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ĮVADAS 
 
Galutinė ataskaita parengta pagal vertinimo paslaugų sutarties 1 priedo „Techninė užduotis“ 
keliamus reikalavimus, atsakant į visus užsakovo suformuotus vertinimo klausimus1. Galutinėje 
ataskaitoje apibrėžiamas vertinimo objektas, detalizuojami tyrimo ir duomenų surinkimo 
metodai, konkretizuojami vertinimo kriterijai ir vertinimo klausimai. Atsakant į vertinimo 
klausimus parengta Lietuvos ekonomikos raidos apžvalga makroekonominiu ir sektoriniu lygiu, 
įvertintas pasaulio ekonomikos ir finansų krizės poveikis Lietuvos ūkiui ir atskiriems 
sektoriams. Taip pat pateikiamos Lietuvos ekonomikos ir ekonomikos sričių raidos 
perspektyvos, brėžiant projekcijas iki 2020 m. 
Vertinant tinkamumą ir Ūkio ministerijos priemonių pakeitimus, siekiant reaguoti į ekonomikos 
ir finansų krizę, pateikiama detali Ūkio ministerijos sprendimų keičiant priemones analizė, 
pateikiama ekspertinė nuomonė dėl atskirose Ūkio ministerijos administruojamose srityse 
(MTTP, verslas ir verslo aplinka, turizmas ir energetika) įgyvendinamų priemonių tinkamumo 
esamoje socialinėje-ekonominėje situacijoje ir strateginės plėtros perspektyvoje. 
Nepaisant to, kad techninėje specifikacijoje suformuoti vertinimo klausimai buvo orientuoti tik į 
2007–2010 m. ES struktūrinės paramos poveikio sprendžiant krizės padarinius vertinimą, 
vertintojai išplėtė vertinimo horizontą iki šio programavimo periodo pabaigos. T. y. vertinimo 
rezultatai atskleidžia ne tik 2007–2010 m. įsisavintų ES struktūrinės paramos lėšų poveikį 
Lietuvos ekonomikai ir atskiriems jos sektoriams, tačiau pademonstruoja ir viso Ūkio 
ministerijos priemonių paketo, realizuojamo 2007–2015 m., poveikį. Ex-post ir ex-ante poveikio 
vertinimo derinys leidžia tinkamiau išanalizuoti Ūkio ministerijos intervencijos mastą ir 
rezultatus, ypač turint omenyje tai, kad pirmieji keturi programavimo periodo metai 
nepasižymėjo didele ES struktūrinės paramos įsisavinimo sparta (2007 m. buvo panaudota 
0 proc. lėšų, 2008 m. – 0,1 proc., o 2009 m. (krizės metais) – 6,9 proc. ES struktūrinės paramos 
lėšų). 
Siekiant tobulinti sprendimų priėmimą, visų keturių Ūkio ministerijos sričių priemonės ir jų 
poveikis buvo įvertinti kartu ir atskirai. T. y. vertintojai atliko skirtingų Ūkio ministerijos 
intervencijos paketų (MTTP, verslas ir verslo aplinka, turizmas ir energetika) poveikio 
vertinimą, o tai leido identifikuoti priemonių grupes, kuriančias didžiausią poveikį tiek 
trumpuoju, tiek ilguoju periodu. 
Papildomai vertintojai atliko ir Ūkio ministerijos administruojamų priemonių finansinio ir 
fizinio rezultatyvumo analizę, kuri yra svarbi vertinant ex-ante poveikio realistiškumą. 
Ataskaitoje pateikiama tik glausta rezultatyvumo vertinimo rezultatų santrauka. Siekiant makro 
lygmens vertinimo rezultatus papildyti mikro lygmens įžvalgomis, buvo atliktos išsamios 
Lyderis LT ir Intelektas LT / Intelektas LT+ priemonių atvejo studijos, taikant faktų lyginimo 
analizės metodą. Mikro lygmens analizė papildo makro lygmens poveikio vertinimą, suteikia 
papildomos informacijos apie priemonių funkcionavimą ir efektyvumą mikro lygmenyje, sukuria 
prielaidas realistiškesniam makroekonominiam modeliavimui. 
Pagrindiniai vertinimo rezultatai ir išvados pateikiami išvadų skyriuje, atsakant į kiekvieną  
techninės specifikacijos 3 uždavinio vertinimo klausimą. 

  

                                                             
1 Ataskaitos optimizavimo tikslais atsakymai į 1 uždavinio vertinimo klausimus pateikti šios ataskaitos 
priede pridedamoje tarpinėje ataskaitoje „Stebėsenos sistema“.  
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1. VERTINIMO OBJEKTAS 
 
Vertinimo objektas – Ūkio ministerijos administruojamos ES struktūrinės paramos lėšomis 
2007–2013 m. laikotarpiu pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą ir Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programą finansuojamos priemonės (Priedas 1). 
2007–2013 m. programavimo periode Ūkio ministerija, kaip tarpinė institucija, yra atsakinga už 
38 priemonių įgyvendinimą. Šios priemonės yra įgyvendinamos pagal Ekonomikos augimo ir 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programas, jose numatytus tikslus ir uždavinius. Remiantis Ūkio 
ministerijos funkcijomis ir atsakomybėmis, priemonės skirstomos į šias ŪM administruojamas 
sritis: 

- Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra; 
- Verslas ir verslo aplinka; 
- Turizmas; 
- Energetika. 

Remiantis faktiniais ir planiniais ES struktūrinės paramos išlaidų duomenimis, Ūkio ministerijos 
priemonėms iš viso numatyta panaudoti 8 334 938 tūkst. Lt, iš kurių 5 463 261 tūkst. Lt sudaro 
Europos Komisijos lėšos, 403 576 tūkst. Lt sudaro nacionalinės viešosios lėšos (įskaitant 
savivaldybių finansavimą) bei 2 468 100 tūkst. Lt sudaro privačios lėšos. 
Vertinimo tikslais Ūkio ministerijos kompetencijoje esančias priemones diferencijuojant į ŪM 
administruojamas sritis, finansavimas MTTP sričiai sudaro 19,1 proc., VVA sričiai 33,8 proc., 
turizmo sričiai 15,1 proc., energetikos sričiai 32 proc. (žr. Lentelė 1). 
 
Lentelė 1. Ūkio ministerijos administruojamų sričių finansavimas. 2007-2013 m. periodas, tūkst. Lt 

Ūkio ministerijos administruojama sritis EK lėšos 

Bendrojo 
nacionalinio 
finansavimo 

lėšos 

Privačios 
lėšos 

Iš viso 

Proc. 
nuo visų 

ŪM 
išlaidų 

MTTP srities faktinis išlaidų scenarijus 861.260 62.626 671.966 1.595.852 19,1% 

VVA srities faktinis išlaidų scenarijus 2.090.771 80.112 642.167 2.813.050 33,8% 

Turizmo srities faktinis išlaidų scenarijus 785.869 116.086 358.660 1.260.615 15,1% 

Energetikos srities faktinis išlaidų scenarijus 1.725.362 144.752 795.307 2.665.421 32,0% 

 
Detalus Ūkio ministerijos administruojamų faktinių ir planuojamų išlaidų pasiskirstymas 
pateikiamas prieduose (Priedas 2). 
Vertinimo objektas taip pat apima alternatyvų Ūkio ministerijos administruojamų priemonių 
išlaidų scenarijų, kuris parengtas pagal pirminius veiksmų programų priedus ir pateiktas 
lentelėje (Lentelė 2). 
 
Lentelė 2. Pirminis Ūkio ministerijos administruojamų priemonių išlaidų scenarijus, tūkst. Lt 

Ūkio ministerijos administruojama sritis EK lėšos 

Bendrojo 
nacionalinio 
finansavimo 

lėšos 

Privačios 
lėšos 

Iš viso 

Proc. 
nuo visų 

ŪM 
išlaidų 

MTTP srities pirminis išlaidų scenarijus 1.106.699 17.647 906.038 2.030.384 22,8% 

VVA srities pirminis išlaidų scenarijus 1.667.892 34.412 1.117.510 2.819.813 31,6% 

Turizmo srities pirminis išlaidų scenarijus 911.869 54.247 594.607 1.560.724 17,5% 

Energetikos srities pirminis išlaidų scenarijus 1.578.408 139.582 783.417 2.501.407 28,1% 
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2. VERTINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 
Ūkio ministerija, inicijuodama šį vertinimą, iškėlė pagrindinį vertinimo tikslą – sukurti 
Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtiems ūkio sektoriams, bendrai finansuojamiems ES 
struktūrinės paramos lėšomis, informatyvią ir efektyvią sektoriaus būklės ir pokyčių stebėjimo 
ir vertinimo sistemą, kuri leistų tinkamai planuoti sektoriaus plėtrą ir viešąją intervenciją, 
maksimaliai efektyviai naudoti ES lėšas ir tinkamai reaguoti į globalius ekonominius pokyčius 
arba siūlomas iniciatyvas. 
Tikslo realizavimas buvo išskaidytas į tris uždavinius: 
1. Išnagrinėti Lietuvoje naudojamus Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų ir ES struktūrinės 
paramos lėšomis bendrai finansuojamų (turizmas, verslas, verslo aplinka, moksliniai tyrimai ir 
technologinė plėtra, energetika) ekonomikos sričių būklės stebėsenos rodiklius ir duomenis. 
Įvertinti šių rodiklių informatyvumą ir tinkamumą, duomenų rinkimo būdus ir duomenų 
patikimumą. Išnagrinėti ES ir kitose ES šalyse naudojamus nurodytų sričių rodiklius bei 
duomenis. Išnagrinėjus juos, įvertinti galimybes stebėti naujus – informatyvesnius nacionalinius 
ir / ar sektorinius rodiklius bei jų rinkimo būdus ir naudoti juos 2 uždavinyje nurodytoje 
Ekonominės situacijos vertinimo sistemoje ir ekonometriniame modelyje. 
2. Sukurti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtiems ir ES struktūrinės paramos lėšomis 
bendrai finansuojamiems sektoriams informatyvią, efektyvią, nuolat atnaujinamą socialinės ir 
ekonominės situacijos stebėjimo ir vertinimo bei pokyčių ir tendencijų prognozavimo sistemą 
(toliau – Ekonominės situacijos vertinimo sistema). Pasiūlyti Ūkio ministerijai ekonometrinį 
modelį, naudojantį minėtų rodiklių sistemą, kuriuo būtų galima modeliuoti sektorių ir jų 
subsektorių vystymąsi. 
3. Panaudojant naują sukurtą rodiklių sistemą įvertinti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų 
ir ES struktūrinės paramos lėšomis bendrai finansuojamų priemonių aktualumą bei atitiktį 
pasikeitusiai socialinei-ekonominei situacijai, pasiūlyti priemonių pakeitimus ar naujas 
priemones, naudojant Ekonominės situacijos vertinimo sistemą ir ekonometrinį modelį. 
Vertinimo uždavinių įgyvendinimui buvo suformuoti konkretūs vertinimo klausimai. Siekiant 

didesnės vertinimo pridėtinės vertės ir vertinimo rezultatų reprezentatyvumo (siekta įvertinti 

ne tik 2007–2010 m. ES struktūrinės paramos poveikį, tačiau ir viso 2007–2013 m. periodo ES 

struktūrinės paramos poveikį), vertintojai suformavo papildomus vertinimo klausimus. 

Remiantis Lietuvoje išleistų ES struktūrinės paramos vertinimo metodinių dokumentų 

nuostatomis visi vertinimo klausimai buvo suskirstyti pagal vertinimo kriterijus (žr.  

Lentelė 3). 
 

Lentelė 3. Vertinimo klausimai 

Nr. VERTINIMO KRITERIJUS 
Vertinimo klausimas 

Ataskaitos skyrius, kuriame 
nagrinėjamas vertinimo 
klausimas 

Taikytas analizės 
/ vertinimo 
metodas 

 ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ IR  
PERSPEKTYVOS 

 

1. Papildomas vertinimo klausimas: 
Kaip pastaroji pasaulio ekonomikos 
ir finansų krizė paveikė Lietuvos 
ekonomiką ir jos plėtros 
perspektyvas (lyginant su 
kaimyninėmis valstybėmis)? 

4. Lietuvos ekonomikos kontekstas 
įgyvendinant 2007–2013 m. ES 
struktūrinių fondų finansuojamas 
veiksmų programas 
 

Antrinių šaltinių 
analizė 
Lyginamoji analizė 
Statistikos analizė 
Ekonometrinis 
modeliavimas 



9 

 

Nr. VERTINIMO KRITERIJUS 
Vertinimo klausimas 

Ataskaitos skyrius, kuriame 
nagrinėjamas vertinimo 
klausimas 

Taikytas analizės 
/ vertinimo 
metodas 

2. Vertinimo klausimas: Kaip pastaroji 
pasaulio ekonomikos ir finansų 
krizė paveikė ŪM kompetencijai 
priskirtų sektorių būklę ir paveikė 
jų plėtros perspektyvas? 

4.1. Pasaulio ekonomikos ir finansų 
krizės poveikis ekonomikos 
sektoriams ir Ūkio ministerijos 
kompetencijai priskirtoms 
ekonomikos sritims 
4.2. Lietuvos ekonomikos ir 
ekonomikos sričių plėtros 
perspektyvos 
 

Antrinių šaltinių 
analizė 
Lyginamoji analizė 
Statistikos analizė 
Ekonometrinis 
modeliavimas 

 TINKAMUMAS  
3. Vertinimo klausimas: Ar šiuo metu 

ŪM kompetencijai priskirtų ūkio 
sektorių plėtros prioritetai ir 
uždaviniai, nustatyti veiksmų 
programose, išlieka aktualūs ar turi 
būti peržiūrėti? 
 

5. Vertinimas pagal tinkamumo 
kriterijų 
6. Pagrindiniai 2007–2013 m. ES 
struktūrinių fondų finansuojamų 
Ūkio ministerijai priskirtų veiksmų 
programų priemonių pokyčiai 
9. Alternatyvus 2007–2013 m. 
periodo Ūkio ministerijos politikos 
išlaidų scenarijus ir jo poveikio 
vertinimas 

 
Pirminių šaltinių 
analizė  
Antrinių šaltinių 
analizė 
Ekspertinis 
vertinimas 

4. Vertinimo klausimas: Ar šie 
pokyčiai (sukelti ekonomikos ir 
finansų krizės) turi esminį poveikį 
ŪM pasirinkimui dėl SF paramos 
panaudojimo ir įgyvendinamų 
priemonių? 

 REZULTATYVUMAS  
5. Papildomas vertinimo klausimas: 

Koks Ūkio ministerijos 
įgyvendinamų priemonių finansinis 
ir fizinis rezultatyvumas periodo 
viduryje? 
 

7. Vertinimas pagal rezultatyvumo 
kriterijų 
 

Pirminių šaltinių 
analizė 

6. Papildomas vertinimo klausimas: 
Koks Ūkio ministerijos 
įgyvendinamų priemonių (pagal 
Lyderis LT ir Intelektas LT / 
Intelektas LT+ atvejo studijas) 
tikėtinas fizinis rezultatyvumas 
periodo pabaigoje? 

8.4. ES struktūrinių fondų 
finansuojamų Ūkio ministerijai 
priskirtų veiksmų programų 
priemonių poveikio mikro lygmens 
vertinimas: LyderisLT ir 
IntelektasLT/InteletasLT+ atvejo 
studijos 

Pirminių šaltinių 
analizė  
Atvejo studijos 

 POVEIKIS  
7. Papildomas vertinimo klausimas: 

Koks Ūkio ministerijos 
administruojamų struktūrinių fondų 
finansuojamų priemonių poveikis 
ekonomikai ir atskiriems ūkio 
sektoriams, vertinant visą Ūkio 
ministerijos išlaidų paketą, skirtą 
2007–2013 m. periodui? 

8. 2007–2013 m. ES struktūrinių 
fondų finansuojamų Ūkio 
ministerijai priskirtų veiksmų 
programų priemonių poveikio 
vertinimas 

Ekonometrinis 
modeliavimas 

8. Vertinimo klausimas: Kaip 
įgyvendinamos priemonės prisidėjo 
prie krizės padarinių mažinimo? 
(vertinamas priemonių, įgyvendintų 
2007–2010 m., poveikis) 

8.3.2. Ex-post (2007–2010 m.) 
poveikio makroekonominiams 
rodikliams vertinimas 

Ekonometrinis 
modeliavimas 
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Nr. VERTINIMO KRITERIJUS 
Vertinimo klausimas 

Ataskaitos skyrius, kuriame 
nagrinėjamas vertinimo 
klausimas 

Taikytas analizės 
/ vertinimo 
metodas 

9. Vertinimo klausimas: Kokį poveikį ir 
naudą turėjo 2008 bei 2009 m. 
atlikti ŪM kompetencijai priskirtų 
ES struktūrinės paramos veiksmų 
programų ir jas įgyvendinančių 
priemonių pakeitimai, siekiant 
reaguoti į finansų krizę ir įmonių 
sunkumus? 

6. Pagrindiniai 2007–2013 m. ES 
struktūrinių fondų finansuojamų 
Ūkio ministerijai priskirtų veiksmų 
programų priemonių pokyčiai 
10. Alternatyvus 2007–2013 m. 
periodo Ūkio ministerijos politikos 
išlaidų scenarijus ir jo poveikio 
vertinimas 
8.4. ES struktūrinių 
fondų finansuojamų Ūkio 
ministerijai priskirtų veiksmų 
programų priemonių poveikio 
mikro lygmens vertinimas: 
LyderisLT ir 
IntelektasLT/IntelektasLT+ atvejo 
studijos 
 

Ekonometrinis 
modeliavimas 
Pirminių šaltinių 
analizė 

10. Papildomas vertinimo klausimas: 
Kaip pasireiškė Ūkio ministerijos 
įgyvendinamų priemonių poveikis 
mikro lygmenyje? (Lyderis LT ir 
Intelektas LT / Intelektas LT+ atvejo 
studijos) 

8.4. ES struktūrinių 
fondų finansuojamų Ūkio 
ministerijai priskirtų veiksmų 
programų priemonių poveikio 
mikro lygmens vertinimas: 
LyderisLT ir 
IntelektasLT/IntelektasLT+ atvejo 
studijos 

Pirminių šaltinių 
analizė  
Atvejo studijos 

11. Vertinimo klausimas: Kokio tipo 
intervencija šiuo metu yra 
aktualiausia ir turės didžiausią 
poveikį per trumpiausią laikotarpį? 
Ar naudingas būtų paramos 
nukreipimas sprendžiant 
trumpalaikes įmonių problemas, 
mažinant finansavimą ilgalaikiams 
tikslams (pvz., MTTP sričiai, kt.)? 

8.3.3-8.3.5 skyriai. 
8.3.10. Ex-post ir ex-ante (2007–
2015 m.) poveikio specifiniams 
sektoriniams rodikliams 
vertinimas 
10. Pagrindinės išvados 

Ekonometrinis 
modeliavimas 
 

12. Vertinimo klausimas: Kokie esamų 
priemonių pakeitimai ar naujų 
priemonių sukūrimas, atsižvelgiant į 
faktinę ŪM administruojamų 
priemonių įgyvendinimo pažangą 
(tai yra atsižvelgiant į jau sudarytas 
sutartis bei išmokėtas lėšas), duotų 
didžiausią efektą skatinant 
ekonomiką? 

10. Pagrindinės išvados Ekonometrinis 
modeliavimas 
 

 
Ūkio ministerijos vertinimo tikslas įgyvendintas trimis etapais – parengta stebėsenos sistema2, 
sukurtas vertinimo instrumentas – ekonometrinis makro modelis HERLIT-16 bei atliktas 
vertinimo pratimas panaudojant stebėsenos sistemos rodiklius bei HERLIT-16 modelį. 
Vertinimo išvados suformuotos pagal techninės specifikacijos 3 uždavinio vertinimo klausimus 
ir pateikiamos pagrindinių išvadų dalyje.  
 

  

                                                             
2 Pateikta tarpinė ataskaita. 



11 

 

3. VERTINIMO PAGRINDAS 
 

3.1. VERTINIMO KRITERIJAI 
 

Atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir techninę specifikaciją, šiam vertinimui taikomi tinkamumo, 
rezultatyvumo ir poveikio kriterijai. Šie kriterijai buvo pasirinkti, atsižvelgiant į techninėje 
užduotyje pateiktus vertinimo klausimus, ir buvo suderinti su Ūkio ministerija įvadinėje 
vertinimo ataskaitoje. Vertinimo kriterijų pasirinkimas yra pagrįstas Lietuvoje išleistų ES 
struktūrinės paramos vertinimo metodinių dokumentų ir Socialinės ir ekonominės plėtros 
vertinimo vadovo (angl. EVALSED - Evaluation of Social and Economic Development) 
nuostatomis. Toliau pateikiamas minėtų metodinių dokumentų nuostatas atitinkantis vertinime 
taikomų vertinimo kriterijų detalizavimas.  
Programos tinkamumas (relevance) apima programos atitiktį socialinei-ekonominei situacijai ir 
jos pokyčiams programos įgyvendinimo metu. Kai kuriais laikotarpiais, smarkiai besikeičiant 
socialinei-ekonominei situacijai, palyginti su situacija programos rengimo metu, šis vertinimo 
aspektas tampa itin svarbus. Pasikeitusios sąlygos formuoja naujus poreikius, kurie, laiku 
peržiūrėjus ir, esant reikalui, perskirsčius lėšas, gali būti finansuojami programos lėšomis. 

- Priemonių atitiktis socialinei-ekonominei situacijai ir tikslinių grupių poreikiams 
pasikeitus globaliai ir nacionalinei situacijai. 

- ES struktūrinės paramos panaudojimo strateginių ir įgyvendinimo dokumentų 
pakeitimų tinkamumas. 

- Alternatyvių scenarijų ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimui tinkamumo 
vertinimas. 

Rezultatyvumas (effectiveness) – analizuojamas programos rodiklių pasiekimo laipsnis, 
lyginant su planuotaisiais programos pradžioje. 

- Dabartinis priemonių įgyvendinimo laipsnis pagal rodiklių duomenis. 
- Dabartinio ir planuoto priemonių įgyvendinimo laipsnio pagal rodiklių duomenis 

analizė. 
Poveikis (impact) parodo viešosios intervencijos (ES struktūrinės paramos ir nacionalinių lėšų) 
poveikį ekonomikai, atskiriems sektoriams. 

- Vertinamas poveikis socialinei-ekonominei situacijai, įgyvendinant Ūkio ministerijos 
priemones. Atliekamas faktinio ŪM išlaidų scenarijaus ir alternatyvių ŪM išlaidų 
scenarijų poveikio įvertinimas. 

- Teikiami pasiūlymai ir sprendimai dėl pakeitimų, kurie gali būti įgyvendinti šio 
programavimo laikotarpio metu ir padaryti teigiamą įtaką programos rezultatams ir 
poveikiui. 

- Tarpiniame vertinime taikomas integruotas poveikio vertinimo požiūris, kadangi 
vertinimo metu dalis ŪM priemonių jau yra įgyvendinta, o kita dalis bus įgyvendinta iki 
programavimo periodo pabaigos. Todėl faktiškai įgyvendintų priemonių vertinimas 
pasižymi baigiamojo (ex-post) vertinimo požymiais, o iki periodo pabaigos planuojamų 
įgyvendinti priemonių vertinimas pasižymi išankstinio (ex-ante) vertinimo požymiais. 
Šiame vertinime, ex-post metodas taikomas ŪM priemonėms, kurios buvo įgyvendintos 
nuo 2007 iki 2010 m. pabaigos, o ex-ante poveikio vertinimas taikomas priemonėms, 
kurios bus įgyvendintos nuo 2011 m. iki 2015 m. Pagrindinis skirtumas tarp ex-post ir 
ex-ante poveikio vertinimo yra tai, kad atliekant ex-ante vertinimą, vietoj faktinių 
viešosios politikos intervencijos duomenų (kaip ex-post atveju), vertintojas turi sudaryti 
prielaidų visumą, kuri leistų nustatyti labiausiai tikėtiną viešosios politikos intervencijos 
scenarijų pagal laiko, išlaidų apimties, intervencijos krypčių požymius. Tam tikslui, 
vertintojai kartu su ŪM parengė ŪM priemonių išlaidų prognozę 2011 m - 2015 m. ir 
šiuos duomenis naudojo ex-ante poveikio vertinimui atlikti. 
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3.2. VERTINIMO METODAI 
 
Pagrindinis vertinimo instrumentas, naudotas vertinimo tikslui pasiekti ir atsakyti į vertinimo 
klausimus – ekonometrinis makro modelis HERLIT-16. Pagrindiniai šio modelio metodologiniai 
aspektai pateikiami šios dalies 3.3 skyriuje „Makroekonominis modelis HERLIT-16“, o modelio 
taikymo atliekant vertinimą eiga detaliai aprašoma ataskaitos 8.1. skyriuje „Makroekonominio 
modelio HERLIT-16 taikymas, proceso ir pagrindinių prielaidų aprašymas“. 
Svarbu pažymėti, kad tiek makro lygmens vertinimas, tiek mikro lygmens vertinimo atvejo 
studijos remiasi lyginamosios analizės metodu. Makro lygmens vertinime naudojant HERLIT-16 
modelį yra suformuojamas ekonomikos raidos scenarijus be paramos, kuris yra lyginamas su 
faktiniu scenarijumi ar, esant reikalui, su tikėtinu faktiniu scenarijumi, kuris įvyks programos 
įgyvendinimo metu. Tokiu būdu suformuojamos dvi tiriamosios grupės (scenarijus be paramos 
ir scenarijai su parama) ir tai leidžia atlikti detalų ES struktūrinės paramos poveikio vertinimą. 
Mikro lygmens vertinime buvo keltas uždavinys atlikti kontrafakcinę analizę, tačiau nedidelė 
baigtų projektų populiacija nesuteikė galimybės panaudoti Socialinės ir ekonominės plėtros 
vertinimo vadove (angl. EVALSED - Evaluation of Social and Economic Development) nurodytų 
kontrafakcinės analizės metodų, todėl buvo apsiribota faktų lyginimo analizės metodu. Analizės 
tikslais buvo identifikuotos dvi tyrimo grupės. Tiriamoji grupė – tai įmonės, teikusios paraiškas 
dėl ES paramos ir gavusios ES paramą (t. y. paramos gavėjai). Dėl mažos populiacijos į tiriamąją 
grupę buvo įtrauktos visos įmonės, kurių projektų įgyvendinimo pradžia pateko į vertintojų 
pasirinktą laiko intervalą. Kontrolinė grupė – tai įmonės, kurios kreipėsi dėl paramos, tačiau 
joms finansavimas nebuvo skirtas. Galimybę patekti į kontrolinę grupę turėjo tik tos įmonės, 
kurios negavo nei Intelektas LT / Intelektas LT+, nei Lyderis LT paramos. Atrenkant kontrolinę 
grupę buvo naudotas atsitiktinės atrankos metodas. Šių grupių palyginimas laike ir raidos 
skirtumų fiksavimas suteikia papildomos mikro lygmens informacijos apie vertinimo objektą. 
Žemiau pateikiame pagrindinių duomenų rinkimo ir tyrimo metodų sąrašą. Svarbiausi metodai 
yra detalizuojami. 
Pirminių šaltinių analizė – tai kokybinis arba kiekybinis tyrimo metodas. Šis būdas 
naudojamas socialiniuose tyrimuose, dažniausiai atliekamas analizuojant pirminių, t. y. 
tiesioginių, tiriamos srities dokumentų turinį ir / arba informaciją, gautą iš asmenų, tiesiogiai 
dirbančių tiriamo klausimo srityje. T. y. pirminiai šaltiniai gali būti tiek dokumentiniai, tiek 
žmogiškieji. Dokumentiniai šaltiniai apima teisės aktus, techninę informaciją, istorinius 
duomenis ir pan. Šiame vertinime metodas taikytas analizuojant SFMIS duomenis, ES 
struktūrinės paramos panaudojimo dokumentaciją, su Ūkio ministerijos atstovais analizuojant 
ŪM įgyvendinamų priemonių pakeitimus. 
Antrinių šaltinių analizė – tai kokybinis tyrimo metodas, apimantis tik dokumentinius 
šaltinius. Antriniais šaltiniais laikomi tokie dokumentai, kurie apibendrina, analizuoja, grupuoja 
ir rūšiuoja (pvz., pagal temas, sritis, autorius) pirminiuose (tiek dokumentiniuose, tiek 
žmogiškuosiuose) šaltiniuose pateiktą informaciją. Šio vertinimo metu buvo analizuojamos 
ankstesnių viešosios politikos programų vertinimo ataskaitos, moksliniai straipsniai bei kita, su 
vertinimo objektu susijusi informacija. 
Lyginamoji analizė. Siekiant atlikti vertinimo užduotis, buvo naudotas lyginamosios analizės 
metodas. Lyginamosios analizės metodas buvo taikomas siekiant palyginti skirtingų ŪM išlaidų 
scenarijų sukeltą poveikį, lyginant tiriamosios ir kontrolinės grupės apklausų rezultatus ir kt. 
Ekspertų grupės metodas. Vertinimo metu buvo naudojamas ekspertų grupės metodas. Šis 
metodas pasitelktas sprendžiant specifinius ūkio sektorių raidos analizės klausimus bei 
atliekant makroekonominių veiksnių ir jų kaitos analizę (pvz., metodas taikytas tikslinant 
tęstinių naudų elastingumo parametrus). 
Ekonometrinis modeliavimas ir Lietuvos makroekonominės politikos modelis (HERLIT-
16). HERLIT-16  – specialiai šiam vertinimui sukurtas ekonometrinis makromodelis Lietuvai. 
HERLIT modelis yra kuriamas vertintojo, pagrindinio eksperto dr. John Bradley ir atitinka 
HERMIN modelio teorinius ir metodologinius principus. 
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 Statistikos analizė – tai kiekybinis tyrimo metodas, kurį pasitelkiant gali būti analizuojami jau 
surinkti statistiniai duomenys arba paties tyrėjo gauti duomenys. Metodas naudotas atliekant 
retrospektyvinę Lietuvos ekonomikos ir atskirų sektorių raidos analizę. 
Atvejo studijos – tai kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis grįstas tyrimas, kuriuo siekiama 
aprašyti ir išanalizuoti vieną atvejį. Atvejo studijos metodas buvo taikytas vertinant Lyderis LT, 
Intelektas LT ir Intelektas LT+ priemones mikro lygmenyje.  
 

3.3. MAKROEKONOMINIS MODELIS HERLIT-16 
 
Įvadas į makroekonominį modelį HERLIT-16 
HERLIT-16 makroekonominis modelis yra sukurtas sanglaudos politikos vidutinės ir ilgo 
laikotarpio trukmės poveikiui analizuoti ir vertinti. Šis modelis grindžiamas panašiais principais 
kaip ir Europos Komisijos naudojami HERMIN šeimos modeliai. HERLIT-16 modelio dizainas yra 
paremtas ekonomikos kertinėmis struktūrinėmis savybėmis, iš kurių svarbiausios yra šios: 

 Ekonomikos atvirumo, dalyvavimo pasaulinėje prekyboje ir reakcijos į išorinius ir 
vidinius šokus laipsnis; 

 Prekinių ir neprekinių sektorių santykinis dydis, savybės ir plėtra, gamybos technologija 
ir struktūriniai pokyčiai; 

 Darbo užmokesčio ir kainų nustatymo mechanizmai; 
 Darbo rinkų funkcionavimas ir lankstumas, įskaitant tarptautinio ar tarpregioninio 

darbo jėgos migravimo galimą vaidmenį; 
 Viešojo sektoriaus vaidmuo ir galimos valstybės skolos didėjimo pasekmės, taip pat 

sąveika tarp viešojo ir privataus sektorių išlošių, atsirandančių vykdant viešosios 
politikos programas. 

HERLIT-16 makroekonominiame modelyje Lietuvos ekonomika skirstoma į šešiolika su ŪM 
suderintų sektorių. Modelyje naudojama sektorių struktūra leidžia susieti atskirus modelio 
sektorius su ŪM administruojamomis sritimis (MTTP, verslas ir verslo aplinka, turizmas ir 
energetika). 
HERLIT-16 modelio vidinė struktūra yra sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: pasiūlos dalies, 
absorbcijos dalies ir pajamų paskirstymo dalies. Modelis veikia kaip integruota lygčių sistema, 
kurioje egzistuoja tarpusavio ryšiai tarp visų komponentų, tačiau paprastumo dėlei HERLIT-16 
modelį tikslinga pristatyti minėtų trijų pagrindinių dalių pjūviu (žr. Pav. 1). 
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Pasiūlos aspektai 
 Gamybos sektoriai (6) (daugiausia prekinė produkcija) 
 Produkcija = f1( pasaulinė paklausa, vidaus paklausa, konkurencingumas, t) 
 Užimtumas = f2(produkcija, santykinė gamybos veiksnių kaina, t) 
 Investicijos = f3(produkcija, santykinė gamybos veiksnių kaina, t) 
 Sukauptas kapitalas = Investicijos + (1-) sukauptas kapitalast-1 
 Produkcijos kaina = f4(pasaulinė kaina * valiutos kursas, vienetinės darbo jėgos sąnaudos) 
 Darbo užmokestis = f5(produkcijos kaina, mokesčiai, nedarbo lygis, našumas) 
 Konkurencingumas = nacionalinės/pasaulinės produkcijos kainos 
 Statybos, kasybos ir karjerų eksploatavimo, energetikos sektoriai (daugiausia neprekinė produkcija) 
 Produkcija = f6( bendros investicijos į statybą) 
 Užimtumas = f7(produkcija, santykinė gamybos veiksnių kaina, t) 
 Investicijos = f8(produkcija, santykinė gamybos veiksnių kaina, t) 
 Sukauptas kapitalas = Investicijos + (1-) sukauptas kapitalast-1 
 Produkcijos kaina = vienetinės darbo jėgos sąnaudos plius antkainis 
 Darbo užmokesčio infliacija = gamybos sektoriaus darbo užmokesčio infliacija 
 Rinkos paslaugų sektoriai (4) (daugiausia neprekinė produkcija) 
 Produkcija = f6(vidaus paklausa, pasaulinė paklausa) 
 Užimtumas = f7(produkcija, santykinė gamybos veiksnių kaina, t) 
 Investicijos = f8(produkcija, santykinė gamybos veiksnių kaina, t) 
 Sukauptas kapitalas = Investicijos + (1-) sukauptas kapitalast-1 
 Produkcijos kaina = vienetinės darbo jėgos sąnaudos plius antkainis 
 Darbo užmokesčio infliacija = gamybos sektoriaus darbo užmokesčio infliacija 
 
      Žemės ūkis ir ne rinkos paslaugos: daugiausia egzogeniniai ir / arba instrumentiniai 
 Demografija ir darbo pasiūla 
 Populiacijos augimas = f9( natūralus augimas, migracija) 
 Darbo jėga = f10( populiacija, darbo jėgos dalyvavimo norma) 
 Nedarbo lygis = darbo jėga – užimtumas 
 Migracija = f11( santykinis tikėtinas darbo užmokestis) 

Paklausos (absorbcijos) aspektai 
 Vartojimas = f12( asmeninės disponuojamos pajamos) 
 Vidaus paklausa = privatus ir viešasis vartojimas + investicijos + sukaupto kapitalo pokyčiai 
 Grynasis prekybos perteklius = bendra produkcija – vidaus paklausa 

Pajamų paskirstymo aspektai 
 Išlaidų kainos = f13(produkcijos kainos, importo kainos, netiesioginių mokesčių tarifai) 
 Pajamos = bendra produkcija 
 Asmeninės disponuojamos pajamos = pajamos + išmokos – tiesioginiai mokesčiai 
 Einamoji sąskaita  = grynasis prekybos perteklius + grynieji mokėjimai gamybos veiksniams iš užsienio 
 Viešojo sektoriaus skolinimasis = viešosios išlaidos – mokesčių tarifas * mokesčių bazė 
 Viešojo sektoriaus skola = ( 1 + palūkanų norma ) * skolat-1  + viešojo sektoriaus skolinimasis 

Pagrindiniai egzogeniniai kintamieji 
Išoriniai: pasaulinės produkcijos apimtys ir kainos; valiutos kursai; palūkanų normos; 
Vidiniai: viešosios išlaidos; mokesčių tarifai.  
Pav. 1. HERLIT-16 modelio schema (sudaryta vertintojų) 

 
Tradiciniai paklausos pusės (Keinsistiniai) mechanizmai taikomi tik HERLIT-16 modelio 
trumpojo laikotarpio elgsenos atveju, pvz., veiksmų programų įgyvendinimo metu. Pasireiškus 
paklausos šokui (padidėjus viešosioms išlaidoms), išlaidų ir pajamų paskirstymo 
komponentuose suveikia gana standartiniai pajamų ir išlaidų mechanizmai. Veiksmų programų 
įgyvendinimo fazėje veikia paklausos komponentas, kadangi viešosios išlaidos padidėja, tačiau 
čia dar nepasireiškia ilgesniu laikotarpiu pasiūlos pusės sąlygojama nauda. 
Ilgesniu laikotarpiu HERLIT-16 modelyje gamybos šakų produkcijos apimtis nėra 
paprasčiausiai sąlygojama paklausos. Produkcijos apimtys taip pat veikiamos konkurencingumo 
kainų ir sąnaudų prasmėmis, kai įmonės ieško minimaliomis sąnaudomis pasižyminčių gamybos 
vietų. Be to, gamybos ir rinkos paslaugų sektoriuose gamybos veiksnių paklausa yra 
apskaičiuojama remiantis sąnaudų minimizavimo prielaida, galiojant dviejų gamybos veiksnių 
gamybos funkcijos apribojimui, kur kapitalo ar darbo santykis yra jautrus santykinėms gamybos 
veiksnių kainoms. Struktūrinės Filipso kreivės mechanizmo inkorporavimas į derybų dėl darbo 
užmokesčio mechanizmą įneša tolimesnius susijusius kainų efektus. Svarbiausia tai, kad 
sanglaudos politikos mechanizmai (bent jau vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu) veikia per modelio 
pasiūlos pusės mechanizmus, tai yra vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu pagerina fizinę 
infrastruktūrą, žmogiškuosius išteklius ir MTTP bazę ir taip prisideda prie ekonomikos 
tarptautinio konkurencingumo didėjimo. 
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HERLIT-16 modelyje veikia visi trys nacionalinėse sąskaitose naudojami BVP skaičiavimo būdai: 
gamybos, išlaidų ir pajamų požiūriu. Gamybos apimčių požiūriu HERLIT-16 modelis pateikia 
BVP išskaidymą į šešiolika sektorių: šešis gamybos sektorius, keturis rinkos paslaugų sektorius, 
statybos sektorių, kasybos ir karjerų eksploatavimo sektorių, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro 
kondicionavimo veiklos sektorių, žemės ūkio sektorių, viešųjų (ne rinkos) paslaugų sektorių ir 
kitos ekonominės veiklos sektorių. Išlaidų požiūriu HERLIT-16 pateikia BVP išskaidymą į 
tradicinius penkis komponentus: privatų vartojimą (modelyje žymima CONS), viešąjį vartojimą 
(G), investicijas (I), atsargų pokyčius (DS) ir grynąjį prekybos balansą (NTS). Nacionalinės 
pajamos yra apskaičiuojamos produkcijos pusėje ir yra išskaidomos į privataus ir viešojo 
sektoriaus darbo užmokesčio ir pelno elementus. 
Kadangi visi trys BVP elementai – produkcija, išlaidos ir pajamos – yra modeliuojami, grynasis 
prekybos balansas nustatomas kaip  produkcijos ir išlaidų skirtumas. Produkcijos ir pajamų 
skirtumas yra naudojamas nustatant įmonių pelną.  
Modelio lygtys taip pat grupuojamos į elgsenos lygtis ir tapatybės lygtis. Elgsenos lygčių atveju 
priklausomybės yra nustatomos remiantis ekonomikos teorija ir modelio kalibravimo 
rezultatais. Tapatybės lygtys yra sudaromos remiantis nacionalinių sąskaitų logika, šios lygtys 
turi svarbią įtaką modelio elgsenai. 
 
ES struktūrinės paramos poveikio modeliavimas modeliu HERLIT-16 
Siekiant agreguoti veiksmų programų priemonių išlaidas, jos yra grupuojamos į tris investicijų 
kategorijas: 

 Investicijos į fizinę infrastruktūrą; 
 Investicijos į žmogiškuosius išteklius; 
 Investicijos į paramą verslui. 

Kiekviena šių kategorijų gali būti finansuojama iš trijų finansavimo šaltinių: 
 Europos Komisijos finansavimas; 
 Viešasis nacionalinis finansavimas; 
 Privatus finansavimas. 

ES struktūrinė parama daro įtaką ekonomikai tiek per pasiūlos, tiek per paklausos pusės 
sąlygojamus efektus. Trumpalaikiai pasiūlos pusės efektai atsiranda kaip išlaidų padidėjimo ir 
pajamų politikos instrumentų, susijusių su sanglaudos politikos iniciatyvomis, pasekmė. 
Pasireiškus multiplikatoriaus efektams toliau stebimas visų vidaus išlaidų komponentų (pvz., 
bendros investicijų sumos, privataus vartojimo, grynojo prekybos pertekliaus ir t. t.) augimas bei 
vidaus produkcijos ir pajamų komponentų augimas. Šis paklausos pusės sąlygotas poveikis turi 
tik pereinamąją svarbą ir neturėtų būti laikomas sanglaudos politikos esme. Atvirkščiai, 
sanglaudos politikos intervencijomis yra siekiama paveikti ekonomikos ilgalaikį pasiūlos 
potencialą. 
Pasiūlos pusės poveikis atsiranda per viešosios politikos intervencijas, kuriomis siekiama: 

 Pagerinti fizinę infrastruktūrą, kurią privatus sektorius galėtų panaudoti gamyboje; 
 Pagerinti žmogiškuosius išteklius (investuojant į mokymus ir švietimą), kuriuos privatus 

sektorius galėtų panaudoti produkcijos kūrimo veikloje; 
 Nukreipti viešąją finansinę paramą į privatų sektorių, siekiant skatinti investicijas ir 

produkcijos kūrimo veiklos efektyvumą, taip didinant gamybos veiksnių našumą ir 
mažinant sektoriaus patiriamas gamybos ir kapitalo sąnaudas. 

Sanglaudos politikos intervencijų paskirtis yra pagerinti viešąją infrastruktūrą ir žmogiškuosius 
išteklius, taip pat privataus sektoriaus sukauptą kapitalą. Sanglaudos politika produkcijos 
apimtis, našumą ir ekonomikos konkurencingumą didina per šiuos mechanizmus: papildomos 
infrastruktūros kūrimą ar esamos infrastruktūros gerinimą, darbo jėgos kokybės didinimą, 
investicinės paramos teikimą įmonėms. Ilgesniu laikotarpiu kaip sanglaudos politikos poveikio 
pasekmė turėtų būti sukurtos sąlygos, kai privačios įmonės naudojasi pagerėjusiais gamybos 
veiksniais, tam tikrais atvejais net nepatyrusios su tokiu pagerėjimu susijusių sąnaudų. Taip pat 
sanglaudos politikos intervencijos gali padėti privačioms įmonėms sumažinti prieš intervencijų 
pradžią jau naudotų gamybos veiksnių sąnaudas, arba kaip sanglaudos politikos pasekmė gali 
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būti stebimas bendrųjų sąlygų, kuriose įmonės vykdo veiklą, pagerėjimas. Visais šiais atvejais dėl 
sanglaudos politikos intervencijų gali kilti teigiamas išorinis poveikis. 
Du pagrindiniai naudingo išorinio poveikio tipai padidins tinkamai parengtų investicijų 
programų paklausos pusės poveikį. Pirmojo tipo išorinis poveikis gali būti siejamas su 
pagerintos fizinės infrastruktūros, švietimo ar mokymo ir MTTP veiklos vaidmeniu, tiesiogiai 
didinant produkciją. Tai veikia per tokius mechanizmus kaip gamybinių veiklų pritraukimas per 
tiesiogines užsienio investicijas, vietinių gamintojų gebėjimų konkuruoti tarptautinėje rinkoje 
didinimas. Toks išorinis efektas gali būti vadinamas „produkcijos išoriniu efektu“, kadangi yra 
gerai žinoma, kad besivystančiose šalyse gaminamų produktų asortimentas, vykstant plėtros 
procesui, keičiasi ir gaminiai tampa sudėtingesni bei technologiškai pažangesni. 
Antrojo tipo išorinis efektas atsiranda didėjant visų ar kai kurių gamybos veiksnių našumui dėl 
atliktų infrastuktūros pagerinimų bei dėl mokymų ir švietimo išaugusio žmogiškojo kapitalo 
lygio. Toks išorinis efektas gali būti vadinamas „veiksnių našumo išoriniu efektu“. Našumo 
išorinis efektas turi dvi medalio puses: gamybos ir rinkos paslaugų veiklos tampa našesnės ir 
labiau konkurencingos, tačiau darbo jėgos paklausa sumažėja, jeigu produkcijos augimas išlieka 
nežymus. Teigiama tokio reiškinio pusė yra ta, kad didėjant veiksnių našumui kartu didėja ir 
realios pajamos, o toks poveikis sukelia grandininio daugiklio efektą bei kitą naudą visoje 
ekonomikoje. 
 

3.4. MIKRO LYGMENS VERTINIMAS: ATVEJO STUDIJOS 
 

Mikro lygmens vertinimo tikslas – papildyti makro lygmens vertinimą „iš apačios į viršų“ 
metodu pagrįsta analize, konkrečiai - stebėsenos duomenų analize, atvejo studijomis bei kita 
apklausos rezultatais pagrįsta analize, taip pat ekspertiniais vertinimais. Tokios analizės 
rezultatai leidžia sutvirtinti makro lygiu daromas prielaidas bei išvadas ir padeda įsitikinti, kad 
makroekonominiame modelyje aprašyti procesai pakankamai teisingai atspindi ES struktūrinės 
paramos intervencijos veikimo principus ir ex-post bei ex-ante poveikį. 
Pagrindiniai mikro lygmens vertinimo uždaviniai yra šie: 

- atlikti objektyviais kriterijais pasirinktų ES struktūrinės paramos priemonių atvejo 
studijas, įskaitant išstūmimo efekto įvertinimą (t. y. masto, kuriuo paramos lėšos tiesiog 
pakeitė projektų vykdytojų nuosavas lėšas, vertinimą), faktų lyginimo analizę ir 
laikotarpio vidurio rezultatyvumo vertinimą; 

- remiantis projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenimis, 
nustatyti dabartinį žemą privačiojo sektoriaus investicijų į MTTP intensyvumą 
lemiančius veiksnius bei priemones, kurios galėtų paskatinti privačiojo sektoriaus 
investicijų į MTTP intensyvumo augimą; 

- įvertinti krizės įtaką projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų veiklos 
rezultatams, nustatyti respondentų įmonėms krizės padarinius labiausiai galėjusias 
sušvelninti ES struktūrinės paramos ar kitos viešosios intervencijos priemones, taip pat 
šiuo metu prie respondentų įmonių konkurencingumo augimo labiausiai galinčias 
prisidėti ES struktūrinės paramos ar kitos viešosios intervencijos priemones. 

Metodologiniai aspektai. Atvejo studijos leidžia pasiekti gilų, išsamų supratimą apie aiškiai 
apibrėžtą problemą ar atvejį, atsižvelgiant į kontekstą3. Šiame vertinimo darbe atvejis 
suprantamas kaip konkrečios ES struktūrinės paramos priemonės ekonominis, socialinis 
poveikis. Informacija atvejo studijoms šiame darbe surinkta pareiškėjų (vykdančių projektus ir 
negavusių paramos) apklausos būdu.  
Atvejo studijos, be kitų dalykų, leidžia įvertinti išstūmimo efektą. Išstūmimo efektas pasireiškia, 
kai paramos gavėjai būtų įgyvendinę tas pačias veiklas ir be gautos ES struktūrinės paramos, t. y. 
ES struktūrinės paramos poveikis nepasireiškia visa apimtimi. 
Faktų lyginimo analizė leidžia palyginti situacijas „su ES struktūrine parama“ ir „be ES 
struktūrinės paramos“ . Tam tikslui atliekamas tiriamosios grupės (ES struktūrinę paramą 

                                                             
3 Finansų ministerija ir kt., ES struktūrinės paramos vertinimas: metodinės gairės, P. 94. 
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gavusių subjektų) ir kontrolinės grupės (paraiškas teikusių, tačiau paramos negavusių subjektų) 
palyginimas. Lyginamoji analizė šiame vertinimo darbe atliekama tiek makro lygmeniu 
(makroekonominio modelio generuojamų scenarijų „su ES struktūrine parama“ ir „be ES 
struktūrinės paramos“ palyginimas), tiek mikro lygmeniu (vadovaujantis pareiškėjų apklausos 
duomenimis). 
Projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos imtis ir gautų atsakymų 
reprezentatyvumas. Siekiant įsitikinti, kad makroekonominiame modelyje aprašyti procesai 
gana teisingai atspindi ES struktūrinės paramos intervencijos veikimo principus ir ex-post bei ex-
ante poveikį, buvo pasirinkta atlikti reprezentatyviausių paramos priemonių atvejo studijas bei 
faktų lyginimo analizę. Šiais tikslais buvo atlikta Lyderis LT, Intelektas LT ir Intelektas LT+ 
projektų vykdytojų bei paramos negavusių pareiškėjų apklausa. Priemonių pasirinkimui įtaką 
darė šie veiksniai: 

- Finansinis reikšmingumas; 
- Platus projektų vykdytojų tyrimo laukas; 
- Santykinai didesnis projektų baigtumo laipsnis; 
- Projektų atrankos būdas (konkursas); 
- Egzistuojanti ir aiškiai apibrėžiama tyrimo kontrolinė grupė (paraiškas teikusios, bet 

negavusios paramos įmonės); 
- Priemonių reikšmingumas ekonominio sunkmečio kontekste (siejant su Techninės 

specifikacijos trečiojo uždavinio vertinimo klausimais); 
- Priemonių retrospektyvinio ir perspektyvinio palyginamumo galimybė (tai tipinės 

paramos verslui priemonės, kurios (ar analogiškos) buvo vykdomas BPD laikotarpiu ir, 
tikėtina, bus aktualios naujajame 2014–2020 m. laikotarpyje). 

Informacija apie apklausai atrinktų respondentų skaičių ir atliekamos analizės pobūdį pateikta 4 
lentelėje. 
 
4 lentelė. Apklausų respondentų grupės 

Apklausų 
respondentų 

grupės 
Apklausos imtis 

Atliekamos 
analizės pobūdis 

Lyderis LT 
projektų 
vykdytojai 
(tiriamoji grupė) 

38 Lyderis LT projektų vykdytojai, projektus pradėję vykdyti iki 2009 
m. sausio 31 d. 
36 Lyderis LT projektų vykdytojai, projektus pradėję vykdyti 2009 m. 
vasario 1 d. – 2010 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu. 

Kiekybiniais ir 
kokybiniais 
metodais paremta 
analizė 

Paramos negavę 
Lyderis LT 
pareiškėjai 
(kontrolinė 
grupė) 

109 paramos negavę Lyderis LT pareiškėjai, kurie, 2011 m. birželio 
pradžios duomenimis, nebuvo gavę nei Intelektas LT / Intelektas LT+, 
nei Lyderis LT paramos (atsitiktinės atrankos būdu atrinkus iš paramos 
negavusių Lyderis LT pareiškėjų). 

Kiekybiniais ir 
kokybiniais 
metodais paremta 
analizė 

Intelektas LT / 
Intelektas LT+ 
projektų 
vykdytojai 
(tiriamoji grupė) 

48 Intelektas LT / Intelektas LT+ projektų vykdytojai, projektus pradėję 
vykdyti iki 2009 m. sausio 31 d. (Intelektas LT+ atveju) arba iki 2009 m. 
birželio 30 d. (Intelektas LT atveju). 
41 Intelektas LT projektų vykdytojas, projektus pradėję vykdyti 2009 m. 
vasario 1 d. – 2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu. 

Kiekybiniais ir 
kokybiniais 
metodais paremta 
analizė 

Paramos negavę 
Intelektas LT / 
Intelektas LT+ 
pareiškėjai 
(kontrolinė 
grupė) 

81 paramos negavęs Intelektas LT / Intelektas LT+ pareiškėjas (tai visi 
Intelektas LT / Intelektas LT+ pareiškėjai, kurie, 2011 m. birželio 
pradžios duomenimis, nebuvo gavę nei Intelektas LT / Intelektas LT+, 
nei Lyderis LT paramos) 

Kiekybiniais ir 
kokybiniais 
metodais paremta 
analizė 

 
Anketas grąžino 36 Lyderis LT projektų vykdytojai (tiriamoji grupė), 11 paramos negavusių 
Lyderis LT pareiškėjų (kontrolinė grupė), 37 Intelektas LT / Intelektas LT+ projektų vykdytojai 
(tiriamoji grupė), 11 paramos negavusių Intelektas LT / Intelektas LT+ pareiškėjų (kontrolinė 
grupė). 
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Projektų vykdytojų ir atmestų pareiškėjų apklausos reprezentatyvumas. Nedidelį atrinktų 
respondentų ir grąžintų anketų skaičių sąlygojo pats tiriamojo objekto dydis. Apklausos metu 
buvo galima tikėtis įmonių veiklos rezultatų duomenų laikotarpiui iki 2010 m., todėl norint 
atlikti lyginamąją analizę yra būtina analizuoti projektus, pasibaigusius bent jau 2009 m. 
pabaigoje. Tačiau 2009 metais buvo baigti tik 8 Lyderis LT projektai, ir tik 4 Intelektas LT+ 
projektai. Iš 38 Lyderis LT projektų vykdytojų, projektus pradėjusių vykdyti iki 2009 m. sausio 
31 d., net 20 grąžino užpildytą klausimyną (Intelektas LT / Intelektas LT+ atveju – 19 iš 48), 
todėl apklausos rezultatus galima vertinti kaip pakankamai reprezentatyvius. Be to, atliekant 
duomenų analizę įmonės skirstomos pagal tokius požymius, kaip pirmųjų iš projekto lėšų įsigytų 
įrenginių paleidimo laikotarpis, didžiosios dalies įrangos paleidimo laikotarpis. Toks 
respondentų grupavimas leidžia pakankamai objektyviai išskirti respondentus, kuriems ES 
struktūrinės paramos poveikis jau turėjo būti pasireiškęs, ir respondentus, kuriems ES 
struktūrinė parama dar negalėjo turėti poveikio. 
Atliekant faktų lyginimo analizę, respondentų pateikta informacija apie apyvartos pokyčius buvo 
papildyta UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazėje sukauptais įmonių apyvartos 
duomenimis (iš UAB „Creditreform Lietuva“ buvo įsigyti duomenys apie tiriamosios grupės 
respondentų ir apklausai atrinktų atmestų pareiškėjų apyvartą 2008, 2009 ir 2010 metais). Tai 
labai padidino skirtingų respondentų grupių apyvartos pokyčių skirtumų analizės patikimumą. 
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4. LIETUVOS EKONOMIKOS KONTEKSTAS ĮGYVENDINANT 2007–2013 M. ES 

STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMAS VEIKSMŲ PROGRAMAS 
 
Techninės užduotis reikalauja įvertinti, kaip pastaroji ekonomikos ir finansų krizė paveikė ŪM 
kompetencijai priskirtų sektorių būklę ir paveikė jų plėtros perspektyvas, todėl prieš pateikiant 
tokio poveikio vertinimą būtina pristatyti krizės padarinius visai Lietuvos ekonomikai bei 
stambiausiems ekonomikos sektoriams. Siekiant parodyti krizės mastą yra tikslinga trumpai 
pristatyti krizės padarinius Baltijos valstybių kontekste. Tai užtikrina objektyvesnį požiūrį į 
vykusius procesus ir jų padarinius Lietuvos ekonomikai. 
Pastaroji pasaulio ekonomikos ir finansų krizė Baltijos valstybėms turėjo kiek skirtingą poveikį. 
Estija pirmoji iš ženklaus augimo fazės (aukščiausiąjį 10,6 proc. tašką pasiekusios 2006 m.) 
perėjo į nuosmukio fazę (-5,1 proc. 2008 m.). Lietuva, kurioje augimas pasiekė aukščiausiąjį 9,8 
proc. tašką 2007 m., 2008 m. patyrė tik augimo sulėtėjimą iki 2,9 proc., tačiau 2009 m. išgyveno 
stiprų nuosmukį (-14,8 proc.). Latvija, kuri 2005–2007 m. laikotarpiu pasižymėjo labai ženkliu 
dviženkliu augimu, 2008 m., kaip ir Estija, perėjo į nuosmukio fazę (-4,2 proc.). Visose trijose 
Baltijos valstybėse 2009 m. buvo giliausi nuosmukio metai. Giliausias nuosmukis pasireiškė 
Latvijoje (-18 proc.), toliau sekė Lietuva (-14,8 proc.), o mažiausią nuosmukį patyrė Estija (-13,9 
proc.). 2010 m. Lietuvoje ir Estijoje jau stebėtas neženklus augimas (atitinkamai 1,3 proc. ir 3,1 
proc.), tuo tarpu Latvijos ekonomika dar šiek tiek smuktelėjo (-0,3 proc.). 
Pastaroji pasaulio ekonomikos ir finansų krizė laikinai nutraukė spartų ilgalaikį našumo augimą 
– 2009 m. našumas, skaičiuojant kaip BVP vienam užimtajam, Estijoje sumažėjo 4,4 proc., 
Latvijoje – 5,5 proc., o Lietuvoje – net 8,5 proc. Našumo augimas į visas tris valstybes sugrįžo 
2010 m. 
2009–2010 m. pasaulio ekonomikos ir finansų krizė grąžino Lietuvą į nepilno gamybos 
pajėgumų panaudojimo fazę. Lietuvos atveju tai sudarė -6,5 proc. 2009 m. ir -8,1 proc. 2010 m. 
(skirtumas tarp tikrojo ir išlyginto BVP, proc.). Vadinasi, Lietuvos ekonomika, įžengdama į 2011 
m. prasidėjusią ekonomikos atsigavimo fazę, vis dar veikė žymiai žemiau savo gamybos 
pajėgumų. 
Pastarosios krizės metu Lietuvoje stebėtas užimtųjų skaičiaus sumažėjimas (6,3 proc. 2009 m. ir 
5,1 proc. 2010 m.) yra gerokai didesnis nei atitinkamas sumažėjimas Rusijos krizės metu bei po 
jos: 1999 m. užimtųjų skaičius sumažėjo 2,2 proc., 2000 m. – 4,0 proc., ir 2001 m. – 3,8 proc. 
Kai Lietuva priartėjo prie įstojimo į ES (2004 m.), joje buvo stebimas labai aukštas nedarbo lygis, 
aukščiausią 16,5 proc. tašką pasiekęs 2001 m. Toliau ėję šešeri teigiamu užimtumo augimu 
pasižymėję metai (išskyrus iš esmės nulinį augimą 2004 m.) padėjo sumažinti nedarbo lygį iki 
4,3 proc. 2007 m. ir 5,8 proc. 2008 m. Tačiau pastaroji krizė lėmė staigų nedarbo lygio kilimą iki 
13,7 proc. 2009 m. ir net 17,8 proc. 2010 m. Estijos ir Latvijos patirtis yra iš esmės panaši. 
Investicijų srautai labai dramatiškai keičiasi, keičiantis verslo ciklo fazėms. Pakilimo laikotarpiu 
stebimos ženklios investicijos, kurių augimas paprastai smarkiai viršija gamybos apimčių 
augimą. Recesijos laikotarpiu investicijos drastiškai sumenksta ir šis menkimas paprastai yra 
didesnis už gamybos apimčių smukimą. Pavyzdžiui, kriziniais 2009 m. Lietuvos BVP sumenko 
14,8 proc., o investicijos krito net 40 proc. Tuo tarpu 2007 m. BVP augimas sudarė 9,8 proc., o 
investicijų augimas siekė net 23 proc. 
Pristatant krizės poveikį atskiriems stambiausiems Lietuvos ekonomikos sektoriams būtina 
atsižvelgti ir į šių sektorių (žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriaus; gamybos 
sektoriaus; statybos sektoriaus; rinkos paslaugų sektoriaus; ne rinkos paslaugų (viešojo) 
sektoriaus) raidą iki pastarosios krizės.  
Didžiąją dalį laikotarpio nuo 1995 metų gamybos ir rinkos paslaugų produkcijos augimas buvo 
panašus. Abu šie sektoriai lenkia kitus sektorius modernizacijos lygiu. Gamybos augimas 
reagavo į Lietuvos integracijos į ES vieningąją rinką keliamus iššūkius ir gavo naudą iš kapitalo ir 
tiesioginių užsienio investicijų įplaukų. Rinkos paslaugų sektorius išaugo nuo anksčiau turėto 
mažo lygio, ir daugelis tokių paslaugų buvo skirtos verslui, t. y. aptarnavo gamybos 
transformacijos procesus. Nors abu sektoriai 2009 m. sumenko panašiu dydžiu (apie 15 proc.), 
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tačiau 2010 m. gamybos atsigavimas buvo daug žymesnis (8 proc.), lyginant su rinkos 
paslaugomis (2,4 proc.). 
Statybos sektoriaus produkcijos dinamika atspindi šio sektoriaus glaudžias sąsajas su 
investicine veikla. Pakilimo laikotarpiu šio sektoriaus produkcijos augimas viršydavo visos 
ekonomikos augimą, o nuosmukio metu šio sektoriaus produkcijos mažėjimas ženkliai 
pranokdavo visos ekonomikos BVP smukimą. 
Galiausiai, ne rinkos paslaugų sektoriaus „produkcijos“ dinamika atspindi vyriausybės 
sprendimus didinti viešąsias išlaidas. Ženklaus ekonomikos augimo laikotarpiu (2000–2007 m.) 
šio sektoriaus „produkcijos“ augimas išliko maždaug 3 proc. zonoje. Todėl šio sektoriaus dalis 
visos ekonomikos BVP sumenko. Ne rinkos paslaugų sektoriaus „produkcijos“ nuosmukis 2009 
m. (- 3,1 proc.) taip pat buvo daug mažesnis nei visos ekonomikos BVP nuosmukis (- 14,8 proc.) 
ir yra kaip anticiklinės politikos pavyzdys.  
Darbo jėgos atsargų kaupimo poveikis, sunkiausiais pastarosios krizės metais, yra daug didesnis 
rinkos paslaugų sektoriuje, lyginant su gamybos sektoriumi (t. y. uždelsiamas darbuotojų 
atleidimas tikintis greito ekonomikos atsigavimo). Todėl gamybos sektoriaus našumas 2009 m. 
sumenko tik 3,2 proc., o rinkos paslaugų sektoriaus našumas krito net 9,8 proc. 
 

4.1. PASAULIO EKONOMIKOS IR FINANSŲ KRIZĖS POVEIKIS EKONOMIKOS SEKTORIAMS IR 

ŪKIO MINISTERIJOS KOMPETENCIJAI PRISKIRTOMS EKONOMIKOS SRITIMS 
 

Ši dalis parengta atsakant į 3 uždavinio vertinimo klausimą „kaip pastaroji ekonomikos ir 
finansų krizė paveikė ŪM kompetencijai priskirtų sektorių būklę ir paveikė jų plėtros 
perspektyvas“.  
Formuojant HERLIT-16 makroekonominio modelio sektorius buvo naudojami statistikos 
nacionalinių sąskaitų duomenys, grįsti 60 ekonominės veiklos rūšių, kadangi tik toks detalumo 
lygis leido sudaryti HERLIT-16 modelio sektorius, pakankamai artimus ŪM administruojamoms 
sritims. Trijų ŪM administruojamų sričių atveju HERLIT-16 modelio sektoriai pakankamai gerai 
atitinka ŪM administruojamas sritis. Turizmo sritis (modelyje žymima „TUR“) atitinka HERLIT-
16 sektorių „Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (MHR)“, energetikos sritis atitinka 
HERLIT-16 sektorių „Elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veikla (EN)“, MTTP 
sritis atitinka HERLIT-16 sektorių „Į mokslinius tyrimus ir technologinę pažangą orientuota 
veikla (MRD)4“. Tuo tarpu VVA sritis yra orientuota į daugelį HERLIT-16 sektorių ir negali būti 
siejama su kuriuo nors vienu HERLIT-16 sektoriumi. VVA sritis iš esmės apima gamybos ir 
rinkos paslaugų sektorius. 
BPV ir užimtumo skaičiaus augimo normą HERLIT-16 sektoriuose 1996-2008 m. laikotarpiu 
vaizduoja Priedas 3 (turizmo, energetikos ir MTTP sritis atitinkantys MHR, EN ir MRD sektoriai 
yra pažymėti kita spalva).  
Atliekamą krizės poveikio vertinimą apsunkina faktas, kad oficialūs statistikos nacionalinių 
sąskaitų duomenys 60 ekonominės veiklos rūšių (pagal EVRK 1.1) pjūviu yra prieinami tik 
laikotarpiui iki 2008 m. Vadinasi, nėra galimybių pateikti krizės poveikio vertinimą HERLIT-16 
sektorių pjūviu, todėl toks vertinimas pateikiamas 31 ekonominės veiklos rūšių pjūviu (BPV ir 
užimtumo duomenis 31 ekonominės veiklos rūšies pjūviu vaizduoja Priedas 4). 
 
MTTP sritis 
ŪM administruojama MTTP sritis atitinka HERLIT-16 sektorių „Į mokslinius tyrimus ir 
technologinę pažangą orientuota veikla (MRD)5“. 
Reikia pažymėti, kad visu laikotarpiu nuo 1995 metų6 HERLIT-16 MRD sektoriaus (MTTP 
srities) raida buvo nepastovi, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad dėl EVRK 1.1 klasifikavimo 

                                                             
4 Šis sektorius taip pat pasižymi ne rinkos paslaugų sektoriaus specifika ir yra iš esmės priklausomas nuo 
viešosios politikos sprendimų ir biudžetinių asignavimų. 
5 Šis sektorius taip pat pasižymi ne rinkos paslaugų sektoriaus specifika ir yra iš esmės priklausomas nuo 
viešosios politikos sprendimų ir biudžetinių asignavimų. 
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sistemos apribojimų šio sektoriaus didžiąją dalį sudaro švietimo veikla, kuriai būdingi viešojo 
sektoriaus elgsenos principai. Kaip minėta, 60 ekonominės veiklos rūšių lygiu nacionalinių 
sąskaitų duomenys yra prieinami tik laikotarpiui iki 2008 m., todėl nėra galimybių tiesiogiai 
analizuoti MTTP sektoriaus ir todėl tenka pereiti prie artimiausio šio sektoriaus atitikmens, 
konkrečiai, švietimo ekonominės veiklos. Švietimo sektoriuje, kaip ir energetikos sektoriuje, 
krizės poveikis BPV buvo švelnesnis nei kituose sektoriuose – švietimo sektoriaus BPV 2009 m. 
sumažėjo tik 1 proc., o 2010 m. – 4,7 proc. Užimtųjų skaičiaus kritimas švietimo sektoriuje taip 
pat buvo neženklus – 2009 m. apie 2 proc. ir 2010 m. apie 1 proc. Tad švietimo sektorius 
pasižymėjo mažiausiu užimtųjų skaičiaus sumažėjimu, lyginant su kitomis ŪM 
administruojamomis sritimis. Tokius mažus pokyčius sektoriuje lemia dominuojantis valstybinis 
elementas šiame sektoriuje, t. y. sektoriaus elgsena atitinka ne rinkos paslaugų (viešojo) 
sektoriaus elgseną, kuri paprastai yra visiškai priklausoma nuo vyriausybės išlaidų politikos, o 
produkcijos apimtis gali kisti, jeigu prireikia panaikinti fiskalinį disbalansą priklausomybė nuo 
politinių sprendimų. 
Nepaisant to, kad pagal EVRK 2 klasifikavimo sistemą nėra skelbiama dauguma HERLIT-16 
modeliui sudaryt reikalingos informacijos, pagal šią sistemą yra paskelbti ekonominės veiklos 
„M72 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla“ BPV duomenys, t. y. galima tiesiogiai įvertinti 
išskirtinai MTTP veikla užsiimančių subjektų kuriamos BVP pokyčius krizės metais. Reikia 
pažymėti, kad krizės poveikis šios veiklos BPV buvo ženklus – 2009 m. stebėtas 9,34 proc. 
nuosmukis, o 2010 m. – dar 15,37 proc. Nei viena kita ekonominė veikla 2010 m. nepatyrė tokio 
nuosmukio7. 2010 m. laikomi ekonomikos atsigavimo metais, todėl toks analizuojamos 
ekonominės veiklos kritimas sietinas su mokslinių tyrimų įstaigų tinklo pertvarkomis. 
Vis dėlto, MTTP veikla plačiai vykdoma ne tik išskirtinai į šią veiklą besiorientuojančiuose 
subjektuose, todėl krizės poveikį MTTP sričiai geriau parodytų bendrų išlaidų MTTP pokytis. 
Nominalia verte bendros išlaidos MTTP 2009 m. sumažėjo 14,05 proc., o 2010 m. – dar 
1,23 proc. Vadinasi, 2010 m. MTTP veiklos apimčių kritimas pradėjo stabilizuotis. Užsitęsęs 
krizės poveikis MTTP veiklai gali būti aiškinamas tuo, kad įmonės, sprendžiant krizės 
padarinius,  ribotus resursus nukreipė į kitas nei MTTP veiklas.  
 
VVA sritis 
ŪM administruojama VVA sritis iš esmės apima gamybos ir rinkos paslaugų subsektorius.  
Tiek gamybos, tiek rinkos paslaugų subsektoriai pasižymi tam tikromis panašiomis savybėmis. 
Tačiau viešosios politikos formuotojai tokiose sparčios modernizacijos procesus patiriančiose 
ekonomikose kaip Lietuva siekia radikaliai pakeisti šių dviejų makro sektorių vidaus struktūrą. 
Priede (Priedas 4) pateikta Lentelė 1 vaizduoja gamybos sektoriaus 14 ekonominių veiklų BPV 
lygį ir augimo normą. Siekiant objektyviai įvertinti pastarosios krizės poveikį gamybos sektoriui, 
pirmiausia būtina susipažinti su šio sektoriaus raida bent jau pastarųjų dešimties metų 
laikotarpiu. Tokią raidą informatyviai apibūdina ekonominių veiklų bendras prieaugis 
(nuosmukis) minėtu dešimties metu laikotarpiu, kuris parodytas lentelėje (Lentelė 5). Kaip 
matyti iš lentelės, dvi ekonominės veiklos yra mažėjančios – tai tekstilės ir tekstilės gaminių 
gamyba bei odos ir odos dirbinių gamyba. Pastaroji ekonominė veikla yra labai maža, be to, 
toliau mažėjanti iki nereikšmingų dydžių. Tuo tarpu tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba yra vis 
dar svarbi ekonominė veikla, turinti vis dar didelį užimtųjų skaičių, siekusį 38 tūkst. 2010 m. 
Didesnį užimtųjų skaičių gamybos sektoriuje turi tik maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba 
(virš 48 tūkst. 2010 m.). Tačiau kitų mažų modernizacijos procesus išgyvenančių ES valstybių 
narių patirtis rodo, kad tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba tokioje ekonomikoje kaip Lietuva 
turi labai ribotą ateitį, nes tokia veikla paprastai perkeliama į labai mažus atlyginimus turinčias 
ekonomikas Azijoje ir Afrikoje. 

                                                                                                                                                                                              
6 1995 m. Lietuvoje, kaip ir kitose 2004 m. į ES įstojusiose Vidurio ir Rytų Europos valstybėse, jau veikė 
„konvergencijos“ procesai. Nuo 1995 m. Lietuvos ekonomika laipsniškai integravosi į ES ir platesnę 
pasaulio prekybos zoną. 
7 Išskyrus veiklą „J58_TO_J60 Leidybinė veikla; kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, 
garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla; programų rengimas ir transliavimas“. 
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Tuo tarpu labai ženkliu BPV prieaugiu 2000–2010 m. laikotarpiu pasižymėjo transporto įrangos 
gamyba (286 proc.), guminių ir plastikinių dirbinių gamyba (253 proc.) bei kita, niekur kitur 
nepriskirta, gamyba (203 proc.). Pirmosios dvi ekonominės veiklos yra mažos, turėjusios po 9 
tūkst. užimtųjų 2010 m. Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba yra didesnė, joje 2010 m. buvo 
užimta daugiau nei 29 tūkst. žmonių. 
Dar penkiose ekonominėse veiklose BPV augimas viršijo apdirbamosios gamybos BPV prieaugį 
2000–2010 m. laikotarpiu, sudariusį 75,1 proc. Tai medienos ir medinių dirbinių gamyba (94,4 
proc.), chemikalų, chemijos produktų ir dirbtinių pluoštų gamyba (141,3 proc.), pagrindinių 
metalų ir metalo gaminių gamyba (134,1 proc.), kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos 
gamyba (110,7 proc.) bei elektrinės ir optinės įrangos gamyba (85,1 proc.). Šios ekonominės 
veiklos patenka į HERLIT-16 makroekonominio modelio sektorius CG (vartojimo prekių 
gamybos veikla), KG (gamybos prekių gamybos veikla), MT (metalų ir metalo gaminių gamybos 
veikla) ir AT (aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų veikla). Šios ekonominės veiklos 
atstovauja pažangiausius Lietuvos apdirbamosios gamybos elementus ir rodo, kad vyksta 
laipsniškas perėjimas prie specializacijos šiose srityse.  
 
Lentelė 5. Gamybos sektoriaus ekonominių veiklų BPV prieaugis (nuosmukis) 2000–2010 m. laikotarpiu 

 
2000 2010 Augimas 

D Apdirbamoji gamyba: HERLIT-5 T sektorius 7853.7 13755.5 75.1 
DA Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba 1809.0 2667.5 47.5 
DB Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba 1426.4 1197.4 -16.1 
DC Odos ir odos dirbinių gamyba 116.0 27.5 -76.3 
DD Medienos ir medinių dirbinių gamyba 524.0 1018.8 94.4 
DE Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir 
spausdinimas 541.9 866.9 60.0 
DF Kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro gamyba - - - 
DG Chemikalų, chemijos produktų ir dirbtinių pluoštų gamyba 456.6 1101.7 141.3 
DH Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba 240.5 849.2 253.1 
DI Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 291.6 402.8 38.1 
DJ Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba 265.3 621.1 134.1 
DK Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba 237.6 500.6 110.7 
DL Elektrinės ir optinės įrangos gamyba 586.2 1085.0 85.1 
DM Transporto įrangos gamyba 211.6 815.9 285.6 
DN Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba 411.6 1246.7 202.9 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

 
Lentelė 6 rodo rinkos paslaugų sektoriaus ekonominių veiklų BPV prieaugį per 10 metų 
laikotarpį. Matyti, kad viena veikla (viešbučiai ir restoranai) yra gana pastovi (2,3 proc. prieaugis 
per dešimtmetį), dvi veiklos pasižymėjo ženkliu augimu (transportas, sandėliavimas ir ryšiai 
(92,1 proc.) ir nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla (81,2 proc.), o likusiose dviejose 
ekonominėse veiklose prieaugis buvo vidutiniškas (didmeninės ir mažmeninės prekybos; 
variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, asmeninių ir namų ūkio reikmenų 
taisymo veikloje – 56,2 proc., o finansinio tarpininkavimo veikloje – 44,6 proc.). 
 
Lentelė 6. Rinkos paslaugų sektoriaus ekonominių veiklų BPV prieaugis (nuosmukis) 2000–2010 m. 
laikotarpiu 

 
2000 2010 Augimas 

G-K plius O ir P rinkos paslaugos: HERLIT-5 M sektorius 18676.0 30984.6 65.9 
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų 
remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 6668.6 10413.0 56.2 
H Viešbučiai ir restoranai 614.8 629.3 2.3 
I Transportas, sandėliavimas ir ryšiai 4972.2 9552.7 92.1 
J Finansinis tarpininkavimas 879.7 1272.4 44.6 
K Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla 4182.4 7579.4 81.2 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 
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Reikia pastebėti, kad didžiąją dalį laikotarpio nuo 1995 metų gamybos ir rinkos paslaugų 
produkcijos augimas buvo panašus. Pastarosios krizės poveikis gamybos ir rinkos paslaugų 
sektoriams 2009 m. buvo panašus – abu sektoriai sumenko panašiu dydžiu (apie 15 proc.). 
Tačiau krizės poveikis rinkos paslaugų sektoriui užsitęsė – 2010 m. rinkos paslaugų atsidavimas 
buvo nežymus (2,4 proc.)., lyginant su 2010 m. stebėtu žymesniu gamybos atsigavimu (8 proc.). 
taip pat reikia pastebėti, kad sunkiausiais pastarosios krizės metais rinkos paslaugų sektoriuje 
pasireiškė daug didesnis darbo jėgos atsargų kaupimo (angl. labour hoarding) poveikis, lyginant 
su gamybos sektoriumi. Kitais žodžiais, reaguodamos į staiga sumažėjusią paklausą, rinkos 
paslaugų sektoriaus įmonės sąlyginai labiau uždelsė atleisti savo darbuotojus, tikėdamosi, kad 
kvalifikuotų darbuotų prireiks atėjus ekonomikos atsigavimui. Dėl didesnio darbo jėgos atsargų 
kaupimo poveikio rinkos paslaugų sektoriaus našumas 2009 m. nukrito net 9,8 proc., lyginant su 
3,2 proc. sudariusiu gamybos sektoriaus našumo kritimu. 
 
Turizmo sritis 
ŪM administruojama turizmo sritis (modelyje žymima „TUR“) atitinka HERLIT-16 sektorių 
„Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (MHR)“. Turizmo sektorius pateko tarp labiausiai 
pastarosios pasaulio ekonomikos ir finansų krizės paveiktų ekonominių veiklų – BPV 2009 m. 
nukrito net 18,3 proc., o 2010 m. – dar 9 proc. Užimtųjų skaičiaus kritimas buvo mažesnis nei 
energetikos sektoriuje, tačiau vis tiek ženklus – 2009 m. užimtųjų skaičius turizmo sektoriuje 
sumenko 10 proc., o 2010 m. – dar 3,7 proc. Dėmesį atkreipia tai, kad turizmo sektoriaus BPV 
kritimas yra gerokai didesnis nei užimtųjų skaičiaus šiame sektoriuje mažėjimas. Statistikos 
duomenų analizės rezultatai rodo, kad tokią situaciją galėjo lemti vidiniai sektoriaus veiksniai, 
susiję su santykinai didesne dispozicija atsiskaitymo ir apskaitos procesuose. 
 
Energetikos sritis 
ŪM administruojama energetikos sritis atitinka HERLIT-16 sektorių „Elektros, dujų, garo 
tiekimo ir oro kondicionavimo veikla (EN)“. Energetikos sektoriaus atveju matoma nepastovi 
užimtųjų skaičiaus dinamika, o tai rodo, kad šis kapitalui imlus sektorius patyrė didelio masto 
restruktūrizavimo procesus ir jis vis dar nėra nusistovėjęs modernizavimo ir veiksmingumo 
požiūriu. Energetikos sektoriuje, kaip ir švietimo sektoriuje, krizės poveikis BPV buvo švelnesnis 
nei, pavyzdžiui, turizmo sektoriuje – energetikos sektoriaus BPV 2009 m. iš esmės nepasikeitė 
(padidėjo 0,1 proc., lyginant su 2008 m.), o 2010 m. sumenko 4,8 proc. Tuo tarpu užimtųjų 
skaičiaus kritimas energetikos sektoriuje 2009 m. sudarė net 12,3 proc. ir prilygo užimtųjų 
skaičiaus sumažėjimui apdirbamosios gamybos veikloje. 2010 m. užimtųjų duomenys nebėra 
skelbiami EVRK 1.1 pjūviu, todėl užimtųjų skaičiaus pokytį 2010 m. tenka vertinti pasitelkiant 
artimiausią energetikos sektoriaus atitikmenį pagal EVRK 2, konkrečiai, ekonominę veiklą D 
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, kurioje užimtųjų skaičius papildomai 
sumenko net 17,8 proc. (EVRK 2 dvidešimt dviejų ekonominės veiklos rūšių pjūviu 2010 m. 
užimtųjų skaičiaus labiau sumažėjo tik statyboje – minus 23,9 proc.). Tad energetikos sektorius 
pasižymėjo didžiausiu užimtųjų skaičiaus sumažėjimu, lyginant su kitomis ŪM 
administruojamomis sritimis.  
Apibendrinant, Energetikos sektoriaus BPV elgsena sunkiausiais pastarosios krizės metais rodo, 
kad šiam sektoriui didesnį poveikį turėjo ne pastaroji krizė, o toliau vykdomi restruktūrizavimo 
procesai.  
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4.2.  LIETUVOS EKONOMIKOS IR EKONOMIKOS SRIČIŲ PLĖTROS PERSPEKTYVOS 
 

4.2.1. Ekonomikos pradinio scenarijaus iki 2020 m. sudarymo principai 
HERLIT-16 naudojama vidutinės trukmės laikotarpio prognozavimo metodologija. 
Siekdami atsakyti į pagrindinius vertinimo klausimus vertintojai sukūrė specialiai Lietuvai skirtą 
makroekonominį modelį HERLIT-16. Siekiant atlikti vertinimo veiklas, HERLIT-16 modeliu buvo 
parengtas Lietuvos ekonomikos pradinis scenarijus ir makroekonominių rodiklių prognozės. 
Pateikiant Lietuvos ekonomikos pradinį scenarijų ir makroekonominių rodiklių prognozes, 
svarbu apibrėžti skirtumą tarp „prognozės“ ir „ projekcijos“. 
Projekcija – modelio simuliavimas, kuomet įvedamos tam tikrų išorinių kintamųjų projekcijos ir 
gaunami rezultatai visiems vidiniams kintamiesiems. 
Prognozė – projekcija įgauna prognozės charakteristikas, kai išorinių kintamųjų prielaidos 
(pasauliniai trendai, vidinės politikos tendencijos) paruošiamos atsižvelgiant į nacionalinių ir 
tarptautinių ekspertų atliktas analizes, o pradinės modelio projekcijos pritaikomos prie 
papildomos informacijos, esančios už modelio ribų. 
Rengiant projekcijas buvo naudojami tokie duomenys: 

 Išoriniai kintamieji. HERLIT-16 modelyje naudojama 20 išorinių kintamųjų, kurie 
atspindi pasaulio ekonomikos augimą, išorines kainas ir Jungtinės Karalystės nedarbo 
lygį); 

 Vidiniai (politikos) kintamieji (užimtumas viešajame sektoriuje, kiti viešojo sektoriaus 
realaus vartojimo bei viešųjų išlaidų elementai, mokesčių tarifai, lito ir euro keitimo 
kursas); 

 Kiti egzogeniniai kintamieji, skirstomi į dvi pagrindines kategorijas – prekybos svorių 
kategoriją ir kitų kintamųjų kategoriją. 

HERLIT-16 modelyje yra naudojami ir laiko trendai, tačiau nebūtų teisinga istorinių duomenų 
pagrindu išlygintas augimo normas taikyti rengiant ateities projekcijas. Todėl vadovaujamasi 
prielaidomis dėl ateities krypčių, susijusių su: 

 Hicks neutraliu techniniu progresu; 
 Žemės ūkio našumo augimu, užimtumu, kapitalo ir produkcijos santykiu; 
 Darbo jėgos dalyvavimo norma; 
 Sektorių produkcijos augimo trendu ir pan. 

 

4.2.2. Lietuvos ekonomikos pradinis scenarijus 2006–2020 m. laikotarpiui 
Toliau bus apibrėžiamos pagrindinės HERLIT-16 modeliu gautos pradinio scenarijaus 
projekcijos charakteristikos. Scenarijaus sudarymo metu istoriniai duomenys apėmė laikotarpį 
nuo 1995 m. iki 2008 m. Taip pat reikėtų pažymėti, kad vertinimo ataskaitos rengimo 
baigiamųjų darbų metu pasirodė prastesnės pasaulinės ekonomikos atsigavimo prognozės, todėl 
egzistuoja tikimybė, kad Lietuvos ekonomikos atsigavimas bus lėtesnis nei rodo mūsų 
projekcija. 
Lentelė 7 vaizduoja agreguoto BVP augimą palyginamosiomis kainomis.  

Lentelė 8 ir vaizduoja agreguoto BVP (GDPM) augimą, taip pat išskiriant pagrindinius 
sektorinius BVP komponentus: gamyba (OT), statyba (OBC), kasybos ir karjerų eksploatavimo, 
elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos, rinkos paslaugų sektorius (OM), 
žemės ūkis (OA) ir kitos ekonominės veiklos sektorius (OOE). 2006–2008 m. duomenų eilutės 
yra pažymėtos fonu, pabrėžiant, kad tai yra faktiniai istoriniai duomenys, įtraukti į modelio 
duomenų bazę. 2009–2010 m. duomenų laiko eilutės taip pat pažymėtos fonu, kadangi 
egzistuoja pakankamai geri duomenys apie šių pastarųjų metų rezultatus. 2011–2020 m. 
eilutėse pateikiama projekcija, gauta iš HERLIT-16 modelio simuliacijų. 
Remiantis dabartinėmis pasaulio ekonomikos atsigavimo prognozėmis, Lietuvos BVP augimo 
tempas 2011 m. sudarys apie 2,5 proc., o laikotarpiu iki 2020 m. – tarp 3,5 ir 5 proc. kasmet. Tai 
aukštas augimo tempas, lyginant su labiau pažengusių ir brandžių ES valstybių narių 
ekonomikomis, o taip pat toks augimo tempas yra didesnis, lyginant su senesnėmis 
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periferinėmis ekonomikomis, tokiomis kaip Airija, Portugalija ir Graikija. Nepaisant to, Lietuva 
2020 m. vis dar liktų daug žemiau ES valstybių BVP vienam gyventojui vidurkio, net jei 
konvergencijos srityje būtų padaryta didelė pažanga. 
Atskirų ekonomikos sektorių augimo tempai skiriasi. Vykstant pokyčiams ir modernizacijai, 
žemės ūkis išlaiko stabilų augimo tempą. Gamybos augimas yra labai ženklus, nes šiame 
sektoriuje prasideda specializacija, naujų gamybos technologijų diegimas, o sektorius gauna 
didelę naudą iš tolimesnio skverbimosi į Europos bendrąją rinką. Greta šių sektorių atsigavimo 
taip pat atsigauna ir rinkos paslaugų sektorius, bet šio sektoriaus ilgalaikio augimo norma yra 
mažesnė, lyginant su gamybos sektoriumi. Du sektoriai, susiję su statybos veikla – statyba (BC) 
bei kasyba ir karjerų eksploatavimas (MQ) – ir toliau išlieka stagnacijos būsenoje, lyginant su 
2008 m. pasibaigusiu masinių statybų bumu. Tačiau čia kalbama apie pradinį scenarijų, kuriame 
neatsispindi didelės ES struktūrinės paramos injekcijos į fizinės infrastruktūros gerinimą, kurios 
patenka į kitų ministerijų atsakomybės sritį. Galiausiai, labai kuklus ne rinkos paslaugų 
produkcijos augimas yra sąlygotas daromos prielaidos, kad vidutinės trukmės laikotarpiu 
Lietuvoje ir toliau egzistuos fiskaliniai apribojimai. 
 

Lentelė 7. Agreguoto BVP augimo norma 
Metai Agreguoto BVP 

augimo norma 
2006 8.41 

2007 11.16 

2008 2.67 

2009 -15.72 

2010 -0.89 

2011 2.58 

2012 3.46 

2013 3.78 

2014 4.09 

2015 4.22 

2016 4.43 

2017 4.63 

2018 4.83 

2019 5.04 

2020 5.24 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 modelio rezultatais 

 
Lentelė 8. BVP ir atskirų sektorių BPV augimo normų pradinis scenarijus 

Metai BVP 
Gamybos 
BPV (OT ) 

Statybos 
BPV 

(OBC) 

Kasybos 
BPV 

(OMQ) 

Energetikos 
BPV (OEN) 

Rinkos 
paslaugų 

BPV 
(OM) 

Žemės 
ūkio (OA) 

Ne 
rinkos 

paslaugų 
BPV(OG) 

Kitos ek. 
veiklos 

BPV 
(OOE) 

2006 8.19 12.12 20.95 -1.96 0.20 8.34 -10.51 4.74 1.58 

2007 10.57 8.36 21.43 -1.55 1.51 11.80 13.28 3.77 7.59 

2008 2.48 -1.26 0.83 -8.14 -0.58 4.36 3.05 3.55 3.00 

2009 -15.88 -11.47 -52.00 -35.53 -20.44 -15.82 6.94 -4.24 4.90 

2010 -0.75 2.94 -15.98 -14.96 -2.58 -1.56 3.77 0.26 4.90 

2011 2.67 7.32 -3.29 -6.25 0.78 1.93 0.68 0.27 4.90 

2012 3.41 6.90 -1.23 -4.25 1.51 3.22 0.68 0.27 4.90 

2013 3.72 7.17 -0.79 -3.82 1.81 3.55 0.68 0.27 4.90 

2014 4.06 7.50 -0.70 -3.74 2.15 3.61 3.77 0.27 4.90 

2015 4.19 7.55 -0.61 -3.66 2.28 3.73 3.77 0.27 4.90 

2016 4.39 7.61 -0.35 -3.40 2.47 3.95 3.77 0.28 4.90 

2017 4.57 7.65 -0.09 -3.15 2.65 4.17 3.77 0.28 4.90 

2018 4.76 7.69 0.19 -2.88 2.84 4.40 3.77 0.28 4.90 

2019 4.95 7.71 0.48 -2.59 3.02 4.65 3.77 0.28 4.90 

2020 5.14 7.72 0.79 -2.30 3.21 4.91 3.77 0.28 4.90 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 modelio rezultatais 

 
 



26 

 

Lentelė 9 vaizduoja sektorių produktyvumo augimo tempus. Šie tempai atspindi techninės 
pažangos normų reikšmes gamybos funkcijose bei šių normų pokyčius pasibaigus istoriniams 
duomenims. Mes numatome, kad našumo augimas išliks ženklus gamybos sektoriuje (tarp 5 ir 6 
proc.), nors ir bus mažesnis už pastarąjį dešimtmetį stebėtus labai aukštus augimo tempus. 
Kitaip tariant, Lietuvos gamybos sektoriuje tęsis sparti restruktūrizacija ir modernizacija. 
Našumo augimas rinkos paslaugų sektoriuje taip pat bus didelis, tačiau šiek tiek mažesnis nei 
ankstesniais dešimtmečiais. Abiejuose šiuose sektoriuose (gamybos ir rinkos paslaugų 
sektoriuose) vis dar yra reikalingos tolimesnės transformacijos, kad Lietuva galėtų sėkmingai 
konkuruoti Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje bei platesnėse pasaulio ekonomikos rinkose. 
 
Lentelė 9. Atskirų sektorių našumo augimo pradinis scenarijus 

Metai Visa 
ekonomika 

Gamyba Statyba Kasyba Energetika Rinkos 
paslaugos 

Žemės 
ūkis 

2006 6.29 13.27 7.36 -24.76 -9.08 2.69 -0.68 

2007 7.46 6.03 4.71 -20.12 5.92 6.16 31.94 

2008 3.22 -2.57 3.33 21.71 -2.00 -1.33 35.17 

2009 -8.49 -5.73 -29.88 -10.29 -9.90 -10.56 6.94 

2010 2.04 5.01 0.72 -3.20 1.75 0.21 6.94 

2011 2.89 5.49 1.27 -1.03 2.66 1.53 6.94 

2012 3.06 5.71 1.22 -0.50 3.00 1.79 6.94 

2013 3.10 5.73 1.21 -0.42 3.14 1.82 6.94 

2014 3.05 5.73 1.19 -0.47 3.05 1.77 6.94 

2015 3.08 5.70 1.18 -0.49 3.05 1.77 6.94 

2016 3.11 5.68 1.17 -0.46 3.08 1.78 6.94 

2017 3.14 5.66 1.16 -0.42 3.11 1.80 6.94 

2018 3.16 5.64 1.14 -0.37 3.14 1.81 6.94 

2019 3.18 5.61 1.13 -0.31 3.17 1.83 6.94 

2020 3.20 5.59 1.11 -0.25 3.20 1.85 6.94 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 modelio rezultatais 

 

Lentelė 10 vaizduoja nedarbo lygio (UR) projekcijas. Matome, kad nedarbo lygis pamažu mažėja 
lyginant su aukščiausiuoju nedarbo lygio tašku 2010 m., sudariusiu virš 14 proc. darbo jėgos. Yra 
keletas tokio lėto nedarbo lygio mažėjimo priežasčių. Pirma, ES darbo rinkos, kurios anksčiau 
pritraukė didelius emigrantų iš Lietuvos srautus, pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė ir Airija, pačios 
patiria nebūdingai aukštą nedarbo lygį. Antra, nors Lietuvos ekonomika turėtų gana sparčiai 
atsigauti po recesijos, šis atsigavimas bus lydimas didelio našumo augimo, todėl mažės darbo 
jėgos (ypač nekvalifikuotos darbo jėgos) paklausa. Šį procesą vaizduoja Lentelė 11, kurioje 
pateikiama bendro užimtumo (L) projekcija bei užimtumo projekcijos aštuoniuose HERLIT-16 
modelio sektoriuose (apdirbamojoje gamyboje (LT), statyboje (LBC), kasyboje ir karjerų 
eksploatavime (LMQ), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veikloje (LEN), rinkos 
paslaugose (LM), žemės ūkyje (LA), viešojo sektoriaus veikloje (LG) ir kitoje ekonominėje 
veikloje (LOE). Našumo augimas lemia, kaip augs užimtumas lyginant su produkcijos augimu. 
 
Lentelė 10. Nedarbo lygis, proc. nuo darbo jėgos 

Metai 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nedarbo 
lygis 

6.01 4.56 6.3 12.93 14.38 13.61 12.34 12.41 12.14 11.78 11.27 10.63 9.83 8.88 7.76 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 modelio rezultatais 
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Lentelė 11. Užimtumo augimo tempų (proc.) ir užimtumo lygio (tūkst. užimtųjų) atskiruose sektoriuose pradinis scenarijus 

Metai 
Užimtu

mo 
pokytis 

Užimtu
mas 

Užimtu
mo 

pokytis 
gamyb

oje 

Užimtu
mas 

gamybo
je 

Užimtu
mo 

pokytis 
statybo

je 

Užimtu
mas 

statyboj
e 

Užimtu
mo 

pokytis 
kasyboj

e 

Užimtu
mas 

kasyboj
e 

Užimtum
o pokytis 
energeti

koje 

Užimtum
as 

energeti
koje 

Užimtu
mo 

pokytis 
rinkos 

paslaug
ose 

Užimtu
mas 

rinkos 
paslaug

ose 

Užimtu
mo 

pokytis 
žemės 
ūkyje 

Užimtu
mas 

žemės 
ūkyje 

Užimtu
mo 

pokytis 
ne 

rinkos 
paslaug

ose 

Užimtu
mas ne 
rinkos 

paslaug
ose 

Užimtu
mo 

pokytis 
kitose 

ek. 
veiklos

e 

Užimtu
mas 

kitose 
ek. 

veiklose 

2006 1.79 1482.10 -1.01 263.60 12.66 145.90 30.30 4.30 10.20 21.60 5.50 611.80 -9.90 183.80 0.00 197.80 -4.14 53.30 

2007 2.89 1525.00 2.20 269.40 15.97 169.20 23.26 5.30 -4.17 20.70 5.31 644.30 -14.15 157.80 1.16 200.10 9.19 58.20 

2008 -0.72 1514.00 1.34 273.00 -2.42 165.10 -24.53 4.00 1.45 21.00 5.77 681.50 -23.76 120.30 -4.40 191.30 -0.69 57.80 

2009 -8.07 1391.76 -6.09 256.37 -31.54 113.03 -28.13 2.87 -11.70 18.54 -5.89 641.37 0.00 120.30 -6.00 179.82 2.86 59.45 

2010 -2.74 1353.62 -1.98 251.31 -16.58 94.29 -12.15 2.53 -4.25 17.76 -1.77 630.04 -2.97 116.72 0.00 179.82 2.86 61.15 

2011 -0.22 1350.69 1.73 255.67 -4.50 90.05 -5.27 2.39 -1.83 17.43 0.40 632.55 -5.86 109.89 0.00 179.82 2.86 62.90 

2012 0.34 1355.29 1.13 258.55 -2.42 87.87 -3.77 2.30 -1.45 17.18 1.40 641.43 -5.86 103.45 0.00 179.82 2.86 64.69 

2013 0.60 1363.45 1.36 262.05 -1.97 86.14 -3.42 2.22 -1.29 16.96 1.70 652.32 -5.86 97.40 0.00 179.82 2.86 66.54 

2014 0.98 1376.79 1.68 266.45 -1.87 84.53 -3.29 2.15 -0.88 16.81 1.81 664.10 -2.97 94.50 0.00 179.82 2.86 68.44 

2015 1.08 1391.68 1.75 271.10 -1.78 83.02 -3.18 2.08 -0.75 16.68 1.92 676.88 -2.97 91.69 0.00 179.82 2.86 70.40 

2016 1.24 1408.88 1.82 276.04 -1.50 81.78 -2.96 2.02 -0.60 16.58 2.12 691.26 -2.97 88.97 0.00 179.82 2.86 72.41 

2017 1.39 1428.47 1.88 281.25 -1.23 80.77 -2.74 1.96 -0.44 16.51 2.33 707.36 -2.97 86.32 0.00 179.82 2.86 74.47 

2018 1.55 1450.62 1.94 286.70 -0.94 80.01 -2.52 1.92 -0.29 16.46 2.54 725.34 -2.97 83.76 0.00 179.82 2.86 76.60 

2019 1.72 1475.50 1.99 292.39 -0.64 79.51 -2.29 1.87 -0.14 16.44 2.77 745.41 -2.97 81.27 0.00 179.82 2.86 78.79 

2020 1.89 1503.34 2.02 298.31 -0.31 79.26 -2.05 1.83 0.02 16.44 3.00 767.78 -2.97 78.85 0.00 179.82 2.86 81.04 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 modelio rezultatais 
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Lentelė 12 vaizduoja privataus ir viešojo vartojimo bei agreguotų investicijų projekcijas. Namų ūkių 
vartojimo ir bendrų investicijų atveju projektuojamas augimas paprasčiausiai atspindi ekonomikos 
pasiūlos pusės atsigavimą. Kitaip tariant, toks augimas jokiu būdu neturėtų būti laikomas vidaus 
paklausos atsigavimu, sąlygojamu vartojimo ir investicijų atsigavimo. Toks aiškinimas būtų 
neteisingas mažos, atviros, tarptautiniu mastu prekiaujančios ekonomikos, tokios kaip Lietuva, atveju. 
Teisingas aiškinimas būtų toks, kad ekonomikos gamybos pusės atsigavimas, sąlygojamas pasaulio 
ekonomikos paklausos ir augančio Lietuvos tarptautinio konkurencingumo, sukuria vidaus pajamų 
augimą, dėl kurio savo ruožtu auga vidaus paklausa. 
 
Lentelė 12. Pagrindinių išlaidų komponentų augimo pradinis scenarijus 

Metai Namų ūkių 
individualaus 

vartojimo 
išlaidos 
(pokytis 

proc.) 

Visuminis 
pagrindinis 

kapitalas  
(pokytis 

proc.) 

Viešasis 
vartojimas 

(pokytis 
proc.) 

2006 10.61 18.34 3.73 

2007 12.05 20.59 3.20 

2008 3.57 -3.89 7.86 

2009 -14.54 -19.44 -2.21 

2010 -1.91 -8.40 0.00 

2011 1.96 0.98 0.00 

2012 3.83 3.13 0.00 

2013 4.25 3.59 0.00 

2014 4.28 3.68 0.00 

2015 4.43 3.77 0.00 

2016 4.71 4.05 0.00 

2017 5.01 4.32 0.00 

2018 5.31 4.61 0.00 

2019 5.63 4.91 0.00 

2020 5.96 5.24 0.00 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 modelio rezultatais 

 
Lentelė 13 vaizduoja pradinio scenarijaus vidinę infliacinę aplinką. Ši Lietuvos ekonomikos vidinė 
infliacinė aplinka yra pagrįsta darytomis prielaidomis dėl pasaulinės infliacinės aplinkos. 
 
Lentelė 13. Prognozuojama infliacinė aplinka 

Metai Vidutinis 
metinis 

vieno 
darbuotojo 

darbo 
užmokestis 

(pokytis 
proc.) 

Namų ūkių 
individualaus 

vartojimo 
išlaidų 

defliatorius 

Bendrosios 
pridėtinės 

vertės 
defliatorius 

(gamyba) 

Bendrosios 
pridėtinės 

vertės 
defliatorius 
(paslaugos) 

Bendrosios 
pridėtinės 

vertės 
defliatorius 

(visa 
ekonomika) 

Vienetinės 
darbo 

sąnaudos 
(pokytis 

proc.) 

2006 14.64 4.02 1.12 6.69 6.54 1.81 

2007 9.22 6.42 7.63 8.19 8.33 1.91 

2008 10.36 9.69 7.38 9.74 9.58 11.38 

2009 -8.34 2.30 0.88 5.34 2.60 -2.84 

2010 -0.74 1.37 0.14 1.02 0.75 -5.54 

2011 6.23 2.31 1.86 3.00 2.62 0.65 

2012 9.90 3.60 2.69 5.79 5.22 3.92 

2013 9.32 3.70 2.53 6.16 5.43 3.35 

2014 8.09 3.34 2.22 5.47 4.70 2.20 

2015 8.34 3.30 2.28 5.37 4.61 2.47 

2016 8.55 3.35 2.32 5.51 4.72 2.68 

2017 8.81 3.41 2.37 5.67 4.84 2.95 

2018 9.09 3.48 2.43 5.85 4.98 3.23 

2019 9.39 3.56 2.49 6.04 5.14 3.54 

2020 9.72 3.65 2.56 6.25 5.32 3.88 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 modelio rezultatais 
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Aukštas darbo užmokesčio (WT) augimo tempas atspindi aukštą našumo augimo tempą bei faktą, kad 
galiausiai ženkli našumo prieaugio dalis virsta aukštesnėmis pajamomis8. Vienetinių darbo kaštų 
(ULCT) augimas yra mažesnis, o tai atspindi našumo augimą. Vis dėlto, konkurencinis pranašumas 
kaštų prasme šiek tiek sumažėja. 
Lentelė 14 rodo namų ūkių santaupų normą (SAVRAT) ir du pagrindinius ekonominius balansus: 
biudžeto deficitą (GBORR) ir grynąjį prekybos balansą (NTSVR), kurie abu yra išreikšti proc. nuo BVP. 
Matome, kad santaupų norma padidėja nuo žemo, maždaug 7 proc. sudarančio lygio 2010 m. iki 12 
proc. 2020 m. Projektuojamas ekonomikos atsigavimas, kartu su gana drastiška prielaida, kad realios 
valdžios sektoriaus išlaidos augs nežymiai arba apskritai neaugs, atsispindi laipsnišką viešųjų finansų 
judėjimą subalansavimo link iki 2020 m. Tuo tarpu ekonomikos gamybinės bazės gerėjimas, ypač 
gamybos sektoriuje, atsispindi paraleliniame judėjime link subalansuotos prekybos. 
 
Lentelė 14. Santaupų norma ir ekonominiai balansai – biudžeto deficitas ir grynasis prekybos balansas 

Metai Namų ūkių 
santaupų 

norma, proc. 
nuo 

disponuojamų 
pajamų 

Biudžeto 
deficitas, 
proc. nuo 

BVP 

Grynasis 
prekybos 
balansas, 
proc. nuo 

BVP 

2006 6.75 0.45 -10.22 

2007 6.84 1.02 -13.48 

2008 9.62 3.29 -11.46 

2009 7.58 4.13 -10.82 

2010 7.30 4.54 -8.70 

2011 7.58 4.32 -8.02 

2012 8.10 3.91 -7.33 

2013 8.66 3.30 -6.45 

2014 9.19 2.59 -5.47 

2015 9.70 1.88 -4.56 

2016 10.23 1.15 -3.66 

2017 10.75 0.40 -2.78 

2018 11.26 -0.37 -1.92 

2019 11.78 -1.17 -1.07 

2020 12.28 -1.99 -0.24 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 modelio rezultatais 

 
Baigiamosios pastabos dėl pradinio scenarijaus sudarymo 
Pradinis scenarijus, gautas naudojant HERLIT-16 modelį, yra iš esmės suderintas su kitomis 
prieinamomis Lietuvos ekonomikos prognozėmis 2011 m. ir 2012 m. laikotarpiui. Reikia pabrėžti, kad 
modeliai gali būti naudojami rengiant vidutinės trukmės prognozes tik darant subjektyvias prielaidas, 
susijusias su pasaulio ekonomika ir vidaus politika. Tokios prognozės niekada nėra naudojamos savo 
„gryna“ forma, jos yra keičiamos post hoc remiantis subjektyviu vertinimu ir patirtimi. Tokie modeliai 
kaip HERLIT-16 tarnauja kaip esminė apskaitos ir ekonominė sistema, kurioje galima formuluoti ir 
vertinti prognozes. Neturint tokios sistemos yra sunku, jei apskritai įmanoma, rengti realistines 
vidutinės trukmės prognozes. Tačiau net ir tokios sistemos naudojimas nesuteikia absoliučių garantijų, 
kad prognozės pasitvirtins. 

  

                                                             
8 Jei Lietuvos politikams būtų pavykę nukreipti didesnę našumo prieaugio dalį į pelnus ir tolimesnes investicijas, 
o ne į darbo užmokestį ir vartojimą, greičiausiai turėtume greitesnio augimo scenarijų. Tačiau mes toliau 
laikomės prielaidos, kad ženkli našumo prieaugio dalis virsta aukštesnėmis pajamomis, kaip tai vyko praėjusiu 
dešimtmečiu. 
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5. VERTINIMAS PAGAL TINKAMUMO KRITERIJŲ 
5.1. ŪKIO MINISTERIJOS MTTP ADMINISTRUOJAMOS SRITIES INVESTICIJŲ TINKAMUMAS 

 
Intervencijos logika 
Ūkio ministerijos MTTP administruojamos srities priemonės įgyvendinamos pagal  Ekonomikos 
augimo veiksmų programą. EAVP vizija atitinka Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje 
numatytą bendrąjį ekonominės strategijos tikslą – mažinti šalies ekonominio išsivystymo lygio 
atsilikimą nuo ES šalių vidurkio. Šiuo pagrindu suformuotas strateginis EAVP veiksmų programos 
tikslas – spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu, siekiant sumažinti Lietuvos ir ES vidurkio 
išsivystymo netolygumus. 
Ūkio ministerijos MTTP administruojamos srities priemonės prisideda prie I EAVP prioriteto „Ūkio 
konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“, kurio 
pagrindinis tikslas – „Didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“. Tikslui pasiekti I 
prioriteto rėmuose numatyta įgyvendinti 4 uždavinius, iš kurių du uždaviniai yra priskirti Ūkio 
ministerijos kompetencijai: 
1. Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę (ŠMM); 
2. Padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms (ŠMM); 
3. Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje (ŪM); 
4. Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP 
srityje (ŪM). 
Trečias ir ketvirtas uždaviniai įgyvendinami pasitelkiant 9 MTTP srities priemones. Žemiau 
pateiktame intervencijos logikos medyje paryškinamos priemonės, kurioms skirtas didesnis 
finansavimas (tamsesnė  mėlyna spalva žymi didesnį finansavimą). 
 

Tikslas: Mažinti šalies ekonominio išsivystymo lygio atsilikimą nuo ES 
šalių vidurkio

Tikslas – spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu, siekiant sumažinti 
Lietuvos ir ES vidurkio išsivystymo netolygumus.

Tikslas - Didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį

Lisabonos strategijos 
įgyvendinimo programa 

Ekonomikos augimo 
veiksmų programa
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Pav. 2 MTTP administruojamos srities intervencijos logika (Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis EAVP, EAVP 
priedu ir priemonių PFSA) 

 
Tinkamumas socialinės-ekonominės situacijos kontekste 
Ekonomikos augimo veiksmų programoje identifikuotos pagrindinės MTTP srities problemos ir 
silpnybės, kurių pagrindu buvo formuojama intervencijos logika srityje: 
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- Žemas įmonių konkurencingumas, nulemtas menkos įmonių inovacinės veiklos; 
- Žemas įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą lygis; 
- Viešojo tyrimų sektoriaus MTTP tematika ir rezultatai neatitinka ūkio poreikių; 
- Įmonių investicijos daugiausiai nukreipiamos į įrangos modernizavimą ir nesukuria ilgalaikio 

konkurencingumo potencialo. 
Remiantis esamos situacijos analize ir ekspertų nuomone, pagrindinės, planavimo etape 
identifikuotos, verslo ir mokslo sektorių problemos ar silpnybės išliko ir periodo viduryje. Remiantis 
paskutiniais statistikos duomenimis, įmonių investicijos į MTTP praktiškai išliko tame pačiame 
lygmenyje kaip ir ikiprograminiame periode. 
 

 
Pav. 3 Išlaidų MTTP lygis Lietuvoje 2004–2009 m., proc. nuo BVP 

 
Planuojant EAVP ir nacionalinius strateginius dokumentus MTTP ir inovacijų srityje buvo 
atsižvelgiama į Lietuvos MTTP ir inovacijų sistemos rodiklius pagal Suminį inovatyvumo indeksą 
(Summary Innovation Index). Remiantis paskutiniais suminio inovacijų indekso duomenimis, Lietuvos 
indeksas yra pakankamai žemas ir reikšmingai atsilieka nuo ES vidurkio. Lietuvos atsilikimas šioje 
srityje tik išryškėjo, pakoregavus indekso skaičiavimo metodiką9. Šiuo metu Lietuvos indeksas yra 
vienas žemiausių ES ir jo vidutinis penkių metų augimo tempas buvo neigiamas. Atitinkamai Lietuvos 
įverčio atsilikimas nuo ES vidurkio didėja. 
 
Lentelė 15. Inovatyvumo vertinimas pagal suminį inovatyvumo indeksą (SII)10 
Šalis/metai 2006 2007 2008 2009 2010 

Lietuva 0,244 0,259 0,230 0,241 0,227 

ES vidurkis 0,505 0,518 0,517 0,515 0,516 

 
Apibendrinti socialiniai-ekonominiai MTTP srities rodikliai indikuoja, kad MTTP sritis susiduria su 
tomis pačiomis problemomis ir iššūkiais kaip ir programavimo etape. Dėl vėlyvos Ūkio ministerijos 
priemonių įgyvendinimo pradžios mažai tikėtina, kad įgyvendinamų priemonių poveikis pasireiškė iki 
2010 m. MTTP srities intervencija iš esmės nukreipta gerinti verslo investicijų į MTTP rodiklius bei 
stiprinti MTTP ir inovacijų sistemos paklausos pusę, ir stiprinti įmonių inovacinį potencialą, todėl 
intervencija šiuo požiūriu yra tinkama. 
 
 
 

                                                             
9 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions „Europe 2020: Flagship Initiative Innovation Union“, 
COM(2010) 546 
10 Remiantis Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT) 
ataskaita “Innovation Union Scoreboard 2010”, 2011 
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Tinkamumas ES ir Lietuvos strateginių dokumentų kontekste 
Lisabonos strategijos tiesioginė tąsa – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 
2020“11. Strategija iš esmės nekeičia esminių Lisabonos strategijos nuostatų, tik dar labiau jas 
sukonkretina ir labiau akcentuoja konkrečius instrumentus, kurie turėtų būti naudojami siekiant šių 
tikslų. Strategijoje „Europa 2020“ išskirti prioritetai: 

 Pažangus augimas – žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio vystymas. 
 Tvarus augimas – tausiau išteklius naudojančio, ekologiškesnio ir konkurencingesnio ūkio 

skatinimas. 
 Integracinis augimas – didelio užimtumo ūkio, kuriame užtikrinta ekonominė, socialinė ir 

teritorinė sanglauda, skatinimas. 
Vertinant, kaip įgyvendinama strategijos „Europa 2020“ vizija, iškelti penki kiekybiniai tikslai visos 
Europos mastu. Vienas jų – investicijos (viešos ir privačios) į MTTP turėtų sudaryti 3 proc. nuo BVP. 
Šis siekis nacionaliniu lygiu gali būti koreguojamas, priklausomai nuo esamų aplinkybių. Lietuvos 
Nacionalinėje reformų darbotvarkėje12 numatyta, kad 2020 m. Lietuvos investicijos į MTTP turėtų 
išaugti iki 1,9 proc. nuo BVP. 
Siekis paskatinti viešas ir privačias investicijas į MTTP, „Europa 2020“ strategijoje vienareikšmiškai 
siejamas su poreikiu ūkio vystymąsi grįsti žiniomis ir inovacijomis. Strategijos antriniame 
pavyzdiniame dokumente dėl inovacijų plėtros iki 2020 m. „Inovacijų sąjunga“13, keliamas tikslas 
perorientuoti MTTP ir inovacijų politiką ir sutelkti dėmesį į tokius mūsų visuomenei svarbius 
uždavinius kaip klimato kaita, energetika, tausiai naudojami ištekliai, sveikata ir demografiniai 
pokyčiai bei sustiprinti kiekvieną inovacijų grandinės dalį – nuo fundamentinių mokslinių tyrimų iki 
komercializavimo. 
Inovacijų sąjungos iniciatyvos ir kituose ES strateginiuose dokumentuose akcentuojamas nuoseklus 
inovacijų grandinės funkcionavimas, užtikrinantis idėjų patekimą į rinką. Pabrėžiama finansavimo 
sąlygų lengvinimo inovatyvioms įmonėms svarba. Rizikos kapitalo investicijos Europoje yra per mažos 
ir nepakankamos, norint pasiekti 3 proc. investicijų į MTTP ribą. Bankai niekada nebuvo linkę skolinti 
inovatyvioms įmonėms, o pastaroji finansinė krizė šią situaciją dar labiau pablogino. 
Svarbu užtikrinti taip vadinamąją „penktąją laisvę“ – laisvą inovatyvių idėjų judėjimą. Tam reikalingi 
įvairaus pobūdžio tinklai, kuriuose visos suinteresuotos pusės galėtų veikti lygiais pagrindais. Bene 
efektyviausias instrumentas, tiek virtualiai, tiek ir fiziškai į idėjų mainus įtraukiantis dideles įmones, 
mažas įmones, universitetus, mokslo centrus, mokslininkų ir praktikų bendruomenes, yra klasteriai ar 
panašaus tipo junginiai. Žinių perdavimo (taip pat ir tarptautiniu mastu) tarp verslo ir mokslo 
intensyvinimas ir atitinkamų mechanizmų stiprinimas išlieka vienu iš prioritetinių ES tikslų. Be to, 
svarbu politikos priemonėmis remti įvairaus pobūdžio inovacijas, neapsiribojant tik technologinėmis. 
Pvz., kultūrinės ar kūrybinės industrijos gali užtikrinti greitą augimą, paremtą esamomis 
technologijomis, tačiau kuriant inovatyvias paslaugas. 
Mokslo ir verslo bendradarbiavimo stiprinimas yra vienas iš esminių „Europa 2020“ strategijos tikslų. 
Mokslo, studijų ir inovacijų politika ir ją įgyvendinančios programos turėtų būti planuojamos visų 
susijusių viešosios politikos subjektų, „žinių trikampio“ dalyvių bendrai, taip pat įtraukiant galimus 
naudos gavėjus, kurie padėtų padidinti planuojamų priemonių vertę visuomenės ir ekonomikos 
poreikių atžvilgiu. Pabrėžiama, kad šiame bendradarbiavime labai svarbus vaidmuo tenka MVĮ, kurių 
įsitraukimas į inovacijų sistemą turėtų didėti. Siekiant sudaryti palankias verslo sąlygas MVĮ ir skatinti 
bendradarbiavimą bei dalijimąsi žiniomis, turėtų būti taikomos įvairios politinės ir kitokios 
priemonės, kaip, pvz., kuriami inovacijų / žinių klasteriai, kuriamos žinių perdavimo platformos, čekių 
sistemos ir pan. Taip pat svarbu užtikrinti, kad mokslo darbuotojai ir inovacijų kūrėjai galėtų laisvai 

                                                             
11 Communication from the Commission „Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth“, COM(2010) 
2020 
12 Patvirtinta 2011 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 491 „Dėl Lietuvos konvergencijos 2011 
m. programos ir nacionalinės reformų darbotvarkės“ 
13 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions „Europe 2020: Flagship Initiative Innovation Union“, COM(2010) 546 
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judėti tarp viešųjų ir privačių institucijų. Reikalingos aiškios intelektinės nuosavybės teisių, 
informacijos sklaidos taisyklės, kurios leistų palengvinti žinių perdavimą. Tai viena iš sąlygų 
užtikrinant, kad universitetai teiktų daugiau naudos, o MVĮ būtų lengviau pritraukti (rizikos) kapitalą 
bei neformalius investuotojus („verslo angelus“). 
EMTE 2020 pabrėžiama, kad tikslas Europos konkurencingumą grįsti žiniomis ir inovacijomis 
glaudžiai susijęs su poreikiu užtikrinti mokslo, studijų ir verslo sistemų vystymo suderinamumą ir 
sinergiją. Verslo įmonės, tarp jų ir MVĮ, turi turėti galimybę lengvai įsitraukti į partnerystę su 
viešaisiais MTTP subjektais, dalyvauti paramos programų schemose. 
Ne mažiau svarbi partnerystė su išore. Europa kaip bendra erdvė turi labiau atsiverti ir stiprinti 
bendradarbiavimą su kitomis šalimis. Reikia sudaryti dar geresnes sąlygas ir išlaikyti žmones, 
atvykstančius studijuoti Europos universitetuose, suteikiant geras darbo sąlygas Europos mokslo 
institucijose, klasteriuose ir pan., užtikrinant patrauklias gyvenimo sąlygas. 
Lietuvos inovacijų 2010–2020 m. strategijoje14 suformuoti pagrindiniai inovacijų plėtros tikslai ir 
uždaviniai. Lietuvos inovacijų 2010–2020 m. strategija įgyvendinama strategijos 2010-2013 m. 
priemonių plano pagrindu. Įgyvendinamas yra horizontalus, dalyvaujant visoms suinteresuotoms 
ministerijoms, ministerijoms pavaldžioms institucijoms ir savivaldybėms. Šios strategijos vizija: 
„Lietuvos ekonomikos pagrindas – didelės pridėtinės vertės produktų gamyba ir paslaugos, jos 
konkurencingumą globalioje rinkoje lems inovatyviam verslui palanki aplinka; švietimo, mokslo, 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sistema, sąveikaudama su verslu, padės ugdyti kūrybingą 
visuomenę, kurs aukšto lygio žinių bazę naujovėms“. Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtini tikslai 
ir uždaviniai akcentuoja Lietuvos integracijos į globalias rinkas didinimą, verslo tinklaveikos ir 
prisijungimo prie tarptautinių inovacijų tinklų skatinimą, didelės pridėtinės vertės produktų ir 
paslaugų eksporto ir verslo internacionalizacijos plėtojimą, tiesioginių užsienio investicijų į didelės 
pridėtinės vertės produktus ir paslaugas skatinimą, įvairių inovacijų plėtojimą ir kt. Pabrėžtina, kad 
dauguma inovacijų strategijos tikslų ir uždavinių yra orientuoti ir / arba akcentuoja mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą, tarpinstitucinį koordinavimą ir tinklaveiką kaip esmines prielaidas, turinčias 
užtikrinti MTTP ir inovacijų sistemos plėtrą. 
 
Apibendrinimas 
2007–2013 m. Ūkio ministerijos intervencija MTTP administracinėje srityje labiausiai pasireiškia 
didinat MTTP veiklos intensyvumą ir efektyvumą privačiame sektoriuje. Ši dedamoji daugiausiai 
realizuojama per paramą verslo subjekto MTTP darbams vykdyti ir MTTP įrangai įsigyti. Tinkamai 
identifikuotos verslo sektoriaus silpnybės MTTP srityje, priemonių intervencijos atitiktis Europos 
Sąjungos prioritetams, aukštas suderinamumas su nacionaliniais strateginiais dokumentais šioje 
srityje bei aukštas šių priemonių paklausos lygis iš verslo pusės leidžia teigti, kad MTTP veiklos 
skatinimo priemonės yra tinkamos. Nepaisant to, kad pasaulio ekonomikos ir finansų krizė 
finansavimo periodo pradžioje apsunkino verslo investicines galimybes, svarbu akcentuoti aukštą 
MTTP priemonių investicijų poveikį tiek trumpajame, tiek ilgajame periode, kas papildomai sustiprina 
išvadas dėl tinkamumo siekiant strateginių tikslų bei sprendžiant trumpalaikes su krizės padariniais 
susijusias problemas. 
Vis dėlto, nors strateginis tinkamumas gerinant žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinant mokslo 
ir verslo bendradarbiavimą MTTP srityje yra aukštas, įgyvendinimo fazėje susiduriama su meso 
lygmens bendradarbiavimo ir horizontalios koordinacijos stoka tarp Ūkio ir Švietimo ir mokslo 
ministerijų, ministerijoms pavaldžių institucijų, MTTP sistemos subjektų ir verslo, ypač įgyvendinant 
didelės finansinės apimties Integruotų mokslo studijų ir verslo centrų (slėnių) projektus15. 
 

  

                                                             
14 LRV nutarimas dėl Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos (2010 m. vasario 17 d. Nr. 163) 

15 UAB „BGI Consulting“, Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–
2013 m. veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimo tarpinis 
vertinimas, 2011 m. 
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5.2. ŪKIO MINISTERIJOS VERSLO IR VERSLO APLINKOS ADMINISTRUOJAMOS SRITIES 

INVESTICIJŲ TINKAMUMAS 
 

Šioje dalyje susisteminta verslo ir verslo aplinkos priemonių intervencijos logika, įvertintas priemonių 
aktualumas šiuo metu ir 2014–2020 metų periode. 
Verslo ir verslo aplinkos priemonės įgyvendinamos pagal EAVP 2 prioritetą – verslo produktyvumo 
didinimas ir aplinkos verslui gerinimas. Verslo ir verslo aplinkos priemonėmis siekiama 4 uždavinių. 
 

Tikslas: Mažinti šalies ekonominio išsivystymo lygio atsilikimą nuo ES šalių vidurkio

Tikslas – spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu, siekiant sumažinti Lietuvos ir ES vidurkio išsivystymo 
netolygumus.

Didinti versloproduktyvumo lygį, ypač sudarant palankią aplinką inovacijoms ir smulkiam bei vidutiniam 
verslui
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Pav. 4. Verslo ir verslo aplinkos administruojamos srities intervencijos logika (Šaltinis: sudaryta vertintojų 
remiantis EAVP, EAVP priedais, priemonių PFSA) 

 
Intervencijos logikos schemoje parodytas nuoseklumas tarp prioriteto, uždavinių, investicijų pobūdžio 
ir priemonių. Kiekviename lygyje tarpusavyje įvertintos finansavimo apimtys – tamsesnė spalva žymi 
gausesnes finansavimo apimtis. 
Didžioji intervencijos dalis (beveik 90 proc. lėšų) skirta dviem uždaviniams: padidinti įmonių 
produktyvumą ir pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių. Didžiausios priemonės – 
„Lyderis LT“ ir „Kontroliuojantieji fondai“ (jų teikiami lengvatiniai kreditai). Uždaviniams „Padidinti 
veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą“ bei ,,Pritaikyti viešąsias teritorijas 
investicijoms pritraukti“ skiriamos žymiai mažesnės investicijos. 
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2012 metais planuojama pasirašyti sutarčių už 124 mln. litų (skaičiuojant EK dalį ir be finansų 
inžinerijos priemonių). O paskutinės lėšos kontraktuojamos 2013 metais. 2013 metais suplanuota 
skirti 29,5 mln. litų ES fondų lėšų16. Nuo 2012 metų iki periodo pabaigos planuojamos kontraktuoti 
lėšos sudaro apie 16 proc. visų verslo ir verslo aplinkos priemonėms skirtų lėšų. Dėl šios aplinkybės 
esminių perskirstymų galimybės tarp verslo ir verslo aplinkos priemonių šiame periode yra mažos. 
Verslo ir verslo aplinkos priemonių aktualumą vertiname pagal 2011 metais patvirtintą Nacionalinę 
reformų darbotvarkę, kurioje atsispindi šalies strateginiai tikslai, atsižvelgiant į strategiją „Europa 
2020“ ir nacionalines strategijas.  
 
Lentelė 16. Verslo ir verslo aplinkos tikslai remiantis Nacionaline reformų programa 

Lietuvos konkurencingumo didinimo prioritetinės veiksmų kryptys: 
plėtoti šalies aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų sektorius, pritraukiant viešojo ir privataus 
sektorių investicijas į MTTP; 
plėtoti klasterizuotą inovatyvią tradicinę pramonę; 
vystyti naujas ūkio sritis: švariąsias technologijas, ateities energetiką, kūrybines ir kultūrines 
industrijas, gerovės ir sveikatingumo sritis; 
gerinti Lietuvos investicinę aplinką; 
skatinti užsienio investicijas, kuriant paslaugų eksporto centrus Lietuvoje. 
Verslo aplinkos gerinimo prioritetinės veiksmų kryptys: 
sudaryti palankias sąlygas pradėti ir plėtoti verslą; 
didinti verslo plėtros finansavimo galimybes; 
mažinti administracinę naštą ir paprastinti teisinį reguliavimą; 
didinti verslo ir valstybės subjektų partnerystės efektyvumą; 
pasiekti, kad Lietuvos viešųjų pirkimų sistema funkcionuotų skaidriai ir efektyviai, bei užtikrinti 
konkurenciją viešuosiuose pirkimuose; 
stiprinti lygių konkurencinių teisių verslui užtikrinimą. 
Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Nacionaline reformų programa 
 
Įmonės, gavusios paramą pagal „Lyderis LT“ priemonę, subsidijos lėšas kartu su nuosavomis lėšomis 
investuoja į gamybinius įrengimus ir technologijas. Tokiu būdu konkurencinis pranašumas 
sustiprinamas dėl technologiškai pagerinto gamybos proceso. Analizė pagal įmonių veiklos sektorius 
parodė, kad ,,Lyderis LT“ priemone daugiausiai pasinaudojo įmonės, užsiimančios vartojimo prekių 
gamybos veikla bei aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų veikla. 
Įmonių investicijas į modernizaciją skatina ir pagal priemonę ,,Kontroliuojantieji fondai“ teikiami 
lengvatiniai kreditai. Tačiau pagal priemonę teikiamas kreditavimas buvo skiriamas ne tik 
investiciniams tikslams, bet ir trumpalaikiams tikslams. Analizė parodė, kad finansų inžinerijos 
priemonėmis daugiausiai pasinaudojo prekybos sektoriuje veikiančios įmonės. Todėl lengvatiniai 
kreditai, taip, kaip jie teikiami dabar, tik dalinai skatina šalies ekonomikos modernizaciją. Tačiau 
siekiant ilgalaikių tikslų turėtų būti finansuojamos tos įmonės, kurios investuoja į savo konkurencinių 
pranašumų stiprinimą (gamybos modernizavimą, personalą, pažangius vadybos metodus, kt.), bet ne į 
apyvartinių lėšų problemų sprendimą. 
Su verslu ir verslo aplinka Nacionalinėje reformų darbotvarkėje yra tiesiogiai susiję dvi veiksmų 
krypčių grupės. Reziumuojant šias kryptis, galima pažymėti, kad siekiama įvairiais būdais plėtoti 
aukštas ir vidutiniškai aukštas technologijas, klasterizaciją, naujų sektorių vystymą ir verslo aplinkos 
gerinimą. Iš esmės, Ūkio ministerijos administruojamos verslo ir verslo aplinkos skatinimo priemonės 
šiuo metu atitinka pagrindines konkurencingumo skatinimo ir verslo aplinkos gerinimo kryptis, 
numatytas nacionalinėje reformų darbotvarkėje. Tačiau kai kurioms verslo ir verslo aplinkos gerinimo 
kryptims galėtų būti skiriamas didesnis dėmesys. 
Mūsų manymu, daugiau finansavimo šiandieniniame priemonių pakete galėjo būti numatyta Lietuvos 
investicinės aplinkos gerinimui ir užsienio investicijų skatinimui. Taip pat mažai intensyvūs 
klasterizacijos procesai ir naujų ūkio sričių vystymasis. Šioms kryptims 2014–2020 metų 
perspektyvoje turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys ir santykinai didesnės lėšos. 

                                                             
16 Remiantis Ūkio ministerijos vertinimui pateiktu sutarčių pasirašymo ir lėšų išmokėjimo planu. 
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Naujų ūkio sričių vystymui tinkamos finansų inžinerijos priemonės, ypač rizikos kapitalo 
finansavimas. Geriausiai ekonomiškai išsivysčiusios ES šalys verslo skatinimui intensyviai taiko rizikos 
kapitalo priemones. Siekiant transformuoti Lietuvos ekonomiką į inovacijomis grįstą ekonomiką, 
plėtoti naujus sektorius, mūsų manymu, tikslinga didinti rizikos kapitalo priemonių taikymą. 2011 
metų vidurio ekonominė situacija neleidžia pagrįstai pasakyti, ar ekonomikos augimas yra tvarus. 
Ekonominio nuosmukio kontekste sunku būtų tikėtis paklausos rizikos kapitalui. Tačiau ilgalaikė 
perspektyva ir 2014–2020 metų periodas reikalauja išsamiai įvertinti Lietuvos verslo paklausą rizikos 
kapitalui ir absorbcinius pajėgumus. 
M. Porter17, sudaręs šalių konkurencinių pranašumų modelį, siūlo tokį vyriausybės vaidmenį 
konkurencingumo modelyje: 

 Skatinti įmones gerinti savo veiklą, pavyzdžiui, nustatant aukštus produktų standartus; 
 Stimuliuoti ankstyvą paklausą pažangiems produktams; 
 Kurti specializuotus veiksnius; 
 Skatinti vidaus konkurenciją. 

M. Porterio pasiūlymus taikliai apibendrina jo mintis, kad ,,Geresnė yra ta ekonominė politika, kai 
vyriausybė sukuria aplinką, kurioje įmonės gali įgyti konkurencinius pranašumus, bet ne ta, kai 
vyriausybė tiesiogiai dalyvauja šiuose procesuose.“ Todėl verslo ir verslo aplinkos skatinimo 
priemonėse pirmiausia turi būti užtikrintas maksimalus dėmesys ir finansavimas bendros verslo 
aplinkos gerinimui ir sudarytos galimybės įmonėms efektyviai panaudoti resursus (administracinės 
naštos mažinimas, teisinio reguliavimo paprastinimas, lygių konkurencinių sąlygų sudarymas). 
Tiesioginė finansinė parama įmonėms, nepaisant jos paklausumo iš verslo pusės, yra antro prioriteto 
dalykas. Ypač, kai kalbame ne apie trumpalaikių ekonominių tikslų siekimą, bet apie ilgalaikio 
konkurencingumo ir tvaraus ekonomikos augimo užtikrinimą.  
Verslo ir verslo aplinkos priemonių programavimo metu Lietuvos ekonomika sparčiai augo. 2009 ir 
2010 metais įvyko ženklūs neigiami pokyčiai. Verslo ir verslo aplinkos priemonės buvo pakoreguotos, 
prisitaikant prie ekonominių aktualijų. Buvo žymiai padidintas finansavimas finansų inžinerijos 
priemonėms. Bankams sumažinus kreditavimo apimtis, finansų inžinerijos priemonės pagelbėjo 
verslui finansuoti savo veiklą ir investicijas. Lėšų, skiriamų finansų inžinerijos priemonėms, 
padidinimą vertiname kaip tinkamą priemonių pritaikymą prie besikeičiančių ekonominių sąlygų. 
Reziumuojant atsakymą į klausimą ,,Ar šiuo metu ŪM kompetencijai priskirtų ūkio sektorių plėtros 
prioritetai ir uždaviniai, nustatyti veiksmų programose, išlieka aktualūs ar turi būti peržiūrėti?“ reikia 
pažymėti, kad verslo ir verslo aplinkos priemonėmis siekiama ilgalaikių ekonomikos transformacijos 
tikslų, todėl trumpalaikiai ekonominiai pokyčiai iš esmės nepakeičia priemonių aktualumo. VVA 
prioritetai ir uždaviniai išlieka aktualūs ir, atsižvelgiant į santykinai mažas dar nepaskirstytų lėšų 
apimtis, šiame finansavimo periode nematome poreikio atlikti esminio priemonių peržiūrėjimo 
strateginiame lygmenyje. Planuojant naujo periodo lėšas VVA sričiai rekomenduojame atkreipti 
dėmesį į tai, kad: 

 Pirmiausia turi būti užtikrintas pakankamas dėmesys ir finansavimas bendros verslo aplinkos 
gerinimui ir sudarytos galimybės įmonėms efektyviai panaudoti resursus (administracinės 
naštos mažinimas, teisinio reguliavimo paprastinimas, lygių konkurencinių sąlygų sudarymas). 

 Finansų inžinerijos priemonių taikymas galėtų būti didesnis (reikalinga finansų inžinerijos 
priemonių paklausos vertinimo studija). Finansų inžinerijos priemonių lėšos turėtų būti 
skiriamos ilgalaikiams investiciniams tikslams.  

 Šiandieniniame priemonių pakete didesnis finansavimas galėjo būti numatytas Lietuvos 
investicinės aplinkos gerinimui ir užsienio investicijų skatinimui. Taip pat mažai intensyvūs 
klasterizacijos procesai ir naujų ūkio sričių vystymasis. Šioms kryptims 2014–2020 metų 
perspektyvoje turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys ir santykinai didesnės lėšos. 

 

                                                             

17 Michael E. Porter „The Competitive Advantage of Nations“, 1990. Tyrimas truko 4 metus ir apėmė 10 šalių gilią 

analizę. 
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5.3. ŪKIO MINISTERIJOS TURIZMO ADMINISTRUOJAMOS SRITIES INVESTICIJŲ TINKAMUMAS 
 

Turizmui skirtos priemonės yra nustatytos vadovaujantis 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programa ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedu. Nuo SSVP ir jos priedo 
patvirtinimo reikšmingai keitėsi pasaulio ekonominė situacija, paveikusi ir Lietuvos Respublikos bei 
Europos Sąjungos turizmo politiką. ŪM turizmo administruojamos srities investicijų tinkamumas 
įvertinamas analizuojant SSVP intervencijos logiką turizmo srityje, vertinant intervencijos logiką 
Lietuvos socialinės-ekonominės situacijos bei Lietuvos ir Europos Sąjungos strateginių dokumentų 
kontekste. 
 
Intervencijos logika 
SSVP 1 prioriteto – „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei 
pritaikymas turizmo plėtrai“ 3 uždavinys – „skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai 
išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui“. 
SSVP išskiriami trys turizmo plėtros uždaviniai: 

1. Gamtos ir kultūros paveldo požiūriu patraukliausiuose šalies regionuose sukurti turizmo 
maršrutų sistemą, integruotai vystant viešąją turizmo infrastruktūrą ir pritraukiant privačias 
investicijas; 

2. Padidinti turizmo paslaugų / produktų, skirtų užsienio rinkoms, įvairovę ir pagerinti turizmo 
paslaugų kokybę; 

3. Padidinti Lietuvos turizmo produktų ir paslaugų paklausą užsienio tikslinėse rinkose. 
SSVP priede patvirtintos 6 priemonės, priskirtos Ūkio ministerijos kompetencijai, prisidedančios prie 
SSVP 1 prioriteto 3 uždavinio bei tiesiogiai nukreiptos į aukščiau nurodytų turizmo plėtros uždavinių 
įgyvendinimą. 
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Tikslas: Mažinti šalies ekonominio išsivystymo lygio atsilikimą nuo ES šalių vidurkio

Tiklas - sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje,
kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus

Tikslas: Sudaryti visas reikalingas prielaidas vietos plėtros potencialui stiprėti ir atsiskleisti.

Lisabonos strategijos 
įgyvendinimo 

programa 

2007-2013 m. ES 
struktūrinės paramos 

panaudojimo strategija

SSVP I prioritetas

SSVP I prioriteto 3 
uždavinys

Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant 
palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui

SSVP II prioriteto 3 
uždavinio priemonės
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Gamtos ir kultūros paveldo požiūriu 
patraukliausiuose šalies regionuose sukurti 

turizmo maršrutų sistemą, integruotai vystant 
viešąją turizmo infrastruktūrą ir pritraukiant 

privačias investicijas

SSVP išskiriami trys 
turizmo plėtros 
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Padidinti turizmo 
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užsienio rinkoms, įvairovę 
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paslaugų kokybę

Padidinti Lietuvos 
turizmo produktų ir 
paslaugų paklausą 

užsienio tikslinėse rinkose

 
Pav. 5 Turizmo administruojamos srities intervencijos logika 

 
Tinkamumas socialinių-ekonominių pokyčių kontekste 
 
Pasaulinis ir Lietuvos ekonomikos nuosmukis reikšmingai paveikė Lietuvos turizmo sektorių. 
Sumažėjus gyventojų mokumui, mažėjo tiek dalykinių, tiek poilsinių kelionių atvykstamojo ir vidaus 
turizmo rinkose. Tai sąlygojo ir blogesnius turizmo paslaugų įmonių veiklos rodiklius. Užsieniečių 
vienadienių lankytojų ir turistų, atvykstančių į Lietuvą, srautai pradėjo mažėti 2008 m. IV ketvirtyje ir 
mažėjo iki 2009 IV ketvirčio imtinai. Vietinių turistų kelionių ir jų nakvynių skaičius 2008 m. labai 
nežymiai, bet dar augo, 2009 m. šis rodiklis reikšmingai sumažėjo, o nuo 2010 m. – vėl šiek tiek 
padidėjo. Tuo tarpu vietinių vienadienių lankytojų skaičiaus mažėjimas tęsėsi ir 2010 m. Mažėjo ne tik 
lankytojų ir turistų skaičiai, bet ir jų išlaidos. 
Mažėjant turistų skaičiui bei išlaidoms, atitinkamai blogėjo ir turizmo paslaugas teikiančių įmonių 
veiklos rezultatai. Apgyvendinimo įstaigų suteiktų nakvynių skaičius 2008 m. I ketvirtį nustojo augti, 
likusius tris metų ketvirčius vis labiau mažėjo, o per visus 2009 m. mažėjo dar didesniu mastu. 
Viešbučiams, kuriems tenka apie pusė visų Lietuvos apgyvendinimo įstaigose suteikiamų nakvynių, 
ekonominės krizės poveikis truko trumpiausiai – nuo 2008 m. IV ketv. iki 2009 IV ketv. imtinai. 
Sveikatingumo centruose (2010 m. jiems teko 28 proc. visų Lietuvos apgyvendinimo įstaigose suteiktų 
nakvynių) suteikiamų nakvynių skaičius mažėjo jau nuo 2008 I ketv., o poilsio namų ir kempingų 
suteikiamų nakvynių skaičiaus mažėjimas tęsėsi per visus 2010 m. 
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Tuo tarpu bendras vietų skaičius Lietuvos apgyvendinimo įstaigose iki pat 2010 III ketv. augo ir tik 
2010 IV ketv. – 2011 m. I ketv. šiek tiek sumažėjo. Augantis apgyvendinimo vietų skaičius, mažėjant 
apgyvendinimo paslaugų paklausai, nulėmė mažėjantį apgyvendinimo vietų užimtumą. Mažėjant 
apgyvendinimo paslaugų paklausai, ženkliai krito ir jų kainos. Mažėjantys pardavimai ir mažėjančios 
kainos lėmė labai sumažėjusias apgyvendinimo įstaigų pajamas. 
Šiuo metu fiksuojama teigiama apgyvendinimo įstaigų veiklos rodiklių tendencija: suteiktų nakvynių 
skaičius auga nuo 2010 m. II ketv.; apgyvendinimo įstaigų pajamos didėja nuo 2010 m. III ketv. 
Numerių užimtumas 2010 m. padidėjo, tačiau kai kuriose savivaldybėse jis greičiausiai ir toliau išliks 
labai žemas. 
Ekonominio nuosmukio padarinių analizė rodo, kad Lietuvos (kaip ir kitų šalių) turizmo sektorius yra 
labai priklausomas nuo ekonominės situacijos vietos ir atvykstamojo turizmo rinkose. Kita vertus, iš 
aukščiau pateiktų statistinių duomenų matyti, kad ekonominis nuosmukis pasireiškė ne visose 
užsienio rinkose tuo pačiu metu ir truko ne vienodą laiko tarpą. Taigi, ateityje pasikartojus panašiam 
ekonomikos raidos scenarijui, atvykstamojo turizmo srautai priklausys nuo sugebėjimo operatyviai 
prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų turistus generuojančiose rinkose. Todėl ateityje turėtų būti 
daugiau dėmesio skiriama ne kiekybinių turizmo pajėgumų didinimui (kurie, kaip rodo bendra šalies 
ir atskirų savivaldybių apgyvendinimo įstaigų užimtumo statistika, šiuo metu  yra žymiai didesni už 
paklausą), o gebėjimui efektyviai pasiūlyti paklausius produktus. Tam reikalinga lavinti turizmo 
sektoriaus profesinius ir organizacinius gebėjimus (tiek atskirų verslo įmonių, tiek turizmo traukos 
vietovių, tiek visos šalies mastu), taikyti efektyviausias rinkodaros priemones ir pasitelkti operatyviai 
atnaujinamus statistinius duomenis bei jų analizę. Būtina siekti ne atskirų turizmo rūšių ir paslaugų 
kiekybinės plėtros, bet turizmo traukos vietovių ir jų visumos darnaus veikimo. 
Esminis ekonominės krizės sąlygotų pokyčių poveikis ŪM pasirinkimui dėl SF paramos panaudojimo ir 
įgyvendinamų priemonių būtų suvoktas poreikis orientuotis ne į kiekybinę, o į kokybinę ir ne į 
fragmentinę, bet į visapusišką turizmo sektoriaus plėtrą. Toks požiūris reikalautų dalį investicijų nuo 
turizmo infrastruktūros perkelti į kur kas mažiau kapitalo reikalaujančias priemones, nukreiptas į 
turizmo sektoriaus kokybinę plėtrą – specializuotą žmogiškųjų išteklių didinimą, organizacinę plėtrą, 
bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą. 
Ši rekomendacija yra grįsta požiūriu, kad turizmo infrastruktūra (pati savaime) nesukuria galutinio 
turizmo produkto, o yra tik pagrindas turizmo verslo subjektams pasiūlyti tam tikras paslaugas. Vis 
dėlto, turizmo sektoriaus pasiūlos pusė yra menkai išsivysčiusi, o pagrindinis turizmo produkto 
gamybos veiksnys – žmogiškieji ištekliai, vis dar neatitinka aukštų kokybinių standartų. Taip pat, 
vertintojai mano, kad turizmo planavimas ir plėtra turėtų būti vykdoma ne pavienių objektų ar 
projektų pagrindu, o integraliai, tematiniu ir/ar produktų grupių principu, bei siekiant kompleksinio 
poveikio visai turizmo traukos vietovei, o ne tik atskiriems jos infrastruktūros ar paslaugų 
elementams. O tam reikalinga atsiakyti valstybės paternalistinės laikysenos turizmo sektoriaus 
atžvilgiu ir daugiau dispozicijos viešųjų lėšų intervencijos planavime suteikti asocijuotoms turizmo 
subjektų organizacijoms ar turizmo paslaugų klasteriams, visų pirma veikiantiems konkrečių turizmo 
traukos vietovių lygmenyje (prieš tai paskatinant jų formavimąsi). Konkretizuojant, šio finansavimo 
periodo antroje pusėje bei naujajame 2014-2020 m. periode, rekomenduojama svarstyti tokias 
turizmo srities skatinimo priemones: (1) turizmo sektoriaus organizacijų (tiek privačių įmonių, tiek 
viešojo sektoriaus) žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas (prioritetizuojant bendrųjų gebėjimų 
ugdymą); (2) inovacijų turizmo sektoriuje (tiek produktų, tiek verslo modelių, tiek vadybos prasme) 
skatinimas; (3) bendradarbiavimo turizmo sektoriuje plėtra (kuriant ir plėtojant tematinius tinklus, 
klasterius, asociacijas, turizmo traukos vietovės lygmens narystės organizacijas ir kitokias 
partnerystės formas). Šios priemonės turėtų būti palydėtos tokių neinvesticinių iniciatyvų kaip 
partnerystės planuojant ir įgyvendinant viešąją politiką turizmo srityje užtikrinimas, viešosios ir 
privačiosios partnerystės turizmo srityje skatinimas, turizmo politikos rekonecptualizavimas 
pereinant nuo administraciniu (regioniniu, rajoniniu) pagrindu grįstos turizmo politikos planavimo 
prie tematinio, į turizmo rinkų poreikius  orientuoto, integralaus planavimo ir įgyvendinimo. 
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Tinkamumas Lietuvos strateginių dokumentų kontekste 
 
Svarbiausi turizmo srities strateginiai dokumentai, patvirtinti vėliau už 2007–2013 m. Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programą: 
 Nacionalinė turizmo plėtros 2010–2013 metų programa (NTPP, 2010) (toliau – NTPP) (nauja 

redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-14 nutarimu Nr. 1051), 
 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (NDVS, 2009) (toliau – NDVS) (nauja redakcija 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-09-16 nutarimu Nr. 1247). 
NTPP nurodomas pagrindinis turizmo sektoriaus plėtros tikslas (vizija) – „pasiekti, kad Lietuva taptų 
populiari ir žinoma turizmo traukos vietovė Europos turizmo rinkoje, pasižyminti stabiliu 
atvykstamojo ir vietinio turizmo srauto augimu, kuris užtikrintų paslaugų verslui pajamų didėjimą ir 
taip stiprintų turizmo sektoriaus reikšmę šalies ekonomikos raidai“. 
NTPP tikslai: 
1. Sukurti konkurencingų turizmo produktų plėtrai palankią aplinką; 
2. Užtikrinti nuolatinį turistų srautų didėjimą. 
Šiems tikslams pasiekti iškelti 6 uždaviniai: 
1. Plėtoti paklausių turizmo produktų kūrimą skatinančią viešąją turizmo infrastruktūrą; 
2. Didinti kurortų ir kurortinių teritorijų turizmo bei sveikatos turizmo galimybes; 
3. Remti privataus turizmo paslaugų sektoriaus plėtrą; 
4. Tobulinti turizmo sektoriaus teisinį reguliavimą ir planavimą; 
5. Plėtoti turizmo sektoriaus specialistų gebėjimus; 
6. Skatinti vietinį turizmą; 
7. Skatinti atvykstamąjį turizmą; 
8. Vykdyti turizmo sektoriaus stebėseną. 
 
Palyginus SSVP ir NTPP intervencijos logikas nustatyta, kad iš esmės SSVP 1 prioriteto 3 uždavinys 
atitinka NTPP tikslus18 tačiau SSVP turizmo plėtros uždaviniai ir NTPP uždaviniai gerokai skiriasi. 
 
NTPP atspindi platesnį nei SSVP požiūrį į Lietuvos turizmo problematiką ir įvardina poreikius, kurių 
SSVP nesprendžia arba juos sprendžia siauresne apimtimi ir / arba netiesiogiai: 

 tobulinti turizmo sektoriaus teisinį reguliavimą ir planavimą – planavimo dokumentų, 
metodikų, studijų rengimas; 

 plėtoti turizmo sektoriaus specialistų gebėjimus – mokymai, keitimasis pažangia patirtimi, 
mokymo ir metodinių priemonių rengimas; 

 skatinti vietinį turizmą – reklaminės kampanijos, turizmo informacijos leidiniai, kitos 
rinkodaros priemonės, sėkmingo turizmo verslo (projekto) konkursas, sezoniškumą 
mažinantys renginiai, socialinio turizmo iniciatyvos; 

 vykdyti turizmo sektoriaus stebėseną – tyrimai, paslaugų kokybės stebėsena. 
ES Struktūrinių fondų lėšų panaudojimo kontekste ypatingai reikšmingos naujovės – vietinio turizmo 
svarbos iškėlimas, poreikio vykdyti tyrimus aktualizavimas, bei turizmo sektoriaus dalyvių 
bendradarbiavimo ir keitimosi pažangia patirtimi skatinimas. Todėl svarstytinas šiuo metu patvirtintų 
priemonių koregavimas ir / ar naujų priemonių sukūrimas aukščiau minėtiems poreikiams tenkinti. 
Taip pat atkreiptinas dėmesys į porą labai konkrečių problemų, konstatuotų NTPP, kurių, kaip galima 
vertinti, nesprendžia SSVP: 

1) Per Lietuvos teritoriją praeinančios tarptautinės dviračių turizmo trasos „EuroVelo“ ir „R-1“ 
mūšų šalyje neveikia ir nėra nuosekliai paženklintos. Nors pagal SSVP priemonę VP3-1.3-ŪM-
01-V numatoma remti dviračių trasų įrengimą, tačiau tikėtina, kad realiai ši priemonė mažai 
prisideda prie minėtos problemos mažinimo. Minėtos turizmo trasos kerta kelias savivaldybės, 
todėl joms plėtoti reikalingi valstybinio lygmens sprendimai ir plataus valstybės bei savivaldos 
institucijų rato bendradarbiavimas. 

                                                             
18 Atsakomybė už NTPP priemonių įgyvendinimą numatyta tik valstybės ir savivaldos institucijoms, todėl 
programos pirmasis uždavinys nurodo ne į turizmo produktus, bet į jų plėtrai palankią aplinką. 
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2) Maitinimo paslaugų sektorius Lietuvoje plėtojamas labai netolygiai. Maitinimo įmonės 
aktyviausiai plečiasi gausiausiai turistų lankomose vietovėse ir šalia turizmo maršrutų; 
didžiuosiuose miestuose maitinimo paslaugų kokybė gera, pasiūla didelė ir įvairi. Tuo tarpu 
mažesniuose miestuose ir kaimo vietovėse, taip pat kurortuose sezono metu maitinimo 
paslaugų pasiūla ir kokybė turistų netenkina. SSVP nesprendžia maitinimo paslaugų atskirai 
nuo turistų apgyvendinimo, todėl nesant pakankamai apgyvendinimo paslaugų paklausai tam 
tikrame regione neplėtojamos ir maitinimo paslaugos, kurios aktualios vienos dienos 
lankytojams bei pravažiuojantiems turistams. 

 
Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (toliau – NDVS) formuluojami turizmo ūkio šakos 
ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai ir uždaviniai bei uždavinių įgyvendinimo priemonės. Panašiai kaip 
NTPP ir skirtingai nuo SSVP, NDVS turizmo srityje akcentuoja „minkštųjų“ priemonių – stebėsenos, 
tyrimų, studijų, žmogiškųjų išteklių ugdymo, metodikų – svarbą. Be to, ypatingas dėmesys skiriamas 
darnaus vystymosi principų taikymui. 
 
Tinkamumas ES strateginių dokumentų kontekste 
 
Europos Sąjungos turizmo politika išdėstyta Lisabonos sutartyje (EU, 2007), ES ekonomikos 
strategijoje „Europa 2020“ (EK, 2010) ir Europos Komisijos komunikate „Turistų lankomiausias 
žemynas – Europa“ (EC, 2010). 
Lisabonos sutartyje nustatytas Europos turizmo politikos pagrindinis tikslas – skatinti šio sektoriaus 
konkurencingumą atsižvelgiant į tai, kad ilgainiui konkurencingumas ir darni plėtra tampa 
neatsiejami. 
Šis tikslas pakartojamas ir dar labiau akcentuojamas Europos Sąjungos ekonomikos strategijoje 
„Europa 2020“. Turizmo plėtros tikslai ypatingai siejasi su strategijos pavyzdine iniciatyva 
„Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika“. Be to, turizmas gali būti naudingas įgyvendinant 
kitas pavyzdines iniciatyvas – „Inovacijų Sąjunga“, „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ ir „Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“. 
Naujoji Europos turizmo politika išreikšta Europos Komisijos komunikate „Turistų lankomiausias 
žemynas – Europa“. Ja siekiama įgalinti Europos turizmą toliau plėtotis konkurencingu ir darniu būdu, 
suderintai su „Europa 2020“ strategija ir Lisabonos sutartimi. Komunikate akcentuojamas siekis, kad 
Europa išliktų turistų lankomiausiu žemynu, kur mokama vertinti savo regionų svarbą ir įvairovę. 
Kaip didžiausi iššūkiai Europos turizmo sektoriui nurodomi: auganti pasaulinė konkurencija; senstanti 
visuomenė; augantis specialiųjų poreikių turinčių riboto judumo turistų skaičius; klimato kaita; 
vandens ir energijos išteklių stoka; suvaržymai saugant biologinę įvairovę; masinio turizmo kultūros 
paveldui keliamas pavojus; turizmo įmonių, ypač MVĮ, ribotos galimybės prisitaikyti prie naujų 
problemų ir galimybių dėl nepakankamų finansinių išteklių ir darbuotojų kvalifikacijos; sezoniškumas. 
Todėl Europos veiksmų programos pagrindinio tikslo – skatinti Europos turizmo klestėjimą, turi būti 
siekiama atsižvelgiant į nerimą keliančius rūpesčius, susijusius su socialinėmis problemomis, teritorijų 
sanglauda bei gamtos ir kultūros paveldo apsauga bei jų pavertimu kapitalu. Be to, turizmo sektorius 
turėtų tapti atsparesnis klimato pokyčiams ir labiau pajėgus mažinti galimus struktūrinius pokyčius, 
sąlygojamus turizmo. 
Minėtiems iššūkiams atremti Europos Komisija inicijuoja veiksmų programą, kurios struktūrą sudaro, 
keturi prioritetai: 

1) didinti Europos turizmo sektoriaus konkurencingumą, 
2) skatinti darnaus, atsakingo ir aukštos kokybės turizmo vystymąsi, 
3) tvirtinti ir propaguoti darnaus ir kokybiško Europos – kaip lankytinų vietų visumos – turizmo 

įvaizdį, 
4) didinti ES finansinių politikų ir instrumentų potencialą turizmo plėtrai. 

Siekiant didesnio Europos turizmo sektoriaus konkurencingumo (pirmasis prioritetas) būtina: plėtoti 
inovacijas turizmo sektoriuje, įvairiais aspektais pagerinti turizmo pasiūlos kokybę, gerinti profesinius 
įgūdžius, siekti įveikti paklausos sezoniškumą, diversifikuoti turizmo paslaugų pasiūlą ir padėti 
pagerinti turizmo statistiką bei analizę. Taip pat svarbu pasiekti sinergiją su menais ir amatais, kurie 
gali padėti išsaugoti kultūros paveldą ir plėtoti vietines ekonomikas. 
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Turizmo darnumas (antrasis prioritetas) apima eilę aspektų: atsakingą gamtinių išteklių naudojimą, 
poveikio aplinkai valdymą (atliekos, vandens ir žemės ištekliai, bioįvairovė ir t. t.), „švarios“ energijos 
naudojimą, paveldo apsaugą ir turizmo traukos vietovių gamtinio ir kultūrinio integralumo 
išsaugojimą, sukurtų darbo vietų kokybę ir tvarumą, poveikį vietos ekonomikai ir rūpestį klientais. 
Trečiasis prioritetas yra nukreiptas į Europos turizmo paklausos didinimą ir yra glaudžiai susijęs su 
konkurencingumu. Siekiama pagerinti Europos, kaip darnios ir kokybiškos turizmo traukos vietovių 
visumos, įvaizdį ir suvokimą. Tuo tikslu reikia apsvarstyti įvairias galimybes, kaip reklamuoti įvairius 
teminius ir tarptautinius Europos produktus ir kaip gauti naudą iš svarbių kultūros ir sporto renginių 
(pvz., Europos kultūros sostinės, Europos paveldo dienų iniciatyvų, olimpinių žaidynių ar pasaulinių 
parodų). 
Tiesioginės arba netiesioginės įtakos turizmui turi daugelis kitų Europos politikos sričių: transporto 
politika (pvz., darnus judumas, keleivių teisės ir saugumas, transporto priemonių kokybė), 
konkurencijos politika (pvz., įmonių koncentracijos, paslaugų pardavimo internete, viešojo sektoriaus 
pagalbos verslui klausimai), vidaus rinkos politika (pvz., laisvė teikti paslaugas, paslaugų kokybė, 
elektroninė prekyba), mokesčių politika (pvz., su mokesčiais susijusios kliūtys, apmokestinimas, 
mokesčių lengvatos), vartotojų apsaugos politika (pvz., vartotojų teisės pasirašius sutartį, nesąžininga 
prekyba, nuotolinė prekyba), aplinkos, užimtumo ir mokymo, kultūros, regioninės ir kaimo plėtros 
politikos sritys. Komisija imsis užtikrinti geresnę turizmo ir visų minėtų politikos sričių integraciją ir 
sieks, kad tinkamai įgyvendinant teisės aktus didėtų šio sektoriaus konkurencingumas (ketvirtasis 
prioritetas) 
 
SSVP ir Europos Komisijos komunikatas „Turistų lankomiausias žemynas – Europa“ yra labai skirtingi 
ir sunkiai lyginami dokumentai. Jei pirmojo tikslas – formuluoti konkrečią strategiją, kaip turėtų būti 
panaudojama ES parama vienos šalies turizmo sektoriaus uždavinių sprendimui, tai antrasis pateikia 
bendras Europos turizmo sektoriaus raidos gaires ir informuoja, kokį vaidmenį šiuose procesuose 
vaidina Europos Komisija. Kita vertus, šiuos du dokumentus galima lyginti pagal tai, kokį požiūrį į 
turizmą ir jo raidos poreikius jie atspindi. 
SSVP didžiausias dėmesys skiriamas turizmo išteklių panaudojimo didinimui. Neišnaudojami ištekliai 
yra bene vienintelis SSVP identifikuojamas turizmo sektoriaus iššūkis Lietuvoje, kurį spręsti siūloma 
didžiąja dalimi plėtojant infrastruktūrą ir pritaikant turizmui gamtos bei kultūros paveldo objektus. 
Natūralu, kad vadovaujantis tokiu požiūriu svarbiausi yra kiekybiniai turizmo sektoriaus augimo 
rodikliai – pritaikytų objektų skaičius, turistų skaičius bei iš turizmo gaunamos pajamos. Tuo tarpu 
Europos Komisijos komunikate kalbama apie tai, kuo Europa yra kokybiškai konkurencinga pasaulio 
turizmo kontekste ir kaip tas konkurencingumas yra neatsiejamas nuo poreikio saugoti turizmo 
išteklius bei siekti kuo didesnio teigiamo ir kuo mažesnio neigiamo poveikio visoms ekonominio ir 
socialinio gyvenimo sritims bei aplinkai. Taigi, naujojoje Europos turizmo politikoje darnumas yra 
tiesioginis ir esminis sektoriaus plėtros prioritetas. Tuo tarpu SSVP darnus vystymasis yra 
priskiriamas prie horizontaliųjų politikų ir tokiu būdu išeina už tiesioginės intervencijos logikos ribų. 
Be to, SSVP analizuojant 1 prioriteto atitikimą darnaus vystymosi tikslams, didžiausias dėmesys 
skiriamas poveikiui aplinkai, tuo tarpu socialiniu ir ekonominiu aspektais priemonių poveikis darniam 
vystymuisi beveik nėra vertinamas. 
Europos Komisijos komunikate išdėstytas požiūris turi daug privalumų. Visų pirma, jis skatina 
kritiškumą ir kreipia dėmesį nuo trumpalaikio kiekybiniais rodikliais išreiškiamo ekonominio efekto 
link ilgalaikio poveikio darniai socialinei ir ekonominei raidai bei aplinkai. Tokį požiūrį būtų lengviau 
įdiegti rengiant 2014–2020 m. struktūrinės paramos priemones nei koreguojant dabartinę SSVP 
intervencijos logiką. 
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5.4.  ŪKIO MINISTERIJOS ENERGETIKOS ADMINISTRUOJAMOS SRITIES INVESTICIJŲ 

TINKAMUMAS  
 
Ūkio ministerijos administruojamos energetikos srities priemonės įgyvendinamos Ekonomikos 
augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų pagrindu. Ekonomikos augimo IV prioriteto 
„Esminė ekonominė infrastruktūra“ pagrindinis tikslas – efektyvinti ekonominę infrastruktūrą ir 
sujungti Lietuvos energetikos tinklus su Vakarų Europos tinklais. Šis tikslas įgyvendamas dviejų 
uždavinių pagrindu: 
1. Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų 
integracijai į Europos Sąjungos bendrąsias elektros ir dujų vidaus rinkas. 
2. Didinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą. 
Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą Ūkio ministerija įgyvendina keturias priemones: 

 Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra; 
 Gamtinių dujų sistemos modernizavimas ir plėtra; 
 Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra; 
 Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra; 
 Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas. 

 
Kita dalis Ūkio ministerijos intervencijų energetikos administruojamoje srityje įgyvendinama pagal 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioritetą. SSVP III prioritetas „Aplinka ir darnus 
vystymasis“ realizuojamas keturių uždavinių pagrindu. Ūkio ministerija įgyvendina ketvirtojo 
uždavinio „Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo 
didinimas“ priemones: 
 

 Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu; 
 Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu; 
 Viešosios paskirties pastatų renovavimas (BPD 1.2 priemonė); 
 Energijos gamybos efektyvumo didinimas; 
 Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai. 

 
ŪM energetikos administruojamos srities investicijų tinkamumas įvertinamas analizuojant EAVP ir 
SSVP intervencijos logiką energetikos srityje, vertinant intervencijos logiką Lietuvos socialinės-
ekonominės situacijos bei Lietuvos ir Europos Sąjungos strateginių dokumentų kontekste. 
 
Žemiau pateikiama Ūkio ministerijos energetikos administruojamos srities intervencijos logika, kur 
priemonės ir uždavinių žymėjimas tamsesne mėlyna spalva atitinka intervencijos mastą. 



44 

 

Tikslas: Mažinti šalies ekonominio 
išsivystymo lygio atsilikimą nuo ES šalių 
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Vakarų Europos tinklais
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Tikslas: Mažinti šalies ekonominio 
išsivystymo lygio atsilikimą nuo ES šalių 

vidurkio

Tiklas - sparčiai gerinti sąlygas investuoti, 
dirbti ir gyventi Lietuvoje,

kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų 
visus Lietuvos gyventojus

Tikslas - siekti geresnės aplinkos kokybės, 
ypatingą dėmesį skiriant energijos 
panaudojimo efektyvumui didinti

Lisabonos strategijos 
įgyvendinimo 

programa 

2007-2013 m. ES 
struktūrinės paramos 

panaudojimo strategija

SSVP III prioritetas

SSVP III prioriteto 
uždavinys

SSVP III prioriteto 
priemonės

 
Pav. 6 Energetikos administruojamos srities intervencijos logika 

 
 

Bendroji energetikos sektoriaus apžvalga, socialinis-ekonominis kontekstas 
 

Lietuva iš praeities paveldėjo energetikos sektorių, kuris nėra tinkamas mažai šaliai, neturinčiai savų 
energijos išteklių. Dauguma elektrinių ir katilinių buvo pritaikytos naudoti dvi importuojamo kuro 
rūšis – naftos produktus ir gamtines dujas. Šie daugiausiai iš Rusijos importuojami energijos ištekliai 
iki šiol dominuoja Lietuvos energijos balanse. 2010 m. gamtinių dujų dalis šalies bendrosiose energijos 
sąnaudose sudarė 35,4 proc., o naftos produktų – 36,3 proc. Per du dešimtmečius buvo dedamos 
pastangos priklausomybei nuo šių energijos išteklių importo sumažinti. Labai žymiai buvo sumažintos 
tik mazuto, naudojamo elektros energijai ir centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti, apimtys. Tačiau 
spartaus ekonomikos augimo laikotarpiu labai ženkliai didėjo automobilių kuro poreikiai transporto 
sektoriuje – 2000–2008 m. dyzelino ir automobilių benzino vartojimas padidėjo daugiau nei 1,7 karto. 
Kita vertus, būtina pabrėžti teigiamus pokyčius naftos produktų tiekimo sistemoje. Įrengus Būtingės 
naftos importo ir eksporto per Baltijos jūrą terminalą, kurio pajėgumai lygūs atitinkamai 6,1 ir 8 mln. t 
per metus, ir modernizavus naftos produktų reversinį terminalą Klaipėdoje, kurio metinis pajėgumas 
7,1 mln. t, Lietuva turi visas technines galimybes importuoti naftą ir naftos produktus iš įvairių šalių. 
Iki 2006 m. rugpjūčio mėn. nafta į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą buvo tiekiama iš Rusijos naftos 
verslovių naftotiekiu per Baltarusiją. Tiesioginė jungtis su Rusijos naftos eksporto magistralinių 
naftotiekių sistema buvo vienu iš svarbiausių naftos perdirbimo gamyklos „Orlen Lietuva“ privalumų, 
sudarančių prielaidas gaminti naftos produktus su minimaliomis išlaidomis ir eksportuoti juos į 
tarptautines rinkas. Tačiau nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. brangesnė žaliava gamyklai tiekiama tik per 
Būtingės terminalą, nes monopolinė tiekėja „Transneft“ nutraukė jos tiekimą naftotiekiu dėl vamzdyno 
avarijos Rusijos teritorijoje. Visos Lietuvos pastangos atstatyti juo naftos tiekimą, net ir suteikiant 
naftotiekio „Družba“ remontui reikalingą techninę bei finansinę pagalbą, baigėsi be rezultatų. Todėl 
labai svarbu, kad dabartiniu metu Lietuva turi diversifikuoto naftos ir jos produktų tiekimo galimybes 
ir iš esmės yra techniškai apsaugota nuo galimų tiekimo iš kurios nors vienos šalies sutrikimų. Be to, 
naftos produktų poreikiams tenkinti Lietuva turi pakankamai transportavimo, perdirbimo, saugojimo 
ir paskirstymo pajėgumų. 
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Tuo tarpu gamtinės dujos – technologiniu ir ekologiniu požiūriu veiksmingiausias organinis kuras – iš 
vienintelio šaltinio (Rusijos Federacijos) į Lietuvą tiekiamos 1200 mm skersmens dujotiekiu nuo 
magistralės Jamalas – Vakarų Europa iš Minsko kompresorinės. Šiuo dujotiekiu per Lietuvos teritoriją 
pagrindine magistrale Vilnius – Kaunas – Šakiai gamtinės dujos tranzitu tiekiamos ir į Kaliningrado 
sritį. Gamtinių dujų naudojimas pasaulyje, ypač Europos Sąjungos šalyse, plečiasi. Lietuvoje gamtinių 
dujų poreikių augimas ateityje labai priklausys nuo jų sąnaudų neenergetinėms reikmėms (trąšoms 
gaminti) kitimo ir ypač nuo pokyčių elektros energetikos bei centralizuoto šilumos gamybos 
sektoriuose, kur dujos pakeitė sieringą mazutą, anksčiau plačiai naudotą elektros energijai ir šilumai 
gaminti, o nuo 2010 m. ir branduolinį kurą. Atsižvelgiant į griežtėjančius aplinkosaugos reikalavimus, 
gamtinės dujos Lietuvoje lieka viena iš perspektyviausių organinio kuro rūšių, tačiau dėl didėjančių 
dujų kainų lyginamasis jų naudojimo ekonominis patrauklumas mažėja. Kadangi nauji dujų eksporto 
keliai iš Rusijos ir alternatyvių regionų į Vakarus Lietuvai yra nepalankūs, būtina sukurti visas 
reikalingas technines priemones jų tiekimo patikimumui užtikrinti. Alternatyvus suskystintų gamtinių 
dujų tiekimas turi būti įgyvendinamas Lietuvos pajūryje įrengiant suskystintų gamtinių dujų terminalą 
ir sujungiant jį su esama gamtinių dujų tiekimo sistema. 
Parengtame ir iš esmės Europos Komisijos aprobuotame Baltijos energijos rinkos jungčių plane 
(BEMIP) nubrėžtos naujos gairės Lietuvos gamtinių dujų sistemų integracijai į Europos dujų rinką, 
statant dujų jungtį su Lenkija, įrengiant gamtinių dujų saugyklą, įrengiant suskystintų gamtinių dujų 
terminalą. Lyginant dujų tiekimo patikimumui užtikrinti tinkamas alternatyvas, suskystintų gamtinių 
dujų terminalo statyba Klaipėdoje vertinama kaip ekonomiškai naudingiausias ir per trumpiausią laiką 
įgyvendinamas projektas. Todėl šio terminalo statybai ir racionalaus jo prijungimo prie esamų 
gamtinių dujų tinklo įgyvendinimui artimoje perspektyvoje turi būti skiriamas neabejotinas 
prioritetas. 
Lietuvai labai aktuali yra energetinės priklausomybės problema. Bet kurios šalies energetinei 
nepriklausomybei įvertinti yra taikomas apsirūpinimo energija rodiklis, kuris apibrėžiamas kaip 
santykis visų šalyje pagamintų (išgautų) energijos išteklių ir bendrųjų vidaus energijos sąnaudų. 
Tačiau dažniau naudojamas priklausomybės nuo energijos importo iš kitų šalių rodiklis, kuris 
apibrėžiamas kaip santykis visų importuotų energijos išteklių su šalies bendrosiomis energijos 
sąnaudomis. Remiantis tarptautinėje statistikoje taikomais principais, prie šalyje turimų pirminės 
energijos išteklių priskiriamas visas atominėse elektrinėse elektros energijai pagaminti sunaudotas 
branduolinis kuras, nepriklausomai nuo to, iš kurios šalies šis kuras tiekiamas. Šis principas pagrįstas 
tuo, kad atominės elektrinės iš esmės neturi problemų dėl branduolinio kuro tiekimo sutrikimų. Visų 
pirma, kasdien eksploatacijoje sunaudojamo branduolinio kuro kiekis labai mažai priklauso nuo jo 
tiekimo metų bėgyje; antra, atominės elektrinės reaktoriuje yra palyginti didelis šio kuro kiekis. 
Ilgametė Ignalinos AE eksploatacijos patirtis patvirtino, kad jokių sutrikimų, susijusių su branduolinio 
kuro tiekimu iš Rusijos, neužfiksuota. Kadangi branduolinis kuras Lietuvos pirminės energijos balanse 
sudarė apie 30 proc., priklausomybė nuo energijos išteklių importo, eksploatuojant abu Ignalinos AE 
blokus ir didėjant vietinių energijos išteklių įnašui, palaipsniui mažėjo ir 2003 m. buvo sumažėjusi iki 
42 proc. 
Uždarius Ignalinos AE, Lietuva tapo labai priklausoma nuo energijos išteklių importo – 2010 m. buvo 
importuota per 78 proc. vidaus reikmėms tenkinti reikalingų pirminės energijos išteklių, įskaitant 
importuotą elektros energiją, kurios dalis elektros balanse sudarė per 51 proc. nuo bendrųjų šalies 
elektros sąnaudų. Dėl tokios priklausomybės Lietuva tapo pažeidžiama tiek dėl įvairių energijos 
išteklių tiekimo sutrikimų, tiek ir dėl galimų didelių kainų šuolių. Ši priklausomybė iš dalies lemia 
augančias elektros energijos kainas biržoje – pirmą 2011 m. pusmetį vidutinė elektros kaina biržoje, 
palyginti su 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo nuo 142 iki 160 Lt/MWh, t. y. išaugo beveik 13 
proc. Išlieka ir gamtinių dujų kainos augimo tendencija – dujos nebuitiniams vartotojams 2011 metų 
gegužės mėn. pabrango 97 litais, birželio mėn. 39 litais, liepos mėn. dar 57 litais ir kaina išaugo iki 
1187 Lt/1000 m3. Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje gamtinių dujų kainos šių metų liepos mėn. 
buvo beveik 22 proc. didesnės nei sausio mėn. Išaugusios kuro ir energijos kainos gali tapti sunkiai 
pakeliama našta vartotojams ir šalies ekonomikai. Todėl šalies energetikos politika turi būti nukreipta 
maksimaliai sparčiam priemonių, kurios mažintų priklausomybę nuo energijos importo (ypač dujų 
importo iš vienos šalies), įgyvendinimui. 
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Lietuvos elektros energetikos sistema yra integruota su kaimyninių šalių tinklais. Šalies elektros 
tinklas yra sujungtas su: 

 Latvija: keturiomis 330 kV linijomis ir trimis 110 kV linijomis, 
 Baltarusija: penkiomis 330 kV linijomis ir septyniomis 110 kV linijomis, 
 Kaliningrado regionu: trimis 330 kV linijomis ir trimis 110 kV linijomis. 

Maksimalus srautas, kuris gali būti perduodamas iš Latvijos į Lietuvą, yra 1300 MW, o iš 
Lietuvos į Latviją lygus 1500 MW. Perdavimo linijų pralaidumas iš Lietuvos į Baltarusiją lygus 1350 
MW, o iš Baltarusijos į Lietuvą – 1100 MW. Taip pat Lietuva gali perduoti 680 MW elektros energijos 
srautą į Kaliningrado sritį arba importuoti tokios pat galios srautą. Tačiau didelis trūkumas yra tai, kad 
Lietuvos elektros energetikos sistema iki šiol yra glaudžiai integruota į IPS/UPS ir išlieka izoliuota nuo 
Centrinės ir Vakarų Europos elektros energetikos sistemų. Lietuva turi galimybę naudotis vieninteliu 
ryšiu su Skandinavijos šalimis – 350 MW galios nuolatinės srovės kabeliu tarp Estijos ir Suomijos. 
Todėl Lietuvai labai svarbu įgyvendinti projektus nutiesiant galingas tarpsistemines elektros jungtis 
Lietuva – Lenkija ir Lietuva – Švedija, kurios suteiks realią galimybę tiesiogiai integruotis į Vakarų 
Europos vidaus elektros rinką. Tuo pat metu vidaus infrastruktūra turi būti tinkamai atnaujinta ir 
parengta efektyviai pasinaudoti galimybėmis, kurias atvers numatoma integracija. 
Lietuvos energetikos sektoriui didelę įtaką turėjo globalus ekonomikos nuosmukis, kuris paliko 
skaudžių pasekmių šalies ekonomikai ir ypač gyventojų socialinei būklei. Daugeliui energetikos 
projektų, tarp jų ir skirtų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrai, investicijos žymiai 
sumažėjo. Pavyzdžiui, 2009 m. faktinės investicijos į šilumos ūkį buvo 1,7 karto mažesnės nei 2008 m. 
ir sudarė tik 110 mln. litų (vietoje planuotų 157 mln. litų). Kita vertus, dėl ekonomikos nuosmukio 
sumažėjo energijos poreikiai tiek Lietuvoje, tiek ir kaimyninėse šalyse. Todėl šiuo metu galima 
lengviau spręsti apsirūpinimo energija problemas. Palankūs pasiūlos ir paklausos pokyčiai lėmė 
mažiau skausmingą nei tikėtasi elektros energijos kainos padidėjimą, nors šiuo metu jau juntama 
elektros kainos biržoje augimo tendencija. 
Dabartiniu metu ir perspektyvoje iki 2020 m. Lietuvai išlieka labai svarbi energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo problema. 1990–2010 m. pirminės energijos, sunaudotos vienetui BVP sukurti, 
Lietuvoje sumažėjo beveik 2,6 karto. Tačiau energijos intensyvumas šalyje, kai sukurtas BVP į bendrą 
valiutą perskaičiuojamas pagal valiutų keitimo kursą, išlieka apie 2,5 karto didesnis nei vidutiniškai 
Europos Sąjungos šalyse. 
Išsivysčiusių ir besivystančių šalių ekonomikos išsivystymo lygiui palyginti paprastai taikomas vienam 
gyventojui tenkantis BVP, kuris perskaičiuojamas į bendrą valiutą taikant perkamosios galios pariteto 
(Eurostato duomenų bazėje perkamosios galios standartų) rodiklius. Todėl ir skaičiuojant energijos 
intensyvumą, šalyje sukurtas BVP turėtų būti perskaičiuojamas į bendrą valiutą vertinant vidaus 
perkamosios galios paritetą. Tokiu atveju pirminės energijos intensyvumas 2010 m. Lietuvoje, 
autoriaus skaičiavimu, buvo tik apie 10 proc. didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse. 
Nežiūrint to, Lietuvoje visose grandyse (šilumos ir elektros energijos gamybos, energijos 
transportavimo ir paskirstymo bei vartojimo galutinių vartotojų įrenginiuose) galima padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą, o tuo pačiu padidinti pagaminamų prekių ir teikiamų paslaugų 
konkurencingumą. 
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančių energijos išteklių platesnis naudojimas 
yra pagrindinės nuostatos, kuriomis remiasi tiek Lietuvos, tiek ir Europos Sąjungos energetikos 
strategija. Jų įgyvendinimas suteikia galimybę efektyviausiu būdu sumažinti brangstančio iškastinio 
kuro poreikius, padidinti energetinį saugumą, sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, sukurti naujų darbo vietų ir padidinti pramonės produkcijos konkurencingumą 
pasaulio rinkose. 

 
Energetikos priemonių tinkamumo įvertinimas 
 

Remiantis pateikta energetikos charakteristika, galima patvirtinti, kad Ūkio ministerijos kompetencijai 
priskirtos ir ES struktūrinės paramos lėšomis bendrai finansuojamos priemonės energetikos 
sektoriuje, numatytos atitinkamų veiksmų programose, iš esmės išlieka aktualios. Įgyvendinamų 
priemonių tinkamumas nekelia abejonių, nes atitinka Lietuvos ir Europos Sąjungos energetikos 
strateginiuose dokumentuose ir direktyvose suformuluotus prioritetus ir tikslus. Dauguma vykdomų 
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priemonių energetikos sektoriuje pasiteisina, ypač ilguoju laikotarpiu, ir Lietuvos socialinės-
ekonominės situacijos kontekste. Nėra abejonių, kad krizė sumenkino galimybes įgyvendinti kai kurias 
priemones planuota apimtimi arba uždelsė kai kurių projektų įgyvendinimo terminus. Vis dėlto, 
įgyvendinamos priemonės leido išsaugoti darbo vietas arba sukurti naujas ir taip sušvelnino 
neigiamus socialinius padarinius. 
Vienas Ekonomikos augimo veiksmų programos tikslų – efektyvinti ekonominę infrastruktūrą – 
tiesiogiai siejasi su svarbiomis Nacionalinės energetikos strategijos nuostatomis – didinti šalies 
energetinį saugumą, užtikrinant patikimą, ekonomiškai priimtiną ir aplinką tausojantį energijos 
išteklių tiekimą, ir taip sudaryti prielaidas ekonomikos konkurencingumo augimui bei šalies 
energetikos sistemų integracijai į ES energetikos sistemas. Vykdomi elektros energijos ir gamtinių 
dujų tinklų ir sistemų plėtros bei modernizavimo projektai leidžia sukurti technines galimybes ir 
ekonomines prielaidas energijos rinkai Baltijos regione, padidinti energetinį saugumą ir energijos 
tiekimo patikimumą tiek šalies mastu, tiek ir galutiniams vartotojams, o vėlesniame etape – tinkamai 
pasirengti elektros energijos ir dujų rinkų integracijai į ES bendrąsias rinkas. Šių projektų vykdymas 
taip pat leidžia sumažinti neigiamus Ignalinos AE uždarymo padarinius.  
Centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams labai aktualūs yra šilumos tiekimo tinklų ir sistemų 
modernizavimo bei plėtros projektai. Investicijos į šiuos projektus sudaro prielaidas šilumos 
perdavimo ir skirstymo nuostolių mažinimui, didina vartotojams tiekiamų paslaugų kokybę bei leidžia 
veiksmingai išnaudoti termofikacinių jėgainių potencialą, tuo pat metu plačiau panaudojant 
atsinaujinančius energijos išteklius ir mažinant aplinkos taršą. Modernizavus esamas centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemas, galima gerokai išplėsti bendrą šilumos ir elektros gamybą, o kartu daug 
efektyviau panaudoti pirminės energijos išteklius bei padidinti šalies energetinį saugumą. 
Pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu labai sumažėjus šilumos poreikiams, daugelis 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemų dirba ne optimaliomis sąlygomis ir todėl panaudojamos 
neefektyviai. Dėl netinkamos eksploatacijos ir prastos statybos darbų kokybės šilumos tiekimo tinklai 
daug kur yra pažeisti korozijos. Todėl labai svarbu atnaujinti šilumos tinklus ir taip išvengti galimų 
avarijų centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Siekiant pagerinti šilumos tiekimo kokybę ir 
patikimumą, senos konstrukcijos kanalinius šilumos tinklus būtina palaipsniui keisti į modernius ir 
efektyvius bekanalius šilumos tinklus. Ženklią naudą vartotojams jau teikia grupinių šilumos punktų 
(boilerinių) pakeitimas individualiais šilumos punktais gyvenamuosiuose namuose ir administracinės 
paskirties pastatuose. Modernūs šilumos punktai daugiabučių namų gyventojams leidžia efektyviai 
naudoti šilumą bei karštą vandenį ir iki 20 proc. sumažinti šilumos energijos suvartojimą. Punktai 
suteikia galimybę tiksliai reguliuoti į radiatorius tiekiamo šilumnešio ir karšto vandens temperatūrą 
pagal lauko oro temperatūrą ir pasirinktą paros grafiką. Šilumos punktai taip pat apsaugo namų vidaus 
šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas nuo pažeidimų svyruojant slėgiui termofikacinio vandens 
trasose. Įrengus naujus modernius šilumos punktus, sudaromos sąlygos optimizuoti kvartalinius 
šilumos tiekimo tinklus sumažinant esamų vamzdynų skersmenis. Per pastaruosius penkerius metus 
panaikinta virš šimto grupinių šilumos punktų, o po 2011 m. bus sustabdyti ir paskutinieji aštuoni 
punktai. 
Struktūrinės paramos investicijos, skirtos energetikos tinklų darbo efektyvumui didinti ir jų plėtrai, 
diegiant pažangias technologijas, leis ne tik sumažinti tiekiamos energijos nuostolius ir kainas 
galutiniams vartotojams, bet ir teigiamai paveiks šalies importo / eksporto balansą, kadangi didžioji 
dalis (apie 78 proc.) pirminės energijos išteklių yra importuojama. Gerai išplėtota, efektyvi ir patikima 
energetikos infrastruktūra ateityje sudarys palankų klimatą naujų įmonių kūrimuisi ir verslo plėtrai. 
Siekiant sumažinti priklausomybę nuo importuojamo organinio kuro ir prisidėti prie aplinkos taršos 
mažinimo, būtina didinti energijos gamybos, transportavimo ir paskirstymo bei vartojimo efektyvumą 
bei skatinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą. Per praėjusį dešimtmetį didesnės pažangos 
didinant energijos vartojimo efektyvumą pasiekta tik pramonėje ir iš dalies prekybos bei paslaugų 
sektoriuje. Tuo tarpu visuomeniniame sektoriuje – mokyklose, universitetuose, ligoninėse ir pan. – 
padėtis mažai pagerėjo. Investicijos į sveikatos, švietimo, socialinio sektoriaus ir kitų viešosios 
paskirties pastatų renovaciją leidžia beveik dvigubai sumažinti energijos sąnaudas patalpų šildymui 
senos statybos pastatuose. 
Brangstant importuojamam organiniam kurui, turimi, tačiau iki šiol dar nepakankamai panaudojami 
vietiniai ir ypač atsinaujinantys energijos ištekliai (mediena, šiaudai, biodujos, geoterminė energija, 
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komunalinės ir kitos degiosios atliekos, vėjo bei hidroenergija ir žaliavos biodegalams gaminti), gali 
įnešti vis didesnį indėlį į Lietuvos pirminės energijos balansą, sumažinti priklausomybę nuo kuro 
importo ir sušvelninti neigiamus organinio kuro kainų augimo padarinius. Vienas iš anksčiau 
nustatytų šalies strateginių tikslų – siekti, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis šalies pirminės 
energijos balanse 2010 m. sudarytų iki 12 proc. – jau viršytas. Sumažėjus bendrosioms vidaus 
sąnaudoms (visų pirma, dėl žymiai sumažėjusių pirminės energijos sąnaudų elektros energijai 
gaminti), atsinaujinančių energijos išteklių dalis 2010 m. sudarė 15,2 proc. Atsinaujinančių energijos 
išteklių vaidmuo gali tapti ypač reikšmingas šiame dešimtmetyje. Investicijos į atsinaujinančių 
energijos išteklių vartojimo didinimą sudarys galimybę įvykdyti svarbius šalies įsipareigojimus, 
numatančius, kad iki 2020 metų šių išteklių dalis bendrame galutinės energijos balanse sudarytų ne 
mažiau 23 proc. 
 
Energetikos priemonių tinkamumas ilgalaikėje perspektyvoje 
 
Energetika yra palyginti labai inertiška ūkio šaka ir didesni pasikeitimai paprastai išryškėja tik per ilgą 
laiką. Tačiau per pastaruosius keletą metų įvyko nemažai staigių permainų – tai drastiškas 
ekonomikos nuosmukis, galutinis Ignalinos AE uždarymas, šuoliškas šalies priklausomybės nuo 
importuojamos energijos padidėjimas, pasikartojančios stichinės nelaimės, aukštos importuojamos 
energijos kainos ir pan. Visi šie veiksniai labai išryškina energetinio saugumo problemą, verčia kaip 
galima greičiau įgyvendinti apsirūpinimo gamtinėmis dujomis alternatyvas, iki 2016 m. sujungti 
Lietuvos aukštos įtampos elektros perdavimo tinklą su Lenkijos ir Švedijos tinklais, didinti energijos 
vartojimo efektyvumą, plačiau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, modernizuoti centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemas. 
Reikšmingais veiksniais, sukuriančiais palankią aplinką esminiams pokyčiams energetikoje, galima 
laikyti tai, kad: 1) parengtas ir iš esmės ES aprobuotas Baltijos energijos rinkos jungčių planas, kuris 
nubrėžia gaires Lietuvos energetikos sistemų integracijai į Europos energetikos sistemas, 2) atsiveria 
galimybės ženkliai padidinti atsinaujinančių energijos išteklių vaidmenį šalies energijos balanse, 
kurias apibrėžia nauja ES direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančius energijos 
išteklius, 2010 m. LR Vyriausybės patvirtinta Nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros 
strategija ir 2011 m. LR Seimo patvirtintas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 3) 
įgyvendinamas elektros energetikos sektoriaus restruktūrizavimas, atitinkantis Trečiojo ES 
energetikos paketo reikalavimus, 4) nuo 2010 sausio 1 d. veikia Lietuvos elektros birža, kurioje, 
remiantis modernios Nord Pool Spot platformos principais, iš esmės įgyvendinti šiuolaikinės elektros 
rinkos pagrindiniai elementai, 5) tęsiasi derybos su potencialiu strateginiu investuotoju – Japonijos 
kompanija „Hitachi“, pateikusia pasiūlymą kartu su JAV bendrove „General Electric“ dėl naujos 
atominės elektrinės statybos sąlygų. 
Didėjančios centralizuotai tiekiamos šilumos kainos, kurias lemia brangstančios gamtinės dujos, 
išryškina būtinybę sparčiau modernizuoti šilumos tiekimo tinklus ir sistemas. Techniniu, ekonominiu 
ir socialiniu-ekonominiu požiūriu šis modernizavimas apima: 1) esamų katilinių, šilumos gamybai 
naudojančių gamtines dujas, modernizavimą, keičiant dujas biokuru; 2) esamų termofikacinių 
elektrinių, šilumos gamybai naudojančių gamtines dujas, modernizavimą, keičiant dujas biokuru; 3) 
naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statybą; 4) naujų efektyvių 
termofikacinių elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statybą; 5) esamų šilumos 
tinklų renovavimą ir naujų statybą. 
Centralizuoto šilumos teikimo sistemų modernizavimas turtėtų būti vykdomas kur kas spartesniais 
tempais nei iki šiol. Per pastaruosius penkerius metus atsinaujinančių energijos išteklių dalis 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemose padidėjo vos 5 proc. – nuo 14 proc. 2006 m. iki 19,3 proc. 
2010 m. Tuo tarpu iki 2020 m. dominuojantį gamtinių dujų kurą (jo dalis sektoriaus kuro balanse 2010 
m. sudarė 74,4 proc.) būtina nuosekliai keisti atsinaujinančiais energijos ištekliais. Jų dalį centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemų kuro balanse per šį dešimtmetį tikslinga padidinti iki 55–60 proc. Šie tikslai 
yra visiškai realūs, jei bus neatidėliotinai parengtos ir įgyvendintos racionalios atsinaujinančių išteklių 
plėtrą skatinančios schemos. 
Siekiant reikšmingai sumažinti sąskaitas už daugiabučių gyvenamųjų namų apšildymą, būtina žymiai 
sumažinti šilumos nuostolius per pastato atitvaras (sienas, langus, stogą ir grindis), ypač senos 
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statybos pastatuose. Lietuvoje daugiau kaip 60 proc. gyvenamųjų namų pastatyta per praėjusio 
amžiaus paskutinius keturis dešimtmečius, kuomet vyravo stambiaplokščių daugiabučių namų 
statyba. Tokie daugiabučiai namai yra neekonomiški energijos vartojimo požiūriu, todėl žiemą juos 
eksploatuoti brangu. 
Remiantis Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis, apie 56 proc. gyventojų gyvena butuose, 
kur patalpų šildymui žiemą suvartojama 25 kWh/m2 per mėn., o per 22 proc. gyvena butuose, kur 
šilumos poreikis siekia net 35 kWh/m2 per mėn. ir tik 22 proc. gyventojų suvartoja apie 10–15 
kWh/m2 šilumos per mėn., todėl jų sąskaitos už šildymą yra 2–3 kartus mažesnės nei labai daug 
šilumos suvartojančiuose pastatuose. Norint išspręsti labai daug šilumos suvartojančių pastatų 
problemą, būtina kompleksiškai atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, įskaitant ir jų 
inžinerinės bei socialinės infrastruktūros atnaujinimą. Iki šiol vyrauja pavienių namų atnaujinimo 
praktika, kai daugiabučiai namai dažniausiai atnaujinami tik iš dalies, keičiant langus, apšiltinant 
stogą, sienas ir pan. Kol buvo palyginti žemos kuro (tuo pačiu ir patalpų šildymo) kainos ir mažas 
pajamas gaunančių gyventojų išlaidos šildymui buvo dosniai kompensuojamos, labai trūko 
motyvacijos masiškai atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus. Dabar, smarkiai padidėjus kainai 
už šildymo paslaugas, labai daug šilumos suvartojančių gyvenamųjų namų modernizavimas privalo 
tapti vienų iš strateginių šalies prioritetų. Be to, atnaujinimas arba renovavimas turėtų apimti ne tik 
pastato sienų šiltinimo, langų pakeitimo ir šiluminio mazgo tvarkymo darbus, bet ir kompleksinį 
pastatus supančios infrastruktūros sutvarkymą. Remiantis Rytų Europos šalių patirtimi, kompleksinis 
pastatų atnaujinimas turėtų būti vykdomas kvartalais, nes toks principas turi daug privalumų: 
sumažėja atskirų pastatų modernizavimo išlaidos, tuo pat metu atnaujinamos šilumos tiekimo trasos ir 
sumažėja šilumos paskirstymo nuostoliai, efektyviau sprendžiamos žmonių gerovės (aplinkos) 
sutvarkymo ir pritaikymo pakitusiems nūdienos poreikiams problemos ir pan. 
Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programos vykdymo aktualumas turėtų būti vienu iš 
šalies prioritetų laikotarpiui iki 2020 m., tačiau siekiant įveikti stagnaciją, būtina surasti labiau 
motyvuojantį ir didesnę paramą teikiantį mechanizmą. 
Europos Komisijos parengtame direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria naikinamos 
Termofikacijos direktyva (2004/8/EB) ir Energetikos paslaugų direktyva (2006/32/EB), projekte 
numatyta, kad iki 2020 m. ES bus siekiama sutaupyti 20 proc. pirminės energijos. Lietuva, kaip ir kitos 
valstybės narės, bus įpareigota sukurti tokią energijos taupymo sistemą, kurioje griežti energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimai turės būti lanksčiai ir racionaliai suderinti su konkrečiomis 
priemonėmis, geriausiai atitinkančiomis specifinius šalies ekonomikos ir energetikos sektoriaus 
ypatumus. Su bendros energijos vartojimo efektyvumo skatinimo sistemos sukūrimu siejamas 
teigiamas poveikis ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui, socialinių problemų sprendimui ir 
pramonės konkurencingumo didinimui. 
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6. PAGRINDINIAI 2007–2013 M. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMŲ ŪKIO 

MINISTERIJAI PRISKIRTŲ VEIKSMŲ PROGRAMŲ PRIEMONIŲ POKYČIAI 
 
Siekiant įvertinti, kokį poveikį ir naudą ekonominės krizės kontekste turėjo įvykdyti ŪM kompetencijai 
priskirtų ES struktūrinės paramos veiksmų programų ir jas įgyvendinančių priemonių pakeitimai, 
atlikta VP priedų ir atitinkamų priemonių PFSA pakeitimų analizė. Tokiu būdu nustatyti kiekvienos 
priemonės įvykdyti pakeitimai. 
Išskirtini tokie reikšmingi priemonių pakeitimai: 

1. Finansavimo pakeitimai, kurie apima pakeitimus šiose srityse: 
a. Finansavimo intensyvumas; 
b. Skiriamo finansavimo dydis; 
c. Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų suma. 

2. Administraciniai pakeitimai. Jiems priskiriami tokie pakeitimai: 
a. Galimų pareiškėjų pakeitimai; 
b. Remiamų veiklų pakeitimai; 
c. Vertinimo kriterijų (prioritetinių balų) pakeitimai. 

VP priedai ir priemonių, priklausančių ŪM kompetencijai, PFSA buvo analizuoti identifikuojant 
konkrečių priemonių pakeitimus 2008–2011 m. laikotarpyje. Tokiu būdu nustatyta, kokiose 
priemonėse bei kokia apimtimi pakeitimai buvo įvykdyti. Akcentuotina, kad dauguma įvykdytų 
pokyčių MTTP ir VVA srityse yra susiję su Ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimu. 
 
Finansavimo pakeitimai 
 
Finansavimo intensyvumo pakeitimai 
Atlikus ŪM kompetencijai priklausančių priemonių PFSA analizę, nustatyta, kad finansavimo 
intensyvumas buvo pakeistas 6 priemonėse. Visose, išskyrus vieną, finansavimo intensyvumas buvo 
padidintas, kai kuriais atvejais finansavimo intensyvumas diferencijuotas atitinkamai pagal pareiškėjų 
grupes. Daugeliu atveju finansavimo intensyvumas buvo padidintas iki didžiausios galimos ribos. 
Prastėjant ekonominei situacijai bei sustojus bankų paskolų išdavimui, subjektų galimybės įgyvendinti 
projektus buvo ribotos, todėl didinant finansavimo intensyvumą siekta sudaryti geresnes sąlygas 
projektų įgyvendinimui, mažinant subjektų finansinio indėlio dalį. Finansavimo intensyvumas 
daugiausia buvo pakeistas priemonėse, kurios skirtos MTTP ir VVA sektoriams.  
Tai, kad atliktais priemonių pakeitimais daugeliu atvejų finansavimo intensyvumas buvo didintas, 
vertinama teigiamai, kadangi tokiu būdu sumažėja reikalingo pareiškėjo finansinio įnašo dalis nuo 
tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Ekonomikos ir finansų krizės kontekste tai yra labai svarbu, turint 
omenyje sudėtingą potencialių pareiškėjų situaciją bei finansines galimybes įgyvendinti projektus. 
Atlikti pakeitimai yra tinkami ir kryptingi reaguojant į ekonomikos nuosmukį. 
 
Skiriamo finansavimo dydžio pakeitimai 
Skiriamo finansavimo dydis buvo pakeistas 11 ŪM kompetencijai priskirtinų priemonių. Pusėje iš jų 
buvo sumažintas mažiausias skiriamo finansavimo dydis, trečdalyje – padidintas didžiausias 
finansavimo dydis, kas sudarė galimybes įgyvendinti didesnės finansinės apimties projektus pagal 
nustatytą paramos gavėjų poreikį (MTTP srities atveju). Pakeitimai, kuriais buvo mažinamas 
mažiausias skiriamo finansavimo dydis, buvo sukurtos sąlygos sunkmetį patiriančioms įmonėms 
įgyvendinti mažesnės apimties, pajėgumus atitinkančius projektus (VVA, turizmo ir energetikos 
priemonių atveju). Tai leido įsitraukti platesniam ratui pareiškėjų, taip pat įgyvendinti didesnį skaičių, 
tačiau smulkesnių projektų.  Priemonių pakeitimai mažinant mažiausią skiriamo finansavimo dydį yra 
tinkami ir vertinami teigiamai, turint omenyje ekonomikos ir finansų krizės kontekstą – daugeliu 
atveju pakeitimu buvo pagerintos galimybės pareiškėjams įgyvendinti projektus. 
 
Skiriamų lėšų apimties pakeitimai 
Per laikotarpį nuo 2008 m., kada buvo patvirtintos VP, iki 2011 m. vidurio ŪM kompetencijai 
priklausančių priemonių įgyvendinimui skiriamų lėšų suma buvo sumažinta 577,39 mln. Lt, t. y. 6,5 
proc., lyginant su pradine priemonėms numatytų lėšų apimtimi. Analizuojant ES lėšų perskirstymą 
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tarp priemonių, pastebima, kad reikšmingiausi pokyčiai atlikti finansų inžinerijos priemonėse – jose 
skiriamų ES lėšų suma ženkliai padidinta. Daugumoje kitų priemonių skiriamų ES lėšų suma buvo 
sumažinta. Tokį lėšų perskirstymą lėmė prasidėjusi ekonomikos ir finansų krizė. Sudėtinga ekonominė 
situacija neigiamai paveikė subjektų galimybes įgyvendinti projektus bei lėmė augantį poreikį 
finansinėms lėšoms. Dėl tokių priežasčių finansavimas perskirstytas tarp priemonių, nukreipiant 
daugiau lėšų į finansų inžinerijos priemones. Lėšų perskirstymas didinant lėšų apimtis finansų 
inžinerijos priemonėms iš esmės atitinka ūkio subjektų poreikius, tačiau tais atvejais, jei lėšos 
panaudojamos trumpalaikių sprendimų įgyvendinimui, pvz., einamiesiems sprendimams finansuoti, jų 
poveikis taip pat yra momentinis ir trumpalaikis bei neprisideda prie ūkio subjektų ilgalaikio 
potencialo kūrimo bei stiprinimo. Energetikos ir turizmo srityse ES lėšų perskirstymą nulėmė 
daugiausia objektyvios priežastys, tokios kaip sutaupytos lėšos, lėtas priemonės įgyvendinimas ir pan. 
Atlikti priemonių finansavimo pakeitimai ir jų poveikis analizuojami kitose vertinimo ataskaitos 
dalyse. 
 
Administraciniai priemonių pakeitimai 
 
Galimų pareiškėjų pakeitimai 
Iš viso 13 Ūkio ministerijos kompetencijai priklausančių priemonių buvo koreguoti galimi pareiškėjai. 
Visgi reikia pastebėti, kad dauguma šių pakeitimų yra labiau korekcinio ar patikslinamojo pobūdžio, 
pvz., pakeitimai atlikti atitinkamai pagal vykdomas reformas ir pan. Tačiau tokie galimų pareiškėjų 
pakeitimai ir patikslinimai iš esmės neturi reikšmingos įtakos priemonės įgyvendinimo kryptims ir 
makroekonominiam poveikiui. Iš esmės vertinant atliktus galimų pareiškėjų pakeitimus reikia 
akcentuoti, kad tik keletas iš jų buvo svarbūs ir galėjo daryti reikšmingos įtakos priemonės 
įgyvendinimui. 
  
Remiamų veiklų pakeitimai 
Remiamos veiklos buvo pakeistos 15 priemonių, dalyje iš jų atlikti pakeitimai yra patikslinamojo 
pobūdžio ir reikšmingo poveikio priemonės įgyvendinimui neturi. Reikia pastebėti, kad tik 
nedaugelyje priemonių atlikti pakeitimai yra reikšmingi ir daro poveikį priemonės įgyvendinimo 
apimtims. 
 
Vertinimo kriterijų pakeitimai 
Reikšmingų vertinimo kriterijų pakeitimų identifikuota nebuvo. Dauguma pakeitimų yra labiau 
tikslinamojo pobūdžio ir reikšmingo poveikio priemonių įgyvendinimo kryptims neturi. 
 
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų finansuojamų Ūkio ministerijai priskirtų veiksmų programų 
priemonių pokyčių analizės rezultatai panaudoti sudarant alternatyvų ŪM išlaidų scenarijų, kuris 
leidžia palyginti ŪM priemonių pakeitimų naudą ir poveikį Lietuvos ekonomikai (žr. 9 skyrių).  
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7. VERTINIMAS PAGAL REZULTATYVUMO KRITERIJŲ 
 

Rezultatyvumas yra mastas, kuriuo buvo įgyvendinti programos ar jos dalies tikslai.19 Projekto 

įgyvendinimo metu lėšos deklaruojamos periodiškai, tačiau fizinių rodiklių pasiekimas dažnai 

pasireiškia tik projekto pabaigoje. Dėl šios priežasties tarpinio vertinimo metu negalime lyginti kokia 

dalis lėšų jau panaudota ir kokia dalis fizinių rodiklių pasiekta, nes gauti rezultatai būtų netikslūs. 

Buvo vertintas lėšų panaudojimas lyginant su planu, patvirtintu Vyriausybės nutarimu,20 ir 

kontraktavimo situacija (kokia lėšų dalis kontraktuota ir kokia dalis produktų ir rezultatų planuojama 

pasiekti pagal sudarytas sutartis). 

Ministerija pagal 3 iš 5 administruojamų prioritetų vėluoja panaudoti ES fondų lėšas taip, kaip yra 

numatyta Vyriausybės nutarimu. Tačiau lyginant su bendru ES fondų lėšų panaudojimu šalyje, 

Ministerija lėšas panaudoja sparčiau nei vidutiniškai. Remiantis viešai skelbiamais duomenimis21, 

bendra visų deklaruotinų ES fondų lėšų dalis pagal visas veiksmų programas sudaro 32,5 proc., o pagal 

Ministerijos administruojamas priemones atitinkamai sudaro 41,2 proc. Daugiausiai sutarčių sudaryta 

ir lėšų panaudota verslo ir verslo aplinkos srityje (2.2 prioritetas). Tai vertintina teigiamai, nes 

ekonominio nuosmukio sąlygomis įmonėms ypač trūksta apyvartinių lėšų ir finansavimo 

investiciniams projektams. Kol kas mažiausiai lėšų panaudota MTTP srities priemonėse. 

ŪM daugeliu atvejų yra kontraktavusi didesnes produktų ir rezultatų reikšmės nei planuota. Išskyrus 

pavienius atvejus, kai suplanuotų rodiklių reikšmės viršijamos kartais ir tai rodo per daug atsargų 

rodiklių planavimą programavimo metu. 

 Pagal 5 iš 10 Ministerijos administruojamų uždavinių, fizinių rodiklių kontraktavimo problemų nėra. 

Trijų uždavinių atveju (Padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą, Pritaikyti 

viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti, Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą) 

susiduriama su nepakankamu produkto arba rezultato rodiklių reikšmių kontraktavimu. Vieno 

uždavinio atveju (Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų 

rinkų integracijai į vieningą ES elektros ir dujų rinką) susiduriama ir su produkto, ir su rezultato 

rodiklio siekimo problemomis. Finansų inžinerijos uždavinio kontraktavimas vertintas pagal kitokią 

metodiką. 

Finansų inžinerijos priemonėms suplanuota skirti 1,158 mlrd. litų. Prognozuojama, kad dėl šių 

priemonių per 2007–2015 metus verslą palankesnėmis nei rinkos sąlygomis pasieks beveik 2,8 mlrd. 

litų. Pažymėtina, kad finansų inžinerijos priemonių lėšos įmones pasiekia gana lėtai. Iki 2010 metų 

pabaigos panaudota apie 273 mln. litų ES fondų lėšų arba 23,6 proc. visų periodo lėšų. Atsižvelgiant į 

finansų inžinerijos lėšų svarbą krizės laikotarpiu, toks lėtas lėšų panaudojimas rodo, kad buvo 

neišnaudotos galimybės sumažinti neigiamą krizės poveikį. Iki 2010 metų pabaigos finansų inžinerijos 

kreditais daugiausiai pasinaudojo prekybos sektoriaus įmonės (42,6 proc. bendro kreditų portfelio). 

Prekybos veikla šalies strateginiuose dokumentuose nėra įvardijama kaip prioritetinė ūkio sritis. 

  

                                                             
19 ES struktūrinės paramos vertinimas: metodinės gairės, 2010. 
20 LRV 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1808 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. 
nutarimo Nr. 110 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 
21 www.esparama.lt, prieiga 2011 liepos 1 d.  

http://www.esparama.lt/
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8. 2007–2013 M. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMŲ ŪKIO MINISTERIJAI 

PRISKIRTŲ VEIKSMŲ PROGRAMŲ PRIEMONIŲ POVEIKIO VERTINIMAS 
 

8.1. MAKROEKONOMINIO MODELIO HERLIT-16 TAIKYMAS, PROCESO IR PAGRINDINIŲ 

PRIELAIDŲ APRAŠYMAS 
 
Atliekant ES struktūrinės paramos analizę reikia perklasifikuoti ES struktūrinės paramos išlaidų 
duomenis (tokį perklasifikavimą plačiau aprašo Priedas 5). Planavimo etape tokio tipo išlaidos 
paprastai klasifikuojamos administraciniu požiūriu, t. y. finansavimas, skiriamas įvairioms viešojo ir 
privataus sektoriaus institucijoms, gali apimti išlaidas toms pačioms ekonominėms investicijų 
kategorijoms. Pvz., išlaidos keliams, geležinkeliams, komunikacijų ir kitokio pobūdžio infrastruktūrai 
priskirtinos vienai kategorijai – fizinei infrastruktūrai. Administracinis finansavimo atskyrimas būtų 
svarbus kitais, pvz., stebėsenos, tikslais. 
ŪM kompetencijai priskiriamos 38 priemonės, finansuojamos iš ES struktūrinės paramos. Šios 
priemonės buvo sugrupuotos į 4 sritis: energetika, verslas ir verslo aplinka, MTTP ir turizmas. Tokia 
klasifikacija tam tikra prasme yra subjektyvi, tačiau dauguma priemonių gali būti aiškiai priskirtos 
konkrečiai vienai iš minėtų 4 sričių (Priedas 6). 
Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas ES SF paramos, viešojo nacionalinio ir privataus finansavimo 
pasiskirstymas pagal ŪM administruojamas sritis. Lentelėje, remiantis paskutiniais duomenimis, 
pateikiami 2008–2015 m. laikotarpiu sritims numatytos skirtų lėšų apimtys. 
 
 
Lentelė 17. 2007-2015 m. laikotarpiui numatytų lėšų paskirstymas pagal ŪM administruojamas sritis (tūkst. Lt) 

ŪM administruojama sritis ES SF 
parama 

Viešasis 
nacionalinis 
finansavimas 

Privatus 
finansavimas 

Iš viso 

MTTP sritis 861259,6 62626,2 671966 1595852 

VVA sritis 2090771 80112,1 642166,68 2813050 

Turizmo sritis 785869,2 116085,8 358660,2 1260615 

Energetikos sritis 1725362 144752,1 795307,3 2665421 
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8.1.1. Detalizuota modelio HERLIT-16 struktūra 
 

Atliekant makro lygmens analizę, vertinamas poveikis 16 modelio sektorių, išlaidų ir pajamų pusėms, 
taip pat specifiniams sektoriniams rodikliams. HERLIT-16 makroekonominio modelio struktūrą 
vaizduoja priedas (Priedas 7)22. 
Siekiant įvertinti ES struktūrinės paramos poveikį sektoriams, išlaidų ir pajamų pusėms, į modelį 
reikia įtraukti tam tikrus mechanizmus, kurie susieja ES struktūrinę paramą ir jos poveikį 
ekonomikai.23 Šie mechanizmai apima du pagrindinius komponentus: 

i. ES struktūrinės paramos poveikis SF programų įgyvendinimo metu. Šis paklausos pusės 
poveikis apima poveikį viešajam finansavimui (dėl gaunamos ES struktūrinės paramos ir 
viešojo nacionalinio finansavimo), taip pat Keinso multiplikatoriaus efekto poveikį dėl 
išaugusių viešųjų išlaidų. Einamasis poveikis pranyksta pasibaigus programų įgyvendinimo 
laikotarpiui 2015 m. 

 
ii. Pasiūlos pusės SF paramos poveikis dėl produkcijos ir produktyvumo tęstinių naudų, sietinų 

su fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTTP bazės vystymu. 
 
Taip pat, aktualu įvertinti SF investicijų poveikį specifiniams sektoriniams rodikliams. Jie glaudžiai 
siejasi su ŪM administruojamų sričių tikslais. 
MTTP administracinės srities atveju pasirinkti du specifiniai sektoriniai rodikliai: bendrosios išlaidos 
MTTP ir verslo išlaidos MTTP. Energetikos administracinės srities atveju naudojami galutinio 
energijos suvartojimo ir energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių sąnaudų rodikliai. VVA 
administracinei sričiai numatyti veikiančių verslo subjektų skaičiaus rodikliai. Turizmo 
administracinei sričiai pasirinkti šie specifiniai sektoriniai rodikliai: apgyvendintų svečių ir suteiktų 
nakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičius, atvykusių užsieniečių ir jų kelionių skaičius. 
HERLIT-16 makroekonominiame modelyje specifiniai sektoriniai rodikliai modeliuojami kitaip nei 
produkcijos, išlaidų ir pajamų pusės. Griežta ekonomikos teorija, kuria paremtas HERLIT-16 modelis, 
siejama su produkcijos – išlaidų – pajamų modeliavimu. Specifinių sektorinių rodiklių įtraukimas į 
modelį yra labiau paremtas empiriniu požiūriu. Siekiant įtraukti specifinius sektorinius rodiklius į 
modelį, kiekvienas rodiklis yra susiejamas su tam tikru HERLIT-16 modelio kintamuoju. Pvz., 
bendrosios išlaidos MTTP susiejamos su visuminėmis viešosiomis išlaidomis ir BVP, siekiant nustatyti, 
kaip kinta MTTP srities politika programos įgyvendinimo laikotarpiu. Kiti specifiniai sektoriniai 
rodikliai į modelį įtraukiami panašiu principu. Tai leidžia atlikti faktų lyginimo analizę: kaip keistųsi 
šie rodikliai su ir be ES struktūrinės paramos. 
 

8.1.2. ES SF paramos išlaidų duomenų klasifikavimas ir įtraukimas į HERLIT-16 
 

Remiantis numatyta modelio struktūra, apibrėžiami ES SF išlaidų kintamieji (jie pateikiami lentelėje 
žemiau). Kiekvienai ŪM administruojamai sričiai (MTTP, VVA, turizmui ir energetikai) apibrėžiami ES 
struktūrinės paramos, viešojo nacionalinio bei privataus finansavimo rodikliai (atitinkamai jie žymimi 
EC, DP ir PR). 
 
Lentelė 18. ES struktūrinės paramos išlaidų duomenys pagal administracinę sritį 

Kintamasis Apibūdinimas 

  
SFRTDEC ES struktūrinės paramos apimtis MTTP administracinei sričiai (mln. Lt) 

SFRTDDP Viešojo nacionalinio finansavimo apimtis MTTP administracinei sričiai (mln. Lt) 

SFRTDPR Privataus finansavimo apimtis MTTP administracinei sričiai (mln. Lt) 

                                                             
22 Svarbu paminėti, kad modelyje naudojami EVRK 1.1. red. duomenys. Nors duomenys pagal EVRK 2 red. geriau 
atspindėtų ŪM administruojamas sritis, tačiau jie būtų prieinami tik 2011 arba 2012 m. Akcentuotina, kad 
modelio rengimo metu duomenys pagal EVRK 1.1. red. 60 veiklų buvo prieinami tik 1995–2008 m. laikotarpiui. 
23 Čia pateikiama tik pagrindinė informacija apie SF mechanizmus HERLIT-16 makroekonominiame modelyje, 
detalus techninis aprašymas pateikimas HERLIT-16 vartotojo vadove. 
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RTDDPCOF 

Viešojo nacionalinio finansavimo dalis MTTP administracinei sričiai (mln. Lt): RTDDPCOF = 
100*SFRTDDP/(SFRTDEC+SFRTDDP) 

RTDPRCOF 
Privataus finansavimo dalis MTTP administracinei sričiai (mln. Lt) :  RTDPRCOF = 
100*SFRTDPR/(SFRTDEC+SFRTDDP) 

  
SFBBEEC ES struktūrinės paramos apimtis VVA administracinei sričiai (mln. Lt) 

SFBBEDP Viešojo nacionalinio finansavimo apimtis VVA administracinei sričiai (mln. Lt) 

SFBBEPR Privataus finansavimo apimtis VVA administracinei sričiai (mln. Lt) 

  
BBEDPCOF 

Viešojo nacionalinio finansavimo dalis VVA administracinei sričiai (mln. Lt): BBEDPCOF = 
100*SFBBEDP/(SFBBEEC+SFBBEDP) 

BBEPRCOF 
Privataus finansavimo dalis VVA administracinei sričiai (mln. Lt): BBEPRCOF = 
100*SFBBEPR/(SFBBEEC+SFBBEDP) 

  
SFTUREC ES struktūrinės paramos apimtis turizmo administracinei sričiai (mln. Lt) 

SFTURDP Viešojo nacionalinio finansavimo apimtis turizmo administracinei sričiai (mln. Lt) 

SFTURPR Privataus finansavimo apimtis turizmo administracinei sričiai (mln. Lt) 

  
TURDPCOF 

Viešojo nacionalinio finansavimo dalis turizmo administracinei sričiai (mln. Lt): TURDPCOF = 
100*SFTURDP/(SFTUREC+SFTURDP) 

TURPRCOF 
Privataus finansavimo dalis turizmo administracinei sričiai (mln. Lt): TURPRCOF = 
100*SFTURPR/(SFTUREC+SFTURDP) 

  
SFENYEC ES struktūrinės paramos apimtis energetikos administracinei sričiai (mln. Lt) 

SFENYDP Viešojo nacionalinio finansavimo apimtis energetikos administracinei sričiai (mln. Lt) 

SFENYPR Privataus finansavimo apimtis energetikos administracinei sričiai (mln. Lt) 

  
ENYDPCOF 

Viešojo nacionalinio finansavimo dalis energetikos administracinei sričiai: ENDPCOF = 
100*SFENYDP/(SFENYEC+SFENYDP) 

ENYPRCOF 
Privataus finansavimo dalis energetikos administracinei sričiai: ENYPRCOF = 
100*SFENYPR/(SFENYEC+SFENYDP) 

 
ES paramos duomenys modelyje suklasifikuoti pagal 4 ŪM administruojamas sritis bei 16 sektorių. 
Tačiau turimi duomenys apima tik 2008–2010 m. (2008 m. jų reikšmės lygios 0), bet netgi šiam 
laikotarpiui tik dalį ŪM administruojamos ES paramos duomenų galima suskirstyti pagal 16 sektorių, 
apibrėžtų modelyje. 
Remiantis prieinamais duomenimis, finansavimo pasiskirstymas pagal EVR ir ŪM administruojamas 
sritis pateikiamas priede (Priedas 8). Duomenų paskirstymas rodo, kad, pvz., energetikos 
administracinės srities atveju didžioji dalis finansavimo tenka vienai veiklai (EN). Turizmo 
administracinės srities atveju, didžioji dalis finansavimo paskirstoma tarp kelių veiklų – viešbučiai ir 
restoranai (MHR) ir kitos rinkos paslaugos (MSV), mažesnė dalis skiriama veiklai G. MTTP srities 
atveju stambiausia finansavimo dalis numatyta aukštųjų technologijų veiklai (TAT), taip pat nemažai 
dalis skiriama MRD ir MSV. Finansavimas, numatytas VVA, tolygiau pasiskirsto tarp veiklų, visgi 
stambiausia dalis tenka aukštųjų technologijų veiklai (TAT). 
Kaip jau buvo minėta, turimi duomenys apima tik 2008–2010 m., tačiau ir šiems metams jie yra 
apytiksliai. Neturima jokių duomenų – nei faktinių, nei suplanuotų išlaidų 2011–2015 m. laikotarpiui, 
todėl daroma prielaida, kad finansinės apimtys pagal veiklas bus tokios pat kaip ir 2010 m. 
 

8.1.3. Makro tęstinių naudų elastingumo parametrų nustatymas. 
Greta veiksmų programų įgyvendinimo laikotarpiu pasireiškiančio ES struktūrinės paramos lemiamo 
paklausos pusės poveikio taip pat egzistuoja ir ilgesnio laikotarpio poveikis ir nauda, atsirandantys dėl 
to, kad ES struktūrinės paramos finansuojamos investicijos pagerina trijų tipų išteklius: fizinę 
infrastuktūrą, žmogiškuosius išteklius ir MTTP bazę. Šių išteklių pagerėjimas HERLIT-16 
makroekonominiame modelyje yra modeliuojamas kaip padidėjusio investicijų srauto rezultatas ir 
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suteikia naudos ekonomikai per produkcijos ir našumo padidėjimą. Tokio padidėjimo, kuris gali išlikti 
daugelį metų, mastą apibrėžia tęstinių naudų elastingumo parametrai24.  
Tęstinių naudų elastingumo parametrų reikšmės nustatomos individualiai kiekvienam 
HERLIT-16 sektoriui. Parametrų reikšmės nustatomos atskirai fizinės infrastruktūros, 
žmogiškųjų išteklių ir MTTP bazės esamo lygio padidėjimui, o taip pat atskirai tokio 
padidėjimo turimam poveikiui produkcijos apimtims ir poveikiui našumui. Vadinasi, viename 
scenarijuje kiekvienam sektoriui yra skirtos 6 tęstinių naudų elastingumo parametrų reikšmės. 
Tęstinių naudų elastingumo parametrų reikšmė atspindi, kiek (procentais) pasikeistų 
konkretaus sektoriaus produkcijos apimtys (arba našumas), kai esamas fizinės infrastruktūros 
(arba atitinkamai žmogiškųjų išteklių ar MTTP bazės) lygis padidėtų 1 procentu. Pavyzdžiui, 
parametro reikšmė, lygi 0,1, reiškia, kad esamos fizinės infrastruktūros (arba žmogiškųjų išteklių ar 
MTTP bazės) padidėjimas 1 procentu iššauktų 0,1 procento sudarantį ilgalaikį šio sektoriaus BPV lygio 
(arba našumo) padidėjimą. 
Idealiu atveju tokie elastingumo parametrai turėtų būti nustatyti remiantis empiriniais tyrimais, 
analizuojančiais Lietuvos investicines programas, pasižymėjusias panašiu į ES struktūrinę paramą 
pobūdžiu. Tačiau tokių studijų nėra atlikta tiek Lietuvoje, tiek kitose 2004 m. ir vėliau į Europos 
Sąjungą įstojusiose valstybėse narėse. Dėl šios priežasties yra remiamasi tarptautine moksline 
literatūra, aprašančia didelėse išsivysčiusiose ekonomikose atliktas studijas25. 
Modelyje naudojamos makro tęstinių naudų elastingumo parametrų reikšmės pateiktos priede 
(Priedas 10). Ūkio ministerijos administruojamos MTTP srities atveju reikia išskirti aukštųjų ir 
vidutiniškai aukštųjų technologijų veiklos sektoriaus (TAT) aukštą elastingumo parametro reikšmę 
(0,15). Tai reiškia, kad esamos fizinės infrastruktūros ar žmogiškųjų išteklių padidėjimas 1 procentu 
iššauktų 0,15 procento ilgalaikį šio sektoriaus BPV ir našumo lygio padidėjimą. Tuo tarpu MTTP bazės 
padidėjimas 1 procentu iššauktų 0,075 proc. ilgalaikį šio sektoriaus BPV ir našumo lygio padidėjimą. 
Ūkio ministerijos investicijos į MTTP sritį yra didelės ir ženkliai padidina turimą MTTP bazę, lyginant 
su scenarijumi „be ES struktūrinės paramos ir susietų nacionalinių lėšų“. Kadangi nė viena kita Ūkio 
ministerijos administruojama sritis neapima MTTP elemento, minėtas MTTP bazei taikomas 
elastingumo parametras atlieka svarbų vaidmenį bendrame visos Ūkio ministerijos administruojamos 
ES struktūrinės paramos kontekste. 
Verslo ir verslo aplinkos srities atveju aukštomis tęstinių naudų elastingumo parametrų reikšmėmis 
pasižymi tas pats aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų veiklos sektorius (TAT). Turizmo 
srityje aukštą elastingumo parametro reikšmę turi apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos 
sektorius (MHR). Ūkio ministerijos administruojamos energetikos srities atveju aukštos makro 
tęstinių naudų elastingumo parametrų reikšmės tenka elektros, dujų, garo tiekimo ir oro 
kondicionavimo veiklos sektoriui (EN). 
Nors kiekvienos Ūkio ministerijos administruojamos srities simuliacijos atliekamos atskirai, tačiau 
taip pat galima parengti bendrą visų keturių sričių simuliaciją, kurioje naudojami bendri makro 
tęstinių naudų elastingumo parametrai, kurių reikšmės gaunamos išvedant svertinį individualių 
keturių sričių elastingumo parametrų reikšmių vidurkį. Bendros simuliacijos elastingumo parametrų 
reikšmės taip pat pateiktos priede (Priedas 10). 
 

8.2. BENDRIEJI ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMŲ ŪKIO MINISTERIJAI PRISKIRTŲ 

VEIKSMŲ PROGRAMŲ PRIEMONIŲ POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI 
 
ES struktūrinės paramos poveikio analizė, atliekama naudojant tokį gilų sektorinį ekonomikos 
išskaidymą turintį modelį kaip HERLIT-16, vertintina kaip didelis iššūkis. Keliamas uždavinys 
parodyti, kaip poveikis įtakojo agreguotus nacionalinių sąskaitų rodiklius, tokius kaip BVP, bendras 
užimtumas, nedarbo lygis, prekybos balansas ir pan. Tačiau, norint tinkamai paaiškinti poveikį 
agreguotiems nacionalinių sąskaitų rodikliams, būtina taip pat suprasti, kaip ES struktūrinė parama 
daro įtaką atskiroms ekonominėms veikloms. Pavyzdžiui, MTTP srities priemonės ir į jas panašios 
programos labiau paveiks aukštesnių technologijų ekonomines veiklas (tokias kaip HERLIT-16 

                                                             
24 Angl. “Spillover” elasticities. 
25 Bradley, 2007 ir Bradley & Untiedt, 2010 



57 

 

aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų veiklos sektorius (TAT) nei labiau tradicines, 
mažėjančias ekonomines veiklas, tokias kaip HERLIT-16 tekstilės gaminių gamybos veiklos sektorius 
(TXT). 
Todėl ES struktūrinės paramos poveikio pristatymas apima tris komponentus. Pirmasis komponentas 
apima agreguotus sudėtinius daugiklius26 kiekvienai iš atskirų Ūkio ministerijos administruojamų 
sričių bei visai Ūkio ministerijos administruojamai ES struktūrinei paramai. Specifinis bendro visų 
keturių sričių poveikio atvejis yra 2007–2010 metais patirtų išlaidų ex-post poveikis. Šie rezultatai 
suteiks bendrą vaizdą apie tikėtiną atliktų investicijų ekonominę naudą. Tačiau norint suprasti gautų 
rezultatų priežastis yra būtina atlikti gilesnę analizę. 
Antrasis komponentas apima kiekvienos iš atskirų Ūkio ministerijos administruojamų sričių bei visos 
Ūkio ministerijos administruojamos ES struktūrinės paramos poveikį makroekonominiams 
rodikliams, tokiems kaip agreguotas BVP, užimtumas, nedarbo lygis ir pan. Tai suteikia papildomo 
supratimo apie sudėtinių daugiklių (arba investicijų ekonominės naudos) rezultatus. 
Paskutinis komponentas apima kiekvienos iš atskirų Ūkio ministerijos administruojamų sričių bei 
visos Ūkio ministerijos administruojamos ES struktūrinės paramos poveikį atskirai kiekvienam iš 
šešiolikos HERLIT-16 modelio sektorių27. 
Sudėtinių daugiklių rezultatai. Įprastai viešųjų išlaidų daugiklis (t. y. paprastai, o ne sudėtinis 
daugiklis) išreiškiamas kaip BVP lygio pokyčio santykis su viešųjų išlaidų pokyčiu (čia turimas omeny 
BVP lygio ir išlaidų pokytis lyginant su 0 scenarijumi „2007–2015 m. scenarijus be ES struktūrinės 
paramos ir susietų bendrojo finansavimo lėšų“). Mažose atvirose ekonomikose viešųjų išlaidų 
daugiklis paprastai yra artimas vienetui, tačiau daugiklio reikšmė auga virš vieneto didesnėse, 
uždaresnėse ekonomikose. Vis dėlto, ES struktūrinė parama apima vienalaikius daugelio skirtingų 
viešosios politikos instrumentų pokyčius, todėl turi būti apibrėžtas kitokio tipo daugiklis. Konkrečiai, 
norint pateikti poveikio rezultatus tokiu būdu, kad būtų galima tarpusavyje palyginti kelias programas, 
patogu naudoti sudėtinius daugiklius. Toks daugiklis gerai parodo ES struktūrinės paramos investicijų 
tikėtiną ekonominę naudą ir atspindi tęstinį bei ilgalaikį BVP lygio prieaugį, kuris turėtų išlikti po to, 
kai ES struktūrinės paramos investicijos yra nutraukiamos. Sudėtinis daugiklis apibrėžiamas taip: 
 

Sudėtinis ES struktūrinės paramos daugiklis = 
BVP lygio akumuliuotas procentinis prieaugis 

Akumuliuota išlaidų dalis BVP 
 
Taigi, sudėtinio daugiklio dydis nebepriklauso nuo absoliučios finansinės injekcijos vertės. Šiuo atveju 
aukštą sudėtinį daugiklį turi tos programos, kuriose finansavimas buvo geriausiai panaudotas, t. y. 
buvo atrinkti didžiausią ekonominę naudą teikiantys projektai. Kitaip sakant, tiek veiksmų programos, 
tiek ekonomikos vidinė struktūra, kurios yra apibrėžtos HERLIT-16 modelio struktūroje, kartu su 
nefinansinėmis paramos priemonėmis pradeda daryti didelį poveikį BVP lygiui (arba didelį 
pereinamąjį poveikį BVP augimo normai). 
Kiekvienos Ūkio ministerijos administruojamos srities bei bendros visų keturių sričių simuliacijos 
sudėtiniai daugikliai yra pateikti priede (Priedas 11). Priede pateiktos lentelės stulpelis „CumGDP“ 
rodo akumuliuotą realaus BVP lygio procentinį padidėjimą. Bendros visų keturių sričių simuliacijos 
atveju (I scenarijus) BVP padidėja 0,01 proc. 2008 m., o 2009 m. – 0,65 proc., todėl akumuliuotas 
padidėjimas 2009 m. sudaro 0,66 proc. Paskutiniaisiais naudoto laiko horizonto metais, t. y. 2020 m. 
akumuliuotas realaus BVP lygio padidėjimas sudaro 17,1 proc. 
Toliau lentelėje pateikiami sudėtiniai daugikliai, apskaičiuoti pagal anksčiau nurodytą formulę. Šiuos 
tris sudėtinius daugiklius taip pat reikėtų interpretuoti atsargiai. Aukščiausias reikšmes turi 
„CumMultE“ sudėtinis daugiklis, kurį skaičiuojant naudojama tik Europos Komisijos išlaidų dalis. 
Aukščiausia reikšmė gaunama todėl, kad pagal šią formulę Europos Komisijos indėliui yra priskiriama 
visa nauda, kuri ateina iš nacionalinio viešojo ir privataus indėlio. Sudėtinio daugiklio „CumMultP“ 
(atspindinčio visas viešąsias išlaidas) reikšmės yra žemesnės, kadangi šiuo atveju viešajam indėliui 
(Europos Komisijos ir bendrojo finansavimo) papildomai priskiriama tik iš privataus finansavimo 

                                                             
26 Angl. cumulative multipliers. 
27 Poveikis žemės ūkio, miškininkystės ir žvejybos sektoriui yra lygus nuliui, kadangi ES struktūrinė parama nėra 
nukreipta į šį sektorių. Paprastumo dėlei bei atsižvelgiant į faktą, kad šį sektorių yra sunku modeliuoti racionaliu 
būdu, į kitą ekonominę veiklą (OE) nukreiptos lėšos yra jungiamos su viešojo sektoriaus veikla. 
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indėlio ateinanti papildoma nauda. Sudėtinio daugiklio „CumMultT“ (atspindinčio išlaidas iš visų trijų 
šaltinių) reikšmė yra žemiausia, kadangi pagal aukščiau nurodytą formulę su programos nauda yra 
lyginamas visų trijų šaltinių indėlis28. 
Visas keturias Ūkio ministerijos administruojamas sritis galima palyginti sudėtinio daugiklio 
„CumMultT“ (atspindinčio išlaidas iš visų trijų šaltinių) požiūriu. MTTP srities (II scenarijus) sudėtinio 
daugiklio ilgalaikė reikšmė įgyja reikšmę 3,44, todėl šį sritis vertintina geriausiai. Prasčiau vertintina 
energetikos sritis (V scenarijus) su 2,34 ilgalaike sudėtinio daugiklio reikšme, turizmo sritis (IV 
scenarijus) su 1,96 reikšme ir VVA sritis (III scenarijus) su 1,48 reikšme. Bendra visų keturių sričių 
ilgalaikė ekonominė nauda išreikšta BVP padidėjimu yra lygi 2,32 (žr. I scenarijų). Toks sąnaudų ir 
naudos santykis yra labai artimas 2007–2010 m. laikotarpiu patirtų išlaidų ex-post rezultatui. T. y. 
nutraukus ES struktūrinę paramą po 2010 m. sudėtinių daugiklių reikšmė iš esmės nepasikeis, tačiau, 
žinoma, pasikeis poveikio mastas BVP lygiui. 
Priedas 11 atspindi visų keturių sričių vietą reitinge pagal teikiamą ekonominę naudą.  

  

                                                             
28 Europos Komisijos atliktuose ir sanglaudos ataskaitose dokumentuotuose poveikio vertinimuose nacionalinis 
viešasis ir privatus indėlis yra ignoruojamas ir vertinimas atliekamas tik Europos Komisijos indėlio atžvilgiu. 
Kadangi šioje ataskaitoje poveikis yra vertinimas iš Lietuvos pozicijų, tikslingiau vertinime naudoti akumuliuotas 
išlaidas iš visų trijų lėšų šaltinių „CumSFT“ ir atitinkamai – sudėtinį daugiklį „CumMultT“. Toliau šioje ataskaitoje 
minimas sudėtinis daugiklis bus suprantamas būtent kaip sudėtinis daugiklis „CumMultT“, atspindintis visų trijų 
lėšų šaltinių indėlį. 
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8.3. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMŲ ŪKIO MINISTERIJAI PRISKIRTŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMŲ PRIEMONIŲ POVEIKIO EX-POST IR EX-ANTE (2007–2015 M.) VERTINIMAS 
 

8.3.1. Ex-post ir ex-ante (2007–2015 m.) poveikio makroekonominiams 
rodikliams vertinimas 
 

I scenarijus. 2007–2015 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos poveikio vertinimas (ex-post 
ir ex-ante). 
Pirmiausia tikslinga pateikti bendro visų keturių ŪM administruojamų sričių poveikio pagrindiniams 
agreguotiems makroekonominiams rodikliams vertinimą. Šiame etape nebus analizuojamas poveikis 
atskiriems ekonomikos sektoriams. Poveikio vertinimo aprašymas pradedamas nuo I scenarijaus, 
kuris atspindi bendrą keturių sričių poveikį. Vėliau bus pateiktas kiekvienos iš keturių ŪM 
administruojamų sričių poveikio vertinimo aprašymas. 
Priedas 12 vaizduoja metines finansines injekcijas iš Europos Komisijos lėšų (žymėjimas modelyje – 
GECSFRAE), visų viešųjų lėšų (GECAFRAP) ir visų trijų finansavimo šaltinių (GECSFRAT). Didžiausia 
finansinė injekcija iš kiekvieno šaltinio pasireiškia 2012 metais, vadinasi, 2012 metais galima tikėtis 
didžiausio einamojo poveikio ekonomikai. Visi trys finansavimo šaltiniai nukreipiami padidėjusioms 
investicijoms finansuoti ir modeliavimo procese nėra svarbu, iš kurio konkretaus šaltinio investicijos 
yra finansuojamos. Tačiau kiekvienas iš šių finansavimo šaltinių turi skirtingą poveikį Lietuvos 
finansams. Europos Komisijos indėlis reiškia finansinių išteklių padidėjimą, kurio nereikia finansuoti 
valstybės iždo lėšomis. Bendrojo finansavimo indėlis yra našta valstybės iždui, ir yra daroma prielaida, 
kad šis indėlis finansuojamas skolinantis29. Tuo tarpu privataus finansavimo indėlis neturi įtakos 
viešiesiems finansams, kadangi yra finansuojamas iš privataus sektoriaus lėšų. 
ES struktūrinės paramos ekonominę naudą geriausiai atspindi sudėtiniai daugikliai, kurie parodo, kiek 
per visą laikotarpį nuo programos išlaidų pradžios suteikta nauda ekonomikai viršija pačias 
akumuliuotas programos išlaidas. Tokios sudėtinių daugiklių reikšmės pavaizduotos paveiksle (Pav. 
7). Matyti, kad dėl įgyvendintų projektų 2007-2020 m. sukurtas papildomas BVP 2,3 karto viršija šių 
projektų išlaidas (iš visų trijų šaltinių, išreikštas proc. nuo BVP), t. y. sudėtinio daugiklio „CumMultT“ 
reikšmė 2020 metais yra lygi 2,3.  
 

 
Pav. 7. ES struktūrinės paramos ŪM administruojamose srityse sudėtiniai daugikliai „CumMultT“ (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis bei modeliavimo rezultatais) 

 

                                                             
29 Bendrojo finansavimo indėlį būtų galima finansuoti didinant mokesčius ir / ar mažinant kitas viešąsias 
išlaidas. Bet toks variantas suteiktų neigiamą impulsą ekonomikai ir taip apsunkintų analizę. Todėl pasiliekama 
prie paprastesnio varianto – finansavimo skolinantis. 
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Pav. 8 vaizduoja metinį BVP lygio padidėjimą procentais, lyginant su 0 scenarijumi „2007–2015 m. 
scenarijus be ES struktūrinės paramos ir susietų bendrojo finansavimo lėšų“. Matome, kad augant 
metinėms ES struktūrinės pramos injekcijoms taip pat didėja ir poveikis BVP lygiui. 2012 metais, kai 
finansinė injekcija yra didžiausia, dėl pasireiškusio poveikio BVP lygis yra apie 3,2 proc. didesnis, 
lyginant su 0 scenarijumi. Toliau iki 2015 metų poveikis mažėja dėl mažėjančių ES struktūrinės 
paramos finansinių injekcijų. Pasibaigus ES struktūrinės paramos teikimui 2015 metų pabaigoje toliau 
išlieka kuklus, bet ilgalaikis poveikis, dėl kurio BVP lygis yra apie 0,75 proc. didesnis, lyginant su 0 
scenarijumi. Šį poveikį lemia padidėjusio fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTTP bazės 
lygio iššauktos tęstinės naudos. 
 

 
Pav. 8. I scenarijaus poveikis metiniam BVP lygiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Priedas 12 vaizduoja metines ES struktūrinės paramos finansines injekcijas 
proc. nuo BVP, o Pav. 8 – poveikio sukeltą metinio BVP lygio padidėjimą proc., lyginant su 
0 scenarijumi. Šių rodiklių nereikėtų maišyti su akumuliuotais dydžiais, naudotais apskaičiuojant 
sudėtinius daugiklius. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad po 2012 metų sumažėjus ir po 2015 m. 
pabaigos visai nutrūkus finansinėms injekcijoms, sumažėjo poveikis metiniam BVP lygiui – nuo 1,24 
proc. 2015 m. iki 0,89 proc. 2016 m. Tokį sumažėjimą lemia simuliacijos dirbtinis pobūdis, kai turime 
laikyti, kad ES struktūrinės paramos teikimas baigsis iš karto po 2015 metų. Tačiau realybėje to 
neatsitiks, kadangi dabartinę paramą pakeis 2014–2020 m. laikotarpio ES struktūrinė parama, kuri, 
tikėtina, išliks panašaus lygio, ir (arba) papildomos investicijos iš nacionalinių viešųjų ar privačių lėšų, 
kurios užpildytų dėl ES struktūrinės paramos nutraukimo atsiradusią spragą. 
Pav. 9 vaizduoja ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos sukeltą metinį užimtumo lygio pokytį 
procentais, lyginant su 0 scenarijumi, bei nedarbo lygio pokytį procentais, lyginant su 0 scenarijumi. 

 
Pav. 9. I scenarijaus poveikis užimtumui (proc.) ir nedarbo lygiui (proc. p.) (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio 
ministerijos ir SFMIS duomenimis) 
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Užimtumo lygio ir nedarbo lygio pokyčiai atrodo kaip vienas kito veidrodinis atspindys, kadangi 
nebuvo galimybių modeliuoti tarptautinių migracijos srautų30. Atlikta simuliacija parodė, kad nedarbo 
lygis 2012 metais sumažėtų apie 2,2 procentinio punkto, lyginant su 0 scenarijumi, tačiau tai yra 
nedaug, lyginant su ženkliu recesijos iššauktu nedarbo lygio šuoliu nuo 5,8 proc. 2008 m. iki 17,8 proc. 
2010 m. 
Pav. 10 rodo ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos sukeltą užimtųjų skaičiaus pokytį, 
lyginant su 0 scenarijumi. 
 

 
Pav. 10. I scenarijaus poveikis užimtųjų skaičiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 

Įsibėgėjant veiksmų programų įgyvendinimui, auga dėl ŪM administruojamos ES struktūrinės 
paramos sukurtų darbo vietų skaičius, kuris aukščiausią 34 tūkst. užimtųjų tašką pasiekia 2012 
metais. Tačiau vėliau papildomas užimtųjų skaičius sparčiai krenta ir 2015 m. pab. pasibaigus paramos 
teikimui išlikęs ilgalaikis užimtųjų prieaugis yra gana kuklus, sudarantis apie 4–4,5 tūkst.31 
Pav. 11 vaizduoja tikėtiną poveikį dviem pagrindiniams vidaus išlaidų komponentams: namų ūkių 
vartojimui ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui. 
 

 
Pav. 11. I scenarijaus poveikis namų ūkių vartojimui ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 

                                                             
30 Pavyzdžiui, Airijos atveju, kai migracijos srautai gali būti modeliuojami tiksliai, dėl ES fondų investicijų 
sukurtos (tarkime) 100 darbo vietų bedarbių skaičių sumažintų ženkliai mažiau nei 100, kadangi vidaus 
užimtumo skatinimas paskatintų emigravusiųjų sugrįžimą. 
31 Dar kartą reikėtų pabrėžti duomenų dirbtinumą, kai atlikta I scenarijaus simuliacija rodo darbuotojų 
atleidimus baigiantis ir pasibaigus programos įgyvendinimui. Realybėje besibaigiančias veiksmų programas 
pakeis 2014–2020 m. laikotarpio ES struktūrinė parama, kuri įneš savo teigiamą poveikį užimtumui. 
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ŪM administruojama ES struktūrinė parama nėra orientuota į tiesioginį vartojimo skatinimą, tačiau ji 
skatina vartojimą netiesiogiai, kai dėl teikiamos paramos padidėja augančių užimtųjų gretų gaunamos 
pajamos (čia turimas omeny užimtųjų skaičiaus augimas lyginant su 0 scenarijumi). Tačiau dėl ES 
struktūrinės paramos poveikio atsiradęs 4 proc. namų ūkio pajamų prieaugis piką pasiekusiais 2012 
m. yra daug mažesnis nei poveikis bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui tais pačiais piko metais, 
sudarantis beveik 13 proc., kadangi ŪM administruojama ES struktūrinė parama pirmiausia yra 
investicinio pobūdžio. Pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui vartojimas ir kapitalo formavimas 
krenta iki artimo 0 scenarijui lygio. 
Pav. 12 vaizduoja poveikį grynajam prekybos perviršiui (eksporto ir importo skirtumui, išreikštam 
proc. nuo BVP) ir biudžeto deficitui (išreikštam proc. nuo BVP). 
 

 
Pav. 12. I scenarijaus poveikis grynajam prekybos perviršiui ir biudžeto deficitui (sudaryta vertintojų remiantis 
Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 

Kol veiksmų programos yra įgyvendinamos ir dar nėra pasireiškęs jų ženklesnis indėlis į Lietuvos 
gamybos pajėgumus, grynoji prekybos pozicija suprastėja beveik 1 proc. BVP. Tai įvyksta dėl veiksmų 
programų įgyvendinimo fazėje pasireiškiančio išlaidų poveikio, kai ES struktūrinės paramos 
finansuojamas investicinės veiklos augimas padidina paklausą importinėms gamybos prekėms ir su 
jomis susijusioms paslaugoms, o visas teigiamas poveikis Lietuvos gamybos pajėgumams dar nėra 
pasireiškęs. Vėliau situacija pasikeičia ir dėl padidėjusių gamybos pajėgumų bei išaugusio įmonių 
konkurencingumo atsiranda ilgesnį laikotarpį trunkantis grynojo prekybos perviršio pagerėjimas, 
lyginant su 0 scenarijumi. 2016–2020 m., jau pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui, paklausos 
pusės keliamas skatinamasis poveikis investicijoms išnyksta ir tuo pačiu sumažinama paklausa 
importinėms gamybos prekėms ir su jomis susijusioms paslaugoms, o pasireiškęs pasiūlos pusės 
pajėgumų padidėjimas ir išaugęs konkurencingumas didina produkcijos ir eksporto apimtis. Tuo tarpu 
biudžeto deficitas, lyginant su 0 scenarijumi, yra šiek tiek sumažėjęs, kadangi ŪM turi finansuoti tik 
bendrojo finansavimo indėlį. Izoliuotos šalies atveju toks viešojo sektoriaus išlaidų padidėjimas 
didintų biudžeto deficitą. Tačiau Lietuvos ekonomika nėra izoliuota, todėl tuo pačiu metu jos augimą 
paskatina Europos Komisijos finansinė injekcija (kuri yra našta ES valstybių narių – grynųjų donorių 
valstybės iždui) bei padidėjusių investicijų iš privataus finansavimo lėšų. Todėl padidėja biudžeto 
pajamos ir sumažėja biudžeto deficitas (išreikštas proc. nuo BVP), lyginant su 0 scenarijumi. 
Pav. 13 vaizduoja ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos poveikį individualaus vartojimo 
išlaidų defliatoriui (PCONS) ir vidutiniam metiniam vieno darbuotojo darbo užmokesčiui (WT). 
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Pav. 13. I scenarijaus poveikis kainų ir darbo užmokesčio lygiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir 
SFMIS duomenimis) 

 

ES struktūrinės paramos išlaidų piko metais, t. y. 2012–2013 m., vartojimo kainų lygis išauga apie 1,7 
proc., o darbo užmokesčio lygis – apie 5,5 proc., lyginant su 0 scenarijumi. Pagrindinė darbo 
užmokesčio kilimo priežastis yra ES struktūrinės paramos paskatintas našumo augimas, kurio dalis 
yra perduodama darbuotojams padidėjusio darbo užmokesčio forma, o taip pat šiek tiek išaugusi 
įtampa darbo rinkoje (per taip vadinamąjį Filipso kreivės mechanizmą). 
Baigiant ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos makroekonominio poveikio analizę, Pav. 14 
pavaizduotas poveikis trims gamybos veiksniams, kurie perteikia ekonomikai ilgesnį laikotarpį 
pasireiškiančias tęstines naudas, t. y. fizinei infrastruktūrai, žmogiškiesiems ištekliams ir MTTP 
bazei32. 
Kadangi ŪM administruojama ES struktūrinė parama daugiausia yra nukreipta į fizinę infrastuktūrą ir 
MTTP, žmogiškųjų išteklių lygis padidėja neženkliai, lyginant su ženklesniu fizinės infrastuktūros ir 
MTTP bazės lygio augimu33. Tad ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos skatinamasis poveikis 
labiausiai pasireiškia per fizinės ir verslo infrastuktūros, įskaitant MTTP bazę, gerinimą, o 
žmogiškiesiems ištekliams tenka tik minimalus vaidmuo. 
 

 
Pav. 14. I scenarijaus poveikis turimam fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTTP bazės lygiui (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 

                                                             
32 Turimas fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTTP bazės lygis veiksmų programų įgyvendinimo 
pradžioje apskaičiuotas naudojant ankstesnių investicijų į šias kategorijas duomenis, pagal nuolatinio 
inventorizavimo formulę akumuliuojant šių investicijų srautus į sukauptą investicijų lygį. Į šias sritis atliekamos 
ES struktūrinės paramos investicijos didina sukauptų investicijų lygį, o toks padidėjimas turi tęstines naudas 
likusiai ekonomikos daliai ir ilgesniu laikotarpiu padidina produkcijos lygį ir našumą. 
33 ES struktūrinė parama, skirta gerinti žmogiškąjį kapitalą mokymų ir švietimo būdu, nepatenka į ŪM 
kompetencijos sritį. 
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8.3.2. Ex-post (2007–2010 m.) poveikio makroekonominiams rodikliams 
vertinimas 

 
VI scenarijus. 2007–2010 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos poveikio vertinimas (ex-
post). 
VI scenarijus – tai jau pristatyto I scenarijaus atmaina, kai išlaidos nutraukiamos 2010 m. pabaigoje, 
t. y. analizuojamos tik jau realiai patirtos išlaidos, į analizę netraukiant planuojamų 2011–2015 m. 
patirti išlaidų. 
Šio scenarijaus rezultatų interpretacija yra panaši kaip ir I scenarijaus atveju, kadangi 2007–2010 m. 
patirtos išlaidos bei testinių naudų parametrų reikšmės yra tos pačios. 
Pav. 15 vaizduoja sudėtinių daugiklių reikšmes, parodančias, kiek per visą laikotarpį nuo programos 
išlaidų pradžios suteikta nauda ekonomikai viršija pačias akumuliuotas programos išlaidas. Matyti, 
kad dėl 2007-2010 m. laikotarpiu patirtų išlaidų iki 2020 m. sukurtas papildomas BVP 2,3 karto viršija 
šių projektų išlaidas (iš visų trijų šaltinių, išreikštas proc. nuo BVP), t. y. sudėtinio daugiklio 
„CumMultT“ reikšmė VI scenarijaus atveju 2020 metais yra lygi 2,3. Nors sudėtiniai daugikliai I ir VI 
scenarijaus atveju yra beveik lygūs, tačiau dėl mažesnių išlaidų VI scenarijaus atveju pasireiškęs 
poveikis bus mažesnis.  
 

 
Pav. 15. VI scenarijaus poveikis metiniam BVP lygiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Didžiausias poveikis BVP lygiui pasireiškia 2010 m. ir yra lygus 1,3 proc., lyginant su 0 scenarijumi 
„2007–2015 m. scenarijus be ES struktūrinės paramos ir susietų bendrojo finansavimo lėšų“ (Pav. 16). 
Kadangi finansinė injekcija 2010 m. sudarė apie 1,2 proc. nuo BVP, stebimas nežymus paklausos pusės 
multiplikatorius34, kuris laikytinas tipišku tokiai palyginti mažai ir atvirai ekonomikai kaip Lietuva. 
Neženklios, tačiau ilgalaikės tęstinės naudos kyla daugiausia iš fizinės infrastruktūros ir MTTP bazės 
lygio pagerinimo. Kyla klausimas, kaip iki 2010 m. pabaigos patirtos ES struktūrinės paramos išlaidos 
ŪM administruojamose keturiose srityse (MTTP, VVA, turizmo ir energetikos) sušvelnino pasaulio 
ekonomikos ir finansų krizės poveikį. Reikia pažymėti, kad veiksmų programos buvo planuojamos 
laikotarpiu, kai ekonomika buvo viršijusi savo pajėgumų ribas ir egzistavo rizika, kad ES struktūrinė 
parama gali dar labiau pakelti vartojimą, dėl ko dalis naudos būtų prarasta dėl aukštesnės infliacijos ir 
išaugusio importo, t. y. ši nauda nepasireikštų kaip gamybos pajėgumų didėjimas ir konkurencingumo 
augimas. Tačiau atsitiko taip, kad veiksmų programos buvo įgyvendinamos Europos Sąjungą ir Lietuvą 
užklupusios pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės metu. Be ŪM administruojamos ES struktūrinės 
paramos ir bendrojo finansavimo injekcijų Lietuvą ištikusi recesija būtų gilesnė, o toks gylio skirtumas 
2009-2010 m. sudarytų mažiausiai tiek, kiek sudaro Pav. 16 pavaizduotas BVP lygio padidėjimas, 

                                                             
34 Ekonominėje literatūroje šis multiplikatorius vadinamas Keinso multiplikatoriumi. 
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lyginant su 0 scenarijumi. Kadangi ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos įsisavinimas iš 
esmės prasidėjo tik 2009 m. (t. y. praėjus dviem metams nuo 2007–2013 m. programavimo laikotarpio 
pradžios), labiausiai krizės paliestais 2009 metais pasireiškė tik kuklus 0,7 proc. sudaręs poveikis BVP, 
kuris toliau augo iki 1,5 proc. 2010 m. T. y. ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos lėšomis 
finansuojamų projektų išlaidų poveikis mažinant krizės padarinius yra svarbus, tačiau mažos, lyginant 
su krizės mastais, išlaidos iš ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos lėšų negalėjo ženkliau 
amortizuoti krizės poveikio. 
 

 
Pav. 16. VI scenarijaus poveikis metiniam BVP lygiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
VI scenarijaus atveju pasireiškusį poveikį nusakančių likusių rodiklių reikšmių elgsena yra labai 
panaši, kaip ir I scenarijaus „2007–2015 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos poveikio 
vertinimas (ex-post ir ex-ante)“ atveju. Pav. 17 rodo, kad ŪM administruojamos ES struktūrinės 
paramos lėšomis finansuojamų projektų išlaidos, patirtos iki 2010 m. pabaigos, padidino užimtumą 
0,6 proc. 2009 m. ir 1,3 proc. 2010 m. Kitaip sakant, dėl ŪM intervencijos nedarbo lygis 2009 m. ir 
2010 m. buvo atitinkamai 0,5 proc. p. ir 1,1 proc. p. mažesnis, lyginant su nedarbo lygiu, kuris būtų 
buvęs nesant ŪM intervencijos. 
 

 
Pav. 17. VI scenarijaus poveikis užimtumui (proc.) ir nedarbo lygiui (proc. p.) (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio 
ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
Pav. 18 rodo ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų išlaidų, 
patirtų iki 2010 m. pabaigos, sukeltą užimtųjų skaičiaus pokytį. Jei nebūtų ŪM intervencijos, užimtųjų 
skaičius 2009 ir 2010 m. būtų atitinkamai 8,6 tūkst. ir 17,9 tūkst. mažesnis.  
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Pav. 18. VI scenarijaus poveikis užimtųjų skaičiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Pav. 19 rodo ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų išlaidų, 
patirtų iki 2010 m. pabaigos, tikėtiną poveikį dviem pagrindiniams vidaus išlaidų komponentams: 
namų ūkių vartojimui ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui. Jei nebūtų ŪM intervencijos, namų 
ūkių vartojimas 2009 ir 2010 m. būtų atitinkamai 0,7 tūkst. ir 1,8 proc. mažesnis. Taip pat, jei nebūtų 
ŪM intervencijos, bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas 2009 m. ir 2010 m. būtų buvęs 
atitinkamai 3 proc. ir 7,1 proc. mažesnis. 
 

 
Pav. 19. VI scenarijaus poveikis namų ūkių vartojimui ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
Pav. 20 rodo ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų išlaidų, 
patirtų iki 2010 m. pabaigos, poveikį grynajam prekybos perviršiui (eksporto ir importo skirtumui, 
išreikštam proc. nuo BVP) ir biudžeto deficitui (išreikštam proc. nuo BVP). Jei nebūtų ŪM 
intervencijos, grynasis prekybos perviršis (proc. nuo BVP) 2009 m. ir 2010 m. būtų buvęs atitinkamai 
0,4 proc. ir 0,8 proc. mažesnis. Nors toks prekybos pozicijos suprastėjimas gali atrodyti nepriimtinas 
krizės laikotarpiu, tam yra tinkamas paaiškinimas. Konkrečiai, ES struktūrinės paramos lėšomis 
finansuojamų projektų įgyvendinimo metu išauga investicinė veikla (perkama moderni įranga ir pan.) 
ir atitinkamai padidėja paklausa importinėms gamybos prekėms ir su jomis susijusioms paslaugoms. 
Tačiau tokios investicinės veiklos visas teigiamas poveikis gamybos pajėgumams pasireiškia kiek 
vėliau. Taip pat tik vėlesniais metais pasireiškia ir padidėjusių gamybos pajėgumų bei išaugusio 
įmonių konkurencingumo sąlygotas ilgesnį laikotarpį trunkantis grynojo prekybos perviršio 
pagerėjimas.  
Jei nebūtų ŪM intervencijos, biudžeto deficitas (proc. nuo BVP) 2009 m. ir 2010 m. būtų buvęs 
atitinkamai 0,1 proc. ir 0,3 proc. mažesnis. Toks poveikis, nors ir neženkliai, vis dėlto palengvino 
sunkią biudžeto situaciją. 
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Pav. 20. VI scenarijaus poveikis grynajam prekybos perviršiui ir biudžeto deficitui (sudaryta vertintojų remiantis 
Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
Pav. 21 rodo ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų išlaidų, 
patirtų iki 2010 m. pabaigos, poveikį individualaus vartojimo išlaidų defliatoriui (PCONS) ir vidutiniam 
metiniam vieno darbuotojo darbo užmokesčiui (WT). Jei nebūtų ŪM intervencijos, kainų lygis 2009 m. 
ir 2010 m. būtų buvęs atitinkamai 0,2 proc. ir 0,6 proc. mažesnis. Taip pat, jei nebūtų ŪM intervencijos, 
darbo užmokesčio lygis 2009 m. ir 2010 m. būtų buvęs atitinkamai 0,6 proc. ir 2 proc. mažesnis. 
Vadinasi, nesant ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos, užimtųjų pajamos krizės metais būtų 
dar labiau sumažėjusios. 
 

 
Pav. 21. VI scenarijaus poveikis kainų ir darbo užmokesčio lygiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir 
SFMIS duomenimis) 

 
Pav. 22 rodo ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų išlaidų, 
patirtų iki 2010 m. pabaigos, poveikį fizinei infrastruktūrai, žmogiškiesiems ištekliams ir MTTP 
bazei35, t. y. trims gamybos veiksniams, kurie perteikia ekonomikai ilgesnį laikotarpį pasireiškiančias 
tęstines naudas. Matyti, kad ŪM administruojama ES struktūrinė parama 2009 m. ir 2010 m. padidino 
fizinės infrastruktūros lygį atitinkamai 0,7 proc. ir 2,3 proc., žmogiškųjų išteklių lygį – atitinkamai 
0,1 proc. ir 0,2 proc., o MTTP bazę – atitinkamai 1 proc. ir 2,2 proc. Tokiu būdu buvo sudarytos 
prielaidos šiek tiek padidinti ilgalaikį įmonių konkurencingumą. 
 

                                                             
35 Turimas fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTTP bazės lygis veiksmų programų įgyvendinimo 
pradžioje apskaičiuotas naudojant ankstesnių investicijų į šias kategorijas duomenis, pagal nuolatinio 
inventorizavimo formulę akumuliuojant šių investicijų srautus į sukauptą investicijų lygį. Į šias sritis atliekamos 
ES struktūrinės paramos investicijos didina sukauptų investicijų lygį, o toks padidėjimas turi tęstines naudas 
likusiai ekonomikos daliai ir ilgesniu laikotarpiu padidina produkcijos lygį ir našumą. 
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Pav. 22. VI scenarijaus poveikis turimam fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTTP bazės lygiui (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 

8.3.3. Ex-post ir ex-ante (2007–2015 m.) atskirų ŪM administruojamų sričių 
priemonių poveikio makroekonominiams rodikliams palyginimas 
 

Kiekvienos iš keturių ŪM administruojamų sričių poveikio įvertinimas yra detaliai aprašytas 
prieduose (Priedas 12 - Priedas 16)36. Šis poskyris yra skiriamas ŪM administruojamų sričių 
individualių poveikių palyginimui. 
Individualių poveikių dydis priklauso tiek nuo ES struktūrinės paramos išlaidų dydžio, tiek nuo 
tikėtino makro tęstinių naudų elastingumo parametrų, kurie sieja turimo gamybos veiksnių lygio 
pokyčius su produkcijos ir našumo augimu. 
Pav. 23 vaizduoja ES struktūrinės paramos kiekvienoje ŪM administruojamoje srityje poveikį BVP 
lygiui, lyginant su 0 scenarijumi. Sudėtinių daugiklių analizė parodė (Priedas 11), kad akumuliuotos 
išlaidos iš visų trijų šaltinių VVA ir energetikos srityse yra maždaug vienodos ir sudaro atitinkamai 
2,54 ir 2,48 proc. nuo BVP. Pav. 23 rodo, kad išlaidų piko metais labai panašus yra ir ES struktūrinės 
paramos VVA ir energetikos srityse poveikis BVP lygiui. Akumuliuotos išlaidos iš visų trijų šaltinių 
MTTP srityje sudaro 1,4 proc. nuo BVP, o turizmo srityje – 1,2 proc. BVP, tad išlaidų piko metais ir ES 
struktūrinės paramos šiose srityse poveikis BVP lygiui yra mažesnis. Ilgalaikis poveikis BVP lygiui (o 
taip pat ir užimtųjų skaičiui) yra didžiausias MTTP ir energetikos sričių išlaidų atveju, kadangi ES 
struktūrinės paramos išlaidos šiose srityse turi didžiausią poveikį turimam fizinės infrastruktūros 
lygio ir MTTP bazės lygio pagerinimui. 
 

                                                             
36 Vis dėlto, izoliuoto keturių sričių poveikio vertinimo rezultatus reikėtų vertinti atsargiai. Gali būti, kad ES 
struktūrinės paramos intervencijos šiose srityse papildo viena kitą, pavyzdžiui, MTTP srities intervencijos gali 
papildyti VVA srities intervencijas. Tačiau norint atlikti kiekvienos srities poveikio vertinimą teko kiekvieną sritį 
traktuoti kaip izoliuotą nuo kitų sričių. 
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Pav. 23. I–V scenarijų poveikis metiniam BVP lygiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
ES struktūrinės paramos kiekvienoje iš keturių sričių ekonominę naudą geriausiai leidžia palyginti 
sudėtiniai daugikliai, kurie parodo, kiek per visą laikotarpį nuo programos išlaidų pradžios suteikta 
nauda ekonomikai viršija pačias akumuliuotas programos išlaidas. Tokios sudėtinių daugiklių 
reikšmės pavaizduotos paveiksle (Pav. 24). Matyti, kad didžiausia ekonominė nauda yra tikėtina iš 
projektų, įgyvendinamų ŪM administruojamoje MTTP srityje – dėl įgyvendintų projektų 2007-2020 m. 
sukurtas papildomas BVP net 3,44 karto viršija šių projektų išlaidas (iš visų trijų šaltinių, išreikštas 
proc. nuo BVP), t. y. sudėtinio daugiklio „CumMultT“ reikšmė 2020 metais yra lygi 3,44. Kitose ŪM 
administruojamose srityse įgyvendinamų projektų sukuriamas poveikis yra mažesnis – sudėtinio 
daugiklio „CumMultT“ reikšmė 2020 metais energetikos srityje sudaro 2,34, Turizmo srityje – 1,96, o 
VVA srityje – tik 1,48. Taip pat reikia pabrėžti, kad aukštesnė įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų 
ekonominė nauda MTTP ir Energetikos srityse pasireiškia jau veiksmų programų įgyvendinimo 
laikotarpiu. Pavyzdžiui, MTTP srityje dėl įgyvendintų projektų iki 2013 m. sukurtas papildomas BVP 
šių projektų išlaidas viršija 1,78 karto, Energetikos srityje – 1,45 karto, o VVA ir Turizmo srityse – 
atitinkamai tik 1,28 ir 1,36 karto. 
 

 
Pav. 24. ES struktūrinės paramos ŪM administruojamose srityse sudėtiniai daugikliai „CumMultT“ (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis bei modeliavimo rezultatais) 
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Mažesnę VVA ir Turizmo srityse įgyvendinamų projektų teikiamą ekonominę naudą galima paaiškinti 
ŪM administruojamose srityse patiriamų išlaidų kategorijų skirtumais. Išlaidų VVA srityje atveju, 
turimą gamybos veiksnių lygį iš esmės gerina tik vienas VVA išlaidų elementas – verslo fizinės 
infrastuktūros išlaidų kategorijai priskiriamos išlaidos. VVA srities išlaidose tik nedidelė 20 proc. 
sudaranti dalis priskiriama žmogiškųjų išteklių išlaidų kategorijai, o paramos verslui išlaidų 
kategorijoje nėra MTTP elemento. Todėl VVA srityje dominuoja paklausos pusės sąlygotas einamasis 
poveikis, pasireiškiantis įgyvendinimo metu, o pasiūlos pusės sąlygojamos ilgesniojo laikotarpio 
tęstinės naudos yra labai nežymios. Turizmo srityje taip pat yra tikėtina tik neženkli ilgalaikė pasiūlos 
pusės sąlygota nauda, kadangi šioje srityje įgyvendinamų projektų investicijos pagerina tik turimą 
fizinės infrastruktūros lygį ir neturi poveikio nei turimam žmogiškųjų išteklių lygiui, nei MTTP bazės 
lygiui. 
Pav. 25 vaizduoja ES struktūrinės paramos kiekvienoje ŪM administruojamoje srityje poveikį užimtųjų 
skaičiui, lyginant su 0 scenarijumi. Matyti, kad dėl paramos VVA ir Energetikos srityse 2012 m., t. y. 
piko metais sukuriama beveik 22 tūkst. darbo vietų, lyginant su 0 scenarijumi. Tačiau VVA srities 
poveikis užimtumui yra trumpalaikis ir pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui praktiškai 
išnyksta, kadangi paskatintas verslo įmonių produkcijos apimčių augimas vyksta augančio našumo 
aplinkoje ir darbuotojų skaičiaus didinimas nėra reikalingas. Energetikos srityje įgyvendintų projektų 
sąlygotas ilgalaikis užimtųjų skaičiaus padidėjimas taip pat yra nedidelis, lyginant su trumpalaikiu 
poveikiu, ir turėtų sudaryti tik 1,5 tūkst., lyginant su 0 scenarijumi. Toks trumpalaikis darbo vietų 
kūrimo pobūdis yra sąlygotas fakto, kad parama energetikos srityje iš esmės nukreipiama į statybos ir 
montavimo darbus, o energetikos sektorius yra daugiausia orientuotas į vidaus ekonomiką (t. y. 
tarptautinės prekybos požiūriu priklauso neprekinėms paslaugoms), todėl parama energetikos srityje 
sukuria tik labai ribotą produkcijos ir eksporto augimo potencialą lyginant su parama MTTP ar 
turizmo srityse. 
Ilgalaikis poveikis užimtųjų skaičiui yra didžiausias MTTP ir energetikos sričių išlaidų atveju, kadangi 
ES struktūrinės paramos išlaidos šiose srityse turi didžiausią poveikį turimam fizinės infrastruktūros 
lygio ir MTTP bazės lygio pagerinimui.  
 

 
Pav. 25. I–V scenarijų poveikis užimtųjų skaičiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Apibendrinant, trumpuoju laikotarpiu didžiausią poveikį ekonomikai turi MTTP srityje įgyvendinami 
projektai. Kiek mažesnę ekonominę naudą teikia investicijos į energetiką, o mažiausiu poveikiu 
pasižymi turizmo bei verslo ir verslo aplinkos sričių investicijos. Be to, poveikio modeliavimas parodė, 
kad investicijos į MTTP sritį ir energetiką duoda didžiausią poveikį ne tik trumpuoju, bet ir ilguoju 
laikotarpiu. Todėl šių sričių finansavimas siekiant trumpalaikių tikslų neturi neigiamo poveikio 
ilgalaikiams tikslams. 

0,5 1,4 

4,5 
6,8 

8,3 
5,5 

2,8 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 

4,1 

5,5 

6,4 

11,6 
6,8 

2,4 

3,0 

0,1 0,1 

0,8 

3,7 

4,7 

5,8 

2,8 

0,9 

0,4 

0,3 0,3 0,3 

0,0 0,1 

3,1 

7,1 

8,8 

9,8 

9,1 

2,5 

1,9 

1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2007
m.

2008
m.

2009
m.

2010
m.

2011
m.

2012
m.

2013
m.

2014
m.

2015
m.

2016
m.

2017
m.

2018
m.

2019
m.

2020
m.

T
ū

k
st

. 

Energetikos srities
poveikis užimtųjų
skaičiui

Turizmo srities
poveikis užimtųjų
skaičiui

VVA srities poveikis
užimtųjų skaičiui

MTTP srities poveikis
užimtųjų skaičiui



71 

 

 
 

8.3.4. Ex-post ir ex-ante (2007–2015 m.) atskirų ŪM administruojamų sričių 
priemonių poveikio ekonomikos sektoriams vertinimas  

 
Makro tęstinių naudų parametrai, kurie sieja pagerinimą turimame fizinės infrastuktūros, žmogiškųjų 
išteklių ir MTTP bazės lygyje su produkcijos apimčių ir našumo augimu, yra nustatomi individualiai 
kiekvienam HERLIT-16 sektoriui. HERLIT-16 modelį sudaro 6 sektoriai, apimantys apdirbamąją 
gamybą, trys sektoriai, apimantys kitus industrinius sektorius (statyba, kasyba ir karjerų 
eksploatavimas, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veikla), keturi rinkos paslaugų 
sektoriai ir viešojo sektoriaus veiklos sektorius37. 
Šiame poskyryje pristatomas visos ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos poveikis atskiriems 
HERLIT-16 sektoriams, lyginant su 0 scenarijumi. Tuo tarpu individualiose ŪM administruojamuose 
srityse įgyvendinamų projektų poveikis HERLIT-16 sektoriams pavaizduotas prieduose (Priedas 17 
skirtas apdirbamosios gamybos sektoriams, Priedas 18 – paslaugų sektoriams, o Priedas 19 – 
likusiems industriniams sektoriams). 
Pav. 26 vaizduoja visos ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos poveikį apdirbamosios 
gamybos bei ją apimančių šešių HERLIT-16 sektorių BPV. Matyti, kad maisto produktų, gėrimų ir 
tabako gamybos veiklos sektoriaus (FD) elgsena skiriasi nuo kitų penkių apdirbamosios gamybos 
sektorių elgsenos, kadangi šis sektorius reaguoja į paklausos pusės sąlygotą ES struktūrinės paramos 
poveikį ankstyvaisiais veiksmų programų įgyvendinimo metais. Pasibaigus veiksmų programų 
įgyvendinimui šio sektoriaus elgsena supanašėja su kitų sektorių elgsena. Tą galima paaiškinti tuo, kad 
maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos veiklos sektorius (FD) vienintelis yra ženkliai veikiamas 
vidaus paklausos, o kiti sektoriai yra labiausiai priklausomi nuo išorinės paklausos. Didesnis ilgalaikis 
poveikis taip pat pasireiškia aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų veikos sektoriuje, 
daugiausiai dėl MTTP ir VVA srityse įgyvendintų projektų. 
 

 
Pav. 26. I scenarijaus poveikis apdirbamosios gamybos bei ją apimančių šešių HERLIT-16 sektorių BPV (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
Analizuojant apdirbamosios gamybos sektoriams pasireiškusį poveikį taip pat matyti, kad veiksmų 
programų įgyvendinimo metu galimas nežymus smukimas. Tokį smukimą lemia neženklus 
tarptautinio konkurencingumo sumažėjimas, kurį sukėlė per paklausos pusę pasireiškęs ES 
struktūrinės paramos poveikis, padidinęs įtampą darbo rinkoje ir pakėlęs darbo užmokesčio lygį. Tuo 
tarpu pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui išlieka ilgalaikis apdirbamosios gamybos sektorių 
BPV lygio padidėjimas, sąlygotas tęstinių naudų, kylančių daugiausia iš pagerinto turimo fizinės 
infrastuktūros ir MTTP bazės lygio. 

                                                             
37 Poveikis žemės ūkio, miškininkystės ir žvejybos sektoriui yra lygus nuliui, kadangi ES struktūrinė parama nėra 
nukreipta į šį sektorių. Paprastumo dėlei bei atsižvelgiant į faktą, kad (OE) sektorių yra sunku modeliuoti 
racionaliu būdu, į kitą ekonominę veiklą (OE) nukreiptos lėšos yra jungiamos su viešojo sektoriaus veikla. 
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Pav. 27 vaizduoja visos ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos poveikį keturių rinkos paslaugų 
sektorių ir viešojo sektoriaus veiklos sektoriaus BPV bei bendrai šių penkių sektorių BPV, lyginant su 0 
scenarijumi. ES struktūrinės paramos poveikis rinkos paslaugų sektoriams skiriasi nuo poveikio 
apdirbamosios gamybos sektoriams. Apdirbamosios gamybos sektoriams buvo būdingas nežymus 
einamasis poveikis veiksmų programų įgyvenimo metu (pirmaisiais metais tikėtinas net smukimas), 
tuo tarpu rinkos paslaugų sektorių atveju veiksmų programų įgyvendinimo metais modeliuojamas 
paklausos pusės sąlygojamas augimas. ŪM administruojama ES struktūrinė parama tose srityse, 
kuriose investuojama į turimo gamybos veiksnių lygio gerinimą (t. y. iš esmės MTTP ir energetikos 
srityse), iššaukia ilgalaikį produkcijos apimčių ir našumo prieaugį pasibaigus veiksmų programų 
įgyvendinimui. Tačiau toks per pasiūlos pusę pasireiškiantis poveikis yra nežymus turizmo srities 
atveju ir artimas nuliui VVA srities atveju. 
 

 
Pav. 27. I scenarijaus poveikis paslaugų sektorių BPV (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Pav. 28 vaizduoja visos ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos poveikį likusių industrinių 
sektorių (statyba, kasyba ir karjerų eksploatavimas, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo 
veikla) BPV, lyginant su 0 scenarijumi. ES struktūrinės paramos poveikis šiems sektoriams panašus į 
poveikį rinkos paslaugų sektoriams, t. y. veiksmų programų įgyvendinimo metais modeliuojamas 
paklausos pusės sąlygojamas augimas. Didžiausias ilgalaikis poveikis pasireiškia elektros, dujų, garo 
tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos sektoriuje (EN), daugiausia dėl Energetikos srityje 
įgyvendinamų projektų, kurie padidina šio sektoriaus našumą ir produkcijos apimtis. 
 

 
Pav. 28. I scenarijaus poveikis likusių sektorių BPV (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 
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8.3.5. Papildomi komentarai dėl ES struktūrinės paramos poveikio produkcijai, 
našumui ir užimtumui apdirbamosios gamybos ir rinkos paslaugų šakose  

Atidžiau turėtų būti išanalizuotas ES struktūrinės paramos poveikio vaidmuo modernizuojant 
ekonomikos gamybos pusę ir didinant našumą bei gamybos pajėgumus. Našumo augimas nulemia, 
koks bus tarpusavio santykis tarp pagamintos produkcijos ir užimtumo augimo, kaip parodyta žemiau 
pateiktose lentelėse. 
Lentelė 19 rodo, kokį poveikį I scenarijaus „2007–2015 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės 
paramos poveikio vertinimas (ex-post ir ex-ante)“ atveju ES struktūrinė parama turi apdirbamosios 
gamybos produkcijai (OT), našumui (LPRT) ir užimtųjų skaičiui (LT), kur žymėjimas „pdif“ reiškia 
kiekvieno rodiklio procentinį pokytį, lyginant su 0 scenarijumi. 
 
Lentelė 19. Poveikis apdirbamosios gamybos produkcijai (OT), našumui (LPRT) ir užimtųjų skaičiui (LT)38 

Metai 

Poveikis 
gamybos 

produkcijai 
pdif(OT) 

Poveikis 
gamybos 
našumui 

pdif(LPRT) 

Poveikis 
gamybos 
užimtųjų 
skaičiui 
pdif(LT) 

2007 0.00 0.00 0.00 

2008 0.00 0.00 0.00 

2009 0.03 0.03 -0.01 

2010 0.07 0.20 -0.13 

2011 0.27 0.55 -0.29 

2012 0.44 0.87 -0.43 

2013 0.49 1.06 -0.57 

2014 0.61 1.07 -0.45 

2015 0.82 1.06 -0.23 

2016 0.84 0.99 -0.16 

2017 0.84 0.93 -0.10 

2018 0.80 0.88 -0.08 

2019 0.75 0.83 -0.08 

2020 0.70 0.78 -0.09 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis 
 

Apdirbamosios gamybos atveju pasireiškia gana paradoksalus rezultatas, kai ES struktūrinė parama 
padidina produkcijos apimtis, tačiau sumažina užimtumo lygį. Tokį paradoksalų rezultatą paaiškina ES 
struktūrinės paramos poveikis našumui. Veiksmų programų įgyvendinimo pabaigoje užimtieji 
apdirbamojoje gamyboje pagamina didesnį produkcijos kiekį, nors pats užimtųjų skaičius yra šiek tiek 
mažesnis, lyginant su 0 scenarijumi39. 
Lentelė 20 rodo, kokį poveikį I scenarijaus „2007–2015 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės 
paramos poveikio vertinimas (ex-post ir ex-ante)“ atveju ES struktūrinė parama turi rinkos paslaugų 
produkcijai (OT), našumui (LPRT) ir užimtųjų skaičiui (LT), kur žymėjimas „pdif“ reiškia kiekvieno 
rodiklio procentinį pokytį, lyginant su 0 scenarijumi. Rinkos paslaugų sektoriuose ES struktūrinės 
paramos poveikis pasireiškia kitaip nei apdirbamosios gamybos sektoriuose. Rinkos paslaugų 
sektoriuose ES struktūrinės paramos einamasis poveikis (t. y. poveikis veiksmų programų 
įgyvendinimo metu) yra labai stiprus, kadangi šie sektoriai yra orientuoti į vidaus rinką, kurioje 

                                                             
38 Lentelėje naudojamas kintamųjų kodavimas atitinka kintamųjų žymėjimą modelyje. 
39 Atkreiptinas dėmesys, kad atliekamoje simuliacijoje vienintelis skirtumas tarp 0 scenarijaus (be ES 
struktūrinės paramos) ir I scenarijaus (su ES struktūrine parama) yra tas, kad ES struktūrinės paramos ir kitų 
finansavimo šaltinių investicijos I scenarijaus atveju yra teigiamos, o 0 scenarijaus atveju yra lygios nuliui. Jei I 
scenarijaus atveju sumodeliuotume labiau klestinčią pasaulio ekonomiką, Lietuva daugiau išloštų iš tarptautinės 
prekybos apdirbamosios gamybos produkcija turėdama aukšto našumo darbo jėgą nei turėdama žemo našumo 
darbo jėgą. ES struktūrinės paramos vaidmuo yra padidinti Lietuvos ekonomikos galimybes gauti naudą iš 
padidėjusios ES vidaus prekybos prekėmis ir paslaugomis. 
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veiksmų programos didina paklausą per pajamų ir išlaidų pusę (t. y. kai papildomos pajamos 
išleidžiamos šalies viduje pagamintoms prekėms ir paslaugoms). 
 

Lentelė  rodo, kad poveikis produkcijai (pdif(OM)) yra didesnis nei poveikis užimtumui (pdif(LM)), 
tačiau užimtųjų skaičiaus pokytis, lyginant su 0 scenarijumi, yra teigiamas kiekvienais metais, 
priešingai nei apdirbamosios gamybos atveju, kai pasireiškia neženklus užimtųjų skaičiaus 
sumažėjimas. 
 
Lentelė 20. Poveikis rinkos paslaugų produkcijai (OT), našumui (LPRT) ir užimtųjų skaičiui (LT)40 

Metai 

Poveikis 
paslaugų 

produkcijai 
pdif(OM) 

Poveikis 
paslaugų 
našumui 

pdif(LPRM) 

Poveikis paslaugų 
užimtųjų skaičiui 

pdif(LM) 

2006 0.00 0.00 0.00 

2007 0.00 0.00 0.00 

2008 0.01 0.00 0.01 

2009 0.85 0.12 0.74 

2010 2.04 0.36 1.68 

2011 3.14 0.67 2.45 

2012 4.47 0.99 3.44 

2013 3.98 1.05 2.91 

2014 2.25 0.83 1.40 

2015 1.72 0.72 0.99 

2016 1.19 0.62 0.57 

2017 1.05 0.57 0.48 

2018 0.99 0.54 0.45 

2019 0.97 0.52 0.45 

2020 0.97 0.50 0.47 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis 

 

8.3.6. Ex-post ir ex-ante (2007–2015 m.) poveikio specifiniams sektoriniams 
rodikliams vertinimas 
 

Visoms ŪM administruojamoms sritims numatyti specifiniai sektoriniai rodikliai. Per juos 
atskleidžiama, ar programos atneša laukiamą poveikį. ES SF investicijų poveikis makroekonomikos ir 
sektorių kintamiesiems, kurie yra modelio HERLIT-16 pagrindas, jau buvo aprašytas. Papildomi 
specifiniai sektoriniai rodikliai įtraukti į submodelius, tai reiškia, kad pagrindinis modelis turi įtakos 
šiems rodikliams, tačiau rodikliai nekuria grįžtamojo poveikio modeliui. 
Toliau pateikiamas specifinių sektorinių rodiklių aprašymas. 
 
MTTP administracinė sritis 
GERD= bendros išlaidos MTTP (viešosios ir privačios)  
BERD = verslo išlaidos MTTP 
Bendros išlaidos MTTP modeliuojamos kaip BVP dalis (GERDSHR) ir yra susietos su realaus BVP 
vienam gyventojui (GDPM/N) rodikliu ir laiko eilute. Todėl augant BVP vienam gyventojui auga ir 
išlaidos MTTP. Priežastingumą apibrėžti yra sudėtinga. Vienas iš paaiškinimų galėtų būti, kad 
pradiniuose šalies modernizacijos etapuose nei viešasis, nei privatus sektorius nėra pajėgus skirti 
MTTP dideles išlaidas. Tačiau vėliau postūmį sukuria TUI ir MTTP indėlis iš užsienio. 
Privataus sektoriaus išlaidos MTTP dažniausiai atitinka bendrų išlaidų MTTP tendencijas. Todėl verslo 
išlaidų MTTP dalis BVP (BERDSHR) taip pat yra susiejama su realiu BVP vienam gyventojui ir laiko 

                                                             
40 Lentelėje naudojamas kintamųjų kodavimas atitinka kintamųjų žymėjimą modelyje. 



75 

 

eilute. Kalibravimo rezultatai rodo, kad 1 proc. išaugęs realus BVP vienam gyventojui lemia bendrų 
išlaidų MTTP dalies nuo BVP augimą 0,67  proc. Atitinkamai verslo išlaidų MTTP elastingumas lygus 
0,78 proc. 
 
Energetikos administracinė sritis 
TOTEN = galutinės energijos sąnaudos 
RENEWEN = energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių sąnaudos 
Kitų šalių patirtis rodo, kad ekonomikai vystantis energijos suvartojimo intensyvumas auga, tačiau 
pasiekus tam tikrą išsivystymo tašką, energijos suvartojimas sumažėja. Analizės rezultatai rodo, kad 
Lietuva jau yra pasiekusi šį etapą. Energijos intensyvumo dalis nuo realaus BVP (TOTENSHR) 
modeliuojama siejant su realiu BVP vienam gyventojui (GDPM/N) ir laiko eilute. Kalibravimo 
rezultatai rodo, kad 1 proc. išaugęs realus BVP vienam gyventojui lemia 0,87 proc. energijos 
intensyvumo augimą. 
Antrasis specifinis sektorinis rodiklis energetikos srityje yra energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių suvartojimas. Kitų šalių analizė rodo, kad kuo didesnis BVP vienam gyventojui lygis, tuo 
daugiau energijos iš atsinaujinančių šaltinių pagaminama. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 
bendrose energijos sąnaudose (RENENSHR) susiejama su realiu BVP vienam gyventojui (GDPM/N) ir 
laiko eilute. Kalibravimo rezultatai rodo, kad 1 proc. išaugus BVP vienam gyventojui, atsinaujinančių 
energijos išteklių dalis bendrose energijos sąnaudose išauga 0,47 proc. 
 
VVA administracinė sritis 
NUMENT = įmonių skaičius 
NUMEN49 = mažų įmonių skaičius (darbuotojų skaičius 49) 
NUMEN249 = vidutinių įmonių skaičius (darbuotojų skaičius nuo 50 iki 249) 
NUMEN250 = didelių įmonių skaičius (darbuotojų skaičius didesnis nei 250) 
Pirma specifinių sektorinių rodiklių grupė, numatyta VVA sričiai – bendras įmonių skaičius (NUMENT) 
bei įmonių skaičius atitinkamai skirstant įmones pagal darbuotojų skaičių. Kiekvienu atveju šie 
rodikliai funkcija susiejami su BVP lygiu ir laiko eilute. Keliama hipotezė, kad įmonių skaičius auga, 
didėjant BVP. 
Laikoma, kad BVP išaugus 1 proc. bendras įmonių skaičius auga 0,26 proc., mažų įmonių skaičius 
(NUMEN49) – 0,23 proc., vidutinių įmonių skaičius (NUMEN249) – 0,84 proc., didelių įmonių skaičius 
(NUMEN250) – 0,79 proc. 
Kitas specifinis sektorinis VVA srities rodiklis – tiesioginės užsienio investicijos (RFDILT). Rodiklis 
siejamas su gamybos, taip pat kitais – tarp jų ir rinkos paslaugų – sektoriais. Tiesioginės užsienio 
investicijos modeliuojamos kaip gamybos produkcijos (OT) ir laiko eilutės funkcija. Kalibravimo 
rezultatai rodo, kad gamybos produkcijai išaugus 1 proc., TUI auga 1,15 proc. 
 
Turizmo administracinė sritis 
NGNTOT = apgyvendinta svečių ir suteikta nakvynių apgyvendinimo įstaigose 
NGNLT = apgyvendinta svečių ir suteikta nakvynių apgyvendinimo įstaigose, neįskaitant užsieniečių 
NVIS = atvykusių užsieniečių ir jų kelionių skaičius 
Pirmasis sektorinis specifinis rodiklis (NGNTOT) išreiškiamas per santykį su viešbučių ir restoranų 
veiklos sektoriaus produkcija (OMHR), taip gaunant rodiklį NGNTOTR. Jam poveikį daro pagrindinių 
Lietuvos prekybos partnerių  ekonomikų tendencijos (OWM), t. y. 1 proc. išaugus OWM, NGNTOTR 
auga 0,56 proc. Atitinkamai vietiniams turistams skirtas rodiklis(NGNLT) taip pat yra išreiškiamas per 
santykį su viešbučių ir restoranų veiklos sektoriaus produkcija (OMHR), taip gaunant rodiklį NGNLTR. 
Pastebėta, kad pastarajam rodikliui (NGNLTR) poveikį daro namų ūkių disponuojamų pajamų lygis 
Lietuvoje. 1 proc. išaugus namų ūkių disponuojamoms pajamoms, NGNLTR auga 0,26 proc. 
Paskutinis rodiklis – atvykusių užsieniečių ir jų kelionių skaičius taip pat išreiškiamas per santykį su 
viešbučių ir restoranų veiklos sektoriaus produkcija (OMHR), taip gaunat naują rodiklį (NVISR), tačiau 
nesusiejamas su jokiu kintamuoju, tik su laiko eilute. 
 
Specifiniai sektoriniai rodikliai ir ES struktūrinė parama 
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Įtraukus submodelių specifinių sektorinių rodiklių lygtis į modelį HERLIT-16, sudaromos galimybės 
paaiškinti, kaip šiuos rodiklius veikia ES struktūrinė parama. Šioje vertinimo ataskaitoje pateikiame tik 
I scenarijaus (2007–2015 m. ŪM administruojamos ES paramos poveikio vertinimas (ex-post ir ex-
ante) simuliacijos poveikio rezultatus specifiniams sektoriniams rodikliams. Svarbu pažymėti, kad 
parengtas HERLIT-16 modelis leidžia atlikti poveikio specifiniams sektoriniams rodikliams vertinimą 
pagal atskirų ŪM administruojamų sričių išlaidas. 
 
MTTP srities specifinių sektorinių rodiklių atveju nustatyta, kad dėl ES struktūrinės paramos poveikio 
bendros išlaidos MTTP padidėja lygiagrečiai su šios paramos sąlygotu BVP prieaugiu. Tačiau MTTP 
išlaidų prieaugis yra didesnis, kadangi šį rodiklį veikia ir realaus BVP vienam gyventojui augimas. 
Didžiausias poveikis bendroms išlaidoms MTTP pasireiškia 2012 m., kai ES struktūrinės paramos 
finansinė injekcija yra didžiausia – bendrų išlaidų MTPP prieaugis sudaro net 8,5 proc., kai tuo tarpu 
realaus BVP prieaugis dėl paramos poveikio sudaro tik 3,2 proc. Pasibaigus veiksmų programų 
įgyvenimui išlieka tik kuklus 1,8 proc. siekiantis bendrų išlaidų MTTP prieaugis (t. y. jei nebūtų 
teikiama ŪM administruojama ES struktūrinė parama, bendros išlaidos MTTP 2020 m. būtų 1,8 proc. 
mažesnės). Verslo išlaidos MTTP kinta panašiai. Bendrų išlaidų MTTP ir verslo išlaidų MTTP dalies 
nuo BVP elastingumas yra pakankamai aukštas (0.67 ir 0.78), todėl ES struktūrinės paramos poveikis 
bendroms ir verslo išlaidoms MTTP (litais) yra didesnis nei ES struktūrinės paramos poveikis BVP 
lygiui, lyginant su 0 scenarijumi. 
 
Energetikos srities specifinių sektorinių rodiklių atveju, ES struktūrinės paramos poveikis galutiniam 
energijos suvartojimui yra panašus kaip ir poveikis BVP, kadangi neigiamas energijos intensyvumo 
nuo BVP vienam gyventojui elastingumas beveik atsveria paties BVP augimo sukeltą efektą. Todėl 
šalies BVP lygis auga mažėjant energijos intensyvumui. Didžiausias ES struktūrinės paramos poveikis 
energijos intensyvumui pasireiškia 2012 metais, kai intensyvumas yra 2,7 proc. mažesnis nei būtų 
buvęs nesant ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos). Pasibaigus veiksmų programų 
įgyvenimui išlieka tik kuklus apie 0,6 proc. siekiantis intensyvumo sumažėjimas (t. y. jei nebūtų 
teikiama ŪM administruojama ES struktūrinė parama, energijos intensyvumas 2020 m. būtų apie 0,6 
proc. didesnis). Energijos, pagaminamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, dalis auga, kai didėja BVP 
vienam gyventojui. Kadangi dėl ES struktūrinės paramos poveikio didėja BVP vienam gyventojui, 
energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių suvartojimas (RENEWEN) taip pat auga. 2013 metais 
pasireiškia didžiausias energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių suvartojimo prieaugis, sudarantis 
beveik 5 proc. (t. y. jei nebūtų teikiama ŪM administruojama ES struktūrinė parama, energijos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių suvartojimas 2013 metais būtų 5 proc. mažesnis). Pasibaigus 
veiksmų programų įgyvenimui išlieka tik kuklus apie 1 proc. siekiantis energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių suvartojimo prieaugis (t. y. jei nebūtų teikiama ŪM administruojama ES struktūrinė 
parama, energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių suvartojimas 2020 m. būtų apie 1 proc. 
mažesnis). 
 
VVA srities specifinių sektorinių rodiklių atveju nustatyta, kad bendras įmonių skaičius auga nežymiai, 
o didelių įmonių skaičius auga tris kartus daugiau. Tai nulemia NUMEN250 didesnis elastingumas. 
Didžiausias poveikis pasireiškia 2012 m., konkrečiai, bendras įmonių skaičius yra 0,8 proc. didesnis, o 
didelių įmonių skaičius – 2,49 proc. didesnis nei būtų buvęs, jei nebūtų teikiama ŪM administruojama 
ES struktūrinė parama. Pasibaigus veiksmų programų įgyvenimui išlieka tik kuklus ES struktūrinės 
paramos sąlygotas prieaugis, sudarantis atitinkamai 0,19 ir 0,58 proc. 2020 metais. 
Galiausiai, turizmo srities specifinių sektorinių rodiklių atveju nustatyta, kad ES struktūrinės paramos 
poveikis rodikliui „apgyvendinta svečių ir suteikta nakvynių apgyvendinimo įstaigose, tarp jų 
užsieniečių“ (NGNTOT) atitinka poveikį viešbučių ir restoranų veiklos produkcijai (OMHR).  
Didžiausias poveikis rodikliui pasireiškia 2012 m., konkrečiai, rodiklio reikšmė yra 4,7 proc. didesnė 
nei būtų buvusi, jei nebūtų teikiama ŪM administruojama ES struktūrinė parama. Pasibaigus veiksmų 
programų įgyvenimui išlieka tik kuklus ES struktūrinės paramos sąlygotas prieaugis, sudarantis 
0,92 proc. 2020 metais. 
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Poveikis atvykusių užsieniečių ir jų kelionių skaičiui (NVIS) yra toks pat kaip rodikliui „apgyvendinta 
svečių ir suteikta nakvynių apgyvendinimo įstaigose, tarp jų užsieniečių“ (NGNTOT), kadangi abu yra 
priklausomi nuo viešbučių ir restoranų veiklos išeigos. Akcentuotina, kad NVIS duomenų eilutės yra su 
pertrūkiu dėl rodiklio apibrėžimo pakeitimo. Turint visus duomenis, būtų galima iš naujo sukalibruoti 
lygtis bei rodiklius NVIS ir NGNTOT atskirti.  
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8.4. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMŲ ŪKIO MINISTERIJAI PRISKIRTŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMŲ PRIEMONIŲ POVEIKIO MIKRO LYGMENS VERTINIMAS: LYDERIS LT IR 

INTELEKTAS LT/INTELETAS LT+ ATVEJO STUDIJOS 
 
Mikro lygmens vertinimas atliktas pagal metodiką, kuri detalizuota 3.4 skyriuje „Mikro lygmens 
vertinimas: atvejo studijos“. Minėtame skyriuje taip pat pateikta informacija apie projektų vykdytojų ir 
paramos negavusių pareiškėjų apklausos imtį ir gautų atsakymų reprezentatyvumą. 
 

8.4.1. Lyderis LT atvejo studija 
 

Išstūmimo efektas. Išstūmimo efektas pasireiškia, kai paramos gavėjai būtų įgyvendinę tas pačias 
veiklas ir be gautos ES struktūrinės paramos, t. y. ES struktūrinės paramos poveikis nepasireiškia visa 
apimtimi. Apklausos rezultatai parodė (Priedas 20), kad net 19,4 proc. respondentų būtų įgyvendinę 
tos pačios apimties projektą (daugiausia didelės arba Vilniuje įsikūrusios įmonės), vadinasi, 
apčiuopiama paramos dalis neturėjo norimo poveikio. Tokius rezultatus patvirtina kontrolinės grupės 
apklausos rezultatai, parodę, kad 18,2 proc. respondentų ir be paramos vykdo 70–100 proc. projekto 
veiklų. Nustatytas privačių investicijų išstūmimo efektas vertintinas kaip didelis, lyginant su praėjusio 
programavimo laikotarpio analogiška priemone „Tiesioginė parama verslui“ (BPD 3.1 priemonė), 
kurios atveju 12 proc. paramos gavėjų, negavę BPD subsidijos, būtų įgyvendinę projektus ta pačia 
apimtimi41. 
Apklausos rezultatai rodo, kad tos pačios apimties projektą be paramos būtų įgyvendinę net 36,4 proc. 
Vilniuje įsikūrusių respondentų bei taip pat 36,4 proc. didelėms įmonėms priskiriamų respondentų. 
Nors taip atsakiusių respondentų skaičius yra palyginti mažas ir tokie rezultatai gali būti paveikti 
atsitiktinumo elemento, tačiau tokie rezultatai kelia abejonių dėl finansavimo intensyvumo Vilniaus 
mieste veikiantiems projektų vykdytojams bei didelėms įmonėms padidinimo tikslingumo. Taip pat 
tokie apklausos rezultatai kelia abejonių, ar vertinant kai kurias paraiškas buvo tinkamai įvertintas ES 
struktūrinės paramos poreikis (vertinant investicinio projekto įgyvendinimo alternatyvas – su gauta 
pagalba ir be pagalbos). 
Net 47,2 proc. Lyderis LT projektų vykdytojų apklausos respondentų nurodė, kad neteko keisti 
pradinio projekto sumanymo siekiant geriau atitikti remiamiems projektams keliamus reikalavimus 
(Priedas 21). Vadinasi, tik maždaug pusei atvejų parama paskatino ambicingesnius užmojus, 
pavyzdžiui, įsigyjant inovatyvesnius įrenginius, lyginant su pradiniu paprasto įrenginių atnaujinimo 
atveju. 
Siekiant įvertinti, ar būtų pavykę paskatinti priemonės remiamas įmonių vykdomas investicines 
veiklas, įdedant mažiau priemonės paramos lėšų, paramą gavusiems projektų vykdytojams buvo 
pateiktas klausimas „Ar būtumėte teikę paraišką paramai gauti, jei paramos intensyvumas būtų buvęs 
mažesnis?“. Net 72,2 proc. priemonės finansuojamus projektus vykdančių respondentų būtų teikę 
paraišką paramai gauti, jei paramos intensyvumas būtų buvęs mažesnis. Net 27,7 proc. respondentų 
paraiškas būtų teikę ir tuo atveju, jei parama būtų sudariusi ne daugiau 20 proc. projekto vertės. Tai 
rodo, kad priemonės lėšomis buvo galima paremti daugiau projektų. 
 

                                                             
41 VšI „ESTEP“, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruotos Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
2004–2006 metų programavimo laikotarpiu panaudojimo efektyvumo vertinimo bei rekomendacijų dėl Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumo didinimo 2007–2013 metu programavimo laikotarpiu 
galutinė vertinimo ataskaita, P. 39. 
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Pav. 29. Paramos intensyvumo įtaka Lyderis LT projektų vykdytojų sprendimui teikti paraišką (parengta vertintojų 
pagal Lyderis LT projektų vykdytojų apklausos duomenis) 

 
Faktų lyginimo analizė ir laikotarpio vidurio rezultatyvumo vertinimas. Faktų lyginimo analizė 
leidžia palyginti situacijas „su ES struktūrine parama“ ir „be ES struktūrinės paramos“. Tam tikslui 
atliekamas tiriamosios grupės (ES struktūrinę paramą gavusių subjektų) ir kontrolinės grupės 
(paraiškas teikusių, tačiau paramos negavusių subjektų) palyginimas. 
Paramos mastas. Norint teisingai interpretuoti faktų lyginimo analizės rezultatus, būtina iš pradžių 
įvertinti paramos mastą anketas grąžinusiems priemonės projektų vykdytojams. Net 17,1 proc. 
respondentų gauta parama sudaro 10–20 proc. 2008 m. apyvartos, o dar 22,9 proc. respondentų – 20–
50 proc. Vadinasi, galima tikėtis apčiuopiamo paramos poveikio atsakymus grąžinusių projektų 
vykdytojų veiklos rezultatams. 
Taip pat svarbu įvertinti, ar jau galėjo pasireikšti projekto įtaka apyvartos didėjimui. 25 proc. 
respondentų nurodė, kad apyvartos didėjimą paveikė įgyvendintas (įgyvendinamas) projektas, ir dar 
net 44,4 proc. respondentų nurodė, kad didėjimą bent iš dalies veikė įgyvendintas (įgyvendinamas) 
projektas. Tokie rezultatai rodo, kad projekto įtaka apyvartos didėjimui daugumoje atvejų jau spėjo 
pasireikšti.  
Apyvartos pokyčiai. Apyvartos dinamikos analizėje buvo panaudoti sujungti respondentų atsakymų 
ir UAB „Creditreform Lietuva“ pateikti įmonių apyvartos duomenys. Apyvartos dinamikos analizė 
parodė, kad 2009 m. ar anksčiau pirmąją įrangą pradėjusių naudoti respondentų grupė pasižymėjo 
mažesniu apyvartos nuosmukiu 2009 m. nei kitos respondentų grupės (Priedas 22). Įmonės, didžiąją 
dalį iš projekto lėšų finansuotos įrangos pradėjusios naudoti 2010 m. I pusmetį ar anksčiau, patyrė 
mažesnį nuosmukį 2009 metais, tačiau pasižymėjo mažesniu augimu vėlesniais metais (Pav. 30). Tuo 
tarpu įmonės, didžiąją dalį iš projekto lėšų finansuotos įrangos pradėjusios naudoti 2010 m. II pusmetį 
ir vėliau, pasižymėjo didesniu nuosmukiu 2009 metais nei prieš tai minėta grupė, tačiau 
pademonstravo spartesnį augimą vėlesniais metais. Apibendrinant, tiriamoji grupė gali būti vertintina 
kaip pasižymėjusi geresniais rezultatais už kontrolinę, o reiškia, kad finansavimui pavyko atrinkti tuo 
metu didesnį potencialą turėjusias įmones. 
 

27,8% 

8,3% 

19,4% 

16,7% 

16,7% 

11,1% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Nebūtume teikę

Taip, bet tik jei parama būtų sudariusi ne mažiau kaip 10 proc.
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Taip, bet tik jei parama būtų sudariusi ne mažiau kaip 20 proc.
projekto vertės

Taip, bet tik jei parama būtų sudariusi ne mažiau kaip 30 proc.
projekto vertės
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projekto vertės

Taip, bet tik jei parama būtų sudariusi ne mažiau kaip 50 proc.
projekto vertės

 Ar būtumėte teikę paraišką paramai gauti, jei paramos intensyvumas būtų buvęs 
mažesnis? 
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Pav. 30. Pradėtos naudoti iš projekto lėšų įsigytos įrangos poveikis apyvartai (parengta vertintojų pagal Lyderis LT 
projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenis bei UAB „Creditreform Lietuva“ pateiktus 
įmonių apyvartos duomenis) 

 
Lyginant Lyderis LT tiriamosios ir kontrolinės grupių apyvartos kitimo tempą (Priedas 23), matyti, 
kad paramą gavusių respondentų veiklos rezultatai krizės labiausiai paveiktais 2009 metais buvo 
geresni nei apklausai atrinktų kontrolinės grupės įmonių, tačiau šis skirtumas 2010 metais sumažėjo. 
Tai papildo įžvagą, kad finansavimui pavyko atrinkti tuo metu didesnį potencialą turėjusias įmones. 
Darbuotojų skaičiaus kaita taip pat gerai atspindi įmonės būklės pokyčius. Apklausos rezultatų 
analizė parodė, kad tiriamojoje grupėje didesnė respondentų procentinė dalis padidino darbuotojų 
skaičių lyginant su kontroline grupe, be to, tiriamojoje grupėje pasireiškė mažiau kvalifikuotų 
darbuotojų keitimas labiau kvalifikuotais darbuotojais (kontrolinėje grupėje tokio reiškinio nebuvo), 
žr. paveikslą (Pav. 31). Galiausiai, net 45,5 proc. kontrolinės grupės respondentų sumažino darbuotojų 
skaičių, kai tiriamojoje grupėje tokių respondentų buvo tik 13,9 proc. Be to, svarbu tai, kad didžiosios 
dalies respondentų įmonių sprendimą didinti darbuotojų skaičių arba keisti darbuotojus į labiau 
kvalifikuotus įtakos turėjo įgyvendinamas projektas. Vadinasi, parama prisidėjo prie atrinktų 
finansavimui įmonių plėtros.  
 

 
Pav. 31. Darbuotojų pokytis nuo projekto įgyvendinimo pradžios (kontrolinė grupės atveju – per pastaruosius 3 
metus) (parengta vertintojų pagal Lyderis LT projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos 
duomenis) 
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Eksporto dinamika – dar vienas gerai įmonės būklės pokyčius atspindintis rodiklis, kuris gali būti 
panaudotas faktų lyginimo analizės tikslais, be to, paremtų įmonių eksporto didėjimas yra vienas iš 
priemonės Lyderis LT rezultatų rodiklių. Analizės rezultatai parodė, kad pirmuosius iš projekto lėšų 
įsigytus įrenginius 2009 m. ar anksčiau pradėję naudoti tiriamosios grupės respondentai jau 2010 m. 
gerokai viršijo42 2008 m. eksporto lygį, o 2011 m. šios respondentų grupės eksporto lygio įvertis 
sudaro 151 proc. 2008 m. eksporto lygio (Priedas 24). Didžiąją dalį įrangos 2010 m. I pusmetį ar 
anksčiau pradėję naudoti tiriamosios grupės respondentai visu analizuojamu 2009–2011 m. 
laikotarpiu pasižymėjo aukštesniu eksporto augimu ir net nepatyrė krizės poveikio 2009 metais. Tuo 
tarpu vėliau didžiąją dalį įrangos pradėjusios naudoti ar dar didžiosios dalies įrangos nepradėjusios 
naudoti įmonės 2010 ir 2011 metais taip pat išaugino eksporto apimtis, tačiau gerokai mažiau. 
Prasčiausius eksporto dinamikos rezultatus parodė kontrolinė grupė, kurios neženklus eksporto 
augimas 2010 ir 2011 metais labiau sietinas su bendru eksporto rinkų atsigavimu. Tokie apklausos 
rezultatai leidžia vertinti, kad parama turėjo teigiamos įtakos paramos gavėjų eksporto didinimui, o 
taip pat rodo, kad finansavimui pavyko atrinkti didžiausią eksporto potencialą turėjusias įmones. 
 

 
Pav. 32. Pradėtos naudoti iš projekto lėšų įsigytos įrangos poveikis eksportui (parengta vertintojų pagal Lyderis LT 
projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenis) 

 
Į rinką pateikti naujų produktų pavyzdžiai – tai antras priemonės „Lyderis LT“ rezultato rodiklis, 
kurį buvo siekiama įvertinti apklausos metodu. Analizės rezultatai parodė, kad net 98 proc. bent dalį iš 
projekto lėšų įsigytos įrangos pradėjusių naudoti respondentų į rinką pateikė naujų produktų 
pavyzdžius, o 71 proc. tą padarė dėl įgyvendinto projekto (Priedas 25). Vadinasi, vien respondentai jau 
pasiekė beveik pusę šio rodiklio planinės kiekybinės išraiškos reikšmės43, todėl būtų galima tikėtis, 
kad planuota rodiklio reikšmė laikotarpio pabaigoje (2015 m.) bus pasiekta. 
 

8.4.2. Intelektas LT / Intelektas LT + atvejo studija 
 
Išstūmimo efektas. Apklausos rezultatai parodė, kad tik 2,7 proc. respondentų būtų įgyvendinę tos 
pačios apimties projektą, tačiau ir tokiu atveju jie būtų pasirinkę pigesnius tiekėjus rizikuodami 
kokybe (Priedas 26), vadinasi, ir šiuo atveju parama turėjo bent jau minimalų poveikį. Tokius 
rezultatus patvirtina ir kontrolinės grupės apklausos rezultatai, rodantys, kad 54,5 proc. paramos 
negavusių respondentų teko atsisakyti paramai teikto projekto, o likę respondentai vykdo tik iki 30 
proc. finansavimui teikto projekto veiklų. Vadinasi, Intelektas LT / Intelektas LT + priemonėse privačių 
investicijų išstūmimo efektą galima vertinti kaip nedidelį. 
                                                             
42 Respondentų nurodyti eksporto pasikeitimų intervalai buvo transformuoti į vidutinį atskirų respondentų 
grupių eksporto pokyčių vidurkį. 
43 Planuojama kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) – 150. 
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41,7 proc. Intelektas LT / Intelektas LT + projektų vykdytojų apklausos respondentų nurodė, kad 
neteko keisti pradinio projekto sumanymo siekiant geriau atitikti remiamiems projektams keliamus 
reikalavimus (Priedas 27). Vadinasi, galima tikėtis, kad daugiau nei puse atvejų parama paskatino 
ambicingesnių projektų vykdymą, lyginant su vykdytinomis veiklomis paramos negavimo atveju.  
Siekiant įvertinti, ar būtų pavykę paskatinti priemonių remiamas MTTP veiklas / investicijas į MTTP 
infrastruktūrą įdedant mažiau priemonių paramos lėšų, paramą gavusiems projektų vykdytojams 
buvo pateiktas klausimas „Ar būtumėte teikę paraišką paramai gauti, jei paramos intensyvumas būtų 
buvęs mažesnis?“. Net 72,9 proc. priemonių finansuojamus projektus vykdančių respondentų būtų 
teikę paraišką paramai gauti, jei paramos intensyvumas būtų buvęs mažesnis (žr. Pav. 33), vadinasi, 
priemonių lėšomis buvo galima paremti daugiau projektų. 
 

 
Pav. 33. Paramos intensyvumo įtaka Intelektas LT / Intelektas LT + projektų vykdytojų sprendimui teikti paraišką 
(parengta vertintojų pagal Intelektas LT / Intelektas LT + projektų vykdytojų apklausos duomenis) 

 
Faktų lyginimo analizė ir rezultatyvumo vertinimas. Kaip ir Lyderis LT priemonės atveju, buvo 
atliktas tiriamosios grupės (ES struktūrinę paramą gavusių subjektų) ir kontrolinės grupės (paraiškas 
teikusių, tačiau paramos negavusių subjektų) palyginimas.  
Paramos mastas. Norint teisingai interpretuoti faktų lyginimo analizės rezultatus, būtina iš pradžių 
įvertinti paramos mastą anketas grąžinusiems priemonės projektų vykdytojams. Tik 25,7 proc. į šį 
klausimą atsakiusių respondentų nurodė, kad gauta parama viršija 10 proc. 2008 m. apyvartos. Toks 
palyginti mažas paramos mastas sąlygoja nuosaikius lūkesčius dėl paramos poveikio apyvartai ar 
eksportui, taip pat atsižvelgiant į mažiau apčiuopiamą Intelektas LT / Intelektas LT + veiklų rezultatą. 
Apyvartos pokyčiai. Svarbu įvertinti, ar jau galėjo pasireikšti projekto įtaka apyvartos didėjimui. Tik 
33,3 proc. respondentų nurodė, kad apyvartos didėjimą bent iš dalies paveikė įgyvendintas 
(įgyvendinamas) projektas, ir net 61,1 proc. nurodė, kad projekto įtaka dar negalėjo pasireikšti. Be to, 
net 64,9 proc. respondentų nurodė, kad MTTP darbų metu sukurti nauji gaminiai ar paslaugos 
atsispindės ir susijusių įmonių pardavimuose. Vadinasi, apyvarta turi būti atsargiai naudojama kaip 
rodiklis vertinant grynąjį paramos poveikį. 
Apyvartos dinamikos analizėje buvo panaudoti sujungti respondentų atsakymų ir UAB „Creditreform 
Lietuva“ pateikti įmonių apyvartos duomenys. Analizė parodė, kad projektus baigusių respondentų 
grupė pasižymėjo mažesniu apyvartos nuosmukiu 2009 m. nei projektų įgyvendinimo dar nebaigusi 
respondentų grupė (žr. Pav. 34), tačiau 2010 ir 2011 metais abi grupės susilygina pagal pasiektą lygį 
nuo 2008 m. apyvartos. Sujungti respondentų atsakymų ir UAB „Creditreform Lietuva“ pateikti įmonių 
apyvartos duomenys rodo, kad apklausai atrinktų paramos negavusių pareiškėjų apyvartos smukimas 
2009 m. nebuvo didelis, lyginant su tiriamąja grupe, tačiau ir augimas 2010 m. buvo mažesnis 
(apyvartos augimo tempo skirtumus vaizduoja Priedas 28). Tiriamosios grupės apyvartos augimo 
didėjantis tempas leidžia daryti išvadą, kad finansavimui pavyko atrinkti didesnį potencialą turinčias 
įmones. 
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Pav. 34. Intelektas LT / Intelektas LT + tiriamosios ir kontrolinės grupių apyvartos dinamika (parengta vertintojų 
pagal Intelektas LT / Intelektas LT + projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenis bei 
UAB „Creditreform Lietuva“ pateiktus įmonių apyvartos duomenis) 

 
Darbuotojų skaičiaus kaita taip pat gerai atspindi įmonės būklės pokyčius. Apklausos rezultatų 
analizė parodė, kad tiriamojoje grupėje net 68 proc. respondentų padidino darbuotojų skaičių, o dar 
16 proc. mažiau kvalifikuotus darbuotojų keitė labiau kvalifikuotais. Be to, svarbu tai, kad didžiosios 
dalies respondentų įmonių sprendimą didinti darbuotojų skaičių arba keisti darbuotojus į labiau 
kvalifikuotus įtakos turėjo įgyvendinamas projektas. Vadinasi, parama prisidėjo prie atrinktų 
finansavimui įmonių plėtros. 
 

 
Pav. 35. Darbuotojų pokytis nuo projekto įgyvendinimo pradžios (kontrolinės grupės atveju – per pastaruosius 3 
metus) (parengta vertintojų pagal Intelektas LT / Intelektas LT + projektų vykdytojų ir paramos negavusių 
pareiškėjų apklausos duomenis) 

 
Eksporto dinamika – dar vienas įmonės būklės pokyčius atspindintis rodiklis, kuris gali būti 
panaudotas faktų lyginimo analizės tikslais, tiesa, kaip ir apyvartos atveju šis rodiklis turi būti 
naudojamas atsargiai. Analizės rezultatai parodė, kad projektus jau baigę tiriamosios grupės 
respondentai visu analizuojamu 2009–2011 m. laikotarpiu didino savo eksportą, be to didėjo ir pats 
eksporto augimo tempas (Pav. 36). Vis dėlto, nuo šios grupės 2009–2010 m. neatsiliko ir kontrolinė, 
paramos negavusi respondentų grupė, tiesa, pastaroji grupė pasižymi prastesniais lūkesčiais dėl 
2011 m. eksporto lygio. Gana prastą rezultatą 2009 metais parodė projektus šiuo metu dar 
įgyvendinanti respondentų grupė, vis dėlto ši grupė rodo atsigavimo požymius. Apibendrinant, 
paramą gavusių respondentų įmonių faktiniai eksporto rezultatai yra netgi prastesni už paramos 
negavusių respondentų įmonių rezultatus, o tai aiškintina apklausos metu surinkta papildoma 
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informacija, kad dauguma atvejų projekto įtaka dar negalėjo pasireikšti, o MTTP darbų metu sukurti 
nauji gaminiai ar paslaugos atsispindės ir susijusių įmonių pardavimuose. 
 

 
Pav. 36. Intelektas LT / Intelektas LT + tiriamosios ir kontrolinės grupių eksporto dinamika (parengta vertintojų 
pagal Intelektas LT / Intelektas LT + projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenis) 

 
Toliau pateiktas rezultatyvumo vertinimas44 dar kelių rodiklių požiūriu. 
Sukurtos tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos (Intelektas LT + produkto rodiklis). 
Galimybes daryti išvadas stipriai apribojo mažas Intelektas LT + populiacijos (pakankamai anksti 
pradėjusių vykdyti projektus įmonių) skaičius bei tuo pačiu mažas anketas grąžinusių respondentų 
skaičius (anketas grąžinto tik 6 tiriamosios grupės atstovai ir tik 2 kontrolinės grupės atstovai). Visos 
8 atsakiusius įmonės padidino tokių darbuotojų skaičių, o visos tiriamosios grupės tai padarė dėl 
projekto. Atsižvelgiant į tai, kad vertinimo metu jau buvo patvirtintos finansuoti 63 Intelektas LT + 
paraiškos, yra didelė tikimybė, kad planuojama 100 darbo vietų reikšmė 2015 m. bus pasiekta.  
Sukurtos ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos per 3 metus po projekto 
įgyvendinimo (Intelektas LT ir Intelektas LT + rezultato rodiklis). Net 68 proc. tiriamosios grupės 
respondentų nuo projekto pradžios jau yra sukūrę ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietų 
(Priedas 29), tuo tarpu kontrolinės grupės rezultatai prastesni (55 proc.), vadinasi, parama prisidėjo 
prie ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietų kūrimo. Taip pat, atsižvelgiant į vertinimo 
metu patvirtintų finansavimui Intelektas LT ir Intelektas LT +paraiškų skaičių (atitinkamai 173 ir 63), 
yra didelė tikimybė, kad planuojama 60 ilgalaikių tyrėjų darbo vietų ir 50 pagalbinio personalo darbo 
vietų reikšmė 2015 m. bus pasiekta. 
Sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) (Intelektas LT rezultato rodiklis). 
Apklausos rezultatai rodo, kad tiek visi atsakę Intelektas LT projektų vykdytojai, tiek visi paramos 
negavę respondentai jau yra sukūrę gaminių, paslaugų ar procesų prototipų (koncepcijų) arba artėja 
link sukūrimo (Priedas 30). Atsižvelgiant į vertinimo metu patvirtintų finansavimui Intelektas LT 
paraiškų skaičių (173 paraiškos), beveik nėra abejonių, kad planuojama 20 prototipų (koncepcijų) 
reikšmė 2015 m. bus pasiekta. 
Pateiktos patentinės paraiškos Europos patentų biurui ir (ar) Pasaulinei intelektinės 
nuosavybės organizacijai (Intelektas LT rezultato rodiklis). Apklausos rezultatai rodo, kad 7 proc. 
atsakiusiųjų Intelektas LT projektų vykdytojų jau pateikė patentinių paraiškų, o dar 7 proc. artėja link 
pateikimo (Priedas 31). Atsižvelgiant į vertinimo metu patvirtintų finansavimui Intelektas LT paraiškų 
skaičių (173 paraiškos), yra didelė tikimybė, kad planuojama 5 patentinių paraiškų reikšmė 2015 m. 
bus pasiekta. 
Pateiktos dizaino registravimo paraiškos (Intelektas LT rezultato rodiklis). Apklausos rezultatai 
rodo, kad 7 proc. atsakiusiųjų Intelektas LT projektų vykdytojų artėja link paraiškų pateikimo (Priedas 

                                                             
44 Apklausos metodu taip pat buvo siekiama įvertinti rezultato rodiklius (tuos, kuriuos įmanoma ir tikslinga 
vertinti remiantis apklausos rezultatais). 
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32). Atsižvelgiant į vertinimo metu patvirtintų finansavimui Intelektas LT paraiškų skaičių (173 
paraiškos), yra nemaža tikimybė, kad planuojama 10 dizaino registravimo paraiškų reikšmė 2015 m. 
bus pasiekta. 
Pateikti į rinką nauji gaminiai, paslaugos ar procesai per 3 metus po projekto įgyvendinimo 
(Intelektas LT rezultato rodiklis). Apklausos rezultatai rodo, kad net 67 proc. atsakiusiųjų Intelektas 
LT projektų vykdytojų nuo projekto pradžios jau pateikė į rinką naujų gaminių, paslaugų ar procesų, 
be to, gilesnė analizė parodė, kad pusė iš jų tai padarė dėl įgyvendinto ar įgyvendinamo projekto 
(Priedas 33). Atsižvelgiant į vertinimo metu patvirtintų finansavimui Intelektas LT paraiškų skaičių 
(173 paraiškos), beveik nėra abejonių, kad planuojama 30 į rinką pateiktų naujų gaminių, paslaugų ar 
procesų reikšmė 2015 m. bus pasiekta. 
Mokslo tyrimų įstaigose ir (ar) aukštosiose mokyklose užsakyti MTTP darbai (Intelektas LT 
produkto rodiklis). Apklausos rezultatai rodo, kad net 70 proc. atsakiusiųjų Intelektas LT projektų 
vykdytojų nuo projekto pradžios jau užsakė MTTP darbų mokslo tyrimų įstaigose ir (ar) aukštosiose 
mokyklose, be to, dar 3 proc. planuoja tokių darbų užsakyti (Priedas 34). Nors apklausos būdu nebuvo 
galimybių įvertinti tokių užsakytų darbų vertės, tačiau, atsižvelgiant į vertinimo metu patvirtintų 
finansavimui Intelektas LT paraiškų skaičių (173 paraiškos), planuojama 30 mln. Lt vertės užsakytų 
darbų vertės reikšmė 2015 m. atrodo pakankamai reali. 
Įmonės MTTP veiklos išlaidų didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (Intelektas LT + 
produkto rodiklis45). Šį rodiklį taip pat buvo planuota panaudoti faktų lyginimo analizės ir 
rezultatyvumo vertinimo tikslais, tačiau mažas Intelektas LT + paramos gavėjų ir paramos negavusių 
atsakiusių respondentų skaičius bei tuo pačiu mažas grąžintų anketų skaičius (tik 10 anketų) privertė 
šių planų atsisakyti. Be to, tokio išlaidų padidėjimo iš Intelektas LT + paramos gavėjų daugiausia 
tikimasi dėl ateities MTTP darbų, kurie bus atliekami naudojant projektų lėšomis finansuotą MTTP 
infrastruktūrą, t. y. stebimo produkto pasireiškimo dar būtų per anksti tikėtis. Vis dėlto, respondentų 
atsakymai parodė, kad jau dabar didžiosios respondentų įmonių dalies išlaidos MTTP yra didėjančios 
(Priedas 35). 
 

8.4.3. ES struktūrinės paramos įtaka mažinant krizės padarinius: mikro  lygmens 
analizės įžvalgos 

 
Siekiant papildyti įžvalgas vertinimo klausimo tema („Kaip pastaroji pasaulio ekonomikos ir finansų 
krizė paveikė ŪM kompetencijai priskirtų sektorių būklę ir paveikė jų plėtros perspektyvas?“) 
respondentų buvo klausiama, koks buvo krizės poveikis jų įmonei. 39 proc. respondentų krizės poveikį 
įvertino kaip didelį neigiamą, o dar 45 proc. – kaip mažą neigiamą (Priedas 36). Vadinasi, absoliuti 
dauguma respondentų įmonių patyrė panašų krizės poveikį kaip ir kitos Lietuvos įmonės.  
Siekiant papildyti studijos autorių įžvalgas 3.2 vertinimo klausimo46 tema, o taip pat 3.3 vertinimo 
klausimo47 tema, respondentams buvo pateikti tokie klausimai: 

- Jūsų nuomone, kokio tipo ES struktūrinės paramos priemonės būtų geriausiai prisidėjusios 
prie krizės padarinių mažinimo Lietuvos mastu (pažymėkite iki 2 atsakymų)? 

- Ar Jūsų įgyvendinamas ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamas projektas prisidėjo 
prie krizės padarinių mažinimo Jūsų įmonės lygmeniu? 

Vertinant, kokio tipo ES struktūrinės paramos priemonės būtų geriausiai prisidėjusios prie krizės 
padarinių mažinimo Lietuvos mastu, daugiausia respondentų dėmesio sulaukė labiau tradicinės 
paramos priemonės – subsidija įrangai įsigyti (37 proc. respondentų pažymėjo šį atsakymą) bei 
subsidija aukšto technologinio lygio įrangai įsigyti (32 proc.) (žr. Pav. 37). Vis dėlto, nuošaly neliko ir 
finansų inžinerijos priemonės: lengvatines paskolas pažymėjo 31 proc. respondentų, valstybės 
garantiją paskoloms ir dalinį paskolų palūkanų kompensavimą – po 17 proc. respondentų. Vadinasi, 
finansų inžinerijos priemonių įvedimas vertintinas kaip atspindėjęs sunkmečio kamuojamo verslo 

                                                             
45 Planuojama 50 proc. reikšmė 2015 m. 
46 Ar šie pokyčiai turi esminį poveikį ŪM pasirinkimui dėl SF paramos panaudojimo ir įgyvendinamų priemonių? 
Kaip įgyvendinamos priemonės prisidėjo prie krizės padarinių mažinimo? 
47 Kokį poveikį ir naudą turėjo 2008 bei 2009 metais atlikti ŪM kompetencijai priskirtų ES struktūrinės paramos 
veiksmų programų ir jas įgyvendinančių priemonių pakeitimai, siekiant reaguoti į finansų krizę ir įmonių 
sunkumus? 
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poreikius. Subsidiją MTTP darbams vykdyti iš esmės prioritetizavo tik Intelekto LT (LT +) tiriamoji 
grupė ir Intelekto LT (LT +) kontrolinė grupė (atitinkamai 44 ir 45 proc. respondentų), tuo tarpu 
subsidiją MTTP įrangos įsigijimui kaip krizės padarinių mažinimo priemonę labiausiai matė Lyderio 
LT bei Intelekto LT (LT +) kontrolinės grupės (po 18 proc. šių grupių respondentų pažymėjo šį 
atsakymą, lyginant su 14 proc. Intelekto LT (LT +) tiriamosios grupės atveju). 
 

 
Pav. 37. ES struktūrinės paramos priemonės, kurios būtų geriausiai prisidėjusios prie krizės padarinių mažinimo 
Lietuvos mastu (parengta vertintojų pagal Lyderis LT ir Intelektas LT (LT +) projektų vykdytojų bei paramos 
negavusių pareiškėjų apklausos duomenis) 

 
Apklausos rezultatų analizė taip pat parodė, kad ES struktūrinės paramos finansuojami projektai iš 
dalies sušvelnino krizės padarinius. Taip atsakė 50 proc. Lyderis LT tiriamosios grupės respondentų ir 
47 proc. Intelektas LT (LT +) tiriamosios grupės respondentų (Priedas 37). Dar 12 proc. Lyderis LT 
tiriamosios grupės respondentų ir 17 proc. Intelektas LT (LT +) tiriamosios grupės respondentų 
įgyvendinamas projektas iš esmės sušvelnino krizės padarinius. Tokie apklausos rezultatai rodo, kad 
suteikta parama padėjo ją gavusioms įmonėms išgyventi pastarąją krizę, ir paneigia krizės metu 
dažnai reikštą nuomonę, kad iš ES struktūrinės paramos lėšų finansuojamų projektų vykdymas dar 
labiau apsunkino krizės paveiktų įmonių situaciją.  
Reikia pažymėti, kad kontrolinių grupių respondentai labiau tiki, kad gauta parama būtų iš esmės 
sušvelninusi krizės padarinius (Priedas 37). Kita vertus, kontrolinių grupių (ypač Lyderis LT) 
respondentų tarpe taip pat yra didesnė dalis manančių, kad projekto įgyvendinimas būtų dar labiau 
apsunkinęs įmonės finansinę padėtį ir plėtros galimybes, kas gali būti aiškinama krizės metu labiau 
suprastėjusia kontrolinių grupių respondentų įmonių situacija (t. y. įmonės likvidumui tapus kritiniam, 
projekto įgyvendinimas tampa per sunkia našta). 
 

8.4.4. Respondentų nuomonė dėl labiausiai šiuo metu verslo poreikius 
atitinkančių viešosios intervencijos priemonių  
 

Siekiant papildyti studijos autorių įžvalgas vertinimo klausimo48 trumpalaikio poveikio tema, o taip 
pat vertinimo klausimo49 priemonių pakeitimų tema, respondentams buvo pateiktas klausimas „Kokio 
tipo ES struktūrinės paramos priemonės šiuo metu labiausiai prisidėtų prie Jūsų įmonės plėtros ir 
konkurencingumo didinimo (pažymėkite iki 2 atsakymų)?“. 

                                                             
48 Kokio tipo intervencija šiuo metu yra aktualiausia ir turės didžiausią poveikį per trumpiausią laikotarpį? Ar 
naudingas būtų paramos nukreipimas sprendžiant trumpalaikes įmonių problemas, mažinant finansavimą 
ilgalaikiams tikslams (pvz., MTTP sričiai, kt.)? 
49 Kokie esamų priemonių pakeitimai ar naujų priemonių sukūrimas, atsižvelgiant į faktinę ŪM administruojamų 
priemonių įgyvendinimo pažangą (tai yra atsižvelgiant į jau sudarytas sutartis bei išmokėtas lėšas), duotų 
didžiausią efektą skatinant ekonomiką? 
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Reikia pažymėti, kad tarp labiausiai verslo atstovų poreikius atitinkančių priemonių tradicinių 
paramos priemonių dalis netgi padidėjo, lyginant su respondentų matymu dėl krizės poveikį Lietuvos 
mastu labiausiai galėjusių sumažinti priemonių – net 44 proc. respondentų šiuo metu pageidautų 
subsidijos įrangai įsigyti, o dar 35 proc. respondentų pažymėjo subsidiją aukšto technologinio lygio 
įrangai įsigyti. Taip pat ženkliai, lyginant su sunkmečiu turėtu matymu, sumažėjo lengvatinių paskolų 
ir valstybės garantijos paskoloms poreikis (dabartinis poreikis atspindėtas Pav. 38). Tai rodo, kad 
įmonėms nebėra taip sunku gauti bankų finansavimą, todėl jos atsigręžia į Lyderis LT tipo priemones, 
nes nuosava projekto dalis nebėra problema. Poreikis subsidijai MTTP įrangai įsigyti bei subsidijai 
MTTP darbams vykdyti beveik nepasikeitė, lyginant su vertinimu dėl tokios priemonės atitikties 
sunkmečio laikotarpio poreikiams, tačiau toks poreikis kiek persiskirstė tarp respondentų grupių. 
Subsidijos poreikį MTTP darbams vykdyti išreiškė 29 proc. respondentų, o subsidijos MTTP įrangai 
įsigyti – 11 proc. respondentų. Vadinasi, Intelektas LT tipo priemonės ir toliau lieka pageidaujamos 
verslo, kita vertus, siekiant padidinti teikiamos paramos mastą, būtų tikslinga svarstyti galimybę 
MTTP darbus finansuoti lengvatinių paskolų forma, numatant atskirą tam tikslui skirtą finansų 
inžinerijos priemonę arbą atskirą egzistuojančios priemonės kvietimą. 
 

 
Pav. 38. ES struktūrinės paramos priemonės, kurios šiuo metu labiausiai prisidėtų prie respondentų įmonės plėtros 
ir konkurencingumo didinimo (parengta vertintojų pagal Lyderis LT ir Intelektas LT (LT +) projektų vykdytojų bei 
paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenis) 

 
8.4.5. Mikro lygmens analizės apibendrinimas 

 
Pagrindinės mikro lygmens analizės išvados apibendrintos žemiau: 

 Apklausos rezultatai atskleidė didelį (net 19,4 proc.) privačių investicijų išstūmimo efektą 
Lyderis LT priemonėje (net 19,4 proc. Lyderis LT anketas grąžinusių respondentų būtų 
įgyvendinę tos pačios apimties projektą). Tuo tarpu Intelektas LT / Intelektas LT + priemonėse 
buvo nustatytas tik 2,7 proc. išstūmimo efektas. Vadinasi, Intelektas LT / Intelektas LT + 
priemonių parama buvo suteikta tik toms įmonėms, kurioms paramos iš tiesų reikėjo. 

 Net 72,2 proc. Lyderis LT priemonės finansuojamus projektus vykdančių respondentų būtų 
teikę paraišką paramai gauti, jei paramos intensyvumas būtų buvęs mažesnis. Net 27,7 proc. 
respondentų paraiškas būtų teikę ir tuo atveju, jei parama būtų sudariusi ne daugiau 20 proc. 
projekto vertės. Taip pat net 72,9 proc. Intelektas LT / Intelektas LT priemonių finansuojamus 
projektus vykdančių respondentų būtų teikę paraišką paramai gauti, jei paramos 
intensyvumas būtų buvęs mažesnis. Tai rodo, kad šių priemonių lėšomis buvo galima paremti 
daugiau projektų, ir į tai reikėtų atsižvelgti planuojant panašaus pobūdžio paramą ateityje. 

 Lyderis LT paramą gavusių respondentų apyvartos tendencijos krizės labiausiai paveiktais 
2009 metais buvo geresnės nei apklausai atrinktų kontrolinės grupės įmonių, tačiau šis 
skirtumas 2010 metais sumažėjo. Tai rodo, kad finansavimui pavyko atrinkti tuo metu didesnį 
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potencialą turėjusias įmones. Intelektas LT / Intelektas LT projektus baigusių respondentų 
grupė pasižymėjo mažesniu apyvartos nuosmukiu 2009 m. nei projektų įgyvendinimo dar 
nebaigusi respondentų grupė, tačiau 2010 ir 2011 metais abi grupės susilygina pagal pasiektą 
lygį nuo 2008 m. apyvartos. Apklausai atrinktų Intelektas LT / Intelektas LT paramos 
negavusių pareiškėjų (įskaitant neatsakiusius) apyvartos smukimas 2009 m. nebuvo didelis, 
lyginant su tiriamąja (paramą gavusių įmonių) grupe, tačiau ir augimas 2010 m. buvo 
mažesnis. Intelektas LT / Intelektas LT tiriamosios grupės apyvartos augimo didėjantis tempas 
leidžia daryti išvadą, kad finansavimui pavyko atrinkti didesnį potencialą turinčias įmones. 

 Lyderis LT paramą gavusių įmonių grupėje didesnė respondentų procentinė dalis padidino 
darbuotojų skaičių lyginant su kontroline grupe, be to, tiriamojoje grupėje pasireiškė mažiau 
kvalifikuotų darbuotojų keitimas labiau kvalifikuotais darbuotojais (kontrolinėje grupėje tokio 
reiškinio nebuvo). Be to, svarbu tai, kad didžiosios dalies respondentų įmonių sprendimą 
didinti darbuotojų skaičių arba keisti darbuotojus į labiau kvalifikuotus įtakos turėjo 
įgyvendinamas projektas. Intelektas LT / Intelektas LT tiriamojoje grupėje net 68 proc. 
respondentų padidino darbuotojų skaičių, o dar 16 proc. mažiau kvalifikuotus darbuotojų keitė 
labiau kvalifikuotais. Kaip ir Lyderis LT priemonės atveju, didžiosios dalies respondentų 
įmonių sprendimą didinti darbuotojų skaičių arba keisti darbuotojus į labiau kvalifikuotus 
įtakos turėjo įgyvendinamas projektas. Vadinasi, šių priemonių parama prisidėjo prie atrinktų 
finansavimui įmonių plėtros.  

 Didžiąją dalį įrangos 2010 m. I pusmetį ar anksčiau pradėję naudoti Lyderis LT paramą gavusių 
įmonių grupės respondentai visu analizuojamu 2009–2011 m. laikotarpiu pasižymėjo 
aukštesniu eksporto augimu ir net nepatyrė krizės poveikio 2009 metais. Prasčiausius 
eksporto dinamikos rezultatus parodė kontrolinė grupė, kurios neženklus eksporto augimas 
2010 ir 2011 metais labiau sietinas su bendru eksporto rinkų atsigavimu. Tokie apklausos 
rezultatai leidžia vertinti, kad Lyderis LT parama turėjo teigiamos įtakos paramos gavėjų 
eksporto didinimui, o taip pat rodo, kad finansavimui pavyko atrinkti didžiausią eksporto 
potencialą turėjusias įmones. Tuo tarpu Intelektas LT / Intelektas LT priemonių paramą 
gavusių respondentų įmonių faktiniai eksporto rezultatai yra netgi prastesni už šių priemonių 
paramos negavusių respondentų įmonių rezultatus, o tai aiškintina apklausos metu surinkta 
papildoma informacija, kad dauguma atvejų projekto įtaka dar negalėjo pasireikšti, o MTTP 
darbų metu sukurti nauji gaminiai ar paslaugos atsispindės ir susijusių įmonių pardavimuose. 

 Apklausos metodu taip pat buvo siekiama įvertinti kai kuriuos Lyderis LT ir Intelektas LT / 
Intelektas LT priemonių rezultato ir produkto rodiklius (tuos, kuriuos įmanoma ir tikslinga 
vertinti remiantis apklausos rezultatais). Tarp tokių rodiklių pateko šeši rezultato rodikliai ir 
keturi produkto rodikliai. Paramą gavusių respondentų pateikta informacija, susijusi su šių 
rodiklių siekimu, parodė teigiamai vertintiną pažangą, kuri su didesniu ar mažesniu rizikos 
laipsniu leidžia tikėtis, kad planuotos minėtų rodiklių reikšmės 2015 m. bus pasiektos. 
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9. ALTERNATYVUS 2007–2013 M. PERIODO ŪKIO MINISTERIJOS POLITIKOS IŠLAIDŲ 

SCENARIJUS IR JO POVEIKIO VERTINIMAS 
 

Siekiant atsakyti į techninės užduoties 3 uždavinio pagrindinį vertinimo klausimą „Kokį poveikį ir 
naudą turėjo 2008 bei 2009 metais atlikti ŪM kompetencijai priskirtų ES struktūrinės paramos 
veiksmų programų ir jas įgyvendinančių priemonių pakeitimai, siekiant reaguoti į finansų krizę ir 
įmonių sunkumus?“, taip pat buvo sudarytas „Pirminis ŪM struktūrinių fondų, nacionalinio viešojo 
finansavimo išlaidų scenarijus“, t. y. scenarijus, kuris būtų galiojęs, jei 2008 bei 2009 metais nebūtų 
atlikti priemonių pakeitimai. 
Pasitelkus modelį HERLIT-16 buvo atlikta papildoma simuliacija, kuri leidžia įvertinti pirminio 
scenarijaus poveikį ir palyginti jį su faktinio scenarijaus poveikiu. 
Sudarant pirminį scenarijų svarbiausiais laikyti šie 2008 bei 2009 metais atlikti pakeitimai50, kuriais 
buvo siekiama sumažinti pastarosios pasaulio ekonomikos ir finansų krizės poveikį Lietuvos 
ekonomikai: 

 Pakeistos projektų finansavimo intensyvumo normos tam tikrose priemonėse. Pavyzdžiui, 
finansavimo intensyvumas (kaip subsidijos ir visų projekto išlaidų santykis) buvo pakeistas 
šešiose priemonėse, daugiausia ŪM administruojamose MTTP ir VVA srityse. Visose keistose 
priemonėse, išskyrus vieną priemonę, finansavimo intensyvumas buvo padidintas. Vidutiniškai 
finansavimo intensyvumas buvo padidintas 10 proc. 

 Pakeista minimali / maksimali projektų vertė tam tikrose ŪM administruojamose priemonėse. 
Minimali ir / arba maksimali projektų vertė daugiausia buvo keista ŪM administruojamose 
VVA, energetikos ir turizmo srityse, tačiau tik vienoje MTTP srities priemonėje. Maždaug 
pusėje atvejų buvo keičiama mažiausia projekto vertė, o kitoje pusėje atvejų – didžiausia 
projekto vertė. 

 Pakeistos tam tikrų priemonių bendros sumos. Europos Komisijos finansavimo suma 
daugiausia buvo keista ŪM administruojamose VVA, MTTP ir energetikos srityse, tačiau tik 
vienoje turizmo srities priemonėje. MTTP srityje priemonėms numatytas finansavimas buvo 
mažinamas. VVA ir turizmo srityse tam tikrų priemonių finansavimas buvo mažinamas (tai 
sudaro maždaug pusę atvejų), o tam tikrų – didinamas. 

Svarbiausi pirminio ir faktinio scenarijų skirtumai gali būti apibūdinti taip: 
 Bendras finansavimas iš visų trijų šaltinių faktinio scenarijaus atveju (8 334 938 tūkst. Lt) yra 

apie 6,5 proc. mažesnis, lyginat su pirminiu scenarijumi (8 912 328 tūkst. Lt); 
 Europos Komisijos finansavimas faktinio scenarijaus atveju (5 463 261 tūkst. Lt) yra 3,77 proc. 

didesnis, lyginant su pirminiu scenarijumi (5 264 868 tūkst. Lt); 
 Viešasis nacionalinis finansavimas faktinio scenarijaus atveju (403 576 tūkst. Lt) yra 64,13 

proc. didesnis, lyginant su pirminiu scenarijumi (245 888 tūkst. Lt); 
 Privatus finansavimas faktinio scenarijaus atveju (2 468 100 tūkst. Lt) yra 27,44 proc. 

mažesnis, lyginant su pirminiu scenarijumi (3 401 573 tūkst. Lt). 
Svarbiausi pirminio ir faktinio scenarijų skirtumai ŪM administruojamų sričių pjūviu gali būti 
apibūdinti taip: 

 Bendras finansavimas iš visų trijų šaltinių MTTP srityje faktinio scenarijaus atveju (1 595 852 
tūkst. Lt) yra 21,4 proc. mažesnis, lyginat su pirminiu scenarijumi (2 030 384 tūkst. Lt); šį 
sumažėjimą daugiausia lėmė sumažėjęs Europos Komisijos ir privatus finansavimas; 

 Bendras finansavimas iš visų trijų šaltinių VVA srityje faktinio scenarijaus atveju (2 813 050 
tūkst. Lt) yra apie 0,2 proc. mažesnis, lyginat su pirminiu scenarijumi (2 819 813 tūkst. Lt); 
atkreiptinas dėmesys, kad privatus finansavimas faktinio scenarijaus atveju (642 167 tūkst. Lt) 
yra ženkliai – net 42,5 proc. – mažesnis, lyginat su pirminiu scenarijumi (1 117 510 tūkst. Lt); 

 Bendras finansavimas iš visų trijų šaltinių turizmo srityje faktinio scenarijaus atveju 
(1 260 615 tūkst. Lt) yra 19,2 proc. mažesnis, lyginat su pirminiu scenarijumi (1 560 724 tūkst. 
Lt); šį sumažėjimą daugiausia lėmė sumažėjęs privatus finansavimas; 

                                                             
50 Detali ŪM priemonių pakeitimų analizė pateikiama skyriuje Pagrindiniai 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų 
finansuojamų Ūkio ministerijai priskirtų veiksmų programų priemonių pokyčiai. 
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 Bendras finansavimas iš visų trijų šaltinių energetikos srityje faktinio scenarijaus atveju 
(2 665 421 tūkst. Lt) yra 6,6 proc. didesnis, lyginat su pirminiu scenarijumi (2 501 407 tūkst. 
Lt); šį padidėjimą lėmė padidintas Europos Komisijos finansavimas. 

Kokybiniu požiūriu, atlikti ŪM administruojamų priemonių pakeitimai gali būti grindžiami 
Ekonomikos skatinimo plano nuostatomis. Viena esminių šio plano idėjų buvo padidinti finansavimą 
finansų inžinerijos priemonėms, kurios turėjo padidinti kapitalo prieinamumą privatiems subjektams, 
t. y. pakeisti įprastas bankų paskolas, kurios pasaulinės krizės metu tapo labai brangios ar net 
apskritai neprieinamos Lietuvos įmonėms. Šis padidintas finansų inžinerijos priemonių paketas 
atsispinti ŪM administruojamame ES struktūrinės paramos pakete VVA srityje (finansų inžinerijos 
priemonėms skirtas finansavimas buvo padidintas nuo 433 00 tūkst. Lt iki 1 158 000 tūkst. Lt). 
Ekonomikos skatinimo planas taip pat numatė kitus į trumpalaikius tikslus orientuotus veiksmus, pvz., 
padidėjusį dėmesį eksporto skatinimui (pvz., įmonių dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidų 
dalinis finansavimas), tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui (pvz., parama tiesioginėms užsienio 
investicijoms Lietuvoje) ar viešųjų pastatų renovacijai (buvo padidintas numatytas finansavimas 
energijos vartojimo efektyvumą didinančioms priemonėms). 
Vis dėlto, ŪM administruojamų priemonių pakeitimai buvo atlikti tokiu metu, kai dėl pastarosios 
pasaulio ekonomikos ir finansų krizės privačios vidaus investicijos pasiekė beprecedentį sumažėjimą. 
Bendrasis pagrindinis kapitalo formavimas 2009 m. sumažėjo 40 proc. ir iš esmės nepakito 2010 m. 
Todėl EK ir viešojo nacionalinio finansavimo padidinimas negalėjo kompensuoti didžiulio numatomo 
vidaus privataus finansavimo smukimo. Tačiau Lietuvos valstybinės institucijos neturėjo ir negalėjo 
turėti tiesioginės privataus sektoriaus elgesio kontrolės. Valstybinės institucijos galėjo kontroliuoti tik 
vidaus viešąjį finansavimą (kiek tai leido viešųjų finansų apribojimai), o taip pat šiek tiek galėjo 
paveikti išlaidų iš EK finansavimo šaltinio patyrimo laiką. 
Analizuojant pirminį ir faktinį išlaidų iš visų trijų finansavimo šaltinių paketus buvo nustatyta, kad 
pirminio išlaidų paketo poveikis, tikėtina, būtų buvęs didesnis už faktinio paketo poveikį. Tačiau 
labiau logiška būtų analizuoti du specifinius pirminio ir faktinio scenarijų atvejus, konkrečiai, 
atvejus be privataus finansavimo poveikio. Tokiu būdu atliekama analizė yra atribojama nuo 
privataus sektoriaus elgesio poveikio, kurio valdžios institucijos tiesiogiai nekontroliuoja, ir 
sukoncentruojama ties poveikiu, kurį daro EK ir nacionalinio viešojo finansavimo pakeitimai, 
kuriuos valdžios institucijos tam tikru laipsniu gali paveikti. 
Iki veiksmų programų įgyvendinimo pabaigos akumuliuotos viešojo finansavimo injekcijos (matuojant 
proc. nuo BVP) faktinio scenarijaus atveju yra 0,31 proc. punktu didesnės, lyginant su pirminiu 
scenarijumi (Priedas 38). Tai neženklus skirtumas, lyginant su 14,8 proc. siekusiu Lietuvos BVP 
smukimu 2009 m. Be to, akumuliuotų viešojo finansavimo injekcijų skirtumas giliausiais krizės metais 
pasiekė tik 0,06 proc., o 2010 ir 2011 m. išauga atitinkamai tik iki 0,20 ir 0,22 proc., todėl nėra 
pagrindo tikėtis, kad faktinis scenarijus galėtų turėti ženklesnį poveikį už pirminį scenarijų mažinant 
krizės padarinius. 
 
Lentelė 21 vaizduoja faktinio ir pirminio išlaidų paketų poveikį metiniam BVP lygiui. Matome, kad 
nuosmukio metais (2009–2010 m.) faktinis paketas labiau padidino BVP lygį nei būtų padidinęs 
pirminis paketas. Tačiau poveikio skirtumas yra gana nedidelis, kadangi viešojo finansavimo 
padidėjimas faktiniame pakete, lyginant su pirminiu paketu, taip pat yra gana nedidelis. Pavyzdžiui, 
giliausiais krizės metais (2009 m.) pagal faktinį scenarijų teikta ŪM administruojama ES struktūrinė 
parama padidino BVP lygį tik 0,06 proc. daugiau nei būtų padidinusi pirminio scenarijaus atveju. 
2010 m. šis skirtumas padidėja iki 0,14 proc. ir tolimesniais metais iš esmės išnyksta. Matyti, kad dėl 
lėšų perskirstymo, sumažinant finansavimą MTTP sričiai ir nukreipiant papildomas lėšas 
trumpalaikiams tikslams, buvo suteiktas tik nedidelis papildomas stimulas ekonomikai 2009-2010. 
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Lentelė 21. Poveikis metinio BVP lygiui faktinio ir pirminio scenarijų atveju (žymėjimas lentelėje atitinka žymėjimą 
modelyje) 

 Faktinis 
scenarijus (SCF1) 

Pirminis 
scenarijus (SCF0) 

dif(SCF1-SCF0) 

Metai GDPM     
Run2%Run1 

GDPM     
Run2%Run1 

 

2006 0.00 0.00 0.00 

2007 0.00 0.00 0.00 

2008 0.01 0.01 0.00 

2009 0.44 0.39 0.06 

2010 1.15 1.01 0.14 

2011 1.63 1.61 0.02 

2012 2.18 2.23 -0.05 

2013 1.85 1.93 -0.08 

2014 1.07 1.11 -0.04 

2015 0.92 0.85 0.07 

2016 0.64 0.66 -0.02 

2017 0.58 0.60 -0.03 

2018 0.54 0.57 -0.03 

2019 0.53 0.56 -0.03 

2020 0.52 0.55 -0.04 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 modelio simuliacijomis 
 

  
Pav. 39. Poveikis metinio BVP lygiui faktinio ir pirminio scenarijų atveju (sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 
modelio simuliacijomis) 

 
Nors padidėjęs viešasis finansavimas faktiniame pakete turi šiek tiek didesnį poveikį metiniam BVP 
lygiui pirmaisiais metais, tačiau dėl atliktų pakeitimų faktinio paketo poveikis BVP kai kuriais 
vėlesniais metais yra netgi šiek tiek mažesnis nei būtų buvęs neatlikus pakeitimų (t. y. įgyvendinus 
pirminį paketą). Tai aiškintina tuo, kad atliktais pakeitimais buvo sustiprintas dėmesys 
trumpalaikiams tikslams ilgalaikių tikslų sąskaita. 
Vis dėlto, Priedas 39 rodo, kad laikotarpiu iki 2019 metų pasireiškęs poveikis akumuliuotam BVP 
lygiui faktinio scenarijaus atveju yra didesnis nei pirminio scenarijaus atveju. T. y. dėl atliktų 
finansavimo pakeitimų iššauktas papildomas BVP prieaugis 2009-2011 metais atsveria vėlesniais 
metais pasireiškiančius poveikio ekonomikai praradimus. Tačiau didesnis akumuliuotas BVP prieaugis 
buvo pasiektas didinant viešąjį finansavimą, tuo tarpu sudėtinių daugiklių „CumMultP“ reikšmės rodo, 
kad viešojo finansavimo ekonominė nauda faktinio scenarijaus atveju yra nežymiai mažesnė nei 
pirminio scenarijaus atveju (Priedas 40). 
Lentelė 22 rodo, kad faktinio scenarijaus poveikis užimtumui vertintinas šiek tiek geriau nei pirminio 
scenarijaus atveju. Tačiau skirtumas yra nežymus ir 2009 m. sudaro 840 darbo vietų, o 2010 m. – 1880 
darbo vietų. Tuo pačiu nedarbo lygis faktinio scenarijaus atveju sumažėja ne ką daugiau nei būtų 
sumažėjęs pirminio scenarijaus atveju (Priedas 41). 2009, 2010 ir 2011 m. dėl atliktų finansavimo 
pakeitimų nedarbo lygis papildomai sumažėjo tik atitinkamai 0.05, 0.12 ir 0.02 procentinio punkto, o 
vėlesniais metais pasireiškia užimtumo praradimai (kadangi reaguojant į krizę buvo sustiprintas 
dėmesys trumpalaikiams tikslams ilgalaikių tikslų sąskaita).  
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Lentelė 22. Poveikis užimtųjų skaičiui faktinio ir pirminio scenarijų atveju (žymėjimas lentelėje atitinka 
žymėjimą modelyje) 

 Faktinis 
scenarijus (SCF1) 

Pirminis 
scenarijus (SCF0) 

dif(SCF1-SCF0) 

Metai L     Run2-Run1  L     Run2-Run1   

2006 0.00 0.00 0.00 

2007 0.00 0.00 0.00 

2008 0.08 0.10 -0.02 

2009 5.87 5.03 0.84 

2010 13.98 12.09 1.88 

2011 17.83 17.57 0.26 

2012 23.34 23.67 -0.33 

2013 17.84 18.55 -0.71 

2014 7.83 7.99 -0.16 

2015 6.56 5.38 1.18 

2016 3.20 3.33 -0.13 

2017 2.83 3.02 -0.19 

2018 2.71 2.97 -0.27 

2019 2.78 3.07 -0.29 

2020 2.94 3.25 -0.30 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 modelio simuliacijomis 
 

  
Pav. 40. Poveikis užimtųjų skaičiui faktinio ir pirminio scenarijų atveju (sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 
modelio simuliacijomis) 

 
Atliktos faktinio ir pirminio scenarijaus simuliacijos parodė, kad ŪM pastangos sušvelninti 2009 m. ir 
2010 m. stebėto Lietuvos ekonomikos nuosmukio padarinius buvo sėkmingos, tačiau šios pastangos 
negalėjo atstoti didelio neigiamo poveikio, kurį sukėlė vidaus privataus sektoriaus žymiai 
sumažėjusios galimybės ir noras prisidėti prie projektų finansavimo pirminiame scenarijuje numatytu 
privačių investicijų dydžiu. 

  

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

SCF1 poveikis užimtųjų skaičiui

SCF0 poveikis užimtųjų skaičiui

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

dif(SCF1-SCF0)



93 

 

10. IŠVADOS 
 
 
Nr. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ IR PERSPEKTYVOS 
1. Papildomas vertinimo klausimas: Kaip pastaroji pasaulio ekonomikos ir finansų krizė 

paveikė Lietuvos ekonomiką ir jos plėtros perspektyvas (lyginant su kaimyninėmis 
valstybėmis)? 

 10.1. Ekonomikos bei finansų krizės poveikis makroekonominiams rodikliams 
 

Krizės poveikis BVP. Pastaroji pasaulio ekonomikos ir finansų krizė Baltijos valstybėms turėjo 
skirtingą poveikį. Estija pirmoji iš ženklaus augimo fazės (aukščiausiąjį 10,6 proc. tašką 
pasiekusios 2006 m.) perėjo į nuosmukio fazę (-5,1 proc. 2008 m.). Lietuva, kurioje augimas 
pasiekė aukščiausiąjį 9,8 proc. tašką 2007 m., 2008 m. patyrė tik augimo sulėtėjimą iki 
2,9 proc., tačiau 2009 m. išgyveno stiprų nuosmukį (-14,8 proc.). Latvija, kuri 2005–2007 m. 
laikotarpiu pasižymėjo labai ženkliu augimu, 2008 m., kaip ir Estija, perėjo į nuosmukio fazę (-
4,2 proc.). Visose trijose Baltijos valstybėse 2009 m. buvo giliausi nuosmukio metai. Giliausią 
nuosmukį patyrė Latvija (-18 proc.), toliau sekė Lietuva (-14,8 proc.), o mažiausią nuosmukį 
patyrė Estija (-13,9 proc.). 2010 m. Lietuvoje ir Estijoje jau buvo stebimas neženklus augimas 
(atitinkamai 1,3 proc. ir 3,1 proc.), o Latvijos ekonomika dar šiek tiek smuktelėjo (-0,3 proc.). 
Krizės poveikis našumui. Pastaroji pasaulio ekonomikos ir finansų krizė laikinai nutraukė 
spartų ilgalaikį našumo augimą – 2009 m. našumas, skaičiuojant kaip BVP vienam užimtajam, 
Estijoje sumažėjo 4,4 proc., Latvijoje – 5,5 proc., o Lietuvoje – net 8,5 proc. Našumo augimas į 
visas tris valstybes sugrįžo 2010 m. 
Krizės poveikis užimtumui. Pastarosios krizės metu Lietuvoje stebėtas užimtųjų skaičiaus 
sumažėjimas (6,3 proc. 2009 m. ir 5,1 proc. 2010 m.) yra gerokai didesnis nei atitinkamas 
sumažėjimas Rusijos krizės metu bei po jos: 1999 m. užimtųjų skaičius sumažėjo 2,2 proc., 
2000 m. – 4,0 proc., ir 2001 m. – 3,8 proc. Pastaroji krizė lėmė staigų nedarbo lygio kilimą iki 
13,7 proc. 2009 m. ir net 17,8 proc. 2010 m.  
Krizės poveikis investicijoms. Recesijos laikotarpiu investicijos drastiškai sumenksta ir šis 
sumažėjimas paprastai yra didesnis už gamybos apimčių smukimą. Pavyzdžiui, kriziniais 
2009 m. Lietuvos BVP sumenko 14,8 proc., o investicijos krito net 40 proc.  
 

10.2. Ekonomikos bei finansų krizės poveikis pagrindiniams ekonomikos 
sektoriams 
 

Krizės poveikis gamybos ir paslaugų sektoriams. Didžiąją dalį analizuojamo laikotarpio 
gamybos ir rinkos paslaugų produkcijos augimas buvo panašus. Abu šie sektoriai lenkia kitus 
sektorius modernizacijos lygiu. Gamybos augimas reagavo į Lietuvos integracijos į ES bendrąją 
rinką keliamus iššūkius ir gavo naudą iš kapitalo ir tiesioginių užsienio investicijų įplaukų. 
Rinkos paslaugų sektorius išaugo nuo anksčiau turėto mažo lygio, ir daugelis tokių paslaugų 
buvo skirtos verslui, t. y. aptarnavo gamybos transformacijos procesus. Nors abu sektoriai 
2009 m. sumenko panašiu dydžiu (apie 15 proc.), tačiau 2010 m. gamybos atsigavimas buvo 
ženklesnis (8 proc.), lyginant su rinkos paslaugomis (2,4 proc.). Krizės metais darbo jėgos 
atsargų kaupimo poveikis yra daug didesnis rinkos paslaugų sektoriuje, lyginant su gamybos 
sektoriumi (t. y. uždelsiamas darbuotojų atleidimas tikintis greito ekonomikos atsigavimo). 
Todėl gamybos sektoriaus našumas 2009 m. sumenko tik 3,2 proc., o rinkos paslaugų 
sektoriaus našumas krito net 9,8 proc. 
Krizės poveikis statybų sektoriui. Statybos sektoriaus produkcijos dinamika atspindi šio 
sektoriaus glaudžias sąsajas su investicine veikla. Pakilimo laikotarpiu šio sektoriaus 
produkcijos augimas viršydavo visos ekonomikos augimą, o nuosmukio metu šio sektoriaus 
produkcijos mažėjimas ženkliai pranoko visos ekonomikos BVP smukimą (2009 m. sektoriaus 
produkcija smuko -43 proc.). 
Krizės poveikis ne rinkos paslaugų sektoriui. Galiausiai, ne rinkos paslaugų sektoriaus 
„produkcijos“ dinamika atspindi vyriausybės sprendimus didinti viešąsias išlaidas. Ženklaus 
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ekonomikos augimo laikotarpiu (2000–2007 m.) šio sektoriaus „produkcijos“ augimas išliko 
maždaug 3 proc. zonoje. Todėl šio sektoriaus dalis visos ekonomikos BVP sumenko. Ne rinkos 
paslaugų sektoriaus „produkcijos“ nuosmukis 2009 m. (- 3,1 proc.) taip pat buvo daug mažesnis 
nei visos ekonomikos BVP nuosmukis (- 14,8 proc.) ir yra anticiklinės politikos pavyzdys.  
 

10.3. Ekonomikos ir pagrindinių sektorių plėtros perspektyvos 
 
BVP prognozė. Remiantis HERLIT-16 modeliu ir dabartinėmis įžvalgomis dėl pasaulio 
ekonomikos atsigavimo, Lietuvos BVP augimo tempas 2011 m. sudarys apie 2,5 proc., o 
laikotarpiu iki 2020 m. – tarp 3,5 ir 5 proc. kasmet. Tai santykinai aukštas augimo tempas, 
lyginant su labiau pažengusių ir brandžių ES valstybių narių ekonomikomis. Toks augimo 
tempas yra didesnis, lyginant su senesnėmis periferinėmis ekonomikomis, tokiomis kaip Airija, 
Portugalija ir Graikija. Nepaisant to, Lietuva 2020 m. vis dar liktų daug žemiau ES valstybių 
narių BVP vienam gyventojui vidurkio, net jei konvergencijos srityje būtų padaryta didelė 
pažanga. 
Pagrindinių sektorių BPV tendencijos. Pagrindinių ekonomikos sektorių augimo tempai 
skiriasi. Gamybos augimas bus labai ženklus, nes šiame sektoriuje prasideda specializacija, 
naujų gamybos technologijų diegimas, o sektorius gauna didelę naudą iš tolimesnio 
skverbimosi į Europos bendrąją rinką. Greta šių sektorių atsigavimo taip pat atsigaus ir rinkos 
paslaugų sektorius, bet šio sektoriaus ilgalaikio augimo norma yra mažesnė, lyginant su 
gamybos sektoriumi. Galiausiai, numatomas labai kuklus ne rinkos paslaugų produkcijos 
augimas yra sąlygotas daromos prielaidos, kad vidutinės trukmės laikotarpiu Lietuvoje ir toliau 
egzistuos fiskaliniai apribojimai. 
Pagrindinių sektorių našumo tendencijos. Našumo augimas išliks ženklus gamybos 
sektoriuje (tarp 5 ir 6 proc.), nors ir bus mažesnis už pastarąjį dešimtmetį stebėtus labai 
aukštus augimo tempus. Kitaip tariant, Lietuvos gamybos sektoriuje tęsis sparti 
restruktūrizacija ir modernizacija. Našumo augimas rinkos paslaugų sektoriuje taip pat bus 
didelis, tačiau šiek tiek mažesnis nei ankstesniais dešimtmečiais. Abiejuose šiuose sektoriuose 
(gamybos ir rinkos paslaugų sektoriuose) vis dar yra reikalingos tolimesnės transformacijos, 
kad Lietuva galėtų sėkmingai konkuruoti Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje bei platesnėse 
pasaulio ekonomikos rinkose. 
Nedarbo lygio tendencijos. Nedarbo lygis nuosaikiai mažės, lyginant su aukščiausiu nedarbo 
lygio tašku 2010 m. Nedarbo mažėjimas bus gana lėtas dėl kelių priežasčių. Pirma, ES darbo 
rinkos, kurios anksčiau pritraukė didelius emigrantų iš Lietuvos srautus, pavyzdžiui, Jungtinė 
Karalystė ir Airija, pačios patiria nebūdingai aukštą nedarbo lygį. Antra, Lietuvos ekonomikos 
augimas bus daugiau grįstas sparčiu našumo augimu, lemsiančiu mažesnę darbo jėgos (ypač 
nekvalifikuotos) paklausą. 

2. Vertinimo klausimas: Kaip pastaroji pasaulio ekonomikos ir finansų krizė paveikė ŪM 
kompetencijai priskirtų sektorių būklę ir paveikė jų plėtros perspektyvas? 

  
2.1. Pasaulio ekonomikos ir finansų krizės poveikis MTTP sričiai 

 
Į mokslinius tyrimus ir technologinę pažangą orientuotos veiklos (MTTP sritis) raida nepastovi.  
Krizės poveikį MTTP sričiai geriausiai atspindi bendrų išlaidų MTTP pokytis. Nominalia verte 
bendros išlaidos MTTP 2009 m. sumažėjo 14,05 proc., o 2010 m. – dar 1,23 proc. Vadinasi, 
2010 m. MTTP veiklos apimčių kritimas stabilizavosi. Užsitęsęs krizės poveikis MTTP veiklai 
gali būti aiškinamas tuo, kad įmonės, sprendžiant krizės padarinius,  ribotus resursus nukreipė 
į kitas nei MTTP veiklas. 
 

2.2. Pasaulio ekonomikos ir finansų krizės poveikis turizmo sričiai 
Turizmo sektorius pateko tarp labiausiai pastarosios pasaulio ekonomikos ir finansų krizės 
paveiktų ekonominių veiklų – BPV 2009 m. nukrito net 18,3 proc., o 2010 m. – dar 9 proc. 
Užimtųjų skaičiaus kritimas buvo mažesnis nei energetikos sektoriuje, tačiau vis tiek didelis – 
2009 m. užimtųjų skaičius turizmo sektoriuje sumenko 10 proc., o 2010 m. – dar 3,7 proc. 
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Dėmesį atkreipia tai, kad turizmo sektoriaus BPV kritimas yra gerokai didesnis nei užimtųjų 
skaičiaus šiame sektoriuje mažėjimas. Tokią situaciją galėjo lemti vidiniai sektoriaus veiksniai, 
susiję su didesniu grynųjų pinigų kiekiu, galimai sąlygojančiu didesnę dispoziciją atsiskaitymo 
ir apskaitos procesuose. 
 

2.3. Pasaulio ekonomikos ir finansų krizės poveikis energetikos sričiai 
Per pastaruosius dešimt metų energetikos sektoriaus atveju matoma nepastovi užimtųjų 
skaičiaus dinamika, o tai rodo, kad šis kapitalui imlus sektorius patyrė didelio masto 
restruktūrizavimo procesus ir vis dar nėra nusistovėjęs modernizavimo ir veiksmingumo 
požiūriu. Energetikos sektoriuje krizės poveikis BPV buvo švelnesnis nei, pavyzdžiui, turizmo 
sektoriuje – energetikos sektoriaus BPV 2009 m. iš esmės nepasikeitė (padidėjo 0,1 proc., 
lyginant su 2008 m.), o 2010 m. sumenko 4,8 proc. Tuo tarpu užimtųjų skaičiaus kritimas 
Energetikos sektoriuje buvo didžiausias, lyginant su kitomis ŪM administruojamomis sritimis. 
Užimtųjų skaičiaus kritimas šiame sektoriuje 2009 m. sudarė net 12,3 proc. ir prilygo užimtųjų 
skaičiaus sumažėjimui apdirbamosios gamybos veikloje. 2010 m. užimtųjų skaičius Energetikos 
sektoriuje (išskiriant šį sektorių pagal EVRK 2) sumenko dar 17,8 proc. Toks užimtumo 
kritimas atspindi vis dar vykstančius šiame sektoriuje modernizavimo ir restruktūrizavimo 
procesus. 
 

2.4. Pasaulio ekonomikos ir finansų krizės poveikis mikro lygmenyje 
 

Siekiant papildyti įžvalgas vertinimo klausimo tema, Lyderis LT ir Intelektas LT (LT+) projektų 
vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų buvo klausiama, koks buvo krizės poveikis jų 
įmonei. 39 proc. respondentų krizės poveikį įvertino kaip didelį neigiamą, o dar 45 proc. – kaip 
mažą neigiamą. Vadinasi, absoliuti dauguma respondentų įmonių patyrė panašų krizės poveikį 
kaip ir kitos Lietuvos įmonės.  
 

2.5. ŪM kompetencijai priskirtų sektorių plėtros perspektyvos 
 
Remiantis HERLIT-16 projekcijomis, MTTP sektorius pasižymės panašia elgsena kaip ir kiti ne 
rinkos paslaugų sektoriai. MTTP sektoriaus BPV ir užimtųjų skaičiaus dinamika 2011–2020 m. 
turėtų būti nuosaiki – visiškai atsigavus po pasaulinės krizės, metinis sektoriaus BPV ir 
užimtųjų skaičiaus augimas neturėtų viršyti atitinkamai 1,6 proc. ir 1,4 proc. 
 
Energetikos sektoriaus BPV metinis augimas 2011–2020 m. svyruos 0,8–3,5 proc. ribose, o 
užimtumas šiame sektoriuje toliau mažės, tačiau lėtėjančiu tempu, kol visai nusistovės 2019–
2020 m. 
 
Turizmo sektoriaus BPV dinamika 2011–2020 m. turėtų būti nuosaiki – visiškai atsigavus po 
pasaulinės krizės, metinis sektoriaus BPV augimas neturėtų viršyti 1,8 proc. O užimtųjų 
skaičiaus metinis augimo tempas gali įgyti pagreitį, kad ir nuosaikų, ir pralenkti visos 
ekonomikos užimtųjų skaičiaus augimo tempą, pasiekdamas 2,7 proc. 2020 m. 
 
VVA sritis iš esmės apima abu gamybos ir rinkos paslaugų sektorius. Remiantis HERLIT-16 
modelio projekcija, gamybos sektoriaus BPV iki 2020 m. augs gana pastoviu iki 7,7 proc. 
galinčiu siekti augimo tempu, viršijančiu visos ekonomikos augimo tempą. Rinkos paslaugų 
BPV augimo tempas 2011–2020 m. turėtų būti truputį mažesnis už visos ekonomikos augimo 
tempą ir svyruotų 1,9–4,9 proc. ribose. Užimtųjų skaičiaus augimo tempas gamybos sektoriuje 
2011–2020 m. laikotarpiu turėtų būti gana pastovus ir svyruoti 1,7–2 proc. ribose. O užimtųjų 
skaičius rinkos paslaugų sektoriuje turėtų augti didėjančiu tempu, kuris 2020 m. gali pasiekti 3 
proc. 
 

 TINKAMUMAS 
3. Vertinimo klausimas: Ar šiuo metu ŪM kompetencijai priskirtų ūkio sektorių plėtros 
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prioritetai ir uždaviniai, nustatyti veiksmų programose, išlieka aktualūs ar turi būti 
peržiūrėti? 

 3.1. MTTP srities prioritetų ir uždavinių tinkamumas 
2007–2013 m. Ūkio ministerijos intervencija MTTP administracinėje srityje labiausiai 
pasireiškia didinant MTTP veiklos intensyvumą ir efektyvumą privačiame sektoriuje. Ši 
dedamoji daugiausiai orientuota į privatų sektorių, teikiant paramą MTTP darbams vykdyti ir 
MTTP įrangai įsigyti. Tinkamai identifikuotos verslo sektoriaus silpnybės MTTP srityje, 
priemonių intervencijos atitiktis Europos Sąjungos prioritetams, aukštas suderinamumas su 
nacionaliniais strateginiais dokumentais šioje srityje bei didelis šių priemonių paklausos lygis 
iš verslo pusės leidžia teigti, kad MTTP veiklos skatinimo priemonės yra tinkamos. Nepaisant 
to, kad pasaulio ekonomikos ir finansų krizė finansavimo periodo pradžioje apsunkino verslo 
investicines galimybes, svarbu akcentuoti aukštą MTTP priemonių investicijų poveikį tiek 
trumpuoju, tiek ilguoju periodu, kas papildomai sustiprina išvadas dėl tinkamumo siekiant 
strateginių tikslų bei sprendžiant trumpalaikes su krizės padariniais susijusias problemas. 
Vis dėlto, nors strateginis tinkamumas gerinant žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinant 
mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTTP srityje yra aukštas, įgyvendinimo fazėje susiduriama 
su meso lygmens bendradarbiavimo ir horizontalios koordinacijos stoka tarp Ūkio ir Švietimo 
ir mokslo ministerijų, ministerijoms pavaldžių institucijų, MTTP sistemos subjektų ir verslo, 
ypač įgyvendinant didelės finansinės apimties Integruotų mokslo studijų ir verslo centrų 
(slėnių) projektus. 

3.2. Verslo ir verslo aplinkos srities prioritetų ir uždavinių tinkamumas 
Vertintojų nuomone, dabartinių priemonių pasirinkimas ir dizainas yra pagrįstas stebimomis 
ekonominėmis tendencijomis. Verslo ir verslo aplinkos priemonių programavimo metu 
Lietuvos ekonomika sparčiai augo. 2009 ir 2010 m. įvyko ženklūs neigiami pokyčiai. Verslo ir 
verslo aplinkos priemonės buvo pakoreguotos, prisitaikant prie ekonominių aktualijų. Buvo 
ženkliai padidintas finansavimas finansų inžinerijos priemonėms. Bankams sumažinus 
kreditavimo apimtis, finansų inžinerijos priemonės pagelbėjo verslui finansuoti savo veiklą ir 
investicijas. Lėšų, skiriamų finansų inžinerijos priemonėms, padidinimas vertinamas kaip 
tinkamas priemonių pritaikymas prie besikeičiančių ekonominių sąlygų. 
Šiandieninė ekonominė situacija nėra aiški. Pasaulio ekonomistų nuomonės dėl antros recesijos 
bangos išsiskiria. Tačiau vis daugėja manančių, kad antra krizės banga bus. Verslo ir verslo 
aplinkos priemonėmis siekiama ilgalaikių ekonomikos transformacijos tikslų, todėl 
trumpalaikiai pokyčiai iš esmės nepakeičia priemonių aktualumo. 

3.3. Turizmo srities prioritetų ir uždavinių tinkamumas 
Vertintojų nuomone, dalį investicijų nuo turizmo infrastruktūros reikėtų perkelti į kur kas 
mažiau kapitalo reikalaujančias priemones, nukreiptas į turizmo sektoriaus kokybinę plėtrą –  
turizmo sektoriaus organizacijų (tiek privačių įmonių, tiek viešojo sektoriaus) žmogiškųjų 
išteklių kokybės gerinimą, inovacijų turizmo sektoriuje (tiek produktų, tiek verslo modelių, tiek 
vadybos prasme) skatinimą ir  bendradarbiavimo turizmo sektoriuje plėtrą (kuriant ir 
plėtojant tematinius tinklus, klasterius, asociacijas, turizmo traukos vietovės lygmens narystės 
organizacijas ir kitokias partnerystės formas). 

3.4. Energetikos srities prioritetų ir uždavinių tinkamumas 
Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtos ir ES struktūrinės paramos lėšomis bendrai 
finansuojamos priemonės energetikos sektoriuje, numatytos atitinkamų veiksmų programose, 
iš esmės išlieka aktualios. Įgyvendinamų priemonių tinkamumas nekelia abejonių, nes atitinka 
Lietuvos ir Europos Sąjungos energetikos strateginiuose dokumentuose ir direktyvose 
suformuluotus prioritetus ir tikslus. Dauguma vykdomų priemonių energetikos sektoriuje 
pasiteisina, ypač ilguoju laikotarpiu, ir Lietuvos socialinės-ekonominės situacijos kontekste. 
 

4. Vertinimo klausimas: Ar šie pokyčiai (sukelti ekonomikos ir finansų krizės) turi esminį 
poveikį ŪM pasirinkimui dėl SF paramos panaudojimo ir įgyvendinamų priemonių? 

 Makro lygmens vertinimo išvados 
 
Pasaulio ekonomikos ir finansų krizei radikaliai paveikus Lietuvos ekonomiką (2009 m. 14,8 
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proc. susitraukė BVP, o investicijos krito net 40 proc.,) buvo sunku tikėtis realizuoti pirminį 
Ūkio ministerijos priemonių paketą, kuris iš esmės buvo rengtas augimą patiriančios 
ekonomikos sąlygomis, numatant, kad plėtra išlaikys pozityvią tendenciją. Pirminiame ŪM 
priemonių išlaidų scenarijuje buvo numatyta pritraukti didelę dalį privataus finansavimo 
(3,4 mlrd. Lt), realizuojant MTTP ir VVA sričių priemones. Vis dėlto, sumažėjus įmonių 
vidiniams pajėgumams ir norint prisidėti prie projektų finansavimo planuota apimtimi, buvo 
būtina atlikti programų korekcijas. Todėl vertintojai mano, kad privataus finansavimo 
pritraukimo plano sumažinimas 27 proc. atitiko to meto ekonomines realijas. Atitinkamai 
priemonių pakeitimai, susiję su finansavimo intensyvumo didinimu ir reikalavimų projektų 
finansinei apimčiai sumažinimu, vertinami teigiamai, nes tai krizės metu turėjo padidinti 
įmonių absorbcinį potencialą paramai. 
Vertinimo rezultatai pademonstravo, kad Ūkio ministerijos pasirinkimas dėl ES struktūrinės 
paramos panaudojimo, sprendžiant krizės padarinius, turėjo teigiamą, tačiau nežymų poveikį, 
lyginant su pirminiu ES paramos scenarijumi (žr. 8, 9 išvadas). Reikia pažymėti, kad su krizės 
padarinių mažinimu labiausiai susijusių priemonių (finansų inžinerijos) įgyvendinimo sparta 
nebuvo pakankama, siekiant maksimizuoti intervencijos poveikį krizės padarinių mažinimui. 
Ūkio ministerijos pasirinkimas dėl struktūrinės paramos panaudojimo pasibaigus krizei turėtų 
grįžti arčiau pirminio scenarijaus, prioritetizuojant MTTP srities priemones. Energetikos 
priemonės, ypač prisidedančios prie energetikos ūkio modernizavimo, energijos šaltinių 
diversifikavimo ir energijos kaštų horizontalaus mažinimo taip pat vertintinos kaip teigiamą 
ilgalaikį poveikį turinčios priemonės. 
Vis dėlto, didėjant nuogąstavimams (2011 m. III ketv. pabaigoje) dėl pasaulio ekonominės ir 
finansinės recesijos antrosios bangos, Ūkio ministerija turėtų parengti alternatyvų priemonių 
paketą, orientuotą į galimai iškilsiančios antrosios krizės pasekmes. Šis antikrizinis paketas 
turėtų inkorporuoti adaptuotas finansų inžinerijos priemones (prioritetizuojant gamybos 
sektoriaus ir eksportuojančias paslaugų sektoriaus įmones) bei paklausos pusę skatinančias 
priemonės (kurios didesne dalimi yra kitų ministerijų dispozicijoje). Rekomenduotina, kad 
antikrizinis priemonių paketas būtų visapusiškai parengta alternatyva (VP priedų pakeitimo 
projektai, PFSA projektai, kita dokumentacija), kuri galėtų būti operatyviai tvirtinama ir 
įsigaliotų per 1–2 mėn., konstatavus naują ekonomikos ir finansų krizę. 
 
Mikro lygmens vertinimo išvados 
Vertinant, kokio tipo ES struktūrinės paramos priemonės būtų geriausiai prisidėjusios prie 
krizės padarinių mažinimo Lietuvos mastu, projektų vykdytojai ir paramos negavę pareiškėjai  
nurodė tradicinės paramos priemonės – subsidija įrangai įsigyti bei subsidija aukšto 
technologinio lygio įrangai įsigyti. Vis dėlto, nuošaly neliko ir finansų inžinerijos priemonės: 
lengvatines paskolos, valstybės garantija paskoloms ir dalinis paskolų palūkanų 
kompensavimas. Remiantis apklausos rezultatais, vertintojai mano, kad finansų inžinerijos 
priemonių įvedimas atspindėjo sunkmečio kamuojamo verslo poreikius. Tačiau tik 
trumpalaikio poveikio maksimizavimo požiūriu finansų inžinerijos priemonių prioritetizavimas 
laikytinas racionaliu, ir tik įprastų verslo paramos priemonių sąskaita (pvz., Lyderis LT), 
kadangi sumažintos MTTP srities išlaidos apriboja ilgalaikio ES struktūrinės paramos poveikio 
BVP potencialą. 

 REZULTATYVUMAS 
5. Papildomas vertinimo klausimas: Koks Ūkio ministerijos įgyvendinamų priemonių 

finansinis ir fizinis rezultatyvumas periodo viduryje?  
 Ūkio ministerija pagal 3 iš 5 administruojamų prioritetų vėluoja panaudoti ES fondų lėšas taip, 

kaip yra numatyta Vyriausybės nutarimu. Tačiau lyginant su bendru ES fondų lėšų 
panaudojimu šalyje, ŪM lėšas panaudoja sparčiau nei vidutiniškai. Remiantis viešai skelbiamais 
duomenimis, bendra visų deklaruotinų ES fondų lėšų dalis pagal visas veiksmų programas 
sudaro 32,5 proc., o pagal Ministerijos administruojamas priemones atitinkamai sudaro 41,2 
proc. Daugiausiai sutarčių sudaryta ir lėšų panaudota verslo ir verslo aplinkos srityje (2.2 
prioritetas). Tai vertintina teigiamai, nes ekonominio nuosmukio sąlygomis įmonėms ypač 
trūksta apyvartinių lėšų ir finansavimo investiciniams projektams. Kol kas mažiausiai lėšų 
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panaudota MTTP srities priemonėse. 
Pagal sudarytas sutartis kontraktuotas fizines produktų ir rezultatų reikšmes vertiname 
teigiamai. Lyginant su kontraktuotomis lėšomis Ministerija daugeliu atvejų yra kontraktavusi 
didesnes produktų ir rezultatų reikšmės nei planuota. Pagal 5 iš 10 Ministerijos 
administruojamų uždavinių, fizinių rodiklių kontraktavimo problemų nėra. Trijų uždavinių 
atveju (Padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą, Pritaikyti viešąsias 
teritorijas investicijoms pritraukti, Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą) 
susiduriama su nepakankamu produkto arba rezultato rodiklių reikšmių kontraktavimu. Vieno 
uždavinio atveju (Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros 
ir dujų rinkų integracijai į vieningą ES elektros ir dujų rinką) susiduriama ir su produkto, ir su 
rezultato rodiklio siekimo problemomis.  
Finansų inžinerijos priemonėms suplanuota skirti 1,158 mlrd. litų. Prognozuojama, kad dėl šių 
priemonių per 2007–2015 m. verslą palankesnėmis nei rinkos sąlygomis pasieks beveik 2,8 
mlrd. litų. Pažymėtina, kad finansų inžinerijos priemonių lėšos įmones pasiekia gana lėtai. Iki 
2010 m. pabaigos panaudota apie 273 mln. litų ES fondų lėšų arba 23,6 proc. visų periodo lėšų. 
Atsižvelgiant į finansų inžinerijos lėšų svarbą krizės laikotarpiu, toks lėtas lėšų panaudojimas 
rodo, kad buvo neišnaudotos galimybės sumažinti neigiamą krizės poveikį. Iki 2010 m. 
pabaigos finansų inžinerijos kreditais daugiausiai pasinaudojo prekybos sektoriaus įmonės 
(42,6 proc. bendro kreditų portfelio). Prekybos veikla šalies strateginiuose dokumentuose nėra 
įvardijama kaip prioritetinė ūkio sritis, todėl finansų inžinerijos lėšų nukreipimas į šį sektorių 
nėra tinkamas ir nesukuria ilgalaikio konkurencingumo augimo potencialo. 
 
Lyderis LT, Intelektas LT ir Intelektas LT + mikro lygmens analizės rezultatai parodė teigiamą 
pažangą siekiant projektuose numatytų fizinių rodiklių. Su nedideliu rizikos laipsniu tai leidžia 
tikėtis, kad planuojamos projektų lygmens fizinių rodiklių reikšmės 2015 m. bus pasiektos. 
 

 POVEIKIS 
6. Papildomas vertinimo klausimas: Koks Ūkio ministerijos administruojamų struktūrinių 

fondų finansuojamų priemonių poveikis ekonomikai ir atskiriems ūkio sektoriams, 
vertinant visą Ūkio ministerijos išlaidų paketą, skirtą 2007–2013 m. periodui? 

  
6.1.  Ūkio ministerijos administruojamų struktūrinių fondų finansuojamų priemonių 
makroekonominis poveikis 
 
ŪM priemonių poveikis BVP. Ūkio ministerijos administruojamų struktūrinių fondų 
finansuojamų priemonių poveikis pasireiškia tiek veiksmų programų įgyvendinimo metu 
(2007-2015 m.), tiek pasibaigus šiam programavimo periodui (po 2015 m.). 2007 m. ir 2008 m. 
ŪM administruojamų priemonių poveikis nepasireiškė, kadangi projektų įgyvendinimas dar 
nebuvo įsibėgėjęs.  2009 m., 2010 m. ir 2011 m. poveikis BVP atitinkamai sudarė 0,7 proc., 
1,5 proc. ir 2,2 proc. T.y. BVP yra nurodytais dydžiais didesnis, lyginant su scenarijumi, jei 
parama pagal ŪM priemones nebūtų skirta. 2012 metais, kai Ūkio ministerijos priemonių 
išlaidos bus didžiausios, ŪM intervencijos poveikis BVP sudarys apie 3,2 proc. 2013–2015 m. 
laikotarpiu poveikis mažėja dėl mažėjančių ES struktūrinės paramos finansinių injekcijų. 
Pasibaigus ES struktūrinės paramos teikimui 2015 m., toliau išlieka kuklus, bet ilgalaikis 
poveikis, dėl kurio BVP lygis yra apie 0,75 proc. didesnis, lyginant su scenarijumi be paramos. 
Poprograminį poveikį lemia padidėjusio fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTTP 
bazės lygio sukeltos tęstinės naudos.  
ŪM priemonių poveikis nedarbo lygiui ir užimtumui. Dėl ŪM administruojamos ES 
struktūrinės paramos nedarbo lygis 2007 m. ir 2008 m. nekinta. 2009 m. projektams patyrus 
pirmąsias išlaidas ŪM koordinuojama ES struktūrinės parama nedarbo lygį mažina 0,5 proc. p., 
2010 m. – 1,1 proc. p., o 2011 m. – 1,6 proc. p. 2012 m. nedarbo lygis dėl ES struktūrinės 
paramos turėtų sumažėti apie 2,2 procentinio punkto, lyginant su scenarijumi be paramos. 
Tačiau tai yra nedaug, lyginant su ženkliu recesijos sukeltu nedarbo lygio šuoliu nuo 5,8 proc. 
2008 m. iki 17,8 proc. 2010 m. Įsibėgėjant veiksmų programų įgyvendinimui, auga dėl ŪM 
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administruojamos ES struktūrinės paramos sukurtų darbo vietų skaičius, kuris aukščiausią 34 
tūkst. užimtųjų tašką pasiekia 2012 m. Tačiau vėliau papildomas užimtųjų skaičius sparčiai 
krenta ir 2015 m. pabaigoje, pasibaigus paramos teikimui, išlikęs ilgalaikis užimtųjų prieaugis 
yra gana kuklus, sudarantis apie 4–4,5 tūkst. 
ŪM priemonių poveikis kitiems makroekonominiams rodikliams. ES struktūrinė parama 
teigiamai veikia ir namų ūkių vartojimą (pvz., 2012 m. jis yra 4 proc. didesnis nei būtų nesant 
paramos) bei bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą (kuris 2012 m. yra 13 proc.didesnis nei 
būtų be paramos). Iš kitos pusės paramos poveikis neigiamai veikia prekybos balansą 
įgyvendinimo periode bei didina kainų ir darbo užmokesčio lygį, kas trumpuoju periodu 
neigiamai veikia Lietuvos konkurencingumą. Tačiau pasibaigus programai, pagerinta 
infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai ir MTTP bazė prisideda prie Lietuvos konkurencingumo ir 
pradeda teigiamai veikti prekybos balansą (2016 m. jis yra beveik 0,4 proc. geresnis nei būtų be 
paramos). 
 
6.2. Ūkio ministerijos administruojamų struktūrinių fondų finansuojamų priemonių 
poveikis pagrindiniams ekonomikos sektoriams 
 
ŪM priemonių poveikis gamybos sektoriui. Didžiausias ES struktūrinės paramos poveikis 
gamybos sektorių kuriamai pridėtinei vertei pasireiškia 2012 m., kai atskiruose gamybos 
sektoriuose sudaro nuo 0,5 proc. iki 2,7 proc., t. y. BPV yra nurodytais dydžiais didesnė nei būtų 
nesant paramos. Didžiausias poveikis pasireiškia Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos 
veiklos sektoriaus BPV, kadangi šis sektorius intensyviai reaguoja į paklausos pusės sąlygotą ES 
struktūrinės paramos poveikį ankstyvaisiais veiksmų programų įgyvendinimo metais. 
Analizuojant apdirbamosios gamybos sektoriams pasireiškusį poveikį taip pat matyti, kad 
veiksmų programų įgyvendinimo pradžioje galimas nežymus BPV smukimas. Tokį smukimą 
lemia nedidelis tarptautinio konkurencingumo sumažėjimas, kurį sukelia per paklausos pusę 
pasireiškiantis ES struktūrinės paramos poveikis, padidinantis įtampą darbo rinkoje ir 
pakeliantis darbo užmokesčio lygį. Pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui išlieka 
ilgalaikis apdirbamosios gamybos sektorių BPV lygio padidėjimas, sąlygotas tęstinių naudų, 
kylančių daugiausia iš pagerinto turimo fizinės infrastuktūros ir MTTP bazės lygio. 
ŪM priemonių poveikis paslaugų sektoriui. Didžiausias ES struktūrinės paramos poveikis 
paslaugų sektorių kuriamai pridėtinei vertei pasireiškia 2012 m., kai atskiruose paslaugos 
sektoriuose sudaro nuo 0,6 proc. iki 5 proc., t. y. BPV yra nurodytais dydžiais didesnė nei būtų 
nesant paramos. Didžiausias įgyvendinimo metu pasireiškiantis poveikis stebimas Transporto, 
sandėliavimo ir ryšių, finansinio tarpininkavimo, draudimo, nekilnojamojo turto operacijų, 
mašinų ir įrenginių nuomos, kitos verslo veiklos ir Turizmo (Viešbučių ir restoranų) 
sektoriuose. Poveikis rinkos paslaugų sektoriams skiriasi nuo poveikio apdirbamosios 
gamybos sektoriams. Apdirbamosios gamybos sektoriams buvo būdingas tik nežymus 
einamasis poveikis veiksmų programų įgyvendinimo metu (pirmaisiais metais tikėtinas net 
smukimas), o rinkos paslaugų sektorių atveju veiksmų programų įgyvendinimo metais 
modeliuojamas paklausos pusės sąlygojamas augimas. 
ŪM priemonių poveikis kitiems industriniams sektoriams. ES struktūrinės paramos poveikis 
kitiems industriniams sektoriams (statyba, kasyba ir karjerų eksploatavimas, energetika 
(elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veikla) panašus į poveikį rinkos paslaugų 
sektoriams, t. y. veiksmų programų įgyvendinimo metais modeliuojamas paklausos pusės 
sąlygojamas augimas. Pvz., 2012 m. visų ŪM administruojamų priemonių poveikis statybos ir 
kasybos sektorių kuriamai pridėtinei vertei sudaro apie 13 proc., o energetikos  3,7 proc., t. y. 
BPV yra nurodytais dydžiais didesnė nei būtų nesant paramos. 
 
6.3. Ūkio ministerijos administruojamų struktūrinių fondų finansuojamų priemonių 
poveikis ūkio ministerijos kompetencijai priskirtiems sektoriams 
 
ŪM priemonių poveikis MTTP sektoriui. Dėl ES struktūrinės paramos MTTP sektoriaus (kaip 
tai apibrėžia Ūkio ministerija) BPV papildomai padidėja 1,6 proc. 2010 m. ir 2,4 proc. 2011 m., 
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t. y. BPV yra nurodytais dydžiais didesnė nei būtų nesant paramos. Ūkio ministerijos 
investicijoms pasiekus aukščiausią lygį 2012 m., šio sektoriaus BPV dėl ES struktūrinės 
paramos padidės apie 3,4 proc. Pasibaigus programavimo periodui, dėl ES struktūrinės 
paramos tęstinių naudų, MTTP sektoriaus BPV lygis bus apie 1 proc. didesnis, lyginant su 
situacija jei parama nebūtų skirta. 
Vertinant ES struktūrinės paramos poveikį MTTP srities specifiniam rodikliui „MTTP išlaidos“ 
nustatyta, kad bendros išlaidos MTTP auga lygiagrečiai su BVP augimu. Tačiau bendrų išlaidų 
MTTP augimo tempas yra spartesnis, kadangi šį rodiklį veikia ir bendras BVP vienam 
gyventojui augimas. Verslo išlaidos MTTP kinta panašiai.  
 
ŪM priemonių poveikis VVA sričiai. Ūkio ministerijos kompetencijai priskirta sritis – verslas ir 
verslo aplinka, ekonominiu požiūriu, apima pagrindinius gamybos ir rinkos paslaugų bei kitus 
industrinius ekonomikos sektorius. ES struktūrinės paramos poveikis šiems sektoriams 
pateikiamas 6.2 išvadų dalyje. Vertinant ES struktūrinės paramos poveikį VVA srities 
specifiniams rodikliams matoma, kad bendras įmonių skaičius dėl ES paramos auga nežymiai, 
o, palyginimui, vidutinių įmonių skaičius padidėjimas dėl paramos yra ženklesnis. 
 
ŪM priemonių poveikis turizmo sektoriui. Dėl ES struktūrinės paramos turizmo sektoriaus 
BPV papildomai padidėja 2,2 proc. 2010 m. ir 3,3 proc. 2011 m., t. y. BPV yra nurodytais 
dydžiais didesnė nei būtų nesant paramos. Ūkio ministerijos investicijoms pasiekus aukščiausią 
lygį 2012 m., šio sektoriaus BPV dėl ES struktūrinės paramos padidės apie 4,4 proc. Pasibaigus 
programavimo periodui, dėl ES struktūrinės paramos tęstinių naudų, turizmo sektoriaus BPV 
lygis bus apie 0,9 proc. didesnis, lyginant su situacija jei parama nebūtų skirta. 
Vertinant ES struktūrinės paramos poveikį turizmo srities specifiniams rodikliams, nustatyta 
kad rodiklio „apgyvendinta svečių ir suteikta nakvynių apgyvendinimo įstaigose“ reikšmė auga 
atitinkamai kaip ir poveikis viešbučių ir restoranų veiklos produkcijai. Poveikis atvykusių 
užsieniečių ir jų kelionių skaičiui yra analogiškas, kadangi priklauso nuo viešbučių ir restoranų 
veiklos produkcijos (BPV). T.y. ŪM investicijų poveikis specifiniams turizmo rodikliams yra 
analogiškas šių investicijų poveikiui turizmo sektoriaus bendrajam vidaus produktui. 
 
ŪM priemonių poveikis energetikos sektoriui. Dėl ES struktūrinės paramos energetikos 
sektoriaus BPV papildomai padidėja 1,6 proc. 2010 m. ir 2,6 proc. 2011 m., t. y. BPV yra 
nurodytais dydžiais didesnė nei būtų nesant paramos. Ūkio ministerijos investicijoms pasiekus 
aukščiausią lygį 2012 m., šio sektoriaus BPV dėl ES struktūrinės paramos padidės apie 3,7 proc. 
Pasibaigus programavimo periodui, dėl ES struktūrinės paramos tęstinių naudų, energetikos 
sektoriaus BPV lygis bus apie 1,4 proc. didesnis, lyginant su situacija jei parama nebūtų skirta. 
Vertinant ES struktūrinės paramos poveikį energetikos srities specifiniams rodikliams, ES 
struktūrinės paramos poveikis galutiniam energijos suvartojimui yra panašus kaip ir poveikis 
BVP, kadangi neigiamas energijos intensyvumo nuo BVP vienam gyventojui elastingumas 
beveik atsveria paties BVP augimo sukeltą efektą. Todėl šalies BVP lygis auga mažėjant 
energijos intensyvumui. Didžiausias ES struktūrinės paramos poveikis energijos intensyvumui 
pasireiškia 2012 m., kai intensyvumas yra 2,7 proc. mažesnis nei būtų buvęs nesant ŪM 
administruojamos ES struktūrinės paramos. Pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui 
išlieka tik kuklus apie 0,6 proc. siekiantis intensyvumo sumažėjimas (t. y. jei nebūtų teikiama 
ŪM administruojama ES struktūrinė parama, energijos intensyvumas 2020 m. būtų apie 0,6 
proc. didesnis). 
 

7. Vertinimo klausimas: Kaip įgyvendinamos priemonės prisidėjo prie krizės padarinių 
mažinimo? (vertinamas priemonių, įgyvendintų 2007–2010 m., poveikis) 

  
7.1. ŪM priemonių įtaka mažinant krizės sukeltus padarinius: makro lygmens vertinimo 
išvados 
Kadangi finansų ir ekonomikos krizės padariniai Lietuvos ekonomikai geriausiai 
kvantifikuojami makroekonominių rodiklių (BVP, užimtųjų skaičius, materialinės investicijos ir 
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kt., žr. 1 klausimo išvadas) pagrindu, vertintojai ekonometrinio modelio HERLIT-16 pagrindu 
atliko krizės laikotarpiu įgyvendintų priemonių poveikio šiems rodikliams vertinimą, kurio 
rezultatai atspindi, kokia apimtimi ŪM investicijos sumažino krizės padarinius. 
Visos ŪM priemonių išlaidos programavimo periodo viduryje (2007–2010 m.) sudarė 1,84 
proc. BVP. Tai yra mažesnioji ŪM priemonių išlaidų dalis, kadangi iki 2015 m. planuojama, kad 
ŪM priemonių išlaidos iš viso sudarys 7,36 proc. BVP. 
Krizės metu ŪM įgyvendintų priemonių poveikis BVP lygiui pasireiškia nuo 2009 m. ir sukelia 
0,65 proc. BVP padidėjimą.  2010 m. ŪM priemonių poveikis yra lygus 1,5 proc., lyginant su 
situacija jei parama nebūtų skirta iš viso. Tai reiškia, kad be ŪM administruojamos ES paramos 
BVP krizės laikotarpiu būtų susitraukęs dar labiau (nurodytų procentinių dydžių apimtimi). 
 
7.2. ŪM priemonių įtaka mažinant krizės sukeltus padarinius: mikro lygmens vertinimo 
išvados 
Apklausos rezultatų analizė taip pat parodė, kad ES struktūrinės paramos finansuojami 
projektai iš dalies sušvelnino krizės padarinius. Taip atsakė 50 proc. Lyderis LT tiriamosios 
grupės respondentų ir 47 proc. Intelektas LT (LT +) tiriamosios grupės respondentų. Dar 12 
proc. Lyderis LT tiriamosios grupės respondentų ir 17 proc. Intelektas LT (LT +) tiriamosios 
grupės respondentų įgyvendinamas projektas iš esmės sušvelnino krizės padarinius. 
Įgyvendinamas projektas neturėjo jokio poveikio / reikšmės amortizuojant krizės padarinius 
29 proc. Lyderis LT tiriamosios grupės respondentų ir 36 proc. Intelektas LT (LT +) tiriamosios 
grupės respondentų. 
 

8. Vertinimo klausimas: Kokį poveikį ir naudą turėjo 2008 bei 2009 metais atlikti ŪM 
kompetencijai priskirtų ES struktūrinės paramos veiksmų programų ir jas 
įgyvendinančių priemonių pakeitimai, siekiant reaguoti į finansų krizę ir įmonių 
sunkumus? 

 2008-2009 m. Ūkio ministerija reaguodama į finansų ir ekonomikos krizę bei įgyvendindama 
Ekonomikos skatinimo planą atlikto daugiau nei 2/3 administruojamų priemonių pakeitimus. 
Didžioji dalis priemonių pakeitimų buvo susiję su finansavimo intensyvumo pakeitimais, 
projektui skiriamo finansavimo dydžio pakeitimais, priemonei skiriamų lėšų dydžio 
pakeitimais. Šie pakeitimai vertinami kaip tinkami reaguojant į finansų ir ekonomikos krizės 
padarinius, pasunkėjusias įmonių ir kitų pareiškėjų investicines galimybes ir prisidėjo prie 
paramos lėšų absorbcinio potencialo stiprinimo.  
Vertintojai, remdamiesi veiksmų programų priedais ir PFSA, sudarė pirminį ŪM 
administruojamų priemonių išlaidų scenarijų, t.y. hipotetinį išlaidų scenarijų darant prielaidą, 
kad Ūkio ministerija nebūtų atlikusi jokių priemonių pakeitimų. Pirminio ŪM išlaidų 
scenarijaus poveikio palyginimas su faktinio scenarijaus poveikio palyginimu leido atsakyti į 
klausimą dėl ŪM priemonių pakeitimų naudingumo. 
 
8.1. ŪM administruojamų priemonių pakeitimų bendra finansinė išraiška 
Lyginant pirminį ir faktinį scenarijus reikia pažymėti, kad Europos Komisijos finansavimas 
faktinio scenarijaus atveju yra 3,77 proc. didesnis, o viešasis nacionalinis finansavimas – 64,13 
proc. didesnis, lyginant su pirminiu scenarijumi.51 
 
8.2. ŪM administruojamų priemonių pakeitimų poveikis ir nauda, siekiant reaguoti į 
finansų krizę ir įmonių sunkumus 
Nuosmukio metais (2009–2010 m.) faktinis ŪM priemonių scenarijus labiau padidino BVP lygį 
nei būtų padidinęs pirminis paketas. Poveikio skirtumas yra gana nedidelis (faktinis scenarijus 
2009 ir 2010 m. sukūrė atitinkamai 0,06 proc. ir 0,14 proc. didesnį BVP nei būtų sukūręs 

                                                             
51 Reikia pabrėžti, kad buvo analizuoti du specifiniai pirminio ir faktinio scenarijų atvejai, konkrečiai, atvejai be privataus finansavimo 

poveikio. Tokiu būdu atliekama analizė yra atribojama nuo privataus sektoriaus elgesio poveikio, kurio valdžios institucijos tiesiogiai 

nekontroliuoja, ir sukoncentruojama ties poveikiu, kurį daro EK ir nacionalinio viešojo finansavimo pakeitimai, kuriuos valdžios institucijos 

tam tikru laipsniu gali paveikti. 
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pirminis scenarijus), kadangi viešojo finansavimo padidėjimas faktiniame pakete, lyginant su 
pirminiu paketu, taip pat yra gana nedidelis. 
Faktinio scenarijaus poveikis užimtumui vertintinas šiek tiek geriau nei pirminio scenarijaus 
atveju. Skirtumas yra nežymus ir 2009 m. sudaro 840 darbo vietų, o 2010 m. – 1880 darbo 
vietų. T.y. krizės metais pirminio ŪM išlaidų scenarijaus atveju būtų sukurta šiek tiek mažiau 
darbo vietų. 
Atliktos faktinio ir pirminio scenarijaus simuliacijos parodė, kad ŪM pastangos sušvelninti 
2009 m. ir 2010 m. Lietuvos ekonomikos nuosmukio padarinius buvo sėkmingos, tačiau šios 
pastangos negalėjo atsverti itin didelių neigiamų krizės pasekmių. 
 

9. Papildomas vertinimo klausimas: Kaip pasireiškė Ūkio ministerijos įgyvendinamų 
priemonių poveikis mikro lygmenyje? (Lyderis LT ir Intelektas LT / Intelektas LT+ 
atvejo studijos) 

  
Išstūmimo efektas. Apklausos rezultatai atskleidė didelį (net 19,4 proc.) privačių investicijų 
išstūmimo efektą Lyderis LT priemonėje (net 19,4 proc. Lyderis LT anketas grąžinusių 
respondentų būtų įgyvendinę tos pačios apimties projektą). Tuo tarpu Intelektas LT / 
Intelektas LT + priemonėse buvo nustatytas tik 2,7 proc. išstūmimo efektas. Vadinasi, Intelektas 
LT / Intelektas LT + priemonių parama buvo suteikta tik toms įmonėms, kurioms paramos iš 
tiesų reikėjo. 
Net 72,2 proc. Lyderis LT priemonės finansuojamus projektus vykdančių respondentų būtų 
teikę paraišką paramai gauti, jei paramos intensyvumas būtų buvęs mažesnis. Net 27,7 proc. 
respondentų paraiškas būtų teikę ir tuo atveju, jei parama būtų sudariusi ne daugiau 20 proc. 
projekto vertės. Taip pat net 72,9 proc. Intelektas LT / Intelektas LT priemonių finansuojamus 
projektus vykdančių respondentų būtų teikę paraišką paramai gauti, jei paramos intensyvumas 
būtų buvęs mažesnis. Tai rodo, kad šių priemonių lėšomis buvo galima paremti daugiau 
projektų, ir į tai reikėtų atsižvelgti planuojant panašaus pobūdžio paramą ateityje. 
Apyvartos dinamikos skirtumai. Lyderis LT paramą gavusių respondentų apyvartos 
tendencijos krizės labiausiai paveiktais 2009 metais buvo geresnės nei apklausai atrinktų 
kontrolinės grupės įmonių, tačiau šis skirtumas 2010 metais sumažėjo. Tai rodo, kad 
finansavimui pavyko atrinkti tuo metu didesnį potencialą turėjusias įmones. Intelektas LT / 
Intelektas LT projektus baigusių respondentų grupė pasižymėjo mažesniu apyvartos 
nuosmukiu 2009 m. nei projektų įgyvendinimo dar nebaigusi respondentų grupė, tačiau 2010 
ir 2011 metais abi grupės susilygina pagal pasiektą lygį nuo 2008 m. apyvartos. Apklausai 
atrinktų Intelektas LT / Intelektas LT paramos negavusių pareiškėjų (įskaitant neatsakiusius) 
apyvartos smukimas 2009 m. nebuvo didelis, lyginant su tiriamąja (paramą gavusių įmonių) 
grupe, tačiau ir augimas 2010 m. buvo mažesnis. Intelektas LT / Intelektas LT tiriamosios 
grupės apyvartos augimo didėjantis tempas leidžia daryti išvadą, kad finansavimui pavyko 
atrinkti didesnį potencialą turinčias įmones. 
Darbuotojų skaičiaus dinamikos skirtumai. Lyderis LT paramą gavusių įmonių grupėje 
didesnė respondentų procentinė dalis padidino darbuotojų skaičių lyginant su kontroline 
grupe, be to, tiriamojoje grupėje pasireiškė mažiau kvalifikuotų darbuotojų keitimas labiau 
kvalifikuotais darbuotojais (kontrolinėje grupėje tokio reiškinio nebuvo). Be to, svarbu tai, kad 
didžiosios dalies respondentų įmonių sprendimą didinti darbuotojų skaičių arba keisti 
darbuotojus į labiau kvalifikuotus įtakos turėjo įgyvendinamas projektas. Intelektas LT / 
Intelektas LT+ tiriamojoje grupėje net 68 proc. respondentų padidino darbuotojų skaičių, o dar 
16 proc. mažiau kvalifikuotus darbuotojų keitė labiau kvalifikuotais. Kaip ir Lyderis LT 
priemonės atveju, didžiosios dalies respondentų įmonių sprendimą didinti darbuotojų skaičių 
arba keisti darbuotojus į labiau kvalifikuotus įtakos turėjo įgyvendinamas projektas. Vadinasi, 
šių priemonių parama prisidėjo prie atrinktų finansavimui įmonių plėtros.  
Eksporto dinamikos skirtumai. Didžiąją dalį įrangos 2010 m. I pusmetį ar anksčiau pradėję 
naudoti Lyderis LT paramą gavusių įmonių grupės respondentai visu analizuojamu 2009–
2011 m. laikotarpiu pasižymėjo aukštesniu eksporto augimu ir net nepatyrė krizės poveikio 
2009 metais. Prasčiausius eksporto dinamikos rezultatus parodė kontrolinė grupė, kurios 
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neženklus eksporto augimas 2010 ir 2011 metais labiau sietinas su bendru eksporto rinkų 
atsigavimu. Tokie apklausos rezultatai leidžia vertinti, kad Lyderis LT parama turėjo teigiamos 
įtakos paramos gavėjų eksporto didinimui, taip pat rodo, kad finansavimui pavyko atrinkti 
didžiausią eksporto potencialą turėjusias įmones. Intelektas LT / Intelektas LT+ priemonių 
paramą gavusių respondentų įmonių faktiniai eksporto rezultatai yra netgi prastesni už šių 
priemonių paramos negavusių respondentų įmonių rezultatus, o tai aiškintina apklausos metu 
surinkta papildoma informacija, kad dauguma atvejų projekto įtaka dar negalėjo pasireikšti, o 
MTTP darbų metu sukurti nauji gaminiai ar paslaugos atsispindės ir susijusių įmonių 
pardavimuose. 
Vidurio laikotarpio rezultatyvumo vertinimas. Apklausos metodu taip pat buvo siekiama 
įvertinti kai kuriuos Lyderis LT ir Intelektas LT / Intelektas LT+ priemonių rezultato ir 
produkto rodiklius (tuos, kuriuos įmanoma ir tikslinga vertinti remiantis apklausos 
rezultatais). Tarp tokių rodiklių pateko šeši rezultato rodikliai ir keturi produkto rodikliai. 
Paramą gavusių respondentų pateikta informacija, susijusi su šių rodiklių siekimu, parodė 
teigiamai vertintiną pažangą, kuri su didesniu ar mažesniu rizikos laipsniu leidžia tikėtis, kad 
planuotos minėtų rodiklių reikšmės 2015 m. bus pasiektos. 
 

10. Vertinimo klausimas: Kokio tipo intervencija šiuo metu yra aktualiausia ir turės 
didžiausią poveikį per trumpiausią laikotarpį? Ar naudingas būtų paramos nukreipimas 
sprendžiant trumpalaikes įmonių problemas, mažinant finansavimą ilgalaikiams 
tikslams (pvz., MTTP sričiai, kt.)? 

 10.1.  Intervencijų aktualumas trumpuoju periodu: makro lygmens požiūris 
Trumpuoju laikotarpiu didžiausią poveikį turi ES struktūrinė parama MTTP sričiai. Tai rodo 
HERLIT-16 modelio pagrindu apskaičiuoti sudėtiniai daugikliai. Apskaičiuotas investicijų MTTP 
srityje sudėtinis daugiklis laikotarpiui iki 2015 m. lygus 2,33. Tai reiškia, kad išlaidų MTTP 
srityje sąlygotas BVP prieaugis laikotarpiu iki 2015 m. 2,33 karto viršija pačias išlaidas. 
Mažesnį poveikį turi investicijos į energetiką (sudėtinio daugiklio reikšmė lygi 1,75). Mažiausiu 
poveikiu pasižymi turizmo bei verslo ir verslo aplinkos sričių investicijos. Šių sričių sudėtiniai 
daugikliai atitinkamai lygūs 1,57 ir 1,35. 
Nepaisant to, kad MTTP tipo intervencija makroekonominiu požiūriu turi santykinai didesnį 
poveikį tiek trumpuoju, tiek ilguoju periodu, svarbu atkreipti dėmesį, kad MTTP investicijų, 
ypač susijusių su įrangos įsigijimu, realizavimas daugiau skatina importą nei vietinę paklausą, 
be to, vietinės paklausos pusės skatinimo efektas MTTP investicijų atveju yra daugiau 
vertikalus. Taip pat pabrėžtina, kad MTTP investicijų absorbcinis potencialas kokybiniu 
požiūriu Lietuvoje vis dar yra ribotas, todėl norint sukelti paklausos pusės šokus ir taip 
paskatinti ekonomiką vertėtų prioritetizuoti priemones, kurių įgyvendinimas būtų grįstas 
vietinių ekonomikos pajėgumų panaudojimu, o investicijų absorbcinis potencialas platus ir 
intensyvus (pvz., Energetikos, VVA, Turizmo ar net MTTP priemonės, orientuotos į plataus 
mąsto infrastruktūros sukūrimą ar atnaujinimą). Vis dėlto, išskirtinis orientavimasis į krizės 
padarinių mažinimą, sukeliant paklausos pusės šokus, nėra tvarus kelias užtikrinti ilgalaikį ir 
subalansuotą ekonomikos augimą. Netgi trumpalaikių tikslų siekiančios priemonės turi sukurti 
tam tikros apimties tęstines naudas, kurios pasireikštų per kaštų mažinimo ar produktyvumo 
didinimo dimensijas. Klasikiniais pavyzdžiais galima būtų įvardyti būsto renovacijos 
programas ar energetikos efektyvumo didinimo iniciatyvas. 
Reziumuojant, poveikio modeliavimas rodo, kad investicijos į MTTP sritį ir energetiką duoda 
didžiausią poveikį ne tik trumpuoju, bet ir ilguoju laikotarpiu. Todėl šių sričių finansavimas 
siekiant trumpalaikių tikslų prisidėtų ir prie ilgalaikių tikslų realizavimo.  
10.1.  Intervencijų aktualumas trumpuoju periodu: mikro lygmens požiūris 
Vertinimo rezultatai parodė, kad šiuo metu (2011 m.) daugiau verslo atstovų pageidautų 
tradicinių paramos priemonių: net 44 proc. respondentų – subsidijų įrangai įsigyti, o dar 
35 proc. – subsidijų aukšto technologinio lygio įrangai įsigyti. Taip pat ženkliai, lyginant su 
sunkmečiu turėtu matymu, sumažėjo lengvatinių paskolų ir valstybės garantijos paskoloms 
poreikis. Tai rodo, kad įmonėms nebėra taip sunku gauti bankų finansavimą, todėl jos atsigręžia 
į Lyderis LT tipo priemones, nes nuosavas projekto finansinis indėlis nebėra problema. Poreikis 
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subsidijoms MTTP įrangai įsigyti bei subsidijoms MTTP darbams vykdyti beveik nepasikeitė, 
lyginant su sunkmečiu turėtu matymu: subsidijos MTTP darbams vykdyti aktualios būtų 29 
proc. respondentų, o subsidijos MTTP įrangai įsigyti – 11 proc. respondentų. Vadinasi, 
Intelektas LT tipo priemonės ir toliau lieka pageidaujamos verslo, kita vertus, siekiant padidinti 
teikiamos paramos mastą, būtų tikslinga svarstyti galimybę MTTP darbus finansuoti 
lengvatinių paskolų forma, numatant atskirą tam tikslui skirtą finansų inžinerijos priemonę 
arbą atskirą egzistuojančios priemonės kvietimą. 
 
Apibendrinant intervencijų aktualumo ir tikėtino poveikio išvadas nustatyta, kad MTTP srities 
intervencijos yra ir išliks didžiausią ekonominę naudą duodančios investicijos. Todėl iš esmės 
nerekomenduotina MTTP sričiai numatytų lėšų perkelti kitų ŪM administruojamų priemonių 
finansavimui. 
 

11. Vertinimo klausimas: Kokie esamų priemonių pakeitimai ar naujų priemonių 
sukūrimas, atsižvelgiant į faktinę ŪM administruojamų priemonių įgyvendinimo 
pažangą (tai yra atsižvelgiant į jau sudarytas sutartis bei išmokėtas lėšas), duotų 
didžiausią efektą skatinant ekonomiką? 

 Kaip rodo HERLIT-16 modelyje naudotos Ūkio ministerijos administruojamų sričių 
elastingumo parametrų reikšmės, didžiausią ilgalaikę naudą apdirbamajai gamybai ir ypač 
aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų veiklos sektoriui turi ES struktūrinės parama 
MTTP srityje. Didelę ilgalaikę naudą apdirbamajai gamybai taip pat turi ES struktūrinė parama 
energetikos srityje. Šių dviejų ŪM administruojamų sričių didžiausią ilgalaikį poveikį 
ekonomikai taip pat rodo didesnė, lyginat su kitomis sritimis, sudėtinių daugiklių reikšmė, 
rodanti, kad išlaidų MTTP srityje nulemtas BVP prieaugis laikotarpiu iki 2020 m. 3,44 karto 
viršija pačias išlaidas (energetikos srities atveju šis santykis sudaro 2,34). Todėl siekiant 
didžiausios naudos ilgalaikėje perspektyvoje, iš pirmo žvilgsnio atrodytų logiška didinti išlaidas 
ŪM administruojamose MTTP ir energetikos srityse. Tačiau reikia įvertinti tokių išlaidų 
absorbcijos galimybes. Energetikos srities atveju vyksta stambaus masto energetikos ūkio 
pertvarkymas, kurį papildo ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamas katilinių bei 
termofikacinių elektrinių modernizavimas, keičiant naudojamo kuro rūšį į atsinaujinančius 
energijos išteklius bei tokius išteklius naudojančių naujų katilinių bei termofikacinių elektrinių 
statyba, todėl papildomos paramos nukreipimas į energetikos sektorių gali nebeduoti HERLIT-
16 modeliu modeliuojamos naudos. Lygiai taip pat reikėtų išsamiai įvertinti verslo galimybes 
įsisavinti papildomas MTTP veiklai skiriamas lėšas. Gautų Intelektas LT ir Intelektas LT + 
paraiškų rezultatai bent jau kiekybine prasme rodo, kad absorbcinis potencialas yra 
(pateiktose paraiškose prašyta daugiau paramos nei numatyta), todėl papildomą efektą 
skatinant ekonomiką galėtų duoti dalies dar nepanaudos paramos perskirstymas MTTP srities 
priemonių, pirmiausia Intelektas LT priemonės, naudai. 
Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad Lietuva vis dar išlieka pereinamojoje ekonomikos plėtros fazėje 
iš efektyvumu paremtos ekonomikos į inovacijomis paremtą ekonomiką (žr. gerai žinomo 
ekonomisto Michaelo E. Porterio teoriją), vis dar tikslingas būtų (t. y. ekonomikos skatinimo 
efektą papildytų) ir verslo efektyvumo didinimas subsidijuojant efektyvesnės įrangos diegimą, 
tačiau tokios paramos gavėjų ratą būtų tikslinga apriboti aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų 
technologijų veiklos sektoriumi, didelę pridėtinę vertę kuriančiu (gamybos ar paslaugų) verslu, 
prioritetizuojant tas įmones, kurios orientuojasi į pažangą, t. y. intensyviai vykdo MTTP ir 
inovacines veiklas. Finansavimo intensyvumą rekomenduotina mažinti iki 30 proc. 
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12. REKOMENDACIJOS 
 

Nr. Problema ar rizika Rekomendacija 

Už įgyvendinimą / 
priežiūrą 
atsakinga 
institucija 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 

1. Nepakankamai sklandus ir spartus 
perėjimas iš vieno programavimo 
periodo į kitą. 
Finansų ir ekonomikos krizės poveikis 
stipriausiai pasireiškė 2009 m., kai 
Lietuvos BVP smuko 14,8 proc. Tais metais 
senasis programavimo periodas (2004-
2006 m. BPD) jau buvo baigtas, o naujojo, 
2007-2013 m. periodo, įgyvendinimas dar 
nebuvo pakankamai įsibėgėjęs52. Dėl to 
Lietuvos ekonomika patyrė ne tik 
pasaulinės krizės neigiamus padarinius, 
tačiau ir laikiną viešųjų išlaidų 
sumažėjimą, kuris sąlygojo papildomą 
ekonomikos susitraukimą 2009 m. 

Rekomenduojama užtikrinti nenutrūkstamą viešosios 
politikos įgyvendinimą pereinant iš 2007-2013 m. į 
2014-2020 m. programavimo periodą. T.y. 
pasirengimo 2014-2020 m. programavimo periodui 
metu turi būti numatyta, kad pirmieji naujo periodo 
projektai bus įgyvendinami jau 2015-2016 m.  
(panaudojant bent 15 proc. ES ir nacionalinio 
finansavimo lėšų per pirmus tris naujojo 
programavimo periodo metus). 
 
 

Ūkio ministerija 
Kitos tarpinės 
institucijos 
Vadovaujančioji 
institucija 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasirengimas 
2014-2020 m. 
programavimo 
periodui 

2. Naujos finansų ir ekonomikos krizės 
rizika. 
2011-2012 m. išlieka aukšta rizika dėl 
pasaulio ekonominės ir finansinės 
recesijos antrosios bangos, kuri neigiamai 
gali paveikti Lietuvos ekonomiką ir 
atskirus, ypač eksportuojančius, ūkio 
sektorius. 

Ūkio ministerija turėtų parengti veiksmų planą dėl 
alternatyvaus priemonių paketo parengimo, kuris būtų 
orientuotas į galimai iškilsiančios antrosios finansų ir 
ekonomikos krizės pasekmes. Veiksmų planas dėl 
alternatyvaus priemonių paketo turėtų apimti veiksmų 
seką, terminus ir atsakingus asmenis, kurie, 
konstatavus antrąją krizę, per nustatytą laiką turėtų 
operatyviai parengti siūlymus dėl priemonių keitimo 
reaguojant į pasikeitusią socio-ekonominę situaciją ir 

Ūkio ministerija 
 

2012 m. I ketv. 

                                                             
52 Pvz., Ūkio ministerija per pirmuosius tris 2007-2013 m. programavimo periodo metus panaudojo apie 7 proc. ES ir nacionalinio finansavimo lėšų. 
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jos padarinius.  

Alternatyvus, priemonių paketas turėtų adaptuoti ir  
inkorporuoti tiesiogiai prie krizės padarinių mažinimo 
galinčias prisidėti ŪM administruojamas priemones, 
prioritetą skiriant gamybos sektoriaus ir 
eksportuojančioms paslaugų sektoriaus įmonėms. 

3.  Finansų inžinerijos priemonių 
tinkamumas. 
Finansų inžinerijos priemonėms 
suplanuota skirti 1,158 mlrd. litų. Iki 2010 
m. pabaigos finansų inžinerijos kreditais 
daugiausiai pasinaudojo prekybos 
sektoriaus įmonės (42,6 proc. bendro 
kreditų portfelio). Prekybos veikla šalies 
strateginiuose dokumentuose nėra 
įvardijama kaip prioritetinė ūkio sritis. 
Finansų inžinerijos lėšų nukreipimas į šį 
sektorių nėra tinkamas ir nesukuria 
ilgalaikio konkurencingumo augimo 
potencialo. 
 

Programuojant 2014–2020 m. laikotarpio paramą 
peržiūrėti finansų inžinerijos priemonių paramos 
skyrimo sąlygas, teikiant prioritetą toms įmonėms, 
kurios finansų inžinerijos priemonių lėšomis 
įsipareigoja finansuoti materialines investicijas, 
užtikrinančias ilgalaikį įmonės našumo didinimą ir/ar 
naujų ir/ar aukštesnės pridėtinės vertės produktų 
kūrimą.  
 

Ūkio ministerija 
 

Pasirengimas 
2014-2020 m. 
programavimo 
periodui  

 

Esant galimybei, 
siūlytume 
inicijuoti dialogą 
dėl galimybių 
atlikti siūlomus 
pakeitimus dar 
2007–2013 m. 
paramos 
įgyvendinimo 
laikotarpiu. 
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4.  ŪM administruojamų priemonių 
poveikio maksimizavimas. 
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad tiek 
trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu  
didžiausią poveikį turi ES struktūrinė 
parama MTTP sričiai. 
 
 
  
 
 
 
 
Vis dėlto MTTP investicijų absorbcinis 
potencialas kiekybiniu ir kokybiniu 
požiūriu Lietuvoje vis dar yra ribotas. 
 
 
 
 
 
Aukštas trumpojo ir ilgalaikio laikotarpio 
poveikis taip pat sukuriamas 
investicijomis į energetiką.  
 
 
 
 
 
 
Siekis operatyviai reaguoti į krizės 
sukeltus padarinius kelia riziką, kad 
didinant finansavimą priemonėms, kurių 

Finansų ir ekonomikos krizės padarinių mažinimo ar 
kitais pagrindais koreguojant Ūkio ministerijos ES 
struktūrinės paramos panaudojimo kryptis ir 
priemones, rekomenduojama nespręsti trumpojo ir 
vidutinio laikotarpio įmonių problemų MTTP srities 
finansavimo apimties sąskaita. 
ŪM MTTP srities investicijos kuria didžiausią vidutinio 
ir ilgojo periodo ekonominę naudą, todėl, esant 
galimybei, rekomenduojama atstatyti MTTP srities 
priemonėms skirto finansavimo dydį iki 2007-2013 m. 
programavimo periodo pradžioje planuoto lygio. 
 
 
Planuojant 2014-2020 m. programavimo periodo 
intervencijos kryptis rekomenduojama prioritetizuoti 
MTTP srities priemones ir skirti šiai sričiai didesnį 
finansavimą, tačiau prieš nustatant galutines 
finansavimo apimtis rekomenduojama tinkamai 
įvertinti ūkio subjektų absorbcinį potencialą šių 
priemonių atžvilgiu (atlikti tyrimą/studiją).  
 
Planuojant 2014-2020 m. programavimo periodo 
intervencijos kryptis rekomenduojama skirti aukštą 
prioritetą energetikos srities priemonių finansavimui. 
Energetikos srities priemonės turėtų koncentruotis į 
energetikos sektoriaus modernizavimą, energetinės 
nepriklausomybės užtikrinimą įgyvendinant 
nacionalinės reikšmės projektus. 
 
 
Netgi  trumpalaikių tikslų siekiančios priemonės turi 
sukurti tam tikros apimties tęstines naudas, kurios 
pasireikštų per kaštų mažinimo ar produktyvumo 

Ūkio ministerija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ūkio ministerija 
(bendradarbiaujant 
su Švietimo ir 
mokslo ministerija) 
 
 
 
 
Energetikos 
ministerija 
 
 
 
 
 
 
 
Ūkio ministerija 
Kitos tarpinės 
institucijos 

2012 m. I ketv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasirengimas 
2014-2020 m. 
programavimo 
periodui 
 
 
 
 
Pasirengimas 
2014-2020 m. 
programavimo 
periodui 
 
 
 
 
 
Esant/pasikartojus 
itin sudėtingoms 
ekonominėms 
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pagrindu sukuriamas trumpalaikis 
teigiamas poveikis ekonomikai, bus iš 
esmės apribojamas ilgalaikis augimo 
potencialas.  
 

didinimo dimensijas. Esant būtinybei įvesti 
trumpalaikiam poveikiui sukurti reikalingas 
priemones, rekomenduojama (nemažinant 
finansavimo MTTP) finansuoti būsto renovacijos 
programas ar energetikos efektyvumo didinimo 
iniciatyvas.  

 aplinkybėms 
 

5. Lietuvos ekonomikos tolimesnė 
modernizacija palaipsniui pereinant į 
inovacijomis paremtos ekonomikos 
etapą. 
Nors vertinimo duomenimis investicijos į 
MTTP ir energetikos sritis kuria didžiausią 
trumpalaikį ir ilgalaikį teigiamą poveikį 
Lietuvos ekonomikai ir taip prisideda prie 
konkurencingumo augimo, svarbu 
pažymėti, kad itin didelė Lietuvos ūkio 
dalis vis dar išlieka investicinėje 
ekonomikos plėtros fazėje. Todėl MTTP ir 
Energetikos prioritetizavimas neturėtų 
būti priežastimi iš esmės sumažinti į 
įmonių modernizacijos skatinimą 

Vertintojų nuomone, vis dar tikslingas būtų (t. y. 
ekonomikos skatinimo efektą papildytų) ir verslo 
efektyvumo didinimas subsidijuojant efektyvesnės 
įrangos diegimą, tačiau tokios paramos gavėjų ratą 
būtų tikslinga apriboti aukštųjų ir vidutiniškai 
aukštųjų technologijų veiklos sektoriumi, didelę 
pridėtinę vertę kuriančiu gamybos ar paslaugų 
verslu53, prioritetizuojant tas įmones, kurios 
orientuojasi į pažangą, t. y. intensyviai vykdo MTTP ir 
inovacines veiklas. Taip pat žr. 8 rekomendaciją dėl 
projektų finansavimo sąlygų. 

 

Ūkio ministerija 
 
 
 
 
 

2012-2013 m., bei 
pasirengimas 
2014-2020 m. 
programavimo 
periodui  

                                                             
53 Didelę pridėtinę vertę kurianti įmonė gali būti apibrėžiama kaip įmonė, kurios kuriamos pridėtinės vertės dalis tenkanti vienam darbuotojui yra 1,5 karto didesnė už 
visų Lietuvos įmonių (arba atitinkamo sektoriaus pagal EVRK 2 įmonių) pridėtinės vertės tenkančios vienam darbuotojui vidurkį.  
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nukreiptą finansavimą . 
6. Viešosios politikos MTTP srityje 

koordinavimo trūkumas. 
Strateginis tinkamumas gerinant žinių ir 
technologijų sklaidos terpę, skatinant 
mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTTP 
srityje yra aukštas, tačiau įgyvendinimo 
fazėje susiduriama su meso lygmens 
bendradarbiavimo ir horizontalios 
koordinacijos stoka tarp Ūkio ir Švietimo ir 
mokslo ministerijų, ministerijoms 
pavaldžių institucijų, MTTP sistemos 
subjektų ir verslo, ypač įgyvendinant 
didelės finansinės apimties Integruotų 
mokslo studijų ir verslo centrų (slėnių) 
projektus. 

Rekomenduojama rengiantis naujajam 2014-2020 m. 
programavimo periodui numatyti mechanizmus, 
kuriais būtų užtikrinamas ŪM ir ŠMM MTTP srities 
politikos koordinavimas įgyvendinimo fazėje (pvz., 
numatant, kad su ŪM ir ŠMM kompetencijos sritimi 
susijusių MTTP priemonių planavimas būtų vykdomas 
įtraukiant abiejų institucijų atstovus, o šių priemonių 
pagrindu finansuotinų projektų sąrašo tvirtinamas 
būtų vykdomas abiejų institucijų įgaliotų atstovų). 

Ūkio ministerija 
Švietimo ir mokslo 
ministerija 
 

Pasirengimas 
2014-2020 m. 
programavimo 
periodui 
2014-2020 m. 
programavimo 
periodo priemonių 
įgyvendinimas 

7. Turizmo srities investicijų tinkamumas.  
2007-2013 m. programavimo periode 
turizmo srities priemones koncentruojant 
į turizmo fizinės infrastruktūros plėtrą,  
nuošalyje lieka turizmo kokybinių 
parametrų plėtra. Intervencija 
nepakankamai integrali – atsietai 
plėtojama privati ir viešoji infrastruktūra; 
investicijos į infrastruktūrą neretai 
daromos be atitinkamo poveikio paslaugų 
ir produktų srityje; kompleksiškai 
nesprendžiamos turizmo traukos vietovių 
lygmens problemos. Stokojama priemonių, 
kurios būtų nukreiptos į turizmo 
sektoriaus profesinių ir organizacinių 
gebėjimų didinimą, produktų, skirtų 
galutiniam vartotojui, kokybinę plėtrą, 

Naujajame 2014-2020 m. programavimo periode 
rekomenduotina parengti tokias turizmo srities 
priemones, kurios būtų nukreiptos į (1) turizmo 
sektoriaus organizacijų (tiek privačių įmonių, tiek 
viešojo sektoriaus) žmogiškųjų išteklių kokybės 
gerinimą (prioritetizuojant bendrųjų gebėjimų 
ugdymą); (2) inovacijų turizmo sektoriuje (tiek 
produktų, tiek verslo modelių, tiek vadybos prasme) 
skatinimą; (3) bendradarbiavimo turizmo sektoriuje 
plėtrą (kuriant ir plėtojant tematinius tinklus, 
klasterius, asociacijas, turizmo traukos vietovės 
lygmens narystės organizacijas ir kitokias 
partnerystės formas). 
 

Ūkio ministerija Pasirengimas 
2014-2020 m. 
programavimo 
periodui 
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rinkodaros efektyvumo didinimą, esamos 
situacijos ir tendencijų analizę (tyrimus), 
inovacijų diegimą ir gerosios patirties 
sklaidą.  
 

8.  Projektų finansavimo sąlygos. 
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad 19,4 
proc. Lyderis LT respondentų būtų 
įgyvendinę tos pačios apimties projektą, jei 
nebūtų gavę ES struktūrinės paramos. 72,2 
proc. priemonės Lyderis LT finansuojamus 
projektus vykdančių respondentų būtų 
teikę paraišką paramai gauti, jei paramos 
intensyvumas būtų buvęs mažesnis. Net 
27,7 proc. respondentų paraiškas būtų 
teikę ir tuo atveju, jei parama būtų 
sudariusi ne daugiau 20 proc. projekto 
vertės. 

Rekomenduojama mažinti finansavimo intensyvumą 
įprastose priemonėse, subsidijuojančiose įrangos 
įsigijimą įmonėse (pvz., Lyderis LT, Invest LT-2 tipo 
priemonės). Finansavimo intensyvumas neturėtų 
viršyti 30 proc. projekto vertės. 

 

Ūkio ministerija 2014-2020 m. 
programavimo 
periodas 

9. Papildomų MTTP srities priemonių 
parengimas.  
MTTP darbus ar MTTP įrangos įsigijimą 
finansuojančios priemonės ir toliau lieka 
paklausios iš verslo subjektų pusės. Dėl 
finansavimo stokos antroje periodo pusėje, 
išlieka rizika, kad verslo subjektų MTTP 
darbų ir įrangos finansavimas iki periodo 
pabaigos bus itin menkas. O, atsižvelgiant į 
MTTP srities priemonių ekonominės 
naudos vertinimą,  tokio tipo investicijų 
finansavimo prieinamumas turėtų būti 
užtikrintas nuolatos (viso programavimo 
periodo metu). 

Greta įprastų MTTP veiklas bei inovatyvius 
sprendimus įmonėse subsidijuojančių priemonių (pvz. 
Intelektas LT, Inteletas Lt+, Idėja LT tipo priemonių), 
rekomenduojama svarstyti galimybę MTTP darbus ir 
investicijas finansuoti ir finansų inžinerijos priemonių 
pagrindu, numatant atskirą tam tikslui skirtą finansų 
inžinerijos priemonę arbą atskirus finansų inžinerijos 
priemonių kvietimus. 
 

Ūkio ministerija 2014-2020 m. 
programavimo 
periodas 

 

10. Tiesioginių užsienio investicijų Rekomenduojama didinti finansavimą prie tiesioginių Ūkio ministerija 2014-2020 m. 
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skatinimas.  
Aukšto lygio užsienio įmonių atėjimas į 
Lietuvos rinką – viena esminių sąlygų 
didinant AVAT dalį ekonomikoje, skatinant 
MTTP paklausą Lietuvoje bei užtikrinant 
Lietuvos tarptautinį konkurencingumą. 
Nepaisant TUI suaktyvėjimo, ateityje 
išlieka rizika Lietuvai likti tiesioginių 
užsienio investicijų autsaidere.  

užsienio investicijų skatinimo ir subsidijavimo 
prisidedančioms priemonėms. Prioritetas turėtų būti 
skirtas AVAT srities įmonių, ypač ketinančių vykdyti ar 
Lietuvoje pirkti MTTP darbus, pritraukimui. 

 

programavimo 
periodas. 
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PRIEDAI 
 
Priedas 1. Ūkio ministerijos administruojamos ES struktūrinės paramos lėšomis 2007–2013 m. 
laikotarpiu pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą ir Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programą finansuojamos priemonės 
 

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA 
2.1 prioritetas. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir 
technologinė plėtra 

„VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT“ 
„VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT“ 
„VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT+“ 
„VP2-1.3-ŪM-04-V Pro LT“ 
„VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT“ 
„VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT +“ 
„VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1“ 
„VP2-1.4-ŪM-04-V Inogeb LT-2“ 
„VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-3“ 
 

2.2 prioritetas. Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas 
„VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT“ 
„VP2-2.1-ŪM-02-K E-verslas LT“ 
„VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT“ 
„VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės“ 
„VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+“ 
„VP2-2.2-ŪM-02-V ASISTENTAS-2“ 
„VP2-2.2-ŪM-03-V ASISTENTAS-3“ 
„VP2-2.3-ŪM-01-K Kontroliuojantieji fondai“ 
„VP2-2.3-ŪM-02-V Dalinis palūkanų kompensavimas“ 
„VP2-2.3-ŪM-03-V Garantijų fondas“ 
„VP2-2.4-ŪM-01-V INVEST LT“ 

2.4 prioritetas. Esminė ekonominė infrastruktūra 
„VP2-4.1-ŪM-01-V Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ 
„VP2-4.1-ŪM-02-V Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ 
„VP2-4.2-ŪM-01-K Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ 
„VP2-4.2-ŪM-02-K Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ 
„VP2-4.2-ŪM-03-V Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas“ 

 
SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA 

3.1 prioritetas. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei 
pritaikymas turizmo plėtrai 

„VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo 
infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 
„VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas 
turizmo reikmėms“ 
„VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ 
„VP3-1.3-ŪM-04-V Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros 
skatinimas“ 
„VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 
„VP3-1.3-ŪM-06-K Turizmo paslaugų / produktų, įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės 
gerinimas“ 

3.3 prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis 
„VP3-3.4-ŪM-01-K Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ 
„VP3-3.4-ŪM-02-K Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ 
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„VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ 
„VP3-3.4-ŪM-04-R Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ 
„VP3-3.4-ŪM-05-V Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 m. 
Bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir 
didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“. 
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 Priedas 2.  Ūkio ministerijos administruojamų priemonių deklaruotinos išlaidos, tūkst. Litų 
 
2008 - 2010 m. faktinės išlaidos 

                       2011-2015 m. planuojamos 
išlaidos 

                        

                             Ūkio ministerijos administruojamų priemonių 
suskirstymas pagal Ūkio ministerijos 
administruojamas sritis 

                    MTTP 

                       Verslas ir verslo aplinka 

                       Turizmas 

                       Energetika 

                       
 

                            Ūkio 
ministeri

jos 
administ
ruojamo

s 
priemon
ės kodas 

EK lėšos 
iš viso 

Viešo
sios 
lėšos 

iš 
viso 

Priva
čios 
lėšos 

iš 
viso 

Iš 
viso 

2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

EK 
lėšos 

Viešo
sios 

lėšos 

Priva
čios 

lėšos 

EK 
lėšos 

Viešo
sios 

lėšos 

Priva
čios 

lėšos 

EK 
lėšos 

Viešo
sios 

lėšos 

Priva
čios 
lėšos 

EK 
lėšos 

Viešo
sios 

lėšos 

Priva
čios 

lėšos 

EK 
lėšos 

Viešo
sios 

lėšos 

Priva
čios 

lėšos 

EK 
lėšos 

Viešo
sios 

lėšos 

Priva
čios 

lėšos 

EK 
lėšos 

Viešo
sios 

lėšos 

Priva
čios 

lėšos 

EK 
lėšos 

Viešo
sios 

lėšos 

Priva
čios 

lėšos 

Iš viso: 5.463.261 
403.5

76 
2.468.

100 
8.334.

938 
278.9

91 
704 0 

939.2
84 

25.37
7 

181.8
12 

728.1
71 

144.3
03 

256.5
53 

988.0
71 

122.2
86 

464.1
70 

1.294.
740 

85.10
9 

774.6
96 

987.2
31 

16.08
5 

637.8
89 

217.6
97 

9.711 
129.6

36 
29.07

7 
0 

23.34
6 

VP2-1.3-
ŪM-01-K 

35.370 0 21.222 56.592 0 0 0 3.607 0 3.609 2.691 0 1.798 8.664 0 4.713 12.325 0 6.705 6.415 0 3.490 1.668 0 907 0 0 0 

VP2-1.3-
ŪM-02-K 

160.000 44.936 
144.82

8 
349.76

3 
0 0 0 9.694 5 7.860 27.543 6.269 28.301 42.825 20.000 37.907 31.235 16.000 27.648 24.606 0 21.780 24.098 2.662 21.331 0 0 0 

VP2-1.3-
ŪM-03-K 

324.733 0 
265.66

6 
590.39

9 
0 0 0 3.747 0 3.806 6.682 0 6.515 40.353 0 32.783 67.950 0 55.204 97.813 0 79.464 98.383 0 79.928 9.805 0 7.966 

VP2-1.3-
ŪM-04-V 

40.000 0 20.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP2-1.4-
ŪM-01-K 

26.703 0 26.703 53.406 0 0 0 0 0 0 42 0 42 2.604 0 2.604 10.854 0 10.854 10.759 0 10.759 2.445 0 2.445 0 0 0 

VP2-1.4-
ŪM-02-K 

160.304 0 
160.30

4 
320.60

8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.783 0 5.783 55.066 0 55.066 99.455 0 99.455 0 0 0 0 0 0 

VP2-1.4-
ŪM-03-K 

22.172 43 286 22.501 0 0 0 977 0 23 8.157 43 262 7.101 0 0 5.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP2-1.4-
ŪM-04-V 

81.538 17.647 32.958 
132.14

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.077 5.294 1.648 39.750 7.941 16.067 32.615 4.412 13.183 5.096 0 2.060 0 0 0 

VP2-1.4-
ŪM-05-V 

10.440 0 0 10.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.610 0 0 5.220 0 0 2.610 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP2-2.1-
ŪM-01-K 

375.200 45.000 
420.20

0 
840.40

0 
0 0 0 49.399 0 95.507 25.516 12.079 58.004 74.928 26.000 66.545 

168.62
1 

5.500 
149.75

6 
56.736 1.421 50.388 0 0 0 0 0 0 

VP2-2.1-
ŪM-02-K 

67.000 0 67.000 
134.00

0 
0 0 0 667 0 667 19.813 0 20.028 10.098 0 10.051 18.636 0 18.550 17.786 0 17.704 0 0 0 0 0 0 

VP2-2.1-
ŪM-03-K 

4.660 41 4.660 9.362 0 0 0 0 0 0 1.883 41 1.847 1.434 0 1.453 1.342 0 1.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP2-2.1-
ŪM-04-K 

154.000 0 66.000 
220.00

0 
0 0 0 1.435 0 619 22.378 0 9.722 27.689 0 11.838 59.386 0 25.389 30.430 0 13.010 12.684 0 5.423 0 0 0 
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VP2-2.1-
ŪM-05-V 

67.781 0 67.781 
135.56

1 
0 0 0 0 0 0 1.039 0 2.425 5.000 0 4.896 37.861 0 37.074 23.881 0 23.385 0 0 0 0 0 0 

VP2-2.2-
ŪM-01-K 

10.000 0 1.765 11.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 441 5.000 0 882 2.500 0 441 0 0 0 0 0 0 

VP2-2.2-
ŪM-02-V 

60.000 138 10.588 70.726 0 0 0 0 0 0 922 138 0 3.424 0 614 22.757 0 4.079 26.220 0 4.699 3.000 0 538 3.678 0 659 

VP2-2.2-
ŪM-03-V 

75.911 0 98 76.009 0 0 0 4.229 0 9 6.927 0 89 20.952 0 0 18.234 0 0 25.568 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP2-2.4-
ŪM-01-V 

118.219 34.933 4.075 
157.22

7 
0 0 0 6.941 1.448 0 14.698 14.956 4.075 21.584 13.819 0 29.645 0 0 35.435 0 0 9.915 4.710 0 0 0 0 

VP2-2.3-
ŪM-01-

K* 
200.000 0 0 

200.00
0 

0 0 0 
200.00

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP2-2.3-
ŪM-01-

K* 
725.000 0 0 

725.00
0 

275.00
0 

0 0 
450.00

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP2-2.3-
ŪM-02-

V* 
104.000 0 0 

104.00
0 

0 0 0 12.193 0 0 13.401 0 0 15.059 0 0 11.440 0 0 17.680 0 0 34.227 0 0 0 0 0 

VP2-2.3-
ŪM-03-

V* 
129.000 0 0 

129.00
0 

0 0 0 20.000 0 0 50.000 0 0 39.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP3-1.3-
ŪM-01-V 

140.400 14.552 23.959 
178.91

1 
0 0 0 337 0 0 33.863 430 23.959 42.498 9.046 0 36.952 5.076 0 26.750 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP3-1.3-
ŪM-02-V 

215.700 26.187 12.688 
254.57

5 
0 0 0 994 114 4 58.855 1.121 10 54.357 6.344 4.421 69.574 18.608 5.658 31.920 0 2.596 0 0 0 0 0 0 

VP3-1.3-
ŪM-03-V 

125.469 61.194 67.600 
254.26

3 
0 0 0 852 335 11 43.740 60.859 1.444 36.749 0 42.370 44.128 0 23.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP3-1.3-
ŪM-04-V 

22.900 0 0 22.900 0 0 0 0 0 0 4.661 0 0 4.271 0 0 12.368 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP3-1.3-
ŪM-05-R 

70.000 14.153 13 84.166 0 0 0 422 74 0 7.550 3.133 13 9.534 1.682 0 19.916 3.515 0 19.321 3.410 0 13.257 2.339 0 0 0 0 

VP3-1.3-
ŪM-06-K 

211.400 0 
254.40

0 
465.80

0 
0 0 0 19.635 0 31.862 10.808 0 12.875 57.470 0 66.586 83.663 0 96.935 39.824 0 46.141 0 0 0 0 0 0 

VP2-4.1-
ŪM-01-V 

83.099 0 
124.64

9 
207.74

8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.502 0 21.753 44.325 0 66.487 24.272 0 36.408 0 0 0 0 0 0 

VP2-4.1-
ŪM-02-V 

80.229 0 80.229 
160.45

8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.229 0 5.229 20.000 0 20.000 55.000 0 55.000 0 0 0 0 0 0 

VP2-4.2-
ŪM-01-K 

75.975 0 
113.96

3 
189.93

8 
0 0 0 0 0 0 2.773 0 5.451 13.901 0 20.607 17.551 0 26.017 32.826 0 48.659 8.924 0 13.228 0 0 0 

VP2-4.2-
ŪM-02-K 

178.080 0 
178.08

0 
356.16

0 
0 0 0 8.484 0 8.643 38.635 0 38.964 34.457 0 34.329 52.174 0 51.980 44.329 0 44.164 0 0 0 0 0 0 

VP2-4.2-
ŪM-03-V 

80.000 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 24.000 0 0 41.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP3-3.4-
ŪM-03-V 

622.806 88.296 0 
711.10

3 
0 0 0 65.725 12.793 0 

214.70
3 

29.818 0 
152.81

4 
21.948 0 

105.00
0 

17.000 0 84.565 6.737 0 0 0 0 0 0 0 

VP3-3.4-
ŪM-04-R 

270.845 49.937 124 
320.90

6 
0 0 0 37.667 7.590 44 71.267 14.198 80 92.214 16.574 0 64.997 11.470 0 4.700 105 0 0 0 0 0 0 0 

VP3-3.4-
ŪM-05-V 

37.314 6.519 0 43.833 3.991 704 0 17.107 3.019 0 6.902 1.218 0 9.315 1.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP3-3.4-
ŪM-01-K 

57.085 0 58.335 
115.41

9 
0 0 0 3.859 0 4.082 11.578 0 12.196 22.024 0 22.241 12.015 0 12.133 7.609 0 7.684 0 0 0 0 0 0 

VP3-3.4-
ŪM-02-K 

239.928 0 
239.92

8 
479.85

7 
0 0 0 21.313 0 25.066 21.146 0 28.453 48.049 0 45.357 66.820 0 63.077 63.007 0 59.478 4.000 0 3.776 15.595 0 14.721 
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Priedas 3. BPV ir užimtumo duomenys statistikos nacionalinių sąskaitų duomenis 60 ekonominės veiklos rūšies pjūviu 
 
Lentelė 1. BPV augimo norma HERLIT-16 sektoriuose (sektorių žymėjimas atitinka HERLIT-16 modelyje naudoją žymėjimą) 
Metai OA OTFD OTTX OTCG OTKG OTMT OTAT OBC OMQ OEN OMHR OMRD OMWR OMSV OG OOE 

1995 - - - - - - - - - - - - - - - - 

1996 11.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 11.1 3.0 56.4 7.0 17.2 2.9 0.2 3.6 7.6 1.8 

1997 8.8 7.4 7.9 7.9 7.7 8.1 6.1 6.8 18.5 -6.7 17.4 6.3 10.7 5.1 8.7 23.5 

1998 -5.0 8.2 13.3 16.3 33.8 29.2 16.2 18.0 18.5 5.6 -1.4 7.3 9.7 3.7 7.2 5.8 

1999 -14.3 -6.3 3.6 4.3 -1.6 -12.3 5.2 -12.3 -7.0 1.3 -2.0 7.6 -2.8 3.4 5.0 8.3 

2000 6.7 5.2 10.8 12.0 20.1 47.8 10.5 -17.0 14.0 -14.6 -6.3 1.8 12.4 3.5 -2.4 4.0 

2001 -4.4 2.8 12.9 13.0 23.6 7.3 11.0 5.8 30.6 17.4 1.0 1.9 11.0 4.4 1.8 -0.2 

2002 8.2 -2.4 -0.4 11.4 7.8 -0.9 14.6 12.7 -7.3 5.7 4.5 0.1 8.6 8.9 5.7 6.8 

2003 7.4 7.9 0.2 19.9 37.5 43.7 15.1 22.8 10.1 29.0 6.2 0.6 10.5 8.3 3.5 5.4 

2004 -0.4 5.8 -3.7 13.3 14.5 30.3 17.3 7.3 -4.6 8.2 4.3 4.3 9.4 6.9 3.6 0.4 

2005 2.1 11.2 -5.6 6.5 23.8 23.3 11.6 11.4 -8.6 -0.2 5.5 1.9 9.7 10.4 3.9 3.0 

2006 -10.5 10.2 3.9 12.8 21.3 24.0 9.8 21.0 -2.0 0.2 6.5 -0.8 6.8 11.3 4.7 1.6 

2007 13.3 12.4 -2.7 9.7 -2.3 24.7 10.9 21.4 -1.5 1.5 2.6 0.5 12.8 13.4 3.8 7.6 

2008 3.0 -1.9 -14.0 1.5 -8.2 -10.2 7.0 0.8 -8.1 -0.6 2.2 -0.4 5.4 4.4 3.6 3.0 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

 
Lentelė 2. Užimtųjų skaičiaus augimo norma HERLIT-16 sektoriuose (sektorių žymėjimas atitinka HERLIT-16 modelyje naudoją žymėjimą) 
Metai LA LTFD LTTX LTCG LTKG LTMT LTAT LBC LMQ LEN LMHR LMRD LMWR LMSV LG LOE 

1995 - - - - - - - - - - - - - - - - 

1996 4.8 -13.5 -4.7 7.8 -3.4 -14.3 -3.8 4.6 -10.3 -0.3 -7.4 3.4 0.2 -1.1 3.5 1.9 

1997 -12.0 -3.1 4.6 19.9 -14.0 12.2 -10.2 -0.4 5.7 -2.8 48.0 1.7 7.1 0.8 7.1 9.7 

1998 8.0 4.0 12.8 4.1 -14.7 22.8 -8.0 0.6 -18.9 -21.2 -8.9 -6.3 -6.2 0.5 -9.2 24.5 

1999 -1.6 -10.7 2.8 -11.9 -17.3 -16.9 -6.1 -7.8 6.7 7.9 14.8 6.3 -3.4 -8.1 4.9 -4.6 

2000 -7.0 0.5 -6.5 2.2 -14.4 18.4 -17.3 -8.7 -3.1 -8.3 -2.6 6.7 -2.2 -1.6 -5.9 -13.6 

2001 -11.1 -11.9 -1.7 -0.2 25.2 -32.8 -4.2 -0.1 -9.7 9.8 -9.1 -4.9 2.0 -6.7 -1.3 9.3 

2002 6.9 6.5 10.6 2.0 30.2 32.9 -2.0 9.0 57.1 -23.5 5.4 -10.6 2.3 14.1 4.1 -3.2 

2003 2.5 -3.2 1.1 9.9 -14.4 -5.5 9.0 15.1 15.9 -3.9 4.7 -1.7 1.6 2.7 -1.0 5.0 

2004 -11.5 -12.7 -9.7 1.5 9.0 13.6 2.1 8.9 -13.7 0.0 13.2 4.2 6.4 1.7 1.5 -0.6 

2005 -9.3 14.4 -4.4 -0.1 19.3 47.9 -2.8 14.1 -25.0 -11.7 0.3 4.7 2.1 3.8 2.9 16.8 

2006 -9.9 -1.6 -5.5 7.0 9.7 -11.6 -6.9 12.7 30.3 10.2 20.6 -9.2 9.4 10.9 0.0 -4.1 

2007 -14.1 12.4 -6.2 7.4 -4.2 -7.2 0.0 16.0 23.3 -4.2 -12.4 7.8 3.5 9.4 1.2 9.2 

2008 -23.8 -9.1 -23.4 6.7 5.7 6.3 31.4 -2.4 -24.5 1.4 20.8 2.7 5.3 6.3 -4.4 -0.7 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis  
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Priedas 4. BPV ir užimtumo duomenys statistikos nacionalinių sąskaitų duomenis 31 ekonominės veiklos rūšies pjūviu 
 
Lentelė 1. BPV grandine susieta apimtis pagal ekonominės veiklos rūšis gamybos sektoriuje, mln. litų 

BPV pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 1.1): grandine susieta apimtis, 
mln. litų 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

D Apdirbamoji gamyba: HERLIT-5 T sektorius 7853.7 8875.8 9300.6 10600.4 11847.2 12870.5 14095.8 14775.9 14991.7 12737.8 13755.5 
DA Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba 1809.0 1859.9 1815.3 1958.1 2071.7 2303.1 2539.0 2853.6 2800.8 2658.8 2667.5 
DB Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba 1426.4 1610.8 1605.2 1603.1 1548.8 1463.2 1521.5 1481.8 1274.5 1006.7 1197.4 
DC Odos ir odos dirbinių gamyba 116.0 93.2 85.5 59.2 41.2 44.5 44.6 44.5 35.7 26.4 27.5 
DD Medienos ir medinių dirbinių gamyba 524.0 640.8 789.1 955.7 1022.5 1108.2 1170.0 1244.4 1102.6 933.0 1018.8 
DE Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir 
spausdinimas 541.9 586.3 532.8 664.0 709.5 711.5 778.6 844.6 884.5 789.2 866.9 
DF Kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro gamyba - - - - - - - - - - - 
DG Chemikalų, chemijos produktų ir dirbtinių pluoštų gamyba 456.6 417.7 494.5 489.6 497.2 559.3 741.1 1000.1 895.8 995.7 1101.7 
DH Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba 240.5 367.5 436.5 634.5 715.1 865.1 999.2 978.7 928.3 736.7 849.2 
DI Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 291.6 301.4 315.1 401.7 458.9 611.4 809.6 782.4 690.6 361.3 402.8 
DJ Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba 265.3 284.6 281.4 402.6 523.3 645.2 799.8 997.1 900.1 555.6 621.1 
DK Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba 237.6 299.1 380.8 392.0 438.9 488.4 526.5 615.8 659.7 437.2 500.6 
DL Elektrinės ir optinės įrangos gamyba 586.2 650.3 730.1 991.0 1209.6 1217.1 1173.9 1090.6 1224.8 1027.3 1085.0 
DM Transporto įrangos gamyba 211.6 253.0 290.7 307.2 425.9 591.4 727.5 783.7 958.7 728.7 815.9 
DN Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba 411.6 475.0 556.7 681.1 914.5 973.6 1179.8 1347.5 1479.5 1157.8 1246.7 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

 
Lentelė 2. BPV augimas pagal ekonominės veiklos rūšis gamybos sektoriuje, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, proc. 

BPV grandine susieta apimtimi augimas pagal ekonominės veiklos rūšis 
(EVRK 1.1): palyginti su ankstesniu laikotarpiu, proc. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

D Apdirbamoji gamyba: HERLIT-5 T sektorius 10.67 13.02 4.78 13.98 11.76 8.64 9.52 4.82 1.46 -15.03 7.99 
DA Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba 5.18 2.82 -2.40 7.87 5.80 11.17 10.24 12.39 -1.85 -5.07 0.33 
DB Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba 10.87 12.92 -0.35 -0.13 -3.39 -5.53 3.99 -2.61 -13.99 -21.01 18.94 
DC Odos ir odos dirbinių gamyba 13.62 -19.71 -8.18 -30.77 -30.38 8.03 0.10 -0.12 -19.84 -26.15 4.31 
DD Medienos ir medinių dirbinių gamyba 32.83 22.30 23.14 21.11 6.99 8.38 5.57 6.36 -11.40 -15.38 9.20 
DE Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir 
spausdinimas -5.13 8.19 -9.13 24.63 6.84 0.29 9.43 8.49 4.73 -10.78 9.85 
DF Kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro gamyba - - - - - - - - - - - 
DG Chemikalų, chemijos produktų ir dirbtinių pluoštų gamyba 7.64 -8.51 18.39 -0.99 1.54 12.50 32.49 34.96 -10.44 11.15 10.65 
DH Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba 39.97 52.82 18.78 45.35 12.71 20.98 15.49 -2.05 -5.14 -20.65 15.28 
DI Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba -0.43 3.36 4.52 27.48 14.25 33.24 32.41 -3.36 -11.73 -47.68 11.48 
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BPV grandine susieta apimtimi augimas pagal ekonominės veiklos rūšis 
(EVRK 1.1): palyginti su ankstesniu laikotarpiu, proc. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

DJ Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba 47.79 7.26 -1.11 43.05 30.00 23.29 23.97 24.66 -9.72 -38.27 11.78 
DK Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba -2.95 25.87 27.33 2.95 11.96 11.26 7.81 16.96 7.13 -33.72 14.50 
DL Elektrinės ir optinės įrangos gamyba 17.91 10.95 12.27 35.73 22.05 0.62 -3.55 -7.09 12.30 -16.12 5.62 
DM Transporto įrangos gamyba 19.40 19.58 14.91 5.67 38.63 38.85 23.02 7.72 22.33 -23.99 11.96 
DN Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba 25.69 15.41 17.19 22.36 34.26 6.47 21.17 14.22 9.80 -21.74 7.67 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 
 
Lentelė 3. BPV grandine susieta apimtis pagal ekonominės veiklos rūšis rinkos paslaugų sektoriuje, mln. litų 

BPV pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 1.1): grandine susieta apimtis, 
mln. litų 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

G-K plius O ir P rinkos paslaugos: HERLIT-5 M sektorius 18676.0 19910.2 21567.4 23479.2 25292.6 27800.1 30336.5 34159.4 35699.2 30277.1 30984.6 
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir 
motociklų remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 6668.6 7399.5 8037.7 8885.4 9719.2 10663.4 11381.7 12841.9 13531.4 10420.8 10413.0 
H Viešbučiai ir restoranai 614.8 620.8 648.7 689.0 718.7 758.0 807.3 828.3 846.3 691.4 629.3 
I Transportas, sandėliavimas ir ryšiai 4972.2 5191.6 5757.9 6196.5 6637.1 7364.1 8122.5 9243.6 9574.8 8861.7 9552.7 
J Finansinis tarpininkavimas 879.7 919.4 998.8 1007.6 1044.7 1073.4 1167.3 1234.5 1282.7 1177.9 1272.4 
K Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla 4182.4 4425.3 4685.6 5202.2 5671.2 6379.4 7235.7 8275.5 8667.4 7549.9 7579.4 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

 
Lentelė 4. BPV augimas pagal ekonominės veiklos rūšis rinkos paslaugų sektoriuje, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, proc. 

BPV grandine susieta apimtimi augimas pagal ekonominės veiklos rūšis 
(EVRK 1.1): palyginti su ankstesniu laikotarpiu, proc. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

G-K plius O ir P rinkos paslaugos: HERLIT-5 M sektorius 6.41 6.61 8.32 8.86 7.72 9.91 9.12 12.60 4.51 -15.19 2.34 
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir 
motociklų remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 12.43 10.96 8.63 10.55 9.38 9.71 6.74 12.83 5.37 -22.99 -0.07 
H Viešbučiai ir restoranai -6.30 0.98 4.48 6.21 4.31 5.47 6.51 2.60 2.18 -18.31 -8.98 
I Transportas, sandėliavimas ir ryšiai 3.41 4.41 10.91 7.62 7.11 10.95 10.30 13.80 3.58 -7.45 7.80 
J Finansinis tarpininkavimas -0.34 4.51 8.64 0.88 3.68 2.74 8.76 5.75 3.91 -8.17 8.02 
K Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla 6.19 5.81 5.88 11.03 9.02 12.49 13.42 14.37 4.74 -12.89 0.39 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

 
Lentelė 5. Užimtųjų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis gamybos sektoriuje, tūkst. 

Užimtųjų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis gamybos sektoriuje 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

D Apdirbamoji gamyba: HERLIT-5 T sektorius 253.4 241.4 257.9 261.7 252.2 263.4 261.8 266.2 265.5 232.9 
DA Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba 56.6 49.5 52.8 51.3 44.9 51.4 51.6 57.3 51.9 48.3 
DB Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba 64.6 63.5 70.2 71 64.1 61.3 57.9 54.3 41.6 38.3 
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DC Odos ir odos dirbinių gamyba 2.8 2.2 3.4 3.7 1.8 1.6 1.6 1.8 1.1 1.6 
DD Medienos ir medinių dirbinių gamyba 26.8 24.7 29.4 35 36.7 31.1 36.5 33 27.4 25.4 
DE Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir 
spausdinimas 13.8 13.4 10.3 8.2 10.4 10.1 8.7 12.1 13.4 13.5 
DF Kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro gamyba - - - - - - - - - - 
DG Chemikalų, chemijos produktų ir dirbtinių pluoštų gamyba 6.2 8.8 7.7 9.2 5.6 3.2 5.3 6.9 10.6 12.3 
DH Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba 2.6 5.9 5.8 6 8.6 10.5 10.6 10.2 7.1 9.1 
DI Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 8.9 7.8 12.3 9.2 8.7 10.1 12.4 10.3 14.9 12.8 
DJ Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba 12.2 8.2 10.9 10.4 11.7 17.3 15.3 14.2 15.1 10.8 
DK Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba 14.1 10.7 9.3 10.6 12.6 8.9 9.3 8.5 12 10.4 
DL Elektrinės ir optinės įrangos gamyba 14.4 14.3 15.9 17.1 19 19.8 14.6 11.4 11.6 9 
DM Transporto įrangos gamyba 9.3 7.8 7.1 6.5 5.6 8.2 8.2 10.6 11.8 9 
DN Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba 16.3 20.1 18.6 20.8 19.3 25.4 25.9 32.8 42.6 29.3 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 
 
Lentelė 6. Užimtųjų skaičiaus augimas pagal ekonominės veiklos rūšis gamybos sektoriuje, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, proc. 

Užimtųjų skaičiaus augimas pagal ekonominės veiklos rūšis gamybos 
sektoriuje 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

D Apdirbamoji gamyba: HERLIT-5 T sektorius -4.38 -4.74 6.84 1.47 -3.63 4.44 -0.61 1.68 -0.26 -12.28 
DA Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba -0.35 -12.54 6.67 -2.84 -12.48 14.48 0.39 11.05 -9.42 -6.94 
DB Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba -6.51 -1.70 10.55 1.14 -9.72 -4.37 -5.55 -6.22 -23.39 -7.93 
DC Odos ir odos dirbinių gamyba -3.45 -21.43 54.55 8.82 -51.35 -11.11 0.00 12.50 -38.89 45.45 
DD Medienos ir medinių dirbinių gamyba 9.84 -7.84 19.03 19.05 4.86 -15.26 17.36 -9.59 -16.97 -7.30 
DE Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir 
spausdinimas -13.21 -2.90 -23.13 -20.39 26.83 -2.88 -13.86 39.08 10.74 0.75 
DF Kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro gamyba - - - - - - - - - - 
DG Chemikalų, chemijos produktų ir dirbtinių pluoštų gamyba -37.37 41.94 -12.50 19.48 -39.13 -42.86 65.63 30.19 53.62 16.04 
DH Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba -35.00 126.92 -1.69 3.45 43.33 22.09 0.95 -3.77 -30.39 28.17 
DI Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba -2.20 -12.36 57.69 -25.20 -5.43 16.09 22.77 -16.94 44.66 -14.09 
DJ Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba 17.31 -32.79 32.93 -4.59 12.50 47.86 -11.56 -7.19 6.34 -28.48 
DK Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba -13.50 -24.11 -13.08 13.98 18.87 -29.37 4.49 -8.60 41.18 -13.33 
DL Elektrinės ir optinės įrangos gamyba -4.64 -0.69 11.19 7.55 11.11 4.21 -26.26 -21.92 1.75 -22.41 
DM Transporto įrangos gamyba -21.19 -16.13 -8.97 -8.45 -13.85 46.43 0.00 29.27 11.32 -23.73 
DN Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba 4.49 23.31 -7.46 11.83 -7.21 31.61 1.97 26.64 29.88 -31.22 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 
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Lentelė 7. Užimtųjų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis rinkos paslaugų sektoriuje, tūkst. 
Užimtųjų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis rinkos paslaugų 
sektoriuje 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

G-K plius O ir P rinkos paslaugos: HERLIT-5 M sektorius 428.9 420.1 445.9 459.4 478.6 500.9 546.6 570.6 607.1 572.1 
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų 
remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 199.9 203.9 208.4 211.9 225.4 230.3 251.8 260.7 274.4 251.7 
H Viešbučiai ir restoranai 26.4 24 25.3 26.5 30.1 30.1 36.3 31.8 38.4 34.6 
I Transportas, sandėliavimas ir ryšiai 90.5 86 87.4 92.2 93.9 93.9 98.9 111.4 104.5 98.7 
J Finansinis tarpininkavimas 14.5 10.9 14 16.8 15 16.3 16.6 22.3 20.3 22 
K Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla 43.2 41.1 54.9 53.5 55.8 62.3 78.3 75.4 101.4 101.1 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

 
Lentelė 8. Užimtųjų skaičiaus augimas pagal ekonominės veiklos rūšis rinkos paslaugų sektoriuje, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, proc. 

Užimtųjų skaičiaus augimas pagal ekonominės veiklos rūšis rinkos paslaugų 
sektoriuje 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

G-K plius O ir P rinkos paslaugos: HERLIT-5 M sektorius -3.20 -2.05 6.14 3.03 4.18 4.66 9.12 4.39 6.40 -5.77 
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų 
remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas -2.25 2.00 2.21 1.68 6.37 2.17 9.34 3.53 5.26 -8.27 
H Viešbučiai ir restoranai -2.58 -9.09 5.42 4.74 13.58 0.00 20.60 -12.40 20.75 -9.90 
I Transportas, sandėliavimas ir ryšiai -1.84 -4.97 1.63 5.49 1.84 0.00 5.32 12.64 -6.19 -5.55 
J Finansinis tarpininkavimas -4.61 -24.83 28.44 20.00 -10.71 8.67 1.84 34.34 -8.97 8.37 
K Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla 4.85 -4.86 33.58 -2.55 4.30 11.65 25.68 -3.70 34.48 -0.30 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 
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Priedas 5. ES SF paramos išlaidų paskirstymas 
 
Atliekant ES struktūrinės paramos analizę reikia perklasifikuoti ES struktūrinės paramos išlaidų 
duomenis. Laikomasi tam tikros sekos apdorojant finansinius duomenis bei paskirstant juos pagal 
ekonomines investicijų kategorijas. 
1 žingsnis: ES paramos duomenys 
Įvedami ES paramos duomenys numatytam periodui (2007–2013 m.) dabartinėmis kainomis 
(GECSFEC). Jeigu taikoma „n+2“ taisyklė, tuomet duomenys turi apimti ilgesnį laikotarpį (šiuo atveju 
2007–2015 m.). 
2 žingsnis: Viešasis nacionalinis finansavimas 
Išvedama numanoma viešojo nacionalinio finansavimo (DP) apimtis (GECSFDP), naudojant viešojo 
nacionalinio finansavimo dalį (RDPCOFIN), kuri apibrėžta taip: 
               RDPCOFIN=100*GECSFDP/(GECSFEC+GECSFDP) 
Toliau apibrėžiama HERIT-16 viešojo nacionalinio finansavimo apimtis: 
               GECSFDP = (RDPCOFIN/(100-RDPCOFIN)) * GECSFEC; 
3 žingsnis: privatus finansavimas 
Išvedama numanoma privataus finansavimo (PR) apimtis (GECSFPR), naudojant privataus 
finansavimo dalį (RPRCOFIN), kuri apibrėžta taip: 
               RPRCOFIN=100*GECSFPR/(GECSFEC+GECSFDP) 
Pažymėtina, kad ES paramos ir viešojo nacionalinio finansavimo duomenys yra privataus finansavimo 
skaičiavimo pagrindas. Modelyje HERLIT-16 privatus finansavimas išreiškiamas taip: 
                GECSFPR = (RPRCOFIN/100) * (GECSFEC+GECSFDP); 
4 žingsnis: visas finansavimas (EC+DP+PR) 
Išreiškiamas visas finansavimas (EC+DP+PR) SCF vietine valiuta (GECSF). Privatų finansavimą galima 
ignoruoti nustatant RPRCOFIN lygų nuliui. 
                GECSF = GECSFEC + GECSFDP + GECSFPR; 
5 žingsnis: 
Finansavimas paskirstomas pagal ekonomines investicijų kategorijas: 
[IGVCSF] Fizinė infrastruktūra   ------------ (IGVCSFXX) 
[GTRSF] Žmogiškieji ištekliai    -------------------- (GTRSFXX) 
[TRI] Parama verslui  --- (TRIXX) 
čia XX=EC (ES parama), DP (viešasis nacionalinis finansavimas) ir PR (privatus finansavimas). 
Fizinei infrastruktūrai (PI) tenkanti dalis žymima RIGVCSFX, čia X=E (ES parama), D (viešasis 
nacionalinis finansavimas) ir P (privatus finansavimas). 
       IGVCSFEC = (RIGVCSFE/100) * GECSFEC ; 
       IGVCSFDP = (RIGVCSFD/100) * GECSFDP ; 
       IGVCSFPR = (RIGVCSFP/100) * GECSFPR ; 
Visos išlaidos SCF fizinei infrastruktūrai: 
       IGVCSF=IGVCSFEC+IGVCSFDP+IGVCSFPR; 
Žmogiškiesiems ištekliams (HR) tenkanti dalis žymima RGTRSFX, čia X=E (ES parama), D (viešasis 
nacionalinis finansavimas) ir P (privatus finansavimas).  
       GTRSFEC  = (RGTRSFE/100) * GECSFEC ; 
       GTRSFDP  = (RGTRSFD/100) * GECSFDP ; 
       GTRSFPR  = (RGTRSFP/100) * GECSFPR ; 
Visos išlaidos SCF žmogiškiesiems ištekliams (GTRSF): 
       GTRSF=GTRSFEC+GTRSFDP+GTRSFPR; 
Likusi SF investicijų dalis sudaro paramą verslui (APS). 
       TRIEC = GECSFEC - (IGVCSFEC+GTRSFEC) ; 
       TRIDP = GECSFDP - (IGVCSFDP+GTRSFDP) ; 
       TRIPR = GECSFPR - (IGVCSFPR+GTRSFPR) ; 
Visos išlaidos paramai verslui (APS): 
       TRI=TRIEC+TRIDP+TRIPR; 
6 žingsnis: 
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Išlaidos paramai verslui (TRI) išskaidomos pagal šakas: gamyba (T), rinkos paslaugos (M), statyba 
(BC), kasyba ir karjerų eksploatavimas (MQ), elektros, dujų ir garo tiekimas ir oro kondicionavimas 
(EN). Likusi dalis atitenka viešajam sektoriui G. Investicijos žemės ūkio sektoriui (A) nenumatytos. 
Parama verslui pagal gamybos veiklas (procentinė dalis = RTRITZZ): 
      TRITFD = (RTRITFD/100) * TRI ; 
      TRITTX = (RTRITTX/100) * TRI ; 
      TRITCG = (RTRITCG/100) * TRI ; 
      TRITKG = (RTRITKG/100) * TRI ; 
      TRITMT = (RTRITMT/100) * TRI ; 
      TRITAT = (RTRITAT/100) * TRI ; 
Visa parama verslui gamybai (TRIT): 
      TRIT = TRITFD+TRITTX+TRITCG+TRITKG+TRITMT+TRITAT; 
Parama verslui rinkos paslaugų veikloms (procentinė dalis = RTRIMZZ): 
      TRIMHR = (RTRIMHR/100) * TRI ; 
      TRIMRD = (RTRIMRD/100) * TRI ; 
      TRIMWR = (RTRIMWR/100) * TRI; 
      TRIMSV = (RTRIMSV/100) * TRI; 
Visa parama verslui rinkos paslaugoms (TRIM) sudaro: 
      TRIM = TRIMHR+TRIMRD+TRIMWR+TRIMSV; 
Visa parama verslui statybai BC (procentinė dalis = RTRIBC): 
      TRIBC = (RTRIBC/100) * TRI ; 
Visa parama verslui kasybos ir karjerų eksploatavimo šakai MQ (procentinė dalis = RTRIMQ): 
      TRIMQ = (RTRIMQ/100) * TRI ; 
Visa parama verslui elektros, dujų ir garo tiekimas ir oro kondicionavimo šakai (procentinė dalis = 
RTRIEN): 
      TRIEN = (RTRIEN/100) * TRI ; 
Visa parama verslui per viešąjį sektorių (apibrėžiama likusia verte ir gali būti lygi 0). Pažymima, kad A 
ir OC šakoms numatytos apimtys lygios 0. 
      TRIG = TRI - (TRIT+TRIM+TRIBC+TRIMQ+TRIEN) ; 
7 žingsnis: 
Parama verslui (TRI) skaidoma į dvi pagrindines paramos kategorijas: MTTP tipo parama verslui ir 
kita parama verslui. MTTP tipo paramos dalis žymima RRDTCSF, ji apskaičiuojama kaip paramos 
verslui dalis tenkanti MTTP paramai (TRIRD). Laikoma, kad tik ši paramos verslui dalis siejama su 
teigiamomis tęstinėmis naudomis, atsirandančiomis dėl sustiprėjusios MTTP bazės. 
      TRIRD = (RRDTCSF/100) * TRI; 
Remiantis akumuliuotu TRIRD (t. y. RTRIRD) išvedama MTTP bazės apimtis (KRTRIRD). 
Modelyje HERLIT-16 ES struktūrinės paramos išlaidos perklasifikuojamos į ekonomines investicijų 
kategorijas: fizinė infrastruktūra (IGVCSF), žmogiškieji ištekliai (GTRSF), parama verslui (TRI), kurioje 
dar išskiriama paramos dalis, tenkanti MTTP. Ši klasifikacija pateikiama priede (Priedas 9). 
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Priedas 6. ŪM kompetencijai priklausančių priemonių skirstymas pagal ŪM administruojamas 
sritis 

 
1. ŪM sritis – MTTP 

 
VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT 
VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT 
VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT+ 
VP2-1.3-ŪM-04-V Pro LT 
VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT 
VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+ 
VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-1 
VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-2 
VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-3 

 
2. ŪM sritis – verslas, verslo aplinka 

 
VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT 
VP2-2.1-ŪM-02-K E-verslas LT 
VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT 
VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės 
VP2-2.1-ŪM-05-V Invest LT+ 
VP2-2.1-ŪM-06-K Invest LT-2 
VP2-2.2-ŪM-01-K Asistentas-1 
VP2-2.2-ŪM-02-V Asistentas-2 
VP2-2.2-ŪM-03-V Asistentas-3 
VP2-2.4-ŪM-01-V Invest LT 
VP2-2.3-ŪM-01-K Kontroliuojantieji fondai 
VP2-2.3-ŪM-02-V Dalinis palūkanų kompensavimas 
VP2-2.3-ŪM-03-V Garantijų fondas 

 
3. ŪM sritis – turizmas 

 

VP3-1.3-ŪM-01-V 
Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos 
gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra 

VP3-1.3-ŪM-02-V 
Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų 
kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms 

VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės svarbos turizmo projektai 

VP3-1.3-ŪM-04-V 
Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir 
turizmo rinkodaros skatinimas 

VP3-1.3-ŪM-05-R 
Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra 
regionuose 

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

 
4. ŪM sritis – energetika 

 

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

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

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

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

VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu 

VP3-3.4-ŪM-04-R Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu 

VP3-3.4-ŪM-05-V 
Viešosios paskirties pastatų renovavimas (BPD 1.2 
priemonė) 

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

VP3-3.4-ŪM-02-K 
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos 
gamybai 
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Priedas 7. HERLIT-16 makroekonominio modelio struktūra 
 

A Žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė 
EN Elektros, dujų ir garo tiekimas ir oro 
kondicionavimas 

01 Žemės ūkis, medžioklė ir susijusių paslaugų 
veikla 

40 Elektros, dujų, garo ir karšto vandens tiekimas 

02 Miškininkystė, medienos ruoša ir susijusių 
paslaugų veikla  

05 Žuvininkystė M Rinkos paslaugos: 

 
HR Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos 

T Gamyba: 55 Viešbučiai ir restoranai 

FD Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba 
RD Į mokslinius tyrimus ir technologinę 
pažangą orientuota veikla 

15-16 Maisto produktų ir gėrimų, tabako gamyba 73 Moksliniai tyrimai ir bandomoji veikla 

TX Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba 80 Švietimas 

17 Tekstilės gaminių gamyba WR Prekyba 

18 Drabužių siuvimas (gamyba) kailių išdirbimas 
ir dažymas 

50 Variklinių transporto priemonių ir motociklų 
pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; 
automobilių degalų mažmeninė prekyba 

CG Vartojimo prekių gamyba 
51 Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus 
prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir 
motociklais 

19 Odos ir odos dirbinių gamyba 
52 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių 
transporto priemonių ir motociklų prekybą; 
asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 

20 Medienos ir medinių dirbinių gamyba 

SV Transportas, sandėliavimas ir ryšiai, 
finansinis tarpininkavimas, draudimas, 
nekilnojamojo turto operacijos, mašinų ir 
įrenginių nuoma, kita verslo veikla 

21 Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių 
gamyba 

41 Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas 

22 Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų 
tiražavimas 

60 Sausumos transportas; transportavimas 
vamzdynais 

36 Baldų gamyba; kita, niekur kitur nepriskirta, 
gamyba 

61 Vandens transportas 

KG Gamybos prekių gamyba 62 Oro transportas 

23 Kokso, rafinuotų naftos produktų ir 
branduolinio kuro gamyba 

63 Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla; 
kelionių agentūrų veikla 

25 Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba 64 Paštas ir telekomunikacijos 

26 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 
65 Finansinis tarpininkavimas, išskyrus draudimo 
ir pensijų lėšų kaupimą 

37 Antrinis perdirbimas 
66 Draudimo ir pensijų lėšų, išskyrus privalomąjį 
socialinį draudimą, kaupimas 

MT Pagrindinių metalų ir metalo gaminių 
gamyba 

67 Pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla 

27 Pagrindinių metalų gamyba 70 Nekilnojamojo turto operacijos 

28 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, 
gamyba 

71 Mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir 
asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma 

AT Aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų 
technologijų veikla 

74 Kita verslo veikla 

24 Chemikalų ir chemijos pramonės gaminių 
gamyba  

29 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos G Viešojo sektoriaus veikla 
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gamyba 

30 Įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba 
75 Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis 
socialinis draudimas 

31 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektros mašinų 
ir aparatūros gamyba 

85 Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 

32 Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei 
aparatūros gamyba 

90 Nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų 
užtikrinimo ir panaši veikla 

33 Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, įvairių 
tipų laikrodžių gamyba  

34 Variklinių transporto priemonių, priekabų ir 
puspriekabių gamyba 

OE Kita ekonominė veikla 

35 Kitos transporto įrangos gamyba 
91 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės 
organizacijų veikla 

72 Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla 
92 Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė 
veikla 

 
93 Kita aptarnavimo veikla 

BC Statyba 
95 Privačių namų ūkių, samdančių namų ūkio 
darbininkus, veikla 

45 Statyba 
 

x 
 

MQ Kasyba ir karjerų eksploatavimas 
 

10-14 Kasyba ir karjerų eksploatavimas 
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Priedas 8. ŪM administruojamos paramos pasiskirstymas pagal veiklas ir administruojamas sritis 2008–2010 
 
Lentelė 1. ŪM administruojamos paramos pasiskirstymas pagal veiklas ir administruojamas sritis 2008–2010 (tūkst. Lt) 

MTTP 2008 2009 2010 VVA 2008 2009 2010 Turizmas 2008 2009 2010 Energetika 2008 2009 2010 

A 0.00 0.00 0.00 A 0.00 0.00 0.00 A 0.00 0.00 0.00 A 0.00 0.00 0.00 

AT 0.00 20994.41 45127.72 AT 0.00 14246.88 70942.28 AT 0.00 0.00 233.50 AT 0.00 4939.90 13699.94 

BC 0.00 2037.06 4936.83 BC 0.00 6882.50 3209.01 BC 0.00 1333.56 895.87 BC 0.00 0.00 0.00 

CG 0.00 297.61 214.70 CG 0.00 95895.34 22203.53 CG 0.00 0.00 0.00 CG 0.00 0.00 11226.08 

EN 0.00 0.00 0.00 EN 0.00 0.00 0.00 EN 0.00 926.53 711.52 EN 0.00 17134355.22 85397525.40 

FD 0.00 206.68 694.02 FD 0.00 4045.92 7783.70 FD 0.00 0.00 318.12 FD 0.00 3001.30 9722.53 

G 0.00 15.41 154.72 G 0.00 10277.08 34648.03 G 0.00 13526.44 2549.42 G 4625.31 108452.96 224365.18 

HR 0.00 0.00 0.00 HR 0.00 33.05 563.42 HR 0.00 4038.21 11251.87 HR 0.00 0.00 0.00 

KG 0.00 180.41 178.93 KG 0.00 8895.57 14038.75 KG 0.00 0.00 0.00 KG 0.00 38960.50 876.74 

MQ 0.00 0.00 0.00 MQ 0.00 7040.32 3653.34 MQ 0.00 0.00 0.00 MQ 0.00 0.00 0.00 

MT 0.00 1750.85 4912.94 MT 0.00 8493.63 6570.76 MT 0.00 0.00 0.00 MT 0.00 0.00 0.00 

OE 0.00 0.00 0.00 OE 0.00 4.79 1714.25 OE 0.00 0.00 2047.24 OE 0.00 0.00 1629.79 

RD 0.00 2414.42 9617.58 RD 0.00 0.00 869.34 RD 0.00 0.00 0.00 RD 69.50 35491.60 112189.60 

SV 0.00 2210.69 11635.64 SV 0.00 4706.21 28152.04 SV 0.00 31672.58 5676.23 SV 0.00 0.00 461619.82 

TX 0.00 0.00 1227.95 TX 0.00 140.47 5048.56 TX 0.00 0.00 0.00 TX 0.00 0.00 0.00 

WR 0.00 3220.41 9643.94 WR 0.00 259.21 17182.84 WR 0.00 0.00 0.00 WR 0.00 0.00 1708.90 

Total 0.00 33327.95 88344.99 Total 0.00 160920.99 216579.84 Total 0.00 51497.32 23683.78 Total 4694.81 17325201.49 86234563.99 
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Lentelė 2. ŪM administruojamos paramos pasiskirstymas pagal veiklas ir administruojamas sritis 2008–2010 m. (proc. nuo viso finansavimo konkrečiai sričiai) 

MTTP 2008 2009 2010 VVA 2008 2009 2010 Turizmas 2008 2009 2010 Energetika 2008 2009 2010 

A 0.00 0.00 0.00 A 0.00 0.00 0.00 A 0.00 0.00 0.00 A 0.00 0.00 0.00 

AT 0.00 62.99 51.08 AT 0.00 7.20 29.20 AT 0.00 0.00 0.99 AT 0.00 0.03 0.02 

BC 0.00 6.11 5.59 BC 0.00 5.89 1.52 BC 0.00 2.59 3.78 BC 0.00 0.00 0.00 

CG 0.00 0.89 0.24 CG 0.00 41.79 13.54 CG 0.00 0.00 0.00 CG 0.00 0.00 0.01 

EN 0.00 0.00 0.00 EN 0.00 0.36 0.39 EN 0.00 1.80 3.00 EN 0.00 98.90 99.03 

FD 0.00 0.62 0.79 FD 0.00 3.42 3.63 FD 0.00 0.00 1.34 FD 0.00 0.02 0.01 

G 0.00 0.05 0.18 G 0.00 2.54 3.83 G 0.00 26.27 10.76 G 98.52 0.63 0.26 

HR 0.00 0.00 0.00 HR 0.00 1.48 1.88 HR 0.00 7.84 47.51 HR 0.00 0.00 0.00 

KG 0.00 0.54 0.20 KG 0.00 4.95 5.91 KG 0.00 0.00 0.00 KG 0.00 0.22 0.00 

MQ 0.00 0.00 0.00 MQ 0.00 2.92 1.49 MQ 0.00 0.00 0.00 MQ 0.00 0.00 0.00 

MT 0.00 5.25 5.56 MT 0.00 3.55 3.08 MT 0.00 0.00 0.00 MT 0.00 0.00 0.00 

OE 0.00 0.00 0.00 OE 0.00 0.97 0.81 OE 0.00 0.00 8.64 OE 0.00 0.00 0.00 

RD 0.00 7.24 10.89 RD 0.00 0.14 0.28 RD 0.00 0.00 0.00 RD 1.48 0.20 0.13 

SV 0.00 6.63 13.17 SV 0.00 6.91 11.23 SV 0.00 61.50 23.97 SV 0.00 0.00 0.54 

TX 0.00 0.00 1.39 TX 0.00 1.11 3.38 TX 0.00 0.00 0.00 TX 0.00 0.00 0.00 

WR 0.00 9.66 10.92 WR 0.00 16.77 19.81 WR 0.00 0.00 0.00 WR 0.00 0.00 0.00 

Total 0.00 100.00 100.00 Total 0.00 100.00 100.00 Total 0.00 100.00 100.00 Total 100.00 100.00 100.00 
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Priedas 9. Išlaidos ŪM sritims pagal investicijų kategorijas modelyje HERLIT-16 
 

ŪM sritis Investicijų kategorija 
Investicijų dalis 

pagal kategorijas ir 
sritis (proc.) 

Suma investicijų 
kategorijai ir sričiai 

MTTP 

PI 58,8% 938834,6 

HR 2,2% 35822,0 

APS 38,9% 621195,3 

MTTP tipo paramos dalis 
nuo visos paramos verslui 94,4% 586696,0 

VVA įskaitant finansų 
inžinerijos priemones 

PI 42,4% 1193795,7 

HR 19,6% 551191,7 

APS 38,0% 1068062,4 

MTTP tipo paramos dalis 
nuo visos paramos verslui 0,0% 0,0 

Turizmas 

PI 80,3% 1011761,8 

HR 0,0% 0,0 

APS 19,7% 248853,4 

MTTP tipo paramos dalis 
nuo visos paramos verslui 0,0% 0,0 

Energetika 

PI 100,0% 2665421,0 

HR 0,0% 0,0 

APS 0,0% 0,0 

MTTP tipo paramos dalis 
nuo visos paramos verslui 0,0% 0,0 

Iš viso 

PI 69,7% 5809813,2 

HR 7,0% 587013,7 

APS 23,3% 1938111,1 

MTTP tipo paramos dalis 
nuo visos paramos verslui 30,3% 586696,0 
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Priedas 10. Ūkio ministerijos administruojamų sričių elastingumo parametrai54 
MTTP Elastingumo parametrų nustatymas:     52,3% PI;   14,8% HR;   32,9% APS  (iš kurio 96,9% R&D)  

              Pastaba: TAT gauna naudą iš labai aukšto elastingumo. MQ, MHR irMWR gauna žemą naudą. Kiti sektoriai gauna aukštą arba 
vidutinę naudą. Tai atspindėta tęstinių naudų elastingumo parametruose. 

              Gamyba TFD TTX TCG TKG TMT TAT MQ EN Paslaugos MHR MRD MWR MSV 
QI 0,100 0,050 0,100 0,100 0,100 0,150 0,010 0,050 QI 0,010 0,050 0,010 0,050 
QH 0,100 0,050 0,100 0,100 0,100 0,150 0,010 0,050 QH 0,010 0,050 0,010 0,050 
QR 0,050 0,025 0,050 0,050 0,050 0,075 0,005 0,025 QR 0,005 0,025 0,005 0,025 

 
  

         
  

 
  

PI 0,100 0,050 0,100 0,100 0,100 0,150 0,010 0,050 PI 0,010 0,050 0,010 0,050 
PH 0,100 0,050 0,100 0,100 0,100 0,150 0,010 0,050 PH 0,010 0,050 0,010 0,050 
PR 0,050 0,025 0,050 0,050 0,050 0,075 0,005 0,025 PR 0,005 0,025 0,005 0,025 

              VVA (kartu 
su finansų 
inžinerija) 

Elastingumo parametrų nustatymas:     42,4% PI;   19,6% HR;   38% APS  (iš kurio 0% R&D) 

              Pastaba: Ši plataus pobūdžio parama pasižymi ženkliu PI, tačiau žemu HR ir R&D poveikiu. Elastingumo parametrų reikšmės 
atspindi programoje nustatytus modernizavimo tikslus. 

              Gamyba TFD TTX TCG TKG TMT TAT MQ EN Paslaugos MHR MRD MWR MSV 
QI 0,050 0,010 0,050 0,100 0,100 0,150 0,010 0,010 QI 0,050 0,010 0,010 0,050 
QH 0,050 0,010 0,050 0,100 0,100 0,150 0,010 0,010 QH 0,050 0,010 0,010 0,050 
QR* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 QR 0,000 0,000 0,000 0,000 

      
  

      
  

PI 0,050 0,010 0,050 0,100 0,100 0,150 0,010 0,010 PI 0,050 0,010 0,010 0,050 
PH 0,050 0,010 0,050 0,100 0,100 0,150 0,010 0,010 PH 0,050 0,010 0,010 0,050 
PR* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PR 0,000 0,000 0,000 0,000 

              
Turizmas 

Elastingumo parametrų nustatymas:     80% PI;   zero % HR;   20% APS  (iš kurio 0% R&D)  Only ETA**PI and 
ETA**QI effective 

              Pastaba: MHR gauna naudą iš labai aukšto elastingumo. TFD, TCG, MWR irMSV gauna aukštą naudą. Kiti sektoriai gauna 
vidutinę arba žemą naudą. 

              Gamyba TFD TTX TCG TKG TMT TAT MQ EN Paslaugos MHR MRD MWR MSV 

QI 0,100 0,050 0,100 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 QI 0,150 0,010 0,100 0,100 

QH* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 QH 0,000 0,000 0,000 0,000 

QR* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 QR 0,000 0,000 0,000 0,000 

      
  

       PI 0,100 0,050 0,100 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 QI 0,150 0,010 0,100 0,100 

PH* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PH 0,000 0,000 0,000 0,000 

PR* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PR 0,000 0,000 0,000 0,000 

              Energetika Elastingumo parametrų nustatymas: 100% PI;   zero% HR;   zero% APS  (iš kurio 0% R&D) 

              Pastaba: TFD, TCG, TKG, TMT ir MSV yra labiau imlūs energijai. Kiti sektoriai – mažiau imlūs. Tai atspindėta QI ir PI tęstinių 
naudų elastingumo parametruose. 

              Gamyba TFD TTX TCG TKG TMT TAT MQ EN Paslaugos MHR MRD MWR MSV 
QI 0,100 0,050 0,100 0,100 0,100 0,050 0,050 0,150 QI 0,050 0,010 0,050 0,100 

QH* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 QH 0,000 0,000 0,000 0,000 
QR* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 QR 0,000 0,000 0,000 0,000 

       
  

      PI 0,100 0,050 0,100 0,100 0,100 0,050 0,050 0,150 PI 0,050 0,010 0,050 0,100 
PH* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PH 0,000 0,000 0,000 0,000 
PR* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PR 0,000 0,000 0,000 0,000 

              
              Bendra 

simuliacija55 
Elastingumo parametrų nustatymas:     68,5% PI;   9,4% HR;   22,1% APS  (iš kurio 27,6% R&D) 

              Pastaba: TAT gauna naudą iš labai aukšto elastingumo. TFD, TCG, TKG, TMT, EN ir MSV sektoriai gauna aukštą naudą, o likę – 
vidutinę arba žemą naudą. 

              Gamyba TFD TTX TCG TKG TMT TAT MQ EN Paslaugos MHR MRD MWR MSV 

                                                             
54 Lentelėje naudojamas kintamųjų kodavimas atitinka kintamųjų žymėjimą modelyje. 
55 Atskirų sričių elastingumo parametrų svertinis vidurkis. 
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QI 0,090 0,042 0,090 0,084 0,084 0,078 0,029 0,081 QI 0,062 0,016 0,045 0,082 
QH 0,065 0,022 0,065 0,100 0,100 0,150 0,010 0,022 QH 0,038 0,022 0,010 0,050 
QR 0,050 0,025 0,050 0,050 0,050 0,075 0,005 0,025 QR 0,005 0,025 0,005 0,025 

  
            

  
PI 0,090 0,042 0,090 0,084 0,084 0,078 0,029 0,081 PI 0,062 0,016 0,045 0,082 
PH 0,065 0,022 0,065 0,100 0,100 0,150 0,010 0,022 PH 0,038 0,022 0,010 0,050 
PR 0,050 0,025 0,050 0,050 0,050 0,075 0,005 0,025 PR 0,005 0,025 0,005 0,025 

Paaiškinimai: 
  Labai aukštas tęstinių naudų elastingumas 

  Aukštas tęstinių naudų elastingumas 

  Vidutinis tęstinių naudų elastingumas 

  Žemas tęstinių naudų elastingumas 

  Pastaba: pavyzdžiui, 0,150 elastingumo parametro reikšmė rodo, kad 1% padidėjimas, lyginant su turimu fizinės 
infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ar MTTP bazės lygiu, iššaukia 0,15 proc. sudarantį atitinkamo sektoriaus produkcijos ar 
našumo padidėjimą. 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis 
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Priedas 11. Kiekvienos srities ir bendros visų keturių sričių simuliacijos sudėtiniai daugikliai 
Metai CumSFE* CumSFP* CumSFT* CumGDP** CumMultE*** CumMultP*** CumMultT*** 

II scenarijus. 2007–2015 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos MTTP srityje poveikio vertinimas (ex-post ir 
ex-ante) 

2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2009 0.02 0.02 0.03 0.04 2.23 2.23 1.21 

2010 0.07 0.07 0.13 0.17 2.57 2.34 1.33 

2011 0.22 0.25 0.41 0.60 2.75 2.40 1.47 

2012 0.42 0.48 0.79 1.27 3.01 2.68 1.61 

2013 0.65 0.70 1.20 2.14 3.30 3.04 1.78 

2014 0.75 0.80 1.38 2.81 3.76 3.49 2.03 

2015 0.75 0.81 1.40 3.25 4.31 4.00 2.33 

2016 0.75 0.81 1.40 3.61 4.80 4.45 2.59 

2017 0.75 0.81 1.40 3.94 5.23 4.85 2.82 

2018 0.75 0.81 1.40 4.24 5.63 5.23 3.04 

2019 0.75 0.81 1.40 4.53 6.02 5.58 3.24 

2020 0.75 0.81 1.40 4.81 6.39 5.92 3.44 
III scenarijus. 2007–2015 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos VVA srityje poveikio vertinimas (ex-post ir 
ex-ante) 

2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2009 0.19 0.19 0.29 0.31 1.68 1.67 1.09 

2010 0.44 0.47 0.67 0.76 1.72 1.61 1.13 

2011 0.74 0.81 1.10 1.31 1.77 1.62 1.19 

2012 1.29 1.37 1.87 2.28 1.76 1.67 1.22 

2013 1.59 1.67 2.26 2.90 1.82 1.74 1.28 

2014 1.68 1.76 2.36 3.16 1.88 1.80 1.34 

2015 1.86 1.94 2.54 3.44 1.85 1.77 1.35 

2016 1.86 1.94 2.54 3.52 1.89 1.82 1.39 

2017 1.86 1.94 2.54 3.59 1.93 1.85 1.41 

2018 1.86 1.94 2.54 3.64 1.96 1.88 1.43 

2019 1.86 1.94 2.54 3.69 1.99 1.91 1.46 

2020 1.86 1.94 2.54 3.75 2.02 1.94 1.48 
IV scenarijus. 2007–2015 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos turizmo srityje poveikio vertinimas (ex-post 
ir ex-ante) 

2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2009 0.02 0.02 0.06 0.06 2.51 2.45 1.02 

2010 0.19 0.26 0.33 0.35 1.86 1.36 1.06 

2011 0.39 0.48 0.66 0.76 1.96 1.61 1.16 

2012 0.63 0.74 1.04 1.29 2.04 1.74 1.24 

2013 0.73 0.84 1.18 1.60 2.20 1.90 1.36 

2014 0.74 0.85 1.19 1.76 2.38 2.06 1.48 

2015 0.74 0.85 1.19 1.88 2.54 2.20 1.57 

2016 0.74 0.85 1.19 1.97 2.67 2.31 1.65 

2017 0.74 0.85 1.19 2.06 2.79 2.42 1.73 

2018 0.74 0.85 1.19 2.15 2.91 2.52 1.81 

2019 0.74 0.85 1.19 2.24 3.03 2.63 1.88 

2020 0.74 0.85 1.19 2.33 3.16 2.73 1.96 
V scenarijus. 2007–2015 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos energetikos srityje poveikio vertinimas (ex-
post ir ex-ante) 

2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2008 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

2009 0.16 0.19 0.23 0.24 1.45 1.26 1.04 

2010 0.54 0.61 0.74 0.83 1.52 1.35 1.11 
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Metai CumSFE* CumSFP* CumSFT* CumGDP** CumMultE*** CumMultP*** CumMultT*** 

2011 0.94 1.05 1.32 1.64 1.74 1.56 1.24 

2012 1.30 1.44 1.93 2.59 1.98 1.79 1.34 

2013 1.60 1.74 2.43 3.52 2.21 2.03 1.45 

2014 1.61 1.75 2.45 3.97 2.47 2.27 1.62 

2015 1.62 1.76 2.48 4.34 2.68 2.47 1.75 

2016 1.62 1.76 2.48 4.65 2.88 2.64 1.88 

2017 1.62 1.76 2.48 4.94 3.06 2.81 2.00 

2018 1.62 1.76 2.48 5.23 3.23 2.97 2.11 

2019 1.62 1.76 2.48 5.52 3.41 3.14 2.23 

2020 1.62 1.76 2.48 5.80 3.59 3.30 2.34 

I scenarijus. 2007–2015 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos poveikio vertinimas (ex-post ir ex-ante) 

2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2008 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

2009 0.39 0.42 0.60 0.66 1.69 1.59 1.09 

2010 1.22 1.40 1.84 2.15 1.76 1.54 1.17 

2011 2.24 2.53 3.42 4.40 1.96 1.74 1.29 

2012 3.55 3.91 5.46 7.58 2.14 1.94 1.39 

2013 4.42 4.80 6.85 10.36 2.34 2.16 1.51 

2014 4.62 5.01 7.16 11.92 2.58 2.38 1.67 

2015 4.81 5.20 7.36 13.16 2.73 2.53 1.79 

2016 4.81 5.20 7.36 14.05 2.92 2.70 1.91 

2017 4.81 5.20 7.36 14.86 3.09 2.86 2.02 

2018 4.81 5.20 7.36 15.62 3.25 3.01 2.12 

2019 4.81 5.20 7.36 16.37 3.40 3.15 2.22 

2020 4.81 5.20 7.36 17.10 3.55 3.29 2.32 

VI scenarijus. 2007–2010 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos poveikio vertinimas (ex-post) 

2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2008 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

2009 0.39 0.42 0.60 0.66 1.69 1.59 1.09 

2010 1.22 1.40 1.84 2.15 1.76 1.54 1.17 

2011 1.22 1.40 1.84 2.55 2.08 1.82 1.38 

2012 1.22 1.40 1.84 2.84 2.32 2.03 1.54 

2013 1.22 1.40 1.84 3.05 2.49 2.18 1.65 

2014 1.22 1.40 1.84 3.23 2.64 2.32 1.75 

2015 1.22 1.40 1.84 3.41 2.79 2.44 1.85 

2016 1.22 1.40 1.84 3.58 2.93 2.57 1.94 

2017 1.22 1.40 1.84 3.75 3.07 2.69 2.03 

2018 1.22 1.40 1.84 3.92 3.20 2.80 2.12 

2019 1.22 1.40 1.84 4.08 3.33 2.92 2.21 

2020 1.22 1.40 1.84 4.24 3.47 3.04 2.30 

Šaltinis: vertintojų skaičiavimai remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis 

Pastaba: 
*Stulpelis pavadinimu „CumSFE“ rodo akumuliuotas išlaidas iš Europos Komisijos lėšų, išreikštas proc. 
nuo BVP. Stulpelis „CumSFP“ rodo akumuliuotas išlaidas iš viešųjų lėšų (Europos Komisijos ir 
bendrojo finansavimo lėšų), išreikštas proc. nuo BVP. Galiausiai, stulpelis „CumSFT“ rodo 
akumuliuotas išlaidas iš visų trijų lėšų šaltinių (Europos Komisijos, bendrojo finansavimo ir viešųjų bei 
privataus finansavimo lėšų), išreikštas proc. nuo BVP. 
**Stulpelis „CumGDP“ rodo akumuliuotą realaus BVP lygio procentinį padidėjimą. 
**„CumMultE“, „CumMultP“ ir „CumMultT“ yra sudėtiniai daugikliai. Stulpelyje pavadinimu 
„CumMultE“ yra panaudota tik Europos Komisijos išlaidų dalis, tuo tarpu stulpelis „CumMultP“ 
atspindi visas viešąsias išlaidas, o „CumMultT“ – išlaidas iš visų trijų šaltinių.  
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Priedas 12. Metinės finansinės injekcijos iš ES struktūrinės paramos ir kitų finansavimo 
šaltinių, I scenarijus 
 

 
Pav. 1. Metinės finansinės injekcijos iš ES struktūrinės paramos ir kitų finansavimo šaltinių, I scenarijus (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 
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Priedas 13. Ex-post ir ex-ante (2007–2015 m.) MTTP srities priemonių poveikio 
makroekonominiams rodikliams vertinimas 
 
II scenarijus. 2007–2015 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos MTTP srityje poveikio 
vertinimas (ex-post ir ex-ante). 
Taip pat naudinga įvertinti, kokį poveikį turėjo kiekviena iš keturių ŪM administruojamų sričių: MTTP 
(II scenarijus), VVA (žr. III scenarijų), turizmas (žr. IV scenarijų) ir energetika (žr. V scenarijų)56. Tokio 
vertinimo pristatymas pradedamas MTTP sritimi, kurios makroekonominis poveikis yra pavaizduotas 
Pav. 1 – Pav. 8. Šie paveikslai atitinka I ir VI scenarijų poveikio vertinimo aprašomojoje dalyje naudotą 
nuoseklumą. 
Sudėtinių daugiklių analizė parodė (Priedas 11), kad didžiausią poveikį išlaidos duoda ŪM 
administruojamoje MTTP srityje. Tačiau šiai sričiai tenka mažiau nei penktadalis visų išlaidų iš visų 
trijų šaltinių visose keturiose ŪM administruojamose srityse (per visą laikotarpį išlaidos iš visų 
šaltinių MTTP srityje sudaro 1,4 proc. BVP, lyginant su 7,36 proc. BVP siekiančiomis išlaidomis visose 
keturiose srityse). 
Pav. 1 rodo, kad MTTP srities išlaidos aukščiausią tašką pasiekia 2013 m., sudarydamos virš 0,4 proc. 
BVP (tuo tarpu visų keturių sričių išlaidos aukščiausią tašką pasiekia 2012 m., sudarydamos virš 2 
proc. BVP).  
 

 
Pav. 1. Metinės finansinės injekcijos iš ES struktūrinės paramos ir kitų finansavimo šaltinių, II scenarijus (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
MTTP srities poveikis BVP lygiui aukščiausią tašką pasiekia 2013 m., sudarydamas apie 0,85 proc., 
lyginant su 0 scenarijumi, tuo tarpu ilguoju laikotarpiu išlieka apie 0,3 proc. poveikis, lyginant su 0 
scenarijumi (žr. Pav. 2). Palyginimui, visų keturių sričių išlaidų ilgalaikis poveikis sudaro 0,75 proc., 
tad MTTP srities išlaidų ilgalaikis poveikis kartu su energetikos srities išlaidų ilgalaikiu poveikiu iš 
esmės ir lemia visą ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos daromą poveikį, kadangi VVA 
srities išlaidų ilgalaikis poveikis BVP lygiui yra artimas nuliui, o turizmo srities išlaidų lygus 0,1 proc. 
Tokį ilgalaikį MTTP srities išlaidų poveikį labiausiai lemia makro tęstinių naudų elastingumo 
parametrų reikšmės, kadangi pats išlaidų dydis yra daug mažesnis nei VVA ar energetikos srityje. 
 

                                                             
56 Vis dėlto, izoliuoto keturių sričių poveikio vertinimo rezultatus reikėtų vertinti atsargiai. Gali būti, kad ES 
struktūrinės paramos intervencijos šiose srityse papildo viena kitą, pavyzdžiui, MTTP srities intervencijos gali 
papildyti VVA srities intervencijas. Tačiau norint atlikti kiekvienos srities poveikio vertinimą teko kiekvieną sritį 
traktuoti kaip izoliuotą nuo kitų sričių. 
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Pav. 2. II scenarijaus poveikis metiniam BVP lygiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Pav. 3 ir Pav. 4 rodo poveikį užimtumui ir nedarbo lygiui. Matyti, kad dėl ŪM administruojamos MTTP 
srities išlaidų poveikio pasireiškęs užimtųjų skaičiaus augimas aukščiausiąjį tašką pasiekė 2013 m., kai 
sudarė 8 tūkst., lyginant su 0 scenarijumi, o ilgalaikis užimtųjų skaičiaus padidėjimas turėtų sudaryti 
apie 2 tūkst., lyginant su 0 scenarijumi. Žinoma, pirminis ES struktūrinės paramos tikslas nėra tiesiog 
paskatinti darbo jėgos paklausą, t. y. siekiama taip pat didinti našumą. Tai patvirtina modeliavimo 
rezultatai, parodę, kad šalia gana kuklaus 2 tūkst. sudarančio ilgalaikio užimtųjų skaičiaus padidėjimo 
taip pat pagerėjo darbo jėgos kokybė. 
 

 
Pav. 3. II scenarijaus poveikis užimtumui (proc.) ir nedarbo lygiui (proc. p.) (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio 
ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 

 
Pav. 4. II scenarijaus poveikis užimtųjų skaičiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Pav. 5 rodo, kad MTTP srities išlaidų tikėtinas poveikis namų ūkių vartojimui ir bendrojo pagrindinio 
kapitalo formavimui atitinka poveikį BVP lygiui. Tačiau poveikis vartojimui turi stiprėjantį efektą, 
pasireiškiantį per pajamų pusę, kai padidėjusios darbo užmokesčio pajamos atsispindi padidėjusiomis 
namų ūkių disponuojamomis pajamomis ir toliau didina vartojimą.  
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Pav. 5. II scenarijaus poveikis namų ūkių vartojimui ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
Pav. 6 rodo, kad poveikis grynajam prekybos perviršiui (eksporto ir importo skirtumui, išreikštam 
proc. nuo BVP) ir biudžeto deficitui (išreikštam proc. nuo BVP) yra panašus kaip bendro keturių sričių 
poveikio atveju, t. y. įgyvendinimo metu grynoji prekybos pozicija prastėja, lyginant su 0 scenarijumi, o 
pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui – gerėja, lyginant su 0 scenarijumi. Taip pat Europos 
Komisijos finansinėmis injekcijomis bei padidėjusiomis investicijomis iš privataus finansavimo lėšų 
paskatintas ekonomikos augimas lemia, kad šiek padidėja biudžeto pajamos ir šiek tiek sumažėja 
biudžeto deficitas (išreikštas proc. nuo BVP), lyginant su 0 scenarijumi. 
 

 
Pav. 6. II scenarijaus poveikis grynajam prekybos perviršiui ir biudžeto deficitui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio 
ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
Pav. 7 rodo, kad ŪM administruojamos MTTP srities išlaidų poveikis darbo užmokesčio lygiui ir 
vartojimo kainų lygiui yra kuklus. Dėl neženkliai padidėjusios įtampos darbo rinkoje (t. y. dėl 
neženklaus nedarbo lygio sumažėjimo) darbo užmokesčio lygis padidėja apie 1,5 proc. aukščiausio 
poveikio metais, tačiau vėliau dėl didėjančio našumo poveikis sumažėja iki 0,6 proc. 
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Pav. 7. II scenarijaus poveikis kainų ir darbo užmokesčio lygiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir 
SFMIS duomenimis) 

 
Galiausiai, Pav. 8 rodo, kad ŪM administruojamos MTTP srities ES struktūrinės paramos skatinamasis 
poveikis (makro tęstinės naudos) labiausiai pasireiškia per MTTP bazės gerinimą, kadangi beveik 
visos išlaidos paramos verslui išlaidų kategorijoje nukreipiama MTTP veiklai remti. 
 

 
Pav. 8. II scenarijaus poveikis turimam fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTTP bazės lygiui (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 
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Priedas 14. Ex-post ir ex-ante (2007–2015 m.) VVA srities priemonių poveikio 
makroekonominiams rodikliams vertinimas 
 
III scenarijus. 2007–2015 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos VVA srityje poveikio vertinimas (ex-
post ir ex-ante) 

ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos VVA srityje makroekonominis poveikis yra 
pavaizduotas Pav. 1–Pav. 7. Pav. 1 rodo, kad išlaidos VVA srityje iš visų trijų šaltinių aukščiausią tašką 
pasiekia 2012 m., sudarydamos virš 0,75 proc. BVP. Vadinasi, didžiausio VVA srities projektų poveikio 
ekonomikai per dėl paklausos pusės sąlygojamus mechanizmus taip pat reikėtų tikėtis 2012 m. 
 

 
Pav. 1. Metinės finansinės injekcijos iš ES struktūrinės paramos ir kitų finansavimo šaltinių, III scenarijus (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos VVA srityje poveikis BVP lygiui (Pav. 2) yra daug 
mažesnis nei MTTP srities atveju. Turimą gamybos veiksnių lygį iš esmės gerina tik vienas VVA išlaidų 
elementas – verslo fizinės infrastuktūros išlaidų kategorijai priskiriamos išlaidos. VVA srities išlaidose 
tik nedidelė 20 proc. sudaranti dalis priskiriama žmogiškųjų išteklių išlaidų kategorijai, o paramos 
verslui išlaidų kategorijoje nėra MTTP elemento. Todėl VVA srityje dominuoja paklausos pusės 
sąlygotas einamasis poveikis, pasireiškiantis įgyvendinimo metu, o pasiūlos pusės sąlygojamos 
ilgesniojo laikotarpio tęstinės naudos yra labai nežymios. 
 

 
Pav. 2. III scenarijaus poveikis metiniam BVP lygiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Dėl ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos VVA srityje pasireiškia pereinamasis poveikis 
užimtumui, kurio aukščiausias taškas pasiekiamas 2012 m., kai sukuriama papildomi 12 tūkst. darbo 
vietų, lyginant su 0 scenarijumi. Visų keturių sričių poveikis užimtumui 2012 m. buvo lygus 34 tūkst. 
papildomų darbo vietų, tad daugiau nei trečdalis iš jų buvo sukurta dėl ŪM administruojamos ES 
struktūrinės paramos VVA srityje. Tačiau Pav. 3 ir Pav. 4 rodo, kad VVA srities poveikis užimtumui yra 
trumpalaikis, t. y. vėliau užimtumas grįžta į artimą nuliniam scenarijui užimtumo lygį. 
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Pav. 3. III scenarijaus poveikis užimtumui (proc.) ir nedarbo lygiui (proc. p.) (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio 
ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 

 
Pav. 4. III scenarijaus poveikis užimtųjų skaičiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos VVA srityje poveikio trumpalaikis pobūdis taip pat 
matomas Pav. 5, rodančiame, kad beveik nepasireiškia ilgalaikis poveikis nei namų ūkių vartojimui, nei 
bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui.  
 

 
Pav. 5. III scenarijaus poveikis namų ūkių vartojimui ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
Tas pats matoma žiūrint į poveikį grynajam prekybos perviršiui (eksporto ir importo skirtumui, 
išreikštam proc. nuo BVP) bei biudžeto deficitui (išreikštam proc. nuo BVP). Pav. 6 rodo, kad 
įgyvendinimo metu biudžeto deficitas sumažėja, tačiau nelieka ilgalaikio poveikio. Grynoji prekybos 
pozicija įgyvendinimo metu prastėja, o pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui atsiranda tik 
kuklus pagerėjimas, lyginant su 0 scenarijumi, kadangi pasireiškia tik ribotas pasiūlos pusės sąlygotas 
poveikis produkcijos apimčių ir našumo augimui. 
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Pav. 6. III scenarijaus poveikis grynajam prekybos perviršiui ir biudžeto deficitui (sudaryta vertintojų remiantis 
Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
Įgyvendinimo metu pasireiškia įprastas poveikis darbo užmokesčio lygiui ir vartojimo kainų lygiui 
(Pav. 7), tačiau šis poveikis yra nedidelis ir greitai baigiasi po 2015 m. 
 

 
Pav. 7. III scenarijaus poveikis kainų ir darbo užmokesčio lygiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir 
SFMIS duomenimis) 

 
Galiausiai, Pav. 8 rodo, kad ŪM administruojamos VVA srities ES struktūrinės paramos skatinamasis 
poveikis (makro tęstinės naudos) labiausiai pasireiškia per nežymų turimo infrastruktūros (įskaitant 
verslo infrastruktūrą) lygio padidėjimą, kuris sudaro 1,2 proc., lyginant su 0 scenarijumi. Daug 
mažesnis yra turimo žmogiškųjų išteklių lygio padidėjimas, aukščiausiame taške sudarantis apie 0,4 
proc., lyginant su 0 scenarijumi, bei visai nėra pokyčių turimame MTTP bazės lygyje. 
 

 
Pav. 8. III scenarijaus poveikis turimam fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTTP bazės lygiui (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 
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Priedas 15. Ex-post ir ex-ante (2007–2015 m.) turizmo srities priemonių poveikio 
makroekonominiams rodikliams vertinimas 
 
IV scenarijus. 2007–2015 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos turizmo srityje poveikio 
vertinimas (ex-post ir ex-ante). 
ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos turizmo srityje makroekonominis poveikis yra 
pavaizduotas Pav. 1–Pav. 8. Pav. 1 rodo, kad išlaidos turizmo srityje iš visų trijų šaltinių aukščiausią 
tašką pasiekia 2012 m., sudarydamos apie 0.38 proc. BVP, ir iš esmės baigiasi 2014 m.  
 

 
Pav. 1. Metinės finansinės injekcijos iš ES struktūrinės paramos ir kitų finansavimo šaltinių, IV scenarijus (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos turizmo srityje poveikis BVP lygiui (Pav. 2) yra 
palyginti mažas, aukščiausiame taške pasiekiantis 0,5 proc. BVP (lyginant su 0 scenarijumi), bei 
turintis tik 0,1 proc. BVP sudarantį išliekantį poveikį ilgesniuoju laikotarpiu. 
 

 
Pav. 2. IV scenarijaus poveikis metiniam BVP lygiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Pav. 3 ir Pav. 4 rodo ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos turizmo srityje poveikį užimtumui 
ir nedarbo lygiui. Dėl ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos turizmo srityje 2012 m. 
sukuriamos papildomai 5,8 tūkst. darbo vietų, tačiau ilguoju laikotarpiu išlieka tik labai nežymus 
poveikis. Kadangi turizmo srities investicijos pagerina tik turimą fizinės infrastruktūros lygį ir neturi 
poveikio nei turimam žmogiškųjų išteklių lygiui, nei MTTP bazės lygiui, yra tikėtina tik neženkli 
ilgalaikė pasiūlos pusės sąlygota nauda. 
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Pav. 3. IV scenarijaus poveikis užimtumui (proc.) ir nedarbo lygiui (proc. p.) (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio 
ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 

 
Pav. 4. IV scenarijaus poveikis užimtųjų skaičiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Pav. 5 vaizduoja įprastą poveikį namų ūkių vartojimui ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui, o 
Pav. 6 – įprastą poveikį grynajam prekybos perviršiui (eksporto ir importo skirtumui, išreikštam proc. 
nuo BVP) bei biudžeto deficitui (išreikštam proc. nuo BVP). Išlaidų piko metais, t. y. 2012 m., bendrojo 
pagrindinio kapitalo formavimas išauga beveik 2,5 proc., o vartojimas – apie 0,5 proc., lyginant su 
0 scenarijumi, tačiau poveikis neišlieka ilgesniu laikotarpiu. Grynoji prekybos pozicija įgyvendinimo 
metu neženkliai prastėja, o biudžeto deficitas sumažėja, lyginant su 0 scenarijumi. 
 

 
Pav. 5. IV scenarijaus poveikis namų ūkių vartojimui ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 
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Pav. 6. IV scenarijaus poveikis grynajam prekybos perviršiui ir biudžeto deficitui (sudaryta vertintojų remiantis 
Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
Pav. 7 rodo, kad ŪM administruojama ES struktūrinė parama turizmo srityje turi nežymų poveikį 
vartojimo kainų lygio ir darbo užmokesčio lygio augimui, lyginant su 0 scenarijumi, tačiau šis poveikis 
baigiasi po 2015 m. 
 

 
Pav. 7. IV scenarijaus poveikis kainų ir darbo užmokesčio lygiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir 
SFMIS duomenimis) 

 
Galiausiai, Pav. 8 rodo, kad ŪM administruojama ES struktūrinė parama turizmo srityje padidina tik 
turimą fizinės infrastruktūros lygį (padidėjimas sudaro apie 1,3 proc., lyginant su 0 scenarijumi). 
 

 
Pav. 8. IV scenarijaus poveikis turimam fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTTP bazės lygiui (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 
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Priedas 16. Ex-post ir ex-ante (2007–2015 m.) energetikos srities priemonių poveikio 
makroekonominiams rodikliams vertinimas 
 
V scenarijus. 2007–2015 m. ŪM administruojamos ES struktūrinės paramos energetikos srityje poveikio 
vertinimas (ex-post ir ex-ante) 
Paskutinė vertinta ŪM administruojama sritis – energetika. ŪM administruojamos ES struktūrinės 
paramos energetikos srityje makroekonominis poveikis yra pavaizduotas Pav. 1–Pav. 8. Iš esmės visos 
šios srities išlaidos yra nukreiptos į fizinę infrastruktūrą. Pav. 1 rodo, kad turimas fizinės 
infrastruktūros lygis padidėja 4 proc., lyginant su 0 scenarijumi. Šiam padidėjimui priskirtina visa 
ilgesniuoju laikotarpiu pasiūlos pusės sąlygota nauda, kadangi ŪM administruojama ES struktūrinė 
parama energetikos srityje nedidina turimo žmogiškųjų išteklių lygio bei turimo MTTP bazės lygio. 
 

 
Pav. 1. Metinės finansinės injekcijos iš ES struktūrinės paramos ir kitų finansavimo šaltinių, V scenarijus (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
Pav. 2 rodo, kad poveikis BVP lygiui sparčiai auga ir pasiekia aukščiausią tašką 2012–2013 m., 
sudarydamas 0,9 proc., lyginant su 0 scenarijumi. Ilguoju laikotarpiu išlieka apie 0,3 proc. poveikis, 
lyginant su 0 scenarijumi. 
 

 
Pav. 2. V scenarijaus poveikis metiniam BVP lygiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Pav. 3 rodo aukštą poveikį užimtumui. Užimtųjų skaičiaus prieaugis aukščiausiąjį tašką pasiekia 
2012 m., kai sudaro beveik 10 tūkst., lyginant su 0 scenarijumi. Prisimenant, kad ES struktūrinė 
parama VVA srityje 2012 m. sukūrė papildomus 12 tūkst. darbo vietų, matome, kad dėl paramos šiose 
dviejose srityse 2012 m., t. y. piko metais buvo sukurta beveik 22 tūkst. darbo vietų, lyginant su 0 
scenarijumi. Tačiau ilgalaikis užimtųjų skaičiaus padidėjimas dėl paramos energetikos sektoriuje 
turėtų sudaryti tik 1,5 tūkst., lyginant su 0 scenarijumi. Toks trumpalaikis darbo vietų kūrimo pobūdis 
yra sąlygotas fakto, kad parama energetikos srityje iš esmės nukreipiama į statybos ir montavimo 
darbus, o energetikos sektorius yra daugiausia orientuotas į vidaus ekonomiką (t. y. tarptautinės 
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prekybos požiūriu priklauso neprekinėms paslaugoms), todėl parama energetikos srityje sukuria tik 
labai ribotą produkcijos ir eksporto augimo potencialą lyginant su parama MTTP ar turizmo srityse. 
 

 
Pav. 3. V scenarijaus poveikis užimtumui (proc.) ir nedarbo lygiui (proc. p.) (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio 
ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 

 
Pav. 4. V scenarijaus poveikis užimtųjų skaičiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Pav. 5 vaizduoja įprastą poveikį namų ūkių vartojimui ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui, o 
Pav. 6 – įprastą poveikį grynajam prekybos perviršiui (eksporto ir importo skirtumui, išreikštam proc. 
nuo BVP) bei biudžeto deficitui (išreikštam proc. nuo BVP). Išlaidų piko metais, t. y. 2012 m., bendrojo 
pagrindinio kapitalo formavimas išauga beveik 4 proc., o vartojimas – apie 1 proc., lyginant su 0 
scenarijumi. Ilgesniu laikotarpiu išlieka tik labai nežymus poveikis. Grynoji prekybos pozicija 
įgyvendinimo metu nežymiai prastėja (0,35 procentinio punkto, lyginant su 0 scenarijumi), tačiau 
ilgesniu laikotarpiu pagerėja apie 0,1 procentinio punkto, lyginant su 0 scenarijumi. Biudžeto deficitas 
sumažėja, lyginant su 0 scenarijumi. 
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Pav. 5. V scenarijaus poveikis namų ūkių vartojimui ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 

 
Pav. 6. V scenarijaus poveikis grynajam prekybos perviršiui ir biudžeto deficitui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio 
ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
Pav. 7 rodo, kad ŪM administruojama ES struktūrinė parama energetikos srityje turi nežymų poveikį 
vartojimo kainų lygio ir darbo užmokesčio lygio augimui, lyginant su 0 scenarijumi, tačiau šis poveikis 
baigiasi po 2015 m. 
 

 
Pav. 7. V scenarijaus poveikis kainų ir darbo užmokesčio lygiui (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir 
SFMIS duomenimis) 

 
Galiausiai, Pav. 8 rodo, kad ŪM administruojama ES struktūrinė parama energetikos srityje padidina 
tik turimą fizinės infrastruktūros lygį (padidėjimas sudaro apie 4 proc. lyginant su 0 scenarijumi). 
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Pav. 8. V scenarijaus poveikis turimam fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTTP bazės lygiui (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 
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Priedas 17. II-V scenarijų poveikis apdirbamosios gamybos bei ją apimančių šešių HERLIT-16 
sektorių BPV 
 
Pav. 1 rodo MTTP srityje įgyvendinamų projektų poveikį apdirbamosios gamybos sektorių BPV, 
lyginant su 0 scenarijumi. Paveiksle vaizduojamos kreivės parodo, kiek procentų išauga konkretaus 
sektoriaus BPV dėl MTTP srities projektų įgyvendinimo. Pavyzdžiui, Pav. 1 rodo, kad dėl MTTP srityje 
įgyvendinamų projektų poveikio maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos veiklos (FD) BPV 
2013 m. yra 0,9 proc. didesnė nei būtų buvusi, jei projektai nebūtų buvę įgyvendinami. 
Matyti, kad maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos veiklos sektoriaus elgsena skiriasi nuo kitų 
penkių apdirbamosios gamybos sektorių elgsenos, kadangi šis sektorius reaguoja į paklausos pusės 
sąlygotą ES struktūrinės paramos poveikį ankstyvaisiais veiksmų programų įgyvendinimo metais. 
Pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui šio sektoriaus elgsena supanašėja su kitų sektorių 
elgsena. Tą galima paaiškinti tuo, kad maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos veiklos sektorius 
vienintelis yra ženkliai veikiamas vidaus paklausos, o kiti sektoriai yra labiausiai priklausomi nuo 
išorinės paklausos. 
Taip pat nuo kitų apdirbamosios gamybos sektorių elgsenos šiek tiek skiriasi ir tekstilės gaminių 
gamybos veiklos (TX) elgsena. Apskritai, tai smunkantis sektorius, kurio veikla iš labiau pažengusių 
ekonomikų perkeliama į labai mažus atlyginimus turinčias ekonomikas Azijoje ir Afrikoje. MTTP 
srities projektų įgyvendinimas TX veiklos BVP turi labai nežymų ilgalaikį poveikį ir netgi neigiamą 
projektų įgyvendinimo metu pasireiškiantį poveikį. Tokį smukimą projektų įgyvenimo metu lemia 
neženklus tarptautinio konkurencingumo sumažėjimas, kurį sukels per paklausos pusę pasireikšiąs ES 
struktūrinės paramos poveikis, padidinsiantis įtampą darbo rinkoje ir pakelsiantis darbo užmokesčio 
lygį. 
 

 
Pav. 1. II scenarijaus poveikis apdirbamosios gamybos bei ją apimančių šešių HERLIT-16 sektorių BPV (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
Pav. 2 rodo, kad VVA srityje įgyvendinamų projektų poveikį apdirbamosios gamybos sektorių BPV, 
lyginant su 0 scenarijumi. Kaip ir MTTP srities projektų poveikio atveju, VVA srities projektų 
įgyvendinimas didžiausią einamąjį poveikį turi maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos veiklos 
(FD) BPV. Tuo tarpu didžiausias ilgalaikis poveikis pasireiškia aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų 
technologijų veikloje. Kitaip nei MTTP srities projektų atveju, VVA srities projektų įgyvendinimas 
neturi daug mažesnį ilgalaikį poveikį FD sektoriui. Tai aiškintina tęstinėmis naudų elastingumo 
parametrų reikšmėmis, atitinkančiomis VVA srityje keliamais modernizavimo tikslais.  
Taip pat matyti, kad VVA srities projektų įgyvendinimas visiems sektoriams, išskyrus FD, turi neigiamą 
poveikį. Tai aiškintina neženkliu tarptautinio konkurencingumo sumažėjimu, pasireiškiančiu projektų 
įgyvendinimo metu. Tuo tarpu pasibaigus projektų įgyvendinimui išlieka kad ir neženklus, bet 
ilgalaikis apdirbamosios gamybos sektorių BPV lygio padidėjimas, sąlygotas pagerintos verslo fizinės 
infrastruktūros. 
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Pav. 2. III scenarijaus poveikis apdirbamosios gamybos bei ją apimančių šešių HERLIT-16 sektorių BPV (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
Pav. 3 rodo Turizmo srityje įgyvendinamų projektų poveikį apdirbamosios gamybos sektorių BPV, 
lyginant su 0 scenarijumi. Projektų įgyvendinimo metu pasireiškiantys paklausos pusės efektai lemia 
BPV padidėjimą maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos veikloje (FD), o neženklus ilgalaikis 
poveikis taip pat išlieka ir vartojimo prekių gamybos veikloje (CG), kuri, kaip ir FD veikla, gamina 
turistų paklausą turinčią produkciją. 
 

 
 
Pav. 3. IV scenarijaus poveikis apdirbamosios gamybos bei ją apimančių šešių HERLIT-16 sektorių BPV (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 

 
Pav. 4 rodo Energetikos srityje įgyvendinamų projektų poveikį apdirbamosios gamybos sektorių BPV, 
lyginant su 0 scenarijumi. Energetikos srities projektų įgyvendinimas taip pat didžiausią einamąjį 
poveikį turi maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos veiklos (FD) BPV, tuo tarpu ženklesnis 
ilgalaikis poveikis taip pat pasireiškia vartojimo prekių gamybos veikloje (CG), gamybos prekių 
gamybos veikloje (KG) ir metalų ir metalo gaminių gamybos veikoje (MT). Tai aiškintina tuo, kad visi 
šie sektoriai yra labiau imlūs energijai ir todėl Energetikos srityje atliekami modernizavimo darbai 
suteikia šiems sektoriams didžiausias tęstines naudas. 
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Pav. 4. V scenarijaus poveikis apdirbamosios gamybos bei ją apimančių šešių HERLIT-16 sektorių BPV (sudaryta 
vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS duomenimis) 
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Priedas 18. II-V scenarijų poveikis paslaugų sektorių BPV 
 
Pav. 1 rodo MTTP srityje įgyvendinamų projektų poveikį paslaugų sektorių BPV, lyginant su 
0 scenarijumi. Paveiksle vaizduojamos kreivės parodo, kiek procentų išauga konkretaus sektoriaus 
BPV dėl MTTP srities projektų įgyvendinimo. ES struktūrinės paramos poveikis rinkos paslaugų 
sektoriams skiriasi nuo poveikio apdirbamosios gamybos sektoriams. Apdirbamosios gamybos 
sektoriams buvo būdingas nežymus einamasis poveikis veiksmų programų įgyvenimo metu 
(pirmaisiais metais tikėtinas net smukimas), tuo tarpu rinkos paslaugų sektorių atveju veiksmų 
programų įgyvendinimo metais modeliuojamas paklausos pusės sąlygojamas augimas. ŪM 
administruojama ES struktūrinė parama MTTP srityje taip pat iššaukia ilgalaikį produkcijos apimčių ir 
našumo prieaugį pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui. Tai aiškintina tuo, kad MTTP srityje 
investuojama į turimo gamybos veiksnių lygio gerinimą. 
 

 
Pav. 1. II scenarijaus poveikis paslaugų sektorių BPV (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Pav. 2 rodo VVA srityje įgyvendinamų projektų poveikį paslaugų sektorių BPV, lyginant su 
0 scenarijumi. Kitaip nei MTTP srities projektų atveju, VVA srityje įgyvendinami projektai iš esmės 
neturi ilgalaikio poveikio paslaugų sektorių produkcijos apimtims ir našumui.  
 

 
Pav. 2. III scenarijaus poveikis paslaugų sektorių BPV (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Pav. 3 rodo Turizmo srityje įgyvendinamų projektų poveikį paslaugų sektorių BPV, lyginant su 
0 scenarijumi. Kaip ir kitose srityse įgyvendinamų projektų atveju, Turizmo srities projektų 
įgyvendinimas iššaukia paklausos pusės sąlygojamą paslaugų sektorių BPV augimą. Tačiau per 
pasiūlos pusę pasireiškiantis poveikis yra nežymus. 
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Pav. 3. IV scenarijaus poveikis paslaugų sektorių BPV (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Pav. 4 rodo Energetikos srityje įgyvendinamų projektų poveikį paslaugų sektorių BPV, lyginant su 
0 scenarijumi. Be aukšto Energetikos srityje įgyvendinamų projektų sukelto paklausos pusės poveikio 
taip pat stebimas ir ilgalaikis paslaugų sektorių produkcijos apimčių ir našumo prieaugis pasibaigus 
veiksmų programų įgyvendinimui. Tai aiškintina tuo, kad iš esmės visos Energetikos srities projektų 
lėšos investuojamos į turimo gamybos veiksnių lygio gerinimą. 
 

 
Pav. 4. V scenarijaus poveikis paslaugų sektorių BPV (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 
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Priedas 19. II-V scenarijų poveikis likusių sektorių BPV 
 
Pav. 1 rodo MTTP srityje įgyvendinamų projektų poveikį likusių industrinių sektorių (statyba, kasyba 
ir karjerų eksploatavimas, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veikla) BPV, lyginant su 
0 scenarijumi. ES struktūrinės paramos poveikis šiems sektoriams panašus į poveikį rinkos paslaugų 
sektoriams, t. y. veiksmų programų įgyvendinimo metais modeliuojamas paklausos pusės sąlygojamas 
augimas.  

 
Pav. 1. II scenarijaus poveikis likusių sektorių BPV (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Pav. 2 rodo VVA srityje įgyvendinamų projektų poveikį likusių industrinių sektorių BPV, lyginant su 
0 scenarijumi. Veiksmų programų įgyvendinimo metais paklausos pusės sąlygojamas augimas daug 
ženkliau pasireiškia statybos (BC) bei kasybos karjerų eksploatavimo (MQ) sektoriuose, kadangi 
tokios priemonės kaip INVEST LT ar ASISTENTAS-2 padidina paklausą šių sektorių produkcijai. 
 

 
Pav. 2. III scenarijaus poveikis likusių sektorių BPV (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Pav. 3 rodo Turizmo srityje įgyvendinamų projektų poveikį likusių industrinių sektorių BPV, lyginant 
su 0 scenarijumi. Daugiafunkcinių sporto ir pramogų objektų bei kitų turizmo objektų statyba ar 
rekonstrukcija padidina paklausą statybos (BC) bei kasybos ir karjerų eksploatavimo (MQ) sektorių 
produkcijai projektų įgyvenimo metu, tačiau pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui ilgalaikio 
poveikio iš esmės nelieka. 
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Pav. 3. IV scenarijaus poveikis likusių sektorių BPV (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 

 
Pav. 4 rodo Energetikos srityje įgyvendinamų projektų poveikį likusių industrinių sektorių BPV, 
lyginant su 0 scenarijumi. Energetikos srities projektų įgyvendinimas padidina paklausą statybos (BC) 
bei kasybos ir karjerų eksploatavimo (MQ) sektorių produkcijai. Veiksmų programų įgyvendinimo 
metu taip pat išauga ir elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos sektoriaus (EN) BPV, 
kadangi statybos bei susiję darbai reikalauja energijos. Energetikos srityje įgyvendinami projektai 
elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos sektoriui (EN) taip pat turi kiek didesnį 
ilgalaikį poveikį, t. y. dėl atliktų investicijų išauga šio sektoriaus našumas ir produkcijos apimtys. 
 

 
Pav. 4. V scenarijaus poveikis likusių sektorių BPV (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio ministerijos ir SFMIS 
duomenimis) 
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Priedas 20. ES struktūrinės paramos įtaka Lyderis LT projektų vykdytojų sprendimui dėl 
projekto įgyvendinimo 
 

 
Pav. 1. ES struktūrinės paramos įtaka Lyderis LT projektų vykdytojų sprendimui dėl projekto įgyvendinimo 
(parengta vertintojų pagal Lyderis LT projektų vykdytojų apklausos duomenis) 
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Priedas 21. Keliamų reikalavimų įtaka Lyderis LT projektų vykdytojų pradiniam sumanymui 
 

 
Pav. 1. Keliamų reikalavimų įtaka Lyderis LT projektų vykdytojų pradiniam sumanymui (parengta vertintojų pagal 
Lyderis LT projektų vykdytojų apklausos duomenis) 
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Jei projekto sumanymas nebuvo išimtinai siejamas su ES struktūrine parama, ar teko 
keisti pradinį sumanymą siekiant geriau atitikti remiamiems projektams keliamus 

reikalavimus?
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Priedas 22. Pradėtos naudoti iš projekto lėšų įsigytos įrangos poveikis apyvartai 
 

 
Pav. 1. Pradėtos naudoti iš projekto lėšų įsigytos įrangos poveikis apyvartai (parengta vertintojų pagal Lyderis LT 
projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenis bei UAB „Creditreform Lietuva“ pateiktus 
įmonių apyvartos duomenis) 
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Priedas 23. Lyderis LT tiriamosios ir kontrolinės grupių apyvartos kitimo tempo skirtumai 
 

 
Pav. 1. Lyderis LT tiriamosios ir kontrolinės grupių apyvartos kitimo tempo skirtumai (parengta vertintojų pagal 
Lyderis LT projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenis bei UAB „Creditreform Lietuva“ 
pateiktus įmonių apyvartos duomenis) 
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Priedas 24. Pradėtos naudoti iš Lyderis LT projekto lėšų įsigytos įrangos poveikis eksportui 
 

 
Pav. 1. Pradėtos naudoti iš projekto lėšų įsigytos įrangos poveikis eksportui (parengta vertintojų pagal Lyderis LT 
projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenis) 

  

100%
98%

125%

151%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

2008 2009 2010 2011

Ek
sp

o
rt

as
, 

p
ro

c.
 n

u
o

 2
0

0
8

 m
. l

yg
io

Paramos negavo

Pirmuosius įrenginius pradėjo naudoti 2009 
m. ar anksčiau

Pirmuosius įrenginius pradėjo naudoti 2010-
2011 m.

Įrenginių dar nepradėjo naudoti



 

163 

 

Priedas 25. Naujų produktų pavyzdžių pateikimas į rinką (Lyderis LT) 
 

 
Pav. 1. Naujų produktų pavyzdžių pateikimas į rinką (parengta vertintojų pagal Lyderis LT projektų vykdytojų 
apklausos duomenis) 

 

 
Pav. 2. Naujų produktų pavyzdžių pateikimas į rinką (parengta vertintojų pagal Lyderis LT paramos negavusių 
pareiškėjų apklausos duomenis) 
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Priedas 26. ES struktūrinės paramos įtaka Intelektas LT / Intelektas LT + projektų vykdytojų 
sprendimui dėl projekto įgyvendinimo 
 

 
Pav. 1. ES struktūrinės paramos įtaka Intelektas LT / Intelektas LT + projektų vykdytojų sprendimui dėl projekto 
įgyvendinimo (parengta vertintojų pagal Intelektas LT / Intelektas LT + projektų vykdytojų apklausos duomenis) 
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Priedas 27. Keliamų reikalavimų įtaka Intelektas LT / Intelektas LT + projektų vykdytojų 
pradiniam sumanymui 
 

2.8%
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Projekto sumanymas buvo išimtinai siejamas su ES parama, todėl 
buvo rengiamas pagal keliamus reikalavimus

Jei projekto sumanymas nebuvo išimtinai siejamas su ES struktūrine parama, ar teko 
keisti pradinį sumanymą siekiant geriau atitikti remiamiems projektams keliamus 

reikalavimus?

Pav. 1. Keliamų reikalavimų įtaka Intelektas LT / Intelektas LT + projektų vykdytojų pradiniam sumanymui 
(parengta vertintojų pagal Intelektas LT / Intelektas LT + projektų vykdytojų apklausos duomenis) 
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Priedas 28. Intelektas LT / Intelektas LT + tiriamosios ir kontrolinės grupių apyvartos kitimo 
tempo skirtumai 
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Pav. 1. Intelektas LT / Intelektas LT + tiriamosios ir kontrolinės grupių apyvartos kitimo tempo skirtumai (parengta 
vertintojų pagal Intelektas LT / Intelektas LT + projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos 
duomenis bei UAB „Creditreform Lietuva“ pateiktus įmonių apyvartos duomenis) 

 
Pastaba. Paramos negavusių anketas grąžinusių pareiškėjų grupės rezultatai dėl mažo grupės narių 
skaičiaus gali būti nulemti atsitiktinumų ir pateikti tik informacijai 
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Priedas 29. Ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietų pokytis nuo projekto 
įgyvendinimo pradžios (Intelektas LT / Intelektas LT +) 
 

 
Pav. 1. Ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietų pokytis nuo projekto įgyvendinimo pradžios 
(kontrolinės grupės atveju – per pastaruosius 3 metus) (parengta vertintojų pagal Intelektas LT / Intelektas LT + 
projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenis) 
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Priedas 30. Gaminių, paslaugų ar procesų prototipų (koncepcijų) kūrimas nuo projekto 
įgyvendinimo pradžios (Intelektas LT) 
 

 
Pav. 1. Gaminių, paslaugų ar procesų prototipų (koncepcijų) kūrimas nuo projekto įgyvendinimo pradžios 
(kontrolinės grupės atveju – per pastaruosius 3 metus) (parengta vertintojų pagal Intelektas LT projektų vykdytojų 
ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenis) 
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Priedas 31. Patentinių paraiškų Europos patentų biurui ir (ar) Pasaulinei intelektinės 
nuosavybės organizacijai teikimas nuo projekto įgyvendinimo pradžios (Intelektas LT) 
 

 
Pav. 1. Patentinių paraiškų Europos patentų biurui ir (ar) Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai teikimas 
nuo projekto įgyvendinimo pradžios (kontrolinės grupės atveju – per pastaruosius 3 metus) (parengta vertintojų 
pagal Intelektas LT projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenis) 
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Priedas 32. Dizaino registravimo paraiškų teikimas nuo projekto įgyvendinimo pradžios 
(Intelektas LT) 
 

 
Pav. 1. Dizaino registravimo paraiškų teikimas nuo projekto įgyvendinimo pradžios (kontrolinės grupės atveju – per 
pastaruosius 3 metus) (parengta vertintojų pagal Intelektas LT projektų vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų 
apklausos duomenis) 
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Priedas 33. Naujų gaminių, paslaugų ar procesų pateikimas į rinką nuo projekto įgyvendinimo 
pradžios (Intelektas LT) 
 

 
Pav. 1. Naujų gaminių, paslaugų ar procesų pateikimas į rinką nuo projekto įgyvendinimo pradžios (kontrolinės 
grupės atveju – per pastaruosius 3 metus) (parengta vertintojų pagal Intelektas LT projektų vykdytojų ir paramos 
negavusių pareiškėjų apklausos duomenis) 
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Priedas 34. MTTP darbų mokslo tyrimų įstaigose ir (ar) aukštosiose mokyklose užsakymas nuo 
projekto įgyvendinimo pradžios (Intelektas LT) 
 

 
Pav. 1. MTTP darbų mokslo tyrimų įstaigose ir (ar) aukštosiose mokyklose užsakymas nuo projekto įgyvendinimo 
pradžios (kontrolinės grupės atveju – per pastaruosius 3 metus) (parengta vertintojų pagal Intelektas LT projektų 
vykdytojų ir paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenis) 
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Priedas 35. Respondentų įmonių MTTP veiklos išlaidų didėjimas nuo projekto įgyvendinimo 
pradžios (kontrolinės grupės atveju – per pastaruosius 3 metus) (Intelektas LT +) 
 

 
Pav. 1. Respondentų įmonių MTTP veiklos išlaidų didėjimas nuo projekto įgyvendinimo pradžios (kontrolinės 
grupės atveju – per pastaruosius 3 metus) (parengta vertintojų pagal Intelektas LT + projektų vykdytojų ir paramos 
negavusių pareiškėjų apklausos duomenis) 
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Priedas 36. Krizės poveikis respondentų įmonėms 
 

 
Pav. 1. Krizės poveikis respondentų įmonėms (parengta vertintojų pagal Lyderis LT ir Intelektas LT (LT +) projektų 
vykdytojų bei paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenis) 
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Priedas 37. ES struktūrinės paramos finansuojamų projektų poveikis krizės padarinių 
mažinimui 
 

 
Pav. 1. ES struktūrinės paramos finansuojamų projektų poveikis krizės padarinių mažinimui (parengta vertintojų 
pagal Lyderis LT ir Intelektas LT (LT +) projektų vykdytojų bei paramos negavusių pareiškėjų apklausos duomenis) 
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Priedas 38. Finansavimo injekcijos (proc. nuo BVP) faktinio ir pirminio scenarijų atveju 
 
Lentelė 1. Metinės finansavimo injekcijos (proc. nuo BVP) faktinio ir pirminio scenarijų atveju (žymėjimas lentelėje 
atitinka žymėjimą modelyje) 

 
Faktinis 

scenarijus (SCF1) 
Pirminis 

scenarijus (SCF0) 
dif(SCF1-

SCF0) 
Metai GECSFRAP     Run2 GECSFRAP     Run2  

2006 0.00 0.00 0.00 

2007 0.00 0.00 0.00 

2008 0.00 0.01 0.00 

2009 0.41 0.35 0.06 

2010 0.99 0.85 0.14 

2011 1.14 1.13 0.02 

2012 1.41 1.41 0.00 

2013 0.91 0.93 -0.02 

2014 0.21 0.20 0.02 

2015 0.19 0.09 0.10 

2016 0.00 0.00 0.00 

2017 0.00 0.00 0.00 

2018 0.00 0.00 0.00 

2019 0.00 0.00 0.00 

2020 0.00 0.00 0.00 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 modelio simuliacijomis 
 

Lentelė 2. Akumuliuotos metinės finansavimo injekcijos (proc. nuo BVP) faktinio ir pirminio scenarijų atveju 
(žymėjimas lentelėje atitinka žymėjimą modelyje) 

 
Faktinis 

scenarijus (SCF1) 
Pirminis 

scenarijus (SCF0) 
dif(SCF1-

SCF0) 
Metai CumSFP CumSFP  

2006 0.00 0.00 0.00 

2007 0.00 0.00 0.00 

2008 0.00 0.01 0.00 

2009 0.42 0.35 0.06 

2010 1.40 1.20 0.20 

2011 2.55 2.33 0.22 

2012 3.95 3.74 0.22 

2013 4.86 4.66 0.20 

2014 5.07 4.86 0.21 

2015 5.26 4.95 0.31 

2016 5.26 4.95 0.31 

2017 5.26 4.95 0.31 

2018 5.26 4.95 0.31 

2019 5.26 4.95 0.31 

2020 5.26 4.95 0.31 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 modelio simuliacijomis 
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Priedas 39. Poveikis akumuliuotam BVP lygiui faktinio ir pirminio scenarijų atveju 
 
Lentelė 1. Poveikis akumuliuotam BVP lygiui faktinio ir pirminio scenarijų atveju (žymėjimas lentelėje atitinka 
žymėjimą modelyje) 

 Faktinis 
scenarijus (SCF1) 

Pirminis 
scenarijus (SCF0) 

dif(SCF1-SCF0) 

Metai CumGDP CumGDP  

2006 0.00 0.00 0.00 

2007 0.00 0.00 0.00 

2008 0.01 0.01 0.00 

2009 0.45 0.39 0.05 

2010 1.60 1.40 0.20 

2011 3.23 3.01 0.22 

2012 5.42 5.24 0.18 

2013 7.26 7.17 0.09 

2014 8.33 8.28 0.05 

2015 9.25 9.13 0.12 

2016 9.89 9.79 0.10 

2017 10.46 10.39 0.07 

2018 11.00 10.96 0.04 

2019 11.53 11.52 0.00 

2020 12.05 12.08 -0.03 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 modelio simuliacijomis 
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Priedas 40. Pirminio ir faktinio scenarijų ekonominės naudos vertinimas (sudėtiniai daugikliai 
„CumMultT“) 
 

 
Pav. 41. Pirminio ir faktinio scenarijų sudėtiniai daugikliai „CumMultT“ (sudaryta vertintojų remiantis Ūkio 
ministerijos ir SFMIS duomenimis bei modeliavimo rezultatais) 
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Priedas 41. Poveikis nedarbo lygiui faktinio ir pirminio scenarijų atveju 
 
Lentelė 1. Poveikis nedarbo lygiui faktinio ir pirminio scenarijų atveju (žymėjimas lentelėje atitinka žymėjimą 
modelyje) 

 Faktinis 
scenarijus (SCF1) 

Pirminis 
scenarijus (SCF0) 

dif(SCF1-SCF0) 

Metai UR     Run2-Run1  UR     Run2-Run1   

2006 0.00 0.00 0.00 

2007 0.00 0.00 0.00 

2008 0.00 -0.01 0.00 

2009 -0.37 -0.31 -0.05 

2010 -0.88 -0.76 -0.12 

2011 -1.14 -1.12 -0.02 

2012 -1.51 -1.53 0.02 

2013 -1.15 -1.20 0.05 

2014 -0.51 -0.52 0.01 

2015 -0.42 -0.35 -0.08 

2016 -0.21 -0.22 0.01 

2017 -0.18 -0.20 0.01 

2018 -0.17 -0.19 0.02 

2019 -0.18 -0.20 0.02 

2020 -0.19 -0.21 0.02 

Šaltinis: sudaryta vertintojų remiantis HERLIT-16 modelio simuliacijomis 
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