurostat. Energy, transport and environment indicators. 2008 edition. ISSN 1725-4566.

11

vz.lt portalo informacija, 2009-03-02
ES-15, jei nenurodyta kitaip
13
ES-27
14
ES-27
15
ES-27
12
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2.2.2. Informacin÷ visuomen÷
Bendra informacija apie sektorių
2004-2006 m. BPD informacin÷s visuomen÷s pl÷tra vystant žmogiškąjį potencialą, infrastruktūrą
bei teisines ir politines prielaidas buvo vienas iš esminių prioritetų. Metin÷se BPD įgyvendinimo
ataskaitose taip pat yra akcentuojama informacin÷s visuomen÷s svarba ir pažanga vykdant
viešąją politiką šioje srityje.
BPD finansavimas
BPD investicijos informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷trai sutelktos antroje
laikotarpio pus÷je. Investicijos informacin÷s visuomen÷s pl÷trai siek÷ 242,9 mln. Lt (70,3 mln.
Lt).
Parama skirta 42 projektams: 14 elektroninių paslaugų projektų, 5 elektronin÷s infrastruktūros
projektams ir 23 projektams, skirtiems techninei dokumentacijai parengti.
IRT integravimas į visuomenę
Gyventojų naudojimasis IRT
Lyginant informacin÷s visuomen÷s išsivystymo lygį periodo pradžioje su 2008 m. situacija,
galima vienareikšmiškai teigti, kad Lietuva padar÷ didelę pažangą šioje srityje. Pažanga
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros srityje buvo nulemta daugelio veiksnių: (1) IRT technologijų
naujumo (periodo pradžioje rodikliai objektyviai buvo žemi), (2) globalios informacinių ir ryšių
technologijų pl÷tros ir konvergencijos, (3) horizontalios IRT prigimties (IRT persismelkia per visas
visuomen÷s, verslo ir viešojo sektoriaus sritis), (4) nacionalin÷s politikos informacin÷s
visuomen÷s ir žinių ekonomikos srityje, (5) Bendrojo programavimo dokumento intervencijų
skirtų pl÷toti tiek fizinę infrastruktūrą, tiek žmogiškuosius išteklius bei kitų veiksnių.
Remiantis namų ūkių statistika, pateikiama Statistikos departamento prie LRV, galima
konstatuoti, kad BPD įgyvendinimo laikotarpiu namų ūkių, turinčių kompiuterį, dalis išaugo nuo
19,3 proc. 2003 m. iki 48 proc. 2008 m., t.y. 2,5 karto. Dar didesnis pokytis pastebimas
analizuojant namų ūkių, turinčių interneto prieigą, skaičių. Per tą patį periodą šis rodiklis
padid÷jo nuo 6,3 proc. iki 47,1 proc. t.y. apie 7,5 karto. Svarbus faktas yra tai, kad ne tik išaugo
kompiuterį ir interneto prieigą turinčių namų ūkių skaičius, bet ir susilygino namų ūkių, turinčių
kompiuterį, ir namų ūkių, turinčių interneto prieigą, skaičius. Nepaisant spartaus namų ūkių,
turinčių kompiuterį, ir namų ūkių, turinčių interneto prieigą, skaičiaus augimo atkreiptinas
d÷mesys, kad skaitmenin÷ atskirtis tarp miesto ir kaimo gyventojų išlieka.
Analizuojant naudojimosi internetu pokyčius per BPD įgyvendinimo periodą, pasteb÷tina, kad
sparčiausiai interneto vartotojų skaičius augo vyresnio amžiaus asmenų grup÷se, t.y. 55-64 m.
bei 65-74 m. Iš vienos pus÷s tai gali būti paaiškinama tuo, kad šios amžiaus grup÷s asmenys
periodo pradžioje pasižym÷jo itin mažais interneto vartojimo rodikliais, tod÷l pokytis yra
santykinai didelis. Kita vertus, šie duomenys rodo pozityvius pokyčius skaitmenin÷s atskirties
mažinimo srityje, nors absoliutūs vyresnių amžiaus grupių asmenų naudojimosi internetu skaičiai
kol kas yra maži.
Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis per analizuojamą periodą gyventojų, besinaudojančių
mobiliojo (judriojo) ryšio paslaugomis, skaičiaus augimas buvo itin spartus. 2003 m. mobiliojo
ryšio skvarba siek÷ 61 proc., o 2008 šis rodiklis išaugo iki 149,9 proc. (žinoma, svarbu
akcentuoti, kad mobiliojo ryšio skvarba, siekianti beveik 150 proc., daugiau atspindi
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konkurencinę aplinką telekomunikacijų srityje). Abonentų, kurie naudojasi viešuoju judriojo
telefono ryšio tinklu teikiamomis duomenų perdavimo paslaugomis (GPRS ir (ar) EDGE ir (ar)
UMTS) skaičius nuo 2003 m. iki 2008 m. pabaigos išsaugo beveik 30 kartų ir siek÷ 1476,6 tūkst.
vartotojus.
Verslo naudojimasis IRT
Analizuojant IRT skvarbą verslo sektoriuje galima teigti, kad visų ūkio sektorių (EVRK)
kompiuterizacijos lygis yra pakankamai aukštas. Jau 2004 m. dauguma įmonių tur÷jo kompiuterį
ir interneto prieigą. Kiti rodikliai (naudojimasis internetine svetaine, elektronin÷ prekyba)
atspindintys verslo naudojimąsi IRT BPD įgyvendinimo laikotarpiu tolygiai augo.
Nors įmonių naudojimasis IRT yra pakankamai platus, tačiau analizuojant jose dirbančių
darbuotojų naudojimąsi kompiuteriu ir interneto prieiga konstatuotina, kad IRT skvarbos gylis
dar yra santykinai mažas. Pagal kompiuterio naudojimą darbo vietoje išsiskiria santykinai
aukštesn÷s prid÷tin÷s vert÷s paslaugų sektoriai. Daugumos kitų ūkio sektorių kompiuterizacijos
gylis siekia nuo 15 iki 40 proc. Interneto prieigos naudojimo statistikoje atsispindi analogiškos
tendencijos, tačiau absoliutūs dydžiai yra nežymiai mažesni.
Viešojo sektoriaus naudojimasis IRT ir viešųjų paslaugų teikiamų IRT pl÷tra
Statistikos departamento duomenimis 2008 m. pradžioje 61 proc. valstyb÷s ir savivaldybių
valdymo įstaigų teik÷ pirmojo lygio elektronines paslaugas internetu, t. y. Internete buvo galima
rasti informaciją apie vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas. 41,8 proc. įstaigų suteik÷
galimybę parsisiųsti, 14,7 proc. grąžinti užpildytas įvairias formas. 2008 m. valstyb÷s ir
savivaldybių valdymo įstaigose 100 darbuotojų teko 70,6 kompiuterio. Kompiuterius savo veikloje
naudojo 72,4 procento, internetą 61,7 procento darbuotojų.
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komiteto prie LRV užsakymu atlikto tyrimo (2009 m. I ketv.)
duomenimis, elektronin÷mis viešojo sektoriaus paslaugomis naudojasi 38,6 proc. apklaustų
interneto vartotojų. Populiariausios viešojo sektoriaus įstaigų teikiamos elektronin÷s paslaugos
buvo mokesčių deklaravimas – 40,9 proc. ir darbo paieška – 29,8 proc. Nuo 2008 m. rudens
dvigubai išaugo besinaudojančių elektronin÷mis su sveikatos apsauga susijusiomis paslaugomis –
24,1 proc.
Apibendrinant, BPD įgyvendinimo laikotarpiu informacin÷s visuomen÷s pl÷tra Lietuvoje vyko
pakankamai s÷kmingai. Tai buvo sąlygota daugelio veiksnių, pirmiausiai, informacinių ir ryšių
technologijų horizontalaus pobūdžio ir pritaikomumo galimybių visuose visuomen÷s, verslo ir
viešojo sektoriaus sferose. Lyginant informacin÷s visuomen÷s išsivystymo lygį BPD periodo
pradžioje ir 2008 m., galima konstatuoti, kad Lietuva art÷ja prie ES-15 ir ES-27 vidurkių (tam
tikrų informacin÷s visuomen÷s parametrų atžvilgiu). Pavyzdžiui, 2004 m. nuolatinių interneto
vartotojų skaičiumi Lietuva nuo ES-27 vidurkio atsiliko per 10 proc. punktų ir per 12 proc. punktų
nuo ES-15 vidurkio. Tačiau pastaraisiais metais sparčiau augęs rodiklis priartino tiek prie ES-27,
tiek prie ES-15 vidurkio ir 2008 m. liko tik atitinkamai 6 ir 8 proc. punktų skirtumas.
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Lentel÷ 9. Atskirų Lietuvos ir ES rodiklių palyginimas
2004 m.

2008 m.

Lietuva

ES
vidurkis

Lietuva

ES
vidurkis

Nuolatiniai interneto vartotojai (visų gyventojų dalis, %)

26

36

50

56

Namų ūkių kompiuterizavimas – namų ūkiai, turintys pri÷jimą
prie kompiuterio bent per vieną ūkio narį (visų namų ūkių
dalis, %)

27

52

40 (2006)

60 (2006)

25,7

25,9

24,9
(2007)

24,1 (2007)

2

33

8

40

Rodiklis

IT ir susijusių specialybių studentai (visų šalies studentų
dalis, %)
Pirk÷jai internetu (visų interneto vartotojų dalis, %)

Šaltinis: Statistikos departamentas ir EUROSTAT
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2.2.3. Energetika
Bendra informacija apie sektorių
Bendra suteikta parama pagal BPD 1.2 priemonę „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir
didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ sudar÷ 289,8 mln. Lt. Daugiausia l÷šų buvo skirta
projektams energetikos efektyvumo, kogeneracijos ir energetikos valdymo srityse (70% l÷šų).
Apie 11% l÷šų atiteko atsinaujinančių energijos šaltinių projektams16.
Energijos gamyba ir importas
2007 m. bendra energijos gamyba Lietuvoje sudar÷ 3,786 mln. tonų naftos ekvivalento17. Tai
sudar÷ apie 40 proc. pirmin÷s energijos sąnaudų. Energijos gamyboje dominuoja atomin÷
energija, kurios dalis 2007 m. sudar÷ 67 proc. Palyginus su 2000 m., šis santykis išliko toks pats,
tačiau 2002 – 2004 m., tai yra iki Ignalinos AE pirmo reaktoriaus sustabdymo, atomin÷s energijos
gamybos apimtys viršijo 3,6 mln. t. naftos ekvivalento. Po 2009 m. planuojamo antro Ignalinos
AE reaktoriaus sustabdymo atomin÷ energija Lietuvoje bent jau tam tikrą laiką nebus gaminama.
Apie 60 proc. energetinių išteklių yra importuojama. Svarbiausi importuojami energetiniai
ištekliai yra gamtin÷s dujos bei nafta. Energetinių išteklių struktūroje absoliučiai dominuoja žalia
nafta, tačiau v÷liau didžioji jos dalis yra eksportuojama jau naftos produktų pavidalu. Anglių
svarba Lietuvos energetin÷je sistemoje išlieka nedidel÷. Visu laikotarpiu nuo 2000 iki 2007 m.
Lietuvos elektros energijos eksportas viršijo importą, tačiau perviršis turi maž÷jimo tendenciją.
D÷l Lietuvos gamtinių ypatumų vandens energijos svarba išlieka nedidel÷.
Energijos sąnaudos
Energijos sąnaudos turi stabilaus augimo tendenciją. Pirminių energijos sąnaudų struktūroje
dominuoja iš gamtinių dujų ir naftos produktų gaunama energija, taip pat atomin÷ energija.
Kiekvienam šių energijos šaltinių tenka apie 30 proc. pirminių energijos sąnaudų. Palyginus su
2000 m., pirminių energijos sąnaudų struktūra praktiškai nepasikeit÷. Uždarius Ignalinos AE,
pirmin÷se energijos sąnaudose tur÷tų absoliučiai dominuoti gamtin÷s dujos ir naftos produktai.
Galutin÷se energijos sąnaudose pirmauja pramon÷ ir statyba, kurioms 2007 m. atiteko apie
trečdalis galutinių energijos sąnaudų. Tačiau tik pus÷ šių sąnaudų atiteko energetin÷ms
reikm÷ms, likusi dalis energetinių išteklių buvo panaudota kaip žaliavos. Transporto sektoriui
2007 m. teko 29 proc. visų galutinių energijos sąnaudų, namų ūkiams - 21 proc. Analizuojant
galutinių energijos sąnaudų struktūros pokyčius laike, matyti, kad namų ūkio dalis maž÷jo – 2000
m. jiems dar teko beveik trečdalis visų energijos sąnaudų.
Elektros energija
2000 – 2007 m. Ignalinos AE dalis šalies elektros energijos gamyboje svyravo nuo 70 iki 80 proc.
Vidutiniškai beveik 20 proc. elektros energijos būdavo gaminama šilumin÷se elektrin÷se, tarp
kurių pirmavo Vilniaus elektrin÷. Hidroelektrin÷se pagaminama ne daugiau kaip 3 proc. visos
elektros energijos. Nuo 2005 m. sparčiai vyst÷si v÷jo j÷gain÷s, tačiau absoliučia išraiška jų
vaidmuo išlieka nedidelis.

16
17

SFMIS, Finansų ministerija, 2009 m. kovo m÷n.
Čia ir toliau duomenys iš: Lietuvos energetika 2007, Lietuvos energetikos institutas, 2008, ISSN 1822-5268 (jei nenurodyta kitaip)
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Pradedant 2005 m., tai yra po Ignalinos AE pirmo bloko sustabdymo, stipriai sumaž÷jo elektros
energijos eksporto apimtys. O vidaus vartojimas galutin÷ms reikm÷ms 2000 – 2007 m. laikotarpiu
stabiliai augo ir bendras padid÷jimas sudar÷ 43 proc. Prekybos ir paslaugų sektoriaus vartotojams
elektros energijos apimtys šiuo laikotarpiu išaugo 62 proc., pramon÷s – 34 proc., namų ūkiai
padidino elektros energijos vartojimą 39 proc.
Šilumos gamyba
Palyginus su 2000 m., šilumos energijos gamybos apimtys 2005-2007 m. iš esm÷s nesikeit÷.
Daugiausia šilumos energijos buvo gaminama šilumos elektrin÷se, kiek mažiau – katilin÷se.
Didžiausi šilumos energijos vartotojai išliko namų ūkiai - jiems tenka daugiau kaip pus÷ šilumos
energijos sunaudojimo galutin÷ms reikm÷ms. Maždaug tiek pat šilumin÷s energijos sunaudojo
pramon÷s/statybos bei prekybos paslaugų sektoriai.
Šilumos energijos nuostoliai tinkle sumaž÷jo nuo 27 proc. šilumos sąnaudų 2000 m. iki 16 proc.
šilumos sąnaudų 2007 m.
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais
Lietuvos energetikos ūkis yra gerai išsivystęs, tod÷l pagrindinis pastarųjų metų d÷mesys buvo
skirtas nuosaikiam kokybiniam jo vystymui. Vert÷tų atkreipti d÷mesį į nepakankamą
atsinaujinančios energijos šaltinių išnaudojimą bei aukštą priklausomybę nuo naftos ir gamtinių
dujų, kuri dar labiau išaugs uždarius Ignalinos AE.
Nuo 2001 iki 2006 m. energijos gamybos ir vartojimo rodikliai art÷jo prie ES rodiklių, tačiau
daugelis rodiklių kol kas dar stipriai skiriasi nuo ES vidurkių Lietuvos nenaudai.
Energetinis intensyvumas, t. y. sunaudojamų energetinių išteklių ir bendrojo vidaus produkto
santykis Lietuvoje yra aukštesnis nei vidutiniškai ES. Tai reiškia mažesnį Lietuvos ūkio
efektyvumą energetine prasme, tačiau iš dalies ir atspindi skirtingus BVP lygius bei struktūrą.
Energijos sąnaudos bei elektros energijos sąnaudos, tenkančios vienam gyventojui, Lietuvoje
sparčiai augo ir art÷jo prie atitinkamų ES rodiklių. Atotrūkio elektros gamyboje did÷jimas
paaiškintinas Ignalinos AE pirmo bloko sustabdymu.
Lentel÷ 10. Atskirų Lietuvos ir ES energetinių rodiklių palyginimas
Rodiklis
Energetinis ūkio intensyvumas, tne/1000 EUR BVP (1995
m. kainomis)
Pirmin÷s energijos gamyba, tne/gyventojui
Pirmin÷s energijos sąnaudos, tne/gyventojui
Galutin÷s energijos sąnaudos,tne/gyventojui
Elektros gamyba, tenkanti vienam gyventojui, kWh

Reikšm÷, 2001 m.
Lietuva
ES-27

Reikšm÷, 2006 m.
Lietuva
ES-27

1,224

0,215

0,862

0,202

1,17
2,33
1,12
4229

1,93
3,64
2,36
6375

0,95
2,48
1,38
3728

1,77
3,70
2,39
6667

Šaltinis: Eurostat. Energy, transport and environment indicators. 2008 edition. ISSN 1725-4566, autorių
skaičiavimai (duomenys pateikiami intervalais 1996 m., 2001 m., 2006 m., pasirinkta lyginti 2001 m. ir
2006 m. reikšmes)

35

ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimas
Galutin÷ ataskaita

2.2.4. Aplinkos apsauga
Bendra informacija apie sektorių
BPD buvo numatyta siekti gerinti vandens, oro, dirvožemio kokybę, siekti darnaus šalies
vystymosi, išpl÷sti saugomų teritorijų tinklą.
Bendra pagal BPD 1.3 priemonę „Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“
išmok÷tų valstybinių ir ES l÷šų suma sudar÷ 133,2 mln. Lt. Pagrindin÷s finansuojamos veiklos
sritys buvo aplinkos apsauga, susijusi su žem÷s, miškų bei kraštovaizdžio ir gyvūnų apsauga (46%
l÷šų), geriamojo vandens ir nuotekų kokyb÷s gerinimas (33% l÷šų) bei žem÷s gerinimas (17%
l÷šų)18.
Saugomos teritorijos
Statistikos departamento prie LRV duomenimis, laikotarpiu nuo 2002 iki 2008 m. saugomų
teritorijų skaičius padid÷jo nuo 1062 iki 1199, o jų plotas išaugo 29 proc. nuo 774 iki 999 tūkst.
ha. Taigi, saugomos teritorijos šiuo metu sudaro apie 15 proc. viso Lietuvos ploto. Didžiausią jų
dalį sudaro regioniniai parkai (446 tūkst. ha), biosferos poligonai (183 tūkst. ha), draustiniai (163
tūkst. ha) bei nacionaliniai parkai (157 tūkst. ha).
Oro kokyb÷ ir teršimas
Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos duomenimis, 2003 - 2008 m. pagrindin÷
oro kokyb÷s problema buvo kietųjų dalelių KD10 koncentracijos viršijimai didesniuose miestuose.
2003 - 2007 m. buvo užfiksuoti kietųjų dalelių koncentracijos vidutinių dydžių ir ribinių verčių
viršijimo atvejai. Atskirose matavimo vietose, pirmiausia Vilniuje ir Kaune, kietųjų dalelių
koncentracija būdavo viršijama daugiau nei 35 dienas per metus, tai yra dažniau už šiuo metu
galiojančias normas19. Taip pat pasitaik÷ azoto dioksido, ozono, benz(o)apireno koncentracijos
padid÷jimo ar viršijimo atvejai, bet viršijimo atvejų paprastai buvo fiksuojama mažiau nei
nustatyta teis÷s aktuose20. Eurostat duomenimis, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas į
atmosferą nuo 2000 m. padid÷jo 23 proc. - nuo 5,5 iki 6,8 tonų CO2 ekvivalento, tačiau jis yra
perpus mažesnis už Kioto protokole numatytas tikslines reikšmes.
Vandens kokyb÷ ir teršimas
Požeminio vandens pa÷mimo ir naudojimo apimtys 2000 – 2007 m. laikotarpiu buvo stabilios.
Didžioji dalis požeminio vandens buvo naudojama ūkiui ir buičiai.
Į vandens telkinius iš sutelktosios taršos šaltinių patenkančių teršalų kiekis 2000-2006 m.
laikotarpiu sparčiai maž÷jo, o 2007 m. buvo užfiksuotas nedidelis augimas. Pagrindiniai teršimo
šaltiniai yra organin÷s medžiagos (matuojant pagal biocheminio deguonies suvartojimo BDS7
rodiklį), skendinčios (suspenduotos) medžiagos bei azotas (kaip trąšų komponent÷).
Iš esm÷s pager÷jo ūkio ir buities bei gamybinių nuotekų išvalymo kokyb÷. Jei 2000 m. iki
nustatytų normų buvo išvaloma iki 14 proc. nuotekų, o didžioji dalis nuotekų būdavo išvalytos
nepakankamai, tai 2007 m. išvalytų iki nustatytų normų nuotekų dalis sudar÷ jau 72 proc.

18
19
20

SFMIS, Finansų ministerija, 2009 m. kovo m÷n.
Oro kokyb÷ aglomeracijose ir zonose (2003-2007 m. leidiniai). Aplinkos apsaugos agentūra.
ten pat

36

ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimas
Galutin÷ ataskaita

Atliekų tvarkymas
Nuo dešimtmečio pradžios komunalinių ir gamybinių atliekų tvarkymas tapo modernesnis. Tai
patvirtina stabilus perdirbamų atliekų dalies augimas. Kita vertus, perdirbamų atliekų dalis vis
dar yra santykinai maža.
Tvarkomų komunalinių atliekų kiekis laikotarpiu nuo 2000 iki 2006 m. buvo santykinai stabilus, o
perdirbtų atliekų dalis padid÷jo nuo 1,9 proc. 2000 m. iki 10,8 proc. 2006 m.
Perdirbamų gamybinių atliekų dalis padid÷jo nuo 8,4 proc. 2001 m. iki 21,4 proc. 2006 m. Tačiau
iki šiol pagrindin÷ dalis gamybinių atliekų yra šalinama sąvartynuose. Apie 13 proc. gamybinių
atliekų buvo išvežta iš šalies.
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais
Daugelyje aptartų krypčių įvyko teigiamų pokyčių – sumaž÷jo vandens teršimas, pager÷jo
vandens išvalymo kokyb÷, išaugo perdirbamų atliekų dalis, padid÷jo saugomų teritorijų skaičius
ir plotas. Šiltnamio efektą sukeliančių substancijų emisija į atmosferą Lietuvoje buvo trečdaliu
mažesn÷ nei vidutiniškai ES – 6,8 prieš 10,4 tonų CO2 ekvivalento 2006 m.21 Tačiau išlieka ir
neišspręstų problemų, pirmiausia, oro tarša miestuose ir vis dar nepakankama atliekų perdirbimo
dalis.
Susidarančių komunalinių atliekų vienam gyventojų skaičius Lietuvoje taip pat yra mažesnis nei
vidutiniškai ES. Lietuvoje 2006 m. vienam gyventojui vidutiniškai susidar÷ 390 kg komunalinių
atliekų, o ES vidurkis yra 517 kg vienam asmeniui. Tačiau ES į sąvartynus 2006 m buvo supilta tik
213 kg arba mažiau nei pus÷ vienam gyventojui tenkančių atliekų, kas žymiai lenkia Lietuvą su
daugiau kaip 90 proc. sąvartynus pasiekiančių atliekų. Lietuvoje tinkamai perdirbama tik 37
proc. pakuočių, kai ES vidurkis šioje srityje yra 57 proc. ES taip pat sparčiai auga energijos
gamybos deginant komunalines atliekas apimtys, o Lietuvoje šios technologijos dar
nenaudojamos.
Palyginus žemame lygyje taip pat išlieka Lietuvoje taikomi aplinkosauginiai mokesčiai.
Lentel÷ 11. Atskirų Lietuvos ir ES aplinkosaugos rodiklių palyginimas
Rodiklis
Rūgšt÷jimą įtakojančių teršalų išmetimas,
kg/gyventojui
Šiltnamių efektą sukeliančių dujų emisija (CO2
ekvivalentas, t/gyventojui)
Komunalinių atliekų susidarymas, kg/gyventojui
Komunalinių atliekų šalinimas sąvartynuose,
kg/gyventojui
Komunalinių atliekų deginimas sąvartynuose,
kg/gyventojui

Metai

Lietuva

ES-27

Metai

Lietuva

ES-27

2004

1,31

1,57

2006

1,38

1,48

2004

6,3

10,6

2006

6,8

10,4

2003

383

519

2006

390

517

2003

328

256

2006

356

213

2004

0

85

2006

0

98

Šaltinis: Eurostat. Energy, transport and environment indicators. 2008 edition. ISSN 1725-4566

21

čia ir toliau Eurostat duomenys

37

ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimas
Galutin÷ ataskaita

2.2.5. Sveikatos priežiūros ir socialin÷ infrastruktūra
Bendra informacija apie sektorių
Socialin÷s infrastruktūros statistika nerodo didelių struktūrinių pokyčių. Vertinant šią statistiką,
atkreiptinas d÷mesys, kad nuo dešimtmečio pradžios visuomenin÷s ir privačios iniciatyvos
vaidmuo vaikų, neįgaliųjų bei kitų labiausiai pažeidžiamų gyventojų globoje, deja, vis dar yra
labai ribotas.
Vienam Lietuvos gyventojui tenkančios sveikatos apsaugos išlaidos yra nuo 7 iki 10 kartų
mažesn÷s nei daugumoje ES senbuvių ir art÷ja prie jų kol kas tik l÷tai. Žinoma, tiesioginio
absoliučių išlaidų dydžių palyginimo išsakomoji vert÷ gali būti ribota d÷l perkamosios galios
pariteto skirtumų, tačiau moderni medicina numato brangios įrangos ir vaistų pirkimą, kurių
kainas galima lyginti tiesiogiai. Be to, skirtumai išlieka dideli ir santykine išraiška.
ES parama sektoriui
Pagal BPD 1.4. priemonę „Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas“
suteikta 161,6 mln. Lt paramos. Pagal 1.5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo,
mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ socialin÷s ir viešosios
sveikatos infrastruktūros veiklos sričiai buvo suteikta 339 mln. Lt finansavimo22.
Socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimas BPD nebuvo išskirtas į atskirą priemonę, o sujungtas
su žmogiškųjų išteklių infrastruktūros pl÷tros projektais priemon÷je 1.5 „Darbo rinkos, švietimo,
profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“.
Retrospektyviu vertinimu toks sujungimas atrodo logiškas, nes atskiri projektai sujung÷ kelias
šioje priemon÷je numatytas kryptis, pvz. mokymo infrastruktūros neįgaliesiems arba internatinių
mokyklų aukl÷tiniams sukūrimą.
Sveikatos apsaugos infrastruktūra
Sveikatos apsaugos išlaidos padid÷jo nuo 5,7 proc. šalies bendrojo vidaus produkto 2001 m. iki
6,3 proc. 2006 ir 2007 m. Valdžios sektoriaus išlaidų ir bendrojo vidaus produkto santykis augo, o
privataus sektoriaus išlaidų ir BVP santykis maž÷jo.
Statistikos departamento prie LRV duomenimis, Lietuvoje laikotarpiu nuo 2001 iki 2007 m. buvo
vidutiniškai 3,7 tūkst. sveikatos įstaigų, o jų skaičius nerod÷ aiškių did÷jimo arba maž÷jimo
tendencijų. Tačiau per analizuojamą laikotarpį įvyko tam tikrų struktūrinių pokyčių – 8 proc.
padid÷jo privačių (ne odontologinių) sveikatos priežiūros įstaigų skaičius, 17 proc. sumaž÷jo
ligoninių ir 27 proc. sumaž÷jo medicinos punktų Sveikatos apsaugos ministerijos sistemoje
skaičius.
Gydytojų bei odontologų skaičius 2001-2007 m. taip pat buvo stabilus, o slaugytojų skaičius
sumaž÷jo beveik 8 proc. Gyventojų apsilankymų pas gydytojus skaičius bei dažnumas nesikeit÷,
pas odontologus sumaž÷jo maždaug septintadaliu. Ligonin÷se gydomų ligonių skaičius l÷tai, bet
stabiliai maž÷jo – jei 2001 m. tūkstančiui šalies gyventojų teko 238 ligonin÷se gydyti gyventojai,
tai 2007 m. šis skaičius sumaž÷jo iki 224.
Socialin÷ infrastruktūra

22

SFMIS, Finansų ministerija, 2009 m. kovo m÷n.
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Statistikos departamento prie LRV duomenimis, 2007 m. vaikų globos įstaigose buvo beveik 10
tūkst. vaikų, o 2004-2007 m. laikotarpiu vaikų globos įstaigose skaičius svyravo 10-10,6 tūkst.
vaikų ribose. Iš šio skaičiaus 3,7 tūkst. vaikų gyveno apskričių ir savivaldybių globos įstaigose ir
tik mažiau nei 1 tūkst. – visuomeninių ir religinių organizacijų arba šeimyniniuose globos
namuose. Vaikams su negalia skirtose įstaigose 2004-2007 m. laikotarpiu gyveno kiek daugiau nei
700 vaikų.
Laikino gyvenimo įstaigų skaičius Lietuvoje did÷jo nuo 32 įstaigų 2003 m. iki 43 įstaigų 2007, o
vietų skaičius jose tuo pačiu metu išaugo nuo 994 iki 1428. Didžioji dalis vietų teko nakvyn÷s
namams (22 įstaigos su 1120 vietų 2007 m.), likusios vietos – krizių centrams bei laikino
apgyvendinimo įstaigoms motinoms ir vaikams.
Palyginus su 2001 m., išaugo savivaldybių paslaugų neįgaliesiems suteikimas (transporto
paslaugos, aprūpinimas technin÷mis priemon÷mis).
Senyvojo amžiaus gyventojų skaičius globos įstaigose seniems žmon÷ms 2001 – 2007 m.
laikotarpiu daug nesikeit÷ ir vidutiniškai siek÷ 4,8 tūkst. gyventojų. Pačių globos įstaigų seniems
žmon÷ms skaičius taip pat daug nesikeit÷ ir išaugo nuo 94 įstaigų 2001 m. iki 101 įstaigos 2007
m.
Gyventojų globos įstaigose asmenims su negalia skaičius 2001 – 2007 m. laikotarpiu vidutiniškai
sudar÷ 5,4 tūkst. asmenų ir taip pat buvo stabilus. Absoliuti dauguma šių asmenų gyveno
apskrities ir savivaldybių globos įstaigose, o visuomeninių organizacijų ir parapijų globos
namuose gyvenančių žmonių su negalia skaičius nesiek÷ 50 asmenų. 2007 m. globos įstaigose
asmenims su negalia buvo 5,4 tūkst. vietų, arba apie 160 vietų daugiau nei 2001 m.
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais
Sveikatos apsaugos infrastruktūroje did÷jo privačių sveikatos įstaigų dalis, o ligoninių ir
medicinos punktų skaičius maž÷jo. Kita vertus, viešasis sveikatos apsaugos finansavimas
santykinai did÷jo. Bendras gydytojų skaičius buvo stabilus.
Socialinei infrastruktūrai priskiriamų įstaigų skaičius nagin÷jamu laikotarpiu daug nesikeit÷,
tačiau struktūrinių fondų investicijų mastai, augęs paslaugų neįgaliesiems suteikimas leidžia
teigti apie kokybinę socialin÷s infrastruktūros pl÷trą. Privačios iniciatyvos vaidmuo šioje sferoje
vis dar išlieka santykinai mažas.
Lietuvos išlaidos sveikatos apsaugai nedaug skiriasi nuo atitinkamų rodiklių šalyse – ES naujok÷se
ir yra žymiai mažesn÷s palyginus su senų ES narių išlaidomis. Vienam gyventojui tenkančių išlaidų
absoliučia išraiška skirtumas vis dar išlieka didelis.
Lentel÷ 12. Atskirų Lietuvos ir ES sveikatos ir socialin÷s infrastruktūros statistinių rodiklių palyginimas
Rodiklis
Lovų ligonin÷se skaičius, vnt./1000
gyventojų
Išlaidos socialinei apsaugai, % nuo BVP

Metai

Lietuva

ES-27

Metai

Lietuva

ES-27

2004

8,4

5,9

2006

8,0

5,823

2004

13,3%

27,2%24

2006

13,2%

26,9%

Šaltinis: Eurostat, autorių skaičiavimai

23

Rodiklio reikšm÷ 2006 m. paskaičiuota turint ne visų ES-27 šalių duomenis

24

ES 25
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Lentel÷ 13. Sveikatos apsaugos išlaidų Lietuvoje ir atskirose ES šalyse 2006 m. palyginimas
Šalis
Prancūzija
Vokietija
Belgija
Portugalija
Danija
Nyderlandai
Švedija
Vengrija
Slov÷nija
Ispanija
Suomija
Liuksemburgas
Bulgarija1
Čekija
Slovakija
Latvija
Lenkija
Lietuva
Rumunija
Estija

Santykis su BVP
10,8%
10,3%
10,1%
9,7%
9,1%
9,0%
8,4%
8,2%
8,1%
8,0%
7,9%
7,5%
7,1%
6,9%
6,8%
6,2%
5,9%
5,8%
5,2%
5,0%

Vienam gyventojui,
EUR
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.964
2.791
2.910
1.367
3.473
2.827
2.885
€ 724
1.159
1.681
2.380
4.893
€ 232
€ 673
€ 482
€ 349
€ 374
€ 347
€ 189
€ 415

Šaltinis: Eurostat
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2.2.6. Moksliniai tyrimai ir eksperimentin÷ pl÷tra bei inovacijos
Bendra informacija apie sektorių
2004-2006 m. BPD buvo išryškintos tokios pagrindin÷s mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros
bei inovacijų sektoriaus silpnosios pus÷s: mažos valstyb÷s išlaidos MTTP, silpnas MTTP
potencialas privačiame sektoriuje, nepakankamas bendradarbiavimas tarp mokslo įstaigų ir
verslo įmonių bei senstanti mokslininkų ir tyr÷jų bendruomen÷.
Nors bendrajame programavimo dokumente ir Lietuvos nacionalin÷s politikos strateginiuose
dokumentuose buvo prioritetizuojama MTTP ir inovacijų sektoriaus pl÷tra, BPD investicijos į šį
sektorių išliko santykinai mažos. Tai ypač pasakytina apie privataus sektoriaus MTTP finansavimą.
BPD finansavimas
BPD investicijos žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimui mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje buvo
įsisavintos antroje laikotarpio pus÷je. Iš viso pagal BPD 2.4 priemonę MTTP ir inovacijų sričiai
(viešajame sektoriuje) buvo skirta 121,5 mln. Lt (35,2 mln. eurų).
Investicijos į MTTP ir inovacijas
Pagal išlaidas Moksliniams tyrimams ir technologinei pl÷trai ir jų santykį su BVP Lietuva rikiuojasi
ES-27 šalių, pasižyminčių mažomis investicijomis į MTTP, grup÷je, tačiau vis d÷lto lenkia
aštuonias ES-27 nares. 2007 m. Statistikos departamento duomenimis investicijos į MTTP
Lietuvoje sudar÷ 0,82 proc. nuo BVP. Pasteb÷tina, kad šis rodiklis, nepaisant spartaus BVP
augimo, išlaik÷ nors ir mažas, tačiau pozityvias augimo tendencijas (2004-2007 m.). O absoliuti
investicijų į MTTP apimtis per pastaruosius penkis metus padvigub÷jo.
Analizuojant MTTP finansavimo pokyčius pagal šaltinius, pasteb÷tina pozityvi verslo įmonių
investicijų augimo tendencija (verslo išlaidos MTTP išsivysčiusiose ES-15 valstyb÷se sudaro apie
2/3 visų investicijų į MTTP ir yra siekiamyb÷ Lietuvai). Nuo 2003 iki 2007 m. verslo investicijų į
MTTP procentin÷ dalis tų metų visose investicijose į MTTP išaugo 7,8 proc. punktais. Užsienio
investicijos į MTTP taip pat pasižym÷jo augimu ir periodo pabaigoje sudar÷ 24,5 proc. Pastarasis
finansavimas yra tiesiogiai sietinas ir su ES bei kitų išorinių fondų investicijomis.
MTTP ir inovacijų sektoriaus veiklos rodikliai
Nepaisant santykinai teigiamų MTTP finansavimo tendencijų, atkreiptinas d÷mesys, kad šių
investicijų efektyvumo laipsnis Lietuvoje yra itin žemas. Europos Komisijos užsakymu
paskelbtame tyrime „European Innovation Scoreboard 2008“ identifikuojama ta pati - žemo
MTTP investicijų efektyvumo Lietuvoje - problema25. Pagal visuminį inovatyvumo indeksą Lietuva
yra priskiriama besivejančių (catching-up) valstybių grupei. Tarp besivejančių valstybių geriausią
pažangą per pastaruosius metus (2006-2007 m.) rod÷ Bulgarija ir Rumunija, o Lietuva, tyrimo
„European Innovation Scoreboard 2008“ autorių teigimu, „stovi“ vietoje. Silpniausi Lietuvos
MTTP ir inovacijų veiklos parametrai yra:

25

-

MTTP ir inovacijų našumas (EPO patentų skaičius, registruoti prekių žymai, registruoti
dizainai, technologijų mok÷jimo balanso srautai (proc. nuo BVP);

-

Įmonių investicijos į MTTP ir inovacijas (įmonių išlaidos MTTP (proc. nuo BVP), išlaidos IRT
(proc. nuo BVP), ne-MTTP išlaidos inovacijoms (proc. nuo apyvartos);

Pagal European Innovation Scoreboard 2008
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-

Inovatoriai (įmon÷s, taikančios produktų ar procesų inovacijas (proc. dalis nuo MVĮ),
įmon÷s, taikančios marketingo ir organizacines inovacijas (proc. dalis nuo MVĮ), našumo
inovatoriai: inovatorių, kurie inovacijomis žymiai sumažino darbo kaštus, dalis (įmonių
proc.), inovatorių, kurie inovacijomis žymiai sumažino išteklių ir energijos sunaudojimą,
dalis (įmonių proc.).

Santykin÷ Lietuvos stipryb÷ MTTP ir inovacijų srityje – žmogiškieji ištekliai (apima fizinių,
inžinerinių, socialinių ir kitų mokslo sričių absolventų skaičių, asmenų, turinčių tretinį (aukštąjį)
išsilavinimą skaičių, mokymosi visą gyvenimą rodiklius (šis rodiklis santykinai žemas ir turi
neigiamą poveikį žmogiškųjų išteklių rodikliui), jaunimo išsilavinimą).
Analizuojant MTTP ir inovacijų taikymo bei efektyvumo augimą pagal tuos pačius kriterijus,
galima konstatuoti, kad reikšmingas teigiamas pokytis atsiskleidžia tik MTTP ir inovacijų
finansavimo bei paramos srityje. Šis rodiklis susideda iš viešojo sektoriaus investicijų ir MTTP
(proc. nuo BVP), rizikos kapitalo (dalis nuo BVP), privataus kreditavimo (santykyje su BVP),
įmonių prieigos prie sparčiojo (plačiajuosčio) interneto (proc. nuo visų įmonių). ES sanglaudos
politika bei valstyb÷s nacionalin÷ politika tur÷jo didelį poveikį šių MTTP ir inovacijų parametrų
pokyčiui, tačiau konkretus viešosios politikos poveikis šiems kriterijams tur÷tų būti nustatytas
teminių vertinimų metu.
Deja, dauguma kitų MTTP ir inovacijų veiklos rodiklių (kaip apibr÷žia European Innovation
Scoreboard 2008) teigiamas pokytis buvo itin menkas, o kai kuriais atvejais (įmonių veiklos
grup÷je) neigiamas.
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais
Apibendrinant MTTP ir inovacijų statistinius ir palyginamųjų gairių duomenis (Statistikos
departamentas, Eurostat, European Innovation Scoreboard) galima konstatuoti, kad MTTP ir
inovacijų sektorius Lietuvoje nepadar÷ akivaizdžios pažangos, o kai kuriais parametrais Lietuvos
MTTP ir inovacijų potencialias netgi sumenko.
Lietuvos išlaidos MTTP gerokai atsilieka nuo ES-27 vidurkio: 2003 m. skirtumas siek÷ beveik tris
kartus, 2007 m. – kiek daugiau nei du kartus.
Lentel÷ 14. Lietuvos ir ES MTTP rodiklių palyginimas
2004 m.

2007 m.

Lietuva

ES 27
vidurkis

Lietuva

ES 27
vidurkis

Iš viso išlaidų MTEP, BVP %

0,75

1,82

0,82

1,85

Valstyb÷s išlaidos MTEP, BVP %

0,19

0,24

0,17

0,24

Įmonių išlaidos MTEP, BVP %

0,16

1,16

0,23

1,18

Moksliniais tyrimais užsiimančių ir darbo j÷gos
santykis, proc.

1,02

1,36

1,15
(2007)

1,44 (2007)

Valstyb÷s biudžeto l÷šos aukštajam mokslui,
BVP %

1,06

1,13

1,00
(2006)

1,13
(2006)

Rodiklis

Šaltinis: Eurostat
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2.2.7. Užimtumas ir nedarbas
Bendra informacija apie sektorių
Pagal 2004-2006 m. BPD buvo finansuojamos šešios į darbo rinkos ir žmogiškųjų išteklių pl÷trą
tiesiogiai ar netiesiogiai orientuotos priemon÷s. Šioms priemon÷ms buvo skirta daugiau kaip 1
mlrd. Lt (lentel÷ žemiau). Darbo j÷gos lankstumo, verslo veiklų, inovacijų skatinimui buvo
išleista apie 235 mln. Lt, socialin÷s apr÷pties projektams – apie 208 mln. Lt, darbo rinkos
politikos projektams – apie 125 mln. Lt, specifiniam mokymui smulkaus ir vidutinio verslo srityje
– apie 64 mln. Lt26.
Lentel÷ 15. Informacija apie ES paramos darbo rinkos ir žmogiškųjų išteklių pl÷trai skyrimui pagal
2004-2006 m. BPD
BPD priemon÷

Finansavimo apimtys

1.5. Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei
socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra
2.1. Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas
2.2. Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas
2.3. Socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ integracija
2.4. Mokymosi visą gyvenimą sąlygų pl÷tojimas
2.5. Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

441.763.545 Lt27

Iš viso

1.190.191.356 Lt

124.947.835
224.421.529
69.332.680
208.246.247
121.479.519

Šaltinis: SFMIS, Finansų ministerija, 2009 m. kovo m÷n.

Gyventojų ir darbo j÷gos statistika
2003-2008 m. laikotarpiu gyventojų skaičius Lietuvoje nuosekliai maž÷jo nuo 3,462 mln.
gyventojų 2003 m. pradžioje iki 3,35 mln. gyventojų 2008 m. pabaigoje. Pagrindin÷s gyventojų
skaičiaus maž÷jimo priežastys buvo neigiamas natūralus prieaugis d÷l gimstamumą viršijančio
mirtingumo bei gyventojų emigracija.
Statistikos departamento prie LRV duomenimis, nuo 2003 iki 2007 m. iš Lietuvos emigravo 68,2
tūkst. gyventojų, į Lietuvą imigravo 33,4 tūkst. gyventojų. Statistikos departamento vertinimu,
2003-2007 m. laikotarpiu Lietuvą paliko 89,4 tūkst. išvykimo nedeklaravusių asmenų, iš jų 68,4
tūkst. išvyko dirbti. Kalbant apie 2001 – 2008 m. laikotarpį, šie skaičiai sudaro atitinkamai 112,6
ir 82,5 tūkst. gyventojų. Tod÷l tik÷tina, kad toliau nagrin÷jami gyventojų aktyvumo darbo
rinkoje rodikliai iš tikrųjų yra didesni d÷l neapskaitytų į užsienį išvykusiųjų dirbti asmenų įtakos.
Užimtumas ir nedarbas
Kaip jau buvo min÷ta, nuo 2001 m. nedarbo lygis Lietuvoje stabiliai ir sparčiai maž÷jo. 2001 m.
jis siek÷ net 17,4 proc., 2005 m. - mažesnis už 10 proc. 2007 m. nedarbo lygiui sumaž÷jus iki 4,3
proc. jau buvo galima kalb÷ti apie tai, kad pasiektas natūralus arba net mažesnis nedarbo lygis,
o šalies ekonomika rodo perkaitimo požymius.

26
27

SFMIS, Finansų ministerija, 2009 m. kovo m÷n.
iš jų 291,15 mln. projektams, už kurios atsakinga LR Švietimo ir mokslo ministerija (SFMIS duomenimis)
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Gyventojų užimtumas stabiliai did÷jo praktiškai visu nagrin÷jamu laikotarpiu. Ypatingai did÷jo
25 – 52 m. amžiaus vyrų užimtumas – nuo 73,2 proc. 2001 m. iki 84,3 proc. 2007 m. Be to, jau
2003 m. praktiškai išnyko nedarbo lygio skirtumas tarp vyrų ir moterų.
Nagrin÷jamu laikotarpiu taip pat itin sumaž÷jo jaunimo nedarbas. 2001 m. jis sudar÷ daugiau
kaip 31 proc.; 2002-2004 m. išlaik÷ taip pat santykinai aukštą 23-25 proc. lygį, tačiau Lietuvai
įstojus į ES prad÷jo sparčiai maž÷ti iki 8,2 proc. 2007 m. Taigi, nuo 2001 m. jaunimo nedarbas iš
viso sumaž÷jo apie keturis kartus.
Bedarbių, iki darbo paieškos pradžios besimokiusių mokslo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat
sumaž÷jo keturis kartus nuo 19,5 tūkst. 2001 m. iki 5,5 tūkst. 2007 m.
2001 – 2002 m. nedarbo lygis miestuose buvo didesnis nei kaime, tačiau nuo 2005 m. skirtumai
taip pat tapo nereikšmingi.
Verta pažym÷ti, kad nagrin÷jamu laikotarpiu sumaž÷jo ir atskirų socialin÷s rizikos grupių
nedarbo problemos, nes 2007 m. gale praktiškai neliko bedarbių, kurie iki darbo paieškos
pradžios tarnavo kariuomen÷je arba grįžo iš įkalinimo įstaigų.
Taigi, 2001 – 2007 m. laikotarpiu Lietuvos užimtumo ir nedarbo rodikliai patyr÷ beprecedentį iki
šiol pager÷jimą. Klausimas, kiek šį pager÷jimą l÷m÷ dalies gyventojų siekis dirbti užsienio
valstyb÷se, vis dar lieka v÷lesnių ekonominių tyrimų objektu, tačiau jau dabar galima teigti, kad
vien emigracija negal÷jo taip kardinaliai pakeisti pad÷ties darbo rinkoje.
Deja, prasid÷jus pasaulinei ekonomikos krizei, Lietuvoje v÷l stebimas nedarbo šuolis. Jau 2008
m. nedarbas prad÷jo did÷ti, o pirmaisiais 2009 m. m÷nesiais šis did÷jimas įgavo pagreitį. 2009
m. vasario m÷n. pabaigoje Lietuvos darbo biržoje buvo įregistruota 152 tūkst. bedarbių, tai yra
penktadaliu daugiau nei prieš m÷nesį ir dvigubai daugiau, nei prieš metus, o tolimesn÷s darbo
rinkos perspektyvos išliko neaiškios.
Nors nedarbo lygis tarp atskirų Lietuvos rajonų atskirais atvejais pakankamai stipriai skyr÷si,
nedarbo lygio geografinis paskirstymas apskričių lygmenyje visu nagrin÷jamu laikotarpiu buvo
pakankamai tolygus. 2007 m. nedarbo lygis Marijampol÷s, Alytaus ir Taurag÷s apskrityse tapo
itin žemas ir buvo mažesnis už natūralųjį nedarbo lygį.
Kalbant apie užimtumo raidą atskirose ūkio šakose, d÷mesys visų pirma atkreiptinas į užimtumo
pokyčius žem÷s ūkyje, statyboje ir nekilnojamojo turto srityje, paslaugų sektoriuje bei švietime.
Kaip buvo galima tik÷tis, nuo 2001 m. užimtumas žem÷s ūkio ir žuvininkyst÷s sektoriuose
sumaž÷jo beveik trečdaliu, o absoliutus sumaž÷jimas sudar÷ 74,4 tūkst. asmenų.
Užimtųjų skaičius prekyboje, viešbučiuose ir restoranuose, transporto ir ryšių sektoriuje padid÷jo
beveik trečdaliu, o absoliutus užimtumo padid÷jimas siek÷ beveik 90 tūkst. asmenų, kas reiškia,
kad ir Lietuva palaipsniui juda ekonomikos modernizavimo kryptimi.
Didelis užimtųjų skaičiaus šuolis tiek procentine, tiek absoliučia išraiška pasteb÷tas statybos ir
nekilnojamojo turto sektoriuje. Užimtųjų skaičius statyboje padvigub÷jo nuo 85 tūkst. asmenų
2001 m. iki 171 tūkst. asmenų 2007 m., o nekilnojamojo turto sektoriuje atsirado 34 tūkst.
daugiau dirbančiųjų, kas sudar÷ 83,5 proc. padid÷jimą. Akivaizdu, kad prasid÷jusi gili kriz÷
nekilnojamojo turto rinkoje pavert÷ šias sritis rizikingiausiomis galimo darbo vietų sumaž÷jimo
prasme.
Didžiausią užimtumo augimą procentine išraiška, arba 104,6 proc., parod÷ finansinio
tarpininkavimo sektorius, nors absoliučia išraiška padid÷jimas nebuvo itin didelis – 11,4 tūkst.
žmonių.
O užimtųjų skaičius pramon÷je ir energetikoje išliko santykinai stabilus.

44

ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimas
Galutin÷ ataskaita

Be žem÷s ūkio, užimtumas sumaž÷jo dar vienoje srityje – švietime. Tačiau skirtingai nuo žem÷s
ūkio, kur užimtumo sumaž÷jimas yra pageidautinas ir siektinas, analogiškas reiškinys švietime
gali sąlygoti neigiamas pasekmes ateityje.
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais
Nuo įstojimo į ES Lietuvos darbo rinka išgyveno itin didelius pokyčius. D÷l spartaus ūkio augimo ir
didelio mąsto emigracijos siekiant įsidarbinti Vakarų Europos šalyse aukštą nedarbą pakeit÷
darbo j÷gos trūkumas, kuris daugelio ekspertų nuomone netgi tapo vienu iš ekonomikos
perkaitimo požymių ir tolimesn÷s šalies ūkio pl÷tros kliūtimi. Tačiau 2008 m. pabaigoje pad÷tis
darbo rinkoje v÷l iš esm÷s pasikeit÷ – prasid÷jusi gili recesija l÷m÷ masinius darbuotojų
atleidimus, o bendrą pad÷tį pablogino ir ekonomin÷s kriz÷s globalumas, apsunkinęs gyventojų
galimybes išsaugoti pajamas įsidarbinant kitose ES valstyb÷se.
Lentel÷ 16. Lietuvos ir ES užimtumo bei nedarbo rodiklių palyginimas
Rodiklis
Nedarbo lygis
Jaunimo nedarbas
Ilgalaikių bedarbių dalis
Užimtumo lygis
Moterų užimtumas
Vyrų užimtumas

Reikšm÷ 2004 m.

Reikšm÷ 2008 m.

Lietuva
11,4%
22,7%
51,2%
61,2%
58,5%

ES-27
9,0%
18,4%
46,1%
63,0%
55,5%

Lietuva
5,8%
13,4%
21,0%
64,3%
61,8%

ES-27
7,0%
15,4%
37,0%
65,9%
59,1%

64,7%

70,4%

67,1%

72,8%

Šaltinis: Eurostat
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2.2.8. Švietimas ir profesinis mokymas
Bendra informacija apie sektorių
Į šį sektorių patenka bet kurio lygmens ar specializacijos formalusis ar neformalusis švietimas,
teikiamas viešųjų ar privačių subjektų. Švietimo paslaugos teikiamos nuosekliosios švietimo
sistemos mokymo įstaigose, taip pat kitose įstaigose, teikiančiose tęstinio mokymo paslaugas.
Pagrindin÷s BPD investicijos į šį sektorių buvo paskirstytos pagal 1.5 (Švietimo ir mokslo
ministerijos kuruojama dalis), 2.2 ir 2.4 priemones.
BPD finansavimas
Pagal 2004-2006 m. BPD buvo išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai šios
išlaidos:
-

pagal 1.5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų
institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra (papildanti Europos socialinio
fondo remiamas priemones)” (Švietimo ir mokslo ministerijos kuruojama dalis) – 291 154
653 Lt (84 324 216 EUR)

-

pagal 2.2 priemonę „Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimo prisitaikyti prie pokyčių
ugdymas” – 224 421 529 Lt (64 996 967 EUR)

-

pagal 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų pl÷tojimas” – 208 246 247 Lt (60 312
282 EUR)

Švietimo ir profesinio mokymo sektoriuje be ES struktūrinių fondų projektų pastaraisiais metais
taip pat įgyvendinta nemažai reformų, programų, finansuojamų iš kitų šaltinių ir orientuotų į
geresnę paslaugų kokybę bei geresnes mokymosi sąlygas.
Per visą analizuojamą laikotarpį taip pat stabiliai did÷jo valstyb÷s išlaidos švietimui, tačiau nuo
BVP augimo atsiliko. 2004 m. valstyb÷s išlaidos švietimui sudar÷ 3461 mln. Lt arba 5,5 proc.
šalies BVP (to meto kainomis), 2007 m. atitinkamai 4779,1 mln. Lt arba 4,9 proc. BVP.
Bendrasis mokyklinis ugdymas
Bendrojo mokyklinio ugdymo apr÷pties prasme situacija yra palanki. Asmenų, įgyjančių
pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, lyginant su visais 16 ir 18 metų asmenimis, dalis tolydžio
did÷ja. 2005 m. 87,4 proc. visų 16-mečių buvo įgiję pagrindinį išsilavinimą, 2007 m. tokių 16mečių jau buvo 94,2 proc. Bent vidurinį išsilavinimą įgijusių 20-24 m. amžiaus asmenų dalis
lyginant su visais tos amžiaus grup÷s asmenimis taip pat augo nuo 85,4 proc. 2004 m. iki 89 proc.
2007 m.
Iškritimo iš bendrojo lavinimo mokyklų problema, kuri buvo įvardinta ir 2004-2006 m. BPD,
panašu, kad išlieka. Iki 2003-2004 m. „nubyr÷jimo“ iš bendrojo lavinimo mokyklų procentas
kasmet šiek tiek did÷jo ir buvo pasiekęs 1,2 proc. Šiuo metu nacionaliniu mastu pagal vienodą
metodiką šie duomenys n÷ra renkami, tačiau sprendžiant iš to, kad LR statistikos departamento
duomenimis apie 3,5 proc. visų 18-mečių n÷ra įgiję bent pagrindinio išsilavinimo, akivaizdu, kad
tam tikra „iškritimo“ problema išlieka aktuali.
ES struktūrinių fondų l÷šos šiek tiek pagerino situaciją, susijusią su bazin÷s įrangos renovacija,
atnaujinimu, taip pat mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimu. O iš valstyb÷s ir savivaldybių
biudžeto skiriamų l÷šų paskirstymas mokymo įstaigose pastaraisiais metais iš esm÷s nesikeit÷ ir
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pagrindin÷s išlaidos buvo skiriamos darbuotojų atlyginimams ir susijusiems mokesčiams bei
mokesčiams už komunalines paslaugas.
Profesinis ir povidurinis mokymas
Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis (Eurostat, 2008), Lietuvoje, lyginant su kitomis ES
valstyb÷mis, geri vidurinio ir povidurinio mokymosi rodikliai, žymiai mažiau 18-24 metų asmenų,
turinčių tik pagrindinį arba žemesnį išsilavinimą ir toliau nesimokančių. Be to, šis rodiklis turi
tendenciją tolydžiai ger÷ti (su nedideliu nuokrypiu 2006 m.): 2004 m. Lietuvoje 90,5 proc. 18-24
m. amžiaus asmenų tur÷jo aukštesnį negu pagrindinį išsilavinimą (palyginimui, ES 15 ši dalis buvo
82,8 proc., ES 25 – 84,8 proc.); 2007 m. Lietuvoje 18-24 m. amžiaus asmenų, turinčių aukštesnį
negu pagrindinį išsilavinimą, dalis paaugo iki 91,3 proc. (palyginimui, ES 15 iki 83,1 proc., ES 25
iki 85 proc.).
Analizuojant pastarojo dešimtmečio tendencijas, matyti, kad vis gaus÷ja aukštojo išsilavinimo
siekiančių asmenų – tiek absoliučiais skaičiais, tiek ir lyginant su besimokančiais kitų lygių
mokymo įstaigose. Jeigu 1998–1999 mokslo metų pradžioje besimokančiųjų skirtingose mokymo
institucijose santykis buvo 34 procentai profesin÷se mokyklose, 21 procentai aukštesniosiose
mokyklose ir 45 procentai universitetuose, tai 2007–2008 mokslo metų pradžioje šis santykis jau
buvo atitinkamai 18 procentų, 24 procentai (kolegijose) ir 58 procentai. Pakankamai žymiai
keičiasi besimokančiųjų profesin÷se mokyklose ir universitetuose dalis ir vis labiau did÷ja
disproporcija lyginant su labiausiai pažengusiomis ES šalimis.
Nemažai metų stebimas menkas profesinio mokymo patrauklumas – viena iš problemų, kurios kol
kas nepavyksta išspręsti. 2007 m. tik apie vieną ketvirtadalį mokinių, baigusių pagrindinę
mokyklą, toliau mokslą tęs÷ profesin÷se mokyklose. 2007 m. dauguma (apie 74 proc.) vidurinių
mokyklų abiturientų stojo į kolegijas ir universitetus, o profesin÷se mokyklose mokslus tęs÷ tik
beveik 7 proc. abiturientų (ši dalis nuolat maž÷ja, ankstesniaisiais metais būdavo apie 10 proc.).
Profesin÷se mokyklose besimokančiųjų dalis, lyginant su kitomis povidurinio mokymo įstaigomis,
maž÷ja nuo 21 proc. 2002/2003 m.m. iki 18 proc. 2007/2008 m.m. Įvertinus tai, kad vykdant
aukštesniųjų mokyklų reformą dalis aukštesniųjų mokyklų28 tapo profesin÷mis mokyklomis (kitos
buvo reorganizuotos į kolegijas), šis profesinio mokymo dalies maž÷jimas realiai yra dar didesnis.
Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklas yra labai išpl÷totas. Veikia 15 valstybinių ir 6 nevalstybiniai
universitetai bei 16 valstybinių ir 12 nevalstybinių kolegijų.
Viena iš pastebimų pastarųjų metų tendencijų – kolegijų stipr÷jimas ir aukštojo neuniversitetinio
išsilavinimo siekiančių asmenų skaičiaus did÷jimas.
Kita vertus, nepaisant išties didel÷s povidurinio mokymosi apr÷pties ir didel÷s gyventojų,
įgyjančių aukštąjį išsilavinimą dalies, išlieka aktuali profesinio rengimo, mokslo ir studijų
kokyb÷s problema. Vidutiniškai apie 10 proc. visų registruotų šalies bedarbių sudaro asmenys,
kurie iki tampant bedarbiais mok÷si mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose. Ši dalis išlieka beveik
stabili per visą laikotarpį (8-11 proc.) – ir esant didelei bedarbystei, ir jai maž÷jant.
Dalyvavimas suaugusiųjų mokyme
Pl÷tojant naujas švietimo paslaugas ir įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą principą, vis
daugiau Lietuvos suaugusiųjų naudojasi neformaliojo švietimo paslaugomis ir mokosi toliau.
Tačiau suaugusiųjų mokymosi lygis Lietuvoje vis dar išlieka pakankamai žemas. Pagal mokymosi
visą gyvenimą (life-long learning) rodiklius Lietuva gana žymiai atsilieka nuo ES vidurkio.
Žymesnis situacijos pager÷jimas fiksuojamas 2004 m., tačiau visais v÷lesniais metais 25-64 metų
28

Į aukštesniąsias studijų programas asmenys buvo priimami iki 2003-2004 m. 2006 m. baig÷si aukštesniųjų mokyklų reorganizacija ir
šio tipo mokyklų nebeliko
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gyventojų, per paskutines keturias savaites dalyvavusių mokymuose, dalis beveik neauga arba
net sumaž÷ja. 2007 m. suaugusiųjų mokymo lygis Lietuvoje (5,3 proc.) dar buvo žymiai mažesnis
už ES vidurkį (ES 15 – 10,9 proc., ES 25 – 10 proc.), o Skandinavijos šalyse siek÷ net iki 32 proc.
(Švedija).
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2.2.9. Žem÷s ūkis
Bendra informacija apie sektorių
2001-2007 m. laikotarpiu žem÷s ūkio dalis Lietuvos bendrajame vidaus produkte nuosaikiai
maž÷jo nuo 6,3 proc. 2000 m. iki 4,4 proc. 2007 m. Tai buvo natūralus ir prognozuotas procesas,
kadangi Lietuvos ekonomika tuo metu sparčiai augo ir modern÷jo, o jos struktūra art÷jo prie ES
struktūros.
Nepaisant žem÷s ūkio vaidmens Lietuvos ekonomikoje santykinio sumaž÷jimo, pradedant nuo
2004 m., t.y. Lietuvai įstojus į ES, absoliučia išraiška šis sektorius pasižym÷jo sparčiu augimu.
Statistikos departamento duomenimis, nuo 2004 iki 2007 m. žem÷s ūkio, medžiokl÷s ir
miškininkyst÷s ūkio sukuriama bendra prid÷tin÷ vert÷ padid÷jo apie pusantro karto.
Pagal 2004-2006 m. Bendrąjį programavimo dokumentą Lietuvos žem÷s ūkio sektoriuje
vykdomiems projektams buvo suteikta 463,3 mln. Lt finansavimo. Du trečdaliai šių ES l÷šų buvo
skirta pagal investicijų į žem÷s ūkio valdas priemonę vykdomiems projektams.
Lentel÷ 17. Žem÷s ūkio finansavimas pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD
Priemon÷
4.1. Investicijos į žem÷s ūkio valdas
4.2. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
4.3. Žem÷s ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas
Iš viso

Finansavimo apimtys
323.289.471
55.653.988
85.395.290
464.338.749

Lt
Lt
Lt
Lt

Šaltinis: SFMIS, Finansų ministerija, 2009 m. kovo m÷n.

Bendrosios žem÷s ūkio produkcijos vert÷ 2001-2007 m. laikotarpiu išaugo beveik pusantro karto,
tačiau dalis šio augimo paaiškinama pasaulin÷mis žem÷s ūkio produkcijos kainų augimo
tendencijomis. Laikotarpiu iki 2007 m. augalininkyst÷s produkcijos vert÷ buvo stabili, o
gyvulininkyst÷s produkcija nuosaikiai augo nuo 2003 m. Augalininkyst÷s ir gyvulininkyst÷s
santykis visu nagrin÷jamu laikotarpiu vidutiniškai sudar÷ 54 proc., tačiau šio santykio svyravimai
sudar÷ iki 8 procentinių punktų 2006 m.
2007 metais bendroji žem÷s ūkio produkcija to meto kainomis išaugo net 40 proc. Didžioji dalis
šio augimo buvo sąlygota augalininkyst÷s produkcijos šuoliu.
Užimtųjų skaičius žem÷s ūkyje nuo 2001 iki 2007 m. sumaž÷jo beveik trečdaliu, o 2008 m. III
ketv. duomenys rodo tolimesnę užimtųjų šiame sektoriuje maž÷jimo tendenciją. Bendrosios
žem÷s ūkio produkcijos bei sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s augimas kartu su užimtųjų žem÷s ūkio
sektoriuje sumaž÷jimu rodo, kad darbo našumas sektoriuje pastaruoju metu išaugo.
Žem÷s ūkio naudmenos ir ūkių statistika
Statistikos departamento duomenimis, 2007 m. Lietuvoje buvo 230 tūkst. ūkių, jie naudojo 2,648
mln. ha žem÷s ūkio naudmenų. Dominavo ūkiai, naudojantys nuo 2 iki 5 ha žem÷s ūkio naudmenų
– tokių ūkių buvo 107,5 tūkst. ir jie bendrai naudojo 335 tūkst. ha žem÷s ūkio naudmenų. Kita
vertus, trys tūkstančiai didžiausių šalies ūkių (tiksliau, 2980 ūkių su daugiau kaip 100 ha žem÷s
ūkio naudmenų) naudojo 35 proc. visų šalies ūkių žem÷s ūkio naudmenų, o beveik 400 didžiausių
ūkių vald÷ 17 proc. visų naudojamų žem÷s ūkio naudmenų.
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Augalininkyst÷
Nuo 2000 iki 2006 m. Lietuvos augalininkyst÷s produkcija, skaičiuojant to meto kainomis, išliko
daugiau ar mažiau stabili, o 2007 m. jos vert÷ patyr÷ įspūdingą šuolį ir padid÷jo beveik 75 proc.
Javų produkcija išaugo 2,5 karto, rapsų s÷klų – 2 kartus, daržovių – 1,7 karto. Statistiniai
duomenys rodo, kad šis augalininkyst÷s produkcijos šuolis pirmiausia buvo susijęs su produkcijos
supirkimo kainų augimu bei geru javų derliumi.
Lietuvos augalininkyst÷je dominuoja javų, pirmiausia kviečių ir miežių auginimas. Nagrin÷jamu
laikotarpiu stipriai išaugo rapsinių s÷klų produkcija, ką galima paaiškinti augančiu biokuro
naudojimu. Maž÷jimo tendencijomis pasižym÷jo cukrinių runkelių produkcija. Pašarinių augalų,
bulvių, daržovių produkcija visu nagrin÷jamu laikotarpiu buvo daugiau ar mažiau stabili.
Verta atkreipti d÷mesį, kad, pradedant 2003 m., pastebimai išaugo Lietuvos javų eksportas.
Ypatingai daug javų buvo eksportuota 2005 m., tačiau ir 2006-2007 m. eksportas buvo žymiai
didesnis nei laikotarpiu iki 2003 m. Eurostat duomenimis, pagrindin÷ Lietuvos javų eksporto rinka
yra kitos ES nar÷s29.
Gyvulininkyst÷
Gyvulininkyst÷s sektorius laikotarpiu nuo 2001 iki 2007 m. stabiliai augo. Didžiausius augimo
tempus parod÷ m÷sos gamyba – fizine išraiška ji per 6 metus padid÷jo dviem trečdaliais. Pieno,
kiaušinių produkcijos apimtys taip pat augo, bet mažesniais tempais.
Kiaulienos gamybos apimtys nuo 2001 iki 2006 m. (imtinai) tolygiai augo, o 2007 m. buvo
užfiksuotas nedidelis produkcijos fizinių apimčių maž÷jimas. Bendras augimas per šešerius
metus, pradedant 2001 m., sudar÷ 58 proc.
Jautienos ir veršienos produkcijos apimtys aukščiau min÷tu laikotarpiu svyravo apie 55 tūkst. t
per metus, bet buvo mažesn÷s nei 2000 m.
Didžiausius produkcijos apimčių augimo tempus demonstravo paukštininkyst÷s sektorius, per
šešerius metus padidinęs produkcijos apimtis beveik du su puse karto nuo 29,7 tūkst. t 2001 m.
iki 72,2 tūkst. t. 2007 m.
Karvių pieno supirkimo apimčių ir supirkimo kainų dinamika rod÷ bene stabiliausią augimą –
supirkimo apimtys nuo 2001 iki 2007 m. išaugo 37 proc., o kainos – 40 proc. Visu nagrin÷jamu
laikotarpiu, išskyrus 2003 m., karvių pieno supirkimo apimtys ir kainos did÷jo.
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais
Pastarojo dešimtmečio Lietuvos žem÷s ūkio raida priartino jį prie ES senbuvių rodiklių. Žem÷s
ūkio dalis šalies sukuriamoje prid÷tin÷je vert÷je maž÷jo, tačiau stabilios ar augančios fizin÷s
produkcijos apimtys rodo tai, kad šis sumaž÷jimas buvo visų pirma sąlygotas kitų, neagrarinių
ūkio šakų augimu. Užimtumas žem÷s ūkyje sumaž÷jo daugiau kaip dvigubai, kas kartu su fizinių
produkcijos apimčių did÷jimu reiškia našumo šioje ūkio šakoje augimą.
Augalininkyst÷je galima išskirti javų eksporto augimą, taip pat biokuro gamybai naudojamų
kultūrų produkcijos apimčių padid÷jimą. Gyvulininkyst÷je dinamiškai vyst÷si kone visi
subsektoriai.

29

Eurostat
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Lentel÷ 18. Atskirų Lietuvos ir ES žem÷s ūkio statistinių rodiklių palyginimas
Rodiklis
Užimtieji žem÷s ūkyje, miškininkyst÷je ir medžiokl÷je,
proc. nuo visų užimtųjų
Žem÷s ūkio dalis bendrojoje prid÷tin÷je vert÷je30
Mažesnių kaip 5 ha ūkių dalis

Metai

Lietuva

ES-27

Metai

Lietuva

ES-27

2004

15,7%

4,2%

2008

7,8%

4,0%

2004
2003

4,7%
62%

2,2%
73%

2008
2007

4,5%
61%

1,8%
70%

Šaltiniai: Eurostat, Statistikos departamentas prie LRV

30

Taip pat apima miškininkystę ir medžioklę
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2.2.10. Kaimo pl÷tra
Bendra informacija
Kaimo vietov÷se gyvena daugiau kaip 1,1 mln. žmonių, arba kas trečias Lietuvos gyventojas. Per
7 metus kaimo gyventojų skaičius sumaž÷jo 50 tūkst., tačiau, nepaisant neigiamo gyventojų
prieaugio, vidaus ir tarptautin÷s migracijos, kaimo gyventojų dalis nuo 2001 m. išlieka stabili.
Pagal 2004-2006 m. BPD buvo finansuojamos trys kaimo pl÷trą tiesiogiai skatinančios priemon÷s.
Bendra paramos suma sudar÷ 117,1 mln. Lt. Pagrindin÷s finansuojamos investicijų sritys buvo
žem÷s ūkio vandentvarka (60,9 mln. Lt), kaimo turizmo veiklos skatinimas (25,4 mln. Lt) bei
žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s veiklos sektorių įvairinimas (12,8 mln. Lt)31.
Lentel÷ 19. ES Struktūrinių fondų parama kaimo pl÷trai pagal 2004-2006 m. BPD
Priemon÷
4.4. Kaimo vietovių pritaikymo ir pl÷tros skatinimas
4.6. Leader+ pobūdžio priemon÷
4.7. Mokymas
Iš viso

Finansavimo apimtys
106.894.961
8.138.322
2.069.166
117.102.449

Lt
Lt
Lt
Lt

Šaltinis: SFMIS, Finansų ministerija, 2009 m. kovo m÷n.

Statistikos departamento prie LRV duomenys rodo, kad nuomon÷, jog Lietuvos kaimas sparčiai
sensta, yra nevisai pagrįsta. Lyginant su miestais, kaimo vietovių demografin÷ struktūra yra
panaši, o nepilnamečių dalis netgi yra didesn÷. Tiesa, 20-45 metų amžiaus grupių gyventojų dalis
yra didesn÷ mieste. Tod÷l tik÷tina, kad būsimą kaimo demografin÷s pad÷ties kryptį nulems
dabartinių kaime gyvenančių nepilnamečių apsisprendimas d÷l gyvenimo ar negyvenimo kaime.
Blogiau atrodo kaimo gyventojų natūralaus prieaugio dinamika. Skirtingai nei mieste, kur
gimusiųjų skaičius mieste po maž÷jimo faz÷s 2000-2002 m. ÷m÷ did÷ti, gimusiųjų kaime skaičius
l÷tai, bet stabiliai maž÷ja. Mirusiųjų kaimo gyventojų skaičius pastoviai auga, nors ir ne taip
greitai, kaip mieste.
Nepaisant tarptautin÷s emigracijos bangos, gyventojų kaime skaičius maž÷ja l÷čiau nei
(neigiamas) natūralus prieaugis (2001-2007 m. kaimo gyventojų natūralus prieaugis buvo minus
50 tūkst. gyventojų, o kaimo gyventojų pokytis – minus 37 tūkst. gyv.). To priežastys gal÷tų būti
tai, kad:
- ne visi išvykstantys į miestus ar užsienį gyventojai deklaruoja savo išvykimą;
- vyksta atvirkštin÷s migracijos iš miesto į kaimą procesai;
- į didmiesčių priemiesčius išvykstantys gyventi asmenys apskaitomi kaip išvykę gyventi į kaimą.
Analizuojant vidaus migracijos statistinius duomenis, aiški vidaus migracijos tendencija
pastebima tik Vilniaus atveju (autorių skaičiavimu, vidaus migracijos saldo Vilniuje sudar÷ apie
13 tūkst. gyventojų). Taigi, bent jau statistiniai duomenys šiuo metu nerodo aiškios migracijos iš
kaimo į miestą tendencijos, tačiau išlieka šių duomenų patikimumo klausimas d÷l vidaus
migracijos apskaitos aspektų.

31

SFMIS, Finansų ministerija, 2009 m. kovo m÷n.
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Deja, nuo dešimtmečio pradžios daugiau kaip dvigubai išaugo mirusiųjų nuo alkoholio poveikio
kiekis. Tačiau tai n÷ra vien Lietuvos kaimo problema, nes miestuose šių atvejų skaičius augo
panašiais tempais.
Kaimo gyventojų tik÷tina gyvenimo trukm÷ vis dar yra trumpesne nei miesto gyventojų (iki 3
metų vyrams ir iki 2 metų moterims priklausomai nuo amžiaus grup÷s).
Visu nagrin÷jamu laikotarpiu augo tiek santuokų, tiek ištuokų skaičius tūkstančiui gyventojų.
Nuo 2001 iki 2007 m. nedarbo lygis kaime, kaip ir bendras nedarbo lygis Lietuvoje, stabiliai
maž÷jo. Jei 2001 m. nedarbo lygis sudar÷ 14,4 proc., tai 2007 m. jis sudar÷ tik 4,4 proc. 2008 m.
prasid÷ję ekonominiai sunkumai neigiamai įtakojo ir kaimo vietovių darbo rinką – 2008 m.
nedarbo lygis išaugo iki 6,1 proc.
Tačiau, analizuojant darbo rinkos statistiką, verta atkreipti d÷mesį į tai, kad 2001-2007 m.
laikotarpiu kaime, krentant nedarbo lygiui, užimtųjų skaičius iš esm÷s nesikeit÷, o darbingo
amžiaus asmenų skaičius maž÷jo. Tai gali reikšti, kad nedarbo lygio maž÷jimą bent iš dalies l÷m÷
darbo nesuradusių pasitraukimas iš darbo rinkos.
Aktyvumo rodikliai taip pat reikšmingai skiriasi priklausomai nuo lyties – vyrų aktyvumas yra
vidutiniškai 11 proc. punktų aukštesnis. 2001 m. buvęs aukštesnis vyrų nedarbo lygis jau nuo
2002 m. sumaž÷jo iki moterų nedarbo lygio ir toliau vyst÷si panašiais tempais.
Kaimo namų ūkių pajamos 2000-2002 m. augo vangiai, o nuo 2003 m. augimas pagreit÷jo. 20012008 m. laikotarpiu vidutin÷s vienam namų ūkio nariui tenkančios disponuojamosios pajamos
nominalia išraiška išaugo apie 2,6 karto. Kaimo vietov÷se esančių namų ūkių pajamų augimo
tempai iš esm÷s buvo analogiški mieste esančių namų ūkių pajamų augimo tempams.
Palyginus su miestu, samdomojo darbo pajamos kaime yra mažesn÷s ir absoliučia ir procentine
išraiška, o pajamos iš verslo ar individualios veiklos yra didesn÷s.
Išlaidų struktūroje žymių pokyčių neįvyko, nors nominalia išraiška išlaidos padvigub÷jo. Galima
tik pamin÷ti išlaidų dalies maistui maž÷jimą ir išlaidų dalies būsto apstatymo, namų ūkio įrangos
ir kasdieniniai namų priežiūrai padid÷jimą.
Be piniginių išlaidų, vienam namų ūkio nariui per m÷nesį taip pat vidutiniškai tenka daugiau kaip
80 Lt natūrinių išlaidų maistui. Kitos natūrinių išlaidų kategorijos yra nežymios.
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais
Apibendrinant galima teigti, kad 2001-2007 m. laikotarpiu Lietuvos kaimas vyst÷si stabiliai, o
dažnos nuomon÷s apie jo nykimą bent jau iš dalies yra nepagrįstos. Kaimo gyventojų dalis išliko
stabili, nedarbas kaime maž÷jo, o gyventojų pajamos augo. Tačiau atskiri rodikliai, tokie kaip
neigiamas natūralus gyventojų prieaugis, spartus mirčių nuo alkoholio augimas ar ištuokų
skaičiaus did÷jimas, negali nekelti susirūpinimo, nors dažniausiai šios problemos yra būdingos
apskritai Lietuvai, o ne vien tik kaimui. Be to, vert÷tų atkreipti d÷mesį ir į dabartinių kaime
gyvenančių nepilnamečių ateities planus. Kadangi šiuo metu darbingų gyventojų iki 45 metų
amžiaus kaimuose yra santykinai mažiau, būtent dabartinių kaimo vietov÷se gyvenančių
moksleivių sprendimai d÷l būsimosios gyvenimo vietos stipriai įtakos būsimą Lietuvos kaimo
pl÷trą.
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2.2.11. Miškininkyst÷
Miškai užima beveik trečdalį Lietuvos ploto, o bendri miško ištekliai sudaro apie 421 mln. kubinių
metrų medienos. Mediena yra svarbi Lietuvos užsienio prekybos prek÷ – 2008 m. medienos buvo
eksportuota už 777 mln. Lt, importuota už 423 mln. Lt, o 2007 metais medienos eksporto
apimtys viršijo 1 mlrd. litų.
2004-2006 m. BPD 4.5 priemon÷s „Miškų ūkis“ uždaviniai buvo užtikrinti tvarią miškų ūkio pl÷trą
ir pagerinti subalansuotą miškų tvarkymą, išsaugoti ir pagerinti miško išteklius, didinti miškingų
vietovių plotus. Analizuojant miškininkyst÷s sektoriaus statistinius duomenis, galima daryti
išvadą, kad bent jau tokių kiekybinių rodiklių, kaip miškingumo, miško išteklių atžvilgiu šie
uždaviniai buvo s÷kmingai įgyvendinami.
Pagal BPD 4.5 priemonę „Miškų ūkis“ buvo išmok÷ta 20,2 mln. Lt Europos Komisijai
deklaruotinomis pripažintų l÷šų. Pagrindin÷ paramos dalis buvo skirta miško produktų kirtimo,
apdirbimo ir rinkodaros gerinimui (9,5 mln. Lt) bei stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų
atkūrimui ir prevencin÷ms priemon÷ms (8,4 mln. Lt)32.
2001 – 2008 m. laikotarpiu miško plotai Lietuvoje l÷tai, bet stabiliai augo. Vidutinis miško žem÷s
prieaugis sudar÷ 17,5 tūkst. ha per metus, o iš viso miško žem÷s plotas min÷tu laikotarpiu išaugo
apie 6 proc. Taigi, šalies miškingumas išaugo nuo 30,9 proc. 2001 m. iki 32,8 proc. 2008 m. Tai
reiškia, kad buvo pasiektas 1997 m. suformuluotas LR Vyriausyb÷s tikslas padidinti miškingumą
iki 32,0-33,3 proc.33 Lietuvos miškininkyst÷s instituto teigimu, ir toliau išlieka potencialas didinti
miško žem÷s plotus papildomų daugiau kaip 400 tūkst. ha žem÷s ūkiui netinkamų ir mažai
tinkamų plotų sąskaita34.
Užsienio prekybos mediena apimtys rod÷ stabilų ir reikšmingą augimą nuo 2000 iki 2007 m.,
tačiau 2008 m. ir eksportas, ir importas sumaž÷jo. Visu nagrin÷jamu laikotarpiu medienos
eksportas reikšmingai viršijo importą.
Medienos sektoriaus sukurta prid÷tin÷ vert÷ nuo 2000 iki 2006 m. išaugo 55 procentais.
Dirbančiųjų skaičius miškininkyst÷s sektoriuje visu 2000 – 2007 m. laikotarpiu svyravo nuo 7,5 iki
9 tūkst. asmenų. Miškininkyst÷s įmonių skaičius turi maž÷jimo tendenciją. Jei 2002 m. šiame
sektoriuje veik÷ 1191 įmon÷, tai 2008 m. šis skaičius sumaž÷jo iki 795.
Apibendrinant galima teigti, kad palyginus su dešimtmečio pradžia, did÷jo šalies miškingumas,
bendras medienos tūris, medienos tūris miško ploto vienetui, išaugo miško ištekliai. Nepaisant
maž÷jančių miško kirtimo apimčių, augo miškininkyst÷s sektoriaus prid÷tin÷ vert÷.
Prieš lyginant Lietuvos miškų ūkį su ES, verta atkreipti d÷mesį į didelius miškingumo skirtumus
tarp atskirų ES šalių, kurie natūraliai įtakoja miškininkyst÷s rodiklius. Lietuvos miškingumas pagal
Eurostat klasifikaciją yra apie 35 proc., o ES-27 vidurkis yra 42 proc. Mažiausias miškingumas yra
Airijoje (10 proc.), didžiausias – Suomijoje (77 proc.). Nuo 2000 iki 2005 m. ES-27 bendras miškų
plotas išaugo 0,4 proc., o Lietuvoje – 0,8 proc.

32

Šaltinis: SFMIS, Finansų ministerija, 2009 m. kovo m÷n.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 1223 „D÷l miškų želdinimo žemdirbystei netinkamoje ir
laisvos valstybin÷s žem÷s fondo žem÷je“
34
V. Suchockas. Miško įveisimas žem÷s ūkiui nauduotuose žem÷s plotuose, http://www.mi.lt/info/Pranesimai/Suchockas.pdf,
kreiptasi 2009-04-06
33
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Lentel÷ 20. Atskirų Lietuvos ir ES miškininkyst÷s statistinių rodiklių palyginimas
Rodiklis
Dirbančiųjų miškininkyst÷s sektoriuje dalis, proc. nuo visų
dirbančiųjų
Dirbančiųjų miškininkyst÷s, medienos perdirbimo ir
popieriaus pramon÷je dalis, proc. nuo visų dirbančiųjų
Miško kirtimai, m3 / tūkst. gyventojų

Metai

Lietuva

ES-27

Metai

Lietuva

ES-27

2000

0,92%

0,17%

2005

0,54%

0,23%

2000

3,31%

1,11%

2005

2,71%

1,30%

2000

1,6

0,8

2005

1,8

0,9

Šaltinis: Eurostat. Forestry statistics. 2007 edition, ISBN 92-79-02956-8; Statistikos departamentas prie
LRV, autorių skaičiavimai
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2.2.12. Žuvininkyst÷
Bendra informacija apie sektorių
Žuvininkyst÷s departamentas prie LR Žem÷s ūkio ministerijos išskiria keturias pagrindines
Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus kryptis – jūrų žuvininkystę, žvejybą vidaus vandenyse,
akvakultūrą, žuvų perdirbimą ir rinkodarą. Jūrų žuvininkyst÷ savo ruožtu yra skirstoma į žvejybą
tolimuosiuose rajonuose, t. y. Atlanto ir Ramiame vandenynuose bei žvejybą Baltijos jūroje35.
2007 m. Lietuvos žvejybos įmon÷s sugavo 190 tūkst. tonų žuvų. 83 proc. šio kiekio buvo sugauta
tolimuosiuose žvejybos rajonuose, 14 proc. – Baltijos jūroje ir likę 3 proc. Lietuvos vidaus
vandenyse.
2007 m. Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriuje (be žuvų perdirbimo ir prekybos sektoriaus) buvo
užimta apie 2,6 tūkst. gyventojų. Statistikos departamento prie LRV duomenimis, 2006 m.
žuvininkyst÷s sektorius sukūr÷ daugiau kaip 56 mln. Lt (be žvejybos tolimuosiuose rajonuose,
žuvų perdirbimo ir prekybos sektoriaus) bendrosios prid÷tin÷s vert÷s to meto kainomis. Viso
Lietuvos ūkio mastu tai n÷ra didelis skaičius, tačiau palyginus su 2001 metais ji beveik
padvigub÷jo.
Pagal Lietuvos 2004-2006 metų BPD parama projektams žuvininkyst÷s srityje sudar÷ apie 60,2
mln. Lt. Didžiausia šių l÷šų dalis buvo panaudota žuvininkyst÷s veiklos pertvarkai – t.y. žvejybos
laivų veiklos nutraukimui visam laikui (39,7 mln. Lt), akvakultūrai (8,3 mln. Lt), žvejybos uostų
įrangai ir vandens išteklių apsaugai bei pl÷trai (6,5 mln. Lt)36.
Jūrų žuvininkyst÷
Jūrų žuvininkyst÷je vienareikšmiškai dominuoja žvejyba tolimuosiuose rajonuose – Statistikos
departamento duomenimis, 2007 m. jai teko 86 proc. viso jūrų vandenyse sugautų žuvų kiekio.
Pagrindinis tolimosios žuvininkyst÷s regionas yra Atlanto Vandenynas, o tiksliau atskiri jo regionai
- Šiaur÷s Rytų Atlantas, Šiaur÷s Vakarų Atlantas, Mauritanijos išskirtin÷ ekonominio zona, Maroko
išskirtin÷ ekonomin÷ zona, o pastaruoju metu – ir Ramusis Vandenynas37.
Atskirų min÷tų regionų vaidmuo Lietuvos tolimajai žuvininkystei nuolat keičiasi. Iš dalies tai
sąlygoja juose Lietuvai skiriamų žvejybos kvotų dydžiai.
2008 m. pabaigoje Lietuvos jūrų žvejybos laivyną sudar÷ 229 laivai. Iš jų 192 laivai tur÷jo teisę
žvejoti Baltijos jūros priekrant÷je, 34 – atviroje Baltijos jūroje ir 13 – tolimuosiuose žvejybos
rajonuose 38.
Baltijos jūroje pastaruoju metu daugiausia sužvejojama šprotų, tačiau ekonomiškai
naudingiausia kaip ir anksčiau yra menkių žvejyba. Bendros žvejybos Baltijos jūroje apimtys
2001-2007 metų laikotarpiu išaugo 2,5 karto.

35

2008 m. Žuvininkyst÷s sektoriaus ekonomin÷s ir socialin÷s būkl÷s apžvalga. Žuvininkyst÷s departamentas
prie Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministerijos, 2009.
36
SFMIS, Finansų ministerija, 2009 m. kovo m÷n.
37
2008 m. Žuvininkyst÷s sektoriaus ekonomin÷s ir socialin÷s būkl÷s apžvalga. Žuvininkyst÷s departamentas prie Lietuvos Respublikos
žem÷s ūkio ministerijos, 2009.
38
ten pat
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Žvejyba vidaus vandenyse ir akvakultūra
Žvejybos vidaus vandenyse apimtys 2001 – 2007 m. laikotarpiu buvo stabilios. Daugiau kaip du
trečdaliai žvejybos vidaus vandenyse apimčių tenka Kuršių marioms. Vert÷tų pabr÷žti, kad ir
žvejybos vidaus vandenyse apimtys yra ribojamos39.
Pastaruoju metu daug d÷mesio skiriama akvakultūros, t.y. žuvų dirbtinio auginimo, pl÷trai.
Daugiau kaip pus÷s vidaus vandenų (neįskaitant Kuršių marių) žuvininkyst÷s produkcijos tenka
būtent tvenkiniuose užaugintoms žuvims40. Panaudojant struktūrinių fondų l÷šas buvo vykdomi
projektai, kurie gerina darbo sąlygas akvakultūros įmon÷se bei žuvims veistis natūraliuose vidaus
vandenyse, tokie kaip pralaidų užtvankose įrengimas41.
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais
Apibendrinant galima teigti, kad didžioji Lietuvos 2004-2006 metų BPD paramos žuvininkyst÷s
sektoriui dalis buvo skirta sumažinti Baltijos jūros žvejybos laivyną, taip pritaikant jį prie
mažinamų menkių žvejybos kvotų ir pagerinant likusios laivyno dalies ekonominius rodiklius. Taip
pat parama buvo skiriama akvakultūros įmon÷ms modernizuoti, jų gamybos potencialui padidinti
(kas sąlygojo tam tikrą pagaminamos akvakultūros produkcijos kiekių padid÷jimą) bei žvejybos
uostų įrenginių (t.y. žuvininkyst÷s produktų aukciono) statybai bei įrengimui. Nors Lietuvos 20042006 metų BPD parama žvejybos laivynui modernizuoti nebuvo pasinaudota, tačiau sugaunamų
žuvų kiekiai žymiai išaugo d÷l naujų žvejybos rajonų (pvz. Ramiojo vandenyno) įsisavinimo bei
geresnio tam tikrų rūšių žuvų (pvz. šprotų) kvotų panaudojimo.
Lentel÷ 21. Atskirų Lietuvos ir ES žuvininkyst÷s statistinių rodiklių palyginimas
Rodiklis
Metai
Lietuva
ES-27
Užimtieji žuvininkyst÷je, proc. nuo visų užimtųjų
2004
0,3%
0,1%
Žuvų sugavimas, kg/gyventojui
2000
22,5
14,1
Akvakultūros produkcija, kg/gyventojui
2000
0,6
2,9

Metai
2008
2006
2006

Lietuva
0,3%
45,1
0,7

ES-27
0,1%
11,0
2,6

Šaltiniai: Eurostat, Statistikos departamentas prie LRV, autorių skaičiavimai (kai kurie duomenys
pateikiami intervalais, pasirinkta lyginti 2000 m. ir 2006 m. reikšmes)

39

ten pat
Lietuvos žuvų ūkio administravimo programa, patvirtinta LR Žem÷s ūkio ministro 2008 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-164
41
Žuvininkyst÷s resursai. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkyst÷s tyrimų centras, 2008. ISBN 978-9955-608-62-2.
40
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2.2.13. Pramon÷ ir verslas
Bendra informacija apie sektorių
Pramon÷s sektorius (išgaunamoji ir apdirbamoji gamyba) yra itin svarbus Lietuvos ekonomikos
pl÷trai ir konkurencingumui. Tradiciškai ši ūkio šaka sukuria didžiausią BVP dalį ir įdarbina
didžiausią dalį šalies gyventojų. 2008 m. pramon÷s įmon÷s sukūr÷ virš 17 proc. BVP ir apie 270
tūkst. darbo vietų.
Didžiausias šalies ūkio sektorius 2001–2006 m. pl÷tojosi sparčiau nei likusi ekonomikos dalis –
skaudūs Rusijos kriz÷s padariniai privert÷ Lietuvos gamintojus ieškoti naujų produkcijos
realizavimo rinkų. Eksporto kilimas tur÷jo lemiamos įtakos šio sektoriaus pl÷trai, nors 2005 m.
Lietuvoje prasid÷jęs statybų augimas suteik÷ postūmį ir į vidaus rinką orientuotų apdirbamosios
gamybos veiklų – statybinių medžiagų, vartojimo prekių ir pan. – augimui.
2007 m. situacija pasikeit÷ – pramon÷s sukurtos prid÷tin÷s vert÷s metinis pokytis
palyginamosiomis kainomis sudar÷ 7,3 proc. ir buvo šiek tiek mažesnis už BVP rodiklį. Šį
rezultatą paveik÷ didžiausios pramon÷s įmon÷s Mažeikių naftos prasti duomenys, kuriuos l÷m÷
2006 m. rudenį gamykloje kilęs gaisras bei atsiradęs žaliavos trūkumas.
2008 m. pramon÷s rodiklius paveik÷ suprast÷jusi situacija pagrindin÷se eksporto rinkose – CIS
valstyb÷se, Latvijoje, Estijoje bei Vokietijoje. Be to, pasikeitus verslo kreditavimo sąlygoms,
sumaž÷jo į vidaus rinką orientuotų pramon÷s šakų produkcijos paklausa. Visa tai l÷m÷ vos 2 proc.
siekusį pramon÷s prid÷tin÷s vert÷s augimą.
Užimtųjų dalis pramon÷je analizuojamuoju laikotarpiu išliko stabili, kas iš esm÷s atspind÷jo
nepakitusį sektoriaus sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s svorį BVP struktūroje. Užimtumo skaičiaus
padid÷jimas nuo 246 tūkst. 2001 m. iki 270 tūkst. 2008 m. buvo nulemtas bendros užimtumo
augimo tendencijos šalyje.
Pagal BPD 3.1 priemonę „Tiesiogin÷ parama verslui“ išmok÷tos paramos suma sudar÷ 393,2 mln.
Lt. Investicijų sritys buvo parama smulkiam ir vidutiniam verslui (169,2 mln. Lt), parama didelių
įmonių investicijoms į materialųjį turtą (95,9 mln. Lt), investicijos į su turizmu susijusį
materialųjį turtą (informacijos centrus, apgyvendinimo, maitinimo įstaigas – 85,7 mln. Lt),
moksliniai tyrimai, pl÷tra ir inovacijos (42,3 mln. Lt)42.
Taip pat buvo teikiama ir parama verslo infrastruktūrai - pagal 3.2 priemonę „Verslo aplinkos
gerinimas“ buvo suteikta 83,7 mln. Lt finansavimo. Pagal šią priemonę teikiama parama bendrai
naudojamų paslaugų verslui infrastruktūrai, tokai kaip verslo inkubatoriai ar įvairios verslo
skatinimo priemon÷s (83,7 mln. Lt), pramoninių ir karinių zonų atstatymas bei atnaujinimas
(59,9 mln. Lt), mokslinių tyrimų, pl÷tros ir inovacijų infrastruktūra, inovacijų perdavimo bei
bendradarbiavimo šioje srityje skatinimas (27 mln. Lt)43.
Lietuvos pramon÷s struktūra
Lietuvos pramon÷s struktūroje dominuoja tradicin÷s žemos ir vidutiniškai žemos prid÷tin÷s
vert÷s šakos – maisto produktų, tekstil÷s, medienos gamyba. Min÷toms veikloms 2008 m. teko
apie trečdalį visos pramon÷s sukurtos prid÷tin÷s vert÷s.
Užsienio paklausos ir eksporto subsidijų eksportuojant į trečiąsias šalis skatinami maisto
produktų (ypatingai pieno produkcijos) gamintojai nuo 2004 m. s÷kmingai augino eksportą į CIS

42
43

SFMIS, Finansų ministerija, 2009 m. kovo m÷n. duomenys
ten pat
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šalis. Nors pardavimai vidaus rinkoje augo santūriais tempais, eksporto rodikliai nul÷m÷ bendrą
gerą šios šakos rezultatą.
Nuo 2004 m. tekstil÷s ir medienos perdirbimo svoriai pastebimai sumenko: tam įtakos tur÷jo
atitinkamai nepalanki konjunktūra pasaulio rinkose stipr÷jant Azijos įmonių pozicijoms ir
neapdorotos medienos tiekimo iš Rusijos problemos.
Chemijos pramon÷s svorio padid÷jimas buvo nulemtas palankios pasaulin÷s konjunktūros augant
trąšų ir kitų cheminių medžiagų, gaminamų Lietuvoje, kainoms ir paklausai. Šios veiklos svoris
pramon÷s sukurtoje prid÷tin÷je vert÷je pakilo nuo 5 proc. 2004 m. iki 12 proc. 2008 m.
Pramon÷ yra daugiausiai eksportuojantis Lietuvos ūkio sektorius. 2008 m. gamybos įmon÷s
eksportavo beveik 60 proc. visos parduodamos produkcijos. Palyginti su 2004 m., ši dalis liko
nepakitusi, nors tam tikras sumaž÷jimas buvo fiksuojamas 2006-2007 m. d÷l jau min÷to Mažeikių
naftos darbo sutrikimo su statybomis susijusių pramon÷s šakų suklest÷jimo.
Daugelio Lietuvos ūkio sektorių įmon÷s eksportavo apie du trečdalius visos parduodamos
produkcijos. Didžiausia eksporto dalimi pardavimuose pasižym÷jo chemijos, tekstil÷s,
elektronikos gaminių subsektoriai. Į vidaus rinką tradiciškai orientuotos šakos – maisto gaminių,
statybinių medžiagų, baldų gamyba.
Darbo našumas
Analizuojamu laikotarpiu pastebimai išaugus pramon÷s veiklos kaštams, ypač darbo atlyginimams
ir energijos išteklių kainoms, dauguma ekspertų prabilo apie Lietuvos gamybos prekių
konkurencingumo praradimą užsienio rinkose. Stebint viso ūkio ir apdirbamosios pramon÷s darbo
našumo dinamiką, akivaizdu, jog našumo augimas einamosiomis kainomis buvo gana įspūdingas:
nuo 2001 m. darbo efektyvumas tiek visoje ekonomikoje, tiek pramon÷je beveik padvigub÷jo.
Tačiau eliminavus produkcijos kainų kilimo sudedamąją, min÷ti rodikliai padid÷jo daug kukliau,
o po Lietuvos įstojimo į ES 2004 m. vidutinis darbo našumo metinis kilimas palyginamosiomis
kainomis sudar÷ apie 5 proc. visame ūkyje ir buvo artimas 6 proc. apdirbamojoje gamyboje.
Žinant, kad darbo efektyvumo prasme Lietuva pastebimai atsilieka nuo išsivysčiusių ES šalių,
tokia pažanga vertintina kaip nepakankama siekiant sumažinti Lietuvos ekonomikos ir pramon÷s
kokybinį atsilikimą nuo kitų Europos valstybių. Darbo našumo augimas gal÷tų būti spartesnis
vykstant esminiams gamybos sektoriaus struktūros pokyčiams – didesnę prid÷tinę vertę kuriančių,
aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų verslo krypčių vystymuisi, intensyvesniam pažangių
technologių panaudojimui tradicin÷se pramon÷s veiklose, žmoniškojo kapitalo kokyb÷s augimui.
Tiesiogin÷s užsienio investicijos į pramon÷s įmones
Analizuojant tiesioginių užsienio investicijų (TUI) į gamybos verslą duomenis, akivaizdu, kad šis
ūkio sektorius pralaim÷jo kovą d÷l TUI kitoms ekonomikos šakoms: nekilnojamajam turtui,
finansiniam tarpininkavimui, mažmeninei prekybai. Nors pramon÷je TUI portfelis išaugo nuo 62
mln. Lt 2001 m. iki 795 mln. Lt 2008 m., jo dalys bendrame TUI portfelyje sumenko nuo 32 proc.
2001 m. iki 16 proc. 2008 m.
Dauguma TUI Lietuvoje susijusios su veikiančių bendrovių per÷mimu, „plynojo lauko“ investicijos
lieka labai nedidel÷s. Tokio tipo investicijos užfiksuojamos medienos, tekstil÷s ir pan., t.y.
tradicin÷se, pramon÷s šakose.
Mažos ir vidutin÷s įmon÷s (MVĮ)
Remiantis oficialia ES įmonių klasifikacija, prie smulkaus ir vidutinio verslo priskirtinos beveik
visos Lietuvoje veikiančios įmon÷s. Stebint bendrovių skaičiaus dinamiką, matyti, jog bendras
įmonių skaičius turi tendenciją augti: jis pakilo nuo 56,2 tūkst. 2005 m. iki 65,6 tūkst. 2009 m.
Analizuoti įmonių skaičiaus dinamiką tikslinga tik nuo 2005 m., kuomet buvo pakeista įmonių
skaičiavimo metodologija: fiziniams asmenims vis daugiau mokesčių tikslais pereinant prie
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individualios veiklos ir veiklos pagal patentą formos, jie buvo priskirti prie smulkių įmonių. Visų
ūkio subjektų skaičius nuo 2005 m. iki 2009 m. pradžios šoktel÷jo daugiau negu dviem trečdaliais
iki 187,4 tūkst., kas leidžia teigti, jog Lietuvos verslas min÷tu laikotarpiu patyr÷ esminių
teigiamų pokyčių.
Atitinkami išaugo verslumo lygis, t. y įmonių ir fizinių asmenų, besiverčiančių ekonomine veikla,
santykis su bendru gyventojų skaičiumi, išaugo nuo 33 veikiančių ūkio subjektų 1000–čiui
gyventojų iki 56 - 1000–čiui gyventojų. Nors min÷tas rodiklis vis dar yra gerokai mažesnis nei
daugumoje ES šalių (70-100 įmonių 1000–čiui gyventojų), padaryta pažanga yra vertintina kaip
patenkinama. Iš galimų priežasčių galima išskirti bendrą ekonominį augimą, itin palankią
situaciją Lietuvos kredito rinkoje dalyvaujant valstybinei įmonei INVEGA ir panašioms
institucijoms, gan žemą bendrą mokesčių lygį.
Lietuvos ūkiui įžengus į nuosmukio fazę, artimiausiais metais galima tik÷tis MVĮ skaičiaus
maž÷jimo, kuomet pasikeitusioje ekonomin÷je aplinkoje išliks tik efektyviai veikiantys ir
sugebantys mažinti kaštus ūkio vienetai.
Neigiamas reiškinys yra tolesn÷ verslo koncentracija stambiausiuose šalies miestuose: 2009 m.
net 70 proc. smulkių ir vidutinių įmonių veik÷ trijuose stambiausių Lietuvos miestų apskrityse
(dauguma – miestų jurisdikcijoje). Žemesniu ekonomikos išsivystymo lygiu pasižyminčiuose
regionuose verslo vienetų toliau maž÷jo. Tai galima susieti su spartesne didmiesčių pl÷tra,
augant nekilnojamojo turto bei kitų paslaugų verslams – tradiciniams MVĮ sektoriams.
Šią prielaidą patvirtina ir MVĮ pasiskirstymo pagal ūkio šakas duomenys. Nuo 2004 m. iki 2008 m.
žymiai išaugo, statybos bei nekilnojamojo turto ir kitų paslaugų svoris, o apdirbamosios gamybos,
žem÷s ūkio, prekybos svoriai santykinai sumaž÷jo. Kitas neigiamas reiškinys – santykinai
aukštesni žemos prid÷tin÷s vert÷s tradicinių ūkio šakų įmonių skaičiaus did÷jimo tempai. Aukštų
ir vidutiniškai aukštų technologijų MVĮ pl÷tra išlieka nepatenkinama – jų skaičius analizuojamu
laikotarpiu net sumaž÷jo.
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais
Apibendrinant, galima padaryti išvadą, jog analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje MVĮ išgyveno
esminio pakilimo stadiją, augant bendram įmonių skaičiui bei jų svoriui tiek sukuriamo BVP, tiek
ir užimtųjų struktūroje. Kol kas išliekanti neigiama MVĮ pl÷tros tendencija yra tolimesnis regionų
verslumo netolygumo augimas bei nepakankamas aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų MVĮ
vystymas.
Lentel÷ 22. Atskirų Lietuvos ir ES pramon÷s ir verslo statistinių rodiklių palyginimas
Rodiklis
Dirbančiųjų, užimtų pramon÷je (NACE 1.1 C-F), dalis,
%
Dirbančiųjų, užimtų gamyboje (NACE 1.1 D), dalis, %
Gamybos sukuriama BVP dalis, %

Metai

Lietuva

ES-27

Metai

Lietuva

ES-27

2004

28%

28%

2008

30%

24%

2004
2004

18%
21%

19%
18%

2008
2007

18%
19%

16%
17%

MVĮ dalis iš visų įmonių, %
MVĮ dalis visų įmonių sukuriamoje prid÷tin÷je vert÷je,
%
Dirbančiųjų MVĮ dalis nuo dirbančiųjų visose įmon÷se,
%

2003

99,6%

99,8%44

2006

99,7%

99,8%

45

2003

53%

57%

2006

57%

58%

2003

72%

67%46

2006

71%

67%

Šaltinis: Eurostat, autorių skaičiavimai

44
45
46

ES-25
ES-25
ES-25
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2.2.14. Turizmas
Bendra informacija
Laikotarpiu nuo 2001 iki 2008 m. nakvynių skaičius Lietuvos apgyvendinimo įstaigose išaugo
dviem trečdaliais. Labiausiai augo užsieniečių nakvynių skaičius – jis išaugo beveik dvigubai.
Lietuvos gyventojams suteiktų nakvynių skaičius išaugo pusantro karto.
Parama projektams pagal BPD 3.4. priemonę „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“ sudar÷
390,6 mln. Lt. Be to, 85,7 mln. Lt buvo išmok÷ta investicijoms į turizmo paslaugų teikimui skirtą
materialųjį turtą pagal 3.1. priemonę „Tiesiogin÷ parama verslui“ ir 25,3 mln. Lt kaimo turizmo
skatinimui pagal 4.4. priemonę „Kaimo vietovių pritaikymo ir pl÷tros skatinimas“47.
Apgyvendintų užsienio turistų srautas aukščiau min÷tu laikotarpiu išaugo tris kartus - nuo beveik
300 tūkst. 2001 m. iki 909 tūkst. 2008 m. Atvykstančių užsienio turistų skaičius itin greitai
prad÷jo augti Lietuvai įstojus į ES. Tačiau, lyginant apgyvendintų užsienio turistų skaičių ir jų
nakvynių skaičių, darytina išvada, kad vis daugiau jų atvykdavo į Lietuvą tik trumpam.
Turizmo rinkoje įvyko struktūrinių pokyčių. Labiausiai pastebimas iš jų yra viešbučių dalis
bendroje suteiktų apgyvendinimo paslaugų struktūroje. Taip pat reikia atkreipti d÷mesį į
svarbius pokyčius turizmo infrastruktūroje: atsiradusius modernius vandens pramogų parkus,
golfo aikštynus, pramogų arenas, aukšto lygio viešbučius ir sanatorijas.
2008 m. daugiausiai nakvynių buvo suteikta svečiams iš Vokietijos (343 tūkst.), Lenkijos (312
tūkst.), Baltarusijos (230 tūkst.), Rusijos (225 tūkst.) bei Latvijos (140 tūkst.). Lankytojams iš šių
šalių teko daugiau kaip 60 proc. visų suteiktų nakvynių. Panaši lankytojų struktūra pagal šalis
buvo ir 2001 m., išskyrus mažesnes Vokietijos bei Latvijos dalis.
Nakvynių skaičiaus geografiniame pasiskirstyme aiškiai dominuoja trys savivaldyb÷s – Vilniaus
miesto (24,3 proc. visų suteiktų nakvynių 2007 m. ir 20,4 proc. 2001 m.), Palangos miesto (19,8
proc. 2007 m. ir 23,2 proc. 2001 m.) bei Druskininkų (19,5 proc. 2007 m. ir 19,6 proc. 2001 m.).
Daugelyje savivaldybių suteiktų nakvynių skaičius žymiai išaugo, nors jų dalis bendrame
kontekste lieka maža d÷l santykinai mažų absoliučių skaičių. Kaip pavyzdžius galima pamin÷ti
Kretingos, Kupiškio, Pasvalio rajonų savivaldybes, kuriose suteiktų nakvynių skaičius per 7 metus
išaugo daugiau kaip dešimt kartų. Tai byloja apie s÷kmingą Lietuvos turizmo infrastruktūros
diversifikavimą.
Apgyvendinimo infrastruktūra 2001-2007 m. laikotarpiu nuosaikiai pl÷t÷si. Bendras vietų
apgyvendinimo įstaigose skaičius išaugo 18 proc. nuo 40,5 tūkst. 2001 m. iki 47,7 tūkst. 2007 m.
Absoliučia išraiška vietų skaičius labiausiai did÷jo Vilniaus m., Kauno m., Druskininkų, Mažeikių r.
savivaldybių teritorijose, o Palangos m. savivaldyb÷s teritorijoje jis maž÷jo, pirmiausia poilsio
namų ir namelių sąskaita.
Viešbučiai
Statistikos departamento duomenimis, šiuo metu viešbučiuose suteikiama beveik pus÷ visų
nakvynių ir apgyvendinami beveik trys ketvirtadaliai visų svečių. 2001 m. viešbučiai suteik÷ tik
30 proc. visų nakvynių. Šį esminį viešbučių dalies bendroje turizmo rinkoje augimą l÷m÷, visų
pirma, užsieniečių srauto augimas, kadangi jie daugiausia apsistoja būtent viešbučiuose (73 proc.
visų nakvynių ir 87 proc. visų atvykusiųjų).

47

SFMIS, Finansų ministerija, 2009 m. kovo m÷n.
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Viešbučių segmentas rod÷ įspūdingą augimą ir absoliučia išraiška. Nuo 2001 iki 2008 m. bendras
suteiktų nakvynių skaičius išaugo daugiau kaip 2,6 karto, o Lietuvos gyventojams suteiktų
nakvynių skaičius – 3,5 karto. Suteiktų nakvynių skaičius ypač did÷jo Lietuvai įstojus į ES.
Kitos apgyvendinimo įstaigos
Stambiausias apgyvendinimo paslaugų segmentas po viešbučių Lietuvoje yra sveikatingumo
įstaigos su 1,44 mln. suteiktų nakvynių 2008 m. Šis skaičius mažai keit÷si nuo pat 2001 m.
Užsieniečiams suteiktų nakvynių skaičius per septynerius metus išaugo 16 proc., tačiau jiems
teko santykinai nedidel÷ dalis visų suteiktų nakvynių.
Moteliuose suteiktų nakvynių skaičius išaugo daugiau kaip 3,5 karto nuo 28 tūkst. 2001 m. iki 104
tūkst. 2008 m., tačiau, kaip matyti, absoliučia išraiška šis rinkos segmentas kol kas dar yra mažai
reikšmingas. Poilsio namų sektorius 2001-2008 m. laikotarpiu stagnavo – bendras suteiktų
nakvynių skaičius sumaž÷jo 7 proc. iki 417 tūkst., užsieniečiams suteiktų nakvynių skaičius
sumaž÷jo perpus.
Kempinguose sutektų nakvynių skaičius tuo pačiu laikotarpiu augo 167 proc., pirmiausia
užsieniečių sąskaita, bet ir Lietuvos gyventojai vis dažniau pasirinkdavo šį poilsio būdą.
Absoliučia išraiška suteiktų nakvynių skaičius liko nedidelis – 70 tūkst. 2008 m.
Kaimo turizmas pastaruoju metu pasižym÷jo intensyvia pl÷tra. Kaimo turizmo sodybų skaičius
išaugo nuo 355 sodybų 2003 m. iki 546 sodybų 2008 m. Daugiausia sodybų 2008 m. buvo Utenos
(185 sodybos), Alytaus (84 sodybos) ir Vilniaus (77 sodybos) apskrityse. Suteiktų nakvynių kaimo
sodybose skaičius taip pat išaugo 2,3 karto nuo 262 tūkst. nakvynių 2003 m. iki 615 tūkst.
nakvynių 2008 m. Pagal suteiktų nakvynių skaičių taip pat pirmavo Utenos apskritis (165 tūkst.
arba 27 proc. visų nakvynių 2008 m.)
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais
Statistiniai duomenys rodo, kad atvykstamojo ir vietinio turizmo šakos gavo naudą iš
eurointegracijos. Padaug÷jo atvykstančiųjų turistų, o Lietuvos gyventojų pajamų augimas leido
jiems aktyviau naudotis vietinio turizmo įmonių paslaugomis. Į paklausos augimą verslas reagavo
investicijomis į turizmo infrastruktūros, visų pirma viešbučių ir kaimo turizmo objektų, pl÷tra.
Motelių verslas, nepaisant greitos pl÷tros, vis dar atrodo nepakankamai išvystytu, ypač
atsižvelgiant į Lietuvos kaip tranzitin÷s valstyb÷s reikšmę.
Tik÷tina, kad 2009 m. turizmo verslui nepalankūs pokyčiai mokesčių sistemoje bei stambiausio
Lietuvos oro vež÷jo veiklos sustabdymas suduos skausmingą smūgį atvykstančiojo turizmo
sektoriui, pirmiausia viešbučiams, tačiau realūs nuosmukio mastai bus matyti tik ateityje. Tačiau
kaip matyti iš žemiau pateikiamo palyginimo su ES statistika, turizmo sektorius Lietuvoje turi dar
didžiules neišnaudotas augimo galimybes. Tai ypač matyti iš metinio nakvynių skaičiaus ir šalies
gyventojų santykio.
Lentel÷ 23. Atskirų Lietuvos ir ES turizmo šakos statistinių rodiklių palyginimas
Rodiklis
Vietų apgyvendinimo įstaigose skaičius / 1000 gyventojų
Metinio vietinių ir atvykstančių svečių nakvynių skaičiaus ir
šalies gyventojų skaičiaus santykis
Viešbučių ir analogiškų įstaigų vidutinis metinis užimtumas
Dirbančiųjų viešbučiuose ir restoranuose, nuo visų
užimtųjų

Metai
2004

Lietuva
9,4

ES-27
52,4

Metai
2006

Lietuva
9,4

ES-27
55,5

2004

0,6

4,4

2006

0,9

4,7

2004

24,1%

38,0%

2006

30,4%

36,2%

2004

2,3%

4,0%

2006

2,5%

4,2%

Šaltinis: Eurostat. Tourism statistics. 2008 edition. ISSN 1831-1865, autorių skaičiavimai
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2.3. BPD konteksto rodiklių kaitos analiz÷
Šioje vertinimo ataskaitos dalyje atliekama BPD konteksto rodiklių ir jų kaitos tendencijų
analiz÷. BPD konteksto rodiklių reikšm÷s palygintos su ES vidurkiais ir kitų Europos šalių
atitinkamais rodikliais.
Vertinimui naudoti duomenys iš oficialios statistikos (Lietuvos statistikos departamento,
Eurostato, kitų oficialių šaltinių). Reikia pažym÷ti, kad vertinimui surinktos BPD konteksto
rodiklių reikšm÷s iš to paties šaltinio ir pagal tą pačią metodiką, kaip ir buvo panaudota BPD
rengimo metu, išskyrus atvejus, kai d÷l nuo vertintojų nepriklausančių aplinkybių nebuvo
galimyb÷s tenkinti šios sąlygos. Tuomet naudojami savo prasme ir reikšme artimiausi rodikliai.
Pateikiant apibendrintą konteksto rodiklių pokyčių analizę ir vertinimą (lentel÷ žemiau) yra
naudojamos dvi trijų lygmenų vertinimo skal÷s. Pirmoji „Pokytis per periodą“ skirta nustatyti ir
įvertinti konkretaus konteksto rodiklio reikšm÷s pokytį per periodą (naudojamos vertinimo
reikšm÷s – Pokytis per periodą: teigiamas, n÷ra, neutralus). Antroji vertinimo skal÷ – „Skirtumas
nuo ES-27 “ -naudojama siekiant įvertinti konkretaus Lietuvos konteksto rodiklio reikšm÷s
skirtumą nuo ES-27 vidurkio (naudojamos vertinimo reikšm÷s – Skirtumas nuo ES-27: didelis,
mažas, n÷ra).

63

ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimas
Galutin÷ ataskaita

Lentel÷ 24. BPD konteksto rodiklių kaitos vertinimas
2004

2005

2006

2007

2008

2004
(ES-27

ES 27
2007

Pokytis per
periodą

Realus BVP augimas (%)
Eismo avarijų aukos (skaičius 1000čiui gyventojų)
Prid÷tin÷ vert÷, tenkanti vienai
faktiškai dirbtai valandai, to meto
kainomis, Lt
Įmonių išlaidos tyrimams ir pl÷trai (%
nuo BVP)
Ūkių struktūra (vidutinis visų tipų
žem÷s ūkio valdų dydis, ha)

7,351

7,802

7,845

8,925

3,083

2,5

0,9
(2008)

Teigiamas

2,51

2,71

2,65

2,60

1,91

...

...

N÷ra

22,0

23,8

27,1

30,6

...

...

Teigiamas

0,16

0,15

0,22

0,23

1,16

1,17

Teigiamas

Didelis
(neigiamas)
Didelis
(neigiamas)

10,87

10,92

12,18

...

Nedarbo lygis (%), kuriame:

11,4

8,3

5,6

4,3

5,8

9,0

Teigiamas

Didelis
(teigiamas)

Vyrai
moterys

11
11,8

8,2
8,3

5,8
5,6

4,3
4,3

6,0
5,6

8,5
9,8

Teigiamas

Didelis
(teigiamas)

22,5
10,2
11

15,7
7,5
8,2

9,8
4,8
6,6

8,2
4,0
4,0

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Pagal amžiaus gyventojų grupes:
iki 25
25–49
50–64 m.
Bendro nedarbo lygio Ilgalaikių
bedarbių dalis (%), iš jų:
Vyrai
moterys
Asmenų, dalyvaujančiųjų tęstiniame
ir praktiniame mokyme dalis 25-64
m. amžiaus gyventojų grup÷je (%)
Skurdo rizikos lygis (%)
Nuolatiniai interneto vartotojai
(gyventojų %)

53,5

54,2

44,6

32,6

45,6

51,8
54,2

53,7
56,6

43,1
44,4

32,6
30,2

44,7
46,9

...
7,0
(2008)
6,6
7,5
(2008)
15,4
(2008)
5,9 (2574
m.)(2008
)
37,1
(2008)
36,4
37,3
(2008)

5,9

18,4
7,7(25-74
m.)

Teigiamas

Teigiamas

Mažas
(teigiamas)

4,9

5,3

9,3

9,5

N÷ra

16,0

20,0

19,1

n.d.

N÷ra

25,7

29,8

37,6

45,1

16
56
(2008)

36

Didelis
(teigiamas)
Didelis
(neigiamas)

Didelis
(teigiamas)
Mažas
(teigiamas)

Teigiamas

6,0
15,9/20
,5

49,9

Skirtumas
nuo ES-27

Teigiamas

Didelis
(teigiamas)
Mažas
(neigiamas)
Mažas
(neigiamas)
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Trumpa konteksto rodiklių apžvalga:
•

Realus BVP augimas (%) – analizuojamas kituose skyriuose, tod÷l šioje dalyje papildomai
nenagrin÷jamas.

•

Eismo avarijų aukos (skaičius 1000-čiui gyventojų) – vertinimui naudojami Lietuvos
policijos eismo priežiūros tarnybos duomenys. Rodiklis, 2000 m. siekęs 2,17, iki 2006 m.
augo, tačiau pastaraisiais metais sumaž÷jo iki 1,91. Palyginimui su ES vidurkiu
naudojamas kitas rodiklis – žuvusiųjų keliuose skaičius 1 mln. gyventojų. Pagal šį rodiklį
Lietuva (Lietuvos rodiklis – 218) ES-27 vidurkį (ES vidurkis – 86) 2007 m. viršijo 2,5 karto.

•

MVĮ prid÷tin÷ vert÷, tenkanti darbuotojui (1 eilinio darbuotojo per 1 val. valandą
sukurta prid÷tin÷ vert÷), kitaip vadinamas MVĮ darbo našumas. Vertinimui naudojama
prid÷tin÷ vert÷, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai, to meto kainomis. Per
analizuojamą periodą rodiklis išaugo 1,4 karto, tačiau šalies ūkio našumas vis dar išlieka
Lietuvos ekonomikos problema ir žymiai atsilieka nuo ES-27 ir ES-15 vidurkio.

•

Įmonių išlaidos tyrimams ir pl÷trai (% nuo BVP). Per BPD įgyvendinimo laikotarpį 20042007 m. rodiklis išaugo 0,07 proc. punktais (nuo 0,16 iki 0,23 proc.). Lyginant Lietuvą su
ES-27 vidurkiu, išryšk÷ja žymus skirtumas (neigiamas) ir, nepaisant išaugusio rodiklio,
šalis nuo ES-27 vidurkio atsilieka net 5 kartus.

•

Ūkių struktūra (vidutinis visų tipų žem÷s ūkio valdų dydis, ha) – vertinimui naudojami
Žem÷s ūkio ir kaimo verslo registro duomenys, prad÷ti rinkti tik 2005 m. Nuo 2005 m.
vidutinis valdos dydis pagal žem÷s ūkio naudmenas padid÷jo 1,2 ha ir tokia tendencija
atitinka ES žem÷s ūkio politiką Palyginimui ES kontekste naudotas kitas rodiklis – vidutinis
ūkio turimas žem÷s ūkio naudmenų plotas.

•

Nedarbo lygis (%) BPD buvo detalizuojamas pagal lytį ir amžiaus grupes. Vertinimui
naudojami metiniai duomenys, pateikiami Statistikos departamento. Per analizuojamą
laikotarpį pasteb÷tinas teigiamas Lietuvai pokytis – nedarbas sumaž÷jo tiek pagal lytį,
tiek pagal amžiaus grupes ir 2007 m. buvo perpus mažesnis nei ES-27 vidurkis (7,1 proc.).

•

Bendro nedarbo lygio Ilgalaikių bedarbių dalis (%) rodiklis detalizuojamas pagal lytį.
Vertinimui naudojami metiniai Statistikos departamento duomenys. Iki 2005 m. augusi
ilgalaikių bedarbių dalis, 2006-2007 m. maž÷jo ir pasiek÷ 33,8 proc. 2003 m. Lietuvos
rodiklis 6 proc. punktais viršijo ES-27 vidurkį (45,6 proc.), tačiau 2007 m. buvo net 12
proc. punktų mažesnis ( ES-27 vidurkis – 42,3 proc.)

•

Asmenų, dalyvaujančiųjų tęstiniame ir praktiniame mokyme dalis 25-64 m. amžiaus
gyventojų grup÷je (%), kitaip vadinamas mokymosi visą gyvenimą lygis. Per analizuojamą
laikotarpį rodiklis kito netolygiai ir neįgijo aiškios tendencijos. Nežymiai padid÷jęs,
mokymosi visą gyvenimą lygis Lietuvoje visą laikotarpį vis tik išliko gerokai mažesnis nei
ES-27 vidurkis – 2007 m. buvo mažesnis 1,7 karto.

•

Skurdo rizikos rodiklis (%). Pagal Statistikos departamento metodikas „skurdo rizikos
rodikliai“ apima 3 rodiklius (skurdo rizikos lygį, gylį ir ribą), tod÷l vertinimui pasirinktas
artimiausias reikšme ir samprata - skurdo rizikos lygis. 2005 m. keit÷si šio rodiklio
skaičiavimo metodika, tod÷l sud÷tinga tiksliai įvertinti kaitą. Lyginant su ES-27 vidurkiu
(16 proc.), skurdo rizikos lygis 2007 m. Lietuvoje buvo 3 proc. punktais didesnis.

•

Nuolatiniai interneto vartotojai (gyventojų %) – šis rodiklis Statistikos departamento
metodikose n÷ra apibr÷žtas. Artimiausias reikšme būtų 16-74 m. amžiaus gyventojai,
internetu besinaudojantys reguliariai (kasdien arba kelis kartus per savaitę, bet ne
kasdien, per pastaruosius 3 m÷nesius), kuris ir naudojamas vertinime. Šis rodiklis 20032008 m. išaugo dvigubai ir gerokai priart÷jo prie ES-27 vidurkio (56 proc.).
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2.4.

Lietuvos socialin÷s ir ekonomin÷s situacijos kaitos poveikio BPD tikslams analiz÷

Šios vertinimo dalies uždavinys atsakyti į klausimą, kokią įtaką pasikeitusi šalies socialin÷ ir
ekonomin÷ situacija tur÷jo BPD tikslams?
Įvardintą uždavinį galima detalizuoti:
1. Įvertinti kaip šalies socialin÷ ir ekonomin÷ raida veik÷ (teigiamai, netur÷jo esminio
poveikio, neigiamai) BPD tikslų pasiekimą?
2. Įvertinti ar pasikeit÷ BPD tikslų aktualumas pasikeitus socialinei ir ekonominei situacijai?
Reikia pažym÷ti, kad BPD tikslai, jų aktualumas, pasiekimo sąlygos tiesiogiai determinuojami
šalies socialin÷s ir ekonomin÷s raidos. Ekonomikos ciklai, ilgalaik÷s socialin÷s transformacijos,
ilgalaikiai ekonominiai projektai tur÷jo įtakos (teigiamos, neutralios arba neigiamos) BPD
tikslams. Šiame vertinimo etape svarbu nustatyti kokie socialiniai ir ekonominiai (taip pat
demografiniai faktoriai, kurie glaudžiai susiję su socialiniais) faktoriai tur÷jo didžiausią teigiamą
įtaką ir didžiausią neigiamą įtaką BPD tikslams.
Vienas iš vertinimo metodų naudojamų šioje vertinimo dalyje yra BPD tikslų susiejamas su BPD
konteksto rodikliais. BPD konteksto rodikliai yra esminiai šalies socialin÷s – ekonomin÷s raidos
rodikliai, kuriems poveikį dar÷ ,,natūrali“ šalies socialin÷ ir ekonomin÷ raida bei BPD
investicijos. Konteksto rodikliai apibendrintai atspindi šalies socialinę – ekonominę raidą, tod÷l
yra vertingi BPD tikslų pasiekimo vertinimui. Remiantis atlikta konteksto rodiklių tendencijų
analize sprendžiama kokį poveikį dar÷ socialin÷ ar ekonomin÷ sritis, kurią atspindi konteksto
rodiklis.
Lentel÷ 25. Lietuvos socialin÷s ir ekonomin÷s situacijos kaitos poveikio BPD tikslams vertinimui pagal
BPD konteksto rodiklius naudojama skal÷
Vertinimo žym÷jimas
(poveikis BPD tikslams)
+++
++
+
-Neturi poveikio

Žym÷jimo paaiškinimas
Konteksto rodiklio atspindimos
BPD tikslo (pa)siekimą;
Konteksto rodiklio atspindimos
tikslo (pa)siekimą;
Konteksto rodiklio atspindimos
(pa)siekimą;
Konteksto rodiklio atspindimos
(pa)siekimą;
Konteksto rodiklio atspindimos
tikslo (pa)siekimą;
Konteksto rodiklio atspindimos
(pa)siekimui.

srities tendencija labai žymiai teigiamai veik÷
srities tendencija žymiai teigiamai veik÷ BPD
srities tendencija teigiamai veik÷ BPD tikslo
srities tendencija neigiamai veik÷ BPD tikslo
srities tendencija žymiai neigiamai veik÷ BPD
srities tendencija neturi poveikio BPD tikslo

Šaltinis:sudaryta autorių

Įvairios socialin÷s ekonomin÷s tendencijos, kurios išreiškiamos per konteksto rodiklių pokyčius,
daro poveikį BPD tikslų pasiekimui. Vertinama ne poveikio stiprumas, kurį būtų galima bandyti
matuoti ekonometrinių metodų pagalba, bet poveikio kryptis (stipriai teigiama, teigiama,
neigiama, neturi poveikio).
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Vertinant poveikį remiamasi atlikta BPD konteksto rodiklių analize. Siekiant didesnio tikslumo
teigiama tendencija detalizuoja pagal „žymiai teigiamą“ ir „teigiamą“ tendencijas.
Lentel÷ 26. BPD tikslų sąsaja su konteksto rodikliais ir poveikio BPD tikslų pasiekimui vertinimas
Socialin÷s ir
Socialin÷s ir
ekonomin÷s
ekonomin÷s
situacijos kaitos
situacijos kaitos
poveikis BPD
Dalinai
poveikis BPD
susiję
Glaudžiai susiję
tikslams,
tikslams,
Tikslai
konteksto rodikliai
remiantis
konteksto
remiantis
konteksto
rodikliai
konteksto
rodiklio
rodiklio
tendencija
tendencija
(2004-2008 m.)
(2004-2008 m.)

Pagrindinis BPD tikslas Sustiprinti nacionalinio ūkio
ilgalaikio
konkurencingumo
pl÷tot÷s
prielaidas,
paspartinti per÷jimą prie žinių
ekonomikos, kuriai būdingas
did÷jantis BVP ir aukštas
gyventojų užimtumo rodiklis,
stiprinti žinių ekonomikos
pl÷trą, kuri lemia aukštesnį
gyvenimo lygį ir visų Lietuvos
gyventojų gerovę.

Specifinis BPD tikslas - Pl÷toti
naują ir gerinti esamą fizinę
infrastruktūrą,
siekiant
paskatinti ūkio augimą ir
pagreitinti
laisvą
prekių,
paslaugų ir žmonių jud÷jimą.

Realus BVP augimas

+++

Ilgalaikių
bedarbių
dalis

++

MVĮ prid÷tin÷ vert÷

++

Ūkių
struktūra

+

Įmonių
išlaidos
tyrimams ir pl÷trai

+

Ilgalaikių
bedarbių
dalis

n/a

Ilgalaikių
bedarbių
dalis

++

Nedarbo lygis
Mokymosi
visą
gyvenimą lygis
Nuolatiniai
interneto
vartotojai

-

++

Skurdo rizikos lygis

-

Realus BVP augimas

+

MVĮ prid÷tin÷ vert÷

+

Eismo avarijų aukų
skaičius

neturi poveikio

Nedarbo lygis
Specifinis
BPD
tikslas
Užtikrinti,
kad
BPD
priemon÷mis
skatinamas
augimas būtų suderintas su
darnaus vystymosi principu.

++

Realus BVP augimas

MVĮ prid÷tin÷ vert÷

+
++

+
Ūkių
struktūra

Įmonių
išlaidos
tyrimams ir pl÷trai
Nedarbo lygis

+

+
++
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Tikslai

Specifinis BPD tikslas - Gerinti
Lietuvos darbo j÷gos įgūdžius
ir užtikrinti, kad darbo j÷ga
būtų
lanksti
ir
mok÷tų
prisitaikyti.
Kitas
svarbus
tikslas – tobulinti socialiai
nuskriaustų grupių, tokių kaip
bedarbiai
ir
jaunimas,
įgūdžius
ir
kvalifikaciją,
užtikrinti, kad kompetencija ir
įgūdžiai,
kurių
mokoma,
atitiktų
darbo
rinkos
poreikius.

Specifinis
BPD
tikslas
Stiprinti
ekonominį
konkurencingumą,
sudarant
būtinas
augimo
sąlygas,
skatinat
palankios
verslo
aplinkos
formavimąsi
ir
investicinį klimatą, palankų
esamų ir įsteigtų naujų įmonių
pl÷trai.
BPD tikslas - Skatinti spartų
kelių strategin÷s reikšm÷s
ekonomikos pl÷tros centrų ir
pagrindinių sektorių augimą,
kurie d÷l palankios vietos ir
konkurencinių
pranašumų
vidutin÷s trukm÷s ir ilguoju

Glaudžiai susiję
konteksto rodikliai

Socialin÷s ir
ekonomin÷s
situacijos kaitos
poveikis BPD
tikslams,
remiantis
konteksto
rodiklio
tendencija
(2004-2008 m.)

Mokymosi
visą
gyvenimą lygis

+

Nuolatiniai
interneto
vartotojai

+

Skurdo rizikos lygis

-

Nedarbo lygis

+++

Ilgalaikių bedarbių
dalis

++

Skurdo rizikos lygis

-

Mokymosi
visą
gyvenimą lygis

+

Nuolatiniai
interneto
vartotojai

Dalinai
susiję
konteksto
rodikliai

Realus BVP
augimas

Socialin÷s ir
ekonomin÷s
situacijos kaitos
poveikis BPD
tikslams,
remiantis
konteksto
rodiklio
tendencija
(2004-2008 m.)

++

MVĮ
prid÷tin÷
vert÷
+

++

Realus BVP augimas

+++

MVĮ prid÷tin÷ vert÷

++

Įmonių
išlaidos
tyrimams ir pl÷trai

+

Realus BVP augimas

+++

MVĮ prid÷tin÷ vert÷

++

Įmonių
išlaidos
tyrimams ir pl÷trai

+

Nedarbo
lygis

+

Ilgalaikių
bedarbių
dalis

+

Nedarbo
lygis

++

Ilgalaikių
bedarbių
dalis

+
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Tikslai

Glaudžiai susiję
konteksto rodikliai

Socialin÷s ir
ekonomin÷s
situacijos kaitos
poveikis BPD
tikslams,
remiantis
konteksto
rodiklio
tendencija
(2004-2008 m.)

Dalinai
susiję
konteksto
rodikliai

Socialin÷s ir
ekonomin÷s
situacijos kaitos
poveikis BPD
tikslams,
remiantis
konteksto
rodiklio
tendencija
(2004-2008 m.)

laikotarpiu turi prielaidų tapti
visos
Lietuvos
darnaus
vystymosi
katalizatoriais.
Tikimasi,
kad
sparčiai
augantys pl÷tros poliai ir
pagrindiniai
sektoriai
bus
labai svarbūs, skatins tvaresnę
silpniau išsivysčiusių rajonų
regioninę
pl÷trą
ilguoju
laikotarpiu, nors trumpuoju
laikotarpiu skirtumai tarp jų
gali dar padid÷ti.
Šaltinis: sudaryta autorių

Apibendrinant pažym÷tina, kad, remiantis BPD konteksto rodiklių tendencijų analize, galima
teigti, jog programos įgyvendinimo metu socialin÷s ir ekonomin÷s tendencijos iš esm÷s buvo
palankios siekti BPD numatytų tikslų. BPD konteksto rodikliai, atspindintys aplinką, kurioje
įgyvendinta programa, kito teigiamai arba labai teigiamai.48
Tačiau BPD konteksto rodikliai neatspindi visų ekonomin÷s ir socialin÷s sistemos dalių ir yra
daugyb÷ pokyčių, kurie dar÷ poveikį BPD įgyvendinimo tikslams. Remiantis atliktu Lietuvos
socialin÷s ir ekonomin÷s situacijos pokyčių 2004 – 2008 m. vertinimu, įvardinti pagrindiniai
teigiami ir pagrindiniai neigiami pokyčiai įtakoję BPD tikslų pasiekimą (Lentel÷ 27).

48

Konteksto rodiklių tendencijų analizei skirtas atskiras šios ataskaitos skyrius.
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Lentel÷ 27. Kitų socialinių ir ekonominių pokyčių įtaka49 BPD tikslams
Tikslai

Teigiamai įtakojo

Neigiamai įtakojo

Palanki kreditavimo politika
Pagrindinis BPD tikslas - Sustiprinti nacionalinio ūkio ilgalaikio
konkurencingumo pl÷tot÷s prielaidas, paspartinti per÷jimą prie žinių
ekonomikos, kuriai būdingas did÷jantis BVP ir aukštas gyventojų
užimtumo rodiklis, stiprinti žinių ekonomikos pl÷trą, kuri lemia
aukštesnį gyvenimo lygį ir visų Lietuvos gyventojų gerovę.

Specifinis BPD tikslas - Pl÷toti naują ir gerinti esamą fizinę
infrastruktūrą siekiant paskatinti ūkio augimą ir pagreitinti laisvą
prekių, paslaugų ir žmonių jud÷jimą.

Emigracija

Užimtumo did÷jimas
Vienetinių
l÷t÷jimas

darbo

j÷gos

sąnaudų

did÷jimo

Darbo našumo augimas

Importo
lygio
did÷jimas
einamosios sąskaitos deficitas

Paklausos augimas Lietuvos eksporto rinkose

Gyventojų sen÷jimo procesas

Infliacijos išaugimas (2008 metais)

Importo lygio did÷jimas
Spartus galutinio
augimas

vartojimo

išlaidų

realusis

Palyginti ribota pasaul÷žiūra

Įmonių išlaidų tyrimams ir pl÷trai did÷jimas
Mokymosi visą gyvenimą lygio did÷jimas

Specifinis BPD tikslas - Gerinti Lietuvos darbo j÷gos įgūdžius ir
užtikrinti, kad darbo j÷ga būtų lanksti ir mok÷tų prisitaikyti. Kitas
svarbus tikslas – tobulinti socialiai nuskriaustų grupių, tokių kaip
bedarbiai ir jaunimas, įgūdžius ir kvalifikaciją, užtikrinti, kad
kompetencija ir įgūdžiai, kurių mokoma, atitiktų darbo rinkos
poreikius.

49

ir

Paklausos augimas Lietuvos eksporto rinkose

Užimtumo did÷jimas
Specifinis BPD tikslas - Užtikrinti, kad BPD priemon÷mis skatinamas
augimas būtų suderintas su darnaus vystymosi principu.

Palyginti menkas tiesioginių užsienio
investicijų srautas

Emigracija
Mokymosi visą gyvenimą kultūra dar
nesusiformavusi

Mokymosi visą gyvenimą lygio did÷jimas
Užimtumo did÷jimas

Nepakankama švietimo sistemos
kokyb÷ (atitiktis darbo rinkai)

Reformos švietimo srityje
Nuolatinių
did÷jimas

interneto

Santykinai žemos namų ūkių pajamos
(lyginant ES mastu)

vartotojų

skaičius

Gyventojų sen÷jimo procesas
Sveikatos apsaugos išlaidos vienam
gyventojui did÷ja l÷tai

Nurodytų veiksnių sąrašas negali būti laikomas baigtiniu veiksnių sąrašu
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Tikslai

Teigiamai įtakojo

Neigiamai įtakojo

Palanki kreditavimo politika
Specifinis BPD tikslas - Stiprinti ekonominį konkurencingumą sudarant
būtinas augimo sąlygas, skatinat palankios verslo aplinkos
formavimąsi ir investicinį klimatą, palankų esamų ir įsteigtų naujų
įmonių pl÷trai.

Emigracija

Užimtumo did÷jimas
Vienetinių
l÷t÷jimas

darbo

j÷gos

sąnaudų

did÷jimo

Palyginti menkas tiesioginių užsienio
investicijų srautas
Importo
lygio
did÷jimas
einamosios sąskaitos deficitas

Darbo našumo augimas

ir

Paklausos augimas Lietuvos eksporto rinkose
BPD tikslas - Skatinti spartų kelių strategin÷s reikšm÷s ekonomikos
pl÷tros centrų ir pagrindinių sektorių augimą, kurie d÷l palankios
vietos ir konkurencinių pranašumų vidutin÷s trukm÷s ir ilguoju
laikotarpiu turi prielaidų tapti visos Lietuvos darnaus vystymosi
katalizatoriais. Tikimasi, kad sparčiai augantys pl÷tros poliai ir
pagrindiniai sektoriai bus labai svarbūs, skatins tvaresnę silpniau
išsivysčiusių rajonų regioninę pl÷trą ilguoju laikotarpiu, nors
trumpuoju laikotarpiu skirtumai tarp jų gali dar padid÷ti

Egzistuojantys
regioniniai
ekonominiai – socialiniai skirtumai
šalies viduje

Palanki kreditavimo politika
Užimtumo did÷jimas
Vienetinių
l÷t÷jimas

darbo

j÷gos

sąnaudų

did÷jimo

Darbo našumo augimas
Paklausos augimas Lietuvos eksporto rinkose

Emigracija
Palyginti menkas tiesioginių užsienio
investicijų srautas
Importo
lygio
did÷jimas
einamosios sąskaitos deficitas

ir

Šaltinis: sudaryta autorių

Šalies ir pasaulin÷s ekonomin÷s raidos ciklas buvo palankus siekti BPD tikslų. Programos įgyvendinimo periodu buvo santykinai mažiau neigiamų
pokyčių (lyginant su 2009) ir pati ,,natūrali“ socio-ekonomin÷ raida sinergijos forma stiprino BPD investicijų poveikį bei leido siekti BPD tikslų.
Žinoma, įvardinti neigiami pokyčiai, buvo nelengvas iššūkis ir įgyvendintos investicijos tur÷jo ne tik skatinti ekonomikos augimo procesus, bet ir
šalinti neigiamus veiksnius bei pokyčius socialin÷je ir ekonomin÷je aplinkoje bei pad÷ti pagrindus ilgalaik÷ms transformacijoms.
Socio-ekonominiai pokyčiai turi dvejopą reikšmę viešosios politikos vertinimo kontekste. Pirmiausia, kaip ir buvo min÷ta, socio-ekonomin÷ aplinka
ir jos pokyčiai sukuria prielaidas ir tiesiogiai veikia BPD įgyvendinimo rezultatyvumą, efektyvumą ir pasireiškiantį poveikį. Iš kitos pus÷s, BPD
konteksto rodikliais išreikšti socio-ekonominiai parametrai didžiąją dalimi yra viešosios politikos objektas, kurio atžvilgiu yra nukreiptos
struktūrinių fondų investicijos. Tai tik patvirtina koks kompleksinis yra BPD investicijų poveikio ekonomikai (BVP) vertinimas. Šis kompleksinis
vertinimas atliekamas panaudojant specialiai šiam tikslui sukurtą HERLIT modelį, o šio skyriaus tikslas, pirmiausia įvardinti socio-ekonominių
pokyčių poveikio kryptį BPD tikslų pasiekimui, kas v÷lesniuose vertinimuose gali būti traktuojama kaip savaiminis efektas.
Reikia pažym÷ti, kad BPD tikslai buvo aktualūs visu programos įgyvendinimo metu, o kadangi patys tikslai suformuoti kaip strategin÷s kryptys, tai
jie išlieka aktualūs ir pasibaigus programai.
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III. ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui
vertinimas
3.1. Pradinio scenarijaus parengimas ir makroekonominių rodiklių prognoz÷
Siekiant įgyvendinti iškeltą vertinimo tikslą - įvertinti ES struktūrinių fondų poveikį BVP,
įsisavinant ES struktūrinę paramą Lietuvoje 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu, ir parengti
rekomendacijas d÷l ES struktūrinių fondų poveikio BVP didinimo 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu - vertintojai sukūr÷ specialiai Lietuvai skirtą makroekonominį modelį HERLIT50.
Siekiant atlikti vertinimo veiklas, HERLIT modeliu buvo parengtas Lietuvos ekonomikos pradinis
scenarijus ir makroekonominių rodiklių prognoz÷s.
Pateikiant Lietuvos ekonomikos pradinį scenarijų ir makroekonominių rodiklių prognozes, svarbu
apibr÷žti skirtumą tarp „prognoz÷s“ ir „ projekcijos“.
Projekcija – modelio simuliavimas, kuomet įvedamos tam tikrų išorinių kintamųjų projekcijos ir
gaunami rezultatai visiems vidiniams kintamiesiems.
Prognoz÷ – projekcija įgauna prognoz÷s charakteristikas, kuomet išorinių kintamųjų prielaidos
(pasauliniai trendai, vidin÷s politikos tendencijos) paruošiamos, atsižvelgiant į nacionalinių ir
tarptautinių ekspertų atliktas analizes, pradin÷s modelio projekcijos pritaikomos prie papildomos
informacijos, esančios už modelio ribų.
Toliau bus apibr÷žiamos pagrindin÷s HERLIT modeliu gautos pradinio scenarijaus projekcijos
charakteristikos. Duomenys apima laikotarpį nuo 1995 iki 2008 m.
Paveiksle žemiau parodytas agreguoto BVP augimas palyginamosiomis kainomis.51 Lentel÷je ir
grafike parodytas agreguoto BVP augimas (GDPM), lentel÷je išskirti penki sektoriniai BVP
komponentai: gamyba (OT), statyba (OB), rinkos paslaugų sektorius (OM), žem÷s ūkis (OA) ir
viešasis sektorius (OG). Faktiniai duomenys išskirti pažym÷tose 2003-2008 m. duomenų eilut÷se.
2009-2020 m. eilut÷se pateikiama prognoz÷, gauta iš HERLIT modelio simuliacijų.
Paveikslas 1. Agreguoto BVP augimas.

50

Išsamus HERLIT modelio aprašymas yra pateikiamas ataskaitos 1 priede „Lietuvos ekonomikos HERLIT modelis: aprašymas ir
instrukcija“ (anglų k.)
Siekiant paprastumo, prognoz÷ grafikuose pateikiama iki 2015 m., o lentel÷se – iki 2020 m.

51
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Lentel÷ 28. Viso ir sektorinio BVP pradinio scenarijaus projekcija
Metai
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

GDPFC
6.74
6.85
10.33
7.36
7.76
7.78
8.82
2.98
-10.70
-2.60
2.66
2.21
3.27
3.39
3.50
3.57
3.65
3.73
3.81
3.88

OT
13.02
4.78
13.98
11.76
8.64
9.52
7.49
2.14
-19.76
-3.61
1.71
3.26
6.27
6.15
6.14
6.12
6.10
6.09
6.07
6.05

OB
5.81
12.72
22.81
7.26
11.36
20.95
21.19
1.21
-13.34
-4.86
0.96
2.95
4.35
4.68
4.92
5.07
5.21
5.35
5.50
5.66

OM
8.07
7.96
10.60
7.94
9.10
8.62
9.04
3.74
-9.07
-3.06
4.29
2.45
3.14
3.29
3.40
3.46
3.53
3.59
3.66
3.73

OA
-4.38
8.25
7.40
-0.48
2.00
-10.02
13.22
1.51
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60

OG
1.63
4.18
2.86
3.31
3.30
2.66
2.63
3.16
-5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Paveikslas 2. BVP augimas pagal sektorius

Grafike matomas augimo sul÷t÷jimas 2008 m. ir gili recesija 2009 m., kuomet BVP susitrauk÷
10,7 proc. Neigiamos tendencijos išlaikomos ir 2010 m., tačiau kritimas jau ne toks žymus ir
siekia -2,6 proc., v÷liau laukiamas laipsniškas atsigavimas – BVP augimas sieks beveik 4 proc.
Didžiausias BVP kritimas – gamybos sektoriuje, taip pat statyboje. Mažiausiai paliesti išlieka
žem÷s ūkio ir viešasis sektoriai.
Žemiau lentel÷je ir paveiksle pateikiami sektorių produktyvumo augimo rodikliai, kurie
atskleidžia techninio progreso laipsnį ir kitimo tendencijas trijose gamybos funkcijose.
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Lentel÷ 29. Sektorių produktyvumo augimo pradinio scenarijaus projekcija
Metai
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

LPROD
10.96
3.12
7.93
7.39
5.15
5.84
5.87
3.48
0.12
1.16
2.81
2.75
3.10
3.15
3.19
3.21
3.23
3.26
3.28
3.30

LPRT
18.65
-1.92
12.32
15.94
4.03
10.18
5.74
2.42
3.56
4.45
5.34
5.88
6.28
6.29
6.31
6.31
6.31
6.30
6.30
6.30

LPRB
5.98
3.36
6.63
-1.53
-2.37
7.29
4.57
3.71
2.49
2.14
2.07
2.13
2.12
2.12
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11

LPRM
10.07
3.11
7.81
3.12
7.07
-2.09
4.97
-3.07
0.74
1.18
2.31
2.48
2.63
2.68
2.70
2.71
2.72
2.73
2.74
2.74

LPRA
7.52
1.37
4.78
12.46
12.42
-0.17
31.90
33.31
4.72
4.72
4.72
4.72
4.72
4.72
4.72
4.72
4.72
4.72
4.72
4.72

Paveikslas 3. Sektorių produktyvumo augimo rodikliai

Po 2010 m. agreguotas visos ekonomikos produktyvumas augs kiek daugiau nei 3 proc., tai yra
žemesniu lygiu nei buvo prieš recesiją.

Žemiau pateikiamos nedarbo lygio (UR) ir emigracijos (NM) projekcijos (

Paveikslas 4, paveikslas 5).
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Paveikslas 4. Nedarbo lygis (ILO, procentas nuo darbo j÷gos)

Paveikslas 5. Emigracijos lygis (tūkst.)

Matomas žymus nedarbo lygio išaugimas nuo 4 proc. 2007 m. iki 15 proc. 2009 m., aukštas
nedarbo lygis – apie 18 proc. – išsilaikys ir vidutin÷s trukm÷s laikotarpiu. Tam iš dalies poveikį
darys emigracijos tempų sumaž÷jimas bei ekonomikos sul÷t÷jimas.
Lentel÷ 30 parodo užimtumo lygį visos ekonomikos mastu (L) ir atskiruose HERLIT modelio
sektoriuose (gamybos (LT), statybos (LB), rinkos paslaugų (LM), žem÷s ūkio (LA) ir viešojo (LG)
sektorių). Labiausiai užimtumas kito gamybos sektoriuje, taip pat statyboje, rinkos paslaugų
sektoriuje. Žem÷s ūkyje išliko užimtumo maž÷jimo tendencijos, tačiau ne tokios žymios kaip
laikotarpyje prieš recesiją. Po viešojo sektoriaus užimtumo sumaž÷jimo 5 proc. 2009 m.,
užimtumas išlieka beveik nekintantis.

75

ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimas
Galutin÷ ataskaita

Lentel÷ 30. Sektorių užimtumo lygio ir kitimo pradinio scenarijaus projekcijos
Metai
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

L
-3.80
3.62
2.22
-0.02
2.48
1.83
2.78
-0.48
-10.81
-3.72
-0.14
-0.53
0.17
0.24
0.30
0.35
0.40
0.46
0.51
0.57

L (l)
1345.99
1394.69
1425.71
1425.36
1460.75
1487.44
1528.84
1521.52
1357.10
1306.65
1304.85
1297.89
1300.06
1303.12
1307.04
1311.63
1316.91
1322.91
1329.67
1337.25

LT
-4.75
6.83
1.47
-3.60
4.43
-0.60
1.66
-0.28
-22.52
-7.71
-3.44
-2.48
0.00
-0.13
-0.16
-0.17
-0.19
-0.21
-0.22
-0.24

LT (l)
241.38
257.87
261.67
252.24
263.42
261.85
266.19
265.45
205.68
189.81
183.28
178.73
178.72
178.49
178.21
177.90
177.56
177.20
176.80
176.38

LB
-0.16
9.05
15.17
8.92
14.06
12.74
15.89
-2.41
-15.45
-6.85
-1.09
0.80
2.19
2.51
2.75
2.89
3.03
3.18
3.32
3.48

LB (l)
82.98
90.49
104.22
113.52
129.48
145.97
169.17
165.10
139.60
130.03
128.61
129.63
132.47
135.79
139.53
143.56
147.92
152.61
157.69
163.17

LM
-1.82
4.71
2.59
4.68
1.90
10.94
3.87
7.03
-9.74
-4.18
1.93
-0.04
0.50
0.60
0.68
0.73
0.79
0.84
0.90
0.96

LM (l)
403.79
422.79
433.73
454.01
462.63
513.22
533.09
570.56
515.00
493.45
502.97
502.79
505.30
508.34
511.79
515.55
519.62
524.01
528.74
533.81

LA
-11.07
6.79
2.50
-11.51
-9.27
-9.86
-14.16
-23.85
-2.97
-2.97
-2.97
-2.97
-2.97
-2.97
-2.97
-2.97
-2.97
-2.97
-2.97
-2.97

LA (l)
232.11
247.87
254.07
224.82
203.97
183.85
157.82
120.18
116.61
113.14
109.78
106.51
103.35
100.28
97.29
94.40
91.60
88.87
86.23
83.67

LG
-1.20
-2.61
-0.97
2.35
5.38
-4.66
5.23
-0.58
-5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

LG (l)
385.73
375.67
372.02
380.77
401.25
382.55
402.57
400.23
380.22
380.22
380.22
380.22
380.22
380.22
380.22
380.22
380.22
380.22
380.22
380.22

Pastaba: Žym÷jimas „(I) nurodo, kad tai yra užimtumo lygis, o ne augimo tempas. Ten, kur šio žym÷jimo n÷ra, nurodomas užimtumo lygis.
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Lentel÷je žemiau pateikiamos privataus ir viešojo vartojimo augimo ir agreguotų investicijų
projekcijos.
Lentel÷ 31. Pagrindinių išlaidų komponentų augimo pradinio scenarijaus projekcijos
Metai
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

CONS
4.16
6.04
10.41
11.88
12.16
10.61
12.36
4.68
-12.40
-5.88
0.93
1.78
3.20
3.48
3.68
3.80
3.92
4.03
4.15
4.28

I
13.28
10.57
13.74
15.71
11.18
19.38
20.77
-6.12
-11.44
-6.91
-0.14
1.83
3.22
3.55
3.79
3.93
4.07
4.21
4.36
4.52

G
2.57
1.07
4.07
8.19
3.48
3.73
3.33
4.26
-3.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Žemiau esančiame paveiksle vaizduojama šalies infliacin÷s aplinkos tendencijų projekcija, kuri
grindžiama globalin÷s infliacijos tendencijomis.
Paveikslas 6. Infliacin÷s aplinkos prognoz÷
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Darbo užmokesčio augimas sparčiai sumaž÷jo prasid÷jus recesijai. Laikoma, kad infliacija
vidutin÷s trukm÷s laikotarpiu bus žemesn÷ nei prieš recesiją, panašios tendencijos vyraus ir
tarptautin÷je infliacijos aplinkoje.
Paveiksle žemiau parodytas biudžeto deficitas GBORR) ir prekybos balansas (NTSVR), abu
rodikliai išreikšti kaip santykis su BVP.
Paveikslas 7. Biudžeto deficitas ir prekybos balansas

Pradinio scenarijaus prognoz÷s, gautos panaudojant HERLIT modelį, atitinka kitas Lietuvos
ekonomikos prognozes 2009-2010 m. Po 2010 m. prognozuojamas laipsniškas ekonomikos
atsigavimas, tam įtakos tur÷s bendras pasaulin÷s ekonomikos atsigavimas. Kita vertus, tik÷tina,
kad BVP augimas bus mažesnis už vidutinį augimo tempą, kuris buvo 2001-2007 m. (žr. Paveikslas
1). Ryškiausias sul÷t÷jimas pasteb÷tinas statybos sektoriuje, taip pat gamybos ir rinkos paslaugų
sektoriuose (žr. Paveikslas 2). Nedarbo lygis augs iki apytiksliai 18 proc. (žr.

Paveikslas 4). Tokias nedarbo tendencijas nulemia bendras ekonomikos smukimas, iš dalies
lemia emigracijos srautų sumaž÷jimas (žr. Paveikslas 5). Skolinimosi poreikis augs recesijos metu
(žr. Paveikslas 7), tačiau v÷liau stabilizuosis. Prekybos balansas greičiausiai smuks iš ankstesniais
metais pasiektų aukštumų.
Modeliai gali būti naudojami vystant vidutinio laikotarpio prognozes, kurias sąlygoja pasaulio
ekonomikos ir vidin÷s šalies politikos prielaidos. Tačiau gautos prognoz÷s niekada nenaudojamos
„grynos“, jos pritaikomas atsižvelgiant į kitus veiksnius. Toks modelis kaip HERLIT suteikia
prognoz÷ms formuoti ir vertinti reikalingą skaičiavimo struktūrą ir sistemą, be kurios vidutinio
laikotarpio prognozavimas tampa sud÷tingas, o kartais apskritai neįmanomas. Kita vertus, net ir
naudojant tokią sistemą, n÷ra visiškai užtikrinamas prognoz÷s pagrįstumas.
Politikos ir scenarijų analiz÷ gali būti vykdoma panaudojant HERLIT modelį. Scenarijai netur÷tų
žymiai skirtis nuo buvusių istorinių pavyzdžių. Praktikoje, esant labai dideliems šokams, modelis
gali būti plečiamas, tačiau tokiais atvejais svarbu itin kruopščiai pritaikyti rezultatų pagrįstumo
vertinimą. „Formalus“ modelis n÷ra „neoficialios“ analiz÷s pakaitalas, svarbu, kad abu būtų
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vystomi lygiagrečiai, o visa tai būtų aprašoma ne technine kalba. Be to, tai turi būti aiškiai
suprantama: jeigu charakteristikos ir ypatyb÷s negali būti lengvai suprantamos ir naudojamos,
pritaikymas analizei ne visuomet tinkamas.
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3.2. BPD poveikio BVP vertinimo prielaidos

Šiame skyriuje pateikiamos BPD poveikio BVP vertinimo prielaidos. ES, nacionalinio viešojo ir
privataus finansavimo duomenys, gauti iš Finansų ministerijos, suklasifikuoti pagal BPD
prioritetus, priemones ir projektus. Modelyje jie perklasifikuoti į tris kategorijas: fizin÷
infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai bei tiesiogin÷ parama verslui ir verslo aplinkos gerinimas.
Pastaroji kategorija išskaidyta į paramą moksliniams tyrimams ir eksperimentinei pl÷trai bei
kitokio pobūdžio paramą. Pagal BPD kofinansavimo santykį išvesta viešojo finansavimo dalis.
Privatus finansavimas neišskiriamas.52
Ekonomikos reakciją į BPD investicijas galima skirti į dvi dalis. Pirmiausia išskirtini įgyvendinimo
metai, 2004-2006 m. periodas, kuomet įgyvendinamos programa. Jai pasibaigus, pradeda ryšk÷ti
teigiamas poveikis ekonomikai d÷l pagerintos fizin÷s infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTEP
baz÷s.53 Tačiau šis poveikis pastebimas tik pasiūlos pus÷je per tęstinių naudų (spillovers)
mechanizmus, kurie skirti didinti produkcijos apimtį ir produktyvumą.
Vadinasi, per įgyvendinimo metus šalies gav÷jos ekonomikai daromas poveikis per du atskirus,
tačiau tarpusavyje susietus, procesus:
1. Paklausos pus÷s poveikis, kurį lemia išlaidos BPD programoms. Poveikis iš pradžių
daugiausia pasireiškia per didesnį privatų vartojimą ir investicijas, tai skatina išaugusios
viešosios investicijos ir viešosios išlaidos. D÷l augančių importo apimčių prast÷ja
prekybos balansas, čia pasireiškia Keinso multiplikatoriaus efektas.
2. Pasiūlos pus÷s poveikis, kylantis d÷l palaipsniui gerinamos infrastruktūros, žmogiškųjų
išteklių ir MTEP baz÷s, produkcijos apimties ir produktyvumo augimo tęstinių naudų
(spillovers), kurios generuojamos per ir po BPD programų įgyvendinimą.
Šie procesai tarpusavyje glaudžiai susieti ir praktikoje negali būti atskirti vienas nuo kito, tod÷l
tai lemia analiz÷s kompleksiškumą. Tik naudojant sektorinį makro modelį, tokį kaip HERLIT,
įmanoma identifikuoti ir įvertinti atskiras paklausos ir pasiūlos priežastingumo grandines.
Jei atliekant analizę prisirišama prie 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo laikotarpio, tampa labai
sud÷tinga atskirti šiuos procesus vien stebint faktines ekonomikos išeigos apimtis. Pirmiausia, per
2004-2006 m. įgyvendinimo periodą (pridedant „n+2“ metus prie 2006 m.) dominuos paklausos
pus÷s efektai, o pasiūlos pus÷s reakcijai pasireikšti prireiks šiek tiek laiko. Antra, kiti faktoriai,
tokie kaip tiesiogin÷s užsienio investicijos, šalies prekybos partnerių situacija, naftos kainos ir
kt., taip pat ir toliau tur÷s įtakos. HERLIT modelyje laikoma, kad, išskyrus BPD išlaidas, kiti
išoriniai ir vidiniai faktoriai nekinta.
Technin÷s analiz÷s prielaidos
HERLIT modelyje naudojami EUROSTAT pateikiami duomenys. 2009 ir 2010 m. naudojami
pradiniai įverčiai, kurie pagrįsti daliniais 2009 m. duomenimis, taip pat naudojamos trumpo
laikotarpio prognoz÷s 2009 ir 2010 m. Laikotarpiui po 2010 m. pateikiama vidutinio laikotarpio
prognoz÷, kuri formuojama panaudojant HERLIT modelį ir laikantis tam tikrų prielaidų apie
pasaulio ekonomikos ir šalies politikos tendencijas.
Atmetus visas BPD investicijas, formuojamas scenarijus be BPD. V÷liau du scenarijai – su ir be
BDP investicijų. Šie scenarijai lyginami tarpusavyje, o gautas skirtumas ir laikomas BPD poveikiu
52

Pažym÷tina, kad privatus kofinansavimas yra svarbi sanglaudos programų finansavimo dalis, tačiau negali būti traktuojamas taip
pat kaip viešosios politikos instrumentai.
Be abejo, per tam tikrą laiką pasteb÷tinas nuvert÷jimas, tod÷l vert÷s sumaž÷jimo efektas įtraukiamas į modelius.
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ekonomikai. Paprastai šis skirtumas išreiškiamas procentiniu pokyčiu, lyginant su pradine
situacija, tačiau taip pat gali būti išreiškiamas absoliučia išraiška.
Reikšminga prielaida – tiek, kiek daromas poveikis išeigai, tiek pasireiškia tęstin÷s naudos
efektas d÷l BPD investicijų.
Žemiau (Lentel÷ 32) pateikiamos standartizuotos BPD išorinio poveikio parametrų reikšm÷s.
Lentel÷ 32. Standartizuotos BPD išorinio poveikio parametrų reikšm÷s

Fizin÷ infrastruktūra

Gamybos
išeiga
20%

Gamybos
produktyvumas
10%

Paslaugų
sektoriaus išeiga
3%

Paslaugų sektoriaus
produktyvumas
3%

Žmogiškieji ištekliai

10%

10%

3%

3%

MTTP

3%

3%

3%

Laikoma, kad išorinio
poveikio efektas nulinis

Tai reiškia, kad, d÷l BPD investicijų padid÷jus fizin÷s infrastruktūros bazei 1 proc., ilguoju
laikotarpiu gamybos išeigos apimtis padid÷s 0,2 proc., gamybos produktyvumas – 0,1 proc. ir t.t.
Pažym÷tina, kad, vertinant tęstinių naudų efektą gamybos ir paslaugų sektoriuose, laikomasi
konservatyvaus požiūrio. Konservatyvios nuomon÷s taip pat laikomasi ir kalbant apie MTTP
vaidmenį sukuriant tęstines naudas. Šis požiūris gali būti pakeistas, atsiradus daugiau
informacijos apie MTTP programas.
Tęstinių naudų parametrų reikšm÷s tur÷tų atspind÷ti 2004-2006 m. BPD sudarymo ir
įgyvendinimo specifiškumą, charakteristikas. Vis d÷lto, tiksliai tai padaryti praktikoje n÷ra
galimybių, kadangi n÷ra pakankamai informacijos - tam tur÷tų būti atliekama išsamesn÷
mikrolygmens studija. Su tokia pat problema susiduriama ir kitose šalyse, kuriose įgyvendinamos
sanglaudos politikos programos. Jei tariama, kad visose šalyse tęstinių naudų mechanizmai ir
tęstinių naudų parametrai vienodi, atliekant modelio simuliacijas, skirtingos išeigos apimtys būtų
gaunamos d÷l šalių ekonomikų struktūros skirtumų.
Tęstinių naudų įvedimas gali būti iliustruotas paprastu fizin÷s infrastruktūros (kelio tiesimo)
pavyzdžiu. Kol tiesiamas kelias, perkama reikalinga įranga ir žaliavos, įdarbinami darbininkai –
taip pasireiškia poveikis paklausos pusei. Tačiau teigiamas poveikis pasiūlos pusei išryšk÷s
gerokai v÷liau, kai kelias bus visiškai įrengtas. Be to, kurį laiką gali pasireikšti neigiamas poveikis
d÷l sukeliamų trukdžių, esant intensyviems kelio darbams. Siekiant užfiksuoti tokį faktą, pasiūlos
pus÷s išoriniai efektai įvedami palaipsniui, naudą paskirstant per 5 metų laikotarpį. Visa nauda,
kaip pateikta lentel÷je (Lentel÷ 32), turima po 5 metų. Tačiau toks tęstinių naudų įvedimo
pavyzdys yra labai supaprastintas.
Analizuojant žmogiškųjų išteklių programas taip pat reikalingas supaprastinimas. Finansavimas
gali būti suskirstytas į tiesioginius mokymo kaštus ir papildomas išlaidas (įranga, pastatai ir
pan.). Laikoma, kad šios papildomos išlaidos turi standartinį poveikį, kuris pasireiškia didinant
vartojimą. Tiesioginiai mokymo kaštai dalinami į dvi grupes: darbo užmokestis mokymus
atliekančiam personalui (laikoma, kad jis lygus vidutin÷ms metin÷ms pajamoms paslaugų
sektoriuje) ir įvairios išmokos apmokomiems asmenims (laikoma, kad jos lygios 1/3 vidutinių
metinių pajamų gamybos sektoriuje).
Apibendrinant išskirtinos tokios pagrindin÷s prielaidos, kurių laikomasi modeliuojant:
1. Kadangi tai ir yra ex-post vertinimas, pradiniu scenarijumi laikomas scenarijus „su BPD“.
2. BPD pasiūlos pus÷s tęstinių naudų parametrų reikšm÷s pasirinktos, remiantis tarptautine
literatūra, kaip geriausiai atspindinčios standartinį BPD sudarymą ir įgyvendinimą.
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3. Jautrumo analiz÷ gali būti naudojama, siekiant ištirti skirtingas prielaidas ir išsiaiškinti,
kaip poveikis gali būti padidintas.
4. Jei BPD nebūtų įgyvendintas, analogiškoms investicijoms nacionalin÷s l÷šos nebūtų
skirtos. Kitaip tariant, ES finansin÷ parama ir nacionalinis kofinansavimas suteikia realią
naudą ekonomikai, kuri gali būti tiesiogiai priskiriama BPD.
5. Laikoma, kad 2008 m., pasibaigus 2004-2006 m. BPD, yra grįžtama į situaciją be BPD,
tokiu būdu 2007-2013 m. veiksmų programos yra atskiriamos.
6. Vykdant preliminarų 2007-2013 m. veiksmų programų ex-ante vertinimą, 2004-2006 m.
BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programos agreguojamos ir laikomos viena programa, kuri
prasideda 2004 ir,pagal „n+2“ taisyklę baigiasi 2015 m.
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3.3. 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento investicijos ir jų klasifikavimas
atliekant vertinimą
2004 – 2006 BPD faktinių išlaidų (investicijų) per 5 programos įgyvendinimo metus duomenys
vertintojų buvo surinkti iš Finansų ministerijos pateiktų finansinių ataskaitų, kuriose išlaidos
klasifikuojamos pagal 5 prioritetus:
1 prioritetas: Socialin÷s ir ekonomin÷s infrastruktūros pl÷tra
2 prioritetas: Žmogiškųjų išteklių pl÷tra
3 prioritetas: Gamybos sektoriaus pl÷tra
4 prioritetas: Kaimo pl÷tra ir žuvininkyst÷
5 prioritetas: Technin÷ parama
Kiekvieno prioriteto išlaidų duomenys suklasifikuoti pagal priemones, o išlaidos pagal atskiras
priemones detalizuotos pagal intervencijų kodus. Norint šiuos duomenis panaudoti programos
poveikio analizei, pirmiausia jie turi būti suklasifikuoti pagal sanglaudos politikos mechanizmų
struktūrą, nustatytą HERLIT modelyje (žr. 1 priedą „Lietuvos ekonomikos HERLIT modelis:
aprašymas ir instrukcija“). Taigi, pirmiausia, duomenys buvo suklasifikuoti pagal tris investicijų
ekonomines kategorijas:
i.

Fizin÷ infrastruktūra (sutrumpintai modelyje - PI)

ii.

Žmogiškieji ištekliai (sutrumpintai modelyje - HR)

iii.

Tiesiogin÷ parama verslui ir verslo aplinkos gerinimas (sutrumpintai modelyje - APS)

Taip pat tiesiogin÷s paramos verslui investicijų dalyje atskirai pažymima parama gamybos
sektoriui, parama rinkos paslaugų sektoriui ir parama žem÷s ūkiui, įvedama MTEP subkategorija,
kuriai priskiriama tam tikros tiesiogin÷s paramos verslui ir verslo gerinimo investicijos.
4.2 BPD investicijų kintamieji, naudojami HERLIT
BPD investicijų kintamieji, jų tarpusavio sąsaja ir žym÷jimas, naudojamas HERLIT, yra detaliai
paaiškinti 1 priedo „Lietuvos ekonomikos HERLIT modelis: aprašymas ir instrukcija“ 3.5 dalyje.
Šioje ataskaitos dalyje reikia atkreipti d÷mesį, kad modelyje atskirai žymima (pagal investicijų
kilmę):


Bendrijos parama (GECSFEC);



Nacionalinis kofinansavimas (Bendrojo finansavimo l÷šos ir viešasis kofinansavimas)
(GECSFDP);



Privatus kofinansavimas (GECSFPR).

Kiekviena investicijų ekonomin÷ kategorija (fizin÷ infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai bei
tiesiogin÷ parama verslui ir verslo aplinkos gerinimas) detalizuojama pagal investicijų kilm÷s
kategorijas (Bendrijos parama, nacionalinis kofinansavimas, privatus kofinansavimas). Pagal
investicijų kilm÷s kategorijas analogiškai detalizuojama parama gamybos sektoriui, rinkos
paslaugų sektoriui ir žem÷s ūkiui.
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4.3 BPD investicijų duomenys HERLIT formatu
Praktinis BPD investicijų skirstymas pagal HERLIT duomenų kategorijas yra grįstas ekspertiniu
vertinimu. Daugeliu atveju vienareikšmiškai aišku, ar tam tikros priemon÷s investicijos
priskirtinos fizinei infrastruktūrai, žmogiškiesiems ištekliams ar tiesioginei paramai verslui ir
verslo aplinkos gerinimui. Tačiau kai kurių priemonių priskyrimo klausimas investicijų ekonominei
kategorijai yra gana sud÷tingas. Pavyzdžiui, tam tikros investicijos į žmogiškųjų išteklių sritį
ekonomine prasme yra artimesn÷s investicijoms į fizinę infrastruktūrą (pavyzdžiui, statyba ir
įrengimas).
Šiame skyriuje pateikiami atlikto klasifikavimo proceso galutiniai rezultatai. Pirmiausia, žemiaus
esančioje lentel÷je (Lentel÷ 33) pateikiama Bendrijos parama eurais ir apskaičiuota nacionalinio
kofinansavimo dalis procentais per penkerius programos įgyvendinimo metus.
Lentel÷ 33. Bendrijos parama ir nacionalinio kofinansavimo dalis
Metai
2004
2005
2006
2007
2008
Viso

Bendrijos parama, mln. eur
(GECSFEC_E)
12.74
68.26
185.53
280.47
361.66
908.66

Apskaičiuota nacionalinio kofinansavimo dalis, %
(RDPCOFIN)
25.00
29.53
28.50
30.70
29.66

Toliau lentel÷se pateikiami rezultatai, kaip Bendrijos paramos ir nacionalinio kofinansavimo
investicijos pasiskirsto tarp investicijų ekonominių kategorijų. Lentel÷ 34 rodo, jog pirmaisiais
programos įgyvendinimo metais visos investicijos buvo skirtos fizinei infrastruktūrai. V÷liau ši
dalis maž÷jo iki maždaug 30 procentų.
Lentel÷ 34. BPD investicijos į fizinę infrastruktūrą

Metai
2004
2005
2006
2007
2008

Investicijų į fizinę
infrastruktūrą dalis, %
(Nacionalinis kofinansavimas)
(RIGVCSFD)
100.00
58.26
28.71
31.31
21.80

Investicijų į fizinę infrastruktūrą dalis, % (Bendrijos parama)
RIGVCSFE
100.00
68.77
29.33
28.47
20.47

Lentel÷ 35 rodo nuoseklų BDP investicijų į žmogiškuosius išteklius dalies did÷jimą nuo 0
pirmaisiais programos įgyvendinimo metais iki daugiau nei 30 procentų 2008 metais.
Lentel÷ 35 BPD investicijos į žmogiškuosius išteklius

Metai
2004
2005
2006
2007
2008

Investicijų į žmogiškuosius
išteklius dalis, % (Nacionalinis
kofinansavimas)
(RGTRSFD)
0.00
5.81
14.18
25.27
28.02

Investicijų į žmogiškuosius išteklius dalis, % (Bendrijos
parama)
(RGTRSFE)
0.00
7.35
17.06
33.26
35.52
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Paskutin÷ lentel÷ (Lentel÷ 36) rodo, kad didžioji dalis tiesiogin÷s paramos verslui ir verslo
aplinkos gerinimo investicijų teko rinkos paslaugų sektoriui, apie 20 proc. teko gamybos
sektoriui. Likusi dalis (tarp 15 – 20 proc.) teko žem÷s ūkiui. Gana maža dalis iš tiesiogin÷s
paramos verslui ir verslo aplinkos gerinimo investicijų buvo MTEP investicijos (nuo 0 iki 3,4
proc.).
Lentel÷ 36 Tiesiogin÷s paramos verslui ir verslo aplinkos gerinimo investicijų bei MTEP investicijų
dalis

Metai

Investicijų į
gamybos sektorių
(Nacionalinis
kofinansavimas),
dalis, %
(RTRITD)

2004
2005
2006
2007
2008

0.00
17.13
16.54
20.48
27.83

Investicijų į
gamybos
sektorių
(Bendrijos
parama), dalis,
%
(RTRITE)
0.00
18.17
17.98
19.60
27.40

Investicijų į
rinkos paslaugų
sektorius
(Nacionalinis
kofinansavimas),
dalis, %
(RTRIMD)
0.00
34.25
33.08
40.96
55.67

Investicijų į rinkos
paslaugų sektorius
(Bendrijos
parama), dalis, %
(RTRIME)

Investicijų į MTEP
(visos l÷šos)
dalis, %
RRDTCSF

0.00
36.34
35.96
39.19
54.79

0.00
0.23
0.59
3.26
3.40

BPD investicijų duomenys, suklasifikuoti į tris investicijų ekonomines kategorijas, savo forma yra
tinkami naudoti HERLIT modelyje poveikio vertinimui. Šio skyriaus lentel÷se pateikiami
duomenys yra pagrindiniai BPD investicijų duomenys, reikalingi HERLIT.
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3.4. Tinkamumo vertinimas
Tinkamumas (angl. relevance) – vienas iš vertinimo kriterijų, pagal kurį vertinama, ar
intervencijos tikslai suformuluoti tinkamai, atsižvelgiant į socialines bei ekonomines problemas
bei poreikius.
Vertinimo technin÷je specifikacijoje keliami šie su tinkamumo vertinimu susiję klausimai:
•

Ar BPD priede buvo suformuluoti tinkami poveikio rodikliai?

•

Ar BPD investicijų ilgalaikiai socialiniai ir ekonominiai padariniai atitinka visuomen÷s
poreikius/BPD tikslus? (performuluotas)

Vienas iš tinkamumo vertinimo elementų – programoje suformuotų rodiklių atitikimas programos
tikslams, uždaviniams. Pagrindinis šio vertinimo tikslas - įvertinti struktūrinių fondų poveikį
bendrajam vidaus produktui. Taigi šio darbo kontekste, vertinant BPD priede suformuotų
poveikio rodiklių tinkamumą, apsiribojama su vertinimo objektu ir pagrindiniu tikslu susijusiu
poveikio rodikliu „Realaus BVP padid÷jimas pagal pradinį scenarijų“. Šis rodiklis yra priskiriamas
BPD lygmens poveikio rodikliui ir yra detalizuotas 2004-2006 m. BPD priede:

Rodiklis
Realaus BVP padid÷jimas
pagal pradinį scenarijų

Įvertinimas
Procentin÷mis
dalimis

Pradinis taškas (metai)
5% per metus (ilgalaik÷
perspektyva)

Tikslas (iki 2008 m.
pabaigos)
1,5 %

Siekdami įvertinti rodiklio „Realaus BVP padid÷jimas pagal pradinį scenarijų“ tinkamumą,
vertintojai atliko rodiklio tinkamumo analizę pagal ES programų Lietuvoje priežiūros gair÷se54
suformuotus rodiklių standartus ir jų analiz÷s metodus (SMART55). Žemiau pateikiamas rodiklio
tinkamumo vertinimo apibendrinimas:
Rodiklio įvertinimo kriterijus
(pagal SMART rodiklių
įvertinimo metodiką)
Specific (konkretus)

Measurable (išmatuojamas)

Rodiklio įvertinimo pagrindimas
BPD lygmens poveikio rodiklis „Realaus BVP
padid÷jimas pagal pradinį scenarijų“ yra aiškiai
ir konkrečiai apibr÷žtas. Programoje yra
numatytas
BVP
augimo
pradinis
taškas
(scenarijus) bei siekiamas rodiklio pasiekimo
laipsnis (išreikštas kiekybiškai).
Rodiklis „Realaus BVP padid÷jimas pagal pradinį
scenarijų“, skirtingai nei mikro lygmens produkto
ar
rezultato
rodikliai,
n÷ra
paprastai
išmatuojamas.
Siekiant
nustatyti
rodiklio
pasiekimo laipsnį, atliekami sud÷tingi makro
lygmens („iš viršaus į apačią“) ekonometrinio

Rodiklio tinkamumo
įvertinimas
Taip

Taip, reikalingi
papildomi tyrimai ir
vertinimai

54

ES programų Lietuvoje priežiūros gair÷s, LR finansų ministerija, 2006 m.
SMART rodiklių įvertinimo metodika. Santrumpą SMART sudaro terminai, kurie rodikliams priskiria kokybinius atributus: Specific
(konkretus), Measurable (išmatuojamas), Attainable/Achievable (pasiekiamas) , Reliable (patikimas), Timely (savalaikiškas).

55
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Rodiklio įvertinimo kriterijus
(pagal SMART rodiklių
įvertinimo metodiką)

Attainable/Achievable
(pasiekiamas)

Reliable (patikimas)

Timely (savalaikiškas)

Palyginamumas (papildomas
kriterijus)

Rodiklio įvertinimo pagrindimas
modeliavimo ir vertinimo tyrimai (pvz. „ES
struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus
produktui vertinimas“, grįstas HERLIT (HERMIN)
metodika).
Priklausomai
nuo
vykdomos
programos
efektyvumo rodiklio pasiekimo laipsnis gali
varijuoti. Bet kokiu atveju, esant santykinai
reikšmingoms (ekonomikos mastu) investicijoms
galima nustatyti rodiklio pasiekimo laipsnį ir
mąstą. Tam tikrais atvejais rodiklio reikšm÷ gali
būti neigiama.
Rodiklio
reikšm÷s
patikimumas
tiesiogiai
priklauso nuo naudojamų analiz÷s ir vertinimo
instrumentų bei jų patikimumo (pvz. „ES
struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus
produktui vertinimas“, grįstas HERLIT (HERMIN)
metodika, kuri buvo s÷kmingai taikyta daugelyje
ES valstybių narių bei EK atliekamuose
vertinimuose).
Siekiant
padidinti
rodiklio
skaičiavimo patikimumą rekomenduotina derinti
makro ir mikro lygmens vertinimo instrumentus.
Poveikio rodiklio „Realaus BVP padid÷jimas pagal
pradinį scenarijų“ reikšm÷ yra įvertinama
pasibaigus programai, kuomet visos investicijos
yra įvykdytos. Programavimo dokumentuose yra
numatytas
rodiklio
reikšm÷s
skaičiavimo
intervališkumas ir periodas (2004-2006 m. + 2 m.)
Poveikio rodiklis „Realaus BVP padid÷jimas pagal
pradinį scenarijų“ yra taikomas visų pirmojo
tikslo ES valstybių narių programose ir jų
vertinimuose. Esant metodologiniams šio rodiklio
vertinimo panašumams tarp ES valstybių galimas
tarptautinis palyginimas, kuris padeda spręsti su
programų poveikiu ir efektyvumu susijusius
klausimus.

Rodiklio tinkamumo
įvertinimas

Taip

Taip, priklauso nuo
vertinimo instrumentų

Taip

Taip

Remiantis atliktos analiz÷s (pagal SMART rodiklių įvertinimo metodiką) rezultatais, galima daryti
išvadą, kad 2004-2006 m. BPD priede suformuotas rodiklis „Realaus BVP padid÷jimas pagal
pradinį scenarijų“ yra tinkamas. Šis rodiklis yra vienas svarbiausių vertinant sanglaudos politikos
programų poveikį visose pirmojo tikslo ES valstyb÷se nar÷se. Šio rodiklio inkorporavimas į
programavimo dokumentus yra būtinas, kadangi jo pagrindu galima steb÷ti, kaip
konverguojančios šalys nar÷s art÷ja prie ES BVP vidurkio.
BPD investicijų ilgalaikių socialinių ir ekonominių padarinių atitikimas visuomen÷s poreikius
Šiame poskyryje siekiama aptarti ir išanalizuoti 2004-2006 m. BPD dokumento tinkamumą.
Tinkamumo vertinimu šioje dalyje siekiama atsakyti į klausimą, ar BPD investicijos ir jų sukelti
ilgalaikiai socialiniai ir ekonominiai padariniai atitinka visuomen÷s poreikius bei BPD įvardintus
tikslus bei uždavinius.
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Įprastas būdas identifikuoti šalies ir visuomen÷s poreikius būdas – stiprybių, silpnybių, galimybių
ir gr÷smių analiz÷56. Rengiant 2004-2006 m. BPD buvo atlikta SSGG analiz÷, kurioje akcentuotos
šios pagrindin÷s tez÷s:
Lentel÷ 37. 2004-2006 m. BPD SSGG (SWOT) analiz÷
PRIVALUMAI

TRŪKUMAI (SILPNYBöS)

Makroekonomikos stabilumas
Augantis ekonomikos konkurencingumas
Rytų–Vakarų tranzitui palanki geografin÷
pad÷tis
Pakankamai gerai išpl÷tota transporto ir
ryšių infrastruktūra
Palyginti didel÷ eksporto į Vakarų rinkas
dalis
Gerą išsilavinimą turinti darbo j÷ga
Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrai ir
didelis taikomųjų tyrimų pasirinktose srityse
potencialas
Sukurta profesinio mokymo baz÷
Patraukli gamta ir kraštovaizdis, gausus
paveldas
Ger÷jantys sveikatos priežiūros rodikliai
Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros
dalyje palyginti daug žuvų išteklių, gyventojai
turi žvejybos patirties ir tradicijas, yra
specializuotas žvejybos uostas Klaip÷doje,
išpl÷totas žvejybos Atlante laivynas

Mažas pramon÷s ir žem÷s ūkio sektoriaus našumas
Verslo kultūros trūkumas ir kapitalo trūkumas
mažoms ir vidutin÷ms įmon÷ms steigti bei išlaikyti
Didelis struktūrinis ir jaunimo nedarbas
Kvalifikacijos trūkumas ir žinių spragos, ypač
jaunimo, didelis „nubyr÷jimas“ iš mokyklų
Fizinei infrastruktūrai būtinas modernizavimas ir
investicijos
Sveikatos priežiūros sistema palyginti neefektyvi, jos
struktūra netenkina socialinių poreikių
Nepakankama prieiga prie socialinių paslaugų ir
profesinio perkvalifikavimo infrastruktūros,
nepakankama jų kokyb÷
Aukštas skurdo ir socialin÷s atskirties lygis, ypač
pažeidžiamose grup÷se
Energetikos priklausomyb÷, vietinių išteklių trūkumas
Žemas mokslinių tyrimų, technologin÷s pl÷tros ir
inovacijų diegimo lygis, mažas privataus sektoriaus
aktyvumas šioje srityje

Nepakankamas informuotumas apie IT, žemas IT
taikymo lygis
Tarša, ypač vandens šaltinių, ir žem÷s užteršimo
chemin÷mis medžiagomis rizika
Nepakankama atliekų tvarkymo infrastruktūra
Nepritaikytas esamiems žuvų ištekliams, pasenęs ir
nenašus Baltijos žvejybos laivynas
GALIMYBöS

Naryst÷ ES ir ES bendrosios rinkos teikiamos
galimyb÷s
Stipr÷jantis Baltijos šalių
bendradarbiavimas
Prekių ir paslaugų eksporto į NVS šalis
galimyb÷s
Did÷jantis verslo internacionalizavimas,
įskaitant tiesiogines užsienio investicijas ir
bendradarbiavimą
Mažų ir vidutinių įmonių pl÷tra, klasterių
formavimasis (ypač aukštųjų technologijų
sektoriuose), technologin÷ ir inovacijų diegimo
pl÷tra, verslo informacijos centrų ir
inkubatorių panaudojimas
Did÷jantys prekių tranzito srautai

GRöSMöS

Priklausomyb÷ nuo energijos išteklių, gaunamų iš
vieno šaltinio
NVS šalių rinkos nestabilumas ir cikliško Vakarų rinkų
svyravimo įtaka nedidelei vidaus ekonomikai
Did÷jantys skirtumai tarp kaimo ir miesto ir tarp
įvairių apskričių ar regionų
Did÷janti užsienio pramon÷s ir paslaugų įmonių
konkurencija vidaus ir užsienio rinkose, kelianti
socialinius ir ekonominius uždavinius
Išlaidos ir uždaviniai siekiant ES kokyb÷s standartų
Darbo j÷gos, ypač turinčios didelę kvalifikaciją,
„nutek÷jimas“ į užsienį
Nedarbo did÷jimas
Ignalinos AE uždarymas – aplinkos, socialiniai ir
ekonominiai padariniai

56

SSGG analiz÷s instrumentas yra tinkamas būdas identifikuoti išorinius ir vidinius ekonomiką veikiančius faktorius bei juos
klasifikuoti. Vis d÷lto, praktika rodo, kad daugelis SSGG instrumento taikymo atvejų yra paviršutiniški ir nesusieti su gilesne, tikslesne
analize. SSGG – daugiau organizacinis instrumentas, kurio taikymo kokyb÷ priklauso tik nuo pirminių tyrimų ir analiz÷s, kurios
pagrindu yra atliekama SSGG analiz÷.
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PRIVALUMAI

Greitas IT paremtų paj÷gumų ir jų ind÷lio į
ekonomiką did÷jimas
Tolesn÷ paslaugų sektoriaus pl÷tra
Šalies turizmo (atvykstamojo ir vietinio,
rekreacinio, sveikatingumo ir jūrinio) pl÷tra
Efektyvus energijos naudojimas vidaus ir
komerciniais tikslais
Tvarių žvejybos plotų politikos įgyvendinimas, visų Lietuvai skirtų žvejybos kvotų
panaudojimas, naujų rūšių žuvų veisimo
skatinimas, ekologin÷s žuvivaisos pl÷tra
Šiuo metu vyksta sveikatos priežiūros
sistemos reforma

TRŪKUMAI (SILPNYBöS)

Senstantys gyventojai ir did÷jantis sveikatos
priežiūros bei socialin÷s rūpybos paslaugų poreikis
Kaimo gyventojų skaičius maž÷jimas ir žem÷s ūkio
restruktūrizavimas
Augančios ekonomikos poveikis aplinkai (CO2
išmetimas į aplinką, oro kokyb÷)
Socialin÷ ir ekonomin÷ įtampa pakrant÷s regione d÷l
žvejybos kvotos sumažinimo ir žvejybos laivyno
restruktūrizacijos

Šaltinis: 2004-2006 m. Bendrasis programavimo dokumentas

Rengiant struktūrinių fondų programas, SSGG analiz÷s paskirtis - nukreipti viešąją politiką
silpnybių ir išorinių gr÷smių sprendimo kryptimi, tuo pačiu sutvirtinant esamas stiprybes ir
koncentruojantis tiek išorin÷mis galimyb÷mis. Problema yra tai, kad tam tikros įvardintos
stipryb÷s (pvz.“ Gerą išsilavinimą turinti darbo j÷ga“) yra taip pat priskiriamos silpnybių grupei
(t.y. „Kvalifikacijos trūkumas ir žinių spragos, ypač jaunimo, didelis „nubyr÷jimas“ iš mokyklų“).
Tai taip pat taikytina ir galimyb÷ms (pvz. „Prekių ir paslaugų eksporto į NVS šalis galimyb÷s“) ir
gr÷sm÷ms (pvz. „NVS šalių rinkos nestabilumas“). Kaip strategin÷s analiz÷s instrumentas, SSGG
visapusiškai neatlieka savo funkcijos.
Remiantis SSGG analize, BPD buvo suformuotas pagrindinis tikslas – „Sustiprinti nacionalinio ūkio
ilgalaikio konkurencingumo pl÷tot÷s prielaidas, paspartinti per÷jimą prie žinių ekonomikos,
kuriai būdingas did÷jantis BVP ir aukštas gyventojų užimtumo rodiklis, stiprinti žinių
ekonomikos pl÷trą, kuri lemia aukštesnį gyvenimo lygį ir visų Lietuvos gyventojų gerovę“.
Tokio pobūdžio bendrasis tikslas gal÷tų būti pritaikytas bet kuriai ES valstybei narei, kuriai
taikomi sanglaudos politikos instrumentai, įskaitant ir senąsias valstybes nares, tokias kaip
Graikija, Airija, Portugalija ar Ispanija.
Lietuvos 2004-2006 m. BPD suformuoti konkretūs (specifiniai) tikslai:
-

pl÷toti naują ir gerinti esamą fizinę infrastruktūrą, siekiant paskatinti ūkio augimą ir
pagreitinti laisvą prekių, paslaugų ir žmonių jud÷jimą;

-

užtikrinti, kad BPD priemon÷mis skatinamas augimas būtų suderintas su darnaus
vystymosi principu;

-

gerinti Lietuvos darbo j÷gos įgūdžius ir užtikrinti, kad darbo j÷ga būtų lanksti ir mok÷tų
prisitaikyti. Kitas svarbus tikslas – tobulinti socialiai nuskriaustų grupių, tokių kaip
bedarbiai ir jaunimas, įgūdžius ir kvalifikaciją, užtikrinti, kad kompetencija ir įgūdžiai,
kurių mokoma, atitiktų darbo rinkos poreikius;

-

stiprinti ekonominį konkurencingumą sudarant būtinas augimo sąlygas, skatinant
palankios verslo aplinkos formavimąsi ir investicinį klimatą, palankų esamų ir įsteigtų
naujų įmonių pl÷trai;

-

aktyvinti ekonomikos restruktūrizavimo procesus, kurie šiuo metu jau vyksta Lietuvoje.

Pirmieji trys konkretūs tikslai (infrastruktūra, darni pl÷tra, įgūdžiai) yra bendri ir gali būti
taikomi bet kuriai ES valstybei narei, netgi senosioms ES nar÷ms. Paskutiniai du specifiniai tikslai
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– verslo aplinkos stiprinimas ir parama restruktūrizacijai yra labiau būdingi Lietuvai ir kitoms
naujoms ES valstyb÷ms, kurioms būdingas nors ir seniai prasid÷jęs, tačiau besitęsiantis
liberalizacijos procesas.
kitame BPD rengimo etape buvo identifikuoti pagrindiniai prioritetai:
1. Socialin÷s ir ekonomin÷s infrastruktūros pl÷tra;
2. Žmogiškųjų išteklių pl÷tra;
3. Gamybos sektoriaus pl÷tra;
4. Kaimo pl÷tra ir žuvininkyst÷.
2004-2006 m. BPD ex-ante vertinimo metu SSGG analiz÷s pagrįstumas ir naudingumas buvo
įvertinti pozityviai, o pateiktos rekomendacijos buvo daugiau taktinio nei strateginio pobūdžio,
t.y. buvo pateikti siūlymai tik d÷l nedidelių BPD investicijų variacijų. Vis d÷lto, vertintojai
pasigedo tam tikrų esminių aspektų:
1. “Strateginio konteksto”, skirto Lietuvos pl÷tros planavimui identifikavimo, kuris
pasitarnautų, nustatant svarbias programos detales ir kryptį;
2. Būdų ir kelių, kuriais numatytos programos politikos instrumentai paveiktų ekonomiką ir
pad÷tų siekti užsibr÷žtų pl÷tros tikslų, identifikavimo.
Vertinimo rezultatai (rezultatyvumas, poveikis, efektyvumas) atskleid÷, kad iš esm÷s 2004-2006
m. BPD investicijų poveikis ir ilgalaikiai socialiniai ir ekonominiai padariniai atitinka visuomen÷s
poreikius, kurie šiame vertinime suprantami kaip BPD tikslų ir uždavinių, išreikštų poveikio
rodikliais, pasiekimo laipsnis. Pirmiausia tai sąlygota teigiamo BPD investicijų poveikio, kuris yra
išreikštas per pagrindinius programos lygmens poveikio rodiklius (BVP lygio padid÷jimas ir
sukurtos darbo vietos). Vis d÷lto, programos vykdymo metu struktūrinių fondų investicijos (ypač
jų piko metu 2007 – 2008 m.) suk÷l÷ ir neigiamų socialinių ir ekonominių padarinių, t.y.
trumpuoju periodu tur÷jo neigiamos įtakos prekybos balansui, kainų lygiui, darbo užmokesčio
lygiui, valstyb÷s skolinimosi poreikiui. Programai pasibaigus, neigiamų ilgalaikių BPD investicijų
padarinių neužfiksuota.
Konkretūs pasiūlymai ir rekomendacijos d÷l tinkamumo ir programavimo etapo tobulinimo,
siekiant, kad programos ir jų socialiniai ir ekonominiai padariniai atitiktų visuomen÷s ir
poreikius, pateikiami išvadų ir rekomendacijų dalyje.
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3.5. Rezultatyvumo vertinimas

Rezultatyvumas (effectiveness criterion) – numatytų ir įgyvendintų programos ar jos dalies tikslų
ir uždavinių santykis, t. y. jų pasiekimo laipsnis57.
Šio vertinimo metu rezultatyvumo kriterijus rodo programos (BPD) tikslų ir uždavinių, numatytų
programavimo etape, pasiekimo laipsnį, t.y. pagrindinis d÷mesys skiriamas BPD lygmens rodiklio
„Realus BVP padid÷jimas pagal pradinį scenarijų” pasiekimo laipsnio įvertinimui. Tai atitinka
vertinimo technin÷je specifikacijoje keliamą klausimą:
•

Koks BPD lygmens rodiklio pasiekimo laipsnis „Realus BVP padid÷jimas pagal pradinį
scenarijų“ (esant nukrypimams, juos paaiškinti)?

Rezultatyvumo vertinimas atliktas, remiantis HERLIT modelio skaičiavimais, gautus rezultatus
palyginant su 2004-2006 m. BPD ex-ante vertinime pateikiamais prognostiniais rezultatyvumo ir
poveikio skaičiavimais.
2004-2006 m. BPD investicijų mastas
Vertinant BPD poveikį ekonomikai, reik÷tų akcentuoti ne absoliutų BPD investicijų dydį, bet šių
investicijų santykį su šalies ekonomikos dydžiu. BPD investicijų santykis su BVP pateikiamas
grafike žemiau. Parodomi du rodikliai: ES finansavimo dalis BPD (žymima GECSFRAE) ir visas
finansavimas, apimantis ir ES, ir nacionalinį finansavimą (žymima GECSFRAP).
Pradedant nuo 2004 m., abu min÷ti rodikliai auga ir paskutiniais metais, t. y. 2008 m., pasiekia
piką – ES finansavimo dalis apytiksliai lygi 1 proc. nuo BVP, o visos BPD investicijos siekia 1,5
proc. nuo BVP. Toks min÷tųjų rodiklių išsid÷stymas leidžia spręsti, kad buvo susidurta su
sunkumais pradedant įgyvendinti BPD programas, tod÷l buvo užtęstas išmok÷jimas. Sudarant
šiuos santykius naudoti faktinio BVP duomenys, o Lietuvos ekonomika BPD įgyvendinimo metais
augo labai sparčiai.
Paveikslas 8. 2004-2006 BPD: investicijų mastas

57

Pagal: V.Nakrošis, N.Jarmalavičiūt÷, D.Burakien÷ Ką kaip ir kod÷l vertiname?, LR Finansų ministerija, 2007.
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Poveikis agreguotam BVP, užimtumui ir nedarbo lygiui
Paveikslas 9 rodo 2004-2006 m. BPD poveikį realaus BVP lygiui. Pabr÷žtina, kad nurodomas
poveikis BVP lygiui, o ne augimo tempui. Taigi 2004 m. pradinis poveikis yra nežymus, tačiau
poveikis stipr÷ja ir pasiekia piką 2008 m., tai yra 2,1 proc. Vadinasi, 2008 m. BVP lygis buvo 2,1
proc. didesnis nei būtų be BPD investicijų.
Laikoma, kad BPD įgyvendinimas baigiamas 2008 m. gruodžio 31 d. (birželio 30 d.), tod÷l kitais
metais po piko matomas staigus poveikio sumaž÷jimas. Nors poveikis BVP lygiui staiga sumaž÷ja
nuo 2009 m., tačiau jis netampa lygus nuliui. Pirmaisiais metais po programos įgyvendinimo
pabaigos, t. y. 2009 m., poveikis siekia 0,6 proc., o ilguoju laikotarpiu BVP išlieka 0,13 proc.
didesnis nei būtų be BPD investicijų.
Paveikslas 9. 2004-2006 m. BPD: poveikis realaus BVP lygiui
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Paveikslas 10 parodo poveikį BVP ir užimtumo lygiui.58 Nors pirmaisiais BPD įgyvendinimo metais
poveikis BVP ir užimtumo lygiui yra panašus, tačiau v÷lesniais metais poveikis užimtumui tampa
mažesnis nei poveikis BVP. Tai gali būti paaiškinama tuo, kad BPD investicijos labiau orientuotos
produktyvumui didinti, o ne užimtumui skatinti. Nors vienas iš numatytų BPD tikslų buvo didinti
užimtumą, tačiau kur kas svarbesnis tikslas - skatinti produktyvumo ir tarptautinio
konkurencingumo augimą.

58
Šiame grafike (
Paveikslas 10) vaizduojamas BVP pamygamosiomis gamybos veiksnių kainomis ir žymimas GDPFC, o ankstesniame grafike (Paveikslas
9) – BVP palyginamosiomis rinkos kainomis (GDPM), tod÷l BPD poveikis šiek tiek skiriasi.
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Paveikslas 10. 2004-2006 m. BPD: poveikis BVP ir užimtumui

Ryšys tarp užimtumo augimo ir nedarbo lygio maž÷jimo priklauso nuo to, ar darbo rinka yra
uždara ar atvira. Lietuvos darbo rinka yra atvira, tod÷l nuo 2000 m. vyko sparti emigracija,
didžiausi emigracijos srautai užfiksuoti 2005 m., pra÷jus metams po prisijungimo prie ES. HERLIT
modelyje migracijos saldo tur÷tų būti endogenizuotas ir apskaičiuotas modelio viduje, taip kaip
buvo daroma Airijos modelyje.59 Tačiau duomenys n÷ra patikimi ir emigracijos srautų neįmanoma
modeliuoti. Laikant, kad migracijos saldo yra egzogeninis rodiklis, darbo j÷ga modelyje taip pat
turi būti egzogeninis rodiklis. Taigi bet koks užimtumo padid÷jimas turi atitinkamai atsispind÷ti
sumažinant bedarbių skaičių. Šis sumažinimas gali būti perd÷tas, tod÷l reik÷tų itin kruopščiai
vertinti šiuo skaičius.
Paveikslas 11. 2004-2006 BPD: poveikis nedarbo lygiui

Agreguoto poveikio ex-ante prognozių apibendrinimas
Aukščiau pateikta analiz÷, leidžia teigti, kad BPD investicijų grąža yra reikšminga šaliai ir vaidina
svarbų vaidmenį, modernizuojant ekonomiką ir skatinant konkurencingumą.
Verta apžvelgti ex-ante vertinimą, atliktą 2003 m. Vertinime naudotas FORLIT modelis –
paprastesnis nei HERLIT. Pavyzdžiui, modelis ap÷m÷ apribotą sektorinę disagregaciją ir tik
pasiūlos pus÷s mechanizmus, kas neleido įvertinti paklausos pus÷s poveikio. Be to, modelyje
59

Airijos ekonomika ne kartą susidūr÷ su tarptautin÷s migracijos srautais. Blog÷jant Airijos darbo rinkos sąlygoms, lyginant su kitomis
šalimis, did÷ja emigracija. Ir atvirkštinis procesas vyksta, kai šalies darbo rinkoje situacija ger÷ja.
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apimamas tik ES finansavimas, o nacionalinis viešasis finansavimas, kuris dabartin÷je analiz÷je
siekia 15-30 proc. viso finansavimo, neįtrauktas. Taip pat buvo atlikta keletas kitų
supaprastinimų. Tam tikra prasme FORLIT modelis panašus į HERLIT, tačiau tik tuo atveju, jei
HERLIT modelyje ignoruojami pasiūlos pus÷s mechanizmai.
Ex-ante vertinime laikytasi prielaidos, kad BPD investicijos apims tik tris metus 2004-2006 m., t.
y. nesiremiama „n+2“ taisykle. Pateiktas toks įvertintas agreguotas poveikis:
Lentel÷ 38. Ex-ante vertinimas: poveikis BVP60
Metai
2004
2005
2006

Procentinis BVP lygio padid÷jimas
1.2
1.6
1.8

Lentel÷ 39. Ex-ante vertinimas: poveikis užimtųjų skaičiui
Metai
2004
2005
2006

Procentinis užimtumo padid÷jimas
16.2
22.5
28.2

Sud÷tinga tiksliai palyginti ex-ante ir HERLIT modeliu gautus ex-post rezultatus. Pagal ex-ante
vertinimą vidutinis metinis BVP padid÷jimas per tris metus lygus apie 1,5 proc. Pagal ex-post
vertinimą vidutinis poveikis BVP 2004-2008 m. laikotarpiu, paskirsčius poveikį trims metams, yra
1,8 proc. Kaip ir tik÷tasi, HERLIT modeliu gauti rezultatai rodo didesnį poveikį, net at÷mus
ilgalaikį poveikį nuo 2008 m.
Ex-ante analiz÷je pasteb÷ta klaida – procentinis užimtumo padid÷jimas išvestas susumuojant
sektorių procentinius padid÷jimus.61 D÷l šios priežasties parodytas padid÷jimas pervertintas ir
negali būti lyginamas su HERLIT modelio rezultatais.
Rezultatyvumo vertinimo išvados
1. Didžiausia BPD investicijų dalis sukoncentruota laikotarpio pabaigoje – 2008 m. visos BPD
investicijos sudar÷ 1,5 proc. BVP. Tokį BPD išd÷stymą gal÷jo nulemti uždelsimas prad÷ti
įgyvendinti BPD programas.
2. BPD poveikis realaus BVP lygiui didžiausias buvo 2008 m. ir siek÷ apie 2,1 proc. Ilguoju
laikotarpiu BPD poveikis realaus BVP lygiui sudaro 0,13 proc.
3. HERLIT modeliu gauti BPD poveikio BVP lygiui rezultatai, lyginant su ex-ante vertinimo
metu gautais rezultatais, rodo 0,3 proc. p. didesnį poveikį ir siekia 1,8 proc. kiekvienais
BPD įgyvendinimo laikotarpio metais.
4. HERLIT modelio pagrindu atliktas rezultatyvumo vertinimas rodo, kad užsibr÷žtas62 BPD
rezultatyvumo laipsnis buvo pasiektas ir vidutiniškai 0,3 proc. punktais viršijo numatytą
struktūrinių fondų poveikio BVP mastą.

60

Nepateikiami ilgalaikiai įverčiai po 2006 m., greičiausiai jie laikomi lygūs nuliui. Taip pat pasakytina ir apie antrąją lentelę.
Min÷ta klaida padaryta 2003 CSES ataskaitoje. Remiantis ataskaitoje pateikiamais duomenimis, n÷ra galimybių perskaičiuoti
ex-ante vertinime nurodytą užimtumo išaugimą.
62
2004-2006 m. BPD ex-ante vertinimo metu.
61
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3.6. Poveikio vertinimas
Poveikis (impact) suprantamas, kaip tiesioginiai ir netiesioginiai programos padariniai (nauda
arba žala). Programos poveikis pasireiškia po tam tikro laiko užbaigus programą63.
Šio vertinimo kontekste poveikis suprantamas kaip bendrasis (global) programos poveikis,
išreikštas per bendrojo vidaus produkto rodiklio pokytį. Bendrasis programos poveikis yra
ilgalaikio pobūdžio, jis pasireiškia v÷liau, platesniu makroekonominiu lygmeniu ir didesnei
gyventojų daliai.
Vertinimo technin÷je specifikacijoje keliami šie su poveikio vertinimu susiję klausimai:
•

Koks ES struktūrinių fondų bendras poveikis Lietuvos ekonomikai? (papildomas)

•

Koks ES struktūrinių fondų poveikis atskiriems ūkio sektoriams, kokiam ūkio sektoriui
struktūrinių fondų parama pagal BPD tur÷jo didžiausią/mažiausią poveikį ir kod÷l?

•

Kokie tik÷tini BPD investicijų ilgalaikiai socialiniai ir ekonominiai padariniai?

ES struktūrinių fondų bendrojo poveikio ir poveikio atskiriems ūkio sektoriams vertinimas
atliktas, remiantis HERLIT modeliu gautais rezultatais.
Esminiai 2004-2006 m. BPD poveikio sektoriams aspektai
BPD investicijos daro poveikį visiems ekonomikos sektoriams, tačiau šis poveikis nevienodas ir
skirtingai pasireiškia laiko atžvilgiu. Pavyzdžiui, žem÷s ūkio sektorius mažiausiai paveiktas,
viešajam sektoriui poveikis labai nežymus. Poveikis rinkos paslaugų ir gamybos sektoriams tur÷jo
gerokai didesnį mastą, kadangi produkcijos apimtims, dar įgyvendinant BPD, įtaką dar÷ paklausa,
o v÷liau ir pasiūlos pus÷s mechanizmai. Per statybos sektorių įgyvendinamos stambaus masto
reikšmingos infrastruktūros programos, tačiau efektas, pasibaigus programoms, tampa lygus
nuliui.
Taip pat verta panagrin÷ti BPD poveikį bendrosioms investicijoms ir vartojimo išlaidoms,
atskiriant šiuos du elementus. Investicijos – centrinis BPD politikos mechanizmas, kuomet
privačios investicijos stimuliuojamos viešosiomis investicijomis. BPD nauda privačiam vartojimui
pasireiškia tuo, jog pajamos gautos per BPD galiausiai išleidžiamos vartojimo prek÷ms ir
paslaugoms įsigyti. Taigi investicijas galima laikyti pirminiu mechanizmu, o vartojimą – antriniu.
Be to, svarbu įvertinti poveikį prekybos balansui ir biudžeto deficitui, kadangi BPD investicijos
prisideda prie importo augimo skatinimo. Reikšminga atkreipti d÷mesį ir į poveikį kainų bei
darbo užmokesčio lygiui, kur BPD nulemtas augimas labiau skatina infliaciją nei realų augimą.
2004-2006 m. BPD poveikis sektoriams
Žemiau esančiame grafike (Paveikslas 12) pateikiamas poveikis sukuriamo BVP lygiui keturiuose
sektoriuose: gamybos (OT), rinkos paslaugų (OM), statybos (OB) ir viešajame (OG) sektoriuose.
Įspūdingiausias poveikis buvo statybų sektoriui – realaus BVP lygio padid÷jimas siek÷ 7 proc. 2008
m., tačiau pasibaigus BPD įgyvendinimui staiga smunka iki nulio. Poveikis paslaugų sektoriui taip
pat gana žymus – 2008 m. siekia 2,3 proc., tačiau v÷liau staiga sumaž÷ja. Poveikis gamybos
sektoriaus BVP auga l÷čiau, 2010 m. siekia 0,75 proc. ir tęsiasi vidutiniu laikotarpiu. Poveikis
63

Pagal: Nakrošis V, Jarmalavičiūt÷ N., Burakien÷ D. Ką kaip ir kod÷l vertiname?, LR Finansų ministerija, 2007.
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viešajam sektoriui nereikšmingas ir yra nulemtas nežymių kainų ir darbo užmokesčio lygio
pokyčių.
Paveikslas 12. 2004-2006 m. BPD poveikis sektorių kuriamam BVP

Paveikslas 13 atskleidžia poveikį visos ekonomikos darbo našumui (LPROD), našumui gamybos
(LPRT) ir paslaugų sektoriuose (LPRM). Panašūs, našumą didinantys mechanizmai veikia gamybos
ir paslaugų sektoriuose, tačiau tęstinių naudų efektas didesnis pirmajame. Esminis BPD tikslas –
padidinti produkcijos apimtis ir konkurencingumą gamybos sektoriuje, taigi taip gaunant
didesnes eksporto pajamas ir sudarant galimybes vidutiniu laikotarpiu atsverti importą.
Paveikslas 13. 2004-2006 m. BPD poveikis sektorių produktyvumui
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2004-2006 m. BPD poveikis prekybos balansui ir biudžeto deficitui
HERLIT modeliu atliktos simuliacijos parod÷, kad įgyvendinant BPD programą prekybos balansas
blog÷jo, tačiau tai netur÷tų būti suprantama kaip BPD paskatinto vartojimo augimo pasekm÷. Šį
vartojimo augimą galima modeliuoti laikant, kad tęstinių naudų parametrai d÷l pager÷jusios
infrastruktūros, sustiprinto žmogiškojo kapitalo, MTTP baz÷s lygūs nuliui. Kitaip tariant, laikoma,
kad finansavimas buvo skiriamas „tiesiog atlikti darbą“, kuris netur÷jo jokios įtakos
infrastruktūros, žmogiškojo kapitalo kokybei. Beveik toks pat rezultatas būtų gaunamas, jeigu
BPD investicijos HERLIT modelyje būtų laikomos paprasčiausiu pajamų transferu namų ūkių
sektoriui ir v÷liau analizuojama, kaip tai paveik÷ privataus vartojimo išlaidas. Tokiu atveju
prast÷tų prekybos balansas, kadangi augtų importas, tačiau toks efektas pasibaigtų iškart po BPD
programos įgyvendinimo be jokio ilgo laikotarpio poveikio.
Žinoma, BPD apima projektus, kurie lemia gamintojo ir vartotojo prekių paklausos augimą.
Prekybos balansas prast÷ja BPD įgyvendinimo metu, kuomet dalis finansavimo „nuteka“
importuotai produkcijai įsigyti, tačiau pasibaigus BPD įgyvendinimui, prekybos balansas grįžta į
pradinę pad÷tį ir v÷l turimas perteklius, lyginant su scenarijumi „be BPD“. Šis faktas yra gana
reikšmingas, kadangi net ir pasibaigus BPD įgyvendinimui, tik÷tina, kad Lietuva dar kurį laiką gali
tur÷ti nemažą prekybos deficitą. Modeliavimo rezultatai rodo, kad gamybos ir paslaugų
sektoriaus pagerinimai pasiūlos pus÷je lems didesnę paklausą importui iš labiau pažengusių ES
šalių, o ši prekyba apims ne tik galutinio vartojimo prekes, bet ir gamintojo prekes bei tarpinę
produkciją.
Lietuvos ekonomikai vystantis, ji gal÷s efektyviau konkuruoti su pažangiomis ekonomikomis.
HERLIT modeliavimo rezultatai atskleidžia, kad tokia situacija naudinga tiek Lietuvai, tiek kitoms
ES nar÷ms. Vykstant konvergencijai, prekybos balansas tarp Lietuvos ir kitų šalių suvienod÷s.
Aprašytą situaciją iliustruoja Paveikslas 14, kuriame atsiskleidžia, kad Lietuvos prekybos balanso
blog÷jimas pasireiškia BPD įgyvendinimo metais, tačiau iškart pasibaigus programai, pasteb÷tinas
nedidelis prekybos balanso pager÷jimas. Prekybos balansas labiausiai blog÷ja 2008 m. - iki 1,2
proc. (prekybos balansas čia išreiškiamas kaip proc. nuo BVP).
Viešojo sektoriaus balansas apibr÷žiamas kaip biudžeto deficitas (GBORR, išreikštas proc. nuo
BVP). Įgyvendinimo metais šis rodiklis maž÷ja ir 2008 m. pasiekia 0,4 proc. nuo BVP. ES
finansavimas padidina valstyb÷s pajamas ir suteikia galimybes visiškai užtikrinti nacionalinį
programos kofinansavimą.
Paveikslas 14. 2004-2006 m. BPD poveikis prekybos balansui ir biudžeto deficitui
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2004-2006 m. BPD poveikis bendrosioms investicijoms ir privačiam vartojimui
Žemiau parodomas BPD poveikis bendrajam privačiam vartojimui (CONS) ir bendrosioms
investicijoms (I). Poveikis bendrosioms investicijoms (įskaitant viešąsias ir privačias investicijas
visiems HERLIT modelyje išskirtiems sektoriams) yra labai reikšmingas ir atspindi faktą, kad BPD
n÷ra skirtas stimuliuoti paklausą. Poveikis bendrosioms investicijoms pasiekia piką 2008 m. – 7
proc., o poveikis privačiam vartojimui tais pačiais metais – tik 3,5 proc. Poveikis vartojimui
staiga krenta beveik iki nulio tik pasibaigus programos įgyvendinimui, o bendrosioms
investicijoms išlieka ilgalaikis poveikis.
Paveikslas 15. 2004-2006 BPD poveikis bendrosioms investicijoms ir privačiam vartojimui

2004-2006 m. BPD poveikis kainų ir darbo užmokesčio lygiui
Paskutiniai du grafikai rodo BPD poveikį kainų ir darbo užmokesčio lygiui. Kaip ir buvo galima
tik÷tis, didžiausias kainų lygio šuolis stebimas statybos sektoriuje (POB) ir 2008 m. siek÷ 2,5
proc. Tai reiškia, kad d÷l BPD, kuris tur÷jo didelę įtaką šiam sektoriui, kainų lygis išaugo 2,5
proc. Poveikis gamybos sektoriaus prekių kainoms yra kiek mažesnis d÷l dalinai išoriškai
nulemtos šio sektoriaus kainų aplinkos (Lietuva daugiausia yra gamybos sektoriaus produkcijos
kainų “pri÷m÷ja”) ir d÷l reikšmingo produktyvumo did÷jimo sektoriuje.
Paveikslas 16. 2004-2006 BPD poveikis kainų lygiui
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Poveikis darbo užmokesčiui gamybos sektoriuje (OT), nominaliems vienetiniams darbo kaštams
(ULCT) ir realiems vienetiniams darbo kaštams (RULCT) parodomas grafike žemiau (Paveikslas
17). Nors BPD paskatino produktyvumo did÷jimą gamybos sektoriuje ir tai sumažino vienetinius
darbo kaštus, tik nedidel÷ dalis šios naudos atitenka darbo j÷gai, o didžioji dalis skiriama pelnui.
Galiausiai tai lemia nedidelį nominalių darbo kaštų ir dar mažesnį realių darbo kaštų padid÷jimą.
Paveikslas 17. 2004-2006 m. BPD poveikis darbo užmokesčio lygiui ir konkurencingumui

Poveikio ūkio sektoriams ir makroekonominiams rodikliams apibendrinimas
Visuminis BPD poveikis ekonomikai padaromas per nevienalytį poveikį įvairiems sektoriams.
Poveikis statybų sektoriui didžiausias, tačiau jis yra trumpalaikis ir pasibaigus BPD įgyvendinimui
grįžtama į pradinį scenarijų „be BPD“.
Poveikis gamybos sektoriui yra labai įvairiapusis, kadangi prireikia nemažai laiko kol poveikis
pajuntamas, tačiau jis yra ilgalaikis. Paslaugų sektoriuje daugiausia pasireiškia paklausos
sukeltas trumpalaikis poveikis, tačiau taip pat juntamas ilgalaikis pasiūlos pus÷s efektas.
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, prekybos balansas blog÷ja d÷l augančio importo tol, kol n÷ra
pakankamai sustiprinama pasiūlos pus÷, kad gal÷tų sukurti papildomas eksporto apimtis.
Pasibaigus programai, situacija pasikeičia, tačiau gana nežymiai. Kaip parod÷ Airijos atvejis,
išaugęs konkurencingumas padeda pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų, o tai taip
pat stiprina ir didina pasiūlos potencialą. Šis fenomenas buvo analizuotas keturiose senosiose
pirmojo tikslo valstyb÷se – Graikijoje, Airijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje (Bradley ir kt., 1997),
jose nagrin÷ta struktūrinių fondų ir vieningos Europos rinkos sąveika.
Toliau bus palyginamas HERLIT modeliu atlikta 2004-2006 m. BPD ex-post poveikio analiz÷ ir exante analiz÷, atlikta 2003 m. Ex-ante vertinimo poveikio BVP ir užimtumui rezultatai pateikiami
lentel÷se žemiau (
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Lentel÷ 40, Lentel÷ 41)
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Lentel÷ 40. BPD poveikis sektoriams (procentinis pokytis, lyginant su pradiniu scenarijumi), ex-ante
(2003 m.)
Metai
2004
2005
2006

Statybos
sektorius
6.0
8.0
8.7

Gamybos
sektorius
1.3
1.8
2.2

Prekyba, transportas,
komunikacijos
1.4
2.0
2.5

Švietimas
2.0
3.0
4.8

Agreguotas BVP
1.2
1.6
1.8

Lentel÷ 41. Poveikis sektorių užimtumui ( procentinis pokytis lyginant su pradiniu scenarijumi), exante (2003 m.)
Metai
2004
2005
2006

Statybos
sektorius
4.4
5.8
6.3

Gamybos
sektorius
3.5
4.8
5.9

Prekyba, transportas,
komunikacijos
4.0
5.6
7.0

Švietimas
3.4
5.0
7.9

Kiti
sektoriai
1.0
1.2
1.0

Viso64
16.2
22.5
28.2

Pirmojoje lentel÷je (

64

Jau buvo min÷ta klaida, vertinant sektorių užimtumo pokytį, kuomet poveikiai skirtingų sektorių užimtumui buvo paprasčiausiai
susumuoti.
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Lentel÷ 40) pateikiami ex-ante metu skaičiuoto poveikio sektorių BVP rezultatai gali būti
palyginami su HERLIT modeliu gautais rezultatais. Poveikis statybos sektoriaus BVP abiem
atvejais yra panašus. Vidutiniškai poveikis sektoriaus BVP per trijų metų 2004-2006 m. BPD
įgyvendinimo laikotarpį ex-ante vertinimu lygus 7,6 proc., o ex-post vertinimu lygus 6,6 proc.
Poveikis gamybos sektoriui gerokai skiriasi – 1,8 proc. per metus ex-ante vertinimu ir 0,25 proc.
per metus ex-post vertinimu. Atsižvelgiant į BPD specifiką ir Lietuvos gamybos sektoriaus
ypatybes, ex-ante vertinime nurodomas poveikis gamybos sektoriui atrodo nepagrįstas ir
neįtik÷tinas. Poveikis paslaugų sektoriui panašus tiek ex-ante, tiek ex-post vertinime.
Išskyrus poveikį statybos sektoriaus užimtumui, poveikis kitų sektorių užimtumui ex-ante
vertinime neatrodo patikimas – procentinis užimtumo padid÷jimas yra didesnis nei procentinis
BVP lygio padid÷jimas, o tai nurodo, kad BPD susietas su produktyvumo sumaž÷jimu.
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3.6.1. Poveikio vertinimas įskaitant 2007- 2013 m. veiksmų programas
2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų investicijų apimtys
2007 – 2013 m. veiksmų programų vertinimas nebuvo šio vertinimo užduotis. Tačiau vertintojai
papildomai atliko tam tikrą 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikio ex-ante vertinimą, nes tai
glaudžiai susiję su 2004-2006 m. BPD poveikio vertinimu. Investicin÷s programos, kurių poveikis
laike ,,persidengia”, kartu daro poveikį ekonomikai.
BPD investicijos, lyginant su 2007 – 2013 m. veiksmų programų investicijų apimtimi, yra gerokai
mažesn÷s. 2004-2006 m. Bendrijos parama sudar÷ vidutiniškai 0,6 procentus nuo BVP, o
Bendrijos parama kartu su nacionaliniu kofinansavimu sudar÷ vidutiniškai apie 0,9 procentus nuo
BVP. 2007 – 2013 m. programavimo periodas yra pirmasis periodas, kuriame Lietuva dalyvauja
nuo periodo pradžios. Žemiau (Paveikslas 18) pateikiamos 2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m.
veiksmų programų investicijų apimtys kaip procentas nuo BVP. GECSRAE žymi Bendrijos paramos
l÷šų dalį kaip procentą nuo BVP, o GECSFRAP žymi Bendrijos paramos ir nacionalinio
kofinansavimo l÷šų sumą kaip procentą nuo BVP.
Paveikslas 18. 2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų investicijų apimtys

Remiantis BPD faktiniais duomenis ir 2007 – 2013 metų išlaidų planais, bendros struktūrinių fondų
investicijos „piką“ pasiekia 2011 metais, kuomet Bendrijos parama sudaro apie 4 procentus nuo
BVP, o Bendrijos parama ir nacionalinis kofinansavimas kartu sudaro apie 5 procentus nuo BVP.
2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikis BVP, užimtumui ir nedarbui
2007-2013 m. veiksmų programų poveikio BVP struktūra panaši į 2004 – 2006 m. BPD poveikio
struktūrą. Žinoma, 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis yra žymiai didesnis (
Paveikslas 19). Didžiausias poveikis BVP lygiui daromas 2012 m., kuomet d÷l struktūrinių
investicijų BPD lygis išauga beveik 9 proc. Šis rodiklis sumaž÷ja iki 5,7 proc. paskutiniais
programos įgyvendinimo metais (2015 m.). V÷liau išlieka reikšmingas ilgalaikis poveikis lyginant
su scenarijumi „be struktūrinių investicijų“, kuris, laikui b÷gant, d÷l investicijų nusid÷v÷jimo
maž÷ja.
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Paveikslas 19. 2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikis BVP

Suminio BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikio užimtumui modeliavimo rezultatai yra
parodyti paveiksle žemiau (Paveikslas 20). Rezultatai rodo, kad poveikio mastas BVP lygiui ir
užimtumo lygiui skiriasi. Darytina išvada, kad ekonomika modern÷ja ir jos konkurencingumas
did÷ja (BVP išauga labiau nei užimtumas).
Paveikslas 20. 2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikis BVP ir užimtumo
lygiui

Struktūrin÷s investicijos nedarbą labiausiai mažina 2011 metais
laikotarpiu nedarbas maž÷ja apytiksliai 1 procentu.

- beveik 5 proc. Ilguoju
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Paveikslas 21. 2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikis nedarbui

Taip pat pažym÷tina, kad mažesnio nedarbo ilgalaikis teigiamas poveikis pasireiškia ir kitiems
ekonomikos aspektams - padid÷jęs patrauklumas tiesiogin÷ms užsienio investicijoms, sustipr÷ję
vietinių įmonių žmogiškieji resursai ir kt.
2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikis sektoriams
Poveikis sektorių kuriamai vertei, kai po 2004-2006 m. investicijų yra įgyvendinamos 2007-2013
m. investicijos, yra žymiai didesnis nei tik vienos programos atveju. Statybų sektoriaus (OT)
kuriamos produkcijos apimčiai didžiausias poveikis pasireiškia 2011 m. ir sudaro 30 % padid÷jimą,
bet v÷liau sparčiai maž÷ja. Rinkos paslaugų sektoriui (OM) didžiausias poveikis pasireiškia 2012
m. ir sukuria apie 10 proc. padid÷jimą. Viešojo sektoriaus (OG) kuriama vert÷ yra įtakojama
ribotai. Poveikis pramon÷s sektoriui (OT) nuosekliai auga ir piką pasieka programos pabaigoje,
kuomet poveikis sudaro 5,2 proc.
Paveikslas 22. 2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikis sektorių kuriamai
vertei (output)
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Poveikis sektorių našumui yra panašus kaip ir BPD atveju, tik abiejų periodų suminio poveikio
atveju reikšm÷s yra didesn÷s. V÷lesniais 2007 – 2013 m. programos įgyvendinimo metais d÷l
struktūrinių investicijų pramon÷s našumas (LPRT) išauga daugiau nei 5 proc. ir išlieka didesnis
kaip 3 proc. padid÷jimas ilguoju laikotarpiu. Bendras ekonomikos našumas (LPROD) daugiausiai
išauga 2011 – 2015 m. LPRM žymi poveikio rinkos paslaugų sektoriaus našumui tendencijas.
Paveikslas 23 . 2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikis našumui

2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikis prekybos balansui ir
biudžeto deficitui
Prekybos balanso deficitas (NTSVR) ir biudžeto deficitas (GBORR) matuojamas kaip procentas nuo
BVP. 2007-2013 m. veiksmų programų poveikio struktūra panaši kaip ir 2004-2006 m. BPD
poveikio. Kartu veikiant abiejų periodų investicijoms poveikio mastai yra žymiai didesni nei
2004-2006 m. BPD pa÷mus atskirai. Lietuvos kaip mažos atviros ekonomikos prekybos balanso
deficitą struktūrin÷s investicijos labiausiai didina (apie 3,5 proc.) 2011 m. Poveikis išlieka
neigiamas iki pat programos įgyvendinimo pabaigos 2015 metais.
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Paveikslas 24. 2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikis prekybos balansui ir
biudžeto deficitui

D÷l ES finansavimo padid÷jusios valstyb÷s pajamos sukūr÷ prielaidas užtikrinti pakankamą
nacionalinį kofinansavimą ir nepadar÷ žymaus neigiamo poveikio valstyb÷s finansams.
2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikis bendrosioms investicijoms
ir vartojimo išlaidoms
Žemiau (Paveikslas 25) pavaizduota abiejų periodų investicijų poveikis bendrosioms investicijoms
(I) ir privačiam vartojimui (CONS). ES investicijų poveikis bendrosioms investicijoms aiškus,
tačiau modeliavimo rezultatai rodo, kad pasireiškia ir poveikis privačiam vartojimui, sąlygotas
netiesioginio pajamų padid÷jimo.
Paveikslas 25. 2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikis bendrosios
investicijoms ir vartojimo išlaidoms

2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikis kainų lygiui ir darbo
užmokesčio lygiui
Struktūrin÷s investicijos didžiausią poveikį produkcijos kainų lygiui daro statybų sektoriuje
(POB). Tai daugiausia sąlygoja žymios struktūrinių investicijų apimtys į fizinę infrastruktūrą. Kitų
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sektorių kuriamos produkcijos kainų lygiui poveikis yra mažesnis. PCONS žymi poveikį vartojimo
kainų lygiui.
Paveikslas 26. 2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikis kainų lygiui

Poveikis darbo užmokesčio lygiui (WT) ir vienetin÷ms darbo j÷gos sąnaudoms (ULCT) bei realioms
vienetin÷ms darbo j÷gos sąnaudoms (RULCT) parodytas paveiksle žemiau (Paveikslas 27).
Vienetin÷s darbo j÷gos sąnaudos parodo kaip kuriant prid÷tinę vertę kinta darbo j÷gos veiksnio
dalyvavimas.
Paveikslas 27. 2004-2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų poveikis darbo užmokesčio
lygiui ir konkurencingumui

Poveikis darbo užmokesčio lygiui didžiausias 2012 m., kuomet darbo užmokesčio lygis d÷l
struktūrinių investicijų did÷ja apie 14 proc.
Poveikio vertinimo, įskaitant 2007-13 m. veiksmų programas, išvados
2007-2013 m. veiksmų programų poveikio BVP struktūra panaši į 2004 – 2006 m. BPD poveikio
struktūrą. Žinoma, 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis yra žymiai didesnis. Didžiausias
abiejų programų poveikis BVP lygiui daromas 2012 m., kuomet d÷l struktūrinių investicijų BVP
lygis išauga beveik 9 proc. Šis rodiklis sumaž÷ja iki 5,7 proc. paskutiniais programos įgyvendinimo
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metais (2015 m.). V÷liau išlieka reikšmingas ilgalaikis poveikis, lyginant su scenarijumi „be
struktūrinių investicijų“, kuris, laikui b÷gant, d÷l investicijų nusid÷v÷jimo maž÷ja.
Modeliavimo rezultatai rodo, kad poveikio apimtys BVP lygiui ir užimtumo lygiui skiriasi. BVP
išauga labiau nei užimtumas. Darytina išvada, kad ekonomika modern÷ja ir jos
konkurencingumas did÷ja.
Kitiems ekonominiams rodikliams (nedarbo lygiui, sektorių prid÷tinei vertei, sektorių našumui)
struktūrin÷s investicijos daro teigiamą poveikį. Tačiau struktūrinių fondų investicijos daro
neigiamą poveikį prekybos balansui ir biudžeto deficitui. Struktūrin÷s investicijos labiausiai
didina prekybos balanso deficitą (apie 3,5 proc.) 2011 m. ir poveikis išlieka neigiamas iki pat
programos įgyvendinimo pabaigos 2015 m. Taip pat pažym÷tina, kad struktūrinių fondų
investicijos padidina ne tik bendras investicijų apimtis, bet ir paskatina vartojimo išlaidų
did÷jimą per netiesiogiai padid÷jusias pajamas. Struktūrin÷s investicijos didžiausią poveikį
produkcijos kainų lygiui daro statybų sektoriuje ir tai daugiausia sąlygoja žymios struktūrinių
investicijų apimtys fizinei infrastruktūrai.
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3.7. Efektyvumo vertinimas

Efektyvumas (efficiency) – programos ar jos dalies finansinių ir kitų (personalo, laiko ir pan.)
sąnaudų ir produktų ar rezultatų santykis65.
Šio vertinimo metu efektyvumas suprantamas ne kaip santykis tarp programos ind÷lių ir produktų
(ar rezultatų), bet kaip santykis tarp programos sąnaudų ir poveikio. Tokį efektyvumo kriterijaus
taikymo pasirinkimą lemia pagrindinis vertinimo tikslas – įvertinti ES struktūrinių fondų poveikį
bendrajam vidaus produktui, įsisavinant ES struktūrinę paramą Lietuvoje 2004–2006 m.
Vertinimo technin÷je specifikacijoje keliami šie su efektyvumo vertinimu susiję klausimai:
•

Kaip skiriasi investicijų efektyvumas pagal atskirus ūkio sektorius?

•

Kaip skiriasi investicijų efektyvumas pagal atskirus ES struktūrinius fondus (sąnaudų ir
rezultato santykis)?

•

Ar galima buvo pasiekti geresnių rezultatų ?

Struktūrinių fondų investicijų efektyvumas vertinamas pasitelkiant modeliavimo (HERLIT) metu
gautus rezultatus ir lyginamosios analiz÷s instrumentus (benchmark cases). Taikant pastarąjį
metodą, suformuota kitų pirmojo tikslo ES valstybių imtis, kurių atžvilgiu atliktas lyginamasis
efektyvumo vertinimas.
Struktūrinių fondų panaudojimo Lietuvoje efektyvumą geriausiai atskleidžia tęstinių naudų
(spillover) parametrai, kurių pagrindu galima palyginti investicijų efektyvumą laike (lyginant
2004-2006 m. BPD su 2007-2013 m. veiksmų programomis) ir tarptautiniu lygmeniu (su
pasirinktomis 1-ojo tikslo valstyb÷mis).
2004 – 2006 m. BPD buvo pirmoji ilgalaik÷ didesn÷s apimties ES paramos programa Lietuvoje.
Ex-ante vertinime programa buvo analizuojama, laikant kad ji bus visiškai įgyvendinta per trejus
metus – 2004-2006 metais. Ex-post išlaidų duomenys rodo, kad programa įgyvendinta per 5
metus, o didžioji l÷šų dalis įsisavinta v÷lesniais- n+2 - programos metais.
Vienas svarbiausių parametrų efektyvumo analizei atlikti - tęstin÷s naudos parametrai (spillover
parameters). Tačiau kai šalyje n÷ra atliktų mikro lygmens („iš apačios į viršų“) programos
vertinimų, tokių kaip aprašyta Bradley ir kt., n÷ra įmanoma pagrįstai nustatyti tęstin÷s naudos
parametrų (spillover parameters), būdingų konkrečiai šaliai ir programai. Tokiu atveju galima
naudoti jautrumo analizę, siekiant nustatyti, kaip programos poveikis padid÷tų ar sumaž÷tų
didinant ir mažinant tęstin÷s naudos parametrų (spillover parameters) reikšmes, lyginant su
tarptautiniu mastu nustatytais vidurkiais. Šios tarptautiniu mastu nustatytos parametrų vidurkių
reikšm÷s buvo panaudotos ankstesniuose skyriuose.
Antrasis būdas įvertinti 2004 – 2006 m. BPD investicijų efektyvumą yra palyginti Lietuvos
rezultatus su kitomis šalimis, kurios įgyvendino struktūrinių fondų programas tuo pačiu
laikotarpiu. Šis Lietuvoje atliktas 2004 – 2006 m. programos ex-post vertinimas, panaudojant
faktinius 2008 m. išlaidų duomenis, yra bene vienintelis šiuo metu ES atliktas ex-post vertinimas
su galutiniais faktiniais 2008 m. duomenims. Tod÷l atitinkamam tarptautiniam palyginimui
naudojami ne šio vertinimo metu gauti rezultatai, o kiek ankstesni Europos Parlamento iniciatyva
HERMIN modelio pagrindu atlikto tyrimo ES šalyse rezultatai.66 Nors šio tyrimo rezultatai neapima
65
66
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galutinių faktinių duomenų pagal šalis, tačiau suteikia galimybę preliminariai palyginti BPD
investicijų grąžą su kitų ES šalių atitinkamų programų rodikliais.
Jautrumo analiz÷
Geriausiu atveju tęstin÷s naudos parametrų (spillover parameters) reikšm÷s tur÷tų būti pagrįstos
atskirose šalyse atliktų tyrimų rezultatais ir nustatytos tęstin÷s naudos parametrų reikšm÷s,
atitinkančios konkrečios šalies situaciją. Kai tokių tyrimų n÷ra, bene vienintelis priimtinas būdas
yra remtis tarptautiniu mastu atliktų tyrimų rezultatais ir daryti prielaidas apie tam tikrus
ekonomikų panašumus.
Tarptautiniuose tyrimuose naudojami metodai gana skirtingi ir gauti rezultatai žymiai skiriasi.
Tokiu atveju yra dvi tolesn÷s tyrimo atlikimo strategijos. Pirmoji - laukti kol šalyje bus atlikti
mikro lygmens tyrimai, nustatantys tęstin÷s naudos parametrų reikšmes, ir iki tol jokių
programos poveikio ekonomikai kiekybinių vertinimų nevykdyti. Antroji - programos poveikio
ekonomikai vertinimą atlikti remiantis įvairia informacija apie ekonominę situaciją šalyje ir tuo
pagrindu ekspertiniu būdu pasirenkant tinkamiausias tęstin÷s naudos parametrų (spillover
parameters) reikšmes iš galimo parametrų intervalo.
Lentel÷ 42 Tęstin÷s naudos (spillover) parametrai naudojami jautrumo analiz÷je
Gamybos veiksnių tęstin÷s naudos
0.00
Išeigos (produkcijos)
tęstin÷s naudos

0.00
0.20
0.40

0.10

0.20

Nulis – Nulis
Vidutin÷ – Vidutin÷
Aukšta - Aukšta

Dažniausiai naudojamas standartinis atvejis – ,,Vidutin÷ – Vidutin÷“. Šiuo atveju taikomos
tarptautiniu mastu nustatytos vidutin÷s reikšm÷s. Jei yra pakankamai informacijos apie labai
gerą programos įgyvendinimą ar labai prastą programos įgyvendinimą, gali būti atitinkamai
taikomi atvejai ,,Aukšta – Aukšta“ ar ,,Nulis – Nulis“. Abiem atvejais dar turi būti nustatyti
parametrai kiekvienai investicijų ekonominei kategorijai: fizin÷ infrastruktūra, žmogiškieji
ištekliai bei tiesiogin÷ parama verslui ir verslo aplinkos gerinimas.
Atveju ,,Nulis – nulis“ programos poveikis pasireiškia tik paklausos pusei. Gali pasireikšti kiti
nežymūs efektai, tačiau daugiausia dominuoja paklausos pus÷s efektai. Tokie efektai reiškiasi
tol, kol yra įgyvendinama programa, ir greitai priart÷ja prie 0, kai programos įgyvendinimas
pasibaigia.
Atveju ,,Aukšta – Aukšta” pasireiškia svarbūs ilgos trukm÷s (long-run) pasiūlos pus÷s efektai, nes
kiekybiškai ir kokybiškai pagerinama fizin÷ infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai ir atliekamos
MTEP investicijos. Taigi programos įgyvendinimo metu pasireiškia paklausos pus÷s efektai, o
programai pasibaigus svarbūs tampa ilgalaikiai pasiūlos pus÷s efektai. Ilguoju laikotarpiu reiškiasi
šių investicijų nusid÷v÷jimo efektas ir laikui b÷gant jų svarba ekonomikoje maž÷ja ir art÷ja prie
scenarijaus be intervencijos. Visgi tai yra ilgas procesas ir pasiūlos pus÷s efektai pasireiškia ir po
2020 m. – paskutinių simuliacijos metų.
Lentel÷je pateikiami trys BPD išlaidų intervencijų scenarijai. Analizuojamos šios galimyb÷s:
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i.

Tęstin÷s naudos (spillover) parametrų atvejis ,,nulis-nulis” taikomas investicijoms į fizinę
infrastruktūrą, žmogiškuosius išteklius ir MTEP investicijoms;

ii.

Taikomas atvejis ,,vidutin÷ – vidutin÷”, kuomet tęstin÷s naudos parametrams nustatomos
reikšm÷s iš tarptautin÷je literatūroje nurodomų vidurinio intervalo parametrų reikšmių;

iii.

Taikomas atvejis ,,aukšta – aukšta”, kuomet tęstin÷s naudos parametrams nustatomos
reikšm÷s iš tarptautin÷je literatūroje nurodomų aukščiausio intervalo parametro
reikšmių.

Lentel÷ 43. 2004-2006 m. BPD jautrumo analiz÷
Poveikis BVP ir bendrajam užimtumui (L)
NULIS-NULIS

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2015
2020

VIDUTINö-VIDUTINö

AUKŠTA-AUKŠTA

BVP

L

BVP

L

BVP

L

%
nuokrypis
nuo baz÷s

%
nuokrypis
nuo baz÷s

%
nuokrypis
nuo baz÷s

%
nuokrypis
nuo baz÷s

%
nuokrypis
nuo baz÷s

%
nuokrypis
nuo baz÷s

0.00
0.07
0.36
0.87
1.19
1.43
0.07
-0.07
-0.11
-0.07

0.00
0.06
0.33
0.80
1.11
1.36
0.06
-0.01
-0.04
-0.03

0.00
0.07
0.41
0.99
1.48
1.92
0.53
0.35
0.17
0.14

0.00
0.06
0.35
0.85
1.22
1.57
0.25
0.15
0.07
0.06

0.00
0.08
0.45
1.11
1.75
2.38
0.96
0.73
0.44
0.35

0.00
0.06
0.36
0.90
1.33
1.76
0.42
0.30
0.17
0.15

Šiuo metu nei vienoje ES šalyje 2008 m. užbaigtai ES struktūrinių fondų programai n÷ra pagrįstos
galimyb÷s nustatyti, kokie tęstin÷s naudos parametrai turi būti taikomi. ES senbuvių atveju
galima remtis ankstesnių sanglaudos programų patirtimi (pavyzdžiui, 1989 – 1993 m. ir 1994 –
1999 m. programavimo periodai). Kita vertus, net ir šiais atvejais n÷ra vienareikšmiškai aišku,
kiek konvergenciją įtakojo programos įgyvendinimas, o kiek kiti veiksniai (pavyzdžiui, vieninga ES
rinka, tiesiogin÷s užsienio investicijos, šalies vidaus politikų įgyvendinimas).
Jautrumo analiz÷s tyrimai rodo, kad egzistuoja aiškus ryšys tarp programos parengimo bei
įgyvendinimo kokyb÷s ir tęstin÷s naudos (spillover) parametrų. Tarptautinių tyrimų rezultatai
patvirtina, kad kuo geriau parengta ir įgyvendinta programa, tuo aukštesni tęstinių naudų
parametrai. 2008 m. užbaigtoms programoms (tarp jų ir 2004 – 2006 m. BPD) n÷ra mokslinio
metodo suklasifikuoti programų rengimo ir įgyvendinimo kokyb÷s, tod÷l efektyvumo analiz÷s
pagrindin÷je simuliacijoje ir toliau naudojamas standartinis atvejis – ,,vidutin÷ – vidutin÷“ ir
Lietuvos atvejui apskaičiuotos poveikio reikšm÷s.
Efektyvumo vertinimas tarptautiniu mastu
Europos Parlamento iniciatyva HERMIN modelio pagrindu atliktame tyrime67 analizuojamas ES
šalyse 2000-2006 m. įgyvendintų programų poveikis ir efektyvumas. Nors vertinimui buvo
panaudoti negalutiniai 2004 – 2006 m. BPD duomenys (tod÷l jie skiriasi nuo BPD poveikio BVP
67
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vertinimo rezultatų, kuriame panaudojami galutiniai faktiniai duomenys), juo gali būti remiamasi
atliekant tarptautinį palyginimą.
Kiekvienos šalies rezultatai (Paveikslas 28 –

Paveikslas 32) iliustruojami dviem grafikais:
(a): ES paramos apimtis (proc. dalis nuo BVP);
(b): ES paramos poveikis BVP (procentinis pokytis lyginant su dydžiu, jei paramos nebūtų).
Pateikiami Lietuvos, Estijos, Latvijos, Slov÷nijos ir Airijos rezultatai. Šios šalys, iš taip vadinamų
konvergencijos ekonomikų (Objective 1), pasirinktos d÷l to, kad tai mažos atviros ekonomikos,
kurioms būdingos panašios ekonomikos pl÷tros strategijos: specializacija tam tikruose
sektoriuose ir didel÷ dalis g÷rybių ir kitų prekių, reikalingų sanglaudos politikai įgyvendinti, yra
importuojamos.
Paveikslas 28. Poveikio Lietuvos BVP rezultatai
Lithuania (LT)
1.80
1.60

in % of national GDP

1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
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a) ES paramos apimtis (dalis % nuo BVP)

b) ES paramos poveikis BVP

Paveikslas 29. Poveikio Estijos BVP rezultatai
Estonia (EE)

Estonia (EE)
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2014

2015

b) ES paramos poveikis BVP
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Paveikslas 30. Poveikio Latvijos BVP rezultatai
Latvia (LV)

Latvia (LV)
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Paveikslas 31. Poveikio Slov÷nijos BVP rezultatai
Slovenia (SI)

Slovenia (SI)
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Paveikslas 32: Poveikio Airijos BVP rezultatai
Ireland (IE)

Ireland (IE)
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Iš pateiktų paveikslų aiškiai matyti, kad ES paramos apimtis (išreiškiama kaip procentas nuo BVP)
((a) paveikslas) pagal šalis gana žymiai skiriasi. Daugiausiai ES paramos gauna Baltijos šalys,
mažiau Slov÷nija ir mažiausiai Airija, tod÷l poveikio BVP reikšm÷s ((b) paveikslas) negali būti
palyginamos. Tarptautiniam palyginimui tinkamas būdas yra lyginti šalių sud÷tinius daugiklius.
Sud÷tinis daugiklis (cumulative multiplier) - suminis realaus BVP lygio padid÷jimas, padalintas iš
ES investicijų (procentine išraiška nuo BVP) sumin÷s vert÷s. Šis santykinis rodiklis leidžia
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objektyviai tarpusavyje lyginti ES investicijų poveikį šalių BVP.

Apskaičiuotų sud÷tinių multiplikatorių reikšm÷s pirmojo tikslo (objective 1) šalims pateikiamos
žemiau (Lentel÷ 44).
Aukštesn÷s sud÷tinių multiplikatorių reikšm÷s rodo didesnį įgyvendintų investicijų efektyvumą,
kitaip sakant, aukštesn÷s sud÷tinių multiplikatorių reikšm÷s atspindi programos įgyvendinimo
šaliai būdingų struktūrinių ekonomikos savybių, nustatytų HERMIN modelyje, ir kitų nefinansinių
paskatos priemonių stipresnį teigiamą poveikį BVP lygiui.
Pagal sud÷tinio daugiklio reikšmes šalys sugrupuotos į tris grupes:
Aukštesn÷s reikšm÷s (virš 3.0): IE (4.0), ES (3.3), CZ (3.3) and MT (3.1)
Vidutin÷s reikšm÷s (nuo 2.5 iki 3.0): SK (2.8), EL (2.8), EE (2.8), PT(2.6), PL (2.5)
Žemesn÷s reikšm÷s (žemiau 2.5): LT (2.4), HU (2.4), SI (2.2), CY (2.2), LV (1.9)
Interpretuojant šio klasifikavimo rezultatus, reikia pažym÷ti, kad rezultatas didele dalimi yra
sąlygojamas ekonomikos savybių, kurios kiekvienai šaliai atitinkamai nustatytos HERMIN
modelyje. Visgi ekonomikos savyb÷s n÷ra pastovios, ypač naujųjų ES šalių. Taip pat pažym÷tina,
kad d÷l visų šalių buvo daroma prielaida, kad tęstin÷s naudos parametrai yra vienodi. Taigi,
pavyzdžiui, tyrime daroma prielaida, kad programos įgyvendinimas buvo vienodai kokybiškas tiek
Airijoje, tiek Lietuvoje. Kaip min÷ta anksčiau, šis sprendimas padarytas atsižvelgiant į tai, kad
šiuo metu n÷ra pagrįstų kiekybinių vertinimų d÷l sanglaudos programų įgyvendinimo kokyb÷s.

117

ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimas
Galutin÷ ataskaita

Lentel÷ 44 ES sanglaudos 2000 – 2006 metų programų sud÷tiniai multiplikatoriai68
Metai

68

CZ

EE

EL

ES

IE

CY

LV

LT

HU

MT

PL

PT

2000

0.00

1.51

0.80

0.80

2001

1.28

1.62

0.89

0.86

2002

1.36

1.81

1.01

0.93

2003

1.42

2.00

1.17

1.01

SI

SK

2004

1.14

0.77

1.48

2.14

1.34

1.04

0.93

0.90

1.33

1.21

0.73

1.10

1.01

0.97

2005

1.26

0.88

1.57

2.27

1.54

1.10

1.00

0.95

1.11

1.19

0.79

1.19

1.09

1.00

2006

1.34

0.95

1.64

2.40

1.71

1.14

1.05

0.99

1.10

1.32

0.85

1.28

1.16

1.10

2007

1.43

1.05

1.67

2.44

1.88

1.17

1.12

1.06

1.13

1.40

0.92

1.34

1.24

1.19

2008

1.57

1.18

1.73

2.49

2.03

1.26

1.20

1.17

1.21

1.50

1.03

1.41

1.33

1.32

2009

1.79

1.36

1.86

2.64

2.23

1.39

1.32

1.31

1.36

1.64

1.19

1.52

1.47

1.51

2010

1.99

1.52

1.96

2.75

2.42

1.50

1.41

1.44

1.48

1.82

1.35

1.63

1.57

1.67

2011

2.16

1.66

2.06

2.83

2.60

1.59

1.48

1.56

1.60

1.98

1.49

1.74

1.66

1.81

2012

2.31

1.79

2.15

2.90

2.78

1.67

1.54

1.67

1.71

2.13

1.62

1.84

1.73

1.94

2013

2.46

1.92

2.25

2.97

2.95

1.75

1.60

1.77

1.81

2.27

1.75

1.94

1.80

2.07

2014

2.60

2.03

2.33

3.03

3.12

1.82

1.65

1.87

1.91

2.41

1.88

2.04

1.87

2.19

2015

2.74

2.15

2.42

3.09

3.28

1.89

1.70

1.97

2.01

2.54

2.00

2.13

1.93

2.31

2016

2.86

2.25

2.50

3.15

3.43

1.95

1.75

2.06

2.10

2.67

2.11

2.22

1.99

2.42

2017

2.99

2.35

2.58

3.20

3.58

2.01

1.80

2.15

2.19

2.79

2.22

2.31

2.05

2.52

2018

3.11

2.45

2.65

3.26

3.73

2.07

1.84

2.23

2.28

2.90

2.33

2.40

2.10

2.62

2019

3.22

2.54

2.72

3.31

3.87

2.12

1.89

2.31

2.36

3.02

2.43

2.48

2.15

2.72

2020

3.33

2.63

2.79

3.36

4.00

2.17

1.93

2.39

2.44

3.12

2.53

2.57

2.20

2.81
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Sud÷tinių daugiklių reikšm÷s atspindi, kaip šalių ekonomikos d÷l skirtingų ekonomikos savybių
skirtingai reaguoja į sanglaudos politikos investicijas. Didesn÷s sud÷tinių multiplikatorių reikšm÷s
rodo didesnį investicijų poveikį, kuris pasireiškia d÷l konkrečiai šaliai būdingų struktūrinių
ekonomikos savybių. Pažym÷tina, kad apimamas tų struktūrinių ekonomikos savybių poveikis,
kurios yra nustatytos HERMIN modelyje.
Tai galima iliustruoti akivaizdžiu Airijos ir Graikijos pavyzdžiu. Abi šalys yra senosios ES nar÷s,
bet jų struktūrin÷s ekonomikų savyb÷s žymiai skiriasi. Pavyzdžiui, 2000 metais Airijoje pramon÷s
sukuriama dalis BVP struktūroje sudar÷ 33 proc., Graikijos tik 11 proc. Airijos techninio progreso
metinis prieaugis yra 8 proc., Graikijos atveju tai sudaro 3,4 proc. Airijos ekonomika yra labai
atvira (matuojant eksporto ir importo santykiu nuo BVP), o Graikijos ekonomika yra viena
uždariausių ES (pagal tą patį kriterijų). Šie skirtumai sąlygoja, kad Airijos sud÷tinio daugiklio
reikšm÷s yra didesn÷s nei Graikijos. Tokie ir kiti ekonomikų struktūriniai skirtumai yra įvertinami
HERMIN tipo modeliuose ir šios struktūrin÷s ekonomikos charakteristikos sąlygoja, kokį poveikį
BVP ir kitiems ekonominiams rodikliams turi sanglaudos investicijos.
BPD sud÷tinis multiplikatorius 2020 m. lygus 2,39. Iš tarptautinio palyginimo pastebima
tendencija, kad sud÷tinio multiplikatoriaus reikšm÷s yra mažesn÷s tose šalyse, kurios yra mažiau
industrializuotos ir pramon÷ sudaro mažesnę ekonomikos dalį (pavyzdžiui, Latvija).
Investicijų grąža ir efektyvumo vertinimas
Šio vertinimo metu buvo sumodeliuotos sud÷tinio daugiklio reikšm÷s, įvertinančios BPD
investicijų efektyvumą, panaudojant faktinius galutinius BPD išlaidų duomenis. Apskaičiuotos
reikšm÷s skiriasi nuo Europos Parlamento iniciatyva atlikto tyrimo reikšmių bent d÷l dviejų
priežasčių:


Naudojami ne tie patys BPD investicijų duomenys. Europos parlamento tyrimas atliktas
anksčiau, šiame vertinime jau panaudoti faktiniai galutiniai programos išlaidų duomenys.



Vertinimai atlikti skirtingu metu, o pastaruoju metu vyksta staigūs ekonominiai pokyčiai.
Taigi panaudota skirtinga esamos būkl÷s ir prognozių informacija.

Paveikslas 33. 2004-2006 m. BPD – Sud÷tinis daugiklis (cumulative multiplier)
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Keletą pirmųjų metų sud÷tinio daugiklio reikšm÷s yra mažesn÷s už vienetą. Toks rezultatas
atspindi labai atviros ekonomikos (būdinga Lietuvos ekonomikai) veiksnių įtaką. Keletą pirmųjų
metų dar n÷ra stipriai jaučiami ir pasiūlos pus÷s efektai, tod÷l sud÷tinis daugiklis pasireiškia
panašiai kaip įprastas Keinso multiplikatorius. Laikui b÷gant, vis stipriau pasireiškia pasiūlos
pus÷s efektai ir investicijų grąža (investicijų efektyvumas), matuojamas sud÷tiniu daugikliu.
2020 m. pasiekia 1,7. Skirtumas tarp pirmųjų metų reikšmių (mažiau nei 1) ir išaugusiųjų
reikšmių paskutiniaisiais metais parodo sanglaudos politikos investicijų tęstinių naudų mastą. Šie
rezultatai ilguoju periodu reiškia, kad BPD investicijos, lygios 1 proc. nuo BVP, padidina BVP lygį
1,7 procento.
Paveikslas 34. 2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programos – Sud÷tinis daugiklis
(cumulative multiplier)

Investicin÷s programos, kurių poveikis laike ,,persidengia”, įtaką ekonomikai daro kartu. Tokiu
atveju investicijų grąža (efektyvumas) paprastai išauga. Tod÷l vertinimo metu buvo
apskaičiuotas bendras sud÷tinis daugiklis, atsižvelgiant į 2004 – 2006 m. BPD ir 2007 – 2013 m.
veiksmų programų investicijas. Gauti rezultatai rodo, kad programoms veikiant kartu (2004-2006
m. BPD plius 2007 – 2013 veiksmų programos) investicijų grąža padid÷ja iki 2,4, t.y. investicijos
lygios 1 proc. nuo BVP, padidina BVP lygį 2,4 proc. Jei po 2013 m. nebūtų tolesnių struktūrinių
fondų investicinių programų, investicijų grąža nuo 2020 m. stabilizuotųsi ir v÷liau prad÷tų
maž÷ti, nes pasireikštų sukurtos infrastruktūros, sustiprintų žmogiškųjų išteklių, atliktų MTEP
investicijų nusid÷v÷jimo efektai.
Efektyvumo vertinimas pagal atskirus ūkio sektorius
Šioje dalyje poveikio vertinimas papildomas investicijų efektyvumo vertinimo rezultatais.
Atliekant investicijų efektyvumo pagal atskirus ūkio sektorius vertinimą ,,iš viršaus į apačią“,
investicijų efektyvumas yra vertinamas apskaičiuojant investicijų įtaką sektoriaus našumo (darbo
našumo) rodikliui.
Nors kasdienin÷je kalboje darbo našumas gali būti tapatinamas su įvairiomis charakteristikomis –
,,geriau atliekamas darbas“, ,,kokybiškiau atliekamas darbas“, ekonomikoje darbo našumo
rodiklis aiškus ir gana lengvai apskaičiuojamas. Darbo našumas - tai prid÷tin÷s vert÷s ir faktiškai
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dirbtų valandų santykis, išreikštas pinigine išraiška69. Sektoriaus prid÷tin÷ vert÷ yra tapati
sektoriaus BVP.
Paveikslas 13 atskleidžia BPD investicijų poveikį visos ekonomikos darbo našumui (LPROD). D÷l
BPD investicijų našumas daugiausiai išauga 2008 m. – šiek tiek daugiau nei 0,3 proc. Žymiausią
poveikį našumui BPD investicijos sukuria gamybos (LPRT) ir paslaugų sektoriuose (LPRM). 2008 m.
pramon÷s sektoriaus našumas padid÷ja 0,8 proc., o rinkos paslaugų sektoriaus šiek tiek daugiau
nei 0,5 proc. Panašūs našumą didinantys mechanizmai veikia gamybos ir paslaugų sektoriuose,
tačiau tęstinių naudų efektas didesnis pirmajame. Esminis BPD tikslas – padidinti produkcijos
apimtis ir konkurencingumą gamybos sektoriuje, taigi taip gaunant didesn÷s eksporto pajamas ir
sudarant galimybes vidutiniu laikotarpiu atsverti importą. Poveikis kitų sektorių (viešojo,
statybos ir žem÷s ūkio) našumui n÷ra žymus.
Paveikslas 35. 2004-2006 m. BPD poveikis sektorių produktyvumui

Dviejų programavimo periodų investicijos leidžia susiformuoti žymesniems ekonominiams
pokyčiams ir poveikis našumui suminio poveikio atveju yra žymiai didesnis. V÷lesniais 2007 – 2013
m. programos įgyvendinimo metais d÷l struktūrinių investicijų pramon÷s našumas (LPRT) išauga
daugiau nei 5 proc. ir išlieka virš 3 proc. padid÷jimas ilguoju laikotarpiu. Bendras ekonomikos
našumas (LPROD) daugiausiai išauga 2011 – 2015 m. LPRM žymi poveikio rinkos paslaugų
sektoriaus našumui tendencijas.

69

Statistikos departamentas
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Paveikslas 36 . 2004-2006 metų BPD ir 2007 – 2013 metų veiksmų programų poveikis našumui

Apibendrinant investicijų efektyvumą pagal sektorius, galima teigti, kad BPD (o v÷liau ir BPD
kartu su 2007-2013 m. veiksmų programų investicijomis) investicijos sektoriaus darbo našumą
labiausiai padidino pramon÷s sektoriuje ir kiek mažiau paslaugų sektoriuje. Kitų sektorių
(viešojo, statybos ir žem÷s ūkio) našumo pokyčiai n÷ra žymūs.
Efektyvumo vertinimo išvados
Atliekant 2004 – 2006 m. BPD investicijų efektyvumo tarptautinį palyginimą remiamasi Europos
Parlamento iniciatyva HERMIN modelio pagrindu atliktu tyrimu, apimančiu konverguojančias ES
šalis. Tyrimo metu šalys pagal sud÷tinio daugiklio, atspindinčio investicijų efektyvumą, reikšmes
suskirstytos į tris grupes:
Aukštesn÷s reikšm÷s (virš 3.0): IE (4.0), ES (3.3), CZ (3.3) and MT (3.1)
Vidutin÷s reikšm÷s (nuo 2.5 iki 3.0): SK (2.8), EL (2.8), EE (2.8), PT(2.6), PL (2.5)
Žemesn÷s reikšm÷s (žemiau 2.5): LT (2.4), HU (2.4), SI (2.2), CY (2.2), LV (1.9)
Aukštesn÷s sud÷tinių multiplikatorių reikšm÷s rodo didesnį įgyvendintų investicijų efektyvumą.
Kitaip sakant, aukštesn÷s sud÷tinių multiplikatorių reikšm÷s atspindi programos įgyvendinimo
šaliai būdingų struktūrinių ekonomikos savybių, nustatytų HERMIN modelyje, ir kitų nefinansinių
paskatos priemonių stipresnį teigiamą poveikį ekonomikai (BVP lygiui). Visgi reikia pažym÷ti, kad
rezultatas didele dalimi yra sąlygojamas ekonomikos savybių, kurios n÷ra pastovios, o ypač
Lietuvos ir kitų naujųjų ES šalių atveju.
Vertinimo metu buvo atlikti sud÷tinio daugiklio reikšmių modeliavimai, panaudojant faktinius
galutinius 2004 – 2006 m. BPD duomenis. Gauti rezultatai rodo, kad keletą pirmųjų metų
sud÷tinio daugiklio reikšm÷s yra šiek tiek mažesn÷s už vienetą. Toks rezultatas atspindi labai
atviros ekonomikos (būdinga Lietuvos ekonomikai) veiksnių įtaką. Taip pat keletą pirmųjų metų
dar n÷ra stipriai jaučiami ir pasiūlos pus÷s efektai. Modeliavimas parod÷, kad laikui b÷gant vis
stipriau pasireiškia pasiūlos pus÷s efektai ir investicijų grąža (investicijų efektyvumas),
matuojamas sud÷tiniu daugikliu, 2020 m. pasiekia 1,7. Skirtumas tarp pirmųjų metų reikšmių
(mažiau nei 1) ir išaugusiųjų reikšmių paskutiniaisiais metais parodo sanglaudos politikos
investicijų tęstinių naudų mastą. Investicijų efektyvumas ilguoju periodu reiškia, kad BPD
investicijos, lygios 1 proc. nuo BVP, padidina BVP lygį 1,7 proc.
Vertinimo metu buvo sumodeliuotas bendras sud÷tinis daugiklis, atsižvelgiant į 2004 – 2006 m.
BPD ir 2007 – 2013 m. veiksmų programų investicijas. Gauti rezultatai rodo, kad investicijų grąža
tokiu būdu padid÷ja iki 2,4, t.y. investicijos apimtis, lygi 1 proc. nuo BVP, padidina BVP lygį 2,4
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proc. Jei po 2013 m. nebūtų tolesnių struktūrinių fondų investicinių programų, investicijų grąža
nuo 2020 m. stabilizuotųsi ir v÷liau prad÷tų maž÷ti, nes pasireikštų sukurtos infrastruktūros,
sustiprintų žmogiškųjų išteklių, atliktų MTEP investicijų nusid÷v÷jimo efektai.
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3.8. Apibendrinančios pastabos
Remiantis ekonomine teorija, kurios pagrindu parengtas HERLIT modelis Lietuvai, galima teigti,
kad BPD pasiūlos pus÷s poveikis, didindamas produktyvumą ir tiesiogiai didindamas produkcijos
apimtis, pasireiškia per gamybos ir paslaugų sektorius. Poveikis produktyvumui tiesiogiai sietinas
su pagerinta infrastruktūra, išaugusiu žmogiškuoju kapitalu bei MTEP pl÷tra, kuri pasireiškia per
ilgesnį periodą. Tiesioginiai programos produktai ir rezultatai veikia bendrąjį šalies
konkurencingumą, prisideda pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas, sustiprina ir skatina
vietinę ekonominę veiklą.
Programos įgyvendinimo metu, Lietuva, kaip ir kiekviena šalis paramos gav÷ja, patiria tam tikrą
paklausos pus÷s šoką. Akivaizdžiausi to pavyzdžiai – dideli statybų projektai, intensyvūs mokymo
kursai, paramos verslui iniciatyvos ir kt. Vis d÷lto, atsižvelgiant į tai, kad šalių paramos gav÷jų
ekonomika augo sparčiai ir iki programų įgyvendinimo (Lietuva, Latvija, Estija 2000-2004 m. ar
Airija devintajame dešimtmetyje), aktyvus paklausos pus÷s skatinimas BPD įgyvendinimo metu
gali sukelti tam tikrų dvejonių sanglaudos politikos išlaidų adekvatumu ekonominei situacijai.
Vis d÷lto, sanglaudos politikos programų tikslas - transformuoti ekonomikos struktūrą - yra labai
svarbus siekiant šalis paramos gav÷jas parengti konkurencijai vieningoje Europos rinkoje. Tyrimai
atskleidžia, kad, nepaisant spartaus Baltijos šalių augimo šio dešimtmečio pradžioje, gamybos
sektoriaus problematika, kai įmonių veikla yra grindžiama tradiciniais darbui imliais metodais,
išlieka70.
HERLIT modeliu gauti rezultatai rodo, kad, baigus įgyvendinti BPD, ilgalaikis poveikis pasireiškia
gamybos ir paslaugų sektorių produktyvumui. Statybų sektorius labiausiai buvo paveiktas
infrastruktūrinių priemonių įgyvendinimo, tačiau investicijų poveikis šiam sektoriui sparčiai
nyksta pasibaigus programos įgyvendinimo periodui. Žem÷s ūkio bei viešasis sektoriai iš esm÷s
liko nepakitę, išskyrus viešojo sektoriaus inicijuotų mokymų poveikį bei viešojo sektoriaus
organizacijas, kurios buvo glaudžiai susijusios su Europos socialinio fondo investicijomis.
HERLIT modelio pagalba atliktos simuliacijos atskleid÷, kad BPD įgyvendinimo išlaidos neigiamai
paveikia prekybos balansą. Vis d÷lto, nereik÷tų šito poveikio interpretuoti taip, lyg jis būtų
sąlygotas struktūrinių fondų išlaidų sukelto vartojimo bumo. Tokį vartojimo bumo poveikį galima
būtų modeliuoti darant prielaidą, kad pagerintos infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTEP
tęstinių naudų (spillover) parametrai būtų lygūs nuliui. Kitaip tariant, būtų daroma prielaida, kad
struktūrinių fondų l÷šos būtų skirtos „tiesiog atlikti darbą“, kuris nepagerintų infrastruktūros ar
žmogiškųjų išteklių kokyb÷s. T.y., panašus rezultatas būtų pasiektas jei modeliavimo pagalba
struktūrinių fondų l÷šos būtų tiesiog perskirstomos namų ūkių sektoriui, ir po to atliekama
analiz÷, kaip tos l÷šos paveik÷ privačių vartotojų išlaidas. Tokiu atveju išaugęs vartojimas
analogiškai pablogintų prekybos balansą, kadangi išaugęs vartojimas padidintų importą. Esant
tokiam hipotetiniam l÷šų paskirstymui, šis poveikis iš karto pasibaigtų uždarius programą, o
ilgesnio laikotarpio nauda nebūtų sukurta.
Žinoma, realios BPD išlaidos yra nukreiptos į investicinius projektus generuojančius didesnę
paklausą kapitalo prek÷ms (pirmiausiai), o išleidus atlyginimus – vartojimo prek÷ms. HERLIT
modelyje prekybos balanso iškraipymas traktuojamas taip: pirmiausiai struktūrinių fondų l÷šos
padeda apmok÷ti importą, o įgyvendintos investicijų veiklos sukuria ilgai trunkančią naudą, kuri
pasireiškia per išpl÷totą ir geresn÷s kokyb÷s kelių tinklą, produktyvesnę ir apmokytą darbo j÷gą
ir pan. Programai pasibaigus, paramą gavusios šalies prekybos balansas keičiasi į perteklinį, jei
lyginama su scenarijumi kuriame šalis nebūtų gavusi paramos. Šis momentas yra svarbus, kadangi
net ir po-programiniame periode Lietuva, kaip ir kitos naujosios ES šalys nar÷s, toliau pasižym÷s
dideliais prekybos balanso deficitais kol nepraeis tam tikras laikas. Remiantis HERLIT modelio
70

Best and Bradley, 2006 m. pareng÷ Estijos atvejo studiją, kur yra tvirtinama, kad spartus paklausos pus÷s augimas eksportuojančių
sektorių modernizaciją nustūm÷ į antrąjį planą.
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logika, labiau išvystyti pramon÷s ir paslaugų sektoriai greičiausiai išlaikys santykinai aukštesnį
importo paklausos iš didesnių, geriau išsivysčiusių šalių donorių lygį. D÷l sparčios integracijos į
vieningą Europos rinką, didel÷ dalis ateities prekybos remsis ne tik galutinio vartojimo prek÷mis,
bet ir gamintojo prek÷mis bei tarpiniais produktais.
Vykstantis Lietuvos ekonomikai, ilgainiui atsivers galimyb÷s konkuruoti su kitomis pažengusiomis
šalimis. HERLIT modelio simuliacijos rodo, kad integracijos procesas ir pasekm÷s pamažu tampa
„teigiamos sumos lošimu71“, kur išsivysčiusios šalys donor÷s ir besivystančios šalys paramos
gav÷jos kartu gauna naudą. Did÷jant konvergencijai, balansas tarp visų šalių donorių ir visų šalių
paramos gav÷jų taps lygesnis.
Šiame vertinime buvo analizuojamas 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (kurio
įgyvendinimas pagal N+2 taisyklę tęsiasi iki 2008 m.) poveikis. Naujasis, 2007-2013 m.
programavimo periodas prasid÷jo 2007 m. sausį ir persideng÷ su paskutiniais dviem analizuojamo
BPD metais. 2007-2013 m. programavimo periodo finansin÷s investicijos prad÷tos vykdyti
panašiai tuo metu, kai 2004-2006 m. programa ÷jo į pabaigą. Šiuo metu įgyvendinamų veiksmų
programų numatomas poveikis pasižymi panašia struktūra ir bruožais kaip ir pra÷jusio periodo
investicijų poveikis.
Siekiant glaustai pademonstruoti kaip ES struktūrinių fondų programų investicijos veikia kuriamą
prid÷tinę vertę naudojamas sud÷tinis daugiklis (cumulative multiplier). Sud÷tinis daugiklis
skaičiuojamas konkretiems metams, sudedant visus buvusius BVP padid÷jimus, priskirtinus prie
struktūrinių fondų poveikio, ir padalinant juos iš akumuliuotų struktūrinių fondų išlaidų dydžio
(išreikšto santykyje su BVP). Programos įgyvendinimo metais tam tikra augančio BVP dalis yra
priskiriama struktūrinių fondų poveikiui. Programai pasibaigus ir nutrūkus finansavimui, toliau
pasireiškia tęstin÷s, bendruoju vidaus produktu išreikštos pasiūlos pus÷s naudos.
Žemiau pateikiama visų 14 ES konvergencijos šalių sud÷tinių daugiklių suvestin÷.
Paveikslas 37. Konvergencijos šalių sud÷tiniai daugikliai: 2020 m. (ES sanglaudos politikos 2000-2006
m. programa)
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Remiantis vertinime naudojamomis prielaidomis d÷l tęstinių naudų (spillover) mechanizmų,
galima daryti išvadą, kad tam tikrų šalių paramos gav÷jų struktūrinių fondų investicijos yra
efektyvesn÷s (kuo didesn÷ sud÷tinio daugiklio reikšm÷, tuo didesnis efektyvumas). Maž÷janti
sud÷tinio daugiklio reikšm÷ reiškia, kad mažesn÷ struktūrinių fondų išlaidų dalis yra
transformuojama į padid÷jusią produkciją. Tokiu atveju struktūrinių fondų išlaidos veikia kaip
paklausos pus÷s stimulas programos įgyvendinimo metu (iki 2008 m.) ir sąlygoja išaugusią
paklausą importui. Bendrai pa÷mus, galima teigti, kad struktūrinių fondų investicijos sudarančios
1 proc. nuo BVP ilgame periode sukurs 2 proc. BVP grąžą. Tai yra struktūrinių fondų poveikis
pasireiškiantis per pasiūlos pus÷s tęstines naudas (spillovers) produkcijos apimčiai ir
produktyvumui. Lyginant tarp 14 konvergencijos šalių, Lietuvos rodiklis yra šiek tiek žemesnis nei
vidutinis. Vienas iš veiksnių lemiančių tokį Lietuvos sud÷tinio daugiklio rodiklį – santykinai
mažesn÷s gamybos sektoriaus dalis ekonomikoje.
Atliekant ex-post poveikio vertinimą, kyla klausimas „Koks tur÷tų būti BPD investicijų
paskirstymas trims intervencijos sritims, kad poveikis BVP ir užimtumui būtų maksimalus? “72
Faktinis 2004-2006 m. BPD ir planuojamas 2007-2013 m. Veiksmų programų investicijų
paskirstymas pateikiamas lentel÷je (Lentel÷ 45).
Lentel÷ 45. Pagrindin÷s Lietuvos struktūrinių fondų investicijų kategorijos (procentin÷mis dalimis nuo
visos fondų apimties)
Ekonomin÷
kategorija/ BPD 2004-06
2007-13 VP
investicijų sritis
Fizin÷ infrastruktūra
29.6
55.3
Žmogiškieji ištekliai
26.7
16.5
Tiesiogin÷ parama verslui ir 43.7
28.2
verslo aplinkos gerinimas
(Iš jų investicijos MTTP)
(1.5)
(39.2)

Žemiau pateikiamas struktūrinių fondų investicijų paskirstymas Airijoje.

72

Laikoma, kad yra trys pagrindin÷s BPD intervencijos sritys: fizin÷ infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai, tiesiogin÷ parama verslui ir
verslo aplinkos gerinimas.
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Lentel÷ 46. Pagrindin÷s Airijos struktūrinių fondų investicijų kategorijos (procentin÷mis dalimis nuo
visos fondų apimties)73
Ekonomin÷
kategorija/
investicijų sritis

Fizin÷ infrastruktūra
Žmogiškieji ištekliai
Tiesiogin÷ parama verslui ir
verslo aplinkos gerinimas

1989-93 m.
Bendrijos
paramos
programa

1994-99
m.
Bendrijos
paramos
programa

2000-06
m.
Bendrijos
paramos
programa

19.0
25.0
56.0

21.0
32.0
47.0

48.0
36.0
16.0

Airijos ir Lietuvos atvejų palyginimas rodo, kad skirtingos programų struktūros yra efektyvios,
esant skirtingoms ekonomikos aplinkyb÷ms. Nors Europos Komisijos reikalavimai programų
rengimui dabar gerokai griežtesni nei buvo devintame ir dešimtame dešimtmetyje, šis klausimas
Lietuvoje nebuvo nuodugniai nagrin÷tas.
Lietuvos atvejis įdomus tuo, kad Lietuvos ekonomika vystosi lygiagrečiai su kitomis dviem
Baltijos šalimis, galima įžvelgti nemažai panašumų tarp trijų Baltijos šalių vidaus struktūrų ir
išorin÷s aplinkos. Primintina, kad ši palyginamoji analiz÷ paremta ankstesn÷mis Europos
Parlamento studijomis, kuriose buvo naudotos senesn÷s, standartizuotos HERMIN modelio
versijos (Bradley, Untiedt, Zaleski, 2009).
Lentel÷ 47. Baltijos šalių makro sektorin÷ struktūra (2003)
Gamybos
Žem÷s
Paslaugų
Statybos
sektoriaus
ūkio dalis sektoriaus
sektoriaus
dalis BVP
BVP
dalis BVP
dalis BVP

Lietuva
Latvija
Estija
(Airija)

19.3
13.3
18.1
(28.9)

6.4
4.1
4.0
(2.5)

50.0
56.7
55.5
(42.6)

7.1
5.6
5.8
(8.1)

Prekybos
balansas
(proc.
nuo BVP)

Tech.
progresas
gramybos/
paslaugų
sektoriuose

-5.8
-12.6
-7.5
(16.0)

9.1 / 5.1
5.6 / 4.5
8.6 / 6.3
(7.9 / 1.4)

Darbo j÷gos
sukuriamos
prid÷tin÷s
vert÷s dalis
(gamybos
sektorius)
49.9
58.7
59.2
(24.9)

Multiplikatoriaus išraiškos pateikiamos lentel÷je žemiau (Lentel÷ 48):

73

ES inspiruotas Nacionalinis pl÷tros planavimas bei struktūrin÷s paramos panaudojimo strategija nul÷m÷ Airijos politikos
darbotvarkę (1989-1999 m.), kur buvo suformuotas trys pagrindin÷s investicijų kryptys. Tiesiogin÷ parama verslo investicijoms
pagerino įmonių pad÷tį. Išlaidos infrastruktūrai pad÷jo subalansuoti struktūrinius ir regioninius skirtumus santykinai izoliuotoje Airijos
ekonomikoje. Išlaidos žmogiškiesiems ištekliams išpl÷tojo žmogiškąjį kapitalą. Struktūrinių fondų investicijos faktiškai nul÷m÷ Airijos
ekonomikos evoliuciją per pastaruosius 15 metų. Tačiau itin svarbu pabr÷žti, kad besikeičianti ekonomika ir besikeičiantys
ekonomikos poreikiai lygiagrečiai formavo s÷kmingas struktūrinių fondų programas ir pokyčius jose.
Pirmoji Airijos paramos programa stipriai koncentravosi į tiesioginę paramą verslui, taip pat didelis d÷mesys buvo skirtas žmogiškųjų
išteklių stiprinimui bei fizin÷s infrastruktūros investicijų finansavimui. Ši programa buvo parengta tuomet, kai Airijos ekonomika dar
nebuvo visiškai iš÷jusi iš gilios 9-ojo dešimtmečio kriz÷s. Tiesiogin÷s verslo paramos sub-programos šiame kontekste leido pasiekti
labai greitą ekonominę grąžą, o kitos sub-programos buvo nukreiptos į ilgesniojo periodo naudas. Antrojo programavimo etapo metu
didesnis d÷mesys ir finansavimo apimtys buvo skirtos žmogiškųjų išteklių pl÷trai (nuo 25 proc. ankstesniame periode iki 32 proc.
naujajame), ir tai buvo atsakas į besitęsiančią didelę bedarbystę. Tokiu būdu buvo stengiamasi spręsti socialines problemas ir, ypač,
sustiprinti darbo našumo dimensiją. Trečioji Bendrijos paramos programa buvo rengiama tuo metu, kai jau buvo akivaizdu, kad Airijai
pavyko konverguotis su ES. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje užimtumas Airijoje buvo didelis. Tuo metu atsiskleid÷ infrastruktūros
trūkumai, kurie nebeatitiko sparčiai išsivysčiusios ekonomikos poreikių. Siekiant spręsti iškilusias infrastruktūros problemas
investicijos į šią sritį žymiai padid÷jo. Lygiagrečiai buvo stiprinama ir žmogiškųjų išteklių sritis, skiriant d÷mesį įgūdžių tobulinimui.
Tuo metu klestinčiam verslui paramos apimtys buvo sumažintos iš esm÷s.
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Lentel÷ 48. Baltijos šalių 2004-2006 m. BPD sud÷tinis daugiklis
2004-2006 m. BPD sud÷tinis daugiklis (2020)
Lietuva
2.40
Latvija
1.93
Estija
2.63
(Airija)
4.00

Sud÷tinio daugiklio reikšmes trims Baltijos šalims gali pad÷ti paaiškint šalių makro sektorin÷
struktūra. Pavyzdžiui, maža gamybos sektoriaus dalis Latvijos BVP rodo, kad siekiant padidinti
agreguotą BVP prireiks didžiulio šuolio. Didelis prekybos deficitas rodo silpną pasiūlos pusę, tą
taip pat pabr÷žia žemas technikos progreso lygis ir didel÷ prid÷tin÷s vert÷s dalis, kuri
paskirstoma darbo užmokesčiui.
Struktūrinių fondų investicijų paskirstymas trims
kategorijoms) Baltijos šalyse, pateikiama žemiau.
Lentel÷ 49. 2004-2006 m. struktūrinių fondų investicijų
šalyse ir Airijoje74
Fizin÷
Žmogiškieji
Tiesiogin÷
infrastruktūra ištekliai
parama verslui
ir
verslo
aplinkos
gerinimas
Lietuva
64.6
18.7
16.7
Latvija
42.4
32.8
24.9
Estija
50.1
38.9
11.0

intervencijų

sritims

(ekonomin÷ms

paskirstymas intervencijų sritims Baltijos
(Iš jų skirta
MTTP)

(8.7%)
(0.6%)
(36.1%)

Kyla klausimas, ar toks struktūrinių fondų investicijų paskirstymas yra optimalus variantas, jei
ne, tuomet kaip investicijų paskirstymas gali būti modifikuotas vidutinio laikotarpio vertinimo
metu, siekiant didesnio efektyvumo planuojant 2007-2013 m. veiksmų programų įgyvendinimą?
Kadangi neturimos tikslios pasiūlos pus÷s BPD poveikio tik÷tinų tęstinių naudų parametrų
reikšm÷s, HERLIT modeliu neįmanoma nustatyti optimalaus BPD investicijų paskirstymo, tod÷l
analiz÷je remiamasi tęstinių naudų įverčiais, apskaičiuotais tarptautin÷se studijose.
Dauguma anksčiau atliktų sanglaudos politikos poveikio vertinimo tyrimų remiasi
makroekonomine analize. Vis d÷lto makro lygmens vertinimai labai priklauso nuo informacijos,
kaip rengiamos ir įgyvendinamos sanglaudos politikos programos, prieinamumo, bei projektų
pagal pagrindines tris investicijų kategorijas (infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai, tiesiogin÷
parama įmon÷ms) įgyvendinimo kokyb÷s.
Esant mikro lygmens informacijos trūkumui apie sanglaudos politikos įgyvendinimo efektyvumą
yra sud÷tinga apibr÷žti tęstinių naudų (spillover) parametrus, kurie suteikia žinių ir informacijos
apie programos bei projektų įgyvendinimo kokybę. Tokiu atveju išlieka pavojus, kad prastai
parengtos programos, netinkami projektų atrankos kriterijai bei kiti valdymo ir įgyvendinimo
sistemos parametrai struktūrinių fondų poveikį laike gali susiaurinti iki programos vykdymo
periodo, nesukuriant ilgalaikių pasiūlos pus÷s naudų. Mikro lygmens sanglaudos politikos
efektyvumo analiz÷ tur÷tų būti formalizuota ir integruota į programavimo bei projektų rengimo
etapus. Tai suteiktų galimybę makro lygmens vertinimo veiklas papildyti „iš apačios į viršų“
atliktų vertinimo tyrimų duomenimis. Rekomenduotina neapsiriboti įprastomis steb÷senos
procedūromis, kurių metu, neretai, l÷šų įsisavinimo klausimas tampa išskirtiniu prioritetu, o kiti
74

Pažym÷tina, kad būtent tokios investicijų dalys intervencijų sritims buvo nustatytos DG-Regio dar prieš 2004-2006 m. Lietuvos BPD
faktinių duomenų pateikimą ir gerokai skiriasi nuo duomenų, naudojamų ex-post analiz÷je. Siekiant atlikti struktūrinių fondų
investicijų poveikio palyginimą tarptautiniame kontekste, buvo naudota ankstesn÷ Europos parlamento ataskaita (Bradley, Untiedt,
Zaleski, 2009), kuri pagrįsta tuo metu tur÷tais investicijų paskirstymo duomenimis. Kai tik bus atliktos Latvijos ir Estijos BPD ex-post
analiz÷s, bus galima atlikti palyginamąją analizę, naudojant faktinius ex-post duomenis.
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projektų ir programos vertinimo kriterijai kaip našumas ir efektyvumas lieka nuošalyje.
Integralus mikro ir makro lygmens vertinimų taikymas leistų susieti sanglaudos politikos
institucijų sprendimus (priemonių ar projektų efektyvumo lygmenyje) su makro lygmens
skaičiavimais (kuriama prid÷tine verte, darbo vietomis ir pan.).
Mikro ir makro lygmens vertinimo metodų integralus taikymas leistų priimti sprendimus d÷l
struktūrinių fondų l÷šų perskirstymo siekiant didesnio investicijų efektyvumo ir našumo. Kita
vertus, integralus šių metodų taikymas leistų neprarasti reikšmingos informacijos vertinimo
metu, nes praktikoje neįmanoma įvertinti plataus masto viešųjų investicijų programos agreguoto
poveikio, paprasčiausiai sudedant mikro lygmens įgyvendintų projektų poveikius. Agreguotu
požiūriu „iš viršaus į apačią“ vertinamas poveikis makro lygmeniu, tačiau toks požiūris negali
būti panaudotas vertinant individualių projektų rezultatyvumą. Lentel÷je žemiau pateikiami
vertinimo metodų privalumai ir trūkumai.
Lentel÷ 50. Mikro ir makro lygmens vertinimo metodų privalumai ir trūkumai
Analiz÷s struktūra

Mikro (“iš apačios į viršų”)
Neformali, lanksti, naudojami
subjektyvūs parametrai

Makro (“iš viršaus į apačią”)
Formali, kompleksiška, objektyviai grįsta
elgsenos teorija

Detalumo lygis

Aukštas (pavieniai projektai)

Žemas (nagrin÷jama visuma)

Teorinis pagrindas

Silpnas
(vertinamasis
“judgemental”)
Vertinamasis
Numanomas/ranguojantis

Stiprus (makroekonomika)
Sistemingas/ekonometrinis
Detalus/kiekybiškai išreikštas

Paprastai ignoruojamas

Paprastai detaliai modeliuojamas

Modelio sutikrinimas
Politikos
poveikio
vertinimas
Netiesioginių
padarinių
įvertinimas

Rekomendacija: Struktūrinių fondų investicijų paskirstymas intervencijų sritims tur÷tų būti
tiksliau susiejamas su Lietuvos ekonomikos raidos etapais, tai tur÷tų tapti privaloma dalimi
atliekant programų vidutin÷s trukm÷s vertinimą ir rengiant kitą programą.
Rekomendacija: tikslinga skirti finansinius išteklius projektų ir priemonių poveikio vertinimams,
kurių metu būtų įvertintas projektų ir priemonių rezultatyvumas ir efektyvumas mikro
lygmenyje, naudojant tokius metodus kaip Kaštų naudos analiz÷ (Cost-Benefit Analysis).
Rekomendacija: 2004-2006 m. BPD projektų ir priemonių vertinimų rezultatai tur÷tų būti
panaudojami vystant efektyvumo rangavimą visuose programos lygmenyse. Gauti rezultatai
tur÷tų būti panaudojami atliekant vidutin÷s trukm÷s 2007-2013 m. veiksmų programų vertinimą.
Mikro lygmens analiz÷ gali būti panaudota atliekant struktūrinių fondų investicijų perskirstymą,
siekiant užtikrinti didesnį efektyvumą ir rezultatyvumą mikro lygmenyje.
Rekomendacija: Mikro analiz÷ tur÷tų būti panaudota siekiant įvertinti tikslesnius ir tinkamesnius
makro tęstinių naudų elastingumo parametrus, naudojamus HERLIT modelyje.
Mikro ir makro lygmens vertinimo metodų integralus taikymas leistų priimti sprendimus d÷l
struktūrinių fondų l÷šų perskirstymo siekiant didesnio investicijų efektyvumo ir našumo. Kadangi
Lietuva, kaip ir kitos konvergencijos šalys, tur÷s galimybę vykdyti dar keletą tokios apimties
programų, yra labai svarbu nuolat vykdyti besikeičiančių ekonomikos poreikių analizę ir steb÷ti
ekonomikos augimo etapus, kaip tai apibr÷žia Michael Porter, pagal kurį konkurencingos
ekonomikos pl÷tra turi kelis etapus, kurių metu pasireiškia skirtingi konkurencingumą lemiantys
faktoriai.
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Paveikslas 38. M. Porter konkurencingos ekonomikos pl÷tros etapai
E k o n o m i n ÷
Gamybos
veiksniais grįsta
ekonomika

Nu os m uk is

p a ž a n g a

Investicijomis
grįsta
ekonomika

Inovacijomis
grįsta
ekonomika

Turtu grįsta
ekonomika

Šaltinis: Porter M. Competitive advantage of Nations, Harward University Press, 1990

Ankstyvuose etapuose konkurencingos ekonomikos pl÷tra yra grįsta gamybos veiksniais ir remiasi
pigia darbo j÷ga ir esamas natūraliais ištekliais. V÷lesnis, investicijomis grįstas, ekonomikos
pl÷tros etapas kyla iš gamybos veiksnių etapo, kurį taip pat formuoja paklausos pus÷, įmonių
strategija, konkurencijos struktūra. Kitame etape, kuriame figūruoja visi M. Porter veiksniai
(įmonių strategija, paklausos pus÷, gamybos veiksniai bei ūkio sektorių klasterizacija)
ekonomikos konkurencingumą lemia inovacijos ir jų taikymas.
Pasitelkiant M. Porter keturių etapų pl÷tros procesą, galima suklasifikuoti grupę valstybių pagal
atskirus pl÷tros strategijos etapus.
Lentel÷ 51. M. Porter konkurencingos nacionalin÷s pl÷tros etapai
Ekonomikos
Konkurencinio pranašumo
Valstybių pavyzdžiai
variklis
šaltinis
(pagrindinis
veiksnys)
Gamybos
Įprasti gamybos veiksniai (t.y. Pietų Kor÷ja, Singapūras ir Airija (iki 1980 m.)
veiksniai
ištekliai,
pigi
žemesn÷s Lietuva (iki integracijos į ES)
kvalifikacijos darbo j÷ga)
Investicijos
Investicijos
į
gamybos
ir Japonija (1960-1970 m.)
paslaugų teikimo paj÷gumus, Pietų Kor÷ja (1980-1990 m.)
technologijų per÷mimas
Airija (nuo 1990 m.)
Lietuva (po integracijos į ES)
Inovacijos
Visi keturi Porter konkurencinio Vokietija, Švedija (po II pasaulinio karo)
pranašumo veiksniai (įmonių Japonija (nuo 1970 m.)
strategija, paklausos pus÷, Italija (nuo 1970 m.)
gamybos veiksniai bei ūkio Airija (po 2000 m.)
sektorių klasterizacija)
Lietuva (nuo 2015 m.)
Šaltinis: Kotler, 1997 (adaptuota)

Programavimo etape, siekiant, kad struktūrinių fondų investicijos atitiktų ekonomikos pl÷tros
poreikius, rekomenduotina remtis ir Vernon produkto gyvavimo ciklo modeliu bei M. Best
„Capability triad“ modeliu gamybos strategijai rengti.
Rekomendacija: Programų priemon÷s tur÷tų būti detaliai susietos su valstyb÷s strategine
darbotvarke, įvertinant esamą Lietuvos ekonomikos pl÷tros etapą (pagal konkurencingos
ekonomikos pl÷tros etapus).
Rekomendacija: Struktūrinių fondų investicijų pasiskirstymo tarp 3 pagrindinių investicijų
kategorijų (fizin÷ infrastruktūra, žmogiškųjų išteklių pl÷tra, tiesiogin÷ parama verslui ir verslo
aplinkos gerinimas) proporcija tur÷tų labiau atitikti programose keliamus tikslus ir uždavinius bei
tiksliau atspind÷ti ilgalaikius valstyb÷s strateginius pl÷tros tikslus.
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Rekomendacija: Siekiant didesnio struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui,
gamybos sektorius ir kai kurios paslaugų sektoriaus grup÷s tur÷tų būti labiau išryškintos ir
prioritetizuojamos programavimo dokumentuose. Tam reikalinga atlikti gamybos sektoriaus ir kai
kurių paslaugų sektoriaus grupių detalias ekonomines analizes ir vertinimus. Ekonomikos pl÷tros
strategija turi būti detali ir pagrįsta metodiškais ir detaliais vertinimais, tam tikrais atvejais
netgi pavienių projektų ar projektų grupių lygyje.
Rekomendacija75: Struktūrinių fondų investicijų programos tur÷tų būti glaudžiau integruotos su
valstyb÷s ir regionų bendraisiais ir specialiaisiais planais bei pl÷tros strategijomis, skatinant
glaudesnę sąveiką tarp įmonių veikiančių susijusiuose sektoriuose ir besiformuojančių klasterių
augimą.

75

Detalizuotos rekomendacijos pateikiamos rekomendacijų dalyje.
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IV. Išvados ir rekomendacijos
Išvados pagal vertinimo klausimus

Nuoroda į
vertinimo
ataskaitą

Vertinimo klausimas: Ar BPD priede buvo suformuluoti tinkami poveikio rodikliai?
Pagrindinis šio vertinimo tikslas - įvertinti struktūrinių fondų poveikį 3.4. Tinkamumo
bendrajam vidaus produktui. Tod÷l, vertinant BPD priede suformuotų vertinimas
poveikio rodiklių tinkamumą, apsiribojama su vertinimo objektu ir
pagrindiniu tikslu susijusiu poveikio rodikliu „Realaus BVP padid÷jimas
pagal pradinį scenarijų“.
Remiantis atliktos analiz÷s (pagal SMART rodiklių įvertinimo metodiką)
rezultatais, galima daryti išvadą, kad 2004-2006 m. BPD priede suformutas
rodiklis „Realaus BVP padid÷jimas pagal pradinį scenarijų“ yra tinkamas.
Šis rodiklis yra vienas svarbiausių vertinant sanglaudos politikos programų
poveikį visose pirmojo tikslo ES valstyb÷se nar÷se. Šio rodiklio
inkorporavimas į programavimo dokumentus yra būtinas, kadangi jo
pagrindu galima steb÷ti, kaip konverguojančios šalys nar÷s art÷ja prie ES
BVP vidurkio.
Vertinimo klausimas: Ar BPD investicijų ilgalaikiai socialiniai ir ekonominiai padariniai atitinka
visuomen÷s poreikius/BPD tikslus? (performuluotas)
Vertinimo rezultatai (rezultatyvumo, poveikio, efektyvumo vertinimas) 3.4. Tinkamumo
atskleid÷, kad 2004-2006 m. BPD investicijų poveikis ir ilgalaikiai vertinimas
socialiniai ir ekonominiai padariniai atitinka visuomen÷s poreikius, kurie
šiame vertinime suprantami kaip BPD tikslų ir uždavinių išreikštų poveikio
rodikliais pasiekimo laipsnis. Pirmiausia tai sąlygota teigiamo BPD
investicijų poveikio, kuris yra išreikštas per pagrindinius programos
lygmens poveikio rodiklius (BVP lygio padid÷jimas ir sukurtos darbo vietos).
Vis d÷lto programos vykdymo metu struktūrinių fondų investicijos, ypač
2007 – 2008 m., suk÷le ir neigiamų socialinių ir ekonominių padarinių, t.y.
trumpuoju periodu neigiamai įtakojo prekybos balansą, kainų lygį, darbo
užmokesčio lygį, valstyb÷s skolinimosi poreikį. Programai pasibaigus
neigiamų ilgalaikių BPD investicijų padarinių neužfiksuota.
Vertinimo klausimas: Koks BPD lygmens rodiklio pasiekimo laipsnis „Realus BVP padid÷jimas
pagal pradinį scenarijų“ (esant nukrypimams, juos paaiškinti)?
3.5.
Rezultatyvumo vertinimas atliktas HERLIT modelio pagrindu gautus
Rezultatyvumo
rezultatus palyginant su 2004-2006 m. BPD ex ante vertinime pateiktais
vertinimas
prognostiniais rezultatyvumo ir poveikio skaičiavimais.
BPD poveikis realaus BVP lygiui didžiausias buvo 2008 m., kai BVP lygis d÷l
struktūrinių fondų investicijų padid÷jo apie 2,1 procento.
HERLIT modeliu gauti BPD poveikio BVP lygiui rezultatai, lyginant su
ex ante vertinimo metu gautais rezultatais, rodo 0,3 proc. punkto didesnį
poveikį ir siekia 1,8 proc. kiekvienais BPD įgyvendinimo laikotarpio metais.
HERLIT modelio pagrindu atliktas rezultatyvumo vertinimas rodo, kad
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užsibr÷žtas BPD rezultatyvumo laipsnis buvo pasiektas ir vidutiniškai
0,3 proc. punktais viršijo numatytą struktūrinių fondų poveikio BVP mastą.
Vertinimo klausimas: Kaip keit÷si šalies makroekonomin÷ situacija BPD įgyvendinimo
laikotarpiu, lyginant su prognozuotu scenarijumi laikotarpio pradžioje (BPD prognozuojami
makroekonominiai rodikliai)?
Analizuojamu laikotarpiu žymiai sumaž÷jo vienam gyventojui tenkančio 2.1. Lietuvos
BVP ir darbo našumo (vienam užimtajam tenkančio BVP) skirtumai tarp makroekonomin÷
Lietuvos ir ES vidurkio.
s situacijos BPD
įgyvendinimo
Vidutinis metinis nedarbo lygis periodo pabaigoje taip pat žymiai sumaž÷jo
laikotarpiu kaitos
ir net tapo mažesnis už ES vidurkį. Tačiau dabar skaičiuojama, kad
lyginant su
vidutinis metinis nedarbo lygis 2009 m. ir 2010 metais did÷s atitinkamai iki
prognozuotu
13,5 proc. ir 15,4 proc., t. y., nedarbo lygis grįžtų į 2001–2002 m. lygį.
scenarijumi
Nedarbo lygis did÷jo ir ES – Eurostat duomenimis, nedarbo lygis 2009 m.
laikotarpio
vasario m÷n. Eurozonoje ir ES-27 jau pasiek÷ atitinkamai 8,2 proc. ir
pradžioje analiz÷
7,6 proc.
Lietuvos vienetinių darbo j÷gos sąnaudų did÷jimas76 žymiai sul÷t÷jo,
lyginant su ES vidurkiu. Atsižvelgus į Lietuvos tarptautinio
konkurencingumo išlaikymo svarbą recesijos metais, šis skirtumas
laikytinas pranašumu.
Lietuvos bendrojo užimtumo lygis, matuojamas dirbančių asmenų dalimi
visoje 15–64 m. amžiaus gyventojų grup÷je (proc.),
analizuojamu
laikotarpiu augo, tačiau nepasivijo ES vidurkio, kuris šiuo laikotarpiu taip
pat augo.
Nors skirtumas tarp esminių valstyb÷s ekonominį lygį apibūdinančių
rodiklių – BVP vienam gyventojui bei darbo našumo (vienam užimtajam
tenkančio BVP) – maž÷jo sparčiai (Lietuva vijosi ES vidurkį), tačiau net ir
dabar likęs skirtumas vertintinas kaip didelis ir dar padid÷s d÷l Lietuvos
ūkio nuosmukio (kadangi n÷ra planuojamas žymus BVP kritimas ES mastu).
Vertinimo klausimas: Kokie pokyčiai įvyko atskiruose ūkio sektoriuose (planuoti/neplanuoti,
teigiami/neigiami) ir kaip jie įtakojo BPD įgyvendinimą?
Transportas
Lietuvos transporto sektorius, o ypač sausumos krovinių pervežimai nuo
įstojimo į ES dinamiškai vyst÷si. Buvo tobulinama infrastruktūra, did÷jo
krovinių vežimo keliais ir geležinkeliais apimtys, augo darbo našumas ir
sektoriaus sukuriama prid÷tin÷ vert÷. Didele pažanga buvo ir civilin÷je
aviacijoje, tačiau bankrutavus didžiausiam Lietuvos vež÷jui šis sektorius
tapo vienu problematiškiausių. Nors nuo 2004 m. iki 2008 m. pabaigos
saugumas Lietuvos keliuose iš esm÷s nepager÷jo, 2009 m. I pusmečio
statistika rodo, kad šis rodiklis gali įgauti pozityvią tendenciją.

2.2. Ūkio
sektorių raidos
pokyčiai BPD
įgyvendinimo
metu ir jų
poveikio BPD
įgyvendinimui
analiz÷

Informacin÷ visuomen÷
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tra Lietuvoje vyko pakankamai s÷kmingai BPD
įgyvendinimo laikotarpiu. Tai buvo sąlygota daugelio veiksnių, pirmiausiai,
76

Šis rodiklis skaičiuojamas kaip santykio tarp vienam darbuotojui tenkančios kompensacijos (galiojusiomis kainomis) ir vieno
užimtojo sukurto BVP (galiojusiomis kainomis) augimo norma ir parodo, kaip kinta darbo j÷gos veiksnio dalyvavimas kuriant prid÷tinę
vertę.
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informacinių ir ryšių technologijų horizontalaus pobūdžio ir pritaikomumo
galimybių visuose visuomen÷s, verslo ir viešojo sektoriaus sferose. Lyginant
informacin÷s visuomen÷s išsivystymo lygį BPD periodo pradžioje ir 2008 m.
galima konstatuoti, kad Lietuva art÷ja prie ES 15 ir ES 27 vidurkių (tam
tikrų informacin÷s visuomen÷s parametrų atžvilgiu). Pavyzdžiui, 2004 m.
nuolatinių interneto vartotojų skaičiumi Lietuva atsiliko per 10 proc.
punktų nuo ES 27 vidurkio ir per 12 procentinių punktų nuo ES 15 vidurkio.
Tačiau pastaraisiais metais sparčiau augęs rodiklis priartino tiek prie ES 27,
tiek prie ES 15 vidurkio ir 2008 m. liko tik 6 proc. ir 8 proc. punktų
skirtumas.
Energetika
Lietuvos energetikos ūkis yra gerai išsivystęs, tod÷l pagrindinis pastarųjų
metų d÷mesys buvo skirtas nuosaikiam kokybiniam jo vystymui. Reikia
atkreipti d÷mesį į nepakankamą atsinaujinančios energijos šaltinių
išnaudojimą bei aukštą priklausomybę nuo naftos ir gamtinių dujų, kuri dar
labiau išaugs uždarius Ignalinos atominę elektrinę.
Nuo 2001 m. iki 2006 m. energijos gamybos ir vartojimo rodikliai art÷jo
prie ES rodiklių, tačiau daugelis rodiklių kol kas dar stipriai skiriasi Lietuvos
nenaudai nuo ES vidurkių.
Energetinis intensyvumas, t. y. sunaudojamų energetinių išteklių ir
bendrojo vidaus produkto santykis Lietuvoje yra aukštesnis nei vidutiniškai
ES. Tai reiškia mažesnį Lietuvos ūkio efektyvumą energetine prasme,
tačiau iš dalies ir atspindi skirtingus BVP lygius ir struktūrą.
Energijos sąnaudos bei elektros energijos sąnaudos, tenkančios vienam
gyventojui, Lietuvoje sparčiai augo ir art÷jo prie atitinkamų ES rodiklių.
Atotrūkio elektros gamyboje did÷jimas paaiškintinas Ignalinos atomin÷s
elektrin÷s pirmo bloko sustabdymu.
Aplinkos apsauga
Daugelyje aplinkos apsaugos krypčių įvyko teigiamų pokyčių: sumaž÷jo
vandens teršimas, pager÷jo vandens išvalymo kokyb÷, išaugo perdirbamų
atliekų dalis, padid÷jo saugomų teritorijų skaičius ir plotas. Šiltnamio
efektą sukeliančių substancijų emisija į atmosferą Lietuvoje buvo trečdaliu
mažesn÷ nei vidutiniškai ES – 6,8 tonos prieš 10,4 tonų CO2 ekvivalento
2006 metais. Tačiau išlieka ir neišspręstų problemų, pirmiausia oro tarša
miestuose ir vis dar nepakankama atliekų perdirbimo dalis.
Susidarančių komunalinių atliekų vienam gyventojų skaičius Lietuvoje taip
pat yra mažesnis nei vidutiniškai ES. Lietuvoje 2006 m. vienam gyventojui
vidutiniškai susidar÷ 390 kg komunalinių atliekų, o ES vidurkis yra 517 kg
vienam asmeniui. Tačiau ES į sąvartynus 2006 m. buvo supilta tik 213 kg
arba mažiau nei pus÷ atliekų vienam gyventojui, kas žymiai pralenkia
Lietuvą su daugiau kaip 90 proc. sąvartynus pasiekiančių atliekų. Lietuvoje
tinkamai perdirbama tik 37 proc. pakuočių, kai ES vidurkis šioje srityje yra
57 procentai. ES taip pat sparčiai auga energijos gamybos deginant
komunalines atliekas apimtys, o Lietuvoje šios technologijos dar
nenaudojamos.
Sveikatos priežiūros ir socialin÷ infrastruktūra
Sveikatos apsaugos infrastruktūroje did÷jo privačių sveikatos įstaigų dalis,
o ligoninių ir medicinos punktų skaičius maž÷jo. Viešasis sveikatos
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apsaugos finansavimas santykinai did÷jo. Bendras gydytojų skaičius buvo
stabilus.
Socialinei infrastruktūrai priskiriamų įstaigų skaičius nagin÷jamu
laikotarpiu daug nesikeit÷, tačiau struktūrinių fondų investicijų mastai,
augęs paslaugų neįgaliesiems suteikimas leidžia teigti apie kokybinę
socialin÷s infrastruktūros pl÷trą. Privačios iniciatyvos vaidmuo šioje
sferoje vis dar santykinai mažas.
Lietuvos išlaidos sveikatos apsaugai nedaug skiriasi nuo atitinkamų rodiklių
šalyse – ES naujok÷se ir yra žymiai mažesni palyginus su senų ES narių
išlaidomis. Tačiau vienam gyventojui tenkančių išlaidų absoliučia išraiška
skirtumas vis dar išlieka didelis.
Moksliniai tyrinai ir eksperimentin÷ pl÷tra bei inovacijos
Apibendrinant MTTP ir inovacijų statistinius ir palyginamųjų gairių
duomenis (Statistikos departamentas, Eurostat,
European Innovation
Scoreboard) konstatuotina, kad MTTP ir inovacijų sektorius Lietuvoje
nepadar÷ akivaizdžios pažangos, o kai kuriais parametrais Lietuvos MTTP ir
inovacijų potencialias netgi sumenko.
Lietuvos išlaidos MTTP vis dar atsilieka nuo ES 27 vidurkio, 2003 m.
skirtumas siek÷ beveik tris kartus, 2007 m. – kiek daugiau nei du kartus.
Užimtumas ir nedarbas
Nuo įstojimo į ES Lietuvos darbo rinka išgyveno itin didelius pokyčius. D÷l
spartaus ūkio augimo ir didelio mąsto emigracijos siekiant įsidarbinti
Vakarų Europos šalyse aukštą nedarbą pakeit÷ darbo j÷gos trūkumas, kuris
daugelio ekspertų teigimu netgi tapo vienu iš ekonomikos perkaitimo
požymių ir tolimesn÷s šalies ūkio pl÷tros kliūtimi. Tačiau 2008 m.
pabaigoje pad÷tis darbo rinkoje v÷l iš esm÷s pasikeit÷: prasid÷jusi gili
recesija l÷m÷ masinius darbuotojų atleidimus, o bendrą pad÷tį pablogino ir
ekonomin÷s kriz÷s globalumas, apsunkinęs gyventojų galimybes išsaugoti
pajamas įsidarbinant kitose ES valstyb÷se.
Švietimas ir profesinis mokymas
Švietimo ir profesinio mokymo sektorius vystosi pakankamai nuosekliai. Per
visą analizuojamą laikotarpį valstyb÷s išlaidos švietimui did÷jo, tačiau jos
atsiliko nuo BVP augimo, o didžiausia jų dalis dar skiriama darbuotojų
atlygimams, mokesčiams už komunalines paslaugas ir pan.
Šalyje ger÷ja bendrojo išsilavinimo rodikliai ir vis didesn÷ dalis asmenų
įgyja pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. Taip pat labai daug÷ja asmenų,
siekiančių įgyti aukštąjį išsilavinimą. Tačiau pastaroji tendencija vertinama
dvejopai, nes did÷janti disproporcija tarp aukštųjų ir profesinių mokyklų
absolventų skaičiaus neatitinka darbo rinkos struktūros bei prieštarauja
labiausiai pažengusių ES valstybių praktikai.
Mokymosi visą gyvenimą (life-long learning) situacija Lietuvoje n÷ra gera ir
pastaraisiais metais beveik nesikeit÷. Netgi papildomos ES struktūrinių
fondų investicijos skirtos suaugusiųjų mokymui nepad÷jo sumažinti
pakankamai žymaus atsilikimo nuo ES vidurkio.
Žem÷s ūkis
Pastarojo dešimtmečio Lietuvos žem÷s ūkio raida priartino jį prie ES
senbuvių demonstruojamų rodiklių. Žem÷s ūkio dalis šalies sukuriamoje
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prid÷tin÷je vert÷je maž÷jo, tačiau stabilios ar augančios fizin÷s
produkcijos apimtys rodo tai, kad šis sumaž÷jimas buvo, visų pirma,
sąlygotas kitų, neagrarinių ūkio šakų augimu. Užimtumas žem÷s ūkyje
sumaž÷jo daugiau kaip dvigubai, kas kartu su fizinių produkcijos apimčių
did÷jimu reiškia našumo šioje ūkio šakoje augimą.
Augalininkyst÷je galima išskirti javų eksporto augimą, taip pat biokuro
gamybai
naudojamų
kultūrų
produkcijos
apimčių
padid÷jimą.
Gyvulininkyst÷je dinamiškai vyst÷si kone visi subsektoriai.
Kaimo pl÷tra
Apibendrinant galima teigti, kad 2001-2007 m. laikotarpiu Lietuvos kaimas
vyst÷si stabiliai, o dažnos nuomon÷s apie jo nykimą bent jau iš dalies yra
nepagrįstos. Kaimo gyventojų dalis išliko stabili, nedarbas kaime maž÷jo, o
gyventojų pajamos augo. Tačiau atskiri rodikliai, tokie kaip neigiamas
natūralus gyventojų prieaugis, spartus mirčių nuo alkoholio augimas ar
ištuokų skaičiaus did÷jimas, negali nekelti susirūpinimo, nors dažniausiai
šios problemos yra būdingos apskritai Lietuvai, o ne vien tik kaimui. Be to,
d÷mesį reik÷tų atkreipti ir į dabartinių kaime gyvenančių nepilnamečių
ateities planus. Kadangi šiuo metu darbingų gyventojų iki 45 m. amžiaus
kaimuose yra santykinai mažiau, būtent dabartinių kaimo vietov÷se
gyvenančių moksleivių sprendimai d÷l būsimosios gyvenimo vietos stipriai
įtakos būsimą Lietuvos kaimo pl÷trą.
Miškininkyst÷
Palyginus su dešimtmečio pradžia, did÷jo šalies miškingumas, bendras
medienos tūris, medienos tūris miško ploto vienetui, išaugo miško ištekliai.
Nepaisant maž÷jančių miško kirtimo apimčių, augo miškininkyst÷s
sektoriaus prid÷tin÷ vert÷.
Lyginant Lietuvos miškų ūkį su ES, verta atkreipti d÷mesį į didelius
miškingumo skirtumus tarp atskirų ES šalių, kurie natūraliai įtakoja
miškininkyst÷s rodiklius. Lietuvos miškingumas pagal Eurostat klasifikaciją
yra apie 35 proc., o ES-27 vidurkis yra 42 procentai. Mažiausias
miškingumas yra Airijoje (10 proc.), didžiausias – Suomijoje (77 proc.).
Nuo 2000 m. iki 2005 m. ES-27 bendras miškų plotas išaugo 0,4 proc., o
Lietuvoje – 0,8 procento.
Žuvininkyst÷
Didžioji Lietuvos 2004-2006 m. BPD paramos žuvininkyst÷s sektoriui dalis
buvo skirta sumažinti Baltijos jūros žvejybos laivyną, taip pritaikant jį prie
mažinamų menkių žvejybos kvotų ir pagerinant likusios laivyno dalies
ekonominius rodiklius. Taip pat parama buvo skiriama akvakultūros
įmon÷ms modernizuoti, jų gamybos potencialui padidinti (kas sąlygojo tam
tikrą pagaminamos akvakultūros produkcijos kiekių padid÷jimą) bei
žvejybos uostų įrenginių (t.y. žuvininkyst÷s produktų aukciono) statybai
bei įrengimui. Sugaunamų žuvų kiekiai žymiai išaugo d÷l naujų žvejybos
rajonų (pvz. Ramiojo vandenyno) įsisavinimo bei geresnio tam tikrų rūšių
žuvų (pvz. šprotų) kvotų panaudojimo.
Pramon÷ ir verslas
Analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje smulkus ir vidutinis verslas (SVV)
išgyveno esminio pakilimo stadiją, augant bendram įmonių skaičiui bei jų
svoriui tiek sukuriamo BVP, tiek ir užimtųjų struktūroje. Kol kas išliekanti
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neigiama SVV pl÷tros tendencija yra tolimesnis regionų verslumo
netolygumo augimas, bei nepakankamas aukštų ir vidutiniškai aukštų
technologijų SVV vystymas ir taikymas.
Turizmas
Statistiniai duomenys rodo, kad atvykstamojo ir vietinio turizmo šakos
gavo naudą iš eurointegracijos. Padaug÷jo atvykstančiųjų turistų, o
Lietuvos gyventojų pajamų augimas leido jiems aktyviau naudotis vietinio
turizmo įmonių paslaugomis. Į paklausos augimą verslas reagavo
investicijomis į turizmo infrastruktūros, visų pirma viešbučių ir kaimo
turizmo objektų pl÷tra. Motelių verslas, nepaisant greitos pl÷tros, vis dar
atrodo nepakankamai išsivystytu, ypač atsižvelgiant į Lietuvos kaip
tranzitin÷s valstyb÷s reikšmę.
Tik÷tina, kad 2009 m. turizmo verslui nepalankūs pokyčiai mokesčių
sistemoje bei stambiausio Lietuvos oro vež÷jo veiklos sustabdymas
neigiamai paveiks atvykstančiojo turizmo sektorių, pirmiausia viešbučius,
tačiau realūs nuosmukio mastai bus matyti tik ateityje.
Vertinimo klausimas: Kaip pasikeit÷ BPD konteksto rodikliai (pokyčių priežastys)?
2.3. BPD
konteksto
Eismo avarijų aukos (skaičius 1000-čiui gyventojų). Rodiklis 2000 m.
rodiklių kaitos
siekęs 2,17, iki 2006 m. augo, tačiau pastaraisiais metais sumaž÷jo
analiz÷
iki 1,91. palyginimui su ES vidurkiu naudojamas kitas rodiklis –
žuvusiųjų keliuose skaičius 1 mln. gyventojų. Pagal šį rodiklį,
Lietuva (Lietuvos rodiklis – 218) ES-27 vidurkį (ES vidurkis – 86)
2007 m. viršijo 2,5 karto.

BPD konteksto rodiklių pokyčiai per periodą:
•

•

MVĮ (SVV) prid÷tin÷ vert÷, tenkanti darbuotojui (1 eilinio
darbuotojo per 1 val. valandą sukurta prid÷tin÷ vert÷), kitaip
vadinamas SVV darbo našumas. 2001-2007 m. rodiklis išaugo 1,7
karto, tačiau šalies ūkio našumas vis dar išlieka Lietuvos
ekonomikos problema ir žymiai atsilieka nuo ES 27 ir ES 15 vidurkio.

•

Įmonių išlaidos tyrimams ir pl÷trai (% nuo BVP). Per BPD
įgyvendinimo laikotarpį 2004-2007 m. rodiklis išaugo 0,07 proc.
punktais (nuo 0,16 proc. iki 0,23 proc.). Lyginant Lietuvą su ES 27
vidurkiu, išryšk÷ja žymus skirtumas (neigiamas), nepaisant
išaugusio rodiklio, šalis nuo ES-27 vidurkio atsilieka net 5 kartus.

•

Ūkių struktūra (vidutinis visų tipų žem÷s ūkio valdų dydis, ha). Nuo
2005 m. vidutinis valdos dydis pagal žem÷s ūkio naudmenas
padid÷jo 1,2 ha, tokia tendencija atitinka ES žem÷s ūkio politiką ir
sukuria prielaidas darbo našumo augimui žem÷s ūkio sektoriuje.

•

Nedarbo lygis (%) BPD buvo detalizuojamas pagal lytį ir amžiaus
grupes. Per analizuojamą laikotarpį pasteb÷tinas teigiamas pokytis
– nedarbas sumaž÷jo tiek pagal lytį, tiek pagal amžiaus grupes ir
2007 m. buvo perpus mažesnis nei ES 27 vidurkis (7,1 proc.).

•

Bendro nedarbo lygio Ilgalaikių bedarbių dalis (%) detalizuojamas
pagal lytį. Iki 2005 m. augusi ilgalaikių bedarbių dalis, 2006-2007
m. maž÷jo ir pasiek÷ 33,8 proc. 2003 m. Lietuvos rodiklis 6 proc.
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punktais viršijo ES 27 vidurkį (45,6 proc.), tačiau 2007 m. buvo net
12 proc. punktų mažesnis ( ES 27 vidurkis – 42,3 proc.).
•

Asmenų, dalyvaujančiųjų tęstiniame ir praktiniame mokyme dalis
25-64 m. amžiaus gyventojų grup÷je (%), kitaip vadinamas
mokymosi visą gyvenimą lygis. Per analizuojamą laikotarpį rodiklis
kito netolygiai ir neįgijo aiškios tendencijos. Nežymiai padid÷jęs,
mokymosi visą gyvenimą lygis Lietuvoje visą laikotarpį išliko gerokai
mažesnis nei ES 27 vidurkis – 2007 m. buvo mažesnis 1,7 karto.

•

Skurdo rizikos rodiklis (%). Pagal Statistikos departamento
metodikas „skurdo rizikos rodikliai“ apima 3 rodiklius (skurdo
rizikos lygį, gylį ir ribą), tod÷l vertinimui pasirinktas artimiausias
reikšme ir samprata - skurdo rizikos lygis. 2005 m. keit÷si šio
rodiklio skaičiavimo metodika, tod÷l sud÷tinga tiksliai įvertinti
kaitą. Lyginant su ES 27 vidurkiu (16 proc.), skurdo rizikos lygis
2007 m. Lietuvoje buvo 3 proc. punktais didesnis.

•

Nuolatiniai interneto vartotojai (gyventojų %) – šis rodiklis
Statistikos departamento metodikose n÷ra apibr÷žtas. Artimiausias
reikšme būtų 16-74 m. amžiaus gyventojai, internetu
besinaudojantys reguliariai (kasdien arba kelis kartus per savaitę,
bet ne kasdien, per pastaruosius 3 m÷nesius), kuris ir naudojamas
vertinime. Šis rodiklis 2003-2008 m. išaugo dvigubai ir priart÷jo prie
ES 27 vidurkio (56 proc.).

Vertinimo klausimas: Kokią įtaką pasikeitusi šalies socialin÷ ir ekonomin÷ situacija tur÷jo BPD
tikslams?
Šalies ir pasaulin÷s ekonomin÷s raidos ciklas buvo palankus siekti BPD 2.4. Lietuvos
tikslų. Programos įgyvendinimo periodu buvo santykinai mažiau neigiamų socialin÷s ir
pokyčių (lyginant su 2009 m.) ir pati ,,natūrali“ socio-ekonomin÷ raida ekonomin÷s
sinergijos forma stiprino BPD investicijų poveikį ir leido siekti BPD tikslų. situacijos kaitos
Tarp svarbų teigiamą poveikį BPD tikslų įgyvendinimui dariusių veiksnių poveikio BPD
pažym÷tina:
tikslams analiz÷
 šalies ekonomikos ir BVP augimas
 užimtumo did÷jimas
 palanki kreditavimo politika
 paklausos augimas Lietuvos eksporto rinkose
Žinoma, neigiami pokyčiai buvo nelengvas iššūkis ir įgyvendintos
investicijos tur÷jo ne tik skatinti ekonomikos augimo procesus, bet ir
šalinti neigiamus veiksnius ir pokyčius socialin÷je ir ekonomin÷je aplinkoje
ir pad÷ti pagrindus ilgalaik÷ms transformacijoms. Tarp pagrindinių
neigiamų pokyčių apsunkinusių BPD tikslų įgyvendinimą galima pamin÷ti
emigraciją ir infliacijos išaugimą (2008 metais).
Reikia pažym÷ti, kad BPD tikslų aktualumas išliko viso programos
įgyvendinimo metu. Patys tikslai suformuoti kaip strategin÷s kryptys, tod÷l
jie išlieka aktualūs ir pasibaigus programai.
Vertinimo klausimas: Kaip pasikeit÷ socialin÷ ir ekonomin÷ situacija Lietuvoje, lyginant su
kitomis ES valstyb÷mis makroekonominiame ir ūkio sektorių lygyje (išanalizuoti
teigiamus/neigiamus pokyčius)?
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Socialin÷s ir ekonomin÷s situacijos Lietuvoje pokyčiai bei jų palyginimas su
ES valstyb÷mis (ES-25/27) detaliai atskleisti vertinimo 2.1., 2.2 ir 2.3
skyriuose, o išvados pateikiamos prie kitų vertinimo klausimų (žr.
aukščiau).

2.1. Lietuvos
makroekonomin÷
s situacijos BPD
įgyvendinimo
laikotarpiu kaitos
lyginant su
prognozuotu
scenarijumi
laikotarpio
pradžioje analiz÷
2.2. Ūkio
sektorių raidos
pokyčiai BPD
įgyvendinimo
metu ir jų
poveikio BPD
įgyvendinimui
analiz÷
2.3. BPD
konteksto
rodiklių kaitos
analiz÷

Vertinimo klausimas: Koks ES struktūrinių fondų poveikis atskiriems ūkio sektoriams, kokiam
ūkio sektoriui struktūrinių fondų parama pagal BPD tur÷jo didžiausią/mažiausią poveikį ir
kod÷l?
BPD poveikis atskirų ūkio sektorių prid÷tinei vertei:
Didžiausias BPD poveikis pasireišk÷ statybų sektoriuje, kur realaus BVP
lygio padid÷jimas siek÷ 7 proc. 2008 m., tačiau pasibaigus BPD
įgyvendinimui poveikis iš karto pasibaigia.

3.6. Poveikio
vertinimas

Poveikis paslaugų sektoriui taip pat gana žymus – 2008 m. siekia 2,3 proc.,
tačiau v÷liau staiga sumaž÷ja.
Poveikis gamybos sektoriaus kuriamam BVP pasireiškia ne iš karto, tačiau
auga pasibaigus programai. Pavyzdžiui, 2010 m. poveikis gamybos sektoriui
siekia 0,75 proc. ir tęsiasi vidutiniu laikotarpiu.
Poveikis viešajam sektoriui nereikšmingas ir yra nulemtas nežymių kainų ir
darbo užmokesčio lygio pokyčių.
BPD poveikis atskirų ūkio sektorių produktyvumui:
BPD poveikis visos ekonomikos darbo našumui stipriausiai pasireišk÷ 2008
m. ir siek÷ 0,35 proc. (t.y. produktyvumas buvo 0,35 proc. punkto didesnis
jei lygintume su scenarijumi, kuriame n÷ra BPD investicijų).
Gamybos sektoriaus darbo produktyvumas d÷l BPD investicijų 2008 m.
išaugo 0,8 proc. punkto.
Paslaugų sektoriaus darbo produktyvumas d÷l BPD investicijų 2008 m.
išaugo 0,53 proc. punkto.
BPD poveikis atskiriems ūkio sektoriams: Ex-ante ir Ex-post vertinimų
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rezultatų palyginimas
Poveikis statybos sektoriaus BVP, tiek ex ante, tiek ex post vertinimuose
yra panašus. Vidutiniškai poveikis sektoriaus BVP per trijų metų 20042006 m. BPD įgyvendinimo laikotarpį ex ante vertinimu lygus 7,6 proc., o i
vertinimu 6,6 procento. Poveikis gamybos sektoriui gerokai skiriasi –
1,8 proc. per metus ex ante vertinimu ir 0,25 proc. per metus ex post
vertinimu. Turint omenyje BPD specifiką ir Lietuvos gamybos sektoriaus
ypatybes, ex ante vertinime nurodomas poveikis gamybos sektoriui atrodo
nepagrįstas ir neįtik÷tinas. Poveikis paslaugų sektoriui panašus tiek
ex ante, tiek ex post vertinime.
3.6.1. Poveikio
Poveikio vertinimas įskaitant 2007-13 m. veiksmų programų poveikį vertinimas
(ex-post ir ex-ante)
įskaitant 2007-13
Vertinant 2004-2006 m. BPD investicijų ir 2007- 2013 m. veiksmų programų m. veiksmų
investicijų poveikį sektoriams darytina išvada, kad didžiausią trumpalaikį programas
poveikį struktūrin÷s investicijos padaro statybų sektoriui, o didžiausią
ilgalaikį poveikį - pramon÷s sektoriui.
Statybų sektoriaus produkcijos apimtys d÷l abiejų programavimo periodų
investicijų žymiai išauga, pavyzdžiui, 2009 m. - 15 proc., 2011 m. –
30 proc., 2016 m. – 6 procentais. V÷liau poveikio įtaka maž÷ja.
Poveikis pramon÷s sektoriui nuosekliai auga ir pasieka piką programos
pabaigoje, kuomet poveikis sudaro 5,2 procento.
Rinkos paslaugų sektoriui didžiausias poveikis pasireiškia 2012 m. ir sukuria
apie 10 proc. padid÷jimą. Viešojo sektoriaus kuriama vert÷ yra įtakojama
ribotai.
Tačiau poveikis statybų sektoriaus našumui n÷ra žymus, o pramon÷s
sektoriaus našumas d÷l ES investicijų išauga daugiau nei 5 procentais ir
išlieka virš 3 proc. teigiamas poveikis ilguoju laikotarpiu.
Struktūrin÷s investicijos daro poveikį ir produkcijos kainų lygiui atskiruose
sektoriuose. Produkcijos kainos d÷l ES investicijų labiausiai išauga statybų
sektoriuje, didžiausias poveikis 2013 m. - 14 proc., v÷liau poveikis maž÷ja
Nuosaikesnis poveikis rinkos paslaugų sektoriaus kainų lygiui, didžiausias
2013 m. – 9 proc., v÷liau poveikis maž÷ja. Poveikis pramon÷s produkcijos
kainų lygiui iki 2020 m. sudaro apie 1-2 procentus.
Poveikis statybų sektoriuje iš esm÷s sąlygotas paklausos pus÷s veiksnių,
kurie veikia programų įgyvendinimo laikotarpiu. Poveikis pramon÷s
sektoriuje sąlygotas tiek paklausos, tiek ir pasiūlos pus÷s veiksnių.
Pastarieji veikia ir pasibaigus investicijoms ir kuria ilgalaikę naudą.
Vertinimo klausimas: Kokie tik÷tini BPD investicijų ilgalaikiai socialiniai ir ekonominiai
padariniai?
2004-2006 m. BPD investicijų ilgalaikiai socialiniai ir ekonominiai
padariniai (padariniai/poveikis kuris tęsiasi programai pasibaigus) yra
identifikuoti ir įvertinti HERLIT modelio pagalba.
Ilgalaikis BPD investicijų poveikis BVP
3.5.
Kitas metais po programos pasibaigimo (sumaž÷jus investicijoms) matomas
Rezultatyvumo
staigus BPD poveikio sumaž÷jimas. Nors poveikis BVP lygiui staiga
vertinimas
sumaž÷ja nuo 2009 m., tačiau jis netampa lygus nuliui. Pirmaisiais metais
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po programos įgyvendinimo pabaigos, t. y. 2009 m., poveikis BVP siekia
0,6 proc., o ilguoju laikotarpiu BVP išlieka 0,13 proc. didesnis nei būtų be
BPD investicijų.
Ilgalaikis BPD investicijų poveikis užimtumui
Pirmaisiais BPD įgyvendinimo metais poveikis BVP ir užimtumo lygiui yra
panašus, tačiau v÷lesniais metais poveikis užimtumui tampa mažesnis nei
poveikis BVP. Tai paaiškinama tuo, kad nors vienas iš numatytų BPD tikslų
buvo didinti užimtumą, tačiau kur kas svarbesnis tikslas skatinti
produktyvumo ir tarptautinio konkurencingumo augimą, į kuriuos buvo
orientuotos didesn÷s BPD investicijos
Ilgalaikis BPD investicijų poveikis atskiriems ūkio sektoriams
Poveikis gamybos sektoriaus kuriamai produkcijos apimčiai pasireiškia 3.6. Poveikio
l÷čiau, tačiau, svarbiausia, tęsiasi ir pasibaigus programai, pavyzdžiui, vertinimas
2010 m. siekia 0,75 proc. produkcijos apimties padid÷jimo ir tęsiasi
vidutiniu laikotarpiu. Poveikis kitų ūkio sektorių produkcijos apimčiai
nepasižymi tęstinumu pasibaigus programai.
Ilgalaikis poveikis darbo našumui taip pat labiausiai atsiskleidžia gamybos
sektoriuje, kur pasibaigus programai sektoriaus našumo augimas sudaro
nuo 0,7 proc. punkto 2009 m. iki 0,4 proc. punkto 2015 metais.
Ilgalaikis BPD investicijų poveikis prekybos balansui
BPD įgyvendinimo laikotarpiu d÷l struktūrinių fondų investicijų Lietuvos
prekybos balansas blog÷ja. Šis neigiamas poveikis labiausiai pasireiškia
2008 m. ir siekia -1,2 proc. punkto (prekybos balansas išreiškiamas kaip
proc. nuo BVP). Tačiau tik pasibaigus BPD įgyvendinimo laikotarpiui,
pasireiškia nedidelis teigiamas tęstinis BPD poveikis prekybos balansui.
Ilgalaikis BPD poveikis bendrosioms investicijoms
Poveikis bendrosioms investicijoms (įskaitant viešąsias ir privačias
investicijas visiems HERLIT modelyje išskirtiems sektoriams) yra labai
reikšmingas ir atspindi faktą, kad BPD n÷ra skirtas stimuliuoti paklausą.
Poveikis bendrosioms investicijoms pasiekia piką 2008 m. – 7 proc., o
privačiam vartojimui – tik 3,5 proc. Poveikis vartojimui staiga krenta
beveik iki nulio tik pasibaigus programos įgyvendinimui, o bendrosioms
investicijoms išlieka ilgalaikis poveikis.
Ilgalaikis BPD poveikis kainų lygiui
Didžiausias kainų lygio šuolis stebimas statybos sektoriuje, kur BPD
poveikis kainų lygiui siek÷ 2,5 proc. (2008 m.). Tai reiškia, kad d÷l didel÷s
BPD įtakos kainų lygis išaugo 2,5 proc. Poveikis gamybos sektoriaus prekių
kainoms yra kiek mažesnis, d÷l dalinai išoriškai nulemtos šio sektoriaus
kainų aplinkos (Lietuva daugiausia yra gamybos sektoriaus produkcijos
kainų “pri÷m÷ja”) ir d÷l reikšmingo produktyvumo did÷jimo sektoriuje.
Vertinimo klausimas: Kaip skiriasi investicijų efektyvumas pagal atskirus ūkio sektorius ir
pagal atskirus ES struktūrinius fondus (sąnaudų ir rezultato santykis)? Ar galima buvo pasiekti
geresnių rezultatų ?
Investicijų efektyvumas pagal ūkio sektorius
Investicijų efektyvumui pagal sektorius vertinimui buvo pasirinktas

3.7. Efektyvumo
vertinimas
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investicijų poveikio sektorių darbo našumui kriterijus.
Apibendrinant investicijų efektyvumą pagal sektorius, galima teigti, kad
BPD (o v÷liau ir BPD kartu su 2007-2013 m. investicijomis) investicijos
sektoriaus darbo našumą labiausiai padidino pramon÷s sektoriuje ir kiek
mažiau padidino paslaugų sektoriuje.Kitų sektorių (viešojo, statybos ir
žem÷s ūkio) našumo pokyčiai n÷ra žymūs.
D÷l BPD investicijų pramon÷s sektoriaus darbo našumas 2008 m. padid÷ja
0,8 proc., o rinkos paslaugų sektoriaus daugiau nei 0,5 %. D÷l abiejų
programavimo periodų investicijų pramon÷s našumas išauga daugiau nei
5 proc. ir išlieka virš 3 proc. padid÷jimas ilguoju laikotarpiu. Atitinkamai
rinkos paslaugų sektoriaus darbo našumas padid÷ja daugiau nei 2 proc., o
ilguoju laikotarpiu išlieka apie 1 procento padid÷jimas.
Struktūrinių fondų investicijų efektyvumas tarptautiniu mastu
Tarptautiniam palyginimui tinkamas būdas yra lyginti šalių sud÷tinius
daugiklius. Sud÷tinis daugiklis (cumulative multiplier) - suminis realaus
BVP lygio padid÷jimas, padalintas iš ES investicijų (procentine išraiška nuo
BVP) sumin÷s vert÷s. Šis santykinis rodiklis leidžia objektyviai tarpusavyje
lyginti ES investicijų poveikį šalių BVP. Pagal sud÷tinio multiplikatoriaus
reikšmę Lietuva priskiriama šalių grupei su santykinai žemesne „sud÷tinio
daugiklio“ reikšme:
Aukštesn÷s reikšm÷s (virš 3.0): IE (4.0), ES (3.3), CZ (3.3) ir MT (3.1)
Vidutin÷s reikšm÷s (nuo 2.5 iki 3.0): SK (2.8), EL (2.8), EE (2.8), PT(2.6),
PL (2.5)
Žemesn÷s reikšm÷s (žemiau 2.5): LT (2.4), HU (2.4), SI (2.2), CY (2.2), LV
(1.9)
Aukštesn÷s sud÷tinių daugiklių
investicijų efektyvumą.

reikšm÷s

rodo

didesnį

įgyvendintų

Sud÷tinio daugiklio reikšmių tarptautinis palyginimas tiesiogiai atsako į
vertinimo metu iškeltą klausimo dalį „Ar galima buvo pasiekti geresnių
rezultatų ?“.
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Rekomendacijos
Rekomendacijos orientuotos į struktūrinių fondų poveikio BVP didinimą.

Nr.

1.

Problema ar rizika

Struktūrinių fondų
investicijų
paskirstymas
intervencijų sritims
nepakankamai
siejamas su
Lietuvos
ekonomikos raidos
etapais bei
dinamiškai
besikeičiančiomis
ekonomikos
sąlygomis

Rekomendacija ir siūlomos priemon÷s rekomendacijai įgyvendinti
1.1. Pritaikyti nacionalin÷s politikos reikm÷ms naudojamus77 arba
pasitelkti naujus vidutinio laikotarpio makroekonominio
modeliavimo instrumentus ir juos taikyti programuojant,
vertinant ir peržiūrint struktūrinių fondų investicijų
programas;
1.2. Kas dvejus metus rengti detalias Lietuvos ekonomikos vidutinio
laikotarpio prognozes/projekcijas ir jų pagrindu rengti išsamias
ūkio pl÷tros analizes;
1.3. Išanalizuoti ir įvertinti kaip struktūrinių fondų veiksmų
programų kitoks išlaidų pasiskirstymas (pagal 3 pagrindines
išlaidų kategorijas) paveiktų ekonomiką ir sietųsi su jos raidos
etapais.

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo terminas

LR finansų
ministerija

2007-2013 m. finansinio
programavimo vidurys

LR ūkio
ministerija

2014-2020 m.
programos rengimo
etapas

1.1 Siekiant geresnio esamo ekonomikos raidos etapo supratimo,
Finansų ministerija tur÷tų nuolat įgyvendinti ekonomikos vidutin÷s
trukm÷s (3-5 m.) prognozavimo ir analiz÷s procesą. Ekonomikos
prognozavimas ir analiz÷ tur÷tų būti atliekami remiantis tinkamu
ekonomikos modeliu, kuriame būtų integruoti vidutin÷s trukm÷s
ekonomikos augimo ir pl÷tros mechanizmai. Ypač svarbu, kad
modelis integruotų Lietuvos ekonomikos sąveikos su ES ir kitomis
tarptautin÷mis ekonomikomis mechanizmus, taip pat ir Lietuvos
santykinio konkurencingumo skaičiavimus78.
1.2 Politikos, skirtos vidutinio laikotarpio ekonomikos pl÷trai,

77

Pvz. išplečiant LR finansų ministerijos Fiskalin÷s politikos departamento funkcijas ir užtikrinant šio departamento bendradarbiavimą su ES sanglaudos politikos ir struktūrin÷s paramos koordinavimo
departamentu bei Veiksmų programų valdymo departamentu.
78
Pvz. HERLIT tipo modelis gal÷tų būti pirminis pagrindas šiai analizei ir prognozavimui atlikti.
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priemon÷s tur÷tų būti analizuojamos integraliu būdu, t.y. įtraukiant
atitinkamus nacionalin÷s politikos klausimus (iššūkius), globalios
ekonomikos klausimus, o ne tik struktūrinių fondų išlaidų planavimo
instrumentus ir reikalavimus.
1.3 Remiantis patobulinta strategin÷s pl÷tros darbotvarke
(planavimu) (žr. 3 rekomendaciją), vidutin÷s trukm÷s analiz÷s
pagrindu tur÷tų būti nustatomos bendros investicijų pasiskirstymo
proporcijos pagal pagrindines tris išlaidų kategorijas (t.y. tinkamas
santykis tarp investicijų į infrastruktūrą, žmogiškuosius išteklius ir
paramą verslui). Išlaidų pasiskirstymas tarp kategorijų tur÷tų būti
nustatomas tikslingai ir tur÷tų remtis viešųjų investicijų strategija
(bet ne atskirų ministerijų „pirkinių sąrašu“).
1.4 Planuojant struktūrinių fondų investicijas, būtų naudinga remtis
„senųjų“ ES valstybių patirtimi, kur išlaidos pagal skirtingas
kategorijas perskirstomos keičiantis ekonomikos situacijai (vykstant
ekonomikos pl÷trai).

2.

Makro lygmens („iš
viršaus į apačią“)
tyrimų tikslumas
yra apribotas mikro
lygmens („iš
apačios į viršų“)
tyrimų rezultatų
stoka. T.y.
neįvertinus
pavienių priemonių
ir projektų
efektyvumo, makro
lygmens tyrimai
remiasi

2.1. Atlikti nepriklausomas 2004-2006 m. BPD ir v÷lesnių programų
Ministerijos
įgyvendintų priemonių kaštų-naudos studijas (Cost-Benefit);
(tarpin÷s
2.2. Remiantis mikro-lygmens analize, atlikti 2004-2006 m. BPD
institucijos)
(v÷liau 2007-2013 m. veiksmų programų) priemonių rangavimą;
2.3. Pl÷toti tikslesnius tęstin÷s naudos efektų (spill-over) analiz÷s
būdus ir juos taikyti tiek ex-ante, tiek ex-post programų vertinimo LR finansų
ministerija
metu.
2.1 Vertinimo stiprinimas numatant išteklius priemonių lygmens
poveikio vertinimo tyrimams, kurių metu būtų įvertintas projektų ir
priemonių rezultatyvumas ir efektyvumas mikro lygmenyje,
naudojant tokius metodus kaip Kaštų naudos analiz÷ (Cost-Benefit
Analysis). Šie analiz÷s instrumentai yra plačiai taikomi ES lygiu, o

Vykdomi 2004-2006 m.
BPD priemonių ex-post
vertinimai.
2007-2013 m. finansinio
periodo vidurys
(tarpiniai 2007-2013 m.
veiksmų programų
vertinimai )
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standartin÷mis
mikro lygmens
efektyvumo
reikšm÷mis.

konkretus jų įgyvendinimas ir nauda yra aprašyta Europos Komisijos
rekomendacijose79.
2.2 2004-2006 m. BPD priemonių lygmens vertinimų rezultatai tur÷tų
būti panaudojami sukuriant rezultatyvumo ir efektyvumo rangavimą
visose intervencijų grup÷se. Tai sukurtų prielaidas efektyvesniam
vidutin÷s trukm÷s 2007-2013 m. veiksmų programų vertinimui. Mikro
lygmens analiz÷ gali būti panaudota atliekant struktūrinių fondų
investicijų perskirstymą, siekiant užtikrinti didesnį programų
efektyvumą ir rezultatyvumą.
2.3 Mikro analiz÷ tur÷tų būti panaudota siekiant įvertinti tikslesnius
ir tinkamesnius makro tęstinių naudų elastingumo parametrus,
naudojamus HERLIT ar analogiškuose modeliuose. T.y. būtų tiksliau
įvertinama, kaip pagerinta infrastruktūra, žmogiškasis kapitalas bei
moksliniai tyrimai ir technologijų pl÷tra prisideda prie ekonomikos ir
darbo našumo augimo. Be šių paskaičiavimų santykinai sud÷tinga
kiekybiškai įvertinti makro lygmens poveikį, nes tokiu atveju daroma
prielaida, kad intervencijų efektyvumo laipsnis yra panašus kaip ir
kitose valstyb÷se (t.y. intervencijų efektyvumas mikro lygmenyje
sutapatinamas, pavyzdžiui, su Vokietijos, Prancūzijos ar JAV
intervencijų efektyvumu, pagal tose valstyb÷se atliktus mikro
lygmens tyrimus). Rekomenduotina remtis mikro lygmens vertinimo
įgyvendinimo praktiniais pavyzdžiais80.

3.

Nacionalinis ir
regioninis
strateginis
planavimas, iš
dalies formuojantis
struktūrinių fondų
investicijų kryptis,

3.1 Strateginiame planavime ir programavime atsižvelgti ir
panaudoti pripažintas strategin÷s pl÷tros koncepcijas81;
3.2 Nustatant programų investicijų prioritetus naudoti strategin÷s
pl÷tros koncepcijas;
3.3 Išryškinti gamybos sektoriaus svarbą ir tam tikras paslaugas,
teiktinas tarptautiniu mastu;
3.4 Į struktūrinių fondų programas integruoti regioninius

LR Ūkio
ministerija
LR Finansų
ministerija

2007-2013 m. finansinio
periodo vidurys
(tarpiniai 2007-2013 m.
veiksmų programų
vertinimai)

Ministerijos
(tarpin÷s

79

Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects: Structural Fund, Cohesion Fund and Instrument of Pre-accession, DG Regional Policy, 2008.
Struktūrinių fondų poveikio vertinimas Vokietijos regione Saxon-Anhalt, Airijos 1994-1999 m. struktūrinių fondų programos vidutinio laikotarpio vertinimas J. Bradley (2006).
81
Pavyzdžiui, M. Porter “konkurencinio pranašumo veiksniai” ar M. Best “Capability triad”.
80
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n÷ra pakankamai
orientuotas į
ekonomikos pl÷trą
ir tai iš dalies
riboja potencialų
struktūrinių fondų
programų poveikį
BVP.

prioritetus ir bendrojo plano strategiją.
3.1 Struktūrinių fondų programos tur÷tų būti detaliai susietos su
esamu ekonomikos pl÷tros etapu.
Vidutinio laikotarpio sektorin÷ analiz÷ ir prognoz÷ (kaip
rekomenduota 1.1. punkte) yra pirmas šio proceso etapas. Kadangi
didesnioji BPD ir kitų programų dalis skirta produktyviai ekonomikos
pusei, svarbu remtis papildoma informacija apie ekonomikos pl÷trą,
t.y. teoriniais modeliais.
Kai programavimo procese n÷ra taikomos tinkamos ekonomikos
pl÷tros koncepcijos, pakankamai sud÷tinga Programos priemones
nukreipti konkretiems pl÷tros tikslams. Pavyzdžiui, skubus ir
nepagrįstas investicijų nukreipimas aukštoms technologijoms bei
moksliniams tyrimams ir technologinei pl÷trai gali duoti prastus
rezultatus, jei tuo metu pagrindiniai ekonomikos iššūkiai yra susiję su
kvalifikuotos darbo j÷gos bei įgūdžių trūkumu, pasireiškiančiu
vidutiniame technologiniame lygyje.
Pavyzdžiai, kaip ekonomikos strategija pasitelkiama formuojant ir
įgyvendinant struktūrinių fondų programas, gali būti identifikuoti
senosiose
ES
valstyb÷se,
pavyzdžiui,
Airijoje,
Ispanijoje,
Portugalijoje, Suomijoje). Šio vertinimo metu buvo nustatyta, kad
2004-2006 m. BPD ir iš dalies 2007-2013 m. veiksmų programose buvo
mažai remiamasi ekonomikos pl÷tros strategija. Tai tur÷tų būti
sprendžiama vykdant 2007-2013 m. veiksmų programų tarpinį
vertinimą ir peržiūrą bei iš anksto planuojant kito finansinio periodo
(2014-2020 m.) programas.

institucijos)
2014-2020 m.
programos rengimo
etapas

3.2 Struktūrinių fondų investicijų pasiskirstymo tarp 3 pagrindinių
investicijų kategorijų (fizin÷ infrastruktūra, žmogiškųjų išteklių
pl÷tra, tiesiogin÷ parama verslui ir verslo aplinkos gerinimas)
proporcija tur÷tų labiau koreliuoti su programose keliamais tikslais ir
uždaviniais bei tiksliau atspind÷ti ilgalaikius ekonomikos strateginius
pl÷tros tikslus. Jei n÷ra remiamasi strategin÷s pl÷tros koncepcijomis,
programos tikslai bus neapibr÷žti ir daugiau aspiraciniai, o programos
investicijų rezultatai ir grąža, tik÷tina, mažiau nei optimali, taip
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prarandant sparčios pl÷tros galimybes.
3.3 Gamybos sektorius ir kai kurios paslaugų sektoriaus grup÷s tur÷tų
būti labiau išryškintos ir prioritetizuojamos programavimo
dokumentuose. Tam reikia atlikti gamybos sektoriaus ir kai kurių
paslaugų sektoriaus grupių detalias ekonomines analizes ir
vertinimus. Ekonomikos pl÷tros strategija turi būti detali ir pagrįsta
metodiškais ir detaliais vertinimais, tam tikrais atvejais netgi
pavienių projektų ar projektų grupių lygyje.
HERLIT modelio pagrindu atlikta analiz÷ ir vertinimas išryškino
Lietuvos gamybos sektoriaus konkurencingumo silpnąsias vietas. Be
to, n÷ra išpl÷totos paslaugos, kurios gal÷tų būti teikiamos
tarptautiniu mastu. Verslo paslaugų sektorius vis dar yra vystymosi
faz÷je ypač d÷l prastų pradinių pozicijų (istoriškai).
Sparti konvergencija su aukštesnių gyvenimo standartų valstyb÷mis
tik÷tina tik tuo atveju, jei Lietuva sugeb÷s išvystyti tarptautiniu
mastu paklausią gamybą ir paslaugas. Tod÷l vienas svarbiausių
programų rengimo ir vertinimo aspektų tur÷tų būti gilesnis
konkurencingumo supratimas ir konkurencingumo stiprinimui skirtų
priemonių intensyvesnis taikymas. Tai gali būti pasiekta tik esant
gilesniam esamos situacijos vertinimui ir įsisąmoninimui, kad makro
lygmens rezultatai dažniausiai yra mikro lygmenyje veikiančių
gamybos ir paslaugų įmonių ir įmonių grupių (klasterių) veiklos
efektyvumo rezultatas.
3.4 Struktūrinių fondų investicijų programos tur÷tų būti glaudžiau
integruotos su valstyb÷s ir regionų bendraisiais ir specialiaisiais
planais bei pl÷tros strategijomis, skatinant glaudesnę sąveiką tarp
įmonių, veikiančių susijusiuose sektoriuose, ir besiformuojančių
klasterių augimą.
Paramos paskirstymo tolygumo svarstymai daro prielaidą, kad visi
šalies regionai tur÷tų lygiai dalyvauti pl÷tojant ekonomiką. Vis d÷lto
programos l÷šų paskirstymas visiems regionams tolygiai sąlygotų
investicijų apimčių išskaidymą (mažas investicijas), o to pasekm÷je žemą ekonominę investicijų grąžą. Detalesn÷ Lietuvos ekonomikos
147

ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimas
Galutin÷ ataskaita

teritorinio planavimo analiz÷ identifikuotų penkis pagrindinius
miestus (t.y. Vilnius, Kaunas, Klaip÷da, Šiauliai, Panev÷žys), kaip
ekonomikos dominantes gamybos ir paslaugų teikimo prasme.
Teritorinio/bendrojo planavimo kontekste šie miestai suteikia
didžiausią prieinamumą prie universitetų, kolegijų ir kitų aukšto
lygio resursų. Siekiant didesnio struktūrinių fondų poveikio BVP, šie
regioniniai taškai tur÷tų būti išryškinti kaip ekonomikos augimo ir
pl÷tros šaltiniai, kurie ilgainiui sąlygotų ir aplinkinių teritorijų
augimą ir aukštesnį lygį. Tokiu būdu regionin÷ dimensija struktūrinių
fondų programose tur÷tų būti dar labiau sustiprinta.
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