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SANTRAUKA
2009 m. birželį baig÷si pirmasis Europos Sąjungos finansin÷s paramos panaudojimo laikotarpis,
kurio metu Lietuva struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto l÷šas investavo pagal 2004–2006
m. Bendrąjį programavimo dokumentą (BPD). Teikiant paramą pagal BPD buvo siekiama
sustiprinti Lietuvos ūkio ilgalaikio konkurencingumo pl÷tot÷s prielaidas.
Šalies ūkio augimas, keliantis gyvenimo lygį, ir naujų darbo vietų kūrimas būtų neįmanomi be
efektyvios transporto sistemos. Veiksmingas transporto infrastruktūros tinklas – pagrindin÷
deramo visuomen÷s ir ekonomikos gyvavimo sąlyga. Jis sukuria galimybes laisvam prekių,
paslaugų bei asmenų jud÷jimui ir skatina regioninį bei tarpregioninį bendravimą. Jis taip pat
užtikrina žmonių darbui, studijoms ir laisvalaikiui būtiną mobilumą. Tod÷l investavimas į
transporto sektorių jau seniai tapo Europos Sąjungos struktūrin÷s bei sanglaudos politikos
prioritetu. Parama investicijoms į Lietuvos transporto sektorių įgyvendinant BPD buvo teikiama
pagal 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s gerinimas“.
Buvo suformuluoti penki investicijų uždaviniai:
-

tobulinti eismo sąlygas keliuose ir gatv÷se, didinti eismo saugą ir mažinti neigiamą
transporto poveikį aplinkai;
didinti geležinkelių paj÷gumą, skatinti keleivių ir krovinių pervežimą geležinkelių
transportu, gerinti traukinių keleivių aptarnavimo kokybę;
didinti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto keleivių ir krovinių srautus, sukurti bendrą
vidaus vandenų kelių sistemą keleiviams ir kroviniams gabenti;
užtikrinti skrydžių saugą, saugumą tarptautiniuose oro uostuose, gerinti keleivių
aptarnavimo kokybę;
pl÷toti multimodalinio transporto tinklą Lietuvoje.

2004–2008 m. laikotarpiu šiems uždaviniams įgyvendinti buvo vykdomi 79 projektai. Jiems
skirta daugiau nei 641 mln. Lt Europos regionin÷s pl÷tros fondo (ERPF) ir nacionalinio biudžeto
paramos. Siekiant įvertinti BPD 1.1 priemonių uždavinių įgyvendinimo mastą ir apskaičiuoti,
kokį poveikį ERPF parama, skirta transporto sektoriui, tur÷jo visam Lietuvos ūkiui ir atskiriems
šalies regionams, buvo atliktas šis vertinimas.
Vertinant BPD 1.1 priemon÷s uždavinių įgyvendinimą, ataskaitoje konstatuojama, kad
daugiausia projektų įgyvendinta ir l÷šų skirta pagal pirmąjį priemon÷s uždavinį, kuriuo buvo
siekiama tobulinti eismo sąlygas keliuose ir gatv÷se, didinti eismo saugumą ir mažinti neigiamą
transporto poveikį aplinkai. Iš viso investicijoms į kelių ir miestų transporto infrastruktūrą buvo
skirta 427,47 mln. Lt, už kuriuos įgyvendintas 61 projektas. Įgyvendinant šiuos projektus buvo
nutiesta 5,92 km naujų kelių ir rekonstruota/išasfaltuota 515,46 km esamų kelių. BPD 1.1
priemon÷s parama reikšmingai prisid÷jo prie žvyrkelių dalies valstybin÷s reikšm÷s kelių tinkle
maž÷jimo: vykdant Lietuvos kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos projektus („Žvyrkelių
asfaltavimo programa 2004–2005 metams“, „Žvyrkelių asfaltavimo programa 2006–2008 metais
6 paketas“), buvo išasfaltuota 259,8 km žvyrkelių. Vertinant pagal BPD 1.1 priemonę
įgyvendintus eismo saugos keliuose projektus, didžiausią įtaką avaringumo maž÷jimui tur÷jo
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įgyvendintas projektas
„Eismo saugos ir aplinkosauginių priemonių diegimas 2004–2006 metams“. Šis projektas
prisid÷jo prie bendros avaringumo ir žūvančiųjų keliuose situacijos ger÷jimo Lietuvoje. 2008 m.
žuvusiųjų keliuose skaičius, lyginant su 2007 m., sumaž÷jo 30 proc.
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Geležinkelių transporto infrastruktūrai buvo skirta penktadalis BPD 1.1 priemon÷s paramos
(140,46 mln. Lt). Šiomis investicijomis buvo nutiesta 4,52 km naujų ir rekonstruota 22,85 km
esamų geležinkelių, įdiegtos saugos priemon÷s, rekonstruotos Vilniaus ir Kauno geležinkelių
stotys. Vertinant investicijų naudą matyti geros praktikos pavyzdžių. Išskirtinas IXB koridoriaus
jungties su Klaip÷dos uostu – Klaip÷dos geležinkelio mazgo pl÷tros projektas, paskatinęs
skirtingų transporto šakų sąveiką ir krovos apimties išaugimą Klaip÷dos valstybiniame jūrų
uoste.
BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis įgyvendinti projektai iš dalies prisid÷jo prie trečiojo uždavinio
įgyvendinimo – didinti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto krovinių ir keleivių srautus, sukurti
bendrą vidaus vandenų sistemą kroviniams ir keleiviams gabenti. Jūrų uosto ir vidaus vandenų
kelių pl÷tros projektams buvo skirta vos 4 proc. (25,35 mln. Lt) visų BPD 1.1 priemon÷s l÷šų,
kuriomis buvo įgyvendintas geležinkelių pertvarkymo Klaip÷dos uosto pietin÷je dalyje projektas,
atlikta vidaus vandenų kelio Nemunu sutvarkymo galimybių studija ir pagrindiniai darbai.
Tačiau nebuvo įgyvendintas planuotas kruizinių laivų terminalo infrastruktūros pl÷tros projektas,
tod÷l BPD 1.1 priemon÷ nepaskatino keleivių vežimo jūrų transportu augimo.
Oro transporto pl÷tros srityje įgyvendintiems projektams buvo skirta 8 proc. (48,16 mln. Lt)
BPD 1.1 priemon÷s l÷šų, o visos investicijos buvo nukreiptos į saugumo didinimą: įgyvendinti
Vilniaus ir Palangos oro uostų perimetro aptv÷rimo projektai, įrengtos modernios kilimo ir
tūpimo takų sistemos, aviacijos saugumo priemon÷s ir kt. Investicijos prisid÷jo prie Lietuvos oro
transporto sektoriaus pl÷tros 2004–2008 m. Per šį laikotarpį keleivių srautas Lietuvos
tarptautiniuose oro uostuose išaugo nuo 1,1 mln. 2004 m. iki 2,5 mln. 2008 m., o oro transportu
gabentų krovinių kiekis padid÷jo nuo 9,2 tūkst. tonų 2004 m. iki 10,9 tūkst. tonų 2008 m.
Apibendrinant BPD 1.1 priemon÷s rezultatų analizę, ataskaitoje daroma išvada, kad daugiausia
l÷šų (88 proc.) buvo skirta sausumos transportui: kelių, geležinkelių ir miesto transporto
infrastruktūrai. Įgyvendinant šią priemonę daugiausia buvo investuojama į esamos transporto
infrastruktūros rekonstrukciją (apie 80 proc. investicijų) bei eismo saugos priemonių diegimą,
mažai investicijų skirta infrastruktūros pl÷trai (trūkstamoms jungtims, pralaidumo didinimui),
skirtingų transporto rūšių sąveikai (multimodaliniam transportui), kai kurių transporto šakų
pl÷trai (ypač vandens transportui). 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, siekiant toliau
didinti kelionių saugumą ir mažinti neigiamą augančių transporto srautų poveikį, reikia tęsti
investicijas į kelių infrastruktūros pl÷trą, ypač miestuose, remti geležinkelių linijų, priklausančių
TEN-T tinklui ar besiribojančių su juo, modernizaciją. Be to, didesn÷s investicijos reikalingos
multimodalinio transporto vystymui, oro transporto (oro uostų konkurencingumo) ir jūrų
vandenų transporto (Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto konkurencingumo regione) pl÷trai.
Bendras BPD 1.1 priemonei nustatytų rodiklių pasiekimo laipsnis yra aukštas, išskyrus
nustatytus investicijoms į geležinkelių transporto infrastruktūrą. Steb÷senos rodiklių pasiekimą
mažino projektų lygmens problemos (ypač viešųjų pirkimų srityje) ir išorin÷s priežastys
(statybos darbų kainos augo vidutiniškai 9 proc. per metus, brango statybos medžiagos
(pavyzdžiui, plieno kaina pakilo 60 proc. per BPD laikotarpį). Atkreiptas d÷mesys, kad
aukštesnio lygmens steb÷senos rodikliai (rezultato ir poveikio) nebuvo pakankami tiesiogiai d÷l
ES struktūrin÷s paramos transporto sektoriuje pasireiškiančioms pasekm÷ms ir poveikiui
išmatuoti. Rezultato lygiu būtų buvę naudinga steb÷ti tokius rodiklius kaip trūkstamų jungčių su
TEN-T tinklo elementais nutiesimas, keleivių, vežamų geležinkelių transportu, skaičiaus
did÷jimas, o d÷l nemažų BPD 1.1 priemon÷s investicijų į eismo saugumą poveikio lygiu –
avaringumo ar žuvusiųjų skaičiaus maž÷jimo rodiklį.
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Svarbios vertinimo išvados d÷l BPD 1.1 priemon÷s poveikio – atlikti skaičiavimai rodo, kad
investicijos į transporto sektorių jau atsipirko. Makroekonometrinio modeliavimo būdu
apskaičiuota, kad, pagal BPD 1.1 priemonę investavus 567,93 mln. Lt į sausumos transporto
sektorių, per 2004–2008 m. transporto sektoriuje papildomai buvo sukurta 882 mln. Lt prid÷tin÷s
vert÷s. Vadinasi, per penkerius metus kiekvienas į transporto infrastruktūrą investuotas litas jau
dav÷ 1,5 Lt grąžos. Investicijų į transporto infrastruktūrą poveikis yra ilgalaikis, tod÷l, pratęsus
paramos poveikio steb÷jimą iki 2011 m., suminis paramos efektas viršys 1,7 mlrd. Lt, t. y.
investicijos per 2004–2011 m. sukurs 3 kartus didesnį transporto veiklos prid÷tin÷s vert÷s
prieaugį nei investuotų l÷šų dydis.
Investicijos į transporto sektorių prisid÷jo ir prie užimtumo didinimo. Įgyvendinant pagal BPD
1.1 priemonę finansuotus projektus, buvo sukurta 3260 darbo vietų. Be to, kaip rodo
makroekonominio modeliavimo rezultatai, d÷ka projektų buvo sukurtos ir papildomos darbo
vietos susijusiuose sektoriuose. Apskaičiuota, kad per 2004–2008 m. laikotarpį BPD 1.1
priemon÷s investicijomis sukurta 3,4 tūkst. papildomų darbo vietų. Vidutin÷s vienos darbo vietos
(sumuojant tiesiogines ir papildomas darbo vietas) sukūrimo sąnaudos sudar÷ apie 90 tūkst. Lt, t.
y. beveik per pusę mažiau nei kitose ES šalyse ERPF l÷šomis įgyvendinant infrastruktūrinius
projektus.
Investicijų į transporto infrastruktūrą teigiamas poveikis šalies ekonomikai neapsiriboja tik
transporto sektoriaus pl÷tra ir įtaka ekonomikai per eksporto skatinimą. Šios investicijos mažina
periferinių regionų atskirtį, leidžia optimaliau panaudoti turimus išteklius ir didina jų
konkurencingumą. Daugiausia BPD 1.1 priemon÷s l÷šų buvo skirta Vilniaus, Klaip÷dos ir Kauno
apskritims. Tokia situacija susiklost÷ d÷l didesnio investicijų poreikio didžiuosiuose miestuose,
siekiant spręsti did÷jančio automobilių skaičiaus, automobilių spūsčių ir per didel÷s gatvių
apkrovos problemas. Taip pat šios apskritys sulauk÷ daugiau BPD 1.1 priemon÷s investicijų, nes
jose buvo įgyvendinami oro uostų, Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto, geležinkelių mazgų
modernizavimo projektai. Vilniaus apskričiai skirtų l÷šų suma siek÷ 162,54 mln. Lt (25 proc.
visos transporto sektoriui skirtos paramos), Klaip÷dos apskričiai – 134,15 mln. Lt (21 proc.), o
Kauno – 105,26 mln. Lt (16 proc.). Tačiau perskaičiavus paramos pasiskirstymą pagal gyventojų
skaičių apskrityse matyti, kad parama pasiskirst÷ pakankamai tolygiai. Didesni nuokrypiai matyti
tik Klaip÷dos, Utenos ir Šiaulių apskrityse. Vertinimo metu buvo sudarytas empirinis Lietuvos
apskričių ekonometrinis modelis (ALEM), kuriuo buvo skaičiuojamas BPD 1.1 priemon÷s
tiesioginis ir netiesioginis poveikis apskričių BVP augimui 2004–2008 m. laikotarpiu. Rezultatai
rodo aukštą investicijų naudą regionams – vidutiniškai 1 Lt investicija generavo 3,5 Lt grąžą.
Didžiausias teigiamas investicijų efektas nustatytas Kauno, Marijampol÷s, Panev÷žio ir Utenos
apskritims. Vertinimo išvadose rekomenduojama 2007–2013 m. didesnes investicijas į kelių
transporto infrastruktūrą skirti toms apskritims, kuriose nepakankamai išpl÷totas vietinių kelių
tinklas riboja apskričių pl÷trą, t. y. Vilniaus, Marijampol÷s ir Šiaulių apskritims.
Galiausiai BPD 1.1 priemon÷s investicijų į transporto sektorių naudą pajus ir kiekvienas
Lietuvos gyventojas, nes d÷l įgyvendintų projektų:
•
•
•

gyventojai gali tiesiau, greičiau ir patogiau keliauti tarp miestų, kaimų, gyvenviečių,
turizmo centrų,
modernesnis miesto gatvių tinklas leidžia greičiau pasiekti darbo, sveikatos paslaugų
teikimo, švietimo ir kitas įstaigas,
dviratininkai ir p÷stieji gali naudotis specialiai jiems sukurta infrastruktūra, tod÷l kelion÷s
dviračiais ar p÷sčiomis tampa žymiai patogesn÷s,
9
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•
•

įdiegus eismo saugos priemones keliuose, geležinkeliuose, oro uostuose gyventojai gali
jaustis saugiau savo kelion÷s metu,
sprendžiant miesto transporto problemas, mažinant grūstis, gerinama miesto aplinkos
kokyb÷.

Kaip rodo 2008 m. gruodį Finansų ministerijos užsakymu atlikto visuomen÷s nuomon÷s tyrimo
rezultatai, net 50 proc. gyventojų jau teigia jaučią asmeninę ES struktūrin÷s paramos, skirtos
transporto sektoriui, naudą.
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SUMMARY
The first period for the use of EU financial assistance ended in June 2009. During this period,
Lithuania was investing Structural Funds’ resources and national budget funds under the Single
Programming Document 2004–2006 (SPD). The assistance under the SPD was aimed at
strengthening preconditions for the development of long-term economic competitiveness in
Lithuania.
The economic growth increasing living standards and job creation would be impossible without
an effective transport system. The effective transport infrastructure network is essential for the
proper existence of the society and economy. It allows free movement of goods, services and
persons as well as it promotes regional and inter-regional communication. It also ensures the
mobility required for job, studies and leisure. As a result, it is not a surprise that investments into
the transport sector became a priority of the EU structural and cohesion policy long ago.
Investments into the Lithuanian transport sector received assistance under SPD Measure 1.1
Improvement of Accessibility and Service Quality of Transport Infrastructure. The investments
were given five tasks to carry out:
-

improving traffic conditions on roads and streets, increasing traffic safety and reducing the
negative environmental impacts of transport;

-

increasing capacity in the railways, promoting the transportation of goods and passengers by
railways, improving railway service quality for passengers;

-

increasing flows of goods and passengers in Klaip÷da State Seaport, creating a single inland
waterway system for passenger and freight transportation;

-

improving safety and the security of flights into and out of international standard airports in
Lithuania and improving passenger service quality;

-

developing a multimodal transport network in Lithuania.

In the period 2004–2008, 79 projects were carried out to implement these tasks. They were
allocated over LTL 641 million from the European Regional Development Fund (ERDF) and the
national budget. This evaluation aims at assessing the scope of the implementation of SPD
Measure 1.1 tasks as well as the impact of the ERDF assistance to the transport sector on the
Lithuanian economy and different regions.
According to the evaluation report, most project were implemented and funds allocated under
Task 1, the objective of which was to improve traffic conditions on roads and streets, to increase
traffic safety and to reduce negative environmental impacts of transport. The total amount of
LTL 427.47 million was allocated to investments into road and urban transport infrastructure.
61 projects were implemented resulting in building 5.92 km of new roads and reconstructing /
paving 515.46 km of the existing ones. The assistance under SPD Measure 1.1 made a significant
contribution in reducing the number of gravel roads among the roads of national importance:
259.8 km of gravel roads were paved when implementing projects of the Lithuanian Road
Administration under the Ministry of Transport and Communications (i.e. Gravel Road Paving
Programme 2004–2005, Gravel Road Paving Programme 2006–2008 – Package 6). The
evaluation of traffic safety projects shows that the project the Implementation of Traffic Safety
11
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and Environmental Actions 2004–2006 implemented by the Lithuanian Road Administration
under the Ministry of Transport and Communications had the greatest impact on the reduction of
the accident rate. This project reduced the number of accidents and persons killed in accidents. In
2008, the number of persons killed in accidents decreased by 30% in comparison with 2007.
One fifth of the assistance under SPD Measure 1.1 (LTL 140.46 million) was allocated to the
railway transport infrastructure. These investments were used to build 4.52 km of new railroads
and to reconstruct 22.85 km of the existing ones, to implement safety measures, to reconstruct
Vilnius and Kaunas railway stations. A few good practice examples have been identified in terms
of utility. The Development of IXB Corridor Connection with Klaip÷da State Seaport – Klaip÷da
railway Junction should be mentioned as the exceptional project which promotes the interaction
of different transport branches and increases load capacity in Klaip÷da State Seaport.
The projects implemented with SPD Measure 1.1 funds were partially conducive to the
implementation of Task 3, i.e. increasing flows of goods and passengers in Klaip÷da State
Seaport, creating a single inland waterway system for passenger and freight transportation.
Merely 4% (LTL 25.35 million) of the total funds of SPD Measure 1.1 were allocated to seaport
and inland waterway projects. The funds helped implement the project of the railway
reorganisation in the southern part of Klaip÷da State Seaport, carry out a feasibility study on the
development of the inland waterway in the Nemunas River, and complete the major works.
However, the development of infrastructure for the cruise terminal was not implemented,
therefore SPD Measure 1.1 did not increase the growth in the carriage of passengers by sea
transport.
Air transport development projects were allocated 8% (LTL 48.16 million) of SPD Measure 1.1
funds, and all investments were directed to improving safety: new perimeter fencing were
implemented, the runway modernised and aviation safety measures installed in Vilnius Airport
and Palanga Airport. The investments contributed to the expansion of the Lithuanian transport
sector in 2004–2008. During this period, the flow of passengers in Lithuanian airports went up
from 1.1 million of passengers in 2004 to 2.5 million in 2008. The carriage of cargo by air
transport increased from 9.2 thousand tones in 2004 to 10.9 thousand tones in 2008.
Summing up the analysis of the SPD Measure 1.1 results, it may be concluded that most of the
funds (88%) went to the land transport: the infrastructure of roads, railway and urban transport.
When implementing this measure, the reconstruction of the existing transport infrastructure
(approx. 80% of the funds) and the installation of traffic safety measures received the most
investments, while the infrastructure development (the missing links, capacity growth), the
interaction of different means of transport (multimodal transport), and the development of some
types of transport (especially water transport) received very small investments. In the
programming period 2007–2013, it is essential to continue investments into the development of
road infrastructure, especially in cities, and to support the modernisation of railway routes
belonging or relating to the trans-European transport network (TEN-T) in order to increase travel
safety and reduce negative impacts of growing transport flows. Moreover, greater investments are
necessary for the development of multimodal transport, the expansion of air transport
(strengthening competitiveness among airports) and sea transport (building competitiveness of
Klaip÷da State Seaport in the region).
The general completion rate of the indicators established for SPD Measure 1.1 is high, except for
the indicators set for the investments into the railway infrastructure. The completion rate of
monitoring indicators has been reduced by project-level issues (especially in public procurement)
and exogenous factors (construction work prices escalated by approx. 9% per year, prices of
building materials also went up (e.g. steel prices rose by 60% during the SPD period)). It should
12
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be noted that monitoring indicators of higher level (result and impact) were not sufficient to
measure the direct outcomes and impacts of the EU structural assistance on the transport sector.
At the result level, it would have been useful to monitor such indicators as the building of the
missing junctions with the TEN-T network elements, the increase in the number of passengers
carried by railway transport. At the impact level, given considerable investments of SPD Measure
1.1 into traffic safety, it would have been useful to monitor the decline of the accident rate and the
number of person killed in accidents.
The evaluation conclusions on the impact of SPS Measure 1.1 are highly important. According to
the calculations made, the investments into the transport sector have already paid back.
Macroeconomic modelling calculations show that within 2004–2008 SPD Measure 1.1
investments, amounting to LTL 567.93 million, into the land transport sector additionally created
the value added of LTL 882 million in the transport sector. It means that every Litas invested into
the transport infrastructure within the five years has already brought the return of LTL 1.5. The
investments have a long-term impact on the transport sector, therefore, if the monitoring of the
assistance impact continues up to 2011, the total assistance effect will be over LTL 1.7 billion, i.e.
investments made during 2004–2011 will create three-times bigger value-added increase of the
transport activity than the amount of the funds invested.
The investments into the transport sector have been also conducive to the increase in employment.
The projects financed under SPD Measure 1.1 created 3,260 jobs. Moreover, the macroeconomic
modelling results show that the projects created additional jobs in the related sectors, too. It has
been calculated that SPD Measure 1.1 investments created 3.4 thousand additional jobs within
2004–2008. The costs were approx. LTL 90 thousand per one average job created (direct and
additional job), which is two times less than in other EU Member States implementing
infrastructural projects with the ERDF funds.
The positive impact of the investments into the transport sector on the national economy is not
limited to the expansion of the transport sector or to the effect on the economic through the export
promotion. These investments reduce the exclusion of peripheral regions, promote optimal use of
the available resources and build their competitiveness. Most of the SPS Measure 1.1 funds were
allocated to the Counties of Vilnius, Kaunas and Klaip÷da. This is conditioned by the fact that
cities have greater demand for investments as they need to tackle the growing number of vehicles,
traffic jams and too heavy load on streets. Another reason why these counties received more
investments of SPS Measure 1.1 is that they were implementing projects related to the
modernisation of airports, Klaip÷da State Seaport, and railway junctions. The Vilnius County was
allocated LTL 162.54 million (25% of the total assistance allocated to the transport sector), the
Klaip÷da County LTL 134.15 million (21%) and the Kaunas County LTL 105.26 million (16%).
However, calculations of the assistance distribution by population in the said counties reveal that
the assistance distribution was rather equal. Greater deviations are seen only in Counties of
Klaip÷da, Utena and Šiauliai. During the evaluation, an empirical econometric model of
Lithuanian counties (ALEM) was drawn up in order to calculate direct and indirect impacts of
SPD Measure 1.1 on the GDP growth in counties in the period 2004–2008. The results prove the
investments to be highly beneficial to regions – the investment of LTL 1 averagely generated the
return of LTL 3.5. The Counties of Kaunas, Marijampol÷, Panev÷žys and Utena have the greatest
positive effect of the investments. The evaluation report includes recommendations for the period
2007–2013: more investments should be made into the road transport infrastructure of counties,
where the insufficiently developed network of local roads limits the expansion of counties, i.e.
Counties of Vilnius, Marijampol÷ and Šiauliai.
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Eventually, every Lithuanian resident will feel the utility of SPD Measure 1.1 investments into the
transport sector as the projects implemented ensure:
•
•
•
•
•

faster, more direct and convenient travelling between cities, towns, villages, settlements,
tourist centres;
faster travelling to workplaces, health care, education and other establishments as a result
of a more advanced network of streets;
more convenient cycling and walking as cyclists and pedestrians can use the infrastructure
designed specially for them;
safer travelling as a result of traffic safety measures implemented on roads, railway,
airports.
improved quality of the urban environment by tackling of urban transport problems,
reducing traffic jams.

•
According to the results of the public opinion research commissioned by the Ministry of Finance
in December 2008, even 50% of the inhabitants feel personal benefits of the EU structural
assistance allocated to the transport sector.
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VERTINIMO PAGRINDAS

1.1. Vertinimo tikslas ir uždaviniai
ES struktūrin÷ parama transporto sektoriui 2004–2006 m. laikotarpiu buvo teikiama pagal
Bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) 1 prioriteto „Socialin÷s ir ekonomin÷s
infrastruktūros pl÷tra“ 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokyb÷s gerinimas“, kurios tikslas – sudaryti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos pl÷trai,
sukurti šiuolaikišką bendrą transporto sistemą, savo techniniais parametrais ir teikiamų paslaugų
kokybe atitinkančią ES valstybių narių (senbuvių) lygį ir integruotą į ES transporto sistemą.
Siekiant šio tikslo, buvo įgyvendinti 79 projektai, kuriems skirta daugiau nei 641 mln. Lt BPD
l÷šų, iš kurių daugiau nei 502 mln. Lt – iš Europos regionin÷s pl÷tros fondo (toliau – ERPF).
Įgyvendinus visus numatytus projektus ir pasibaigus programavimo laikotarpiui, aktualu
įvertinti, kokią įtaką transporto sektoriaus pl÷trai tur÷jo pagal BPD 1.1 priemonę skirtos ES
struktūrin÷s paramos ir bendrojo finansavimo l÷šos.
Vertinimo tikslas – atlikti galutinį BPD 1.1 priemon÷s projektų ir jiems skirtų ES struktūrinių
fondų bei bendrojo finansavimo l÷šų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimą, įvertinant
pasiektus rezultatus, paramos panaudojimo efektyvumą, poveikį atskiroms transporto šakoms bei
įtaką BVP pokyčiui.
Šiam vertinimui buvo kelti trys uždaviniai:
1) išanalizuoti transporto sektoriaus projektų pasiektus galutinius kokybinius ir kiekybinius
rodiklius, rezultatus panaudojus BPD paramos l÷šas bei santykį tarp sąnaudų ir pasiekimų
(priemon÷s lygiu);
2) įvertinti struktūrin÷s paramos transporto sektoriui panaudojimo efektyvumą,
rezultatyvumą ir poveikį atskiroms transporto šakoms;
3) įvertinti ES paramos panaudojimo transporto sektoriuje įtaką BVP pasikeitimui.
Vertinimas buvo atliekamas programavimo laikotarpio pabaigoje, tod÷l jis naudingas atsiskaitant
Europos Komisijai už struktūrin÷s paramos panaudojimą 2004–2006 m. programavimo
laikotarpiu. Vertinimo metu nustatyta, kokiu mastu pasiektas BPD 1.1 priemon÷s tikslas ir
uždaviniai, kokios priežastys l÷m÷ atskirų rodiklių pasiekimą, kokios pagrindin÷s problemos kilo
įgyvendinant transporto sektoriaus projektus. Vertinimas taip pat aktualus atsižvelgiant į tai, kad
ES struktūrin÷ parama transporto sektoriui teikiama ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.1
Siekiant skatinti tolesnę Lietuvos transporto sektoriaus pl÷trą, šis vertinimas gal÷s būti
naudojamas tobulinant transporto sektoriaus projektų įgyvendinimą dabartiniu laikotarpiu ir
sudarant sąlygas tolesnei Lietuvos ekonominei pl÷trai, šiuolaikiškos transporto sistemos
sukūrimui bei integravimui į ES valstybių narių transporto sistemą.

1

Transporto sektoriaus pl÷tros skatinimui yra skirta 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4
prioriteto „Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra“ 2 veiksmų grup÷ ir 5 prioritetas „Transeuropinių transporto tinklų
pl÷tra“. Transeuropinių tinklų pl÷tra bus finansuojama Sanglaudos fondo l÷šomis. Be to, su transporto sektoriaus
poveikio aplinkai reguliavimu yra susijęs 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioritetas
„Aplinka ir darnus vystymasis“.
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1.2. Vertinimo kriterijai ir klausimai
Vertinimo objektas – 2004–2006 m. BPD 1.1 priemon÷s įgyvendinimas, o vertinimas atliekamas
priemon÷s ir projektų lygiuose. Atsižvelgiant į vertinimo uždavinius, BPD 1.1 priemon÷s
įgyvendinimas analizuojamas pagal efektyvumo, rezultatyvumo ir poveikio kriterijus.
1 lentel÷. Vertinimo kriterijai
Rezultatyvumo kriterijus taikomas vertinant BPD 1.1 priemon÷s
Rezultatyvumas
projektų kiekybinių ir kokybinių rodiklių pasiekimo mastą ir jų
įvykdymui ar neįvykdymui įtaką dariusius veiksnius.
Taikant efektyvumo kriterijų, yra matuojamas santykis tarp BPD 1.1
Efektyvumas
priemon÷s sąnaudų (ind÷lių) ir rezultatų bei analizuojama, kurios
transporto sektoriaus šakos gavo didžiausią naudą.
Poveikio kriterijus taikomas vertinant, kokį poveikį ES struktūrinių
Poveikis
fondų parama transporto sektoriuje tur÷jo platesniame socialiniame ir
ekonominiame kontekste.
Technin÷je specifikacijoje buvo įvardinta dvylika vertinimo klausimų, grupuojamų pagal tris
vertinimo uždavinius ir, atitinkamai, kriterijus. Ataskaitoje analizuojami klausimai 2 lentel÷je
suskirstyti pagal vertinimo kriterijus ir uždavinius.
2 lentel÷. Vertinimo klausimai pagal vertinimo uždavinius ir kriterijus
Vertinimo uždavinys
I. Išanalizuoti transporto
sektoriaus projektų
pasiektus galutinius
kokybinius ir kiekybinius
rodiklius bei rezultatus
panaudojus BPD 2004–
2006 m. laikotarpio
paramos l÷šas, santykį tarp
sąnaudų ir pasiekimų

II. Įvertinti struktūrin÷s
paramos panaudojimo
efektyvumą, rezultatyvumą
ir poveikį atskiroms
transporto šakoms

Vertinimo
kriterijus
Rezultatyvumas

Efektyvumas
Poveikis

Rezultatyvumas

Vertinimo klausimas
Kokia apimtimi pavyko pasiekti BPD 1.1 priemon÷s
įgyvendinimo pradžioje nustatytus tikslus ir
uždavinius?
Kokios priežastys l÷m÷ atskirų pasiekimų rodiklių
įvykdymą/neįvykdymą?
Kokie socialiniai ir ekonominiai pokyčiai padar÷
įtaką transporto sektoriaus įgyvendinamų projektų
rezultatams?
Koks santykis tarp BPD 1.1 priemon÷s sąnaudų
(ind÷lių) ir pasiekimų bei rezultatų?
Kaip efektyviai buvo panaudotos BPD 1.1
priemon÷s struktūrinių fondų l÷šos, kurios
transporto sektoriaus šakos gavo didžiausią naudą?
Kuriose transporto sektoriaus srityse paramos
panaudojimas sukūr÷ didžiausią prid÷tinę vertę?
Kaip paramos panaudojimas transporto sektoriuje
paveik÷ atskirų šalies regionų vystymąsi ir kokiems
Lietuvos regionams tur÷jo didžiausią (mažiausią)
įtaką?
Kaip buvo įgyvendinami horizontalieji prioritetai
transporto sektoriuje, koks yra jų rodiklių kokybinis
ir kiekybinis pasiekimo lygis?
Kokios buvo pagrindin÷s BPD 1.1 priemon÷s
įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai?
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Vertinimo uždavinys
II. Įvertinti ES paramos
panaudojimo transporto
sektoriuje įtaką BVP
pasikeitimui

Vertinimo
kriterijus
Poveikis

Vertinimo klausimas
Kaip ir kiek paramos panaudojimas transporto
sektoriuje tur÷jo įtakos BVP pokyčiams?
Kurios transporto sektoriaus šakos tur÷jo daugiausia
(mažiausia) įtakos BVP pokyčiams?
Kaip finansiniai BPD transporto sektoriaus
priemon÷s įgyvendinimo rodikliai susiję su
pasiektais fiziniais rodikliais ir BVP pokyčiu?

Į technin÷s užduoties klausimą „Kokios yra pagrindin÷s paramos panaudojimo pamokos 2007–
2013 m.?“ atsakyta pateikiant išvadas d÷l BPD 1.1 priemon÷s įgyvendinimo.

1.3. Vertinimo duomenų patikimumas ir naudoti metodai
Vertinimo metodai buvo pasirinkti taip, kad atitiktų vertinimo uždavinius ir klausimus, t. y. leistų
surinkti reikiamą informaciją ir užtikrintų išvadų patikimumą. Įvertinus vertinimo uždavinių
pobūdį, reikalingą informaciją, vertinimui skirtą laiką ir išteklius, poreikį užtikrinti vertinimo
duomenų patikimumą, reikalingi duomenys buvo rinkti iš pirminių ir antrinių informacijos
šaltinių. Vertinimo pradžioje buvo surinkti ir išanalizuoti su vertinimo objektu susiję
dokumentai, literatūra, statistiniai, steb÷senos duomenys. D÷l analizuojamo objekto šiame
vertinime derinami kiekybiniai ir kokybiniai analiz÷s metodai: turinio analiz÷, atvejo studijos,
matematinis modeliavimas, ekspertų nuomon÷s.
Šios ataskaitos 1 priede yra pateikiamas išsamus duomenų rinkimo ir analiz÷s metodų aprašymas
pagal atskirus vertinimo klausimus.
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2. LIETUVOS
APŽVALGA

TRANSPORTO

SEKTORIAUS

2004–2008

M.

Svarbiausių Lietuvos transporto infrastruktūros tinklų modernizavimas ir pl÷tra yra vienas
esminių šalies raidos prioritetų. BPD įgyvendinimo metu Lietuvoje transporto sektorius buvo
pl÷tojamas vadovaujantis šiais pagrindiniais nacionalinio lygio dokumentais: 2002 m. Lietuvos
ūkio (ekonomikos) pl÷tros iki 2015 m. ilgalaike strategija (į kurią atskirais fragmentais įtraukta
Lietuvos transporto ir tranzito pl÷tros strategija), 2002 m. Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategija2
ir 2005 m. Ilgalaike (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos pl÷tros strategija3. Valstyb÷s
politika transporto sistemos pl÷tros srityje buvo nukreipta į transporto infrastruktūros
modernizavimą, turintį užtikrinti nepertraukiamą visuomen÷s narių mobilumą, prekių
transportavimą ir dinamišką šalies ūkio pl÷trą bei sudaryti sąlygas spartesniam Lietuvos
ekonominiam augimui ateityje.
Siekiant įvertinti BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis vykdytų projektų įtaką Lietuvos transporto
sektoriaus pl÷trai, prasminga apžvelgti pagrindinius procesus, vykusius transporto sektoriuje iki
2004 m., ir nustatyti, kokioms problemoms spręsti buvo programuojama BPD parama. Kadangi
pagal BPD 1.1 priemonę skirtos investicijos buvo nukreiptos į kelių, geležinkelių, jūrų, vidaus
vandenų, oro ir miesto transporto infrastruktūrą (žr. 1 priede pateiktą BPD 1.1 priemon÷s loginį
modelį), šiame skyriuje apžvelgiama, kokios pagrindin÷s problemos buvo aktualios skirtingose
transporto srityse. Tokia apžvalga suteikia kontekstą tolesniam BPD 1.1 priemon÷s vertinimui
pagal rezultatyvumo ir poveikio kriterijus.

2.1. Lietuvos transporto sektoriaus būklės iki 2004 m. apžvalga
Kelių transportas ir infrastruktūra
Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą Lietuvos keliai yra skirstomi į valstybinius ir vietin÷s
reikšm÷s kelius.4 1999 m. automobilių kelių ilgis Lietuvoje sudar÷ 73,6 tūkst. km (valstybin÷s
reikšm÷s kelių ilgis – 21,2 tūkst. km), o 2003 m. – 78,8 tūkst. kilometrų (valstybin÷s reikšm÷s
kelių ilgis – 21,3 tūkst. km). Lietuvos kelių tinklas išsid÷stęs gana tolygiai, n÷ra apskričių,
kuriose kelių tinklas būtų nepakankamas, tačiau patobulintos dangos keliai išsid÷stę netolygiai.
1999 m. automobilių kelių su patobulinta danga ilgis siek÷ 20,4 tūkst. km, o 2003 m. – 21,6
tūkst. km. Kai kurie svarbiausi Lietuvos keliai buvo patvirtinti kaip E kategorijos, tačiau
dauguma jų per pastarąjį dešimtmetį nebuvo remontuoti, tod÷l jų technin÷s kategorijos
vertinamos kaip žemos. 1999 m. E kategorijos automobilių kelių ilgis Lietuvoje siek÷ 1487 km,
o 2003 m. – 1496 km. Atsižvelgdamos į Europos transporto koridorių svarbą, ES ir tarptautin÷s
finansin÷s įstaigos teik÷ pirmenybę strateginių transeuropinių koridorių pl÷trai ir šiuo tikslu teik÷
paskolas bei subsidijas. Tačiau d÷l l÷šų stokos didžioji Lietuvos magistralinių, krašto ir rajoninių
kelių dalis per pastarąjį dešimtmetį nebuvo rekonstruota.

2

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187.
Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692.
4
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas. Žin., 1995, Nr. 44-1076. Dabar aktuali redakcija priimta 2008 m. lapkričio 6
d.
3
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3 lentel÷. Automobilių kelių ilgis Lietuvoje
Automobilių kelių ilgis, km
Automobilių kelių su danga
ilgis, km
E kategorijos automobilių
kelių ilgis, km
Automagistralių automobilių
kelių ilgis, km

1999
73 650
67 222

2000
75 517
68 940

2001
76 573
69 932

2002
77 148
69 210

2003
78 893
70 194

1 487

1 490

1 490

1 519

1 496

417

417

417

417

417

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s.

2003 m. buvo įregistruota 1,4 mln. transporto priemonių, iš kurių 1,1 mln. – asmeninių
automobilių, daugiau nei 97 tūkst. krovininių automobilių ir daugiau nei 15 tūkst. autobusų.
4 lentel÷. Kelių transporto priemonių skaičius Lietuvoje
Metai
1999
2000
2001
2002
2003

Asmeniniai
automobiliai
1 021 795
1 097 797
1 055 164
1 093 882
1 156 988

Autobusai
15 590
15 069
15 171
15 376
15 543

Krovininiai
automobiliai
86 824
88 346
89 373
93 508
97 454

Iš viso transporto
priemonių
1 249 772
1 334 544
1 298 836
1 353 941
1 437 994

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s.

Iki BPD pradžios krovinių vežimas ir apyvarta kelių transportu augo: 1999 m. keliais
transportuotų krovinių kiekis sudar÷ 45,6 mln. tonų, o 2003 m. – 52,1 mln. tonų. Priešingai,
keleivių vežimas kelių transportu nuo 1999 m. iki 2003 m. sumaž÷jo nuo 458,3 mln. iki 412,5
mln. Visuomeninis transportas nebuvo patrauklus miestų gyventojams, nes autobusų ir troleibusų
parkai buvo pasenę ir negalintys užtikrinti patogaus ir greito susisiekimo. Pasteb÷tina, kad nuo
1999 m. iki 2003 m. keleivių vežimas troleibusais sumaž÷jo nuo 184,8 mln. iki 130,7 mln.
žmonių. Keleivių, važiuojančių autobusais, skaičius 1999–2003 m. kito – 1999 m. jis siek÷ 273,4
mln. keleivių, 2001 m. buvo sumaž÷jęs iki 240,3 mln., o 2003 m. siek÷ 281,8 mln.
BPD rengimo laikotarpiu Lietuvos kelių tinklo ilgis buvo pakankamas, tačiau technin÷ būkl÷
did÷jančių eismo poreikių ir keleivių reikalavimų netenkino, nes augo individualių automobilių
skaičius, eismas intensyv÷jo ir padid÷jo jo greitis. D÷l išaugusio krovininių automobilių
skaičiaus padid÷jo automobilių mas÷ ir jų ašių apkrovos. Atsirado rimtų problemų d÷l transporto
kamščių, kuriuos suk÷l÷ asmeninių automobilių pagaus÷jimas ir padid÷jusi vežimo apimtis.
Did÷jant transporto priemonių skaičiui, augo jų į aplinką išmetamų teršalų kiekis ir keliamas
triukšmas, tod÷l buvo kenkiama netoli transporto infrastruktūros objektų gyvenančių žmonių
sveikatai. Viena iš pagrindinių Lietuvos miestų problemų taip pat buvo didel÷ tarša ir transporto
spūstys, kurios susidar÷ d÷l netinkamai panaudojamo miesto gatvių tinklo, per didel÷s
pagrindinių gatvių apkrovos, netinkamos urbanistin÷s struktūros.
Transporto priemonių eismas žvyrkeliais prisid÷jo prie aplinkos taršos smulkiosiomis dalel÷mis
didinimo ir dar÷ neigiamą poveikį gyvajai gamtai bei šalia žvyrkelių gyvenantiems žmon÷ms.
2000 m. buvo užbaigta vykdyti trimet÷ žvyrkelių asfaltavimo programa, o žvyrkelių dalis
valstybiniuose keliuose sumaž÷jo nuo 49 proc. iki 45 proc. Buvo prad÷ta vykdyti nauja žvyrkelių
asfaltavimo programa, tačiau d÷l l÷šų stokos jos įgyvendinimas nebuvo sklandus. 2003 m.
žvyrkelių dalis bendrajame valstybin÷s reikšm÷s kelių tinkle sudar÷ 41,3 proc.
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BPD rengimo laikotarpiu daugelio magistralinių ir krašto kelių dangos buvo stipriai
susid÷v÷jusios ir sunkiai atlaik÷ padid÷jusias apkrovas, o d÷l atsiradusių defektų kilo pavojus
eismo saugumui. Analizuojant eismo įvykių ir aukų skaičių, galima pasteb÷ti, kad nuo 1999 m.
iki 2003 m. eismo įvykių skaičius išliko didelis, o juose žuvusių žmonių skaičius, lyginant su ES
valstyb÷mis nar÷mis, taip pat buvo didelis: 1999 m. autoavarijose žuvusių asmenų skaičius siek÷
748, 2000 m. – 640, 2001 m. – 704, 2002 m. – 697, o 2003 m. – 709. 1999 m. Lietuvoje įvyko
6356 eismo įvykiai, 2000 m. – 5807, 2001 m. – 5971, 2002 m. – 6090, o 2003 m. – 5965. D÷l
didesnio leistino greičio valstybin÷s reikšm÷s keliuose autoavarijų padariniai buvo daug
skaudesni. Pagrindin÷s eismo įvykių priežastys buvo susijusios su leistino greičio viršijimu,
vairavimu apsvaigus nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų, neturint vairuotojo
pažym÷jimo ar praktin÷s vairavimo patirties.
Geležinkelių transportas ir infrastruktūra
Bendras Lietuvos geležinkelių tinklo ilgis 1999 m. siek÷ 1904,7 km, iš kurių 1782,7 km sudar÷
neelektrifikuoti keliai. 2003 m. Lietuvos geležinkelių ilgis siek÷ 1774 km, iš kurių 1652 km
sudar÷ neelektrifikuoti keliai. Didžioji linijų dalis buvo Rusijos standarto (1520 mm pločio
v÷ž÷), tik 22 km atkarpa nuo Lenkijos sienos iki Šeštokų buvo Europos standarto (1435 mm
pločio v÷ž÷). Svarbiausios Lietuvos geležinkelių linijos Šiaur÷s–Pietų ir Rytų–Vakarų kryptimis
buvo įtrauktos į transeuropinį geležinkelių tinklą. Lietuvos geležinkelių transporto sektorius
(kaip ir kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse), lyginant su moderniomis kitų ES valstybių narių
geležinkelio transporto sistemomis, buvo atsilikęs techniniu, ekonominiu, technologiniu ir
organizaciniu požiūriu. Pagrindinių linijų projektinis greitis siek÷ 120 km/h keleiviniams
traukiniams ir 100 km/h – krovininiams traukiniams, tačiau didžiojoje tinklo dalyje leistinas
greitis buvo ribojamas net iki 40 km/h. Tokių priemonių buvo imamasi d÷l to, kad geležinkelių
keliai buvo susid÷v÷ję ir reik÷jo esminio modernizavimo, o kai kurie jų netenkino išaugusių
apkrovos reikalavimų.5
Keleivių vežimo geležinkeliais apimtis nuolat maž÷jo: 1999 m. šia transporto priemone
keliavusių žmonių skaičius siek÷ 11,5 mln. asmenų, o 2003 m. šis rodiklis sumaž÷jo iki 7 mln.
Didžioji dalis keleivių buvo vežama vietiniais maršrutais: 1999 m. vietiniais maršrutais keliavo
10 mln. keleivių, o 2003 m. šis rodiklis sumaž÷jo iki 6 mln. Pagrindin÷s keleivių vežimo
geležinkeliais apimties sumaž÷jimo priežastys buvo susijusios su išaugusiais gyventojų
reikalavimais greičiui ir komfortui, kadangi Lietuvos geležinkelių charakteristikos ir techninis
bei moralinis keleivinių riedmenų nusid÷v÷jimas neleido didinti keleivinių traukinių greičio.
Kelion÷s geležinkeliu reikalavo didesnių laiko sąnaudų ir tapo nekonkurencingos lyginant su
kitomis transporto rūšimis (ypač kelių transportu).
Priešingai keleivių vežimo maž÷jimo tendencijai, BPD rengimo laikotarpiu nuolat augo krovinių
vežimo geležinkeliais apimtis: 1999 m. geležinkeliais buvo transportuota 28,3 mln. tonų, o 2003
m. – 43,4 mln. tonų krovinių. Pagrindin÷ priežastis, nul÷musi geležinkeliais gabenamų krovinių
apimties augimą, buvo Lietuvos ir kitų šalių, kurių kroviniai vežami per Lietuvos teritoriją,
ekonominis augimas. Pamin÷tina, kad apie 70 proc. krovinių į Klaip÷dos uostą buvo gabenama
geležinkeliais. Lietuvoje esantis geležinkelių tinklo tankumas tuo metu būtų leidęs gabenti iki 50
mln. tonų krovinių per metus, tačiau d÷l prastos geležinkelių infrastruktūros būkl÷s tokio masto
nebuvo įmanoma pasiekti (buvo būtina remontuoti b÷gius, modernizuoti signalizavimo ir
telekomunikacijos sistemas).

5

2004–2006 m. BPD.
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5 lentel÷. Krovinių ir keleivių gabenimas geležinkelių transportu
Metai
Geležinkeliais gabentų krovinių
kiekis, mln. t
Geležinkeliais pervežtų keleivių
skaičius, mln. žmonių

1999

2000

2001

2002

2003

28,3

30,7

29,1

36,6

43,4

11,5

8,8

7,7

7,2

7

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s.

BPD rengimo laikotarpiu aktualios buvo geležinkelių eismo saugumo problemos, kadangi d÷l
pasenusio geležinkelių riedmenų ūkio dažnai kildavo gaisrai, o d÷l nesaugių geležinkelio
pervažų jose žūstančių ir sužeistų žmonių skaičius augo. 2003 m. įvyko 106 geležinkelių eismo
įvykiai, kuriuose žuvo 33 žmon÷s, 23 asmenys buvo sužeisti. Detalesn÷ informacija apie
geležinkelio eismo įvykių ir juose žuvusių bei sužeistų žmonių skaičių pateikiama lentel÷je.
6 lentel÷. Geležinkelių eismo įvykių, juose žuvusių ir sužeistų žmonių skaičius
Metai
Eismo
Eismo
Eismo
D÷l eismo
Eismo
D÷l eismo
įvykių
įvykių
įvykiuose
įvykių
įvykiuose
įvykių
skaičius geležinkelių
žuvusių
geležinkelių
sužeistų
geležinkelių
pervažose
žmonių
pervažose
žmonių
pervažose
skaičius
skaičius
žuvusių
skaičius
sužeistų
žmonių
žmonių
skaičius
skaičius
2000
111
1
2001
93
2002
112
16
21
1
20
5
2003
106
22
33
4
23
12
Iš viso:
422
38
55
5
43
17
Šaltinis: Susisiekimo ministerijos pateikta informacija.

Vandens transportas ir infrastruktūra
Klaip÷dos uostas užima svarbią strateginę vietą Lietuvos ekonomikoje ir yra labiausiai į šiaurę
nutolęs neužšąlantis Baltijos jūros uostas. Šis uostas yra svarbus IXB transporto koridoriaus
mazgas, jungiantis Rytų–Vakarų krypties kelius bei įtrauktas į TEN-T tinklą. 2000 m. į
Klaip÷dos valstybinį jūrų uostą atplaukusių laivų skaičius siek÷ 7253, o 2003 m. jų skaičius
išaugo iki 7731. BPD rengimo laikotarpiu Klaip÷dos uoste ir Būting÷s terminale perkrautų
krovinių kiekis išaugo nuo 15,6 mln. tonų 1999 m. iki 31,9 mln. tonų 2003 m.
BPD rengimo laikotarpiu Klaip÷dos valstybiniame jūrų uoste vyko intensyvūs modernizavimo
darbai, tačiau dalis uosto infrastruktūros vis tiek neatitiko šiuolaikinių reikalavimų: buvo būtina
rekonstruoti krantines ir statyti naujas, rekonstruoti ir pl÷sti uosto geležinkelį, gilinti uosto
dugną. 2002 m. užbaigtas Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto vartų rekonstrukcijos projektas ir
įplaukos kanalas išgilintas iki 14,5 m, tačiau Klaip÷dos uosto gylis vis tiek dar yra mažesnis už
kai kurių konkuruojančių jūrų uostų. Be to, Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto sąveika su kelių ir
geležinkelių tinklais buvo neišpl÷tota, tai mažino uosto pralaidumą ir krovinių pristatymo greitį.
2002 m. buvo patvirtinta Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto veiklos strategija iki 2010 metų, tačiau
joje nenumatytos strategin÷s uosto pl÷tros kryptys.6

6

Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategijos įgyvendinimo 2003–2004 m. ataskaita, 2005 m. birželis.
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7 lentel÷. Klaip÷dos valstybiniame
atvykusių/išvykusių keleivių skaičius
Metai
Klaip÷dos valstybiniame jūrų
uoste perkrautų krovinių kiekis,
mln. t
Klaip÷dos valstybiniame jūrų
uoste ir Būting÷s terminale
perkrautų krovinių kiekis, mln. t
Perkrautų konteinerių skaičius,
TEU
Perkrautų
kelių
transporto
priemonių skaičius
Atvykusių/išvykusių
keleivių
skaičius, tūkst. asmenų

jūrų

1999

uoste

perkrautų

krovinių

kiekis

2000

2001

2002

2003

19,2

17,3

19,7

21,2

15,6

22,7

22,3

25,8

31,9

-

39 955

51 675

71 609

118 336

-

106 281

124 769

125 872

150 910

-

105,7

101,2

107,2

135

ir

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s.

Klaip÷dos valstybinis jūrų uostas naudojamas ir turizmo reikm÷ms. Statistiniai duomenys7
iliustruoja, kad BPD rengimo metu keleivių srautai Klaip÷dos valstybiniame jūrų uoste augo,
tačiau jiems dar sparčiau did÷ti trukd÷ nepakankama paslaugų kokyb÷, mažas keleivinių linijų
skaičius, specializuoto keleivių terminalo nebuvimas Klaip÷dos uoste ir teikiamų paslaugų
nepritaikymas neįgaliųjų reikm÷ms.
Lietuvos vidaus vandenų sistemos kelių ilgis 2000 m. siek÷ 833 km, o 2003 m. – 902 km, tačiau
tik 280 km iš vidaus vandenų kelių buvo naudojami keleiviams ir kroviniams gabenti. Lietuvos
vidaus vandenys bendrojoje transporto sistemoje nebuvo labai svarbūs d÷l trumpo navigacijos
laikotarpio, mažo gylio, žemo infrastruktūros techninio lygio, sezonin÷s laivybos, pasenusių
laivų, nepritaikytų gabenti įvairių rūšių kroviniams ir keleiviams.
8 lentel÷. Krovinių ir keleivių vežimas vidaus vandenų transportu
Metai
1999
2000
2001
Vidaus vandenų transportu gabentų
krovinių kiekis, tūkst. t
Vidaus vandenų transportu gabentų
keleivių skaičius, mln. žmonių

2002

2003

796,7

852,4

543,3

515

645

1,7

1,2

1,3

2,8

1,9

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s.

Viena iš prioritetinių vidaus vandenų kelių perspektyvų buvo turizmo pl÷tojimas, kadangi vidaus
vandenų transportas yra ekonomiškas, ekologiškai švarus ir saugus, lyginant su kitomis
transporto priemon÷mis, tačiau turizmo potencialą turinčios vietos – Kauno žiemos uostas,
Kauno keleivių prieplauka, Kauno marių keleivių prieplauka, Nidos prieplauka – neatitiko
šiuolaikinių reikalavimų, o jų infrastruktūra – neišpl÷tota. Tai užkirto kelią aktyviam keleivin÷s
laivybos ir kaimo turizmo pl÷tojimui bei neskatino susisiekimo vidaus vandenų keliais.

Oro transportas ir infrastruktūra
Lietuvoje yra 4 oro uostai, iš kurių trys (Vilniaus, Kauno ir Palangos) yra įtraukti į TEN-T tinklą.
Planuojant BPD paramą buvo atsižvelgta į tai, kad oro transporto sritis Lietuvoje sparčiai pl÷t÷si,
7

2000 m. jūrų transportu atvykusių ir išvykusių keleivių skaičius siek÷ 105,7 tūkst., 2001 m. – 101,2 tūkst., 2002 m.
– 107,2 tūkst., o 2003 m. – 135 tūkst. asmenų.
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augo gabenamų keleivių ir krovinių srautai. 2000 m. oro transporto gabentų krovinių ir pašto
siuntų kiekis siek÷ 12,4 tūkst. tonų, o 2003 m. – 13 tūkst. tonų.
9 lentel÷. Keleivių ir krovinių srautas oro uostuose
Metai
1999
2000
Krovinių srautas oro uostuose,
tūkst. t
Keleivių srautas oro uostuose,
tūkst. žmonių

2001

2002

2003

-

12,4

14,6

14,1

13

-

580,9

650,8

701,6

792,6

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s.

Sparčiai augant keleivių ir krovinių srautams, neišpl÷toti oro uostų infrastruktūros elementai
ribojo tolesnę jų pl÷trą. Dauguma oro uostų statinių ir įrenginių, susijusių su skrydžių saugos
užtikrinimu, buvo morališkai ir fiziškai pasenę, tod÷l oro uostai negal÷jo kokybiškai aptarnauti
augančio keleivių srauto. Galima teigti, kad esmin÷s Lietuvos oro uostų problemos buvo
susijusios su oro uostų techninio paj÷gumo nepakankamumu, kadangi d÷l nesudarytų tinkamų
keleivių aptarnavimo sąlygų ir kroviniams gabenti netinkamos infrastruktūros jie nebuvo
konkurencingi tarptautin÷je rinkoje.
Apibendrinant Lietuvos transporto sektoriaus būklę iki 2004 m., galima nubraižyti sektoriaus
„problemų medį“ (1 pav.) ir reziumuoti:
1 pav. Transporto sektoriaus problemų medis
Nepakankamai išpl÷tota transporto infrastruktūra ir neužtikrinta tinkama transporto
paslaugų kokyb÷
Nepakankamai geros
eismo
sąlygos
keliuose ir
gatv÷se

Nepakankamai
užtikrintas
eismo
saugumas

Pasenusi
geležinkelių
infrastruktūra

Nepakankamai
išpl÷tota
Klaip÷dos
valstybinio jūrų
uosto ir vidaus
vandens kelių
infrastruktūra

Šiuolaikinių
reikalavimų
neatitinkanti
oro uostų
infrastruktūra

Neišpl÷totas
multimodalinio
transporto
tinklas

1. Nors Lietuvos kelių ilgis buvo pakankamas, tačiau jų technin÷ būkl÷ negal÷jo patenkinti
did÷jančių eismo poreikių: augo transporto priemonių parkas, eismo intensyvumas ir
vežimo apimtis, o tai l÷m÷ blog÷jančias eismo saugos sąlygas, did÷jančias laiko sąnaudas
ir neigiamą transporto poveikį aplinkai. Lietuvoje autoavarijose žūdavo dvigubai daugiau
žmonių nei ES.
2. D÷l nepakankamų geležinkelių paj÷gumų ir pasenusio riedmenų ūkio nebuvo
užtikrinamos optimalios krovinių vežimo apimtys (esamas geležinkelių tinklo tankumas
leido per metus vežti daugiau krovinių). Eismo saugos priemonių stoka neleido užtikrinti
pakankamo geležinkelių eismo saugos lygio, o d÷l daugelyje ruožų ribojamo greičio
did÷jo traukiniais keliaujančių žmonių laiko sąnaudos. D÷l nepakankamos keleivių
aptarnavimo kokyb÷s geležinkeliais važiuojančių asmenų skaičius nuolat maž÷jo.
3. D÷l šiuolaikinių reikalavimų neatitinkančios Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto
infrastruktūros, nepakankamai išpl÷totos sąveikos su kitomis transporto rūšimis nebuvo
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pakankamai išnaudojamas krovinių gabenimo jūrų transportu potencialas. Klaip÷dos
valstybinio jūrų uosto infrastruktūra nebuvo pritaikyta keleiviams aptarnauti, kadangi
trūko specialių keleivinių linijų, nebuvo užtikrinama pakankama paslaugų teikimo ir
keleivių aptarnavimo kokyb÷, o tai užkirto kelią turizmo pl÷trai.
4. D÷l vientiso vidaus vandenų tinklo (Kaunas – Klaip÷da) nebuvimo, pasenusios ir
šiuolaikinių reikalavimų neatitinkančios infrastruktūros bei turizmo potencialą turinčių
vietų nepanaudojimo vidaus vandenų svarba bendroje transporto sistemoje buvo menka, o
jais gabenamų krovinių ir keleivių skaičius nuolat maž÷jo.
5. Šiuolaikinių reikalavimų neatitinkanti oro uostų infrastruktūra ribojo tolesnę jų pl÷trą,
kadangi oro uostai nesugeb÷jo efektyviai aptarnauti augančių keleivių ir krovinių srautų.
D÷l nepakankamo finansavimo oro uostuose buvo užtikrinti tik privalomi aviacijos
saugumo ir skrydžių saugos reikalavimai. Prasta keleivių aptarnavimo kokyb÷ ir
nepakankamos galimyb÷s aptarnauti augančius krovinių srautus stabd÷ Lietuvos oro
uostų konkurencingumo augimą tarptautin÷je rinkoje.
6. Nepaisant did÷jančių tarptautin÷mis magistral÷mis gabenamų krovinių srautų, Lietuvoje
nebuvo sukurta atitinkama infrastruktūra ir įsteigti viešieji logistikos centrai,
prisidedantys prie multimodalinio transporto tinklo pl÷tros. D÷l didelių investicijų į
transporto infrastruktūrą poreikio buvo steigiami privatūs, vieną transporto rūšį
(daugiausia kelių transportą) aptarnaujantys ir ribotas logistikos paslaugas teikiantys
logistikos centrai. Viešųjų logistikos centrų nebuvimas apsunkino kelių, geležinkelių, o
atskirais atvejais – oro ir vandens transporto paslaugų integravimo į vieningą sistemą
galimybes.8
Atsižvelgiant į įvardintas transporto sektoriaus problemas iki 2004 m. buvo parengta 2004–2006
m. BPD prioriteto „Socialin÷s ir ekonomin÷s infrastruktūros pl÷tra“ 1.1 priemon÷ „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s gerinimas“, kurios uždaviniai buvo nukreipti į
įvardintų problemų sprendimą. Kartu šioms problemoms spręsti buvo naudojama ir Sanglaudos
fondo parama9, Europos investicinio banko lengvatin÷s paskolos, nacionalinio biudžeto l÷šos.

8

2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa, 2007 m. liepa.
Sanglaudos fondo l÷šos teikiamos projektams kelių, geležinkelių transporto pl÷tros, vandens ir oro uostų transporto
infrastruktūros pl÷tros srityse; taip pat intermodalinių terminalų, logistikos centrų kūrimui. Be to, fondo l÷šos taip
pat gali būti skiriamos kaip technin÷ parama, tokiu būdu užtikrinant tinkamą projektų kokybę. BPD ir Sanglaudos
fondo paramos transportui takoskyra: projekto vert÷ (Sanglaudos fondo l÷šomis remiami didel÷s apimties transporto
sektoriaus projektai – daugiau nei 10 mln. eurų vert÷s) ir bendrasis interesas (remiami projektai, susiję su
transeuropinio transporto tinklo pl÷tra). Per 2004–2006 m. laikotarpį transporto sektoriui iš Sanglaudos fondo skirta
didesn÷ parama nei iš ERPF – 1080,63 mln. Lt.
9
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2.2. BPD 1.1 priemonės uždaviniai, investicijos ir įtaka Lietuvos transporto
problemų sprendimui
Šalies ekonomikos augimas neįmanomas be veiksmingos transporto sistemos ir reikiamos jos
infrastruktūros, tod÷l BPD 1.1 priemon÷s tikslas buvo sudaryti palankias sąlygas Lietuvos
ekonomikos pl÷trai, sukuriant šiuolaikišką bendrą transporto sistemą, savo techniniais
parametrais ir teikiamų paslaugų kokybe atitinkančią ES valstybių narių (senbuvių) lygį ir
integruotą į ES transporto sistemą. Siekiant šio tikslo, BPD 1.1 priemon÷je išskirtos šešios
investavimo sritys – geležinkeliai, keliai, oro uostai, uostai, vandenų keliai ir miesto
transportas10. Panaudojant BPD subsidijas buvo įgyvendinti 79 projektai (21 valstybin÷s
reikšm÷s projektas ir 58 vietin÷s reikšm÷s projektai, kuriems skirta daugiau nei 641 mln. Lt BPD
l÷šų, iš jų – daugiau nei 502 mln. Lt iš ERPF. Bendrojo finansavimo l÷šos sudar÷ apie 139 mln.
Lt. Kaip buvo pažym÷ta 2007 m. atliktame BPD 1.1 priemon÷s vertinime11, įgyvendinant BPD
transporto sektorius pirmavo pagal ES struktūrin÷s paramos l÷šų įsisavinimo mastą, kadangi
šiame sektoriuje įgyvendinamų projektų rezultatai buvo aiškiai apibr÷žti, o atsakingos
institucijos tur÷jo panašių investicinių projektų strateginio planavimo ir įgyvendinimo bei
priežiūros įgūdžius.
BPD projektai, vykdyti Lietuvos transporto sektoriaus pl÷tros srityje, atitiko 2001 m. Europos
Komisijos paskelbtoje Baltojoje knygoje „Europos transporto politika 2010 metams: laikas
spręsti“ įvardintas esmines bendros transporto politikos kryptis.12 Dokumente buvo numatytos ne
tik priemon÷s, kurių turi būti imamasi ES lygiu, bet ir reformos, kurias transporto srityje tur÷tų
įgyvendinti valstybių narių nacionalin÷s ir vietin÷s valdžios institucijos. Baltojoje knygoje
teigiama, kad ES transporto politikos prioritetai yra geležinkelių kaip patrauklios transporto
priemon÷s „atgaivinimas“, kelių transporto sektoriaus infrastruktūros gerinimas, susisiekimo
jūros ir vidaus vandenų transportu skatinimas, subalansuotos oro transporto sistemos pl÷tros
užtikrinimas ir neigiamo oro transporto priemonių poveikio aplinkai mažinimas, multimodalinio
transporto tinklo pl÷tojimas, eismo saugumo priemonių keliuose diegimas, transeuropinių
transporto tinklų kūrimas, miesto transporto infrastruktūros pl÷tojimas, vartotojų teisių
užtikrinimas, naujų technologijų taikymas, siekiant užtikrinti didesnį transporto sistemos
efektyvumą, tinkamo transporto sektoriaus finansavimo modelio pasirinkimas. Tokios
investicin÷s krypties laikytasi ir BPD.
Pagal BPD 1.1 priemonę buvo finansuojamos visos transporto šakos, tačiau, atsižvelgiant į BPD
strategijoje identifikuotas pagrindines Lietuvos transporto sistemos problemas, didžiausios
investicijos buvo skirtos kelių, geležinkelių ir miesto transporto pl÷trai (10 lentel÷). Šiuose
10

Priemon÷je numatytos 6 remiamos veiklos sritys: (1) valstybin÷s reikšm÷s transporto infrastruktūros techninių
parametrų gerinimas, rekonstravimas ir statyba (keliai, geležinkeliai, jūrų transportas, vidaus vandenų transportas, oro
uostai), jos funkcionavimo užtikrinimas; (2) aplinkosauginių ir eismo saugos priemonių diegimas, tarp jų geležinkelio
sankryžų rekonstravimas ir statyba; (3) keleivių terminalų ir jų prieigų rekonstravimas; (4) multimodalinio transporto
pl÷tra. Transporto infrastruktūros sukūrimas logistikos centrams steigtis; (5) vietin÷s reikšm÷s kelių rekonstravimas ir
pl÷tra. Transporto infrastruktūros gerinimas miestuose, miesto eismo valdymo sistemų diegimas ir viešojo transporto
paslaugų kokyb÷s gerinimas. Dviračių ir p÷sčiųjų takų rekonstravimas bei tiesimas; (6) transporto infrastruktūros
projektų galimybių studijų ir technin÷s dokumentacijos rengimas.
11
VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“. ES struktūrinių fondų panaudojimo transporto
sektoriuje vertinimas ir rekomendacijos 2007–2013 m. ES paramos laikotarpio programavimui, atliktas Susisiekimo
ministerijos užsakymu, 2007 m. birželis.
12
Commission of the European Communities, White Paper „European Transport Policy for 2010: Time to Decide“.
COM(2001) 370 final.
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sektoriuose buvo aiškus funkcijų ir atsakomyb÷s pasidalijimas tarp institucijų, o tai leido
efektyviau įgyvendinti transporto sektoriaus projektus. Pagrindiniai paramos gav÷jai (Lietuvos
automobilių kelių direkcija, AB „Lietuvos geležinkeliai“) tur÷jo administracinių įgūdžių,
reikalingų ES struktūrinių fondų l÷šomis finansuojamiems projektams įgyvendinti. Kitoms
transporto sritims – multimodaliniam transportui, viešajam transportui ir uostams – buvo skirta
mažiau d÷mesio. 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu buvo įgyvendintas tik vienas
valstybinio jūrų uosto pl÷tros projektas, kadangi numatyta panašias veiklas vykdyti privataus
finansavimo l÷šomis. Miestų viešojo transporto priemonių modernizavimas 2004–2006 m.
laikotarpiu nebuvo įtrauktas į remtinų veiklų sąrašą, o paramą multimodalinio transporto pl÷trai
sustabd÷ nesukurta teisin÷ baz÷ viešųjų logistikos centrų steigimui ir tebevykstantys svarstymai
d÷l tinkamiausio ir efektyviausio šių centrų valdymo modelio.
10 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s l÷šų paskirstymas pagal intervencijos sritis
Intervencijos kodas
geležinkeliai
keliai
oro uostai
uostai
vandenų keliai
miesto transportas

%
22%
43%
8%
2%
2%
23%

Skirta parama, mln. Lt
140,46
273,81
48,16
15,24
10,11
153,66

Šaltinis: SFMIS, 2009 m. spalis.

Tačiau lyginant, kaip 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu kitose ES šalyse pasiskirst÷
ERPF parama transporto sektoriuje (2 pav.), matyti, kad įgyvendinant BPD Lietuvoje buvo
užtikrintas didesnis investicijų į skirtingas transporto sektoriaus šakas balansas. Didžioji dalis
ERPF l÷šų kitose šalyse atiteko išskirtinai kelių infrastruktūrai.
2 pav. 2000–2006 m. programavimo laikotarpio ERPF l÷šų transporto sektoriuje pasiskirstymas
tarp investicinių sričių
100%

80%

60%

Other
Rail
All roads

40%

20%

0%
AT BE CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE

IT LT LU LV MT NL PL PT SE SI SK UK

Šaltinis: DG Regio. Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 co-financed by the European
Fund for Regional Development (Objective 1 and 2). Work Package 5a: Transport, 2009 October.
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Kelių transporto infrastruktūra
Kelių transporto infrastruktūros pl÷trai buvo skirtas pirmasis BPD 1.1 priemon÷s uždavinys –
tobulinti eismo sąlygas keliuose ir gatv÷se, didinti eismo saugumą ir mažinti neigiamą transporto
poveikį aplinkai. Pagal šią priemonę kelių infrastruktūrai rekonstruoti skirta parama siek÷ 273,81
mln. Lt ir sudar÷ 43 proc. visų pagal BPD 1.1 priemonę numatytų l÷šų; miesto transporto pl÷trai
buvo skirta 153,6 mln. Lt, t. y. 24 proc. visų numatytų l÷šų. Jas panaudojant, buvo tiesiamos bei
rekonstruojamos gatv÷s ir keliai, asfaltuojami žvyrkeliai, diegiamos saugos ir aplinkos apsaugos
priemon÷s, miestų ir miestelių prieigose pertvarkomos sankryžos ir įrengiamos kelių lygių
sankryžos bei p÷sčiųjų per÷jimai.
Šios BPD investicijos prisid÷jo prie kelių transporto infrastruktūros būkl÷s ger÷jimo Lietuvoje.
2004 m. automobilių kelių ilgis Lietuvoje siek÷ 79,3 tūkst. km (valstybin÷s reikšm÷s kelių ilgis –
21,3 tūkst. km), o 2008 m. – 81 tūkst. km. (valstybin÷s reikšm÷s kelių ilgis – 21,3 tūkst. km).
Valstybin÷s reikšm÷s kelių su patobulinta danga lyginamasis svoris visame valstybin÷s reikšm÷s
kelių ilgyje išaugo nuo 59,4 proc. 2004 m. iki 64,07 proc. 2008 m. 2004–2008 m. žvyrkelių dalis
valstybin÷s reikšm÷s kelių tinkle sumaž÷jo nuo 40,6 proc. iki 35,93 proc.13 Būtent prie pastarojo
rezultato 0,5 proc. prisid÷jo BPD parama, nes vykdant Lietuvos kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos projektus buvo išasfaltuota 259,8 km žvyrkelių.
11 lentel÷. Automobilių kelių ilgis Lietuvoje
2004
2005
Automobilių kelių ilgis, km
Automobilių kelių su danga
ilgis
Automobilių kelių su
patobulinta danga ilgis
Žvyro kelių ilgis

2006

2007

2008

79 331

79 497

79 984

80 715

81 030

69 772

70 549

70 935

71 301

71 563

22 031

22 412

22 707

23 008

23 676

47 741

48 137

48 228

48 293

47 887

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s.

2004–2008 m. kelių transporto priemon÷mis gabentų krovinių kiekis išaugo nuo 51,4 mln. tonų
iki 59,4 mln. tonų. Daugiausia krovinių keliais buvo pervežta 2007 m., kai šis rodiklis pasiek÷
62,1 mln. tonų. Kelių transporto priemon÷mis keliaujančių žmonių skaičius taip pat nuolat augo:
2004 m. jis siek÷ 430 mln. keleivių, o 2008 m. – 468,3 mln., tod÷l šie keleiviai, naudodamiesi
patobulinta infrastruktūra, jau pajuto investicijų naudą.
2004–2008 m. laikotarpiu kelių transporto priemonių skaičius nuolat did÷jo: 2004 m. šalyje buvo
įregistruota 1,5 mln. transporto priemonių (iš kurių – 1,2 mln. individualių automobilių), o 2008
m. – 1,9 mln. transporto priemonių (iš kurių – 1,5 mln. individualių automobilių). Augantis kelių
transporto priemonių skaičius lemia greitesnį kelio dangos nusid÷v÷jimą, transporto grūsčių
problemas ir kelia pavojų eismo saugumui, tod÷l, atsižvelgiant į šias tendencijas ir siekiant
užtikrinti neigiamo poveikio bei galimos rizikos kontrolę, būtina skatinti eismo saugos iniciatyvų
įgyvendinimą ir eismo saugos priemonių diegimą. 2005 m. buvo patvirtinta Valstybin÷ saugaus
eismo automobilių keliais 2005–2010 m. programa14. Suaktyvinus saugų eismą gerinančių
priemonių įgyvendinimą, eismo įvykių ir juose nukent÷jusių žmonių skaičius maž÷jo. 2008 m.
žuvusiųjų keliuose skaičius, lyginant su 2007 m., sumaž÷jo nuo 740 iki 499 asmenų. Kelių eismo
dalyvius atsakingiau elgtis privert÷ administracin÷s atsakomyb÷s sugriežtinimas už kelių eismo
taisyklių pažeidimus, už saugų eismą atsakingų institucijų bendras darbas, padid÷jęs visuomen÷s
13
14

Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategijos įgyvendinimo 2008 m. ataskaita, 2009 m. birželis.
Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 759.
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bei žiniasklaidos aktyvumas teikiant informaciją apie saugų eismą, teigiamos įtakos tur÷jo ir
BPD investicijos į eismo saugos priemonių diegimą.
12 lentel÷. Eismo įvykių, juose sužalotų ir žuvusių žmonių skaičius
Metai
Kelių eismo
įvykių
skaičius
Sužeistųjų
skaičius
Žuvusiųjų
skaičius

2000
5807

2001
5972

2002
6091

2003
5965

2004
6357

2005
6772

2006
6588

2007
6448

2008
4799

6960

7103

7428

7266

7862

8467

8252

8043

5822

641

706

697

709

752

773

760

740

499

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s.

Galima daryti išvadą, kad BPD 1.1 priemon÷s investicijos prisid÷jo prie kelių transporto
infrastruktūros modernizavimo ir eismo sąlygų keliuose bei gatv÷se pagerinimo, kelių transportu
vežamų krovinių ir keleivių srautų išaugimo, eismo saugumo padid÷jimo bei neigiamo transporto
poveikio aplinkai sumažinimo. Kiekybiškai šių ind÷lių apskaičiuoti neįmanoma, nes, viena
vertus, kelių transporto problemos buvo sprendžiamos naudojant ir kitus finansavimo šaltinius,
antra vertus, tokius rodiklius kaip krovinių srautų augimas labiausiai l÷m÷ Lietuvos įstojimas į
ES ir BPD programavimo laikotarpiu augusi šalies ekonomika.
Geležinkelių transporto infrastruktūra
Antrasis BPD 1.1 priemon÷s uždavinys buvo susijęs su geležinkelių infrastruktūros pl÷tra ir
modernizavimu, numatant didinti geležinkelių paj÷gumą, skatinti prekių ir krovinių vežimą
geležinkeliais, gerinti traukinių keleivių aptarnavimo kokybę. Geležinkelių transportui skirtos
l÷šos sudar÷ 22 proc. visos transporto sektoriui pagal BPD 1.1 priemonę numatytos ES paramos
ir siek÷ 140,46 mln. Lt. Įgyvendinant BPD finansuojamus projektus, buvo rekonstruojami ir
modernizuojami geležinkelių b÷giai, diegiamos saugos priemon÷s, rekonstruojamos geležinkelių
stotys, didinamas geležinkelių paj÷gumas. BPD įgyvendinimo laikotarpiu geležinkelių transportu
gabenamų krovinių apimtis nuolat augo: 2004 m. geležinkeliais transportuotų krovinių kiekis
siek÷ 45,5 mln. tonų, o 2008 m. – 54,9 mln. tonų. Prie šio augimo prisid÷jo BPD l÷šomis atliktas
geležinkelių technologinių parametrų gerinimas, riedmenų automatin÷s kontrol÷s prietaisų
modernizavimas, geležinkelio pervažų rekonstrukcija, geležinkelių mazgo, jungiančio IXB
transporto koridorių su Klaip÷dos valstybiniu jūrų uostu, pl÷tojimas. Įgyvendintos geležinkelių
infrastruktūros modernizavimo priemon÷s taip pat prisid÷jo prie BPD 1.1 priemon÷s penktojo
uždavinio – pl÷toti multimodalinio transporto tinklą Lietuvoje – įgyvendinimo, nes geležinkelių
pl÷trą buvo stengiamasi suderinti su Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto pl÷tra, integruojant
skirtingų transporto rūšių paslaugas.
Kita vertus, geležinkeliais vežamų keleivių skaičius BPD įgyvendinimo laikotarpiu nuolat
maž÷jo: 2004 m. geležinkeliais keliavusių asmenų skaičius siek÷ 6,9 mln., o 2008 m. sumaž÷jo
iki 5 mln. Daugiausia keleivių buvo vežta vidaus linijomis: 2004 m. vidaus linijomis keliavusių
žmonių skaičius siek÷ 5,9 mln., o 2008 m. sumaž÷jo iki 4 mln. keleivių. Nepaisant to, kad BPD
l÷šomis modernizuojant Kauno ir Vilniaus geležinkelio stotis buvo patobulinta geležinkelių
infrastruktūra ir pagerinta keleivių aptarnavimo kokyb÷, įgyvendinti projektai nepaskatino
aktyvesnio žmonių keliavimo geležinkeliais. D÷l nepakankamai spartaus geležinkelio linijų
modernizavimo daug kur išliko greičio apribojimai, kurie ilgino kelion÷s laiką, mažino jos
komfortą ir vert÷ gyventojus rinktis patogesnes transporto priemones (ypač kelių transporto).
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Pamin÷tina, kad BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis gana s÷kmingai buvo sprendžiamos geležinkelių
eismo saugumo problemos. Įgyvendinus riedmenų automatin÷s kontrol÷s modernizavimo
projektus ir rekonstravus geležinkelio pervažas, pavyko sumažinti eismo įvykiuose žūstančių
žmonių skaičių. 2006 m. įvyko net 162 eismo įvykiai, o juose sužeistų žmonių skaičius siek÷ 49.
Per kitus dvejus metus, įgyvendinus BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis finansuotus projektus,
geležinkelių eismo įvykių ir juose žuvusių bei sužeistų žmonių skaičius ženkliai sumaž÷jo (13
lentel÷).
13 lentel÷. Geležinkelių eismo įvykių, juose žuvusių ir sužeistų žmonių skaičius
Metai

Eismo
įvykių
skaičius

Eismo
įvykių
geležinkelių
pervažose
skaičius

Eismo
įvykiuose
žuvusių
žmonių
skaičius

2004
2005
2006
2007
2008

99
104
162
83
68

11
15
21
13
19

31
33
49
36
40

D÷l eismo
įvykių
geležinkelių
pervažose
žuvusių
žmonių
skaičius
4
10
8
6
6

Eismo
įvykiuose
sužeistų
žmonių
skaičius

28
16
23
13
13

D÷l eismo
įvykių
geležinkelių
pervažose
sužeistų
žmonių
skaičius
11
5
8
7
4

Šaltinis: Statistikos departamento prie LR Vyriausyb÷s leidinys „Transportas ir ryšiai“.

Vandenų transporto infrastruktūra
Trečiasis BPD 1.1 priemon÷s uždavinys – didinti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto krovinių ir
keleivių srautus, sukurti bendrą vidaus vandenų kelių sistemą keleiviams ir kroviniams gabenti –
buvo susijęs su siekiais padidinti šiauriausio neužšąlančio Baltijos jūros uosto privalumus ir
išnaudoti Lietuvos kaip tranzito ir turizmo valstyb÷s potencialą. Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto
modernizavimui skirta parama sudar÷ vos 2 proc. visų pagal BPD šiam sektoriui skirtų l÷šų ir
siek÷ 15,24 mln. Lt. Šiomis l÷šomis buvo modernizuojamos geležinkelių linijos, kuriomis
Klaip÷dos valstybinį jūrų uostą pasiekia apie 70 proc. atgabenamų krovinių. Galima teigti, kad
investicijos į sąveikos su kitomis transporto priemon÷mis gerinimą prisid÷jo prie Klaip÷dos
uosto krovos apimties išaugimo: 2004 m. uoste buvo perkrauta 20,2 mln. tonų krovinių, o 2008
m. šis rodiklis padid÷jo iki 29,8 mln. tonų. Tačiau d÷l projekto neišbaigtumo nebuvo
įgyvendintas BPD priede numatytas kruizinių laivų terminalo infrastruktūros pl÷tros projektas,
tod÷l Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto problema d÷l neužtikrinamos keleivių aptarnavimo
kokyb÷s BPD l÷šomis nebuvo išspręsta. Jūrų transportu keliaujančių keleivių srautai liko maži:
nors 2004 m. jūrų transportu keliavusių žmonių skaičius siek÷ 132,9 tūkst. asmenų, o 2008 m. –
226,1 tūkst., tačiau, lyginant su kitomis transporto priemon÷mis, jūrų transportu pervežamų
keleivių skaičius 2008 m. nesudar÷ net 1 proc. visomis transporto priemon÷mis pervežtų keleivių
skaičiaus. Valstyb÷s kontrol÷15 yra pažym÷jusi, kad Klaip÷dos uostas neturi vieningos ilgalaik÷s
uosto pl÷tros programos, o kai kurie strateginiai uosto pl÷tros dokumentai n÷ra tinkamai įteisinti,
l÷šos į uosto infrastruktūrą investuojamos ne visada tikslingai, n÷ra pakankamo uosto pl÷tros
subalansavimo – Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto krovinių gabenimo potencialas yra sparčiai
pl÷tojamas, tačiau projektų, susijusių su uosto pritaikymu keleivių reikm÷ms, trūksta. Valstyb÷s
kontrol÷ taip pat pabr÷ž÷, kad strategin÷s vizijos ir sprendimų stoka Klaip÷dos valstybinio jūrų

15

Valstyb÷s kontrol÷. Valstybinio audito ataskaita „Investicijų Klaip÷dos valstybiniame jūrų uoste vertinimas“.
2006 m. geguž÷s 13 d. Nr. VA-2020-23-8.

29

2004–2006 m. ES struktūrin÷s paramos poveikio Lietuvos transporto sektoriui vertinimas:
galutin÷ vertinimo ataskaita

uosto atžvilgiu tur÷jo neigiamos įtakos BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis finansuojamų projektų
realizavimui.
Vidaus vandenų transporto pl÷trai skirtos paramos l÷šos sudar÷ 2 proc. visų pagal BPD 1.1
priemonę skirtų l÷šų ir siek÷ 10,1 mln. Lt. Siekiant didinti vidaus vandenų kelių populiarumą,
buvo numatyta sukurti vieningą vidaus vandenų kelių sistemą kroviniams ir keleiviams gabenti.
Už skirtas paramos l÷šas buvo parengta vieningos vandenų kelių sistemos sutvarkymo galimybių
studija ir atlikti reikalingi darbai. Per analizuojamą laikotarpį vidaus vandenų transportu
keliaujančių žmonių skaičius išaugo nuo 1,9 mln. keleivių 2004 m. iki 2,3 mln. 2008 m., o
vidaus vandenų keliais gabenamų krovinių apimtis padid÷jo nuo 621 tūkst. tonų 2004 m. iki
988,5 tūkst. tonų 2008 m. Tačiau BPD 1.1 priemon÷ šiems teigiamiems pokyčiams netur÷jo
jokios įtakos, nes vienintelis VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos įgyvendintas infrastruktūros
pl÷tros projektas16 buvo užbaigtas 2008 m. pabaigoje, tod÷l jo rezultatų poveikį vandenų kelių
transporto rodikliams reik÷s vertinti v÷liau.
Pasteb÷tina, kad BPD įgyvendinimo metu nebuvo parengtos Vidaus vandens kelių vystymo
strategijos. Sektorinių dokumentų nebuvimas stabdo vidaus vandenų laivyno ir infrastruktūros
pl÷trą bei sprendimų, susijusių su šalies vidaus vandenų integracija į Europos vidaus vandenų
kelius, pri÷mimą,17 o projektų įgyvendinimas be ilgalaik÷s pl÷tros vizijos kelia neefektyvaus l÷šų
panaudojimo riziką.
Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad esmin÷s Lietuvos vidaus vandenų kelių problemos,
susijusios su krovinių ir keleivių gabenimu, BPD l÷šomis nebuvo išspręstos.
Oro transporto infrastruktūra
Ketvirtasis BPD 1.1 priemon÷s uždavinys buvo susijęs su skrydžių saugos ir saugumo
tarptautiniuose oro uostuose užtikrinimu bei keleivių aptarnavimo kokyb÷s gerinimu. Pagal šią
priemonę oro uostams buvo skirta 48,1 mln. Lt, t. y. 8 proc. visos transporto sektoriui pagal BPD
1.1 priemonę numatytos paramos. Pasinaudojant skirtomis l÷šomis, buvo atlikti Palangos ir
Vilniaus oro uostų perimetro aptv÷rimo projektai, modernizuoti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro
uostų kilimo ir tūpimo takai, įdiegtos aviacijos saugos priemon÷s. Buvo siekiama pagerinti
šiuolaikinių reikalavimų neatitinkančią oro uostų infrastruktūrą, užtikrinti aviacijos saugumo ir
skrydžių saugos reikalavimus, kurie d÷l skirtingo finansavimo oro uostuose nebuvo vienodi,
pagerinti keleivių aptarnavimo kokybę ir tokiu būdu padidinti jų srautus. BPD įgyvendinimo
laikotarpiu oro transporto sektorius Lietuvoje labai sparčiai pl÷tojosi: keleivių srautas oro
uostuose išaugo nuo 1,1 mln. asmenų 2004 m. iki 2,5 mln. 2008 m.18 Daugiausia keleivių buvo
aptarnaujama Vilniaus oro uoste, tačiau didžiausias augimas vyko Kauno oro uoste (2008 m.
buvo aptarnauta 15 kartų daugiau keleivių nei 2004 m.).
14 lentel÷. Keleivių atvykimo ir išvykimo statistika tarptautiniuose Lietuvos oro uostuose
Oro uostas
2004 m.
2005 m.
2006 m.
2007 m.
2008 m.
VĮ „Tarptautinis
997 967
1 281 872
1 451 468
1 712 640 2 041 449
Vilniaus oro uostas“
VĮ „Kauno aerouostas“
27 113
77 350
248 228
390 881
410 165
VĮ „Tarptautinis
76 020
94 000
110 828
93 379
101 586
16

Kompleksinis vidaus vandenų kelio Nemuno upe ir Kuršių mariomis nuo Klaip÷dos iki Kauno sutvarkymas
Valstyb÷s kontrol÷. Valstybinio audito ataskaita „Vidaus vandens kelių eksploatacijos ir priežiūros vertinimas“.
2009 m. geguž÷s 15 d. Nr. VA-P2-20-10-9.
18
Statistikos departamento pateikiami duomenys. Plačiau žr. 2 priedą.
17
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Oro uostas
Palangos oro uostas“
Iš viso:

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

1 101 100

1 453 222

1 810 524

2 196 900

2 553 200

Šaltinis: Lietuvos oro uostų tinklalapiuose pateikiama informacija.

Oro transportu gabenamų krovinių kiekis BPD įgyvendinimo laikotarpiu kito: 2004 m. l÷ktuvais
buvo transportuojama 9,2 tūkst. tonų krovinių, o 2008 m. šis rodiklis – 10,9 tūkst. tonų.
Pamin÷tina, kad didžiausias transportuotų krovinių kiekis buvo 2007 m., kai l÷ktuvais gabenta
13,7 tūkst. tonų krovinių. Atsižvelgiant į BPD investicijų pobūdį (saugumui skirtos priemon÷s),
BPD tiesiogiai keleivių ir krovinių apimties nel÷m÷, tam reikšmingą įtaką tur÷jo Lietuvos
įstojimas į ES, auganti ekonomika, kintantys gyventojų keliavimo įpročiai.
Multimodalinio transporto pl÷tra
Rinkos dalis, kurią Lietuvoje užima geležinkeliais transportuojami intermodaliniai kroviniai, yra
labai maža ir siekia 1,1–1,2 proc. Jūrų transportu gabenamų intermodalinių krovinių dalis siekia
daugiau nei 30 proc. Pastaraisiais metais Lietuvoje nebuvo skiriama pakankamai paramos
multimodalinio kelių-geležinkelių transporto pl÷trai, kadangi kelių tinklas šalyje yra daug
tankesnis, tod÷l krovinius gabenti patogiau būtent kelių transportu. Be to, europinių standartų
neatitinkantis Lietuvos geležinkelių v÷ž÷s plotis apsunkina intermodalinių krovinių
transportavimą geležinkeliais. Kaip jau min÷ta, europinio pavyzdžio geležinkelių v÷ž÷ tęsiasi tik
22 km nuo Šeštokų iki Lenkijos sienos. Multimodalinio transporto pl÷tra yra įvardijama kaip
vienas iš esminių šalies transporto politikos prioritetų, tačiau tikslas išlieka deklaratyviu, jo
įgyvendinimą stabdo strateginių sprendimų d÷l konkrečių logistikos centrų ir infrastruktūros
pl÷tros nepri÷mimas. Pažym÷tina, kad per 2000–2006 m. laikotarpį iš ERPF l÷šų kitose ES
šalyse iš viso buvo įsteigta daugiau nei 1500 logistikos centrų.
Daugelis nacionalinio lygmens transporto sektoriaus projektų, įgyvendintų ERPF l÷šomis,
prisid÷jo prie TEN-T tinklo modernizavimo. Pamin÷tina, kad ES struktūrinių fondų parama buvo
skirta tik prieinamumo prie TEN-T tinklo gerinimui, kadangi TEN-T tinklo pl÷tra yra
finansuojama iš Sanglaudos fondo. ERPF l÷šomis vykdytų projektų metu buvo rekonstruota
tarptautinių oro uostų infrastruktūra, išpl÷stas geležinkelių mazgas Klaip÷dos valstybinio jūrų
uosto teritorijoje, prisid÷ta prie vieningos vidaus vandenų kelių sistemos sukūrimo.

2.3. Apibendrinimas ir išvados
Apibendrinant galima konstatuoti, kad iki 2004 m. aktualiausios Lietuvos transporto sistemos
problemos buvo susijusios su šalies nesugeb÷jimu pasinaudoti palankia geografine pad÷timi
tranzitui, neužšąlančio Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto privalumais ir turizmo potencialo
nepl÷tojimu. Kelių transporto sektoriuje d÷l nusid÷v÷jusio kelių ir gatvių tinklo buvo prastos
eismo sąlygos, o eismo priemonių skaičiaus did÷jimas l÷m÷ eismo intensyvumą, didesnę kelių
apkrovą, nepakankamai užtikrinamą eismo saugumą ir neigiamą transporto poveikį aplinkai.
Geležinkelių transporto srityje d÷l pasenusio riedmenų ūkio ir nusid÷v÷jusios infrastruktūros
maž÷jo keleivių skaičius, kadangi jie rinkosi patogesnes transporto priemones (dažniausiai
individualius automobilius). Pasenusios telekomunikacijų ir eismo technologijos bei eismo
saugos priemonių stoka neleido garantuoti pakankamo keleivių saugumo. Vandens transporto
srityje pagrindin÷s problemos buvo susijusios su Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto bei vidaus
vandenų kelių sistemos infrastruktūros nusid÷v÷jimu bei nepritaikymu keleivių reikm÷ms.
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Pasenusi oro uostų infrastruktūra taip pat neleido didinti Lietuvos oro uostų konkurencingumo
tarptautin÷je rinkoje, garantuoti skrydžių saugos ir saugumo tarptautiniuose oro uostuose.
Prie kai kurių iš įvardintų transporto sektoriaus problemų sprendimo prisid÷jo BPD 1.1
priemon÷s investicijos. D÷l investicijų apimties didžiausias teigiamas priemon÷s poveikis matyti
kelių ir miesto transporto pl÷trai. Iš dalies pagal BPD 1.1 priemonę finansuoti projektai paskatino
oro transporto sistemos vystymąsi, nors šiam sektoriui buvo skirta tik 8 proc. visų l÷šų. Vis d÷lto,
nepaisant teigiamų pokyčių, išliko kai kurios esmin÷s Lietuvos transporto sistemos problemos.
Geležinkelių transporto sektoriuje nepavyko paskatinti aktyvesnio keleivių važiavimo
traukiniais. Traukiniais keliaujančių asmenų skaičius sumaž÷jo iki 5 mln. asmenų per metus (žr.
2 priedą). Tačiau geležinkeliais gabenamų krovinių kiekis nuolat augo. Vidaus vandenų
transporto sektoriuje egzistavusios keleivių ir krovinių gabenimo problemos išliko aktualios, o
Klaip÷dos valstybiniame jūrų uoste d÷l neįgyvendinto kruizinių laivų terminalo pl÷tros projekto
taip pat nepavyko ženkliai padidinti keleivių skaičiaus. Multimodalinio transporto pl÷trai didelį
d÷mesį analizuojamu programavimo laikotarpiu skyr÷ visos ES šalys nar÷s – pasinaudojant
ERPF subsidijomis buvo įkurta daugiau nei 1500 multimodalinių logistikos centrų19. Deja,
Lietuvoje, panaudojant BPD 1.1 priemon÷s l÷šas, nebuvo įsteigtas n÷ vienas viešasis logistikos
centras. Multimodalinio transporto sistemos pl÷trą ribojo tai, kad BPD laikotarpiu Lietuvoje
nebuvo aiškios viešųjų logistikos centrų vizijos bei teisinio jų steigimo ir valdymo klausimų
reglamentavimo.

19

DG Regio. Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 co-financed by the European Fund for
Regional Development (Objective 1 and 2). Work Package 5a: Transport, 2009 October.
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3. REZULTATYVUMO VERTINIMAS

3.1. BPD 1.1 priemonės rezultatyvumo vertinimas
Kaip jau buvo min÷ta 2 ataskaitos dalyje, transporto sektoriaus problemas buvo numatyta spręsti
atsižvelgiant į penkis BPD 1.1 priemon÷s uždavinius:
1) Tobulinti eismo sąlygas keliuose ir gatv÷se, didinti eismo saugumą ir mažinti neigiamą
transporto poveikį aplinkai.
2) Didinti geležinkelių paj÷gumą, skatinti prekių ir krovinių vežimą geležinkeliais, gerinti
traukinių keleivių aptarnavimo kokybę.
3) Didinti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto krovinių ir keleivių srautus, sukurti bendrą vidaus
vandenų sistemą kroviniams ir keleiviams gabenti.
4) Užtikrinti skrydžių saugą, saugumą tarptautiniuose oro uostuose, gerinti keleivių
aptarnavimo kokybę.
5) Pl÷toti multimodalinio transporto tinklą Lietuvoje.
Pagal BPD 1.1 priemonę buvo paskelbti 5 kvietimai, o įvertinus paraiškas ERPF ir bendrojo
finansavimo l÷šos skirtos 80 projektų transporto srityje įgyvendinti. Iš viso pagal ribotos trukm÷s
paramos teikimo procedūrą 2004–2006 m. buvo pasirašytos 59 sutartys, o pagal tiesioginio
finansavimo skyrimo procedūrą – 21 sutartis.20 2007 m. vienam projektui ES struktūrin÷s
paramos mok÷jimas buvo nutrauktas21, tod÷l per programavimo laikotarpį buvo įgyvendinti 79
projektai. Jiems skirta daugiau nei 641 mln. Lt ERPF ir bendrojo nacionalinio finansavimo l÷šų.
Pagal tiesioginio finansavimo procedūrą nacionalin÷s svarbos projektams buvo skirta 72 proc.
l÷šų, o pagal ribotos trukm÷s paramos teikimo procedūrą vietin÷s reikšm÷s (daugiausia
savivaldybių) projektams buvo skirta 28 proc. ES struktūrinių fondų paramos. BPD 1.1
priemon÷s l÷šomis finansuotų projektų pasiskirstymas pagal intervencijos sritis pateikiamas 15
lentel÷je.
15 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s projektų ir finansavimo pasiskirstymas pagal intervencijos
sritis
Intervencijos sritis

Projektų skaičius

Skirta l÷šų suma, mln. Lt

Geležinkeliai
Keliai
Oro uostai
Uostai
Vandenų keliai
Miesto transportas
Iš viso:

8
22
7
1
2
39
79

140,46
273,81
48,16
15,24
10,11
153,66
641,44

Paramos pagal BPD
1.1 priemonę dalis %
22%
43%
8%
2%
2%
23%
100%

Šaltinis: 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priedas ir Transporto investicijų direkcijos pateikta
informacija.

20

2009 m. sausio 30 d. Transporto investicijų direkcijos raštas „D÷l Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo
programavimo dokumento 1.1 priemon÷s „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s gerinimo“
2008 m. įgyvendinimo ataskaitos.
21
Kauno savivaldyb÷s administracijos vykdytam projektui „Marvel÷s gatv÷s Kaune tiesimas“.
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2004–2008 m. laikotarpiu buvo du kartus perskirstytos transporto sektoriui skirtos BPD 1.1
priemon÷s l÷šos (16 lentel÷). Pirmasis l÷šų perskirstymas buvo atliktas Priežiūros komiteto
pasiūlymu, atsižvelgiant į pakitusį skirtingose intervencijos srityse įgyvendinamų projektų
skaičių. Antrasis l÷šų perskirstymas buvo susijęs su poreikiu perskirstyti l÷šas nutraukus dviejų
projektų22 įgyvendinimą.
16 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s l÷šų perskirstymas pagal intervencijos sritis
Intervencijos sritis

Pirminis l÷šų
paskirstymas, %

Geležinkeliai
Keliai
Oro uostai
Uostai
Vandenų keliai
Miesto transportas
Iš viso:

22
44,5
5
6,5
3,5
18,5
100

Pirmasis l÷šų
perskirstymas (2005 m.
gruodis), %
23
41
8
2
2
24
100

Antrasis l÷šų
perskirstymas (2008
m. lapkritis), %
22
43
8
2
2
23
100

Šaltinis: BPD priedas; Priežiūros komiteto nutarimai.

Pasteb÷tina, kad analizuojamos priemon÷s įgyvendinimui didelį poveikį dar÷ aukšti infliacijos
tempai, konkrečiai – pabrangusios statybin÷s medžiagos, padid÷jusios atliekamų darbų ir
teikiamų paslaugų kainos (17 lentel÷), augančios plieno kainos pasaulin÷je rinkoje. Infliacija
l÷m÷ projektų įgyvendinimo veiklų pabrangimą, tod÷l kelių, miesto transporto ir geležinkelių
projektams buvo reikalinga skirti papildomas l÷šas iš biudžeto23. Ši situacija d÷l transporto
infrastruktūros projektų įgyvendinimo brangimo Lietuvoje nebuvo išskirtin÷. 2009 m. Europos
Komisijos atliekamame vertinime24 paskaičiuota, kad per 2000–2006 m. programavimo
laikotarpį ERPF l÷šomis ES valstyb÷se nar÷se finansuotų miesto transporto infrastruktūros
projektų įgyvendinimas pabrango 45 proc., geležinkelių – 27 proc., o kelių infrastruktūros – 9
proc. lyginant su paraiškose pateiktais biudžetais. Akivaizdu, kad statybos rangos darbų ir
medžiagų brangimas tur÷jo įtakos ir tam tikrų priemon÷s investicinių sričių (geležinkelių, jūrų
uosto) projektų mažesniam įgyvendinimo mastui. Ši problema išsamiau analizuojama 3.1.1
skyriuje.
17 lentel÷. Kainų pokyčiai statybų sektoriuje BPD įgyvendinimo laikotarpiu
Vidutinis metinis statybos sąnaudų
kainų pokytis
Vidutinis metinis statybos sąnaudų
kainų pokytis, proc. (lyginant su
ankstesniais metais)
Pagrindinių statybos sąnaudų
elementų kainų pokyčiai
Medžiagos ir gaminių kainų pokytis,
proc. (lyginant su tuo pačiu ankstesnių
metų m÷nesiu)
Mašinų ir mechanizmų darbo kainų
pokytis, proc. (lyginant su tuo pačiu
ankstesnių metų m÷nesiu)

2004

2005

2006

2007

2008

6,1

7,6

9,8

13,7

9,5

2004 m.
gruodis
3,4

2005 m.
gruodis
4,6

2006 m.
gruodis
5,6

2007 m.
gruodis
11,6

2008 m.
gruodis
5,5

7,1

9,9

9,1

17

8

22

Projektai „Marvel÷s gatv÷s Kaune tiesimas“ ir „Jungiamųjų geležinkelio linijų (Kužiai–Mažeikiai ir Vilnius–
Stasylos) infrastruktūros atstatymas ir modernizavimas“.
23
2007 m. BPD įgyvendinimo ataskaita.
24
DG Regio. Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 co-financed by the European Fund for
Regional Development (Objective 1 and 2). Work Package 5a: Transport, 2009 October.
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Vidutinis metinis statybos sąnaudų
kainų pokytis
Darbo užmokesčio ir prid÷tinių išlaidų
pokytis, proc. (lyginant su tuo pačiu
ankstesnių metų m÷nesiu)

2004

2005

2006

2007

2008

17,1

15,1

19,8

21,3

-8,4

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s.

BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis finansuotų projektų pasiskirstymas pagal priemon÷s uždavinius
pateikiamas 18 lentel÷je. Daugiausia projektų įgyvendinta ir l÷šų skirta pirmojo BPD 1.1
priemon÷s uždavinio – tobulinti eismo sąlygas keliuose ir gatv÷se, didinti eismo saugumą ir
mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai – įgyvendinimui. 2 ataskaitos dalyje jau buvo
min÷ta, kad ES struktūrin÷s paramos l÷šomis nepavyko taip efektyviai kaip buvo planuota
prisid÷ti prie geležinkelių transporto infrastruktūros pl÷tros, taip pat projektai mažai prisid÷jo
prie trečiojo uždavinio įgyvendinimo – didinti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto krovinių ir
keleivių srautus, sukurti bendrą vidaus vandenų sistemą kroviniams ir keleiviams. BPD 1.1
priemon÷s penktasis uždavinys – pl÷toti multimodalinio transporto tinklą Lietuvoje – buvo
įgyvendintas labai ribotai. Prie multimodalinio transporto pl÷tros Lietuvoje buvo prisid÷ta tik
įgyvendinant Klaip÷dos uosto geležinkelio mazgo pl÷tros projektą.
18 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s projektų ir l÷šų pasiskirstymas pagal priemon÷s uždavinius
BPD 1.1 priemon÷s uždavinys

Projektų
skaičius

1. Tobulinti eismo sąlygas keliuose ir gatv÷se, didinti eismo
saugumą ir mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.
2. Didinti geležinkelių paj÷gumą, skatinti prekių ir krovinių
vežimą geležinkeliais, gerinti traukinių keleivių aptarnavimo
kokybę.
3. Didinti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto krovinių ir keleivių
srautus, sukurti bendrą vidaus vandenų sistemą kroviniams ir
keleiviams gabenti.
4. Užtikrinti skrydžių saugą, saugumą tarptautiniuose oro
uostuose, gerinti keleivių aptarnavimo kokybę.
5. Pl÷toti multimodalinio transporto tinklą Lietuvoje.
Iš viso:

61

BPD 1.1
priemon÷s l÷šų
dalis %
66%

8

22%

3

4%

7

8%

0
79

0
100

Šaltinis: 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priedas ir Transporto investicijų direkcijos pateikta
informacija.

Toliau ataskaitos skyriuje vertinama, kokia apimtimi pavyko pasiekti BPD 1.1 priemon÷s
įgyvendinimo pradžioje nustatytus kiekybinius uždavinius, identifikuojamos atskirų pasiekimų
rodiklių įvykdymo ir neįvykdymo priežastys, analizuojami socialiniai ir ekonominiai pokyčiai,
darę įtaką transporto sektoriaus projektų rezultatams, išskiriamos pagrindin÷s BPD 1.1
priemon÷s įgyvendinimo problemos. Šis vertinimas atliekamas remiantis priemon÷s
įgyvendinimo steb÷senai nustatytais rodikliais (19 ir 20 lentel÷s).
19 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s tikslo, uždavinių ir steb÷senos rodiklių sąsaja
BPD 1.1 priemon÷s tikslas, uždaviniai, veiklos
Tikslas
Sudaryti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos pl÷trai, sukurti 
šiuolaikišką bendrą transporto sistemą, savo techniniais parametrais
ir teikiamų paslaugų kokybe atitinkančią ES valstybių lygį ir
integruotą į ES transporto sistemą.

Rodikliai
Poveikio
Sukurtų papildomų darbo
vietų skaičius (vyrų/moterų)
(vnt.)
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BPD 1.1 priemon÷s tikslas, uždaviniai, veiklos
Uždaviniai
(1) Tobulinti eismo sąlygas keliuose ir gatv÷se, didinti eismo
saugumą ir mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.
(2) Didinti geležinkelių paj÷gumą, skatinti prekių ir krovinių vežimą
geležinkeliais, gerinti traukinių keleivių aptarnavimo kokybę.
(3) Didinti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto krovinių ir keleivių
srautus, sukurti bendrą vidaus vandenų sistemą kroviniams ir
keleiviams gabenti.
(4) Užtikrinti skrydžių saugą, saugumą tarptautiniuose oro uostuose,
gerinti keleivių aptarnavimo kokybę.
(5) Pl÷toti multimodalinio transporto tinklą Lietuvoje.
Veiklos
 Kelių ir gatvių tiesimas bei rekonstravimas
 Saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas
 Geležinkelių tiesimas ir rekonstravimas
 Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros modernizavimas
 Vidaus vandenų kelių sistemos infrastruktūros rekonstravimas
 Lietuvos oro uostų infrastruktūros modernizavimas
 Transporto infrastruktūros, reikalingos logistikos centrams
sukurti, pl÷tra








Rodikliai
Rezultato
Bendras
sukurtų/išlaikytų
darbo vietų skaičius (vyrų,
moterų) (vnt.)
Bendro
prekių
kiekio,
gabenamo visomis transporto
priemon÷mis,
padid÷jimas
(proc.)

Pasiekimo
Tiesiamų/rekonstruojamų
kelių ilgis (km)
Rekonstruoti ir nutiesti
geležinkeliai (km)
Skaičius
įdiegtų
eismo
saugos ir aplinkos apsaugos
priemonių (vnt.)

Šaltinis: sudar÷ autoriai pagal BPD priedą.

Prieš pradedant BPD 1.1 priemon÷s rezultatyvumo analizę, reikia pasteb÷ti, kad 19 lentel÷je
nurodyti pasiekimų lygiu išskirti rodikliai leidžia steb÷ti tų transporto sričių, kurioms buvo skirta
daugiausia ES struktūrinių fondų paramos l÷šų (kelių, geležinkelių ir miesto transporto),
pasiekimus. Toks pasiekimų rodiklių pasirinkimas yra tinkamas.
Rezultatų lygiu išskirti rodikliai leidžia steb÷ti bendrą sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičių ir
prekių kiekio, gabenamo visomis transporto priemon÷mis, padid÷jimą. Tačiau BPD 1.1
priemon÷s uždaviniuose buvo akcentuojamas ir keleivių aptarnavimo kokyb÷s gerinimo siekis,
tod÷l būtų buvę naudinga steb÷ti ir tokį rodiklį, pagal jį vertinti investicijų efektyvumą.
Atsižvelgiant į tai, toliau vertinant BPD 1.1 priemon÷s uždavinių įgyvenimo mastą analizuojama
ir su keleivių skaičiaus kaita susijusi statistika. Taip pat BPD programavimo metu būtų buvę
naudinga įvesti papildomus investicijų efektyvumo rodiklius, parodančius tiesioginę investicijų į
transporto sektorių naudą (sutrump÷jęs kelion÷s laikas, trūkstamos jungtys su TEN-T tinklo
elementais ir pan.).
Poveikio lygiu buvo matuojamas tik sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, kuris skaičiuojamas
atsižvelgiant į d÷l įgyvendinto projekto per ateinančius dvejus ar trejus metus numatomas sukurti
nuolatines ir laikinas darbo vietas. Kaip matyti iš 19 lentel÷s, šis poveikio rodiklis nesusijęs nei
su BPD 1.1 priemon÷s tikslu, nei su uždaviniais. BPD priemon÷ nemažai investavo į eismo
saugumo priemones, tod÷l papildomai būtų buvę naudinga nustatyti BPD 1.1 priemon÷s l÷šų
panaudojimo poveikio rodiklį, susijusį su avaringumo situacijos ger÷jimu šalyje.
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20 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s steb÷senos rodiklių įgyvendinimas
Rodiklis

Matavimo
vnt.

BPD
numatytų
tikslų
kiekybin÷
išraiška

Faktinis
pasiekimas

Faktinis
pasiekimas
lyginant su
BPD tikslu, %

km
km
vnt.

650
60
10

521,38
27,37
16

80,21%
45,62%
160%

vnt.

2900

3260

112,41%

%

17%

39%

229,41%

vnt.

2100

3921

186,7%

Pasiekimo
Tiesiamų/rekonstruojamų kelių ilgis
Rekonstruoti ir nutiesti geležinkeliai
Skaičius įdiegtų eismo saugos ir
aplinkos apsaugos priemonių
Rezultato
Bendras sukurtų/išlaikytų darbo
vietų skaičius (vyrų, moterų)
Bendro prekių kiekio, gabenamo
visomis transporto priemon÷mis,
padid÷jimas (lyginant su 2002 m.)25
Poveikio
Sukurtų papildomų darbo vietų
skaičius (vyrų/moterų)

Šaltinis: SFMIS, 2009 m. spalis, Statistikos departamento ir BPD vertinimų duomenys.

3.1.1. BPD 1.1 priemon÷s rezultatyvumas pasiekimų lygiu
BPD 1.1 priemon÷s pasiekimo lygiu buvo numatyti 3 rodikliai, kurie buvo skirti steb÷ti kelių
tiesimo ir rekonstravimo (tiesiamų/rekonstruojamų kelių ilgis), geležinkelių tiesimo ir
rekonstravimo (rekonstruoti ir nutiesti geležinkeliai) bei eismo saugos ir aplinkos apsaugos
priemonių diegimo (įdiegtų eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių skaičius) projektus.
21 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s pasiekimo rodiklių įgyvendinimas
Rodiklis

Pasiekimo
Tiesiamų/rekonstruojamų kelių ilgis
Rekonstruoti ir nutiesti geležinkeliai
Skaičius įdiegtų eismo saugos ir
aplinkos apsaugos priemonių

Matavimo
vnt.

BPD numatytų
tikslų kiekybin÷
išraiška

Faktinis
pasiekimas

Faktinis
pasiekimas
lyginant su BPD
tikslu, %

km
km
vnt.

650
60
10

521,38
27,37
16

80,21%
45,62%
160%

Šaltinis: SFMIS, 2009 m. spalis.

Kelių infrastruktūros modernizavimas
Kelių infrastruktūros pl÷tros ir miesto transporto modernizavimo srityje buvo įgyvendintas 61
projektas, kuriuo buvo siekiama prisid÷ti prie BPD 1.1 priemon÷s pirmojo uždavinio – tobulinti
eismo sąlygas keliuose ir gatv÷se, didinti eismo saugumą ir mažinti neigiamą transporto poveikį
aplinkai – pasiekimo. Pagal BPD remiamas veiklos sritis (valstybin÷s reikšm÷s transporto
infrastruktūros techninių parametrų gerinimas; vietin÷s reikšm÷s kelių rekonstravimas ir
statyba; vietin÷s reikšm÷s kelių rekonstravimas ir pl÷tra; transporto infrastruktūros gerinimas
25

Bazinis šio rodiklio dydis yra 2002 m. bendras visomis transporto priemon÷mis gabentų prekių kiekis – 87 mln.
tonų.
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miestuose; miesto eismo valdymo sistemų diegimas ir viešojo transporto paslaugų kokyb÷s
gerinimas; dviračių ir p÷sčiųjų takų rekonstravimas bei tiesimas) buvo vykdomi savivaldybių ir
Lietuvos automobilių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos projektai: rekonstruotos miestų ir
miestelių gatv÷s, nutiesti aplinkkeliai, pastatytos skirtingų lygių sankryžos, sutvarkytas
privažiavimas prie transeuropinių koridorių, įrengtos požemin÷s ir antžemin÷s p÷sčiųjų per÷jos,
įdiegtos šiuolaikin÷s eismo valdymo sistemos. Šios priemon÷s leido pagerinti eismo sąlygas
gatv÷se ir keliuose, sumažinti transporto spūstis, kelion÷s laiko sąnaudas.
Rengiant BPD buvo numatyta, kad, pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama, 2004–2008 m.
tur÷tų būti nutiesta ir rekonstruota 650 km kelių. Įgyvendinant kelių ir gatvių tiesimo bei
rekonstravimo projektus, buvo nutiesta ir rekonstruota 521,38 km kelių ir pasiekta 80,21 proc.
BPD priede numatyto rodiklio. Pasiekimo rodiklis „Tiesiamų/rekonstruojamų kelių ilgis“ BPD
priede buvo nustatytas 2004 m. pradžioje, o kvietimai teikti paraiškas skelbti 2004 m., 2005 m. ir
2006 m. Per tą laiką pabrangusios statybin÷s medžiagos, padid÷jusios atliekamų darbų ir
paslaugų kainos (žr. 17 lentelę) l÷m÷ projektų įgyvendinamų veiklų pabrangimą. D÷l šios
priežasties projektų vykdytojai, teikdami paraiškas finansavimui v÷lesniuose kvietimuose tai
pačiai finansavimo sumai, planavo pasiekti mažesnius rodiklius.26
Pažym÷tina, kad BPD 1.1 priemon÷s steb÷senos rodikliuose nebuvo atskirai išskirta ir stebima,
kiek yra nutiesiama naujų kelių, o kiek jų rekonstruojama. Tačiau tokia steb÷sena ir vertinimas
yra naudingi, nes padeda detaliau įvertinti investicijų naudą. Įprastai didesnį ekonominį efektą
galima priskirti naujos infrastruktūros, trūkstamų jungčių kūrimui nei esamos infrastruktūros
rekonstrukcijai. Vertinant pagal šį aspektą, galima pasteb÷ti, kad didžioji BPD 1.1 priemon÷s
l÷šų dalis (85 proc.) buvo skirta kelių rekonstrukcijai, o 15 proc. – naujų kelių tiesimui (22
lentel÷). Tiesa, išimtimi galima laikyti miesto transporto infrastruktūros projektus, kai
rekonstruojant gatves yra didinimas transporto pralaidumas. Šios investicijos sukuria didelę
ekonominę naudą verslui ir miesto gyventojams (1 pavyzdys).
22 lentel÷. Nutiestų/rekonstruotų kelių ilgis ir jiems skirtos l÷šos
Kelių ilgis, km
Nutiesti keliai
Rekonstruoti keliai
Iš viso:

5,92
515,46
521,38

Pagal BPD 1.1 priemonę skirtos l÷šos,
mln. Lt
62,69
356,68
419,37

Šaltinis: Transporto investicijų direkcijos pateikta „Projektų, kuriems 2004–2006 m. skirta parama, suvestin÷“;
SFMIS; Susisiekimo ministerijos pateikti duomenys.

1 pavyzdys. Miesto transporto infrastruktūros pl÷tros projektų rezultatų nauda
Panaudojant BPD 1.1 priemon÷s l÷šas Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija įgyvendino projektą
„Dariaus ir Gir÷no gatv÷s viaduko per geležinkelį su prieigomis rekonstrukcija“. Lyginant pagal
pasiekimo rodiklį, projektas, kurio metu buvo rekonstruota 0,657 km gatv÷s, itin mažai prisid÷jo prie
BPD 1.1 priemon÷s rezultatyvumo (tik 0,1 proc.). Tačiau pagal sukurtą naudą šis projektas turi nemažai
įtakos Vilniaus miesto gyventojams. Įgyvendinus projektą, minimalus kelion÷s laikas, per kurį
pasiekiamas 9 km nuo miesto centro nutolęs tarptautinis Vilniaus oro uostas, sutrump÷jo 28 proc. ir
siekia 12 minučių. D÷l ženklaus kelion÷s laiko sutrump÷jimo naudą jaučia įmon÷s, transportuojančios
prekes ir krovinius, bei Vilniaus miesto gyventojai, keliaujantys šiuo maršrutu. Darant minimalias
prielaidas, kad šiuo keliu kasdien į darbą važiuoja ne daugiau kaip 3 proc. Vilniaus gyventojų, d÷l laiko
sutaupymo gaunama nauda per metus siekia apie 10,62 mln. Lt (skaičiuojant pagal vidutinį m÷nesinį
Vilniaus apskrities gyventojų darbo užmokestį ir įvertinant, kad į vieną pusę darbo dienomis kelion÷s
laikas sutrump÷ja 5 min.).
26

2007 m. BPD įgyvendinimo ataskaita.
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Šaltinis: 5 priedas „Projektų atvejo studijos“.

Pagal BPD 1.1 priemonę Lietuvos automobilių kelių direkcijai įgyvendinus dvi žvyrkelių
asfaltavimo programas („Žvyrkelių asfaltavimo programa 2004–2005 metams, 1, 2, 3 ir 5
paketai“ ir „Žvyrkelių asfaltavimo programa 2006–2008 metais, 6 paketas“) buvo išasfaltuota
259,8 km žvyrkelių, o tai leido sumažinti dulk÷tumą, transporto neigiamą poveikį aplinkai,
pagerinti gyvenimo sąlygas gyvenviet÷se, esančiose šalia kelių, ir susisiekimo sąlygas su
atokesniais rajonais, sumažinti išsivystymo netolygumus šalies regionų lygiu. Žvyrkelių
asfaltavimo programos prisid÷jo prie kelių transporto infrastruktūros technin÷s būkl÷s gerinimo,
siekiant, kad Lietuvos kelių tinklas būtų tinkamas augantiems eismo srautams ir savo techniniais
parametrais priart÷tų prie tarptautinių standartų. Pamin÷tina, kad prie kelių technin÷s būkl÷s
gerinimo prisid÷jo ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos įgyvendintas projektas „Krašto ir
rajoninių kelių stiprinimas 2004–2005 metams“, kurio metu buvo sustiprinta ir praplatinta
137,38 km kelių dangos. Tokiu būdu buvo pagerintos eismo sąlygos krašto ir rajoniniuose
keliuose bei sudarytos galimyb÷s tolesnei šalies teritorijų (ypač regioninių augimo centrų)
pl÷trai.
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija ir savivaldybių
administracijos efektyviai panaudojo pagal BPD 1.1 priemonę skirtas ES struktūrinių fondų
l÷šas, o daugiausia prie s÷kmingo projektų įgyvendinimo prisid÷jo tai, kad jau 2004 m.
institucijos tur÷jo parengusios projektų, kurie gal÷tų būti įgyvendinami ir pretenduoti į ES
struktūrinių fondų paramą, sąrašą.
Geležinkelių infrastruktūros modernizavimas
BPD priede buvo planuojama 2004–2008 m. nutiesti ir rekonstruoti 60 km geležinkelių.
Pasinaudodama ES struktūrinių fondų parama, AB „Lietuvos geležinkeliai“ įgyvendino 4
projektus, kurių metu buvo nutiesta ir rekonstruota 27,37 km geležinkelių, tokiu būdu pasiekta
45,62 proc. planuoto BPD rodiklio. Vertinant pagal l÷šų pasiskirstymą naujos infrastruktūros
kūrimui ir esamos rekonstravimui, matyti (23 lentel÷), kad kaip ir kelių sektoriuje, geležinkelių
sektoriuje didžioji dalis (83 proc.) l÷šų buvo nukreipta į esamos infrastruktūros rekonstrukciją.
23 lentel÷. Nutiestų/rekonstruotų geležinkelių ilgis ir skirtos l÷šos
Geležinkelių ilgis, km
Nutiesti geležinkeliai
Rekonstruoti geležinkeliai
Iš viso:

4,52
22,85
27,37

Pagal BPD 1.1 priemonę skirtos l÷šos,
mln. Lt
15,53
57,58
73,11

Šaltinis: Transporto investicijų direkcijos pateikta „Projektų, kuriems 2004–2006 m. skirta parama, suvestin÷“;
SFMIS; Susisiekimo ministerijos pateikti duomenys; Projektų vykdytojų pateikta informacija.

Pagrindin÷s priežastys, nul÷musios mažesnį paramos rezultatyvumą geležinkelių sektoriuje,
buvo susijusios su projektų lygmens problemomis ir augančiomis darbų bei žaliavų (ypač plieno)
kainomis:
•

BPD 1.1 priemon÷s įgyvendinimo pradžioje pagal pasirašytas paramos sutartis iš viso
buvo numatyta nutiesti ir rekonstruoti daugiau nei 90 km geležinkelių. Tačiau 2005 m.
Europos Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato raštu nuo 2006 m.
buvo nutraukta projekto „Jungiamųjų geležinkelio linijų (Kužiai–Mažeikiai ir Vilnius–
Stasylos) infrastruktūros atstatymas ir modernizavimas“ paramos sutartis, pagal kurią
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•

tur÷jo būti rekonstruota 62,39 km geležinkelių. Be to, iš dalies pakeitus vieną paramos
sutartį buvo sumažintas rekonstruojamų geležinkelių ilgis nuo 4,7 km iki 1,6 km.27
Geležinkelių sektoriuje įgyvendintų projektų rezultatams įtakos tur÷jo statybos rangos
darbų brangimas. Kaip nurodyta 17 lentel÷je, per BPD įgyvendinimo laikotarpį statybos
darbų kainos vidutiniškai kasmet augo 9,3 proc. Be to, geležinkelių projektus l÷m÷
spartus plieno kainų augimas pasaulin÷se rinkose28 ir atitinkamai Lietuvoje (BPD
įgyvendinimo laikotarpiu plieno kainos Lietuvoje padid÷jo apie 60 proc.).

Pabr÷žtina, kad nutiestų ir rekonstruotų geležinkelių ilgio pasiekimo rodiklis nebuvo susijęs su
geležinkeliais pervežamų keleivių skaičiaus matavimu, nors būtent ši problema geležinkelių
sektoriuje yra viena aktualiausių. ES struktūrin÷s paramos l÷šomis buvo rekonstruoti Kauno
geležinkelio stoties keleivių rūmai ir požemin÷ p÷sčiųjų per÷ja bei Vilniaus geležinkelio stoties
centrin÷ požemin÷ per÷ja ir stogin÷ virš jos. Įgyvendinant šiuos projektus buvo siekiama skatinti
keleivių vežimą traukiniais ir gerinti jų aptarnavimo kokybę, tačiau, nepaisant to, BPD
įgyvendinimo laikotarpiu geležinkeliais pervežamų keleivių skaičius nuolat maž÷jo: 2004 m. jis
siek÷ 6,9 mln., o 2008 m. – 5 mln. keleivių. Kita vertus, keli BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis
įgyvendinti projektai geležinkelių sektoriuje tur÷jo įtakos krovinių pervežimo apimties augimui
ir multimodalinio transporto pl÷trai (2 pavyzdys).
2 pavyzdys. Geležinkelių infrastruktūros pl÷tros nauda
AB „Lietuvos geležinkeliai“ BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis įgyvendino projektą „IXB koridoriaus jungtis su
Klaip÷dos uostu - Klaip÷dos geležinkelio mazgo pl÷tra“. Šis projektas, kurio metu buvo nutiesta ir
rekonstruota 16,98 km geležinkelių, reikšmingai prisid÷jo (62 proc.) prie BPD 1.1 priemon÷s pasiekimo
rodiklio įgyvendinimo, be to, juo buvo sukurta trūkstama jungtis tarp IX Pan-Europinio geležinkelių
transporto koridoriaus B atšakos ir Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto. Planuojama, kad krovinių vežimas
per 10 metų po projekto įgyvendinimo Klaip÷dos valstybiniame jūrų uoste padid÷s beveik 30 proc.
Šaltinis: 5 priedas „Projektų atvejo studijos“.

Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas
BPD priede buvo planuojama pagal 1.1 priemonę paremti 10 eismo saugos ir aplinkos apsaugos
priemonių įdiegimą. Siekiant įgyvendinti BPD 1.1 priemon÷s uždavinius – tobulinti eismo
sąlygas keliuose ir gatv÷se, didinti eismo saugumą ir mažinti neigiamą transporto poveikį
aplinkai, užtikrinti skrydžių saugą, saugumą tarptautiniuose oro uostuose, gerinti keleivių
aptarnavimo kokybę – įgyvendinant projektus buvo įdiegta 16 eismo saugos ir aplinkos apsaugos
priemonių. Rodiklis „Skaičius įdiegtų eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių“ buvo
viršytas, o jo faktinis pasiekimas sudar÷ 160 proc. BPD priede numatyto rodiklio.
Atsižvelgiant į augantį individualių automobilių skaičių, galima teigti, kad eismo saugos
priemonių diegimas keliuose BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis, o taip pat suaktyvinta šviečiamoji
veikla ir gyventojų teistin÷s atsakomyb÷s didinimas prisid÷jo prie eismo įvykių skaičiaus
maž÷jimo Lietuvoje. 2005 m. eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius siek÷ net 773 žmones, o 2008
m. sumaž÷jo iki 499. Vertinant pagal BPD 1.1 priemonę įgyvendintus eismo saugos keliuose
27

2007 m. BPD įgyvendinimo ataskaita.
Nuo 2002 m. pasaulin÷se rinkose plieno kainos prad÷jo sparčiai did÷ti, kadangi augančiai Kinijos pramonei
neužteko nuosavų resursų ir šalis tapo stambia plieno importuotoja. Nor÷dama, kad kuo daugiau plieno žaliavų ir
produkcijos liktų šalies viduje, Kinija plieno eksporto mokestį padidino ketvirtadaliu. Sumaž÷jęs eksportas padar÷
didelę įtaką plieno kainoms Europoje – per pastaruosius metus jų šuolis buvo vienas didžiausių per šimtmetį.
Transporto (laivininkyst÷s ir geležinkelių) kainos taip pat augo, tod÷l žaliavos kainos padid÷jimas suk÷l÷ dar didesnį
plieno produkcijos (lakštų, strypų, konstrukcijų) kainos kilimą.
28
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projektus, didžiausią įtaką avaringumo maž÷jimui tur÷jo Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos įgyvendintas projektas „Eismo saugos ir aplinkosauginių
priemonių diegimas 2004–2006 metams“ (3 pavyzdys).
3 pavyzdys. Eismo saugos projektų įtaka avaringumo maž÷jimui Lietuvoje
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įgyvendintu projektu „Eismo saugos
ir aplinkosauginių priemonių diegimas 2004–2006 metams“ buvo siekiama įdiegti saugaus eismo
priemones, užtikrinant keliuose saugias eismo sąlygas, atitinkančias eismo intensyvumo lygį ir
tarptautinius standartus, sumažinti avaringumą, pagerinti automobilių eismo sąlygas bei susisiekimą
tarp gyvenviečių, sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.
Įgyvendinus projektą:
• rekonstruotas kelio Vilnius-Švenčionys-Zarasai 15,8 km ilgio kelio ruožas;
• įrengta 44,1 km p÷sčiųjų ir dviračių takų;
• įrengtas apšvietimas kelio Kaunas-Prienai-Alytus 4,8 km ilgio ruože;
• rekonstruotos 6 sankryžos;
• įrengta 24,9 km apsauginių metalinių aitvarų;
• įrengta 11,95 km tinklo tvoros, apsaugančios kelio juostą nuo gyvūnų įb÷gimo į kelią (kelyje
Vilnius-Švenčionys-Zarasai);
• įrengti varliagyvių atitvarai kelyje Vilnius-Švenčionys-Zarasai (bendras ilgis 1,75 km), 12
pralaidų varliagyviams ir 1 pralaida stambiems gyvūnams.
Šis projektas ypač reikšmingas tuo, kad pagerino eismo saugumą probleminiuose kelių ruožuose.
Prognozuojama, kad d÷l projekto rezultatų rekonstruotuose kelių ruožuose vidutiniškai per 5 metus
žuvusiųjų skaičius sumaž÷s ≥3 vnt., sužeistųjų - ≥14,38 vnt.
Šaltinis: 5 priedas „Projektų atvejo studijos“.

BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis taip pat buvo investuojama į eismo saugos situacijos gerinimą
geležinkelių sektoriuje. Siekiant, kad geležinkelių transportas taptų saugesnis ir sumaž÷tų oro
tarša, buvo įgyvendinti du projekto „Riedmenų automatin÷s kontrol÷s prietaisų modernizavimas“
etapai bei įdiegta šiuolaikin÷ geležinkelio riedmenų priežiūros ir kontrol÷s sistema. Pirmojo
etapo metu buvo įrengta 20 riedmenų automatin÷s kontrol÷s prietaisų postų, o antrojo etapo metu
– 22 postai. Įgyvendinant AB „Lietuvos geležinkeliai“ projektą „Eismo saugumo užtikrinimas,
rekonstruojant geležinkelio pervažas ir p÷sčiųjų tiltą per geležinkelį Šiaulių stotyje“, buvo
rekonstruotas p÷sčiųjų tiltas Šiaulių geležinkelio stotyje bei 36 geležinkelio pervažos, tokiu būdu
padidinant eismo saugumą.
Siekiant užtikrinti skrydžių saugą ir saugumą tarptautiniuose oro uostuose, buvo įgyvendinti
perimetro aptv÷rimo projektai Palangos ir Vilniaus tarptautiniuose oro uostuose, panaudojant
modernią patikros ir kontrol÷s įrangą. Be to, tarptautiniame Vilniaus oro uoste buvo įvykdytas
tūpimo pagal prietaisus sistemos keitimo projektas, o Palangoje modernizuotas kilimo ir tūpimo
takas. Kauno oro uoste buvo modernizuota kilimo-tūpimo tako šviesų signalin÷ sistema, įdiegtos
aviacijos saugumo priemon÷s. Įgyvendinant ES struktūrinių fondų l÷šomis finansuojamus eismo
saugos užtikrinimo oro uostuose projektus, buvo siekiama priartinti oro bendrovių teikiamas
paslaugas prie tarptautinių eismo saugos ir aplinkos apsaugos standartų, skatinti orlaivių ir
keleivių srautų augimą29.

29

Projektų atvejo studijose (5 priedas) nepavyko nustatyti, kokį poveikį keleivių ar orlaivių skaičiaus augimui oro
uostuose gal÷jo tur÷ti BPD 1.1 priemon÷s investicijos, nukreiptos į skrydžių saugos priemonių įgyvendinimą.
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3.1.2. BPD 1.1 priemon÷s rezultatyvumas rezultatų lygiu
BPD 1.1 priemon÷s rezultatų lygiu buvo numatyti du rodikliai – bendras sukurtų/išlaikytų darbo
vietų skaičius ir bendro prekių kiekio, gabenamo visomis transporto priemon÷mis, padid÷jimas.
24 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s rezultato rodiklių įgyvendinimas
Rodiklis

Matavimo
vnt.

BPD numatytų
tikslų kiekybin÷
išraiška

Faktinis
pasiekimas

Faktinis
pasiekimas
lyginant su BPD
tikslu, %

vnt.

2900

3260

112,41%

%

17%

39%

229,41%

Rezultato
Bendras
sukurtų/išlaikytų
darbo vietų skaičius (vyrų,
moterų)
Bendro
prekių
kiekio,
gabenamo visomis transporto
priemon÷mis,
padid÷jimas
(lyginant su 2002 m.)30

Šaltinis: SFMIS, 2009 m. spalis, Statistikos departamento duomenų baz÷s.

Vertinant BPD 1.1 priemon÷s rezultato rodiklį – bendro prekių kiekio, gabenamo visomis
transporto priemon÷mis, padid÷jimą, – reikia pamin÷ti, kad projektų vykdymo ataskaitose šis
rodiklis nebuvo stebimas, kadangi pagal pasirašytas paramos sutartis nebuvo planuojama jį
pasiekti. BPD priede teigiama, kad visomis transporto priemon÷mis gabenamo bendro prekių
kiekio padid÷jimo rodiklis tur÷tų būti apskaičiuojamas remiantis Statistikos departamento
duomenimis ir lyginant jį su 2002 m. užfiksuotu rodikliu, t. y. 87 mln. tonų prekių. Pamin÷tina,
kad 2008 m. visomis transporto priemon÷mis gabentų krovinių kiekis siek÷ 120,5 mln. tonų ir,
lyginant su 2002 m., išaugo 39 proc. BPD priede nustatytas rezultato rodiklis buvo įgyvendintas
229,41 proc.
Pagrindin÷s priežastys, l÷musios rodiklio viršijimą, buvo išorin÷s ir susijusios su sparčia
Lietuvos ekonomine pl÷tra po įstojimo į ES. Atsiv÷rus naujoms rinkoms ir bendradarbiavimo
galimyb÷ms, buvo galima užmegzti naudingus ekonominius ryšius, o atsiradus galimyb÷ms
pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama, buvo prad÷ta modernizuoti transporto infrastruktūrą,
didinti jos paj÷gumus ir skatinti prekių vežimą įvairiomis transporto priemon÷mis. Pabr÷žtina,
kad ES struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojami projektai efektyviai prisid÷jo prie BPD 1.1
uždavinių, susijusių su siekiais didinti visomis transporto priemon÷mis gabenamų krovinių
srautus, įgyvendinimo.
Kitas BPD 1.1 priemon÷s steb÷senos rodiklis – bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius –
taip pat buvo viršytas. BPD priede numatyta, kad bendras transporto sektoriuje sukurtų/išlaikytų
darbo vietų skaičius tur÷jo siekti 2900, tačiau BPD įgyvendinimo pabaigoje šis rodiklis sudar÷
3260. Pagal pasirašytas paramos sutartis buvo planuojama sukurti 2885 darbo vietas, t. y. mažiau
nei numatyta BPD priede, tačiau, įgyvendinant daugelį projektų, buvo sukurta daugiau darbo
vietų. Pabr÷žtina, kad BPD priede numatytas rodiklis buvo viršytas 112,41 proc. Pagrindin÷
priežastis, l÷musi rodiklio viršijimą, buvo ta, kad įgyvendinant projektus pagal BPD 1.1
priemonę yra vykdomos tokios veiklos, kuriose dirba daug įvairių sričių specialistų.31 Skirtingi
30

Bazinis šio rodiklio dydis yra 2002 m. bendras visomis transporto priemon÷mis gabentų prekių kiekis – 87 mln.
tonų.
31
2007 m. BPD įgyvendinimo ataskaita.
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asmenys yra atsakingi už techninio projekto parengimą ir ekspertizę, statinio statybos techninę
priežiūrą ir statybos darbus, projekto vykdymo priežiūrą, viešinimą ir auditą.
Reikšmingai prie naujų darbo vietų sukūrimo rodiklio pasiekimo prisid÷jo ne tik valstybin÷s
reikšm÷s transporto sektoriaus projektai („Krašto ir rajoninių kelių dangų stiprinimas 2004–2005
metams“ – 507 naujos darbo vietos; „Žvyrkelių asfaltavimo programa 2004–2005 metams“ –
191 nauja darbo vieta; „Eismo saugos ir aplinkosauginių priemonių diegimas 2004–2006
metams“ – 149 naujos darbo vietos), bet ir savivaldybių vykdyti projektai („Rietavo
savivaldyb÷s gatvių ir kelių rekonstrukcija“ – 150 naujų darbo vietų; „Vilniaus senamiesčio
pietinis apvažiavimas nuo P. Višinskio g. iki Aušros Vartų g.“ – 90 naujų darbo vietų;
„Geležinio Vilko gatv÷s nuo Mokyklos g. iki Mol÷tų plento statyba“ – 143 naujos darbo vietos).
Pabr÷žtina, kad pagal BPD1.1 priemonę vykdomų projektų metu buvo siekiama ne tik
modernizuoti šalies transporto infrastruktūrą, bet ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Vertinant
pagal BPD 1.1 priemon÷s projektų rezultatus, galima konstatuoti, kad BPD parama pagerino
keleivių važiavimo miestuose, tarpmiestiniuose keliuose, naudojimosi geležinkelių transportu
kokybę, taip pat keleivių aptarnavimo kokybę Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose. Tačiau šios
investicijos nebuvo nukreiptos į keleivių skaičiaus augimą, daugiau sietinos su eismo saugumo ir
aptarnavimo kokyb÷s aspektais. Kaip nurodoma 2 priede pateiktoje lentel÷je, BPD įgyvendinimo
laikotarpiu visomis transporto priemon÷mis (išskyrus geležinkelius) gabenamų keleivių skaičius
išaugo nuo 439,5 mln. keleivių 2004 m. iki 477,1 mln. keleivių 2008 m. Ypač didelis augimas
matomas keleivių vežimo oro ir jūrų transportu (keleivių skaičius išaugo dvigubai), tačiau tai –
tarptautiniai, o ne vidiniai pervežimai. Vidiniuose keleivių pervežimuose ir toliau augo kelių
transporto reikšm÷, o keleivių vežimai geležinkelių transportu maž÷jo (per analizuojamą
laikotarpį smuko 27,5 proc.). Atsižvelgiant į šias vidinių keleivių pervežimų tendencijas, 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu reikia d÷ti papildomas pastangas, skatinant keleivius naudotis
kelių transporto alternatyvomis (geležinkelių ir vidaus vandenų transportu).
3.1.3. BPD 1.1 priemon÷s rezultatyvumas poveikio lygiu
BPD 1.1 priemon÷s poveikiui vertinti buvo nustatytas bendras visoms BPD priemon÷ms taikytas
rodiklis – „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius“. BPD priede numatyta, kad papildomomis
darbo vietomis yra laikomos projektų vykdytojų ir jų partnerių per ateinančius dvejus ar trejus
metus nuo projekto pabaigos numatomos sukurti nuolatin÷s ir laikinos darbo vietos, tod÷l šis
rodiklis n÷ra pateikiamas projektų vykdymo ataskaitose. Jo apskaičiavimui pasitelkiami
ekspertiniai vertinimai ir ekonometrinis modeliavimas.
25 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s poveikio rodiklio įgyvendinimas
Rodiklis

Poveikio
Sukurtų papildomų darbo
vietų skaičius (vyrų/moterų)

Matavimo
vnt.

BPD numatytų
tikslų kiekybin÷
išraiška

Faktinis
pasiekimas

Faktinis
pasiekimas
lyginant su BPD
tikslu, %

vnt.

2100

3921

186,7%

Šaltinis: SFMIS, 2009 m. spalis; ES struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų
bendrąjį programavimo dokumentą vertinimas, 2008 m.

2007 m. atliktame ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo transporto sektoriuje vertinime,
remiantis ES valstybių narių patirtimi, buvo daroma prielaida, kad transporto infrastruktūriniai
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projektai generuoja tiesioginių ir papildomų darbo vietų sukūrimą santykiu 1:1,5. Atsižvelgiant į
tai, buvo prognozuojama, kad d÷l 2004–2008 m. laikotarpiu įgyvendintų projektų bus sukurta
apie 4890 papildomų darbo vietų. V÷liau Finansų ministerijos užsakymu buvo atliktas ES
struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį
programavimo dokumentą vertinimas (2008 m.). Jame ekonometrinio modeliavimo būdu
apskaičiuota, kad BPD 1.1 priemon÷s investicijos paskatino sukurti 3921 papildomą darbo
vietą32. Šio vertinimo metu buvo sudarytas sektorinis BPD 1.1 priemon÷s poveikio vertinimo
makroekonometrinis modelis. Gauti panašūs modeliavimo rezultatai (žr. 28 lentelę): per 2004–
2008 m. BPD priemon÷s investicijomis sukurta 3,4 tūkst. papildomų darbo vietų, o pratęsus
skaičiavimus dar metams po paramos būtų gautas aukštesnis rezultatas, artimas Finansų
ministerijos užsakymu atlikto vertinimo rezultatams.

3.2. BPD 1.1 priemonės projektų rezultatyvumo vertinimas
Priemon÷s rezultatyvumas priklauso nuo rezultatyvumo projektų lygiu. Siekiant apskaičiuoti
tokius BPD 1.1 priemon÷s rodiklius kaip nutiestų ir rekonstruotų kelių bei geležinkelių ilgis,
įdiegtų eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių skaičius, bendras sukurtų darbo vietų
skaičius, buvo stebima projektų lygiu. BPD priede buvo numatyta, kad vienas rezultato rodiklis –
bendro prekių kiekio, gabenamo visomis transporto priemon÷mis, padid÷jimas – projektų
lygmeniu nebus stebimas, o jį apskaičiuojant bus naudojamasi Statistikos departamento
pateikiamais duomenimis. Projektų lygmeniu buvo suplanuota steb÷ti trijų pasiekimo rodiklių
(„Tiesiamų/rekonstruojamų kelių ilgis“, „Rekonstruoti ir nutiesti geležinkeliai“, „Skaičius
įdiegtų eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių“) ir vieno rezultato rodiklio („Bendras
sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius“) pasiekimo pažangą.
Projektų pasiekimo rodiklių vertinimas
Vertinant pirmojo pasiekimo rodiklio – tiesiamų/rekonstruojamų kelių ilgis – pasiekimą projektų
lygmeniu, reikia pamin÷ti, kad tiesti ir rekonstruoti kelius buvo numatyta 52 pagal BPD 1.1
priemonę įgyvendintuose projektuose. Pasirašytose paramos sutartyse buvo planuojama nutiesti
ir rekonstruoti 521,15 km kelių, tod÷l pagal šias sutartis 2004–2008 m. laikotarpiu rodiklis
projektų lygmeniu buvo įvykdytas 100,4 proc., nutiesus 521,38 km kelių. 24 projektų atveju
buvo nutiestas ir rekonstruotas pagal pasirašytas paramos sutartis planuotas kelių ilgis, o
įgyvendinus 17 projektų šis rodiklis buvo viršytas. 10 projektų atveju planuotas nutiestų ir
rekonstruotų kelių ilgio rodiklis buvo pasiektas ne visa apimtimi, o taip nutiko d÷l išaugusių
statybinių medžiagų, atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kainų. Pabr÷žtina, kad BPD
įgyvendinimo eigoje kai kurių projektų nutiestų ir rekonstruotų kelių ilgio rodiklis d÷l išaugusių
projektų įgyvendinimo sąnaudų keit÷si, nes projektų vykdytojai, teikdami paraiškas v÷lesniuose
kvietimuose tai pačiai finansavimo sumai, planavo nutiesti ir rekonstruoti mažesnį kilometrų
skaičių.
Analizuojant antrąjį pasiekimo rodiklį – rekonstruoti ir nutiesti geležinkeliai – projektų
lygmeniu, pasteb÷tina, kad 4 iš BPD 1.1 priemon÷s l÷šų finansuojamuose projektuose buvo
numatyta tiesti ir rekonstruoti geležinkelius. Atsižvelgiant į pasirašytas paramos skyrimo sutartis,
pasiekimo rodiklis buvo įgyvendintas 103,24 proc., kadangi sutartyse buvo numatyta nutiesti ir
rekonstruoti 26,51 km geležinkelių (faktinis nutiestų kilometrų skaičius siek÷ 27,37 km). 2
32

VPVI. ES struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo
dokumentą vertinimas, 2008 m. – P. 57.
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projektų atveju buvo pasiektas paramos sutartyse numatytas rekonstruotų ir nutiestų geležinkelių
ilgio rodiklis. Įgyvendinus vieną projektą, buvo nutiesta ir rekonstruota mažiau kilometrų nei
numatyta paramos sutartyje, o realizuojant projektą „IXB koridoriaus jungtis su Klaip÷dos uostu
– Klaip÷dos geležinkelio mazgo pl÷tra II etapas“ vietoj planuotų 4,6 km buvo nutiesta ir
rekonstruota 5,55 km geležinkelių.
Trečiasis pasiekimo rodiklis – skaičius įdiegtų eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių –
buvo stebimas 17 pagal BPD 1.1 priemonę įgyvendintų projektų lygmeniu. 2 projektų paramos
sutartyse nebuvo numatyta, kad tokios priemon÷s bus įgyvendinamos, o likusių 15 projektų
atveju buvo įdiegtos visos planuotos eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemon÷s. Pagal
pasirašytas paramos sutartis šis rodiklis buvo įgyvendintas 100 proc. 14 projektų atveju buvo
įdiegta po vieną eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonę, o įgyvendinus geležinkelių
pervažų ir p÷sčiųjų tilto per geležinkelį Šiaulių stotyje rekonstravimo projektą buvo įdiegtos 2
eismo saugos ir aplinkosaugin÷s priemon÷s. Galima daryti išvadą, kad kiekvieno projekto
lygmeniu šis pasiekimo rodiklis buvo įgyvendintas efektyviai.
Projektų rezultato rodiklio vertinimas
BPD 1.1 priemon÷s rezultato rodiklis – bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius – buvo
stebimas visų 79 pagal šią priemonę įgyvendintų projektų lygmeniu. 23 projektų atveju buvo
sukurtas paramos sutartyse numatytas darbo vietų skaičius, 34 projektų atveju šis rodiklis buvo
viršytas, o įgyvendinus likusius 22 projektus sukurtų darbo vietų skaičius buvo mažesnis nei
numatyta pasirašytose paramos sutartyse. Šie duomenys rodo, kad net 57 projektuose buvo
sukurtas numatytas ar didesnis darbo vietų skaičius. Tokia situacija susiklost÷ d÷l to, kad
transporto sektoriaus infrastruktūros modernizavimo projektai yra imlūs darbui, tod÷l projekto
įgyvendinimo metu atsiranda poreikis įtraukti papildomų specialistų, kurių ind÷lis pasirašant
paramos sutartį buvo nežinomas.
Įgyvendinus 34 projektus, kuriais buvo sukurta daugiau nei planuota naujų darbo vietų, vietoj
paramos sutartyse numatytų 1318 darbo vietų buvo sukurtos 1896, t. y. 578 darbo vietomis
daugiau nei planuota. Pamin÷tina, kad įgyvendinus visus projektus transporto sektoriuje buvo
sukurta 375 darbo vietomis daugiau nei numatyta paramos sutartyse. Vertinant atskirų projektų
rezultatyvumą, galima teigti, kad iš esm÷s jie buvo įgyvendinami rezultatyviai.

3.3. Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas
Suderinamumas su ES horizontalaus lygio sritimis ir kitomis ES struktūrin÷s paramos
programomis buvo užtikrinamas vertinant transporto sektoriaus projektų paraiškas ir skiriant
paramą. Siekiant atsakyti į klausimą, kaip buvo įgyvendinami horizontalieji prioritetai transporto
sektoriuje ir koks yra jų rodiklių kiekybinis bei kokybinis pasiekimo lygis, pirmiausia vertinga
apibr÷žti keturių horizontaliųjų prioritetų – informacin÷s visuomen÷s, darnaus vystymosi,
regionin÷s pl÷tros ir lygių galimybių – sąvokas (4 pavyzdys).
4 pavyzdys. Horizontaliųjų prioritetų apibr÷žimas
Informacin÷ visuomen÷ suprantama kaip ekonomikos augimo ir darbo vietų atsiradimo veiksnys, kuris
apr÷pia naujų informacinių technologijų paslaugų ir funkcijų kūrimą bei jų naudotojų aprūpinimą ir
kompetencijos didinimą.
Darnus vystymasis suprantamas kaip ekonomin÷s, socialin÷s pl÷tros ir aplinkos apsaugos klausimų
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derinimas bei institucinis bendradarbiavimas.
Lygios galimyb÷s suprantamos ne tik kaip nelygyb÷s tarp moterų ir vyrų panaikinimas, bet ir siekis
užkirsti kelią diskriminacijai d÷l lyties, rasin÷s ar etnin÷s kilm÷s, religijos, tik÷jimo, negalios, amžiaus
arba seksualin÷s orientacijos.
Regionin÷s pl÷tros horizontaliuoju prioritetu siekiama derinti investicijas į infrastruktūrą, žmogiškuosius
išteklius ir verslo konkurencingumą mažiau išsivysčiusiuose regionuose ar savivaldyb÷se. BPD buvo
išskirtas tikslinis Ignalinos AE regionas.
Šaltinis: Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę paramą vertinimo
ataskaita, 2008 m.

BPD 1.1 priemon÷s projektų kiekybiniai horizontaliųjų prioritetų rodikliai pateikiami 26
lentel÷je. Kaip matyti iš šios lentel÷s, didžiausią poveikį BPD 1.1 priemon÷ tur÷jo regionin÷s
pl÷tros ir darnaus vystymosi prioritetų įgyvendinimui.
26 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams
Horizontalieji
prioritetai

Pagal BPD 1.1
finansuotų
projektų
skaičius

Pagrindinis
projekto tikslas

Teigiamas
projekto poveikis

79
79
79

47
14
1

32
60
27

Neutralus
projekto
poveikis
0
5
51

79

0

26

53

Regionin÷ pl÷tra
Darnus vystymasis
Informacin÷
visuomen÷
Lygios galimyb÷s

Projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams
(projektų skaičius)

Šaltinis: SFMIS, 2009 m. spalis.

Regionin÷ pl÷tra. Investicijos į transporto infrastruktūros pl÷trą mažina periferinių regionų
atskirtį, leidžia optimaliau panaudoti turimus išteklius ir didina jų konkurencingumą. Remiantis
SFMIS duomenimis, regionin÷s pl÷tros horizontalusis prioritetas net 47 transporto sektoriaus
projektuose buvo pagrindinis tikslas, o 32 transporto sektoriaus projektai šiam prioritetui tur÷jo
teigiamą poveikį. Pavyzdžiui, regionin÷s pl÷tros horizontalusis prioritetas buvo pagrindinis
tikslas įgyvendinant Lietuvos automobilių kelių direkcijos projektą „Krašto ir rajoninių kelių
dangų stiprinimas 2004–2005 metams“, kuriuo buvo pagerintos atokiuose rajonuose gyvenančių
gyventojų susisiekimo sąlygos su rajonų centrais, taip pat susisiekimas tarp miestų ir skirtingų
regionų gyventojų su žem÷s ūkio, verslo, pramon÷s ir administraciniais centrais, siekta sumažinti
išsivystymo netolygumus šalies regionų lygiu. Tarptautiniame Palangos oro uoste įvykdžius
perimetro aptv÷rimo projektą buvo siekiama paskatinti turizmo pl÷trą pajūrio regione, sukurti
sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo vystymuisi bei sumažinti nedarbo lygį šiame regione.33 Šio
vertinimo metu atlikti makroekonominiai skaičiavimai rodo, kad BPD 1.1 priemon÷s investicijos
į transportą gana veiksmingai prisid÷jo prie Lietuvos apskričių prid÷tin÷s vert÷s augimo. Plačiau
paramos poveikio Lietuvos apskritims vertinimą žr. 4 ataskaitos dalyje.
Darnus vystymasis. Darnus transportas yra vienas iš keturių svarbiausių Geteborgo strategijos
prioritetų. Intensyvus kelių transporto naudojimas, transporto keliamas triukšmas ir oro tarša
teb÷ra didel÷ visos ES problema, daranti didelį poveikį sveikatai34. Ši problema dar ryškesn÷
33

2007 m. BPD įgyvendinimo ataskaita.
KOM(2009) 400 galutinis „Darnaus vystymosi aspekto integravimas į ES politiką: 2009 m. Europos Sąjungos
tvaraus vystymosi strategijos peržiūra“.
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naujose ES šalyse, kuriose automobilių skaičius vis dar ženkliai auga, o miestų transporto
infrastruktūra yra riboto pralaidumo.
Įgyvendinant BPD 1.1 priemonę darnaus vystymosi prioritetas pagrindiniu tikslu buvo išskirtas
14 projektų, tarp kurių galima pamin÷ti įvairių šalies savivaldybių ir AB „Lietuvos geležinkeliai“
projektus. Pavyzdžiui, darnaus vystymosi principas buvo esminis įgyvendinant Klaip÷dos
geležinkelių mazgo pl÷tros, riedmenų automatin÷s kontrol÷s prietaisų modernizavimo,
geležinkelio pervažų rekonstravimo ir kitus projektus, t. y. tuos projektus, kuriais skatinama
mažiau aplinkai taršių transporto šakų pl÷tra. Taip pat prie darnaus vystymosi prioriteto
įgyvendinimo prisid÷jo miesto transporto infrastruktūros projektai, kuriais buvo sprendžiamos
automobilių spūsčių problemos. Kita vertus, 2004–2006 m. laikotarpiu nebuvo investuojama į
pažangias transporto sistemas, ekologiško miesto transporto skatinimą.
Informacin÷ visuomen÷. Transporto sektoriaus projektai informacin÷s visuomen÷s
horizontaliajam prioritetui tur÷jo daugiausia neutralų poveikį (51 projektas), o 27 įgyvendinti
projektai šiam principui tur÷jo teigiamą poveikį. Galima išskirti kelis BPD 1.1 priemon÷s
projektus, reikšmingiau prisid÷jusius prie informacin÷s visuomen÷s pl÷tros prioriteto
įgyvendinimo. Tai geležinkelio riedmenų priežiūros ir kontrol÷s sistemos įdiegimas, Vilniaus oro
uoste perimetro aptv÷rimo signalizacijos sistemos įrengimas – projektai, susiję su naujų
informacinių technologijų paslaugų ir funkcijų kūrimu.
Lygios galimyb÷s. BPD 1.1 priemon÷s projektai lygių galimybių horizontaliajam prioritetui
tur÷jo daugiausia neutralų poveikį (53 projektai) arba teigiamą poveikį (26 projektai). Projektų
rengimo ir įgyvendinimo metu buvo sudarytos vienodos sąlygos (socialin÷s garantijos, darbo
laikas, darbo užmokestis) tiek vyrams, tiek moterims, taip pat svarbu pamin÷ti, kad kuriama
infrastruktūra buvo pritaikoma žmon÷ms su negalia.

3.4. Apibendrinimas ir išvados
Įgyvendinant BPD 1.1 priemonę daugiausia buvo investuojama į sausumos transporto
infrastruktūros rekonstrukciją, ribotai į pl÷trą (trūkstamas jungtis, paj÷gumų didinimą), o į
infrastruktūros sustiprinimą (angl. enhancement) diegiant ITS sistemas, sustiprinančias esamos
infrastruktūros efektyvumą, pl÷tojant multimodalinį transportą, investicijų praktiškai nebuvo
atlikta.
Finansuotų projektų įgyvendinimas labiausiai prisid÷jo prie pirmojo ir ketvirtojo priemon÷s
uždavinių įgyvendinimo, t. y. (1) tobulinti eismo sąlygas keliuose ir gatv÷se, didinti eismo
saugumą ir mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, (4) užtikrinti skrydžių saugą, saugumą
tarptautiniuose oro uostuose, gerinti keleivių aptarnavimo kokybę.
Nors geležinkelių transportas taip pat buvo viena iš trijų pagrindinių intervencijos sričių, tačiau
antrąjį priemon÷s uždavinį – didinti geležinkelių paj÷gumą, skatinti prekių ir krovinių vežimą
geležinkeliais, gerinti traukinių keleivių aptarnavimo kokybę – pavyko pasiekti tik iš dalies, nes
išaugo geležinkeliais vežamų krovinių skaičius, tačiau keleivių skaičius d÷l daugelyje ruožų
ribojamo traukinių greičio ir toliau maž÷jo. Be to, priemon÷s l÷šomis pavyko tik iš dalies
įgyvendinti trečiąjį ir penktąjį uždavinius, t. y. (3) didinti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto
krovinių ir keleivių srautus, sukurti bendrą vidaus vandenų kelių sistemą kroviniams ir
keleiviams gabenti, (5) pl÷toti multimodalinio transporto tinklą Lietuvoje. Trečiojo uždavinio
pasiekimą ribojo neįgyvendintas kruizinių laivų terminalo infrastruktūros pl÷tros projektas, nes
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tai neleido išnaudoti Lietuvos turizmo potencialo ir padidinti keleivių skaičiaus Klaip÷dos
valstybiniame jūrų uoste. Penktojo uždavinio įgyvendinimą stabd÷ aiškios viešųjų logistikos
centrų steigimo vizijos nebuvimas.
BPD 1.1 priemon÷s uždavinių įgyvendinimo apibendrinimas pateiktas 27 lentel÷je.
27 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s uždavinių įgyvendinimo mastas
Uždavinys
1. Tobulinti eismo
sąlygas keliuose ir
gatv÷se,
didinti
eismo saugumą ir
mažinti
neigiamą
transporto poveikį
aplinkai.

Įgyvendintos veiklos
Įgyvendintas 61 projektas, kurio metu
tiesti ir rekonstruoti keliai, asfaltuoti
žvyrkeliai,
rekonstruotos
miestų
gatv÷s,
įdiegtos
eismo
saugos
priemon÷s.

2.
Didinti
geležinkelių
paj÷gumą, skatinti
prekių ir krovinių
vežimą
geležinkeliais,
gerinti
traukinių
keleivių aptarnavimo
kokybę.

Įgyvendinti 8 projektai, kurių metu
atnaujinta ir pagerinta geležinkelių
infrastruktūra, padidintas saugumas
geležinkelių pervažose, atnaujinti ir
neįgaliųjų reikm÷ms pritaikyti keleivių
terminalai.

3. Didinti Klaip÷dos
valstybinio
jūrų
uosto krovinių ir
keleivių
srautus,
sukurti
bendrą
vidaus
vandenų
sistemą kroviniams
ir
keleiviams
gabenti.

Įgyvendinti 3 projektai, kurių metu
išpl÷stas
Klaip÷dos
geležinkelio
mazgas, jungiantis jūrų uostą su
geležinkeliu, atlikti vidaus vandenų
kelio Kaunas-Klaip÷da tvarkymo
darbai.

4.
Užtikrinti
skrydžių
saugą,
saugumą
tarptautiniuose oro
uostuose,
gerinti
keleivių aptarnavimo
kokybę.

Įgyvendinti 7 projektai, kurių metu
atlikti perimetro aptv÷rimo darbai
Palangos ir Vilniaus oro uostuose,
įdiegtos aviacijos saugos priemon÷s.

5.
Pl÷toti
multimodalinio
transporto
tinklą
Lietuvoje.

Multimodalinio transporto sistemos
pl÷tros projektai nebuvo įgyvendinami.
Prie šio uždavinio iš dalies prisid÷jo
tik AB „Lietuvos geležinkeliai“

Uždavinių įgyvendinimo laipsnis
Aukštas
Projektų metu rekonstruota ir nutiesta
521,38 km kelių (BPD priede
numatytas rodiklis pasiektas 80,21%).
Siekiant didinti kelionių saugumą ir
mažinti neigiamą augančių transporto
srautų poveikį, reikia toliau investuoti į
kelių infrastruktūros pl÷trą, ypač
miestuose.
Vidutinis
Buvo nutiesta ir rekonstruota 27,37 km
geležinkelių
(numatytas
rodiklis
pasiektas 45,62%). ES struktūrin÷s
paramos l÷šomis įgyvendinti projektai
prisid÷jo prie geležinkeliais gabenamų
krovinių skaičiaus augimo. Tačiau
traukiniais
važiuojančių
keleivių
skaičius maž÷jo. Geležinkelių linijos,
priklausančios TEN-T tinklui ar
besijungiančios su juo, turi būti toliau
modernizuojamos.
Vidutinis
Jūrų
transporto
pl÷tros
srityje
įgyvendintas vos vienas projektas,
tod÷l reikalingos tolesn÷s investicijos į
Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto
geležinkelio mazgo pl÷trą. Be to,
uostas vis dar n÷ra pakankamai
pritaikytas keleivių reikm÷ms. Vidaus
vandenų kelių sistemos infrastruktūra
turi būti toliau modernizuojama.
Aukštas
Investicijos į oro uostų infrastruktūrą
sustiprino skrydžių saugą, saugumą
Vilniaus,
Kauno
ir
Palangos
tarptautiniuose oro uostuose. Visgi
siekiant
didinti
oro
uostų
konkurencingumą ir gerinti teikiamų
paslaugų kokybę, reikalingos tolesn÷s
investicijos į oro uostų infrastruktūros
modernizavimą bei aviacijos saugos
priemonių diegimą.
Žemas
Intervencijos šioje srityje atid÷tos
2007–2013
m.
programavimo
laikotarpiui.
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Uždavinys

Įgyvendintos veiklos
projektas „IXB koridoriaus jungtis su
Klaip÷dos
uostu
Klaip÷dos
geležinkelio mazgo pl÷tra“.

Uždavinių įgyvendinimo laipsnis

BPD programavimo metu būtų buvę naudinga įvesti papildomus rezultato ir poveikio rodiklius,
kurie atspindi tiesioginę investicijų į transporto sektorių naudą. Rezultato lygiu būtų buvę
naudinga steb÷ti tokius rodiklius kaip sutrump÷jęs kelion÷s laikas, trūkstamos jungtys su TEN-T
tinklo elementais, keleivių skaičiaus, keliaujančių traukinais, augimas, o poveikio lygiu – d÷l
nemažų BPD investicijų į eismo saugumą, būtų buvę naudinga įvesti avaringumo sumaž÷jimo
rodiklį priemon÷s poveikio steb÷senai.
BPD 1.1 priemon÷s projektai labiausiai prisid÷jo prie regionin÷s pl÷tros ir darnaus vystymosi
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo. Įgyvendinant BPD 1.1 priemon÷s projektus prie
regionin÷s pl÷tros principo buvo prisid÷ta gerinant susisiekimo tarp atokesnių gyvenviečių ir
miestų bei rajonų centrų sąlygas. Prie darnaus vystymosi principo skatinimo, mažinant neigiamą
poveikį aplinkai, labiausiai prisid÷jo geležinkelių transporto infrastruktūros ir miesto transporto
infrastruktūros projektai.
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4. POVEIKIO VERTINIMAS

4.1. BPD 1.1 priemonės poveikis BVP
Makroekonominiu požiūriu transporto infrastruktūra bendram Lietuvos ūkio augimui yra svarbi
d÷l kelių priežasčių. Pirmiausia, d÷l tranzitui palankios Lietuvos geografin÷s pad÷ties, transporto
dalis BVP struktūroje yra labai svari lyginant su kitomis ES šalimis. 2007–2008 m. šiai veiklai
teko per dešimtadalį šalyje sukurtos prid÷tin÷s vert÷s – maždaug dukart daugiau nei vidutiniškai
ES, tačiau šiuo požiūriu Lietuva nebuvo Sąjungos lyder÷, mus kiek lenk÷ Estija ir Latvija. Antra,
2008 metais transporto paslaugų tiekimas užsieniui buvo itin svarbus eksporto pajamų šaltinis –
jos sudar÷ apie 60 proc. visų Lietuvos paslaugų eksporto apimties. Trečia, geresnis ir
efektyvesnis transporto tinklas d÷l mažesnių transporto sąnaudų leidžia įmon÷ms mažinti
produkcijos kainą ir sudaro geresnes sąlygas konkuruoti tarptautin÷se rinkose. Atsižvelgiant į tai,
kad Lietuvos ūkio atsigavimas siejamas su eksporto augimu, sunkmečio sąlygomis transporto
vaidmuo ekonomikos raidai stipr÷ja. Susisiekimą su užsienio rinkomis garantuojanti transporto
sistema tur÷s didelę įtaką siekiant užtikrinti tolimesnį s÷kmingą eksportu pagrįstą ūkio
ekonominį augimą.
Neabejotina, kad ES finansuojamos investicijos iš ERPF ir Sanglaudos fondo į šalies transporto
infrastruktūrą nemaža dalimi prisid÷jo prie transporto sektoriaus pl÷tros pastaraisiais metais.
Tačiau kiekybiškai įvertinti vien tik ERPF ir bendrojo finansavimo ind÷lį, įgyvendinant BPD 1.1
priemonę, gana sunku. Transporto sektoriui įtakos tur÷jo daugyb÷ veiksnių, kurių poveikis
paskutinius kelerius metus smarkiai kito d÷l pasikeitusios situacijos muitin÷se, prekių srautų tarp
NVS ir Vakarų Europos pokyčių, didelių degalų kainų svyravimų. Kita vertus, šio vertinimo
metu atlikto makroekonominio modeliavimo rezultatų patikimumą sustiprina tai, kad
apskaičiuoti paramos poveikio įverčiai (žr. 28 lentelę) neprieštarauja tiek analogiškų tyrimų, tiek
ekspertin÷ms išvadoms.
Didžiausios investicijos pagal BPD 1.1 priemonę buvo atliktos į sausumos transportą (keliai,
miesto transportas, geležinkeliai). Šioms sritims buvo skirta daugiau nei 567 mln. Lt paramos.
D÷l paramos apimties ir investicijų pobūdžio (buvo investuojama į transporto sektorių paj÷gumų
pl÷trą ar modernizavimą) būtent sausumos transportas ir tur÷jo didžiausią poveikį prid÷tin÷s
vert÷s augimui. 28 lentel÷je pateikiami vertinimo metu atlikto makroekonometrinio
modeliavimo35 rezultatai rodo, kad pagal BPD investavus 567,93 mln. Lt į sausumos transporto
sektorių per 2004–2008 m. papildomai sukurta 882 mln. Lt prid÷tin÷s vert÷s realia išraiška.
Vadinasi, per BPD įgyvendinimo laikotarpį paramos efektyvumo koeficientas viršijo 1,5.
Remiantis Statistikos departamento duomenimis, per analizuojamą 2004–2008 m. laikotarpį
transporto sektoriuje buvo sukurta 48,1 mlrd. Lt BVP, tod÷l remiantis modeliavimo rezultatais
galima teigti, kad BPD 1.1 priemon÷s ind÷lis į šį bendrą rezultatą yra 1,8 proc. Kaip matyti iš 28
lentel÷s, 2004 ir 2005 m. paramos poveikis BVP buvo beveik nulinis, tod÷l atmetus šiuos metus
ir vertinant paramos poveikį tik 2006–2008 m. transporto sektoriuje sukurtai prid÷tinei vertei
(32,8 mlrd. Lt), paramos ind÷lis į sektoriaus BVP paauga iki 2,7 proc.
Pažym÷tina, kad transporto infrastruktūrinių projektų poveikis yra ilgalaikis, tod÷l investicijos
užtikrina tęstinį bendros prid÷tin÷s vert÷s didinimo efektą, lyginant su scenarijumi nesant
35

Modeliavimo principus ir detalius rezultatus žiūr÷kite 3 priede.
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paramai. 28 lentel÷je yra pateiktas poveikio BVP skaičiavimo pratęsimas iki 2011 metų. Matyti,
kad suminis BPD 1.1 priemon÷s paramos tiesioginio ir netiesioginio poveikio efektas BVP per
2004–2011 m. sudarys daugiau nei 1,7 mlrd. Lt, o efektyvumo koeficiento įvertis sieks 3.
Modeliavimo rezultatus veikiausiai lemia transporto paslaugų eksporto prieaugio poveikis visai
ekonomikai: transporto veiklos pl÷trą lydi atitinkamų paslaugų eksporto pajamų augimas, kuris
skatina vidaus vartojimo kilimą ir tuo būdu teigiamai lemia kitų ūkio sektorių raidą. Remiantis
pastarojo meto Lietuvos makroekonominiais duomenimis galima teigti, kad papildomai
eksportavus X prid÷tin÷s vert÷s, d÷l multiplikatoriaus efekto galima tik÷tis atitinkamo 3-4 X
dydžio BVP prieaugio.
28 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s poveikis transporto ir sand÷liavimo sektoriaus
pagrindiniams makroekonominiams rodikliams 2004–2011 metais
Metai

2004

2005

2006

2007

2008

20042008

2009*

2010*

2011*

ES
58,99
110,40
160,84
166,29
144,92
641,44
0
0
0
finansavimas
(mln. Lt)
iš jų sausumos
58,99
107,16
150,11
127,47
124,20
567,93
0
0
0
transportui
Poveikis
0,00
33,91
208,74
278,42
361,09
426,44
255,70
198,62
882,15
realiajai BPV
(mln. Lt)
Poveikis
0,00
40,09
254,98
339,40
476,12
1110,58
555,64
287,99
228,94
nominaliajai
BPV (mln. Lt)
Vidutinis
0
0
0,15
1,52
2,96
3,48
1,34
3,72
metinis
poveikis
užimtumui
(tūkst. žm.)
Šaltinis: apskaičiuota vertintojų, plačiau metodologiją žr. 1 priede, o detalius skaičiavimus – 3 priede.
* Prognozuotos reikšm÷s, egzogeninių reikšmių prognoz÷s įvertintos pagal LEMAM modelį.

20042011*
641,44

567,93

1762,92

2183,14
-

Investicijų į transporto infrastruktūrą teigiamas poveikis šalies ekonomikai neapsiriboja tik
transporto sektoriaus pl÷tra ir įtaka per eksportą. Jos mažina periferinių regionų atskirtį, leidžia
optimaliau panaudoti turimus išteklius ir didina šalies konkurencingumą. Pastaroji savyb÷
Lietuvai labai svarbi, nes Pasaulio ekonomikos forumo atliekami valstybių konkurencingumo
tyrimai liudija, kad mūsų šalis užleidžia pozicijas: 2007 m. Lietuva buvo 38-ta tarp nagrin÷tų
131 valstybių, pernai ji smuktel÷jo į 44-tą vietą, o šiemet liko 53-čia. Tačiau detalesn÷ pastarojo
tyrimo rezultatų analiz÷ rodo, kad daugiausia ES paramos gavusi sausumos transporto
infrastruktūra Lietuvoje yra sąlyginai gera – pagal ją mūsų šaliai skirta 26-ta vieta, o silpniausia
grandimi išliko oro transporto infrastruktūra – tik 83-čia vieta. Norint ženkliai pagerinti Lietuvos
patrauklumą investuotojams būtinas proveržis būtent oro transporto srityje.

4.2. BPD 1.1 priemonės poveikis Lietuvos apskričių plėtrai
Statistiniai rodikliai rodo, kad labiausiai išsivysčiusių Lietuvos regionų (Vilniaus, Kauno ir
Klaip÷dos apskričių) atotrūkis 2004−2008 m. laikotarpiu ne maž÷jo, o dar labiau išryšk÷jo. Tod÷l
BPD 1.1 priemon÷s, nukreiptos į atsilikusių regionų prieinamumo ir jud÷jimo problemų
sprendimą vystant vietin÷s reikšm÷s kelių infrastruktūrą, svarba programos įgyvendinimo metu
išaugo. Toliau šiame skyriuje apžvelgiamas BPD 1.1 priemon÷s paramos pasiskirstymas tarp
Lietuvos apskričių ir poveikis jų BVP bei užimtumui.
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4.2.1. Paramos pasiskirstymas ir rezultatyvumas
Didžioji dalis BPD 1.1 priemon÷s l÷šų buvo skirta Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos apskrityse
įgyvendinamiems projektams (29 lentel÷). Vilniaus apskrityje buvo įgyvendinta 17 projektų,
Kauno – 20, o Klaip÷dos – 18. Daugiausia ES struktūrin÷s paramos l÷šų, t. y. apie 25 proc. visų
BPD 1.1 priemon÷s l÷šų, buvo skirta Vilniaus apskričiai (162,54 mln. Lt). Klaip÷dos apskrityje
įgyvendintiems projektams skirtų l÷šų suma siek÷ 134,15 mln. Lt, o Kauno apskrityje – 105,26
mln. Lt. Mažiausiai projektų buvo įgyvendinta Taurag÷s ir Telšių apskrityse (atitinkamai po 8), o
mažiausiai BPD 1.1 priemon÷s l÷šų teko Taurag÷s ir Marijampol÷s apskritims.
29 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s paramos (atskirai išskiriant paramą kelių transportui)
pasiskirstymas pagal Lietuvos apskritis
Apskritis

Finansuota
projektų

Alytaus
Kauno
Klaip÷dos
Marijampol÷s
Panev÷žio
Šiaulių
Taurag÷s
Telšių
Utenos
Vilniaus
Iš viso:

9
20
18
9
9
12
8
8
9
17
79

Finansuota
projektų
kelių
transporte
7
9
9
3
5
6
3
4
9
9
61

Finansuojamiems
projektams
paskirstytos BPD
l÷šos, mln. Lt
32,71
105,26
134,15
22,51
49,36
29,55
18,65
25,93
60,78
162,54
641,44

Dalis,
proc.

Parama kelių
projektams,
mln. Lt

Dalis,
proc.

5
16
21
4
8
5
3
4
9
25
100

26,7
46,52
56,83
15,2
42,77
14,69
8
18,03
56,15
134,48
419,37

6%
11%
14%
4%
10%
4%
2%
4%
13%
32%
100

Šaltiniai: Transporto investicijų direkcijos pateikta „Projektų, kuriems 2004–2006 m. skirta parama, suvestin÷“;
SFMIS.

Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pagal Kelių priežiūros ir pl÷tros programos finansavimo
metodiką36 transporto infrastruktūros finansavimo paskirstymas tarp savivaldybių yra
grindžiamas keliais kriterijais, iš kurių svarbiausias yra gyventojų skaičius37, tikslinga BPD 1.1
priemon÷s pasiskirstymą apskritims skaičiuoti ne pagal bendrą atitekusią l÷šų dalį, o pagal tai,
kokia paramos dalis teko vienam kiekvienos apskrities gyventojui (30 lentel÷). Atlikus tokį
perskaičiavimą, didžiausią/mažiausią finansinę naudą gavusių apskričių situacija pasikeičia.
Pagal gyventojams tekusią BPD 1.1 priemon÷s paramą didžiausią naudą pajuto Klaip÷dos ir
Utenos apskričių gyventojai (po 355 Lt/gyventojui), o mažiausią – Šiaulių apskrities gyventojai
(85 Lt/gyventojui). Kitų apskričių gyventojams parama svyravo nuo 124 iki 191 Lt.

36

2005 m. balandžio 21 d. LR Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 447 D÷l Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir pl÷tros
programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo (Žin., 2005 04 26, Nr. 53-1799).
37
Pagal 2005 m. balandžio 21 d. LR Vyriausyb÷s nutarime Nr. 447 numatytus finansavimo paskirstymo
savivaldyb÷ms kriterijus gyventojų skaičius sudaro nuo 50 iki 65 proc. Kiti kriterijai yra susieti su vietinių gatvių ir
kelių ilgiu, registruotų transporto priemonių skaičiumi, žem÷s ūkio naudmenų plotu.
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30 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s paramos pasiskirstymas vienam gyventojui pagal apskritis
Apskritis

Alytaus
Kauno
Klaip÷dos
Marijampol÷s
Panev÷žio
Šiaulių
Taurag÷s
Telšių
Utenos
Vilniaus
Iš viso:

Finansuojamiems
projektams
paskirstytos BPD
l÷šos, mln. Lt
32,71
105,26
134,15
22,51
49,36
29,55
18,65
25,93
60,78
162,54
641,44

Gyventojų skaičius
apskrityse*

Vienam gyventojui tenkanti
paramos dalis, Lt

176 023
672 127
378 559
180 555
282 674
347 872
126 581
172 892
171 403
848 989
3 357 675

185,82
156,60
354,66
124,67
174,61
84,94
147,33
149,97
354,60
191,45
191,03

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s; Transporto investicijų direkcijos pateikta „Projektų,
kuriems 2004–2006 m. skirta parama, suvestin÷“; SFMIS.
*Gyventojų skaičiaus apskrityse duomenys – 2008 m. liepos 1 d.

Lyginant pagal 1 km kelio rekonstrukcijos sąnaudas (31 lentel÷), už tą pačią sumą aukštesni
rezultatai buvo sukurti Marijampol÷s ir Panev÷žio apskrityse. Pagal sąnaudų-rezultatų santykį
šiose apskrityse BPD 1.1 priemon÷s l÷šos panaudotos efektyviausiai. Aukščiausia vidutin÷ 1 km
rekonstrukcijos kaina buvo Taurag÷s38 ir Klaip÷dos apskrityse, kuriose 1 km rekonstrukcijos
kaina buvo beveik dvigubai aukštesn÷ už vidurkį (691.964 Lt). Pažym÷tina, kad sąnaudųrezultatų santykis neatspindi bendresn÷s investicijų naudos – sud÷tingesni infrastruktūriniai
projektai, kurie dažniausiai įgyvendinami miestuose, kainuoja žymiai brangiau nei vietin÷s
reikšm÷s kelių tiesimas rajonuose. Kita vertus, tokia kainų variacija gali rodyti ir viešųjų pirkimų
neefektyvumą. 2007–2013 m. laikotarpiu iš projektų lygmens reik÷tų rinkti įvairiapusiškesnę
informaciją apie projektų sąnaudas (atskirai išskirti naujų kelių tiesimą/esamų rekonstravimą,
skirstyti pagal kelių kategorijas ir kitus aktualius rodiklius).
31 lentel÷. BPD 1.1 priemon÷s paramos kelių transportui pasiskirstymas ir rekonstruotų
kelių ilgis pagal Lietuvos apskritis
Apskritis

Kelių rekonstrukcijos projektams
paskirstytos BPD l÷šos*, mln. Lt

Rekonstruotų kelių ilgis,
km

Dalis,
proc.

Alytaus
Kauno
Klaip÷dos
Marijampol÷s
Panev÷žio
Šiaulių
Taurag÷s
Telšių
Utenos
Vilniaus
Iš viso:

26,7
46,52
46,12
15,2
42,77
14,69
4,13
18,03
56,15
86,37
356,68

39,07
69,19
36,07
38,75
80,29
21,14
3,51
29,03
85,24
113,17
515,46

8
13
7
8
15
4
1
6
16
22
100

Vidutin÷ 1
km kaina, Lt

683.388
672.351
1.278.624
392.258
532.693
694.891
1.176.638
621.081
658.728
763.188
691.964

Šaltiniai: SFMIS; apskaičiuota vertintojų.
*pagal kelių (312) ir miesto transporto (317) intervencijas.
38

Aukštas kelių rekonstrukcijos sąnaudas Taurag÷s apskrityje galima paaiškinti tuo, kad dviejų projektų atveju buvo
įrengtos eismo saugos priemon÷s, t. y. nutiesti šaligatviai ir dviračių takai, tačiau šie pasiekimai projektų vykdymo
steb÷senos duomenyse neatsispind÷jo (nutiesta 1,53 km šaligatvių ir 1,53 km dviračių takų).
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Panaudojant BPD 1.1 priemon÷s l÷šas daugiausia nutiestų ir rekonstruotų kelių buvo Vilniaus,
Utenos, Panev÷žio ir Kauno apskrityse (atitinkamai 116,79 km, 85,24 km, 80,29 km ir 69,19
km). 2007 m. atliktos „Savivaldos transporto infrastruktūrai skirtos 2007–2013 m. ES
struktūrin÷s paramos paskirstymo galimybių analiz÷s“39 metu Lietuvos apskritys buvo
suskirstytos į tris grupes pagal investicijų į vietinių kelių infrastruktūrą efektyvumą. Analiz÷s
metu nustatyta, kad daugiausia investicijų reikalauja Vilniaus, Šiaulių, Marijampol÷s ir Telšių
apskritys (pirmoji grup÷), o vietinių kelių ilgių didinimas šiose apskrityse ne tik turi teigiamą
poveikį produkcijai, bet ir yra technologiškai efektyvus, lyginant su kitomis apskritimis, sukuria
didžiausią ilgalaikį poveikį prid÷tinei vertei40. Analizuojant „pirmajai grupei“ priskirtose
apskrityse BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis sukurtus rezultatus matyti, kad tik Vilniaus apskrityje
sukurta daug rezultatų (nutiesta ar rekonstruota 116,79 km kelių), o kitose trijose apskrityse
nutiestų/rekonstruotų kelių ilgis buvo mažas: Marijampol÷s apskrityje – 38,75 km, Šiaulių –
21,14 km, o Telšių – 29,03 km.
Galimybių studijoje „antrajai grupei“ buvo priskirtos Panev÷žio, Alytaus, Kauno ir Taurag÷s
apskritys, kuriose vietinių kelių sistema yra išnaudojama pakankamai efektyviai (tačiau mažiau
efektyviai nei Vilniaus, Marijampol÷s, Šiaulių ir Telšių apskrityse). 2004–2006 m.
programavimo laikotarpiu Panev÷žio, Kauno ir Alytaus apskrityse buvo nutiesta ir rekonstruota
daugiau kelių nei „pirmai grupei“ priklausančiose apskrityse (atitinkamai 80,29 km, 69,19 km ir
39,07 km). Tik Taurag÷s apskrityje buvo nutiesta ir rekonstruota vos 4,91 km kelių.
Pamin÷tina, kad vietin÷s reikšm÷s kelių sistema visiškai neriboja Klaip÷dos ir Utenos (trečioji
grup÷) apskričių pl÷tros, tod÷l vietinių kelių skaičiaus didinimas šioms apskritims neturi
ilgalaikio poveikio BVP augimui. Pagal BPD 1.1 priemonę Utenos apskritis buvo antroji pagal
nutiestų/rekonstruotų kelių ilgį.
Apibendrinant galima teigti, kad apskrityse, kuriose vietin÷s reikšm÷s kelių sistemos pl÷tra būtų
buvusi efektyviausia (Marijampol÷s, Šiaulių), nutiestų ir rekonstruotų kelių ilgis buvo mažesnis
už tose apskrityse (pavyzdžiui, Utenos, Kauno, Alytaus), kurių pl÷tros vietin÷s reikšm÷s kelių
ilgis neriboja, nutiestų ir rekonstruotų kelių ilgį. Didžiausio ilgalaikio BPD 1.1 priemon÷s l÷šų
efektyvumo buvo galima laukti Vilniaus, Marijampol÷s ir Šiaulių apskrityse, mažiausio –
Klaip÷dos ir Utenos.
Geležinkelių infrastruktūros pl÷tros srityje įgyvendinti projektai labiausiai prisid÷jo prie
Klaip÷dos apskrities vystymosi. Šioje apskrityje buvo įgyvendinti 4 projektai, kurių metu
nutiesta ir rekonstruota 25,77 km geležinkelių. Pagal BPD 1.1 priemonę skirtos l÷šos
geležinkelių infrastruktūros pl÷tros srityje mažiausiai prisid÷jo prie Panev÷žio ir Utenos
apskričių pl÷tros, kadangi šiuose regionuose nebuvo įgyvendintas nei vienas projektas. Projektas
„Eismo saugumo užtikrinimas, rekonstruojant geležinkelio pervažas ir p÷sčiųjų tiltą per
geležinkelį Šiaulių stotyje“ be Klaip÷dos apskrities buvo įgyvendintas dar septyniose apskrityse,
o jo metu rekonstruota 1,6 km geležinkelių. Tačiau remiantis pateiktais steb÷senos duomenimis
nepavyko nustatyti, koks geležinkelių ilgis buvo nutiestas ir rekonstruotas kiekvienoje apskrityje,
kurioje įgyvendintas šis projektas. Detalesni duomenys apie apskrityse įgyvendintus geležinkelių
tiesimo ir rekonstravimo projektus pateikiami lentel÷je.
39

ESTEP. „Savivaldos transporto infrastruktūrai skirtos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos paskirstymo
galimybių analiz÷s“ galutin÷ ataskaita, 2007 m. gruodis
40
Tiesa, d÷l Telšių apskrities yra daroma išlyga, kadangi išvada apie efektyvumą gali būti nulemta didelių įmon÷s
„Mažeikių nafta“ eksporto rodiklių, kurie mažai priklauso nuo kelių, o daugiau – nuo kitokio tipo transporto
sistemos išvystymo.
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32 lentel÷. Lietuvos apskrityse nutiestų ir rekonstruotų geležinkelių ilgis
Apskritis
Alytaus
Kauno
Klaip÷dos
Marijampol÷s
Panev÷žio
Šiaulių
Taurag÷s
Telšių
Utenos
Vilniaus

Projektų skaičius
1
1
4
1
1
1
1
1

Nutiestų/rekonstruotų geležinkelių ilgis, km
n. d.
n. d
25,77
n. d
n. d
n. d
n. d
n. d

Šaltinis: SFMIS, 2009 m. spalis.

Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas tiesiogiai prie apskričių ekonomin÷s
pl÷tros neprisid÷jo, tačiau tur÷jo teigiamą poveikį darniam vystymuisi. Daugiausia šių priemonių
buvo įdiegta Kauno apskrityje (4 priemon÷s). Vilniaus ir Šiaulių apskrityse buvo įdiegta po 3
eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones. Pamin÷tina, kad įgyvendinant projektą „Eismo
saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas 2004–2006 metams“ buvo įdiegta 1 eismo
saugos ir aplinkos apsaugos priemon÷, o įgyvendinant riedmenų automatin÷s kontrol÷s prietaisų
modernizavimo projektų I ir II etapus buvo įdiegtos 2 eismo saugos ir aplinkos apsaugos
priemon÷s, tačiau pagal pateiktus projektų vykdymo duomenis n÷ra aišku, kuriose apskrityse šios
priemon÷s buvo įdiegtos. Detalesni duomenys apie Lietuvos apskrityse įdiegtas eismo ir aplinkos
apsaugos priemones pateikiami 33 lentel÷je.
33 lentel÷. Lietuvos apskrityse įdiegtų eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių
skaičius
Apskritis
Alytaus
Kauno
Klaip÷dos
Marijampol÷s
Panev÷žio
Šiaulių
Taurag÷s
Telšių
Utenos
Vilniaus

Projektų skaičius
n. d.
4
2
1
n. d.
2
n. d.
n. d.
n. d.
3

Eismo saugos ir aplinkos apsaugos
priemonių skaičius
n. d.
4
2
1
n. d.
3
n. d.
n. d.
n. d.
3

Šaltinis: SFMIS, 2009 m. spalis.

4.2.2. Paramos poveikis apskričių BVP ir užimtumui
Šio vertinimo metu buvo sudarytas nedidel÷s apimties empirinis apskričių Lietuvos ekonomikos
modelis (ALEM). ALEM paskirtis – pateikti paprastą instrumentą, leidžiantį atsakyti į klausimą,
kaip BPD 1.1 priemon÷s l÷šos, skirtos sausumos transporto sektoriui, paveik÷ atskirų Lietuvos
apskričių BVP 2004–2008 m. laikotarpiu. Ataskaitos 4 priede aprašyti modeliavimo principai ir
pateikti detalūs rezultatai, o 34 lentel÷je matyti apibendrinti modeliavimo rezultatai. Regioninio
modelio skaičiavimuose atspind÷tas ir netiesioginis BPD 1.1 priemon÷s poveikis kitoms ūkio
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šakoms, tod÷l paramos poveikis aukštesnis lyginant su sektorinio modelio rezultatais (28
lentel÷), kuriame buvo skaičiuota tik įtaka transporto ir sand÷liavimo sektorių
makroekonominiams rodikliams. Didžiausias multiplikatoriaus efektas41 viršijantis 4 nustatytas
Kauno, Marijampol÷s, Panev÷žio ir Utenos apskritims. Atkreiptinas d÷mesys, kad šiame
modelyje vertintas trumpalaikis paramos poveikis BVP, o ankstesniame skyriuje pateiktos
išvados d÷l tų apskričių, kuriose investicijos sukuria didžiausius ilgalaikius poveikius BVP.
34 lentel÷. Paramos sausumos transporto infrastruktūrai poveikis apskričių realiajai
prid÷tinei vertei (mln. Lt)
Metai
2004
2005
2006
2007
2008
2004-2008
Multiplikatoriaus
efektas

Alytaus

Kauno

Klaip÷dos

0
(5,37)
8,68
(8,64)
25,14
(10,72)
47,61
(6,96)
65,73
(1,23)
147,16
(32,91)
4,47

0
(8,43)
15,99
(14,77)
51,60
(30,08)
121,21
(12,57)
177,70
(10,71)
366,50
(76,56)
4,78

0(
4,68)
7,54
(6,93)
21,36
(10,35)
40,52
(21,39)
73,74
(49,20)
143,15
(92,54)
1,55

Marijampol÷s
0
(4,79)
6,66
(6,14)
18,09
(6,79)
30,91
(3,84)
39,07
(2,46)
94,72
(24,02)
3,9

Panev÷žio

Šiaulių

Taurag÷s

0
(10,60)
15,91
(13,82)
41,30
(12,54)
66,59
(4,40)
82,37
(8,01)
206,18
(49,37)
4,2

0
(0)
0,40
(6,90)
11,19
(5,87)
24,15
(6,66)
38,49
(2,97)
74,23
(29,56)
2,5

0
(0)
0,01
(3,94)
5,20
(5,36)
13,69
(6,38)
23,45
(2,97)
42,35
(18,65)
2,3

Telšių

Utenos

Vilniaus

0
(2,65)
4,20
(5,97)
14,55
(7,70)
28,63
(7,32)
43,11
(2,30)
90,49
(25,94)
3,6

0
(9,52)
15,30
(17,06)
46,45
(16,62)
80,45
(13,82)
110,44
(3,76)
252,64
(60,78)
4,1

0
(12,97)
23,43
(21,97)
75,21
(43,76)
180,64
(44,46)
286,13
(34,48)
565,41
(157,72)
3,5

Lietuva
0
(58,99)
98,11
(106,14)
310,10
(149,77)
634,39
(127,79)
940,24
(125,36)
1982,84
(568,05)
3,5

Šaltinis: apskaičiuota vertintojų, detalius skaičiavimus žr. 3 priede.
*skliausteliuose nurodyta suteikta parama mln. Lt.

Vertinat pagal BPD 1.1 priemonę įgyvendintų projektų metu Lietuvos apskrityse sukurtas darbo
vietas, reikia pasteb÷ti, kad daugiausia naujų darbo vietų buvo sukurta Vilniaus, Klaip÷dos ir
Kauno apskrityse (atitinkamai 513, 499 ir 312). Detalesni duomenys apie šalies apskrityse
sukurtas darbo vietas pateikiami 35 lentel÷je.
35 lentel÷. Bendras Lietuvos apskrityse sukurtų darbo vietų skaičius
Apskritis
Projektų skaičius
Sukurtų darbo vietų skaičius*
Alytaus
Kauno
Klaip÷dos
Marijampol÷s
Panev÷žio
Šiaulių
Taurag÷s
Telšių
Utenos
Vilniaus

5
14
13
3
5
8
5
4
5
11

183
312
499
73
91
240
56
246
103
513

Šaltinis: SFMIS, 2009 m. spalis.
*Į sukurtų darbo vietų skaičių neįskaičiuotas 6 nacionaliniu lygmeniu įgyvendintų projektų metu sukurtų naujų
darbo vietų skaičius.

6 projektuose, įgyvendintuose nacionaliniu lygmeniu,42 sukurtų darbo vietų pasiskirstymas
apskrityse pagal pateiktus projektų vykdymo duomenis n÷ra aiškus. Įgyvendinus šiuos projektus,
41

Multiplikatoriaus arba daugiklio efektas (angl. multiplier) – netiesiogin÷ intervencijos pasekm÷, pasireiškianti
papildomomis pajamomis intervencijos regione (gali apimti vartojimo padid÷jimą, gaminamų prekių ar teikiamų
paslaugų apimčių padid÷jimą, papildomų investicijų į remtinas teritorijas ar sritis pritraukimą).
42
„Žvyrkelių asfaltavimo programa 2004–2005 metams“, „Krašto ir rajoninių kelių dangų stiprinimas 2004–2005
metams“, „Eismo saugos ir aplinkosauginių priemonių diegimas 2004–2006 metams“, „Riedmenų automatin÷s
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buvo sukurtos 944 naujos darbo vietos. Vis d÷lto atsižvelgiant į apskrityse įgyvendintų darbų
apimtį galima bandyti prognozuoti, kuriose apskrityse pagal šiuos nacionalinio lygmens
projektus buvo sukurta daugiausia darbo vietų. Daugiausia žvyrkelių buvo išasfaltuota
Panev÷žio, Utenos, Kauno, Vilniaus ir Klaip÷dos apskrityse. Šiaulių ir Taurag÷s apskrityse
žvyrkeliai iš viso nebuvo asfaltuojami. Didžiausias sustiprintos kelio dangos ilgis buvo
užfiksuotas Vilniaus, Kauno, Panev÷žio ir Utenos apskrityse, o jokie kelio dangos stiprinimo
darbai nebuvo atliekami Šiaulių, Taurag÷s, Telšių ir Klaip÷dos apskrityse. Daugiausia eismo
saugos ir aplinkos apsaugos priemonių buvo įdiegta Kauno apskrityje, o kiti regionai pagal šiuos
rodiklius buvo pasiskirstę maždaug tolygiai, kadangi vienuose buvo įrengiami p÷sčiųjų ir
dviračių takai, kituose – rekonstruojamos pervažos, įrengiami apsauginiai atitvarai,
pertvarkomos sankryžos ir pan.
Nacionaliniu lygmeniu įgyvendintų projektų metu atliktų veiklų steb÷senos duomenys patvirtina
ankstesnes išvadas, kad daugiausia naujų darbo vietų buvo sukurta didžiuosiuose šalies
miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaip÷doje). Naujų darbo vietų kūrimas skatino ekonominę ir
socialinę šių regionų pl÷trą, sustiprino vidines migracijos tendencijas, kadangi d÷l didesnių
įsidarbinimo galimybių į šiuos regionus atvykdavo kitų apskričių gyventojai. Tokia situacija
prisid÷jo prie didžiųjų miestų atotrūkio nuo kitų šalies regionų did÷jimo. Pavyzdžiui, Taurag÷s
apskrityje buvo sukurta vos 56 naujos darbo vietos, o 6 nacionalinio lygmens projektų metu
šiame regione vykdytų veiklų skaičius buvo ženkliai mažesnis nei kitose apskrityse. Panaši
situacija susiklost÷ ir Marijampol÷s apskrityje.

4.3. Apibendrinimas ir išvados
Didžiausios investicijos pagal BPD 1.1 priemonę buvo atliktos į sausumos transportą (kelius,
miesto transportą, geležinkelius). Šioms sritims buvo skirta daugiau nei 567 mln. Lt paramos.
D÷l paramos apimties ir investicijų pobūdžio (buvo investuojama į transporto sektorių paj÷gumų
pl÷trą ar modernizavimą) būtent sausumos transportas ir tur÷jo didžiausią poveikį prid÷tin÷s
vert÷s augimui. Vertinimo metu atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, kad
pagal BPD investavus 567,93 mln. Lt į sausumos transporto sektorių per 2004–2008 m.
papildomai sukurta 882 mln. Lt prid÷tin÷s vert÷s realia išraiška. Vadinasi, per BPD
įgyvendinimo laikotarpį paramos efektyvumo koeficientas viršijo 1,5. Pratęsus poveikio
vertinimą iki 2011 m., suminis BPD 1.1 priemon÷s paramos tiesioginio ir netiesioginio poveikio
efektas BVP per 2004–2011 m. sudaro daugiau nei 1,7 mlrd. Lt, o efektyvumo koeficiento įvertis
pasiekia 3.
Daugiausia BPD 1.1 priemon÷s l÷šų buvo skirta Vilniaus, Klaip÷dos ir Kauno apskritims. Tokia
situacija susiklost÷ d÷l didesnio investicijų poreikio didžiuosiuose miestuose, siekiant spręsti
did÷jančio automobilių skaičiaus, automobilių spūsčių ir per didel÷s gatvių apkrovos problemas.
Vilniaus apskričiai skirtų l÷šų suma siek÷ 162,54 mln. Lt (25 proc. visos transporto sektoriui
numatytos paramos), Klaip÷dos apskričiai – 134,15 mln. Lt (21 proc.), o Kauno – 105,26 mln. Lt
(16 proc.). Tačiau perskaičiavus paramos pasiskirstymą pagal gyventojų skaičių apskrityse
matyti, kad didžiausią naudą gavo Klaip÷dos ir Utenos apskrities gyventojai (kur vienam
gyventojui teko po 355 Lt), o mažiausią – Šiaulių (vienam gyventojui teko po 85 Lt).

kontrol÷s prietaisų (RAKP) modernizavimas I etapas“, „Riedmenų automatin÷s kontrol÷s prietaisų modernizavimas
II etapas“, „Eismo saugumo užtikrinimas, rekonstruojant geležinkelio pervažas ir p÷sčiųjų tiltą per geležinkelį
Šiaulių stotyje“.
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BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis daugiausia nutiestų ir rekonstruotų kelių buvo Vilniaus, Utenos,
Panev÷žio ir Kauno apskrityse. Vertinimo metu atliktas ekonometrinis modeliavimas d÷l BPD
1.1 priemon÷s tiesioginio ir netiesioginio poveikio apskričių BVP augimui 2004–2008 m.
laikotarpiu rodo aukštą investicijų naudą – vidutiniškai 1 Lt investicija generavo 3,5 Lt grąžą.
Didžiausias multiplikatoriaus efektas, viršijantis 1:4 santykį, nustatytas Kauno, Marijampol÷s,
Panev÷žio ir Utenos apskritims. Tačiau svarbu pabr÷žti, kad šio vertinimo metu buvo įvertintas
trumpalaikis paramos poveikis apskričių BVP. Remiantis 2007 m. atliktu modeliavimu, kuriame
buvo pateiktos išvados d÷l tų apskričių, kuriose investicijos į kelių transporto sektorių sukuria
didžiausius ilgalaikius poveikius BVP, būtų buvę efektyviau daugiau BPD 1.1 priemon÷s l÷šų
skirti kelių infrastruktūriniams projektams Šiaulių ir Marijampol÷s apskrityse, mažiau – Utenos,
Kauno, Alytaus apskritims.
Geležinkelių infrastruktūros pl÷tros srityje įgyvendinti projektai labiausiai prisid÷jo prie
Klaip÷dos apskrities ekonomin÷s pl÷tros. Šioje apskrityje buvo įgyvendinti 4 projektai, kurių
metu nutiesta ir rekonstruota 25,77 km geležinkelių, sudarytos prielaidos multimodalinio
transporto (apjungiant kelių, geležinkelių ir jūrų transporto rūšis) pl÷trai. Pagal BPD 1.1
priemonę skirtos l÷šos geležinkelių infrastruktūros pl÷tros srityje mažiausiai prisid÷jo prie
Panev÷žio ir Utenos apskričių pl÷tros – šiuose regionuose nebuvo įgyvendintas n÷ vienas
projektas.
D÷l projektų, įgyvendintų pagal BPD 1.1 priemonę, daugiausia naujų darbo vietų buvo sukurta
Vilniaus, Klaip÷dos ir Kauno apskrityse. Naujų darbo vietų kūrimas skatino ekonominę ir
socialinę šių regionų pl÷trą, sustiprino vidin÷s migracijos tendencijas.
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5. IŠVADOS
Kokia apimtimi pavyko pasiekti BPD 1.1 priemon÷s įgyvendinimo pradžioje nustatytus tikslus
ir uždavinius?
BPD 1.1 priemon÷s pagrindinis tikslas buvo sudaryti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos
pl÷trai ir sukurti šiuolaikišką bendrą transporto sistemą. Šiam tikslui pasiekti buvo skirta daugiau
nei 641 mln. Lt ERPF ir bendrojo nacionalinio finansavimo l÷šų, už kurias įgyvendinti 79
projektai. Atsižvelgiant į identifikuotas Lietuvos transporto sektoriaus problemas, didžioji ES
struktūrin÷s paramos dalis buvo panaudota įgyvendinant projektus kelių, geležinkelių ir miesto
transporto sektoriuose.
Daugiausia projektų ir l÷šų buvo skirta pirmojo BPD 1.1 priemon÷s uždavinio – tobulinti eismo
sąlygas keliuose ir gatv÷se, didinti eismo saugumą ir mažinti neigiamą transporto poveikį
aplinkai – įgyvendinimui. Kelių ir miesto transporto srityje įgyvendintas 61 projektas, o jiems
skirtos l÷šos sudar÷ 66 proc. viso pagal BPD 1.1 priemonę numatyto finansavimo. Įgyvendinant
kelių ir gatvių tiesimo bei rekonstravimo projektus, buvo nutiesta ir rekonstruota 521,38 km
kelių ir pasiekta 80,21 proc. BPD priede numatyto rodiklio.
Geležinkelių sektoriui skirtos l÷šos sudar÷ 22 proc. pagal BPD 1.1 priemonę numatytos paramos.
Šiomis investicijomis buvo nutiesta ir rekonstruota 27,37 km geležinkelių, tokiu būdu pasiekta
45,62 proc. planuoto BPD rodiklio. Investicijų į geležinkelio sektorių rezultatai iš dalies pad÷jo
įgyvendinti priemon÷s antrąjį uždavinį – didinti geležinkelių paj÷gumą, skatinti prekių ir
krovinių vežimą geležinkeliais, gerinti traukinių keleivių aptarnavimo kokybę. Per analizuojamą
BPD laikotarpį geležinkeliais vežamų krovinių kiekis išaugo, tačiau keleivių skaičius d÷l
daugelyje ruožų ribojamo traukinių greičio ir toliau maž÷jo. Efektyvią geležinkelių
infrastruktūros pl÷trą ribojo projektų lygio problemos, kadangi vieno projekto atveju buvo
nutrauktas ES struktūrin÷s paramos mok÷jimas, kito – pakeista paramos skyrimo sutartis, bei
išorin÷s priežastys, daugiausia susijusios su projektų sąnaudų padid÷jimu d÷l statybos darbų ir
medžiagų kainų šuolio BPD laikotarpiu.
BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis įgyvendinti projektai iš dalies prisid÷jo prie trečiojo uždavinio
įgyvendinimo – didinti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto krovinių ir keleivių srautus, sukurti
bendrą vidaus vandenų sistemą kroviniams ir keleiviams gabenti. Jūrų uosto ir vidaus vandenų
kelių pl÷tros projektams buvo skirta vos 4 proc. visų pagal BPD 1.1 priemonę numatytų l÷šų,
kurios panaudotos Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto geležinkelio mazgo pl÷trai ir vidaus vandenų
kelio Nemunu sutvarkymo galimybių studijai bei pagrindiniams darbams. Trečiojo uždavinio
pasiekimą ribojo neįgyvendintas kruizinių laivų terminalo infrastruktūros pl÷tros projektas, nes
tai neleido išnaudoti Lietuvos turizmo potencialo ir padidinti keleivių skaičiaus Klaip÷dos
valstybiniame jūrų uoste.
Oro transporto pl÷tros srityje įgyvendintiems projektams buvo skirta 8 proc. visų BPD 1.1
priemon÷s l÷šų, o visos investicijos buvo nukreiptos į saugumo didinimą (įgyvendinti Vilniaus ir
Palangos oro uostų perimetro aptv÷rimo projektai, įrengtos modernios kilimo ir tūpimo takų
sistemos, aviacijos saugumo priemon÷s ir kt.). ES struktūrin÷s paramos l÷šos efektyviai prisid÷jo
prie BPD 1.1 priemon÷s ketvirtojo uždavinio – užtikrinti skrydžių saugą, saugumą
tarptautiniuose oro uostuose, gerinti keleivių aptarnavimo kokybę – įgyvendinimo.
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Prie BPD 1.1 priemon÷s penktojo uždavinio – pl÷toti multimodalinio transporto tinklą Lietuvoje
– buvo prisid÷ta įgyvendinant Klaip÷dos uosto geležinkelio mazgo pl÷tros projektą.
Multimodalinio transporto sistemos pl÷trą BPD laikotarpiu ribojo viešųjų logistikos centrų
vizijos ir teisinio reglamentavimo stoka.
Apibendrinant galima teigti, kad BPD 1.1 priemon÷s projektų įgyvendinimas labiausiai prisid÷jo
prie pirmojo ir ketvirtojo uždavinių pasiekimo, t. y. (1) tobulinti eismo sąlygas keliuose ir
gatv÷se, didinti eismo saugumą ir mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, (4) užtikrinti
skrydžių saugą, saugumą tarptautiniuose oro uostuose, gerinti keleivių aptarnavimo kokybę.
Kokios priežastys l÷m÷ atskirų pasiekimų rodiklių įvykdymą/neįvykdymą?
Vertinant BPD 1.1 priemon÷s rezultatyvumą pasiekimų lygiu galima konstatuoti, kad du iš trijų
pasiekimo rodiklių –„Tiesiamų/rekonstruojamų kelių ilgis“ ir „Rekonstruoti ir nutiesti
geležinkeliai“ – nebuvo pasiekti numatyta apimtimi. Vietoj BPD priede planuotų nutiesti ir
rekonstruoti 650 km kelių buvo nutiesta ir rekonstruota 521,38 km. Tokia situacija susiklost÷ d÷l
BPD įgyvendinimo laikotarpiu išaugusių statybinių medžiagų ir statybos darbų kainų, kadangi,
pabrangus projektų veiklų realizavimui, projektų vykdytojai, kreipdamiesi d÷l paramos tai pačiai
sumai, numat÷ pasiekti mažesnius rodiklius.
Siekiant BPD priede įtvirtinto tikslo nutiesti ir rekonstruoti 60 km geležinkelių, buvo nutiesta ir
rekonstruota 27,37 km geležinkelių. Pagrindin÷s priežastys, nul÷musios tokią situaciją, susijusios
su projektų lygmens aspektais (nutrauktomis paramos sutartimis), vidutiniškai 9,3 proc.
augusiomis statybos rangos kainomis ir daugiau nei 60 proc. išaugusiomis plieno kainomis.
Trečiasis pasiekimo rodiklis – „Skaičius įdiegtų eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių“ –
buvo viršytas 60 proc.: vietoj suplanuotų 10 eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių buvo
įdiegta 16. Pagrindin÷s priežastys, l÷musios rodiklio viršijimą, buvo susijusios su šalyje
blog÷jančia situacija eismo saugos srityje ir did÷jančiu avaringumu bei eismo įvykiuose
žūstančių žmonių skaičiumi, nepakankamai užtikrintu geležinkelių eismo saugumo ir skrydžių
sauga, augančių individualių automobilių skaičiumi ir d÷l to did÷jančia aplinkos tarša. Siekiant
užtikrinti eismo saugumą ir sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, paramos sutartyse
buvo įsipareigota įdiegti daugiau eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių.
Išskirtina ir bendresn÷ problema – BPD 1.1 priemonei parinkti rodikliai nepakankamai tiksliai
atspind÷jo šios priemon÷s intervencijos tikslus ir nebuvo tinkami paramos steb÷senai rezultatų ir
poveikio lygiais. Rezultato lygiu būtų buvę naudinga steb÷ti tokius rodiklius kaip sutrump÷jęs
kelion÷s laikas, trūkstamos jungtys su TEN-T tinklo elementais, keleivių, vežamų geležinkelių
transportų, skaičiaus pokytis, o d÷l nemažų BPD investicijų į eismo saugumą būtų buvę naudinga
įvesti avaringumo sumaž÷jimo rodiklį priemon÷s poveikio steb÷senai.

Koks santykis tarp BPD 1.1 priemon÷s sąnaudų (ind÷lių) ir pasiekimų bei rezultatų?
Pagrindin÷s BPD 1.1 priemon÷s investicijos buvo nukreiptos į kelių ir miesto transporto
infrastruktūrą. Šiems projektams buvo skirta daugiau nei 419 mln. Lt BPD paramos. Už šias
l÷šas buvo nutiesta 5,92 km naujų kelių ir rekonstruota/išasfaltuota 515,46 km esamų kelių.
Vidutin÷ vieno kilometro tiesimo kaina (įskaičiuojant papildomas projekto sąnaudas) siek÷ 10,59
mln. Lt, o rekonstrukcijos – 0,692 mln. Lt. Lyginant pagal 1 km kelio rekonstrukcijos sąnaudas
už tą pačią sumą aukštesni rezultatai buvo sukurti Marijampol÷s ir Panev÷žio apskrityse.
60

2004–2006 m. ES struktūrin÷s paramos poveikio Lietuvos transporto sektoriui vertinimas:
galutin÷ vertinimo ataskaita

Aukščiausia vidutin÷ 1 km rekonstrukcijos kaina buvo Taurag÷s ir Klaip÷dos apskrityse, kuriose
1 km rekonstrukcijos kaina buvo beveik dvigubai aukštesn÷ už vidurkį. Pažym÷tina, kad toks
supaprastintas sąnaudų-rezultatų santykio skaičiavimas neatspindi bendresn÷s investicijų naudos
– sud÷tingesni infrastruktūriniai projektai, kurie dažniausiai įgyvendinami miestuose, kainuoja
žymiai brangiau nei vietin÷s reikšm÷s kelių tiesimas rajonuose. Kita vertus, tokia kainų variacija
gali rodyti ir viešųjų pirkimų neefektyvumą. 2007 – 2013 m. laikotarpiu iš projektų lygmens
reik÷tų rinkti įvairiapusiškesnę informaciją apie projektų sąnaudas (atskirai išskirti naujų kelių
tiesimą/esamų rekonstravimą, skirstyti pagal kelių kategorijas ir kitus aktualius rodiklius).
Vidutin÷s vienos darbo vietos (tiesiogin÷s ir papildomos) sukūrimo sąnaudos transporto
sektoriuje buvo 89.324 Lt. Tai per pusę mažesn÷s sąnaudos lyginant su darbo vietų kūrimo
sąnaudomis kitose ES šalyse nar÷se ERPF l÷šomis įgyvendinant infrastruktūrinius projektus.
Pagal BPD investavus 567,93 mln. Lt į sausumos transporto sektorių per 2004–2008 m.
papildomai sukurta 882 mln. Lt prid÷tin÷s vert÷s realia išraiška, tod÷l analizuojamu laikotarpiu 1
Lt investicija į sausumos transportą sukūr÷ papildomą 1,5 Lt grąžą. Kadangi infrastruktūrinių
projektų sukurta nauda yra ilgalaik÷, rezultatai tvarūs, tod÷l ateityje bus stebima didesn÷ BPD
1.1 priemon÷s investicijų kuriama prid÷tin÷ vert÷. Pratęsus poveikio vertinimą iki 2011 m,
suminis BPD 1.1 priemon÷s paramos tiesioginio ir netiesioginio poveikio efektas transporto
sukuriamai BVP per 2004–2011 m. sudaro daugiau nei 1,7 mlrd. Lt, o efektyvumo koeficiento
įvertis pasiekia 3.

Kokie socialiniai ir ekonominiai pokyčiai padar÷ įtaką transporto sektoriaus įgyvendinamų
projektų rezultatams?
BPD 1.1 priemon÷s rezultatams ir poveikiui didžiausią įtaką dar÷ besikeičiantis kontekstas –
Lietuvos integracija į ES ir atsiv÷rusios rinkos, auganti prekyba ir tranzito apimtis. Šios
palankios aplinkyb÷s teigiamai veik÷ keleivių ir krovinių srautų augimą, tarptautinius
pervežimus (žr. 2 priedą). BPD 1.1 priemon÷s projektų rezultatams didžiausią neigiamą įtaką
dar÷ aukšti statybos rangos darbų ir medžiagų infliacijos tempai analizuojamu laikotarpiu. D÷l
pabrangusių projektų įgyvendinimo sąnaudų buvo mažinami projektų pasiekimai arba prašoma
skirti papildomą finansavimą.

Kokios buvo pagrindin÷s BPD 1.1 priemon÷s įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai?
Įgyvendinant BPD 1.1 priemon÷s projektus, atsiskleid÷ strateginio lygmens sprendimų stoka,
kadangi kai kurios transporto sritys netur÷jo sektorinių pl÷tros strategijų. Šios problemos buvo
ypač aktualios jūrų ir vidaus vandenų transporto bei multimodalinio transporto vystymo atveju.
Strateginių dokumentų trūkumas neleido aiškiai apibr÷žti ilgalaik÷s vizijos ir siektinų tikslų,
apsunkino projektų planavimą ir teikimą BPD finansavimui. Atsižvelgiant į tai, BPD 1.1
priemon÷s l÷šos buvo perskirstytos tarp intervencinių sričių – didesnis finansavimas nei planuota
atiteko kelių, miesto transporto, oro transporto infrastruktūros projektams.
Efektyviam BPD 1.1 priemon÷s projektų įgyvendinimui, suplanuotų steb÷senos rodiklių
pasiekimui trukd÷ projektų lygmens problemos (ypač viešųjų pirkimų srityje) ir išorin÷s
priežastys (statybos darbų ir medžiagų kainų spartus augimas). D÷l išaugusių projektų veiklų
biudžetų kai kuriems projektams buvo skirtas papildomas finansavimas iš nacionalinio biudžeto.
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Kaip buvo įgyvendinami horizontalieji prioritetai transporto sektoriuje, koks yra jų rodiklių
kokybinis ir kiekybinis pasiekimo lygis?
Pagal BPD 1.1 priemonę finansuoti projektai labiausiai prisid÷jo prie regionin÷s pl÷tros
horizontalaus prioriteto įgyvendinimo. Net 47 projektuose regionin÷ pl÷tra buvo pagrindinis
tikslas, o likusių 32 projektų įgyvendinimas tur÷jo šiam principui teigiamą poveikį. Šio
vertinimo metu makroekonometrinio modeliavimo būdu atlikti skaičiavimai rodo, kad BPD 1.1
priemon÷s investicijos į transportą veiksmingai prisid÷jo prie Lietuvos apskričių prid÷tin÷s vert÷s
augimo. D÷l BPD 1.1 priemon÷s paramos per 2004–2008 m. laikotarpį Lietuvos apskrityse buvo
sukurta 1,9 mlrd. papildomo BVP.
Transporto sektoriaus projektai taip pat prisid÷jo prie geresnio darnaus vystymosi principo
įgyvendinimo. Šis prioritetas buvo pagrindinis įgyvendinant penktadalį BPD 1.1 priemon÷s
l÷šomis finansuotų projektų. Darnią pl÷trą skatino projektai, kuriais buvo siekiama koordinuoti
transporto pl÷trą, didinti paj÷gumus tų transporto rūšių, kurių neigiamas poveikis aplinkai yra
mažesnis (investicijos, nukreiptos į geležinkelių transporto infrastruktūrą), spręsti miesto
transporto infrastruktūros problemas, mažinti aplinkos taršą. Kita vertus, 2004–2006 m.
laikotarpiu nebuvo investuojama į pažangias transporto sistemas, ekologiško miesto transporto
skatinimą.
Informacin÷s visuomen÷s ir lygių galimybių horizontaliesiems prioritetams transporto sektoriaus
projektai tur÷jo daugiausia neutralų poveikį.
Kokiems Lietuvos regionams ES paramos panaudojimas tur÷jo didžiausią/mažiausią įtaką?
Daugiausia BPD 1.1 priemon÷s l÷šų buvo skirta Vilniaus, Klaip÷dos ir Kauno apskritims. Tokia
situacija susiklost÷ d÷l didesnio investicijų poreikio didžiuosiuose miestuose, siekiant spręsti
did÷jančio automobilių skaičiaus, automobilių spūsčių ir per didel÷s gatvių apkrovos problemas.
Taip pat šios apskritys sulauk÷ daugiau BPD 1.1 priemon÷s investicijų, nes jose buvo
įgyvendinami oro uostų, Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto, geležinkelių mazgų modernizavimo
projektai. Vilniaus apskričiai skirtų l÷šų suma siek÷ 162,54 mln. Lt (25 proc. visos transporto
sektoriui numatytos paramos), Klaip÷dos apskričiai – 134,15 mln. Lt (21 proc.), o Kauno –
105,26 mln. Lt (16 proc.). Kita vertus, perskaičiavus paramos pasiskirstymą pagal gyventojų
skaičių apskrityse, matyti, kad didesn÷ nauda buvo gauta Klaip÷dos ir Utenos apskrityse (kur
vienam gyventojui teko po 355 Lt), o mažiausia – Šiaulių apskrityje (vienam gyventojui po 85
Lt).
BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis daugiausia nutiestų ir rekonstruotų kelių buvo Vilniaus, Utenos,
Panev÷žio ir Kauno apskrityse. Vertinimo metu atliktas ekonometrinis modeliavimas d÷l BPD
1.1 priemon÷s tiesioginio ir netiesioginio poveikio apskričių BVP augimui 2004–2008 m.
laikotarpiu rodo aukštą investicijų naudą – vidutiniškai 1 Lt investicija generavo 3,5 Lt grąžą.
Didžiausias multiplikatoriaus efektas, viršijantis 1:4 santykį, nustatytas Kauno, Marijampol÷s,
Panev÷žio ir Utenos apskritims. Tačiau svarbu pabr÷žti, kad šio vertinimo metu buvo įvertintas
trumpalaikis paramos poveikis apskričių BVP. Remiantis 2007 m. atliktu modeliavimu, kuriame
buvo pateiktos išvados d÷l tų apskričių, kuriose investicijos į kelių transporto sektorių sukuria
didžiausius ilgalaikius poveikius BVP, būtų buvę efektyviau daugiau BPD 1.1 priemon÷s l÷šų
skirti kelių infrastruktūriniams projektams Šiaulių ir Marijampol÷s apskrityse, mažiau – Utenos,
Kauno, Alytaus apskritims.
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Geležinkelių infrastruktūros pl÷tros srityje įgyvendinti projektai labiausiai prisid÷jo prie
Klaip÷dos apskrities ekonomin÷s pl÷tros. Šioje apskrityje buvo įgyvendinti 4 projektai, kurių
metu nutiesta ir rekonstruota 25,77 km geležinkelių, sudarytos prielaidos multimodalinio
transporto (apjungiant kelių, geležinkelių ir jūrų transporto rūšis) pl÷trai.
D÷l BPD 1.1 priemon÷s įgyvendintų projektų daugiausia naujų darbo vietų buvo sukurta
Vilniaus, Klaip÷dos ir Kauno apskrityse. Naujų darbo vietų kūrimas skatino ekonominę ir
socialinę šių regionų pl÷trą, sustiprino vidin÷s migracijos tendencijas.

Kaip ir kiek paramos panaudojimas transporto sektoriuje tur÷jo įtakos BVP pokyčiams?
Kurios transporto sektoriaus šakos tur÷jo daugiausia (mažiausia) įtakos BVP pokyčiams?
Makroekonominiu požiūriu transporto infrastruktūra bendram Lietuvos ūkio augimui yra labai
svarbi d÷l keleto priežasčių. Pirmiausia, pramon÷ (ir žem÷s ūkis) Lietuvoje sukuria gerokai
didesnę nei vidutiniškai kitose ES25 šalyse prid÷tin÷s vert÷s dalį bendrajame produkte. Prekių
pateikimas į galimas artimesnes ar tolimesnes realizacijos rinkas reikalauja transportavimo.
Antra, susisiekimą su užsienio rinkomis garantuojanti transporto sistema turi ypač didelę
tiesioginę svarbą užtikrinant tolimesnį s÷kmingą eksportu pagrįstą ūkio ekonominį augimą.
Geresnis ir efektyvesnis transporto tinklas d÷l mažesnių transporto sąnaudų kartu leidžia
įmon÷ms mažinti produkcijos kainą ir sudaro geresnes sąlygas konkuruoti tarptautin÷se rinkose.
Didžiausios investicijos pagal BPD 1.1 priemonę buvo atliktos į sausumos transportą (keliai,
miesto transportas, geležinkeliai). Šioms sritims buvo skirta daugiau nei 567 mln. Lt paramos.
D÷l paramos apimties ir investicijų pobūdžio (buvo investuojama į transporto sektorių paj÷gumų
pl÷trą ar modernizavimą) būtent sausumos transportas ir tur÷jo didžiausią poveikį prid÷tin÷s
vert÷s augimui. Vertinimo metu atliktas makroekonometrinis modeliavimas rodo, kad pagal BPD
investavus 0,567 mlrd. litų į sausumos transporto sektorių per 2004–2008 m. papildomai
transporto sektoriuje buvo sukurta 0,882 mlrd. litų prid÷tin÷s vert÷s. Pratęsus paramos poveikio
steb÷jimą iki 2011 m., gaunamas suminis paramos efektas viršija 1,7 mlrd. Lt. Vadinasi,
ekonometrinio modeliavimo būdu nustatytas investicijų į transporto sektorių efektyvumo
koeficientas siekia 3. Tokį efektyvumo koeficientą lemia transporto sektoriaus įtaka atitinkamų
paslaugų eksporto pajamų augimui.

Kokios yra pagrindin÷s paramos panaudojimo pamokos 2007–2013 m.?
Įgyvendinant BPD transporto sektorius pirmavo pagal ES struktūrin÷s paramos l÷šų įsisavinimo
mastą. 2008 m. lapkričio m÷nesį visi pagal BPD 1.1 priemonę finansuoti 79 projektai buvo
užbaigti, o jiems skirta parama – s÷kmingai įsisavinta. Sklandų projektų įgyvendinimą skatino
tai, kad paramą administruojančios ir projektus įgyvendinančios institucijos tur÷jo panašios
investicinių projektų planavimo, įgyvendinimo ir priežiūros patirties. Vertinimo metu atliktas
makroekonometrinis modeliavimas rodo, kad BPD 1.1 priemon÷s investicijos jau atsipirko: per
2004–2008 m. transporto sektoriuje papildomai buvo sukurta 882 mln. Lt prid÷tin÷s vert÷s, o
kiekvieno lito investicija vidutiniškai sukūr÷ po 3,5 papildomus litus bendroje Lietuvos apskričių
prid÷tin÷je vert÷je. 2007–2013 m. didesn÷s investicijos į kelių transporto infrastruktūrą turi būti
skiriamos toms apskritims, kuriose nepakankamai išpl÷totas vietinių kelių tinklas riboja apskričių
pl÷trą. Kaip buvo nustatyta 2007 m. atliktoje galimybių studijoje, prie tokių apskričių priskirtinos
Vilniaus, Marijampol÷s ir Šiaulių apskritys.
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Daugiausia BPD 1.1 priemon÷s l÷šų (88 proc.) buvo skirta sausumos transportui: kelių,
geležinkelių ir miesto transporto infrastruktūrai. Įgyvendinant šią priemonę daugiausia buvo
investuojama į esamos transporto infrastruktūros rekonstrukciją (apie 80 proc. investicijų) bei
eismo saugos priemonių diegimą, mažai investicijų skirta infrastruktūros pl÷trai (trūkstamoms
jungtims, pralaidumo didinimui), skirtingų transporto rūšių sąveikai (multimodaliniam
transportui), kai kurių transporto šakų pl÷trai (ypač vandens transportui). 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu, siekiant toliau didinti kelionių saugumą ir mažinti neigiamą augančių
transporto srautų poveikį, reikia tęsti investicijas į kelių infrastruktūros pl÷trą, ypač miestuose,
remti geležinkelių linijų, priklausančių TEN-T tinklui ar besiribojančių su juo, modernizaciją. Be
to, didesn÷s investicijos reikalingos multimodalinio transporto vystymui, oro transporto (oro
uostų konkurencingumo) ir jūrų vandenų transporto (Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto
konkurencingumo regione) pl÷trai.
Apskritai BPD 1.1 priemonei nustatytų rodiklių pasiekimo laipsnis yra aukštas, išskyrus
nustatytus investicijoms į geležinkelių transporto infrastruktūrą. Steb÷senos rodiklių pasiekimą
mažino projektų lygmens problemos (ypač viešųjų pirkimų srityje) ir išorin÷s priežastys
(statybos darbų kainos augo vidutiniškai 9 proc. per metus, brango statybos medžiagos
(pavyzdžiui, plieno kaina pakilo 60 proc. per BPD laikotarpį). Atkreiptinas d÷mesys, kad
aukštesnio lygmens steb÷senos rodikliai (rezultato ir poveikio) nebuvo pakankami tiesiogiai d÷l
ES struktūrin÷s paramos transporto sektoriuje pasireiškiančioms pasekm÷ms ir poveikiui
išmatuoti. Rezultato lygiu būtų buvę naudinga steb÷ti tokius rodiklius kaip trūkstamų jungčių su
TEN-T tinklo elementais nutiesimas, keleivių, vežamų geležinkelių transportu, skaičiaus
did÷jimas, o d÷l nemažų BPD 1.1 priemon÷s investicijų į eismo saugumą poveikio lygiu –
avaringumo ar žuvusiųjų skaičiaus maž÷jimo rodiklį.
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2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m.
liepos 30 d.
Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaitos.

Aktualūs tyrimai ir vertinimai

1. 2006 m. geguž÷s 31 d. Valstyb÷s kontrol÷s ataskaita Nr. VA-2020-23-8 „Investicijų Klaip÷dos
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

valstybiniame jūrų uoste vertinimas“.
2009 m. geguž÷s 15 d. Valstyb÷s kontrol÷s ataskaita Nr. VA-P2-20-10-9 „Vidaus vandens kelių
eksploatacijos ir priežiūros vertinimas“.
DG Regio. Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 co-financed by the
European Fund for Regional Development (Objective 1 and 2). Work Package 5a: Transport, 2009
October.
European Commission, Directorate-General Regional Policy and Cohesion. Thematic Evaluation of
the Impact of Structural Funds on Transport Infrastructures, November 2000.
Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategijos įgyvendinimo 2008 m. ataskaita, 2009 m. birželis.
VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai. ES struktūrinių fondų panaudojimo
transporto sektoriuje vertinimas ir rekomendacijos 2007–2013 m. ES paramos laikotarpio
programavimui, 2007 m. birželis.
VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai. Savivaldos transporto infrastruktūrai
skirtos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos paskirstymo galimybių analiz÷, 2007 m. gruodis.
VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų
paramos pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo
suderinamumo vertinimas, 2009 m. rugs÷jis.
VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas. Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant ES
struktūrinę paramą vertinimas, 2008 m. kovas.

65

2004–2006 m. ES struktūrin÷s paramos poveikio Lietuvos transporto sektoriui vertinimas:
galutin÷ vertinimo ataskaita

10. VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas. ES struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant
Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą vertinimas, 2008 m. spalis.

11. TNS Gallup. „Gyventojų apklausa apie 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą Lietuvai“. 2008 m.
gruodis.
Kiti informacijos šaltiniai
1. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s statistinių duomenų baz÷s.
2. SFMIS duomenys.
3. Transporto investicijų direkcijos informacija apie įgyvendintus BPD 1.1 priemon÷s projektus,
finansuotų projektų bylos.
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1 priedas. Vertinimo metodologija
Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.1 priemon÷s „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s gerinimas“ poveikio vertinimo metodai buvo
parinkti taip, kad atitiktų vertinimo uždavinius ir klausimus, t. y. leistų surinkti reikiamą
informaciją ir užtikrintų išvadų patikimumą. Siekiant užtikrinti maksimalų išvadų patikimumą,
vertinime taikyta duomenų ir metodų trianguliacija.43 Lentel÷je pristatomi taikyti duomenų
rinkimo ir analiz÷s metodai pagal atskirus vertinimo klausimus.
Atsižvelgiant į vertinimo uždavinius, klausimų pobūdį bei reikalingą informaciją vertinimo metu
yra derinami kiekybiniai ir kokybiniai metodai, siekiant užtikrinti surinktos informacijos ir
išvadų patikimumą. Kiekybinių ir kokybinių metodų derinimas yra naudingas, kadangi vienų
metodų privalumai „kompensuoja“ kitų metodų trūkumus. Atliekant BPD 1.1 priemon÷s
vertinimą, kiekybiniai ir kokybiniai metodai pasirenkami atsižvelgiant į vertinimo etapus, kurių
metu jie yra taikomi.
35 lentel÷. Vertinimo metodai pagal vertinimo etapus
Vertinimo proceso etapas
Vertinimo struktūravimas,
planavimas
Duomenų rinkimas

Duomenų analiz÷

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodai
Intervencijos (BPD 1.1 priemon÷s) logikos analiz÷ (loginis
modelis)
Antrinių šaltinių peržiūra
Steb÷senos, priežiūros, finansin÷s, statistin÷s informacijos
analiz÷
Interviu
Atvejo studijos
Ekonominis modeliavimas
BPD 1.1 priemon÷s projektų sąnaudų-naudos analiz÷
Kiekybin÷ analiz÷
Turinio, lyginamoji analiz÷

36 lentel÷je nurodoma, kokie duomenų rinkimo ir analiz÷s metodai taikomi, siekiant atsakyti į
vertinimo klausimus.
36 lentel÷. Vertinimo metodai pagal vertinimo uždavinius ir klausimus
Vertinimo klausimai
Metodai
I. Išanalizuoti transporto sektoriaus projektų pasiektus galutinius kokybinius ir kiekybinius
rodiklius bei rezultatus panaudojus BPD 2004–2006 m. laikotarpio paramos l÷šas, santykį tarp
sąnaudų ir pasiekimų
Kokia apimtimi pavyko pasiekti BPD 1.1 priemon÷s - Steb÷senos, finansin÷s informacijos
įgyvendinimo pradžioje nustatytus tikslus ir uždavinius?
analiz÷
- Antrinių šaltinių peržiūra
- Atvejo studijos
- Interviu
- Lyginamoji analiz÷
43

Duomenų trianguliacija – to paties klausimo vertinimas remiantis duomenimis, gautais iš kelių skirtingų šaltinių.
Metodų trianguliacija – to paties klausimo vertinimas, naudojant duomenis, gautus pritaikius kelis skirtingus
duomenų rinkimo ir analiz÷s metodus.
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Vertinimo klausimai
Kokios priežastys l÷m÷ atskirų pasiekimų rodiklių įvykdymą/neįvykdymą?
Kokie socialiniai ir ekonominiai pokyčiai padar÷ įtaką transporto
sektoriaus
įgyvendinamų
projektų rezultatams?
Koks santykis tarp BPD 1.1 priemon÷s sąnaudų (ind÷lių) ir pasiekimų bei rezultatų?
-

Metodai
Steb÷senos informacijos analiz÷
Antrinių šaltinių analiz÷
Interviu
Atvejo studijos
Antrinių šaltinių peržiūra
Steb÷senos ir statistin÷s informacijos
peržiūra
Interviu
Antrinių šaltinių analiz÷
Steb÷senos, finansin÷s informacijos
analiz÷
- Sąnaudų ir naudos analiz÷
- Atvejo studijos
Kokios yra pagrindin÷s paramos panaudojimo pamokos - Interviu
- Antrinių šaltinių analiz÷
2007–2013 m. laikotarpiui?
- Steb÷senos informacijos analiz÷
II. Įvertinti struktūrin÷s paramos panaudojimo efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį
atskiroms transporto šakoms
Kaip efektyviai buvo panaudotos BPD 1.1 priemon÷s
- Antrinių šaltinių analiz÷
struktūrinių fondų l÷šos, kurios transporto sektoriaus
- Atvejo studijos
šakos gavo didžiausią naudą?
- Steb÷senos, finansin÷s, statistin÷s
informacijos analiz÷
Ekonometrinis modeliavimas
Kuriose transporto sektoriaus srityse paramos panaudojimas sukūr÷ didžiausią prid÷tinę vertę?
-

Ekonometrinis modeliavimas
Statistin÷s informacijos analiz÷

Kaip paramos panaudojimas transporto sektoriuje paveik÷ atskirų šalies regionų vystymąsi ir kokiems Lietuvos regionams tur÷jo didžiausią (mažiausią) įtaką? -

Ekonometrinis modeliavimas
Antrinių šaltinių analiz÷
Steb÷senos, finansin÷s, statistin÷s
informacijos analiz÷
- Lyginamoji analiz÷
Kaip buvo įgyvendinami horizontalieji prioritetai
- Steb÷senos informacijos analiz÷
transporto sektoriuje, koks yra jų rodiklių kokybinis ir
- Antrinių šaltinių peržiūra
kiekybinis pasiekimo lygis?
- Atvejo studijos
- Lyginamoji analiz÷
Kokios buvo pagrindin÷s BPD 1.1 priemon÷s - Interviu
įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai?
- Antrinių šaltinių analiz÷
- Steb÷senos informacijos analiz÷
III. Įvertinti ES paramos panaudojimo transporto sektoriuje įtaką BVP pasikeitimui
Kaip ir kiek paramos panaudojimas transporto sektoriuje
tur÷jo įtakos BVP pokyčiams?
Kurios transporto sektoriaus šakos tur÷jo daugiausia
(mažiausiai) įtakos BVP pokyčiams?
Kaip finansiniai BPD transporto sektoriaus priemon÷s
įgyvendinimo rodikliai susiję su pasiektais fiziniais
rodikliais ir BVP pokyčiu?

-

Ekonometrinis modeliavimas
Statistin÷s informacijos analiz÷
Ekonometrinis modeliavimas
Statistin÷s informacijos analiz÷
Steb÷senos, finansin÷s informacijos
analiz÷
Ekspertinis vertinimas
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Duomenų rinkimo metodai
Antrinių šaltinių peržiūra
Antrinių šaltinių peržiūros metu buvo surinkta informacija apie BPD 1.1 priemon÷s
įgyvendinimą. Aktualių šiam vertinimui antrin÷s informacijos šaltinių sąrašas pateikiamas
ataskaitos skyriuje „Šaltinių sąrašas“, o jų apžvalgos rezultatai pristatomi 2 skyriuje. Antriniais
informacijos šaltiniais taip pat remiamasi atliekant vertinimą pagal visus vertinimo kriterijus.
Steb÷senos, finansin÷s ir statistin÷s informacijos analiz÷
Steb÷senos, finansin÷s ir statistin÷s informacijos peržiūros metu buvo surinkti duomenys, kuriais
remiantis vertinamas pagal BPD 1.1 priemonę transporto sektoriaus projektams paskirstytų l÷šų
rezultatyvumas ir poveikis skirtingais lygmenimis (pasiekimo, rezultato, poveikio). Surinkus
informaciją apie kiekybines BPD 1.1 priemon÷s steb÷senos rodiklių reikšmes, buvo atlikta
analiz÷ – palyginti planuoti ir faktiškai pasiekti rodikliai (kiekybiniai tikslai), rodiklių reikšmių
pokyčiai BPD įgyvendinimo metu. Fiziniai pasiekimo rodikliai leido matuoti tiesioginius,
trumpuoju laikotarpiu sukurtus priemon÷s/projekto produktus ir spręsti apie atskirų veiklų
uždavinių pasiekimą. Rezultato rodiklių informacija sudar÷ pagrindą naudos, kurią gavo
tiesioginiai naudos gav÷jai, kiekybiniam vertinimui. Poveikio rodikliai pad÷jo matuoti priemon÷s
tikslo pasiekimo mastą bei identifikuoti bendresnius socialinius ir ekonominius padarinius, naudą
(ar žalą), pasireiškusią įgyvendinus pagal BPD 1.1 priemonę finansuotus projektus.
Aktualūs statistiniai rodikliai buvo naudojami atliekant matematinį modeliavimą.
Interviu
Atliekant vertinimą, interviu leidžia atskleisti skirtingus požiūrius į programą, jos veiklas,
įgyvendinimą, rezultatus ir poveikį. Vertinimo metu interviu atliekami siekiant sužinoti skirtingų
BPD 1.1 priemon÷s įgyvendinime dalyvaujančių pusių požiūrius į priemon÷s įgyvendinimą,
rezultatus.

Duomenų analizės metodai
Intervencijos logikos atkūrimas
Intervencijos logika apibr÷žiama kaip hipotetinių priežasties-poveikio ryšių visuma, kuriais
apibūdinama tai, kaip intervencija tur÷tų veikti (buvo tikimasi, kad veiks), siekiant įgyvendinti
bendruosius šios intervencijos tikslus. Intervencijos logikos analiz÷ paprastai visuomet yra
naudojama intervencijos kūrimo etape, kitaip tariant programavimo metu. Kita vertus, ji
pasitelkiama ir tarpinių bei ex-post pobūdžio vertinimų metu analizuojant, kiek programiniame
dokumente numatyta intervencijos logika pasitvirtino įgyvendinant konkrečias priemones.
BPD 1.1 priemon÷s intervencijos loginis modelis buvo sudarytas įvadin÷je vertinimo ataskaitoje.
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BPD 1.1 priemon÷s loginis modelis.

Atvejo studijos
Vertinimo metu, atliekant atvejo studijas, bandyta detaliau išanalizuoti BPD 1.1 priemon÷s
įgyvendinimo rezultatyvumą pagal atskiras transporto sektoriaus šakas. Šio vertinimo metu
atliktos 4 atvejo studijos BPD 1.1 priemon÷s projektų lygiu, kurios skirtos iliustraciniams
priemon÷s rezultatyvumo ir poveikio vertinimo tikslams. Atrenkant projektus atvejo studijoms,
remiamasi dviem kriterijais:
•
•

Skirtinga intervencijos sritis (geležinkeliai, keliai, oro uostai, uostai, miesto
transportas),
Geros praktikos pavyzdys pagal sąnaudų-naudos analiz÷s rodiklius (pavyzdžiui,
laiko sąnaudų sumaž÷jimas)
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Projektas
Keliai

Eismo saugos ir
aplinkosauginių
priemonių diegimas
2004–2006 metams
IXB
koridoriaus
jungtis su Klaip÷dos
uostu - Klaip÷dos
geležinkelio mazgo
pl÷tra
Kilimo ir tūpimo
tako modernizavimas
Palangos oro uoste
Dariaus ir Gir÷no
gatv÷s viaduko per
geležinkelį
su
prieigomis
rekonstrukcija

Geležinkeliai

Kriterijus
Oro
Miesto
uostai
transportas

Geros
praktikos
pavyzdys,
pagal
sąnaudų-naudos
rodiklius

×

×
×

×
×

×
×

×

BPD 1.1 priemon÷s projektų sąnaudų-naudos analiz÷
Šis metodas naudojamas, atliekant BPD 1.1 priemon÷s projektų atvejo studijas, siekiant ex-post
patikrinti/peržiūr÷ti investicijų efektyvumą ir projekto naudą ekonominiu požiūriu.
Ekonometrinis modeliavimas
Atsižvelgiant į technin÷s užduoties reikalavimus kiekybiškai įvertinti ES struktūrinių fondų
paramos panaudojimo transporto sektoriuje įtaką Lietuvos BVP pokyčiui, apskričių ir atskirų
transporto šakų prid÷tinei vertei buvo atliktas ekonometrinis modeliavimas. Atkreiptinas
d÷mesys, kad BPD 1.1 priemon÷s įtaka šalies BVP augimui jau buvo skaičiuota, remiantis
ekonometrinio modeliavimo metodu, atliekant vertinimą „Struktūrinių fondų panaudojimo
transporto sektoriuje vertinimas ir rekomendacijų d÷l 2007–2013 m. ES paramos laikotarpio
programavimas“ (2007 m. birželį) bei akcentuojant paramos panaudojimo efektyvumą. Tačiau
šio vertinimo metu sudaryti keli supaprastinti ekonometriniai modeliai, leisiantys įvertinti BPD
investicijų į transporto sritį poveikį Lietuvos apskričių ir atskirų transporto šakų prid÷tinei vertei
ir akcentuojantys poveikio dydžio nustatymą. Nepaisant supaprastinimo, šie modeliai taip pat
leidžia patikrinti ankstesnius BPD 1.1 priemon÷s įtakos šalies BVP skaičiavimus.
Ekonometrinis modeliavimas naudojamas šiems vertinimo klausimams atsakyti:
1. Kaip ir kiek paramos panaudojimas transporto sektoriuje veikia BVP pokyčius?
2. Kokią įtaką regioninis paramos transporto sektoriui pasiskirstymas tur÷s ekonominei
Lietuvos pl÷trai?
3. Kurios transporto sektoriaus šakos tur÷jo daugiausia (mažiausia) įtakos BVP pokyčiams?
Pirmiausia iš pateiktų technin÷s specifikacijos klausimų matyti, kad daugiausia d÷mesio,
atliekant ekonometrinį modeliavimą, turi būti skiriama modeliams, aprašantiems agreguotų
(sektorinio lygmens) makroekonominių rodiklių dinamiką. Tuomet į pirmą klausimą galima
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atsakyti sudarant transporto (sand÷liavimo ir ryšių) sektoriaus dalin÷s pusiausvyros ekonometrinį
modelį, tiesioginį paramos poveikį šalies BVP suprantant kaip poveikį atitinkamai prid÷tinei
sektoriaus vertei (Yt). Šiam modeliui sudaryti pakanka ketvirtinių sektorinių duomenų, kurie taip
pat gali būti detalizuojami reikiamu pjūviu pagal skirtingas (kelių ir geležinkelių (sausumos
transporto), oro ir vandens) transporto rūšis. Būtina pažym÷ti, kad ketvirtiniai paramos rodikliai
turi vieną esminį trūkumą – dauguma registruotų išmokų yra daroma ne faktinio darbų atlikimo
laikotarpio metu, o pra÷jus vienam, dviem ketvirčiams (dažniausiai metų pabaigoje).
Antra, analizuojant pagal BPD 1.1 priemonę įgyvendintus projektus, paaišk÷jo, kad oro
transporto priemon÷s daugiausia buvo nukreiptos investicijoms į saugumo užtikrinimą, o
vandens transporto į techninių projektų rengimą. Tod÷l, atsakant į trečią klausimą, darytina
prielaida, kad ekonomiškai (pagal poveikį BVP) veiksmingos struktūrinių fondų injekcijos yra
daromos per projektus, skirtus sausumos transportui: geležinkeliams, keliams ir miesto
transportui. Pažym÷tina, kad Statistikos departamento duomenų baz÷je pateikiami statistiniai
duomenys n÷ra išsamūs, ta prasme, kad nedetalizuoja sausumos transporto į atskiras rūšys.
Trečia, nors technin÷je specifikacijoje prašoma pateikti tik transporto sektoriaus poveikio BVP
analizę, būtina pažym÷ti, kad pagrindiniai inžinerinių tinklų (kelių tiesimo ir rekonstrukcijos)
darbų atlik÷jai faktiškai44 yra įvairios statybin÷s bendrov÷s. Tačiau ekonominiai ir socialiniai
efektai d÷l suteiktos paramos statybos sektoriui tęsiasi tik tiek, kiek vyksta darbai, taigi yra
trumpalaikio (laikino) pobūdžio, nors d÷l akseleratoriaus efekto, gali gerokai viršyti darbų
atlikimo kainą. Aišku, kad atliekant poveikio BVP analizę svaresni yra nuolatiniai, ilgalaikiai
poveikiai, tod÷l visapusiškas poveikis BVP būtų laikinų ir nuolatinių poveikių suma.
Galiausiai, atsakant į antrą klausimą, reikalingas regioninis (pagal apskritis), o atsakant į trečiąjį
– sektorinis (pagal atskiras transporto rūšis) pjūviai. D÷l pastarojo, jau buvo min÷ta, kad
ekonomiškai pagrįsta prielaida daugiausia d÷mesio skirti sausumos transportui. BPD išskiria tris
sausumos transportui priskirtinas intervencijos sritis: geležinkeliai, keliai, miesto transportas.
Ekonometriniu aspektu, sektorinis ir regioninis pjūviai dažniausiai aprašomi hierarchiniais
(panelinių duomenų) ekonometriniais modeliais. Pamin÷tina, kad erdviniai (regioniniai
sektoriniai) duomenys yra metiniai, vadinasi, n÷ra sezoniškumo šalinimo, nesuderinamumo laike
problemos, remiasi tikslesne metine statistika, tačiau turi ir vieną apribojimą – apskričių
duomenys pateikiami pagal įmon÷s įregistravimo vietą. Tod÷l apskričių pjūvio analizę reikia
interpretuoti atsargiai. Iš esm÷s šiame vertinime būtų galima remtis vien panelinių duomenų
modeliais, tačiau ketvirtinių duomenų modeliai gali sąlygoti statistiškai patikimesnius rezultatus,
jei tinkamai atsižvelgiama į išmokų ir atliktų darbų laiko tarpų pav÷lintus poveikius..
Sudarant ekonometrinius modelius buvo remiamasi sukaupta Lietuvos ūkio ir užsienio
modeliavimo patirtimi. LITMOD, Lemm, Lemasta projektai, modeliai sudaryti ES struktūrin÷s
paramos poveikio vertinimui yra vieni iš jų. Min÷tuose projektuose sudaryti įvairaus detalumo
sektorinio lygmens modeliai. Juose vienas iš svarbiausių sektorių yra transportas (tiksliau
transportas, sand÷liavimas ir ryšiai), o pagrindiniai (visiems modeliams bendri) modeliuojami
socialiniai ir ekonominiai rodikliai yra: prid÷tin÷ vert÷, užimtųjų skaičius, darbo užmokestis,
investicijos į materialųjį turtą, kainos ir defliatoriai, eksporto ir importo apimtys. Apibendrinant
kitų sektorinių modelių išankstines specifikacijas, ketvirtinį transporto sektoriaus (atskiros
transporto rūšies) dalin÷s pusiausvyros modelį galima nusakyti per tokią specifikaciją:

44

Juridiškai projektų vykdytojai yra savivaldyb÷s, LG, LAKD, uostai, oro uostai, bet statybinius darbus dažniausiai
atlieka su vykdytojais nesusijusios statybin÷s bendrov÷s.
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(1) Bendroji prid÷tin÷ vert÷ (BPV):

Y1 = f1(Y2 , Y3 , Y5 , X 0 , X1 , X5 , Z1 )
+

(2) Materialin÷s investicijos:

+

−

+

−

+

−

+

+

−

+ /−

Y4 = f4 (Y 1, Y2 , X 4 , X 7 , Z1 )
+

(5) BPV defliatorius:

+

+

Y3 = f3(Y1, Y2 , Y4 , Z1 )
+

(4) Vidutinis bruto darbo užmokestis:

−

Y2 = f2 (Y1 , X 2 , X 3 , X 6 , X 7 , Z1 )
+

(3) Sąlyginis darbuotojų skaičius:

+

+

+

−

+

Y5 = f5 (Y1 , Y4 , Z1 )
−

+

+ /−

Pateiktose lygtyse naudoti tokie egzogeninių kintamųjų žym÷jimai:
X0 – bendrasis vidaus produktas (BVP);
X1 – valdžios išlaidos;
X2 – bendrosios vidaus investicijos;
X3 – sektoriaus produkcijos eksportas;
X4 – vidutinis darbo užmokestis šalyje;
X5 – efektyvūs lito keitimo kurso indeksas;
X6 – vidutin÷ paskolų palūkanų norma;
X7 – nedarbo lygis;
Z1 – struktūrinių fondų parama skirta sausumos transportui (ST).

Specifikacijoje po kiekvienu kintamuoju lygtyje pateikiami ženklai nurodo numanomą
atitinkamo veiksnio poveikį: pliusas rodo tiesioginį poveikį, minusas – atvirkštinį. Jei pateikti
abu ženklai, galimi abu variantai, priklausomai nuo galutin÷s lygties struktūros. Aprašyta
modelio struktūra yra preliminari, ji dar gali būti keičiama priklausomai nuo empirinio
ekonometrinio modeliavimo rezultatų ir duomenų pasiekiamumo. Pateiktoji specifikacija tinka ir
sektoriniam, ir regioniniam panelinių duomenų modeliams, kiekvieną iš rodiklių suprantant kaip
sektoriaus (s) ir/arba apskrities (r) dydį (pvz., Yrs,1 būtų atitinkama BPV). Informacija apie
makroekonominius rodiklius, naudojamus modeliavimo metu, pateikiama Statistikos
departamento duomenų baz÷je SIPS (http://db1.stat.gov.lt/statbank/), struktūrin÷s paramos
informacija – gauta iš Susisiekimo ministerijos.
1.1 priemon÷s poveikiui apskaičiuoti pagal specifikuotą modelį yra vertinami dviejų tipų
scenarijai. Pirmajame (baziniame) scenarijuje nagrin÷jamas atvejis, kuomet yra skiriama parama.
Vertinamo rezultato rodiklio reikšm÷s apskaičiuotos bazinio scenarijaus dinamines
deterministines (neatsitiktines) prognozes lyginant su antrojo tipo scenarijumi „be paramos“.
Poveikio dydžiai apibr÷žiami kaip skirtumai tarp nurodytų scenarijų (n)esant paramai BPV
rodiklių.
Detaliau modeliavimo principai ir rezultatai pateikiami šios ataskaitos 3 ir 4 prieduose.
Turinio analiz÷
Vertinimo metu turinio analiz÷ taikoma visiems nekiekybiniams duomenims, neišmatuojamiems
vertinimo klausimams analizuoti – surinktų antrinių informacijos šaltinių duomenimis, interviu
rezultatams nagrin÷ti.
Lyginamoji analiz÷
Šis metodas naudojamas, siekiant palyginti transporto sektoriaus pl÷trą laike (per BPD
įgyvenimo laikotarpį) su ES vidurkiu, planuotus pasiekimus su faktiniais, lyginant projektus ir
pan.
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2 priedas. Krovinių ir keleivių vežimo rodiklių dinamika 2004–2008 m.
Lentel÷je pateikiami pagrindinių keleivių ir krovinių vežimų visomis transporto priemon÷mis
rodiklių pokyčiai BPD įgyvendinimo laikotarpiu.
36 lentel÷. Pagrindiniai krovinių ir keleivių vežimų rodikliai 2004–2008 m.
Krovinių vežimas,
iš viso
Geležinkelių
transportu
Kelių transportu
Vidaus
vandenų
transportu
Jūrų transportu
Oro transportu
Keleivių vežimas, iš
viso
Geležinkelių
transportu
Kelių transportu
Vidaus
vandenų
transportu
Jūrų transportu
Oro transportu
Krovinių
perkrovimas
Klaip÷dos uoste ir
Būting÷s terminale
Krovinių
krova
Klaip÷dos uoste
kelių
transporto
priemonių
konteinerių
atvykusių
ir
išvykusių keleivių
skaičius

Mato vienetai
mln. t

2004
128,9

2005
136,9

2006
133,5

2007
138,1

2008
134,7

mln. t

45,5

49,2

50,2

53,5

54,9

mln. t
tūkst. t

51,4
621

55,3
745,5

56
879,5

62,1
958,8

59,4
988,5

mln. t
tūkst. t
mln. keleivių

4,7
9,2
439,5

5,2
9,7
453

5,9
12,6
454,6

5,7
13,7
471,6

5,2
10,9
477,1

mln. keleivių

6,9

6,7

6,1

5,1

5

mln. keleivių
mln. keleivių

430
1,9

443,4
2,1

445,4
2,2

463,3
2,3

468,3
2,3

tūkst. keleivių
tūkst. keleivių
mln. t

132,9
1.101,1
27,4

149,8
1.439,2
27,9

197,6
1.800,5
29,4

223,5
2.196,9
31,9

226,1
2.553,2
38,9

mln. t

20,2

21,8

23,6

27,3

29,8

vnt.

149 089

165 838

203 365

218 381

200 859

TEU
tūkst. keleivių

174 243
146,2

214 321
166,3

231 603
190,3

321 432
211,6

373 263
211,6

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s.
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3 priedas. BPD 1.1 priemonės poveikio transporto ir sandėliavimo
sektoriaus
pagrindiniams
makroekonominiams
rodikliams
modeliavimo aprašymas
Vertinimui naudojamas modelis
Šiame priede detalizuojamas ekonometrinis modelis ir ilgalaikius apribojimus nusakantys
sąryšiai, pagal kuriuos skaičiuojamas BPD 1.1 priemon÷s poveikis transporto ir sand÷liavimo
sektoriaus (IT) prid÷tinei vertei. Kiekviename poskirsnyje pateikiamos ir palyginamos modelio
lygtys. Pažym÷tina, kad praktiškai visi įvertinti parametrai yra statistiškai reikšmingi 5 proc., o
dauguma ir 1 proc. reikšmingumo lygmeniu. Ekonometriniai skaičiavimai atlikti E-Views 6.0
programine įranga.
Prid÷tin÷s vert÷s kūrimo posistem÷
Darant prielaidą, kad gamybos funkcija turi pastovų gamybos masto elastingumą ir yra bendro
CES pavidalo (Cobb-Douglas ir Leontiev tipo funkcijos yra atskiri, ribiniai šios funkcijos
atvejai)

(

−1 / ρ

)

−ρ
−ρ
.
+ AK ( K ) 
Y =  AL e λ t L


Tuomet pelno maksimizavimą šiai funkcijai duotai produkcijos kainai PY būtinosios sąlygos
apibr÷žia teorines darbo j÷gos ir kapitalo lygtis:

L = Y (W / PY )

−1 /(1 + ρ )

I = θ Y (UCC / PY )

AL1 /(1 + ρ )e − ρλ t /(1+ ρ )

−1 /(1 + ρ )

AK1 /(1+ ρ )

(6)
(7)

Čia L – sąlyginis darbuotojų skaičius, Y – prid÷tin÷ vert÷, W – darbo užmokestis, UCC – kapitalo
vartotojo vieneto sąnaudos, K – fizinis kapitalas (išvedant (7) pasinaudoto fizinio kapitalo ir materialinių
investicijų I proporcingumo prielaida), PY – prid÷tin÷s vert÷s defliatorius.

Lygtys (6) ir (7) apibr÷žia racionalaus subjektų elgesio ekonomikos teorijos nusakomus darbo ir
kapitalo (investicijų) apimties pasirinkimus. Ekonometriniam modeliavimui tokie apribojimai
aktualūs tuo, kad vertinamos lygtys turi tam tikrą funkcinį pavidalą bei bendrus parametrų
apribojimus.
Įvertintas elastingumo pakeičiamumo parametras σ = 0,24 reikšmingai skiriasi nuo vieneto, o
atitinkamas parametras ρ = 3,17 nuo nulio, tod÷l statistinio pagrindo taikyti Cobb-Douglas
gamybos funkcijai n÷ra. Pažym÷tina, kad struktūrinių fondų parama paveikia kartu su kapitalu ir
su darbo j÷ga susijusią technologinę pažanga.
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Ilgalaikių apribojimų sąlygoti kointegravimo nariai.
Su darbo j÷gos apribojimais susijusios liekanos

Su kapitalo apribojimais susijusios liekanos
.6

.12

.4

.08

.2
.04
.0
.00
-.2
-.04

-.4
-.6

-.08
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nagrin÷jamame laikotarpyje nukrypimai nuo optimalaus gamybos veiksnių parinkimo n÷ra
dideli. Darytina išvada, kad transporto, sand÷liavimo ir ryšių sektoriaus veiksniai dažniausiai yra
arti pusiausvyriniai arba labai greitai grįžta prie jų. Šie ilgalaikiai apribojimai toliau naudojami
vertinant (1)-(5) sistemos lygtis.
Sąlyginio darbuotojų skaičiaus lygtis:
dlog(Y3) = -0,38 log(Y3 (-1)) - 0,004 X7(-2) - 0,065 log(Y2(-3)) – 0,035 dlog(Y2(-2)) + 0,19 log(X3
(-3)) + ε1
[-4,3]
R2 = 0,66, DW=2,61.
Pastabos:
• log() žymi natūrinio logaritmo transformaciją;
• skliausteliai, esantys po kintamojo, rodo pav÷linimo eilę (pavyzdžiui, Y3(-1) reiškia, kad imama praeito
ketvirčio reikšm÷);
• dlog() žymi logaritmų skirtuminę transformaciją (dlog(X) = log(X) - log(X(-1))), taip transformuotas dydis
apytiksliai lygus rodiklio augimo tempui;
• po paklaidų korekcijos parametrų nurodyta t statistikos reikšm÷ [-4,3]; kuo ji mažesn÷, tuo didesn÷ tikimyb÷,
kad surastas ilgojo laikotarpio sąryšis yra iš tikrųjų kointegravimo, o ne klaidingos (angl. spurious) regresijos;
• norint surasti ilgojo laikotarpio (kointegravimo sąryšio) elastingumą kuriam nors rodikliui (pavyzdžiui,
sektoriaus materialinių investicijų atžvilgiu) reikia parametrą, esantį prie logaritmo, padalyti iš paklaidų
korekcijos parametro modulio (mūsų atveju -0,036/0,37 = 0,097);
• R2 rodo determinacijos koeficiento reikšmę; kuo šis rodiklis yra arčiau vieneto, tuo didesn÷ dispersijos dalis
yra paaiškinta modeliu. Pavyzdžiui, R2 = 0,66 rodo, kad paklaidų korekcijos modelis (PKM) paaiškina apie 66
procentus steb÷jimų kintamumo. Pažym÷tina, kad augimo tempo modeliams šis rodiklis nebūtinai turi būti
didelis (ypač kuomet pasikeičia augimo kryptis arba reikšm÷s artimos nuliui), tačiau reikšm÷s didesn÷s negu
0,5 rodo pakankamai aukštą modeliuotos dalies atitikmenį faktiniams steb÷jimams;
• Durbin'o Watsan'o statistika artima 2, rodo, kad liekanos (ε) n÷ra pirmos eil÷s autokoreliuotos (t. y. modelio
parametrų įvertinimai n÷ra paslinkti).

Iš įvertintos lygties matyti, kad poreikis optimizuoti darbo j÷gos krūvį (priimti papildomus
darbuotojus) atsiranda, atsižvelgus į tarptautin÷s prekybos srautų paankstintas reikšmes.
Transporto veikla gali būti laikoma alternatyvaus uždarbio šaltiniu did÷jant nedarbui.
Materialinių investicijų lygtis:
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dlog(Y2/Y5) = -1,09 log(Y2 (-1)/ Y5 (-1)) + 0,53 LOG(X8 (-1)+ X1 (-1)) – 0,29 ECM_I(-3) +3,76
dlog(X3(-1)) + 0,017 T+ ε2
[-6,79]
R2 = 0,73, DW=1,98.
Čia T žymi laiką. Materialin÷s investicijos daugiausiai priklauso nuo transporto srautų tiek
vidaus rinkoje, tiek ir eksportuojant – importuojant prekes. Struktūrin÷s paramos poveikis
pasireiškia per paankstintus ilgalaikius apribojimus.
BPV defliatoriaus lygtis:
dlog(Y5) = -1,2 log(Y5 (-1)) - 4,45 + 0,40 log(Y4) + 0,17 log(X3) +ε3
[-9,6]
R2 = 0,73, DW=2,14.
Matyti, kad BPV defliatoriaus kaita daugiausiai nulemta pasikeitimais prekyboje, darbo
užmokestyje ilguoju laikotarpiu. Trumpuoju laikotarpiu IT sektoriaus defliatoriaus dinamika
atkartoja BVP defliatoriaus atitinkamus svyravimus.
Bendros prid÷tin÷s vert÷s lygtis:
dlog(Y1) = -0,38 log(Y1 (-1)) + 0,36 log(Y3 (-1)) + 0,036 log(Y2 (-2)/ X9 (-2)) + 0,0049 log(1+Z1 (-4))
[-4,23]
+ 1,26 – 0,36 dlog(X3/ X3 (-2)))+ ε4
R2 = 0,75, DW=1,86.
Struktūrin÷ parama veikia teigiamai su maždaug vieno ketvirčio pav÷linimu, kas rodo tai, kad
parama sektoriaus BPV veikia ne iš karto, o maždaug po metų, kai yra atlikti atitinkami darbai.
Vidutinio bruto darbo užmokesčio lygtis:
dlog(Y4) = -0,36 log(Y4 (-1)) + 0,53 log(X4(-1)) - 0,17 log(Y1 (-4)) – 0,5 dlog(Y4) + ε5
[-7]
2
R = 0,72, DW=1,71.
Darbo užmokestis nuo paramos suteikimo statistiškai reikšmingai nepriklauso. Šį rodiklį
apibūdina šalies darbo užmokesčio tendencijos ir trumpuoju laikotarpiu sektoriaus užimtumas.
Did÷jantis nedarbas atveria alternatyvias įsidarbinimo galimybes transporto srityje.
Modeliavimo rezultatų apibendrinimas
BPD 1.1 priemon÷s poveikiui apskaičiuoti pagal specifikuotą modelį yra vertinami dviejų tipų
scenarijai. Pirmajame (baziniame) scenarijuje nagrin÷jamas atvejis, kuomet yra skiriama parama.
Vertinamo rezultato rodiklio reikšm÷s apskaičiuotos bazinio scenarijaus dinamines
deterministines (neatsitiktines) prognozes lyginant su antrojo tipo scenarijumi, nesant paramai.
Poveikio dydžiai apibr÷žiami kaip skirtumai tarp nurodytų scenarijų (n)esant paramai.
1.1 BPD priemon÷s poveikio transporto ir sand÷liavimo sektoriaus pagrindiniams
makroekonominiams rodikliams.
Metai

2004

2005

2006

2007

2008

2004-2008

2009*

2010*

2011*

2004-2011*

ES finansiavimas (mln. Lt)

58,99

110,83

160,92

173,02

144,93

648,69

0

0

0

648,69

iš jų sausumos transportui

58,99

107,16

150,11

127,47

124,20

567,93

0

0

0

576,08
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Poveikis realiajai BPV (mln. Lt)
Poveikis nominaliajai BPV (mln.
Lt)

0,00

33,91

208,74

278,42

361,09

882,15

426,44

255,70

198,62

1762,92

0,00

40,09

254,98

339,40

476,12

1110,58

555,64

287,99

228,94

2183,14

Poveikis užimtumui (tūkst. žm.)

0,00

0,00

0,47

2,54

3,41

3,41

3,87

3,27

0,30

0,30

* Prognozuotos reikšmes, egzogeninių reikšmių prognoz÷s įvertintos pagal Lemam modelį.

Pagal atliktus skaičiavimus matyti, kad iš viso per BPD laikotarpį naujai sukurta ir išsaugota apie
3,41 tūkst. darbo vietų. Tačiau pasibaigus paramai ir atsižvelgiant į užsienio prekybos
sumaž÷jimą išlaikyti šį rezultatą planuojama dar bent du metus. Taigi, nors išlošis d÷l užimtumo
pager÷jimo silpn÷ja, tačiau šį procesą lydi didesn÷s materialin÷s investicijos, taigi ekstensyvų
paramos poveikį, pakeičia intensyvesn÷ ir našesn÷ transporto veikla.
Papildomai sukurta 0,882 mlrd. litų prid÷tin÷s verties realia išraiška, tur÷tų padvigub÷ti per
ateinančius trejus metus po paramos. Pažym÷tina, kad paramos poveikio efektai (absoliutus
skirtumai) turi tam tikrą maž÷jimo tendenciją, bet visai neišnyksta. Tačiau suminis išlošis d÷l
suteiktos paramos yra reikšmingas, beveik tris kartus viršija investicijas į infrastruktūrinius
projektus. Kadangi visos nagrin÷tos ES paramos transporto sektoriui apimtis siek÷ 649 mln. litų,
gautas išties aukštas jos efektyvumo koeficientas – 2,7. Kaip matysime apskričių modelyje
suminis efektas visoms ūkio šakoms yra dar didesnis.
Parama turi ir reikšmingą socialinį efektą, kadangi leidžia išsaugoti ir naujai sukurti apie 3 tūkst.
sąlyginių darbo vietų, t. y. darbo vietų, perskaičiuotų į asmenis, dirbančius pilną darbo dieną.
Efektas pasižymi v÷lavimu ir maksimaliai pasireišk÷ nagrin÷jamo laikotarpio pabaigoje

Detalūs modeliavimo rezultatai
Su prid÷tin÷s vert÷s kūrimu susijusių paklausos funkcijų vertinimo rezultatai
System: _ILG_APR
Estimation Method: Full Information Maximum Likelihood (Marquardt)
Date: 12/07/09 Time: 11:50
Sample: 2003Q1 2008Q4
Included observations: 24
Total system (balanced) observations 48
Convergence achieved after 26 iterations

C(10)
C(1)
C(2)
C(20)
C(3)
C(4)

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

-1.383241
-0.235320
-0.003616
-3.070926
0.088336
-0.032686

0.646629
0.092327
0.000878
0.720001
0.039735
0.016449

-2.139157
-2.548773
-4.120887
-4.265166
2.223123
-1.987158

0.0324
0.0108
0.0000
0.0000
0.0262
0.0469

Log likelihood
-181.6124 Schwarz criterion
Avg. log likelihood
-3.783593 Hannan-Quinn criter.
Akaike info criterion
15.63437
Determinant residual covariance
9.88E-05

Equation: LOG(E_SAL_IT_SA)=LOG(VA_IT_R_SA)+C(10)+C(1)
*LOG(W_B_IT_SA/P_IT_SA)+C(2)*Z_ST1(-1)
Observations: 24
R-squared
0.856590 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.842931 S.D. dependent var

15.92888
15.71251

4.099593
0.103312
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S.E. of regression
Durbin-Watson stat

0.040945
1.465752

Sum squared resid

Equation: LOG(I_IT_SA/P_IT_SA)=LOG(VA_IT_R_SA)+C(20)+C(1)
*LOG(UCC/P_IT_SA) + C(3)*@TREND + C(4)*Z_ST1(-4)
Observations: 24
R-squared
0.429765 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.344230 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.333183 Sum squared resid
Durbin-Watson stat
2.393404

0.035206

5.025739
0.411440
2.220218

(1)-(5) transporto ir sand÷liavimo modelio vertinimo rezultatai
System: __SYS_I_SA1
Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression
Date: 12/09/09 Time: 20:25
Sample: 2000Q2 2008Q4
Included observations: 35
Total system (unbalanced) observations 130
Linear estimation after one-step weighting matrix

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(11)
C(12)
C(13)
C(14)
C(15)
C(21)
C(22)
C(23)
C(24)
C(31)
C(32)
C(33)
C(34)
C(36)
C(41)
C(42)
C(43)
C(44)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-0.378399
-0.003937
-0.065153
-0.035494
0.193958
-1.097848
0.526391
3.757622
-0.293451
0.016701
-1.198727
-4.447796
0.404014
0.173685
-0.375992
0.364849
0.035946
1.255497
-0.371961
-0.364871
0.534788
-0.501695
-0.170537

0.087279
0.001025
0.012660
0.007691
0.037828
0.161529
0.080455
1.406256
0.184651
0.010213
0.124838
0.459319
0.063972
0.032721
0.088853
0.151515
0.010877
0.261507
0.077664
0.052118
0.065712
0.102558
0.050228

-4.335493
-3.840823
-5.146463
-4.615025
5.127346
-6.796580
6.542696
2.672074
-1.589222
1.635305
-9.602292
-9.683449
6.315492
5.308015
-4.231602
2.408010
3.304625
4.801013
-4.789366
-7.000830
8.138380
-4.891826
-3.395261

0.0000
0.0002
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0087
0.1150
0.1049
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0178
0.0013
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0010

Determinant residual covariance

7.32E-16

Equation: DLOG(E_SAL_IT_SA) = C(1)*LOG(E_SAL_IT_SA(-1)) + C(2)
*U_SA(-2) + C(3)*LOG(I_IT_SA(-3)) + C(4)*DLOG(I_IT_SA(-2)) + C(5)
*LOG(X_R_SA(-3)+M_R_SA(-3))
Observations: 21
0.012640
R-squared
0.658401 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.573001 S.D. dependent var
0.021652
S.E. of regression
0.014148 Sum squared resid
0.003203
Durbin-Watson stat
2.612403
Equation: DLOG(I_IT_SA/P_IT_SA) = C(11)*LOG(I_IT_SA(-1)/P_IT_SA(-1)) +
C(12)*LOG(C_R_SA(-1)+G_R_SA(-1)) + C(13)*DLOG(X_R_SA(-1)
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+M_R_SA(-1)) + C(14)*_ILG02(-3) + C(15)*@TREND
Observations: 21
R-squared
0.725894 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.657367 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.282027 Sum squared resid
Durbin-Watson stat
1.983741

0.062616
0.481811
1.272629

Equation: DLOG(P_IT_SA) = C(21)*LOG(P_IT_SA(-1)) + C(22) + C(23)
*LOG(W_B_IT_SA) + C(24)*LOG(X_R_SA+M_R_SA)
Observations: 35
0.007904
R-squared
0.728058 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.701742 S.D. dependent var
0.049860
S.E. of regression
0.027230 Sum squared resid
0.022986
Durbin-Watson stat
2.140919
Equation: DLOG(VA_IT_R_SA) = C(31)*LOG(VA_IT_R_SA(-1)) + C(32)
*LOG(E_SAL_IT_SA(-1)) + C(33)*LOG(I_IT_SA(-2)/TUI_IT_SA(-2)) +
0.0049*LOG(1+Z_ST1(-4)) + C(34)+ C(36)*DLOG(X_R_SA
+M_R_SA,1,2)
Observations: 22
0.024885
R-squared
0.753955 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.696062 S.D. dependent var
0.045433
S.E. of regression
0.025048 Sum squared resid
0.010666
Durbin-Watson stat
1.864733
Equation: DLOG(W_B_IT_SA) = C(41)*LOG(W_B_IT_SA(-1)) + C(42)
*LOG(W_B_SA) + C(43)*DLOG(W_B_IT_SA(-4)) + C(44)
*LOG(VA_IT_R_SA(-4))
Observations: 31
R-squared
0.715869 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.684299 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.018232 Sum squared resid
Durbin-Watson stat
1.713515

0.023035
0.032449
0.008975
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4 priedas. BPD 1.1 priemonės poveikio Lietuvos apskričių BVP
modeliavimo aprašymas
Šiame priede detalizuojamas nedidel÷s apimties empirinis apskričių Lietuvos ekonomikos
modelis (ALEM). Modelio paskirtis – pateikti paprastą instrumentą, leidžiantį atsakyti į esminius
regionin÷s politikos klausimus, analizuojant galimų (ne)tolygumų priežastis, atsirandančius d÷l
paramos pagal BDP 1.1 priemonę įsisavinimo, sukurtoje prid÷tin÷je vert÷je, jos struktūroje.
Analiz÷s metu akcentuojama parama sausumos transporto infrastruktūrai (keliai, geležinkeliai ir
miesto transportas).
Modeliavimo principai
Šio modeliavimo uždavinys specifikuoti nedidel÷s apimties, gamybos funkcija bei pelno
maksimizavimu pagrįstą hierarchinių (panelinių) duomenų modelį. Toks modelis be dinaminių
pasikeitimų laike leidžia panaudoti aktualią Lietuvos apskričių statistinę informaciją. Paprastai
panašaus detalumo statistinę regioninę informaciją Statistikos departamentas renka kasmet, o d÷l
retesnio patikslinimo ir l÷tesnio apskaičiavimo atsilieka nuo ketvirtinių duomenų paskelbimo
mažiausiai metais. Tod÷l šiame modeliavimo etape elgsenos lygčių parametrų vertinimas
atliekamas pasitelkus 2000(2003) – 2008 m. laikotarpio metinius apskričių duomenis. Kai kurių
panelinių duomenų pradžios metai yra nevienodi (laiko atžvilgiu duomenų struktūra gali būti
nesubalansuota), bet d÷l taikomų dalin÷s informacijos lygčių vertinimo metodų ši problema
stipriai rezultatų nepaveikia. Kitaip sakant, n÷ra būtinyb÷s vertinimo laikotarpius suvienodinti
visose lygtyse.
Kiekviena žemiau pateikta ekonometrin÷ lygtis yra panelinių duomenų ekonometrinio modelio
tipo. Atsižvelgiant į Hausman specifikacijos testo statistinį reikšmingumą, parametrų vertinimui
taikomas fiksuotų poveikių (angl. fixed effects) panelinių duomenų modelis, turintis tokią
stilizuotą išraišką:
Yit = ci + Xit‘ α + uit,
čia Yit žymi priklausomą kintamąjį (pavyzdžiui, prid÷tinę vertę, galbūt, po tam tikrų jos
transformacijų), stebimą sektoriniu (i=1,…,N) ir laiko (t=1,…,T) pjūviais; ci yra nuo laiko
nepriklausantys individualūs fiksuoti poveikiai (traktuojamas kaip latentinių kintamųjų tiesinis
darinys); Xit žymi aiškinančiųjų veiksnių vektorių, o α - atitinkamos dimensijos bendrųjų
parametrų vektorių; uit yra su veiksniais nekoreliuotos modelio paklaidos, tenkinančios įprastus
regresinio modelio paklaidų reikalavimus.
Visų toliau specifikuotų lygčių parametrai įvertinti vienos iš mažiausių kvadratų metodų
atmainos (EGLS) pagalba, atsižvelgiant į galimą sektorinę liekanų kovariacijų heterogeniškumą,
taip pat pasitelkus E-Views 6 panelinių duomenų modeliavimo galimybes.

Modelio apimtis ir kintamieji
ALEM yra iš dalies uždara (kainų blokas laikomas egzogeniniu) lygčių sistema, skirta aprašyti
esminius dešimties Lietuvos apskričių pasiūlos pus÷s makroekonominius procesus prekių ir
paslaugų bei darbo rinkose.
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Modelio bazę sudaro 4 lygčių ir 7 tapatybių sistema. Šioje ataskaitoje įvairaus detalizavimo
laipsnio kintamieji žymimi mažosiomis raid÷mis (y), o visuminiai rodikliai didžiosiomis
raid÷mis (Y).
Egzogeninius modelio rodiklius galima sąlyginai suskirstyti į tris grupes:
-

-

-

susisiekimo kokybę atspindintys rodikliai: keliai su pagerinta danga (kpd), atstumai tarp
apskričių centrų ir nuo jo priklausantys pasvertas kaimynų prid÷tin÷s vert÷s dydis (yw),
parama pagal BPD 1.1 priemonę;
su bendrojo pagrindinio kapitalo formavimusi susiję rodikliai: iki vienerių metų bankų
paskolų nefinansin÷ms institucijoms palūkanų norma (R) ir bendroji Europos Sąjungos
struktūrinių fondų parama (sfp);
darbo rinkos rodikliai: darbo j÷gos pasiūla (lf) bei aukštąjį išsilavinimą turinčių
didžiausios darbingo amžiaus populiacijos (25-64 metų gyventojų)45 dalies skaičius. Abu
rodikliai pateikti pagal apskritis.

Toliau apibūdinamos ALEM modelio lygtys, kaip min÷ta, yra paremtos gamybos funkcija ir
pelno maksimizavimo prielaida, taip pat kapitalo ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimosi
proporcingumo pusiausvyroje prielaida. Atsižvelgiant į ankstesnes studijas, infrastruktūrinių
projektų poveikio analizei atlikti papildomai pasinaudota erdviniais apskričių sąryšiais.
Stilizuotose lygtyse pateiktos tik bendros priklausomyb÷s tarp ekonominių rodiklių,
nedetalizuojant, ar ryšys yra vienalaikis ar v÷luojantis, koks kintamųjų poveikio ženklas, kokios
koeficientų reikšm÷s ir pan.
1. Apskričių modifikuota gamybos funkcija (produkcija): y = f(l, i, h, tui, yw, st, sfp) + εy,
2
2. Svertin÷ produkcija:
yw = k pd
/106 log ( ∑ a −1 ⋅ y )
3. Agreguota (šalies) produkcija:

Y =∑y,

4. Apskričių darbo j÷gos paklausa:

l = f ( y, w) + ε l ,

5. Agreguota darbo j÷gos paklausa:

L = ∑l ,

6. Sektorin÷ investicijų (kapitalo) paklausa46:

i = f ( y, UCC , R, st , sfp ) + ε i ,

7. Agreguotos investicijos:

I = ∑i ,

8. Kapitalo naudojimo sąnaudos:

UCC = PK ( R + δ − ∆PPKK ) ,

9. Sektoriniai-regioniniai bruto atlyginimai:

w = f ( P, yl , YL , W , U ) + ε w ,

10. Agreguotas (sektorinis) bruto darbo užmokestis:

W = ∑ w Ll ,

11. Nedarbo lygis:

U = 1 − LfL .

Lygtys 1, 3, 5 bei, iš dalies, 7 ir 8, tiesiogiai susijusios su gamybos funkcija ir ja pagristomis
pelno maksimizavimo būtinosiomis sąlygomis. Daugumoje lygčių tur÷tų būti ir technologijos
kintamasis ar ją aproksimuojantis trendas (t).

ALEM rodikliai
45

Formaliai darbingo amžiaus gyventojų dalis yra nuo 16 iki 65 metų, bet aukštąjį išsilavinimą 16-24 metų turinčių
dalis n÷ra labai didel÷.
46
Prid÷tin÷s vert÷s defliatorius (p) agreguotas iki sektorinio lygmens.
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Žym÷jimas
i, I
y, Y
yw
l, L
P
U

UCC
w,W
a
kpd
R
Lf
tui
sfp
st
h
δ

Rodiklis
Materialin÷s investicijos (to meto kainomis)
Bendroji prid÷tin÷ vert÷ (to meto kainomis)
Svertin÷ produkcija
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius
Prid÷tin÷s vert÷s defliatorius
Nedarbo lygis
Kapitalo naudojimo sąnaudos
Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis
Atstumų tarp apskričių centrų lentel÷s elementas
Kelių su pagerinta danga ilgis
Vidutin÷ bankų paskolų palūkanų norma
Darbo j÷ga
Tiesiogin÷s užsienio investicijos
Bendroji ES struktūrinių fondų parama
Sausumos transporto parama pagal BPD 1.1 priemonę
Aukštąjį išsilavinimą turinčių 25–64 amžiaus
Lietuvos gyventojų dalis
Metin÷ kapitalo nusid÷v÷jimo norma (0,1)

Tipas
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Endog.
Egz.
Egz.
Egz.
Egz.
Egz.
Egz.
Egz.
Egz.

Duomenų šaltinis
Stat.dep. duomenų baz÷
Stat.dep. duomenų baz÷
Autorių skaičiavimai
Stat.dep. duomenų baz÷
Stat.dep. duomenų baz÷
Stat.dep. duomenų baz÷
Autorių skaičiavimai
Stat.dep. duomenų baz÷
LAKD duomenų baz÷
Stat.dep. duomenų baz÷
LB internetinis puslapis
Stat.dep. duomenų baz÷
Stat.dep. duomenų baz÷
Fin.min. duomenų baz÷
Sus. min. duomenų baz÷
Stat.dep. duomenų baz÷

Egz.

Autorių skaičiavimai

**

- Lentel÷je atvaizduoti tik tiesiogiai toliau modeliavime panaudoti rodikliai, pilna duomenų baz÷ įtraukia apie
34 rodiklius, neįskaitant papildomų išvestinių rodiklių, apskaičiuotų E-Views programoje.

Įvertintos ekonometrin÷s elgesio lygtys ir jų empirinis adekvatumas
Šiame skirsnyje detalizuojamos galutin÷s ekonometrin÷s elgesio lygtys ir pateikiami jų
adekvatumo empiriniams duomenims statistiniai rodikliai. Jei aptariant konkrečią lygtį
nenurodyta kitaip, parametrų įverčiai skaičiuoti mažiausių kvadratų metodu, atliekant vidinį
centravimą ir atsižvelgiant į galimą apskričių liekanų heterogeniškumą bei naudojant panelinių
duomenų standartinių paklaidų koregavimą (PCSE).
Užrašytose lygtyse po koeficientais paprastuose skliaustuose yra pateiktas empirinis
reikšmingumo lygmuo. ln() žymi (natūrinio pagrindo) logaritmo operatorių. ∆ žymi tokį
skirtuminį operatorių, kad bet kokiam laiko momentui ir natūriniam skaičiui k ∆kXt = Xt - Xt-k
(pasteb÷tina, kad siekiant glaustai užrašyti lygtis, laiko indeksas t prie kintamųjų nerašomas).
Kintamojo žym÷jimo apačioje pateikiamas indeksas parodo pav÷linimą laike, pavyzdžiui,
Y=ƒ(X-1)+ε nurodo, kad kintamasis X paveikia kintamąjį Y su vieno laiko takto (šiuo atveju
metų) v÷lavimu. ε toliau žymi silpnojo baltojo triukšmo savybes tenkinančią regresijos paklaidą.

Gamybos funkcijos vertinimas
Gamybos funkcijos, kurios dažniausiai sutinkamos mokslin÷je literatūroje ir turinčios
pageidautinas savybes yra Cobb-Douglas (C-D) ir CES (pastovaus elastingumo pakeičiamumo)
funkcijos, esančios iš esm÷s gamybos veiksnių svertiniai geometrinis ir rodiklinis vidurkiai:

Cobb-Douglas: Yit = K itα ( Lit Ait )

1−α

(

CES: Yit = α ( K it )

−ρ

+ (1 − α )( Lit Ait )

1
−ρ −ρ

)

Čia Ait ir Yit atitinkamai yra produktyvumo veiksnys pateiktas Harrod neutralioje, atspindinčioje
efektyvią darbo j÷gą formoje ir bendroji pagaminta produkcija, parametrų apribojimai yra tokie:
0<α<1, ρ>0. C-D gamybos funkcija, turi tą privalumą, kad ji yra nesunkiai ištiesinama
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logaritmin÷s transformacijos pagalba. Kita vertus, ji yra atskiras CES funkcijos atvejis (kuomet ρ
art÷ja prie nulio). Lietuvos atveju įvertintas panelinių duomenų gamybos funkcijos parametras ρ
yra 1,9 ir reikšmingai skiriasi nuo nulio. Pasteb÷tina, kad tuomet elastingumo pakeičiamumas yra
0,35 ir Lietuva pasižymi sunkiu kapitalo ir darbo j÷gos pakeičiamumu. CES funkcija n÷ra patogi
ir tiksli (d÷l aproksimacijų taikymo) skaičiuojant papildomai erdv÷s sąryšius ir paramos efektus,
tod÷l papildžius modelį min÷tais sąryšiais laikytina, kad C-D yra tinkama.
Pagrindinis empirinis sunkumas, su kurio buvo susidurta, pasireišk÷ per žemame parametro α
įvertinime. Paprastai šis dydis yra apie 0,3. Tačiau pateiktame C-D funkcijos apibr÷žime gali
būti praleisti esminiai gamybą įtakuojantys veiksniai, kas, kai pastarieji yra stipriai koreliuoti su
investicijų rodiklių, gali sąlygoti statistiškai reikšmingą parametro α poslinkį. Šiam poslinkiui
pašalinti literatūroje siūloma papildomai įtraukti žmogiškąjį kapitalą (h). Dalis technologin÷s
pažangos taip pat paaiškinta pasitelkus tiesiogines užsienio investicijas (tui). Lygtis pateikta
intensyvioje formoje, abi puses padalinus iš sąlyginio darbuotojų skaičiaus.
∆ ln

( ) = 0, 05 + 0,1⋅ ∆ ln ( ) + 0,11⋅ ∆ ln ( ) + 0, 03 ⋅ ln ( ) + 1, 24 ⋅
i−1
l

y
l

(0,00) (0,00)

h
l

(0,00)

tui
l

(0,01)

(0,00)

sfp−2
y−2

+ 1, 43 ⋅ y−−21 + 0, 031 ⋅ ∆ ( yw − ln l ) + ε y
st

(0,00)

(0,00)

R2 = 0,52, DW=1,86.
Su žmogiškuoju ir fiziniu kapitalu siejamas parametras yra 0,24. Jis artimas lauktajai reikšmei.
Vertinant struktūrin÷s paramos poveikį atsižvelgta į anksčiau nustatytą pav÷lintą poveikį d÷l
sausumos transportui skirtų l÷šų.

Sąlyginis darbuotojų skaičius
ln l = cl + 0,33 ⋅ ln y−1 − 0,17 ⋅ ln w + ε l
(0,00)
(0,00)
R = 0,998, DW=1,72.
2

Čia cl žymi fiksuotus duotos lygties poveikius. Duotasis įvertinimas atitinka preliminariai lygties
specifikacijai, ir parodo, kad paklausa darbo j÷gai yra atvirkščiai proporcinga darbo j÷gos bruto
kainai ir tiesiogiai priklausoma nuo ekstensyvios gamybos pl÷tros.

Materialin÷s investicijos
ln i = ci − 0, 24 ⋅ R + 1, 21 ⋅ ln y + 1,33 ⋅ log(UCC ) + ε i
(0,00) (0,00)
R = 0,98, DW=1,53.

(0,00)

2

Čia ci žymi fiksuotus duotos lygties poveikius. Be pirmin÷je specifikacijoje min÷tų prid÷tin÷s
vert÷s ir palūkanų normos veiksnių, į šią lygtį taip pat įtraukta ES struktūrin÷s fondų parama,
pasikartoja išstūmimo efektas pasteb÷tas ir transporto ir sand÷liavimo sektoriaus modelyje.

Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis
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ln w = cw + 1, 48 ⋅ ln P + 0,19 ⋅ ln y + 0,124 ⋅ ln
(0,00)
(0,01)
R2 = 0,994, DW=1,47.

( ) − 0, 0037 ⋅ u + ε

(0,06)

y
l

w

(0,00)

Čia cw žymi fiksuotus duotos lygties poveikius. Darbo užmokesčio lygtis įtraukia įprastus
poveikio kanalus: kainų kompensavimą, pelno nuo sukurtos papildomos (arba prarastos)
prid÷tin÷s vert÷s paskirstymą, darbo našumo pranašumus, taip pat darbo j÷gos
trūkumo/pertekliaus spaudimo šaltinį. Rezultatai yra statistiškai reikšmingi.
Fiksuotų poveikių suvestin÷ lentel÷.
Apskritis

cl

ci

cw

Alytaus

2,87

2,57

4,99

Kauno

3,78

2,27

4,74

Klaip÷dos

3,35

2,59

4,87

Marijampol÷s

2,97

2,54

4,95

Panev÷žio

3,20

2,42

4,89

Šiaulių

3,38

2,25

4,82

Taurag÷s

2,78

2,53

5,03

Telšių

2,88

2,71

5,08

Utenos

2,88

2,42

5,08

Vilniaus

3,88

2,37

4,78

Modeliavimo rezultatų apibendrinimas
BPD 1.1 priemon÷s poveikiui apskaičiuoti pagal specifikuotą modelį yra lyginami dviejų tipų
scenarijai. Pirmajame (baziniame) scenarijuje nagrin÷jamas atvejis, kuomet yra skiriama parama,
antrame scenarijuje modeliuojama apskričių ūkio raida be min÷tos paramos. Pateikti rezultatai
apskaičiuoti kaip apskričių modelio kintamųjų (sukurtų prid÷tinių verčių), atitinkančių pirmąjį ir
antrąjį scenarijus, skirtumai. Parama suvokiama kaip bendrą produktyvumą skatinantis veiksnys,
tod÷l nagrin÷jama kartu su pagal kitas BPD priemones skirta parama. Imitacinio modeliavimo
metu išlaikomi poveikiai d÷l pagal kitas BPD priemones skirtos paramos.
Paramos sausumos transporto infrastruktūrai poveikis apskričių realiajai prid÷tinei vertei (mln.
Lt), skliausteliuose nurodyta suteikta parama (mln. Lt)
Metai

Visa šalis

Alytaus

Kauno

Klaip÷dos

Marijampol÷s

Panev÷žio

Šiaulių

Taurag÷s

Telšių

Utenos

Vilniaus

2004

0 (58,99)

0 (5,37)

0(8,43)

0 (4,68)

0 (4,79)

0 (10,60)

0 (0)

0 (0)

0 (2,65)

0(9,52)

0(12,97)

2005

98,11
(106,14)
310,10
(149,77)
634,39
(127,79)
940,24
(125,36)
1982,84
(568,05)

8,68
(8,64)
25,14
(10,72)
47,61
(6,96)
65,73
(1,23)
147,16
(32,91)

15,99
(14,77)
51,60
(30,08)
121,21
(12,57)
177,70
(10,71)
366,50
(76,56)

7,54
(6,93)
21,36
(10,35)
40,52
(21,39)
73,74
(49,20)
143,15
(92,54)

6,66
(6,14)
18,09
(6,79)
30,91
(3,84)
39,07
(2,46)
94,72
(24,02)

15,91
(13,82)
41,30
(12,54)
66,59
(4,40)
82,37
(8,01)
206,18
(49,37)

0,40
(6,90)
11,19
(5,87)
24,15
(6,66)
38,49
(2,97)
74,23
(29,56)

0,01
(3,94)
5,20
(5,36)
13,69
(6,38)
23,45
(2,97)
42,35
(18,65)

4,20
(5,97)
14,55
(7,70)
28,63
(7,32)
43,11
(2,30)
90,49
(25,94)

15,30
(17,06)
46,45
(16,62)
80,45
(13,82)
110,44
(3,76)
252,64
(60,78)

23,43
(21,97)
75,21
(43,76)
180,64
(44,46)
286,13
(34,48)
565,41
(157,72)

2006
2007
2008
20042008
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Papildomos realios BVP kūrimas d÷l paramos sausumos transporto infrastruktūrai, tūkst. Lt
vienam sąlyginiam darbuotojui
Metai

Visa šalis

Alytaus

Kauno

Klaip÷dos

Marijampol÷s

Panev÷žio

Šiaulių

Taurag÷s

Telšių

Utenos

Vilniaus

2004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005

0,06

0,11

0,05

0,04

0,09

0,12

0,00

0,00

0,05

0,19

0,05

2006

0,20

0,34

0,16

0,12

0,24

0,34

0,07

0,09

0,18

0,57

0,17

2007

0,40

0,64

0,37

0,23

0,37

0,52

0,16

0,26

0,35

0,94

0,41

2008

0,58

0,84

0,55

0,41

0,49

0,62

0,23

0,50

0,57

1,38

0,64

20042008

1,23

1,92

1,13

0,80

1,18

1,60

0,46

0,85

1,16

3,08

1,28

Detalūs modeliavimo rezultatai
Apskričių prid÷tin÷s vert÷s įvertinimas
Dependent Variable: DLOG(Y_PV?/E?)-1.24278*Z_DES?(-2)
/Y_PV?(-2)-1.42919*(Z_ST?(-1))/Y_PV?(-2)
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 12/14/09 Time: 20:44
Sample (adjusted): 2002 2008
Included observations: 7 after adjustments
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 70
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
DLOG(I_MAT?(-1)/E?)
DLOG(TUI?/E?)
DLOG(H_A?/H_V?)
DLOG(Y_WPV?^(K_PD?^2/10^6)/E?)

0.046837
0.098090
0.029419
0.110237
0.031016

0.006572
0.028773
0.011166
0.030472
0.006843

7.126282
3.409102
2.634568
3.617609
4.532304

0.0000
0.0011
0.0105
0.0006
0.0000

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.545946
0.518005
0.059616
19.53873
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.122369
0.099331
0.231017
1.863076

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.293494
0.240386

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

0.088639
1.590749

Apskričių sąlyginio darbuotojų skaičiaus įvertinimas
Dependent Variable: LOG(E?)
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 12/07/09 Time: 00:20
Sample (adjusted): 2001 2008
Included observations: 8 after adjustments
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 80
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(Y_PV?(-1))
C

0.335720
3.195230

0.062238
0.130715

5.394116
24.44431

0.0000
0.0000
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LOG(W?)
Fixed Effects (Cross)
1--C
2--C
3--C
4--C
5--C
6--C
7--C
8--C
9--C
10--C

-0.170175

0.060456

-2.814864

0.0064

-0.330049
0.585397
0.153550
-0.229092
0.007080
0.181602
-0.419170
-0.320161
-0.312879
0.683721
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.997987
0.997661
0.047857
3064.484
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

7.209095
4.508906
0.155743
1.727807

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.995032
0.160834

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

4.761082
1.446081

Apskričių materialinių investicijų įvertinimas
Dependent Variable: LOG(I_MAT?)
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 12/14/09 Time: 20:41
Sample (adjusted): 2001 2008
Included observations: 8 after adjustments
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 80
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LOG(Y_PV?)
LOG(UCC)
I_L
Fixed Effects (Cross)
1--C
2--C
3--C
4--C
5--C
6--C
7--C
8--C
9--C
10--C

2.466399
1.207797
1.333528
-0.242049

1.309409
0.195914
0.386041
0.061625

1.883596
6.164940
3.454366
-3.927743

0.0640
0.0000
0.0010
0.0002

0.098801
-0.198312
0.119686
0.069220
-0.043302
-0.211471
0.063399
0.247058
-0.051112
-0.093968
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
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Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.983376
0.980398
0.165353
330.2685
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

15.74992
4.702722
1.831886
1.534064

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.979996
1.850211

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

13.57990
1.492626

Apskričių vidutinio m÷nesinio bruto darbo užmokesčio įvertinimas
Dependent Variable: LOG(W?)
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 12/06/09 Time: 23:40
Sample: 2000 2008
Included observations: 9
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 90
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LOG(Y_PV?)
LOG(P_Y)
U?
LOG(Y_PV?/E?)
Fixed Effects (Cross)
1--C
2--C
3--C
4--C
5--C
6--C
7--C
8--C
9--C
10--C

4.922998
0.192763
1.482696
-0.003799
0.123500

0.393444
0.068486
0.064704
0.001232
0.065419

12.51257
2.814612
22.91498
-3.082709
1.887828

0.0000
0.0062
0.0000
0.0029
0.0629

0.071188
-0.184787
-0.050796
0.022015
-0.034626
-0.098338
0.104427
0.152964
0.158883
-0.140930
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.994414
0.993458
0.027143
1040.682
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

7.869625
1.708223
0.055993
1.486004

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.991998
0.059462

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

7.052453
1.179708

88

2004–2006 m. ES struktūrin÷s paramos poveikio Lietuvos transporto sektoriui vertinimas:
galutin÷ vertinimo ataskaita

5 priedas. Projektų atvejo studijos
Vertinimo metu buvo išsamiau panagrin÷ti keturi BPD 1.1 priemon÷s l÷šomis finansuoti
projektai, siekiant ex-post patikrinti/peržiūr÷ti investicijų efektyvumą ir projekto naudą
ekonominiu požiūriu. Analizuoti keturi projektai:
•
•
•
•

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įgyvendintas
projektas „Eismo saugos ir aplinkosauginių priemonių diegimas 2004–2006
metams“ (projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.1.0-02-04/0003);
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos įgyvendintas projektas „Dariaus ir
Gir÷no gatv÷s viaduko per geležinkelį su prieigomis rekonstrukcija“ (projekto Nr.
BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0046-03);
Akcin÷s bendrov÷s „Lietuvos geležinkeliai“ įgyvendintas projektas „IXB
koridoriaus jungtis su Klaip÷dos uostu - Klaip÷dos geležinkelio mazgo pl÷tra“
(projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.1.0-04-06/0007-02);
Valstyb÷s įmon÷s „Tarptautinis Palangos oro uostas“ įgyvendintas projektas
„Kilimo-tūpimo tako modernizavimas Palangos oro uoste“ (projekto Nr. BPD2004ERPF-1.1.0-04-05/0001-01).
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Projekto „Eismo saugos ir aplinkosauginių priemonių diegimas 2004–2006 metams“ sąnaudų - naudos rodikliai
Kokiam
Trukm÷
Vert÷
SąnaudųProjekto rodikliai
priemon÷s
naudos
Planuota
Ar buvo
Planuota
Ar
Planuoti
Pasiekti
uždaviniui
santykis
(projekto
pratęstas
biudžetas
įgyvendinti
trukm÷
įgyvendinimo
išaugo/
projektas
pagal
laikotarpis?
sumaž÷jo?
skirtas?
pirminę
Kiek
sutartį)
procentų?
Pagal vidutinį Pasiekimo
44.500.000, Projekto
Didinti eismo 2004.05.01 Ne, projekto
Pasiekti visi
scenarijų
00 Lt
biudžetas
įgyvendinimo
–
saugumą ir
suplanuoti
rodikliai:
sąnaudų ir
išaugo 9
2007.04.15 laikotarpis
mažinti
• Eismo saugos rodikliai
naudos
proc. ir
buvo pusantro
neigiamą
numatyta
ir aplinkos
santykis –
siek÷
m÷nesio
transporto
apimtimi
apsaugos
48.307.934 1,86. Vidin÷
trumpesnis nei
poveikį
priemon÷s – 1
grąžos norma
Lt
numatyta.
aplinkai.
vnt.;
– 12,7 proc.
• Rekonstruotų
kelių ilgis –
15,8 km;
• P÷sčiųjų ir
dviračių takai
– 44,8 km;
• Apšvietimo
sistemos
įrengimas –
4,80 km;
• Rekonstruotos
sankryžos –
6;
• Tinklo tvora –
11,95 km;
• Varliagyvių
atitvarai –
1,75 km;
• Pralaidos
gyvūnams –
13.
• Sužeistųjų
rekonstruotuose kelių
ruožuose
sumaž÷jimas
vidutiniškai per 5
metus po 2004–2005
m. sutarties darbų
užbaigimo, lyginant
su 1997–2002 metų
lygiu – ≥11,65 vnt.

• Žuvusiųjų
rekonstruotuose
kelių ruožuose
sumaž÷jimas
vidutiniškai per 5
metus po 2004–
2005 m. sutarties
darbų užbaigimo,
lyginant su 1997–
2002 metų lygiu –
≥2,28 vnt.

Bus vertinama tik
2012 metais, tačiau
projekto
investiciniame
projekte prognozuota
reikšminga įtaka
avaringumo situacijos
ger÷jimui:
Pasiekimo
rodikliai:
Skaičius
įdiegtų
eismo ir
aplinkos
apsaugos
priemonių –
6,2 proc.
Rezultato
rodikliai:
Bendras
sukurtų/išla
ikytų darbo
vietų
skaičius –
4,5 proc.

Rezultatų nauda

Ind÷lis
(proc.) į
priemon÷s
rodiklius
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galutin÷ vertinimo ataskaita
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Kokiam
priemon÷s
uždaviniui
įgyvendinti
projektas
skirtas?

Planuota
(projekto
trukm÷
pagal
pirminę
sutartį)

Trukm÷
Ar buvo
pratęstas
įgyvendinimo
laikotarpis?
Planuota

Vert÷
Ar
biudžetas
išaugo/
sumaž÷jo?
Kiek
procentų?

Sąnaudųnaudos
santykis

Projekto rodikliai
Planuoti
Pasiekti

Ind÷lis
(proc.) į
priemon÷s
rodiklius
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• Sužeistųjų
rekonstruotuose
kelių ruožuose
sumaž÷jimas
vidutiniškai per 5
metus po 2005–
2006 m. sutarties
darbų užbaigimo,
lyginant su 1997–
2002 metų lygiu –
≥2,73 vnt.

• Žuvusiųjų
rekonstruotuose kelių
ruožuose
sumaž÷jimas
vidutiniškai per 5
metus po 2005–2006
m. sutarties darbų
užbaigimo, lyginant
su 1997–2002 metų
lygiu – ≥0,72 vnt.

Rezultatų nauda
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Tobulinti
eismo sąlygas
gatv÷se ir
didinti eismo
saugumą.

Kokiam
priemon÷s
uždaviniui
įgyvendinti
projektas
skirtas?

Trukm÷
Planuota
Ar buvo
(projekto
pratęstas
trukm÷
įgyvendinimo
pagal
laikotarpis?
pirminę
sutartį)
2006.03.01 Projekto
įgyvendinimo
–
2008.08.30 laikotarpis
buvo m÷nesiu
trumpesnis nei
numatyta.
Projekto
biudžetas
sumaž÷jo 2
proc. ir
siek÷
33.501.348,
14 Lt

Vert÷
Ar biudžetas
išaugo/
sumaž÷jo?

34.176.378,
59 Lt

Planuota

Pagal bazinį
scenarijų
prognozuotas
naudos ir
sąnaudų
santykis –
3,47.
Skaičiavimai
parod÷, kad
projektas
tur÷tų
atsipirkti per
6 metus.
Vidin÷ grąžos
norma – 25,52
proc.

Ar buvo
atlikta
sąnaudųnaudos
analiz÷?

Rezultato rodikliai:
• Bendras

Pasiekimo rodikliai:
• Rekonstruojamų
gatvių ilgis – 0,657
km;
• Rekonstruoto
116,7 m ilgio
viaduko plotis –
28,5 m;
• Pakeistų langų
skaičius – 442
langai ir 162
balkonin÷s durys;
• Pakeistų gatv÷s
šviestuvų skaičius –
50;
• Rekonstruotų
sankryžų skaičius –
1;
• Įrengta atitvarų
automobiliams – 16
m;
• Įrengta atitvarų,
saugančių nuo
p÷sčiųjų patekimo į
gatv÷s
važiuojamąją dalį –
39 m.
Rezultato

Didesni
rodikliai nei
planuota:
• Rekonstruotų
sankryžų
skaičius – 3;

Šiek tiek
mažesni
pasiekimai kelių
rodiklių
atžvilgiu:
• Pakeistų
langų skaičius
– 324 langai ir
118 balkoninių
durų;
• Įrengta
atitvarų,
saugančių nuo
p÷sčiųjų
patekimo į
gatv÷s
važiuojamąją
dalį – 30 m.

Pasiekimo
rodikliai:

Projekto rodikliai
Planuoti
Pasiekti

Projekto „Dariaus ir Gir÷no gatv÷s viaduko per geležinkelį su prieigomis rekonstrukcija“ sąnaudų – naudos rodikliai
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Rezultato
rodikliai:
Bendras
sukurtų/išlaiky
tų darbo vietų
skaičius – 2
proc.

Pasiekimo
rodikliai:
Tiesiamų/reko
nstruojamų
kelių ilgis –
0,1 proc.

Ind÷lis (proc.)
į priemon÷s
rodiklius
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Nors lyginant pagal
pasiekimo rodiklį,
projektas itin mažai
prisid÷jo prie priemon÷s
rezultatyvumo (tik 0,1
proc.), tačiau pagal
sukurtą naudą projektas
reikšmingai įtakoja
Vilniaus miesto
gyventojus. Įgyvendinus
projektą, minimalus
kelion÷s laikas, per kurį
pasiekiamas 9 km nuo
miesto centro nutolęs oro
uostas, sutrump÷jo 28% ir
siekia 12 minučių.
Darant minimalias
prielaidas, kad šiuo keliu
kasdien į darbą važiuoja
ne daugiau kaip 3 proc.
Vilniaus gyventojų, d÷l
laiko sutaupymų gaunama
nauda per metus siekia
apie 10,62 mln. Lt
(skaičiuojant pagal
vidutinį m÷nesinį Vilniaus
apskrities gyventojų darbo
užmokestį ir įvertinant,
kad į vieną pusę darbo
dienomis kelion÷s laikas
sutrump÷ja 5 min.).

Rezultatų nauda

Kokiam
priemon÷s
uždaviniui
įgyvendinti
projektas
skirtas?

Planuota
(projekto
trukm÷
pagal
pirminę
sutartį)

Trukm÷
Ar buvo
pratęstas
įgyvendinimo
laikotarpis?
Planuota

Vert÷
Ar biudžetas
išaugo/
sumaž÷jo?

Ar buvo
atlikta
sąnaudųnaudos
analiz÷?

Kiti:
• Kelion÷s laiko
sutrump÷jimas – 16
proc.;
• Gatv÷s dangos
nelygumas (pagal
IRI) – <1,9 m/km.

sukurtų/išsaugotų
darbo vietų skaičius
– 60.

Kiti:
• Kelion÷s
laiko
sutrump÷jimas
– 28 proc.;
• Gatv÷s
dangos
nelygumas
mažesnis nei
1,9 m/km
(pagal IRI
standartus),
kadangi
dešin÷s pus÷s
bendras ruožo
vidurkis siek÷
1,67 m/km, o
kair÷s pus÷s –
1,89 m/km.

rodikliai:
• Bendras
sukurtų/išsaugo
tų darbo vietų
skaičius – 68.

Projekto rodikliai
Planuoti
Pasiekti

2004–2006 m. ES struktūrin÷s paramos poveikio Lietuvos transporto sektoriui vertinimas:
galutin÷ vertinimo ataskaita

Ind÷lis (proc.)
į priemon÷s
rodiklius
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Rezultatų nauda

Didinti
geležinkelių
paj÷gumą,
skatinti prekių
ir krovinių
vežimą
geležinkeliais

Kokiam
priemon÷s
uždaviniui
įgyvendinti
projektas
skirtas?

Trukm÷
Planuota
Ar buvo
(projekto
pratęstas
trukm÷
įgyvendinimo
pagal
laikotarpis?
pirminę
sutartį)
2006.09.01 Projektas
įgyvendintas
–
2008.06.30 laiku.
Projekto
biudžetas
išaugo 25
proc. ir
siek÷
43.687.940,
97 Lt

Vert÷
Ar biudžetas
išaugo/
sumaž÷jo?

35.051.447,
45 Lt

Planuota

Viso projekto
(abiejų etapų)
naudos ir
sąnaudų
santykis –
3,32.
Investicijų
ekonomin÷s
vidin÷s grąžos
norma – 20,9
proc.

Ar buvo
atlikta
sąnaudųnaudos
analiz÷?

Kiti:
• Krovinių
vežimo
padid÷jimas per
10 metų
įgyvendinus
projektą –
9.487,92 tūkst. t

Rezultato
rodikliai:
• Bendras
sukurtų darbo
vietų skaičius –
50;
• Bendro prekių
kiekio,
gabenamo
visomis
transporto
priemon÷mis,
padid÷jimas –
27,52 proc.

Pasiekimo
rodikliai:
• Rekonstruoti ir
nutiesti
geležinkeliai –
16,98 km;

Kiti:
• Rodiklis bus
matuojamas
pra÷jus 10 metų
po projekto
įgyvendinimo.

Rezultato
rodikliai:
• Bendras sukurtų
darbo vietų
skaičius – 50;
• Bendro prekių
kiekio, gabenamo
visomis transporto
priemon÷mis,
padid÷jimas –
rodiklis bus
matuojamas
pra÷jus 10 metų
po projekto
įgyvendinimo.

Pasiekimo
rodikliai pasiekti

Projekto rodikliai
Planuoti
Pasiekti

Rezultato
rodikliai:
Bendras
sukurtų/išlai
kytų darbo
vietų
skaičius –
1,5 proc.

Pasiekimo
rodikliai:
Rekonstruoti
ir nutiesti
geležinkeliai
– 61,7 proc.

Ind÷lis
(proc.) į
priemon÷s
rodiklius

Projekto „IXB koridoriaus jungtis su Klaip÷dos uostu - Klaip÷dos geležinkelio mazgo pl÷tra“ sąnaudų – naudos rodikliai
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galutin÷ vertinimo ataskaita
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Šis projektas reikšmingai
prisid÷jo prie BPD 1.1
priemon÷s pasiekimo
rodiklio įgyvendinimo, be
to juo buvo sukurta
trūkstama jungtis tarp IX
Pan-Europinio
geležinkelių transporto
koridoriaus B atšakos ir
Klaip÷dos valstybinio
jūrų uosto.

Rezultatų nauda

Kokiam
priemon÷s
uždaviniui
įgyvendinti
projektas
skirtas?
Užtikrinti
saugumą
tarptautiniuose oro
uostuose

Trukm÷
Ar buvo
pratęstas
įgyvendinim
o
laikotarpis?
2004.01.01 – Projektas
2007.12.31
įgyvendintas
laiku.

Planuota
projekto
trukm÷

Vert÷
Ar biudžetas
išaugo/
sumaž÷jo?
Kiek
procentų?
27.588.213,
Projekto
00 Lt
biudžetas
sumaž÷jo 16
proc. ir
siek÷
23.224.333,
53 Lt

Planuota

Pagal bazinį
scenarijų
sąnaudų ir
naudos
santykis – 1,8.
Kapitalo
grąžos norma
– 1,91 proc.

Ar buvo
atlikta
sąnaudųnaudos
analiz÷?*

Rezultato rodikliai:
• Bendras sukurtų darbo
vietų skaičius – 75;
• Palangos oro uosto
kilimo ir tūpimo takas
atitiktų ICAO
reikalavimus – 1 vnt.

Pasiekimo rodikliai:
• Skaičius įdiegtų eismo
saugos ir aplinkos
apsaugos priemonių – 1
vnt.;
• Kilimo – tūpimo tako
pailginimas – 2300 m;
• Kilimo – tūpimo tako
platinimas – 45 m;
• Naujos kilimo – tūpimo
tako signalinių žiburių
sistemos įrengimas – 1
vnt.;
• Vandens surinkimo nuo
kilimo ir tūpimo tako
sistemos įrengimas – 1
vnt.

Projekto rodikliai
Planuoti

Projekto „Kilimo-tūpimo tako modernizavimas Palangos oro uoste“ sąnaudų – naudos rodikliai

Pasiekti
visi
planuoti
pasiekimo
ir rezultato
lygmens
rodikliai

Pasiekti

2004–2006 m. ES struktūrin÷s paramos poveikio Lietuvos transporto sektoriui vertinimas:
galutin÷ vertinimo ataskaita

Rezultato
rodikliai:
Bendras
sukurtų/išlai
kytų darbo
vietų
skaičius –
2,3 proc.

Pasiekimo
rodikliai:
Skaičius
įdiegtų
eismo
saugos ir
aplinkos
apsaugos
priemonių –
6,2 proc.

Ind÷lis
(proc.) į
priemon÷s
rodiklius
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Vienas iš projekto
tikslų buvo siekti
stabilaus keleivių ir
orlaivių srautų
augimo. Įgyvendinant
projektą buvo
įrengtos ne tik saugos
priemon÷s, bet ir
prailgintas bei
praplatintas kilimo tūpimo takas,
atitinkamai sudarant
sąlygas priimti
daugiau orlaivių. Nuo
projekto
įgyvendinimo
pabaigos aptarnautų
orlaivių skaičius
išaugo 8 proc., o
keleivių skaičius – 9
proc. Tačiau projekto
vykdytojas duomenų
apie tiesioginį BPD
1.1 priemon÷s
projekto ind÷lį į
keleivių ir orlaivių
augimą pateikti
negal÷jo.

Rezultatų nauda

