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Santrumpų sąrašas 

 

BPD – 2004–2006 m. Lietuvos bendrasis programavimo dokumentas 

BVP – bendrasis vidaus produktas 

EAVP – Ekonomikos augimo veiksmų programa 

EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

EIF – Europos investicijų fondas 

EK – Europos Komisija 

ES – Europos Sąjunga 

EURIBOR – (angl. Euro Interbank Offered Rate) vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų 
normos eurams 

EUROSTAT – Europos Sąjungos statistikos tarnyba 

EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

GEM – Globalaus verslumo stebėjimo tyrimas (The Global Entrepreneurship Monitor – GEM) 

INVEGA – UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ 

JEREMIE – (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) Europos Komisijos kartu 
su Europos investicijų fondu parengta iniciatyva 

KŪB – komanditinė ūkinė bendrija 

LEZ – laisvoji ekonominė zona 

LR – Lietuvos Respublika 

LVPA – Lietuvos verslo paramos agentūra 

MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra 

PFSA – projektų finansavimo sąlygų aprašas 

SADM – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

SFMIS – Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros 
sistema 

Sodra – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 

SSV – smulkus ir vidutinis verslas 

SSVP – Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 
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VILIBOR – (angl. Vilnius Interbank Offered Rate) vidutinės tarpbankinės palūkanų normos litams 

ŽIPVP – Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 
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Įvadas 
 

Vadovaujantis 2013 m. rugsėjo 6 d. įsigaliojusia Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir UAB „BGI 
Consulting“ pasirašyta sutartimi, atliktas Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam 
ir vidutiniam verslui vertinimas. Atliktu vertinimu siekiama tobulinti ES struktūrinės paramos SVV 
panaudojimą, įvertinant SVV skirtas Ūkio ministerijos administruojamas 2007–2013 metų subsidijų ir 
finansų inžinerijos priemones. Vertinimo rekomendacijos padeda pasirengti 2014–2020 metų 
paramos SVV priemonių planavimui. 

Vertinime naudojami įvairūs kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai, iš kurių savo sudėtingumu ir 
pridėtine verte išsiskiria kontrafaktinis poveikio vertinimas. Šis metodas, statistiniais ir 
ekonometriniais būdais palyginus dvi panašias įmonių imtis, iš kurių viena buvo paveikta 
intervencijos, o kita ne, leidžia daryti išvadas apie intervencijos poveikį. Kontrafaktinio poveikio 
vertinimo metodo taikymą pastaruoju metu ypatingai rekomenduoja Europos Komisija. 

Už geranorišką bendradarbiavimą teikiant informaciją ir duomenis, vertintojai dėkoja Ūkio 
ministerijai, Invegai, Europos Investicijų Fondui, Creditinfo. Vertintojai taip pat dėkoja interviu 
respondentams, kurie susitikimų metu pasidalino turima informacija ir pateikė vertingų įžvalgų 
(respondentų sąrašas pateikiamas priede). 

Vertinimo ataskaitą redagavo lietuvių kalbos redaktorė Daina Julija Lyderienė. 

 

 

 

Detalesnės informacijos apie vertinimą prašome kreiptis į BGI Consulting ekonomikos ir finansų 
skyriaus vadovą Edviną Bulevičių el. paštu edvinas@bgiconsulting.lt, tel. +370 5 215 3969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas finansuojamas 
2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo 
veiksmų programos įgyvendinimui“ VP2-6.2-FM-02-V priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ lėšomis. 

UAB „BGI Consulting“ 
Didžioji g. 25-6, Vilnius, Lietuva 
Tel. +370 5 215 3969, +370 5 215 4075 
Faks. +370 5 215 4837 
El. p. info@bgiconsulting.lt, 
www.bgiconsulting.lt 
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1. Vertinimo objektas ir uždaviniai 
 

Vertinimo tikslas – tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą, įvertinant SVV skirtas Ūkio 
ministerijos administruojamas 2007–2013 metų subsidijų ir finansų inžinerijos priemones. 

Priemonės yra įgyvendinamos pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą – didinti 
verslo produktyvumo lygį, ypač sudarant palankią aplinką inovacijoms ir smulkiam bei vidutiniam 
verslui. Priemonės patenka į šiuos prioriteto uždavinius: 

1. Padidinti įmonių produktyvumą; 

2. Padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą; 

3. Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių; 

4. Pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti. 

Visas vertinamas priemones galima suskirstyti į dvi grupes: subsidijų priemonės bei finansų 
inžinerijos ir su ja susijusios priemonės. 

 

Lentelė 1. Vertinimo objektas 

 Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės numeris pagal 
EAVP 

EAVP prioriteto „Verslo 
produktyvumo didinimas ir 
aplinkos verslui gerinimas“ 
uždavinys 

Subsidijų 
priemonės 

Lyderis LT VP2-2.1-ŪM-01-K 1. Padidinti įmonių produktyvumą 

E-verslas LT VP2-2.1-ŪM-02-K 1. Padidinti įmonių produktyvumą 

Procesas LT VP2-2.1-ŪM-03-K 1. Padidinti įmonių produktyvumą 

Naujos galimybės VP2-2.1-ŪM-04-K 1. Padidinti įmonių produktyvumą 

InvestLT+ VP2-2.1-ŪM-05-V 1. Padidinti įmonių produktyvumą 

InvestLT-2 VP2-2.1-ŪM-06-K 1. Padidinti įmonių produktyvumą 

Asistentas-1 VP2-2.2-ŪM-01-K 2. Padidinti veikiančių įmonių 
gyvybingumą ir paskatinti 
verslumą 

Asistentas-2 VP2-2.2-ŪM-02-V 2. Padidinti veikiančių įmonių 
gyvybingumą ir paskatinti 
verslumą 

Asistentas-3 VP2-2.2-ŪM-03-V 2. Padidinti veikiančių įmonių 
gyvybingumą ir paskatinti 
verslumą 

InvestLT VP2-2.4-ŪM-01-V 4. Pritaikyti viešąsias teritorijas 
investicijoms pritraukti 

Finansų 
inžinerijos ir 
su ja susijusios 
priemonės 

Mažų kreditų teikimas 
– II etapas 

Kontroliuojantieji fondai VP2-
2.3-ŪM-01-K (Invegos fondas) 

3. Pagerinti SVV subjektų priėjimą 
prie finansavimo šaltinių 

Atviras kreditų fondas Kontroliuojantieji fondai VP2-
2.3-ŪM-01-K (Invegos fondas) 

3. Pagerinti SVV subjektų priėjimą 
prie finansavimo šaltinių 

Pasidalintos rizikos 
paskolos 

Kontroliuojantieji fondai VP2-
2.3-ŪM-01-K (JEREMIE 
kontroliuojantysis fondas) 

3. Pagerinti SVV subjektų priėjimą 
prie finansavimo šaltinių 
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 Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės numeris pagal 
EAVP 

EAVP prioriteto „Verslo 
produktyvumo didinimas ir 
aplinkos verslui gerinimas“ 
uždavinys 

Rizikos kapitalo fondai Kontroliuojantieji fondai VP2-
2.3-ŪM-01-K (JEREMIE 
kontroliuojantysis fondas) 

3. Pagerinti SVV subjektų priėjimą 
prie finansavimo šaltinių 

Bendrai investuojantis 
fondas („verslo 
angelai“) 

Kontroliuojantieji fondai VP2-
2.3-ŪM-01-K (JEREMIE 
kontroliuojantysis fondas) 

3. Pagerinti SVV subjektų priėjimą 
prie finansavimo šaltinių 

Pradinės stadijos 
rizikos kapitalo ir 
rizikos kapitalo fondai 

Kontroliuojantieji fondai VP2-
2.3-ŪM-01-K (JEREMIE 
kontroliuojantysis fondas) 

3. Pagerinti SVV subjektų priėjimą 
prie finansavimo šaltinių 

Garantijų fondas VP2-2.3-ŪM-03-V 3. Pagerinti SVV subjektų priėjimą 
prie finansavimo šaltinių 

Portfelinės garantijos Kontroliuojantieji fondai VP2-
2.3-ŪM-01-K (JEREMIE 
kontroliuojantysis fondas) 

3. Pagerinti SVV subjektų priėjimą 
prie finansavimo šaltinių 

Portfelinės garantijos 
lizingui 

Kontroliuojantieji fondai VP2-
2.3-ŪM-01-K (JEREMIE 
kontroliuojantysis fondas) 

3. Pagerinti SVV subjektų priėjimą 
prie finansavimo šaltinių 

Dalinis palūkanų 
kompensavimas 

VP2-2.3-ŪM-02-V 3. Pagerinti SVV subjektų priėjimą 
prie finansavimo šaltinių 

Šaltinis: Vertinimo techninė užduotis ir EAVP 

 

Pagal priemones „Rizikos kapitalo fondai“, „Bendrai investuojantis fondas („verslo angelai“)“ ir 
„Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir rizikos kapitalo fondai“ buvo įsteigti ir vykdo veiklą šie fondai: 
KŪB „Lithuania SME Fund“ („BaltCap“), KŪB „LitCapital I“, KŪB „Verslo angelų fondas I“ (bendrai 
investuojantis fondas ), KŪB „Practica Seed Capital“ ir KŪB „Practica Venture Capital“. 

Vertinamų priemonių numatyta paskirstyti suma viršija 2,1 mlrd. litų, iš kurių ES lėšos sudaro 95,1 
proc. Iki 2013 metų pabaigos pasirašytų sutarčių suma dėl subsidijų sudarė 1.153 mln. litų, o 
išmokėtos lėšos siekė 671 mln. litų. Pagal finansų inžinerijos kreditų priemones iki 2013 m. pabaigos 
sukontraktuotos ES lėšos sudarė 549,5 mln. litų, garantijos (įskaitant portfelines) – 813,5 mln. litų, 
kompensuotos palūkanos – 44,9 mln. litų, rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų fondo investicijos – 
59,4 mln. litų. 

 

Lentelė 2. Numatyta paskirstyti parama pagal vertinamas priemones 

Priemonės pavadinimas pagal EAVP EAVP numatyta paskirstyti, tūkst. Lt 

Iš viso Iš jų: 

ES lėšos Valstybės biudžeto 
spec. programos 

lėšos 

Lyderis LT 327.479 290.132 37.347 

E-verslas LT 54.536 54.536 0 
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Priemonės pavadinimas pagal EAVP EAVP numatyta paskirstyti, tūkst. Lt 

Iš viso Iš jų: 

ES lėšos Valstybės biudžeto 
spec. programos 

lėšos 

Procesas LT 11.238 11.238 0 

Naujos galimybės 99.309 99.309 0 

Invest LT+ 98.025 98.025 0 

Invest LT-2 161.291 133.795 27.496 

Asistentas-1 14.052 14.052 0 

Asistentas-2 76.144 74.082 2.063 

Asistentas-3 124.067 124.067 0 

Invest LT 180.727 140.725 40.002 

Kontroliuojantieji fondai 831.888 831.888 0 

Dalinis palūkanų kompensavimas 56.000 56.000 0 

Garantijų fondas 129.000 129.000 0 

Viso 2.163.757 2.056.849 106.908 

Šaltinis: EAVP 

 

Pagal vertinamas Ūkio ministerijos priemones paramą subsidijų ar finansų inžinerijos forma vieną ar 
kelis kartus gavo (įskaitant vykdomus projektus pagal iki 2013 metų pabaigos pasirašytas sutartis) 
apie 38001 arba 6 proc. šalyje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių. 

Vertinimą sudaro keturi vertinimo uždaviniai, kurie detalizuojami vertinimo klausimais / užduotimis. 

 

Lentelė 3. Vertinimo uždaviniai ir vertinimo klausimai / užduotys 

Vertinimo uždaviniai Vertinimo klausimai / užduotys 

1. Įvertinti ES struktūrinės paramos Ūkio 
ministerijos administruojamų priemonių: 
„LyderisLT“; „E-verslas“; „LT Procesas“; „LT Naujos 
galimybės“; „InvestLT+“; „InvestLT-2“; „Asistentas-
1“; „Asistentas-2“; „Asistentas-3“; „InvestLT“; „Mažų 
kreditų teikimas – II etapas“; „Atviras kreditų 
fondas“; „Pasidalintos rizikos paskolos“; „Rizikos 
kapitalo fondai“; „Bendrai investuojantis fondas 
(„verslo angelai“)“; „Pradinės stadijos rizikos 
kapitalo ir rizikos kapitalo fondai“; „Garantijų 
fondas“; „Portfelinės garantijos“; „Portfelinės 
garantijos lizingui“ ir „Dalinis palūkanų 

1.1. Kokia apimtimi 2007–2013 m. įgyvendinamos 
priemonės atitiko SVV subjektų poreikius (vertinti 
laikotarpio pradžią, vidurį ir esamą situaciją)? Analizuoti 
atskirai subsidijų priemones ir finansų inžinerijos 
priemones ir palyginti rezultatus tarpusavyje. 
1.2. Kokios pagrindinės subsidijų priemonių ir finansų 
inžinerijos priemonių įgyvendinimo problemos? 

                                                             

1 Įmonių skaičius be pasikartojimų. Pavyzdžiui, jei įmonė gavo garantiją, kreditą ir dalinį palūkanų 
kompensavimą, ji skaičiuojama vieną kartą. 
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Vertinimo uždaviniai Vertinimo klausimai / užduotys 

kompensavimas“ tinkamumą SVV subjektų veiklai 
ir šių priemonių įgyvendinimo problemas. 
2. Įvertinti ES paramos teikimo SVV rezultatyvumą, 
efektyvumą ir poveikį (įtaką) SVV subjektų veiklai, 
atskirai subsidijų priemonių ir finansų inžinerijos 
priemonių. 
 

2.1. Įvertinti įgyvendinamų priemonių tikslų pasiekimo 
laipsnį (vertinti pagal veiksmų programos prieduose 
nurodytus priemonių tikslus, rodiklių pasiekimo lygis 
neturi būti vertinamas); 
2.2. Įvertinti ES paramos lėšų, skirtų SVV, pridėtinę 
faktinę vertę (vertinant SVV situacijos pokyčius nuo 
2007–2013 m. finansavimo laikotarpio pradžios iki 
dabartinės situacijos. Vertinti, koks ES lėšų poveikis 
verslo aplinkai (teisinė bazė). 
2.3. Koks įgyvendinamų priemonių socialinis ekonominis 
poveikis SVV subjektams? Įvertinti situaciją, jei parama 
nebūtų teikiama ir kokiomis priemonėmis tikėtina gauti 
geresnius rezultatus. 
Analizuoti atskirai subsidijų priemones ir finansų 
inžinerijos priemones ir palyginti rezultatus tarpusavyje. 

3. Įvertinti finansų inžinerijos priemonių poveikį 
Lietuvos ekonomikai. 
 

3.1. Tiekėjas turi vertinti poveikį pagal jo pasiūlytus 
rodiklius, pagrindžiant pasirinktų rodiklių tinkamumą 
finansų inžinerijos priemonių specifiškumui. 

4. Pateikti rekomendacijas dėl atitinkamų ES 
paramos priemonių atitinkamiems SVV sektoriams 
įgyvendinimo, efektyviausių rėmimo formų 2014–
2020 finansavimo laikotarpiu. Teikėjas turi pateikti 
„efektyvumo“apibrėžimą ir nurodyti jo matavimo 
rodiklius. 

4.1. Kokios rėmimo formos ir priemonės atitinkamiems 
SVV sektoriams yra tinkamiausios vykdomos veiklos ir 
efektyviausios administracinių kaštų atžvilgiu? 

Šaltinis: Vertinimo techninė užduotis ir EAVP 
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2. Vertinimo metodika 
 

2.1. VERTINIMO METODIKA PAGAL VERTINIMO KRITERIJUS 

 

Tinkamumo vertinimas 

Vertinime išskiriamas bendrasis ir specifinis tinkamumas. Bendrojo tinkamumo kriterijus skirtas 
nustatyti ar intervencijų tikslai yra suderinami ir atitinka identifikuotus SVV subjektų poreikius. 
Įvadinėje ataskaitoje pristatytas loginis įmonių augimo modelis, kuriuo remiantis atliktas priemonių 
bendrojo tinkamumo vertinimas. 

 

Pav. 1. Loginis įmonių augimo modelis (Šaltinis: parengta BGI Consulting, remiantis akademine 
literatūra2) 

 

                                                             

2 Doern R. (2009) “Investigating Barriers to SME Growth and development in Transition Environments: A 
Critique and Suggestions for Developing the Methodology”, International Small Business Journal, Vol 27(3): 275-
305; Aterido R., Hallward-Driemeier M., Pages C. (2011) “Big Constrains to Small Firms’ Growth? Business 
Environment and Employment Growth across Firms”, The University of Chicago, 2011; ir kiti. 
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Modelyje apibrėžtos bendrosios įmonių augimą ir konkurencingumą, investicijų pritraukimą 
stabdančių veiksnių grupės – barjerai (loginio modelio B skirsnis) ir poreikis taikyti atitinkamo 
lygmens priemones šių barjerų šalinimui (C skirsnis). Naudojant modelyje pasiūlytą logiką, priemonių 
bendrojo tinkamumo vertinimas atliktas naudojant keliapakopę analizę: 

1. Nustatyti 2007–2013 m. priemonėms keliami tikslai; 

2. Nustatyti pagrindiniai tipiniai barjerai, susiję su keliamų tikslų pasiekimu; 

3. Nustatyti barjerai keliamų tikslų pasiekimui Lietuvoje; 

4. Atlikta aktualiausių barjerų ir taikomų konkrečių priemonių suderinamumo analizė. 

Atsižvelgiant į 2007–2013 m. priemonių lėšomis finansuojamas intervencijas, bendrojo tinkamumo 
dalyje pagrindinis dėmesys skiriamas vadinamiesiems organizacinio lygmens barjerams, t. y. 
sunkumams, kurie pasireiškia įmonių lygmenyje ir kurių mažinimui skiriamos viešosios lėšos – 
tiesiogiai ar per viešųjų institucijų teikiamas paslaugas. 

Specifinis tinkamumo kriterijus – tai priemonių tinkamumo vertinimas keičiantis ekonominei 
situacijai. Nagrinėjant tokį tinkamumą, vertinimo objektą sudaro ne tik pačios priemonės su jų 
intervencijos logika, bet ne mažiau svarbus yra įgyvendinimo laikotarpis. Specifinis tinkamumas 
įvertintas atsižvelgiant į vertinamo laikotarpio (2007–2013) makroekonominės aplinkos, verslo 
tendencijų, SVV situacijos ir finansų rinkų pokyčius. 

 

Pav. 2. Specifinio tinkamumo veiksniai, nagrinėjami vertinime (Šaltinis: sudaryta BGI Consulting) 

 

Prie tinkamumo kriterijaus priskiriamas ir priemonių įgyvendinimo problemų klausimas. Nagrinėjant 
priemonių įgyvendinimo problemas, remiamasi vertinimo metu atlikta projektų vykdytojų apklausa, 
interviu su valdymo ir įgyvendinimo sistemos atstovais, bankų atstovais ir fondų valdytojais 
(respondentų sąrašas pateikiamas prieduose). Taip pat atsižvelgiama į kitų tyrimų ir vertinimų 
rezultatus. 

Vertinimo metu atlikta projektų vykdytojų apklausa. Klausimynai buvo suderinti Įvadinėje ataskaitoje. 
Apklausos duomenimis remiamasi vertinant įgyvendinimo tinkamumą, priemonių poveikį, tikslų 
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pasiekimo laipsnį. Klausimynai buvo pateikti daugiau nei 400 projektų vykdytojų. Atsakymus pateikė 
70 subjektų. 

 

Rezultatyvumo vertinimas 

Rezultatyvumo kriterijus susijęs su vertinimo klausimu 2.1. „Įvertinti įgyvendinamų priemonių tikslų 
pasiekimo laipsnį (vertinti pagal veiksmų programos prieduose nurodytus priemonių tikslus, rodiklių 
pasiekimo lygis neturi būti vertinamas)“. Šis vertinimo klausimas taip pat susijęs su kitu kriterijumi – 
poveikio. 

Įvertintas tikslų, kaip jie apibrėžti EAVP priede, pasiekimo laipsnis. Vertinant tikslų pasiekimo lygį 
dažniausiai remiamasi tikslų kiekybinėmis išraiškomis – produkto ir rezultato rodiklių reikšmėmis. 
Tokiais atvejais yra palyginamos faktinės ir planinės rodiklių reikšmės ir daromos išvados apie tikslų 
pasiekimo lygį. 

Šio vertinimo techninė užduotis reikalavo taikyti kitokią tikslų pasiekimo lygio vertinimo metodiką ir 
rodiklių pasiekimo lygio nevertinti. Atsižvelgiant į šią užduotį, vertintojai taikė metodiką, kuria 
remiantis tikslų pasiekimo lygis ekspertų vertinamas pagal šiuos kriterijus: 

� Intervencijos pobūdis; 
� Intervencijos mastas; 
� Intervencijos poveikis ekonomikai. 

Taikant šiuos kriterijus atsižvelgta į kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatus, tinkamumo 
vertinimo rezultatus, ekonominį kontekstą (išnagrinėtas ataskaitos tinkamumo dalyje) ir įmonių 
apklausos rezultatus. Intervencijos pobūdžio tinkamumas, jos masto pakankamumas ir realizavimo 
apimtis kiekvienos priemonės atžvilgiu buvo vertinta individualiai, atsižvelgiant į sprendžiamos 
problemos pobūdį, potencialių pareiškėjų ratą, ekonominį kontekstą ir kitas aplinkybes. 

Tikslų pasiekimo lygis įvertintas 5 lygių skale. Lentelėje pateiktas kiekvieno laipsnio įvertinimo 
paaiškinimas. 

 

Lentelė 4. Tikslų pasiekimo lygio vertinimo sistema 

Tikslų pasiekimo laipsnio įvertinimai Įvertinimo paaiškinimas 

Aukštas tikslų pasiekimo laipsnis 

Intervencijos pobūdis visiškai atitinka tikslą. Faktinis 

intervencijos realizavimas pasiekė pakankamą mastą, t. y. 
tikslo realizavimas pasireiškė pakankamu mastu. Tiksle 
įvardytas siekiamas poveikis faktiškai realizuotas reikšminga 

apimtimi. 

Aukštesnis už vidutinį tikslų pasiekimo laipsnis 

Intervencijos pobūdis visiškai atitinka tikslą. Faktinis 

intervencijos realizavimas turėtų pasiekti didesnį mastą, t. y. 
pageidautinas tikslo realizavimo pasireiškimas didesniam 
paramos gavėjų skaičiui ir / arba tiksle įvardytas siekiamas 

poveikis turėtų būti realizuotas reikšmingesne apimtimi. 

Vidutinis tikslų pasiekimo laipsnis 
Intervencijos pobūdis visiškai atitinka tikslą. Faktinis 

intervencijos realizavimas pasiekė nedidelį mastą, t. y. tikslo 
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Tikslų pasiekimo laipsnio įvertinimai Įvertinimo paaiškinimas 

realizavimas pasireiškė vidutiniu mastu ir / arba tiksle 

įvardytas siekiamas poveikis yra mažas. 

Žemesnis už vidutinį tikslų pasiekimo laipsnis 

Intervencijos pobūdis neatitinka tikslo. Faktinis intervencijos 

realizavimas pasiekė nedidelį mastą, t. y. tikslo realizavimas 
pasireiškė nedideliu mastu ir / arba tiksle įvardytas siekiamas 
poveikis nepasireiškė. 

Žemas tikslų pasiekimo laipsnis Reikšminga dalis planuotų intervencijų neįgyvendinta. 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

 

Poveikio vertinimas 

Vertinant poveikį, daugiausia remiamasi kontrafaktinio poveikio vertinimo metodika. Taikytai 
kontrafaktinio poveikio vertinimo metodikai aprašyti skirtas atskiras ataskaitos poskyris. 

Vertinant poveikį taip pat remiamasi projektų vykdytojų apklausa (plačiau tinkamumo skyriuje). 
Atliekant poveikio vertinimą remiamasi kitose šalyse atliktais vertinimais ir studijomis, kurie nurodyti 
išnašose ir literatūros sąraše. Šių šaltinių informacija papildyta interviu su valdymo ir įgyvendinimo 
sistemos atstovais, bankų atstovais, fondų valdytojais. 

Finansų inžinerijos priemonių poveikio ekonomikai vertinimui naudojami šie kriterijai ir rodikliai: 

� Priėjimo prie finansavimo šaltinių pagerinimas; 
� Mažesni skolinimosi kaštai; 
� Poveikis ekonomikai dėl gerėjančių įmonių veiklos rodiklių: 

o Apyvarta; 
o Darbuotojų skaičius; 
o Pelnas. 

Apyvartos, darbuotojų skaičiaus ir pelno rodikliai plačiai taikomi EK inicijuotuose bei kituose finansų 
inžinerijos priemonių poveikio vertinimuose3. Šių rodiklių pasirinkimą sąlygojo ir duomenų 
prieinamumo galimybės bei jų patikimumas. 

Remiantis antriniais šaltiniais, atsižvelgiama į tai, kad paramos teikimas verslui turi ir neigiamą 
aspektą – konkurencijos rinkoje iškraipymą. Taikant teorija pagrįsto vertinimo principus ir remiantis 
prieinamų statistinių duomenų ir surinktų įmonių duomenų analizės rezultatais, buvo nustatyta, kad 
šalies mastu reikšmingas (lyginant su teigiamo poveikio apimtimi) neigiamas poveikis nėra tikėtinas. 
T. y. tikslios rinkos iškraipymo apimties nustatymas neturėtų esminės įtakos vertinimo išvadoms ir 
rekomendacijoms, todėl tikslaus iškraipymo dydžio nebuvo siekiama nustatyti. 

 

                                                             

3 Pavyzdžiui, Alecke, B., Blien, U., Frieg, L., Otto, A., Untiedt, G. (2010). Enterprise Support - an exploratory study 
using counterfactual methods on available data from Germany. Ex post evaluation of Cohesion Policy 2000-2006 
financed by the European Regional Development Fund. Word Package 6c: Final Report (studija parengta Europos 
Komisijos užsakymu) ir  
Peter Tyler, Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 
Year 3 – 2013, Task 1: Job creation as an indicator of outcomes in ERDF programmes, United Kingdom. 
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Efektyvumo vertinimas 

Norint palyginti priemones tarpusavyje, buvo surasta, kokie skirtingų paramos priemonių formų 
padariniai yra homogeniški. Vertinime efektyvumo kriterijus apibrėžiamas kaip kompleksinis 
investicijų įvertinimas pagal šiuos rodiklius: 

� Paramos (ES ir bendrojo finansavimo) lėšų santykis su pritrauktomis privačiomis lėšomis; 

� Paramos lėšų santykis su sukurtu pardavimo pajamų pokyčiu (t. y. kiek litų subsidijos ar 
kredito lėšų vidutiniškai buvo investuota sukuriant 1 papildomą litą metinės apyvartos); 

� Paramos lėšų ir sukurtų (išlaikytų) darbo vietų santykis (t. y. kiek kainavo viena 
sukurta / išlaikyta) darbo vieta; 

� Paramos lėšų santykis su sukurtu pelno prieš apmokestinimą pokyčiu (t. y. kiek litų subsidijos 
ar kredito lėšų vidutiniškai buvo investuota sukuriant 1 papildomą litą pelno); 

� Įmonių administracinių sąnaudų santykis su investicijų apimtimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pav. 3. Priemonių efektyvumo vertinimo modelis ir efektyvumo matavimo rodikliai (Šaltinis: sudaryta 
BGI Consulting) 

 

2.2. KONTRAFAKTINIO POVEIKIO VERTINIMO METODIKA 

 

Kontrafaktinis poveikio vertinimo metodas tinka atsakymams į klausimus, ar intervencijų poveikis yra 
ir kokios jis apimties. Remiantis technine specifikacija, kontrafaktinis poveikio vertinimas taikytas 4 
priemonėms. 

 

 

Paramos (ES ir 

bendrojo 
finansavimo) lėšų 

santykis su 

pritrauktomis 
privačiomis 

lėšomis 

Visos priemonės 

Paramos lėšų ir sukurtų 
(išlaikytų) darbo vietų 

santykis 

Paramos lėšų santykis su 
sukurtu pelno prieš 

apmokestinimą pokyčiu 

Lyderis LT, 

Naujos galimybės, Mažų 
kreditų teikimas – II etapas, 

Garantijų fondas 

Įmonių 

administracinių 
sąnaudų 

santykis su 

investicijų 
apimtimi 

Visos priemonės 

Paramos lėšų santykis su 

sukurtu pardavimo pajamų 
pokyčiu 



Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 
Galutinė ataskaita 

15 

 

Lentelė 5. Priemonės, kurių atžvilgiu taikytas kontrafaktinis poveikio vertinimo metodas 

Priemonės Pasirašytos sutartys Skirtų lėšų suma, litai 

Lyderis LT 91 (iki 2013 m. pabaigos) 334.940.029  

Naujos galimybės 823 (iki 2013 m. pabaigos) 112.003.042  

Mažų kreditų 

teikimas – II etapas 

898 gavėjai (per 2009-05-12–2012-12-31) 177.176.424 (kreditų suma) 

Garantijų fondas 
1983 gavėjai (2007–2012 m.) 553.113.597 (garantijų suma) 

 

Šaltinis: LR ūkio ministerijos pateikti duomenys 

 

Kiekvienos priemonės atveju poveikiui vertinti kontrafaktinio vertinimo metodais buvo sudarytos 
tiriamoji ir kontrolinė imtys. Vertinta, kaip keitėsi tiriamosios grupės įmonių veiklos rodikliai 
(atsižvelgiant į intervencijų tikslus) lyginant su kontrolinės grupės įmonių veiklos rodikliais. 

 

Imčių sudarymas. Tiriamoji įmonių grupė sudaryta iš intervenciją patyrusių įmonių (gavusių 
subsidijas arba pasinaudojusių finansų inžinerijos ir su ja susijusiomis priemonėmis). 

Nors vertinamos tik 4 priemonės, tačiau tam, kad tiriamoji ir kontrolinė grupės būtų sudarytos 
korektiškai, buvo peržiūrėta visa įmonėms teikta parama, kad atrinktos įmonės būtų gavusios tik 
vertinamos priemonės paramą ir nebūtų gavusios kitos paramos iš ŽIPVP, EAVP, SSVP priemonių. 
Tokia sąlyga su išlyga galioja priemonėms „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ ir „Garantijų fondas“, 
kadangi dažnu atveju įmonės kartu su kreditu pasinaudojo garantija bei daliniu palūkanų 
kompensavimu. Be to, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje (Lentelė 6), priemonės „Lyderis LT“ 
atveju dėl mažo priemonės paramą gavusių SVV subjektų skaičiaus nebuvo atmesti kitų priemonių 
paramą gavę SVV subjektai, o priemonės „Naujos galimybės“ atveju – finansų inžinerijos priemonių 
paramą gavę SVV subjektai. 

Kaip nurodo Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų gairės4, nors visuotinai nėra nustatyta, koks 
turėtų būti kontrafaktinio poveikio vertinimo imties dydis, literatūroje rekomenduojama, kad 
tiriamąją ir kontrolinę grupes sudarytų bent po 100 subjektų. Tais atvejais, kai intervencijos poveikis 
yra labai stiprus, jam išmatuoti užtektų ir mažesnio imties dydžio. 

Vykdant atranką buvo išsikeltas tikslas, kad projektai būtų pabaigti 2010 metais. Tai leistų vertinti 
priemonių poveikį du metus po investicijų pabaigos, t. y. 2011 ir 2012 metais (2013 metų įmonių 
finansiniai duomenys vertinimo metu nebuvo prieinami). Visgi, atranka ir suderinamumas su kita 
gauta parama parodė, kad priemonėse „Lyderis LT“ ir „Naujos galimybės“ nėra 100 SVV subjektų, 
kurie būtų užbaigę projektus iki 2010 metų ir negavę kitos ŽIPVP, EAVP, SSVP priemonių paramos 
(subsidijų ar finansų inžinerijos forma). Todėl projekto pabaigos sąlyga pakoreguota. Atrankai 

                                                             

4 Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų gairės, Užsakovas – LR finansų ministerija, Vykdytojai: VPVI, PPMI, 
2013. 
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parinktos įmonės, kurių projektai baigti5 iki 2011 m. pabaigos. Siekiant palyginti finansų inžinerijos ir 
subsidijų priemonių rezultatus tarpusavyje, atrankai taip pat imamos tos įmonės, kurios gavo kreditus 
ar garantijas iki 2011 pabaigos. 

 

Lentelė 6. Imčių dydžiai 

Priemonės Tiriamoji grupė Kontrolinė grupė 

Lyderis LT SVV subjektai, kurių projektai vykdomi 

ir baigti – 56 (atranka buvo vykdoma iš 
72 analizuojamos priemonės projektų, 
tačiau dalis SVV subjektų vykdė daugiau 

nei po 1 priemonės projektą, o dalies 
įmonių prieinami finansiniai duomenys 
buvo nepilni ir netinkami 

kontrafaktiniam poveikio vertinimui, 
todėl galutinis SVV subjektų skaičius 
sumažėjo iki 56). 

SVV subjektai, kurių projektai baigti iki 
2011 m. pabaigos – 34. 

Pastaba. Dėl mažo priemonės paramą 
gavusių SVV subjektų skaičiaus nebuvo 
atmestos kitų priemonių paramą 

gavusios įmonės. Kita parama sudaro 
30 proc. „Lyderis LT“ paramos sumos. 

100 SVV subjektų, negavusių jokios 

paramos subsidijos ar FI forma iš ŽIPVP, 
EAVP, SSVP priemonių. 

Šios įmonės atrinktos panašumo įverčio 

pagrindu (platesnis aprašymas pateiktas 
toliau). 

Naujos galimybės 72 SVV subjektai (projektai baigti iki 
2011 m. pabaigos ir įmonės nėra 
gavusios subsidijų iš kitų priemonių; 

tačiau 18 įmonių yra gavusios FI 
finansavimą). 

Pastaba. Atranka buvo vykdoma iš 112 

analizuojamos priemonės projektų, 
tačiau dalis įmonių vykdė daugiau nei 
po 1 priemonės projektą, o dalies 

įmonių prieinami finansiniai duomenys 
buvo nepilni ir netinkami 
kontrafaktiniam poveikio vertinimui, 

todėl galutinis SVV subjektų skaičius 
sumažėjo iki 72. 

145 SVV subjektai, negavę jokios 
paramos subsidijos ar FI forma iš ŽIPVP, 
EAVP, SSVP priemonių. 

Šios įmonės atrinktos panašumo įverčio 
pagrindu (platesnis aprašymas pateiktas 
toliau). 

Mažų kreditų teikimas – II 
etapas 

100 SVV subjektų, kuriems kreditai 
suteikti iki 2011 m. pabaigos. 

Šios įmonės atrinktos stratifikuotos 
atrankos būdu (platesnis aprašymas 

100 SVV subjektų, negavusių jokios 
paramos subsidijos ar FI forma iš ŽIPVP, 

EAVP, SSVP priemonių. 

Šios įmonės atrinktos stratifikuotos 

                                                             

5 Žr. imčių lentelėje išlygą dėl „Lyderis LT“ priemonės. 



Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 
Galutinė ataskaita 

17 

 

Priemonės Tiriamoji grupė Kontrolinė grupė 

pateiktas toliau). atrankos būdu (platesnis aprašymas 

pateiktas toliau). 

Garantijų fondas 100 SVV subjektų, už kurių kreditus 

finansų institucijoms iki 2011 m. 
pabaigos buvo suteiktos garantijos 

Šios įmonės atrinktos stratifikuotos 

atrankos būdu (platesnis aprašymas 
pateiktas toliau). 

100 SVV subjektų, negavusių jokios 

paramos subsidijos ar FI forma iš ŽIPVP, 
EAVP, SSVP priemonių. 

Šios įmonės atrinktos stratifikuotos 

atrankos būdu (platesnis aprašymas 
pateiktas toliau). 

Šaltinis: parengta BGI Consulting 

 

Kontrolinė grupė – tai įmonės, kurios savo savybėmis yra labai panašios į tiriamąją grupę, tačiau nėra 
patyrusios intervencijos poveikio. Kontrolinės grupės sudarymui galima pasirinkti tiek atsitiktinai iš 
Lietuvos įmonių sąrašo atrinktus SVV subjektus, tiek tuos SVV subjektus, kurie kreipėsi dėl paramos, 
tačiau jos negavo. Šių įmonių panašumą su tiriamąją grupe tikslinga patikrinti pagal panašumo 
įverčius (angl. propensity score). 

Įmonių duomenys buvo surinkti iš Creditinfo duomenų bazės. Buvo surinkti 1020 SVV subjektų 
duomenys už 2007–2012 metus: 

� 72 įmonių, gavusių priemonės „Lyderis LT“ paramą; 
� 100 įmonių, prašiusių, bet negavusių priemonės „Lyderis LT“ paramos; 
� 112 įmonių, gavusių priemonės „Naujos galimybės“ paramą; 
� 86 įmonių, prašiusių, bet negavusių priemonės „Naujos galimybės“ paramos; 
� 225 įmonių, gavusių priemonės „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ kreditus; 
� 191 įmonių, už kurių kreditus finansų institucijoms buvo suteiktos „Garantijų fondo“ 

garantijos; 
� 234 įmonių, negavusių jokios paramos subsidijos ar FI forma iš ŽIPVP, EAVP, SSVP priemonių. 

Duomenys apie įmonių gautą ES paramą iš Ūkio ministerijos ir kitų ministerijų surinkti pagal 
specialias užklausas Ūkio ministerijai ir Finansų ministerijai. Kontrafaktiniame poveikio vertinime 
naudotus duomenis ir duomenų šaltinius apibendrina paveikslas (Pav. 4). 
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Pav. 4. Kontrafaktiniame poveikio vertinime naudoti duomenys ir duomenų šaltiniai 

Šaltinis: parengta BGI Consulting 

 

Priemonės „Lyderis LT“ tiriamosios ir kontrolinės grupės atranka 

Kaip rekomenduoja naujausias Europos Komisijos metodinis dokumentas6, panašumo įverčiams 
nustatyti buvo sudarytas PROBIT modelis, kuris, remiantis konkrečios įmonės charakteristikomis, 
apskaičiuoja šios įmonės buvimo paramos gavėju tikimybę (angl. estimated probability of being a 
beneficiary given observable characteristics7). Naudotas ekonometrinis paketas TSP 5.1. Sudarant 
modelį buvo naudoti rodikliai (nepriklausomi kintamieji), galintys geriausiai atspindėti požymius, 
pagal kuriuos paramos gavėjas skiriasi nuo paramos negavusių įmonių. Analizuotų rodiklių pavyzdžiai 
apima: 

� subjekto veiklos trukmė; 
� apyvarta 2008 m. ir apyvartos metinis augimo tempas 2008 m.; 
� darbuotojų skaičius 2008 m. ir darbuotojų skaičiaus augimo tempas 2008 m.; 
� grynasis pelningumas 2008 m. ir augimo tempas 2008 m.; 
� ilgalaikių įsipareigojimų ir apyvartos santykis 2008 m.; 
� apyvarta vienam darbuotojui 2008 m.; 
� priklausymas apdirbamosios gamybos ekonominei veiklai (jei priklauso – 1, kitaip – 0); 

                                                             

6 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.doc 
7 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.doc 

  

 

Atsitiktinai iš Lietuvos įmonių sąrašo 
atrinktos įmonės 

Tiriamoji grupė Kontrolinė grupė 

SFMIS / 
esparama.lt 

Paramą 
gavusios 
įmonės, 
paramos 

duomenys 

INVEGA, EIF 
duomenys 

Paramos 
prašiusios, bet 

negavusios 
įmonės 

Ar negavo 
paramos? 

Dėl paramos nesikreipusios atsitiktinai iš 
Lietuvos įmonių sąrašo atrinktos įmonės 

Įmonių finansinės atskaitomybės duomenys (Creditinfo): 

• 1020 įmonių duomenys 
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� ir kiti. 

Atliktas ekonometrinis modeliavimas parodė, kad paramos gavėjus tiksliausiai apibūdina apyvarta 
2008 m. ir priklausymas apdirbamosios gamybos ekonominei veiklai (likę panašumo įvertį lemiantys 
nepriklausomi kintamieji yra statistiškai nereikšmingi). 

„Spindulio“ parinkimo (angl. Radius matching) metodu į tiriamąją grupę pateko visos ankstesniame 
žingsnyje atrinktos 56 priemonės paramą gavusios įmonės, o į kontrolinę – 100 įmonių (iš 265 
analizuotų). Beveik visos atrinktos įmonės priklauso apdirbamosios gamybos ekonominei veiklai. 

 

Priemonės „Naujos galimybės“ tiriamosios ir kontrolinės grupės atranka 

Panašumo įverčiams nustatyti buvo sudarytas PROBIT modelis, kuris apskaičiuoja buvimo paramos 
gavėju tikimybę. Sudarant modelį buvo naudoti tie patys panašumo įvertį lemiantys nepriklausomi 
kintamieji, kaip ir „Lyderis LT“ priemonės atveju. 

Atliktas ekonometrinis modeliavimas parodė, kad paramos gavėjus tiksliausiai išskiria darbuotojų 
skaičius 2008 m., priklausymas apdirbamosios gamybos ekonominei veiklai ir vidutinis metinis 
apyvartos augimo tempas 2008–2009 m. laikotarpiu (likę panašumo įvertį lemiantys nepriklausomi 
kintamieji yra statistiškai nereikšmingi). 

„Spindulio“ parinkimo (angl. Radius matching) metodu į tiriamąją grupę pateko visos ankstesniame 
žingsnyje atrinktos 72 priemonės paramą gavusios įmonės, o į kontrolinę – 145 įmonės (iš 219 
analizuotų). Apie pusę į kiekvieną grupę atrinktų įmonių priklauso apdirbamosios gamybos 
ekonominei veiklai. 

 

„Mažų kreditų teikimas – II etapas“ tiriamosios ir kontrolinės grupės atranka 

Tiriamąją ir kontrolinę grupę taip pat buvo bandyta sudaryti panašumo įverčių pagrindu, naudojant 
PROBIT modelį. Vis dėlto, prieinamų duomenų pagrindu sudarytame modelyje nei vieno kintamojo 
statistinis reikšmingumas nebuvo tenkinantis. Todėl buvo panaudotas daugiasluoksnės stratifikuotos 
atrankos metodas, kreditus gavusias įmones suskirstant į stratas pagal ekonominės veiklos rūšį 
(apdirbamoji gamyba, žinioms imlios paslaugos, kitos paslaugos), o šių stratų viduje – į stratas pagal 
apyvartos intervalus. Kiekvienai stratai buvo ieškoma tokio paties skaičiaus kreditų negavusių įmonių, 
atitinkančių stratos parametrus (ekonominės veiklos rūšį ir apyvartos intervalą). 

Tokiu būdu į tiriamąją ir kontrolinę grupę buvo atrinkta po 100 įmonių (iš 104 analizuotų kreditų 
gavėjų ir 172 kreditų negavusių įmonių). Dauguma įmonių kiekvienoje grupėje priklauso paslaugų 
ekonominėms veikloms. 

 

„Garantijų fondo“ tiriamosios ir kontrolinės grupės atranka 

Kaip ir „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ atveju, sudarytame PROBIT modelyje nei vieno kintamojo 
statistinis reikšmingumas nebuvo tenkinantis. Todėl buvo panaudotas daugiasluoksnės stratifikuotos 
atrankos metodas, garantijomis pasinaudojusias įmones suskirstant į stratas pagal ekonominės veiklos 
rūšį (apdirbamoji gamyba, žinioms imlios paslaugos, kitos paslaugos), o šių stratų viduje – į stratas 
pagal apyvartos intervalus. Kiekvienai stratai buvo ieškoma tokio paties skaičiaus garantijomis 
nepasinaudojusių įmonių, atitinkančių stratos parametrus (ekonominės veiklos rūšį ir apyvartos 
intervalą). 
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Tokiu būdu į tiriamąją ir kontrolinę grupę buvo atrinkta po 100 įmonių (iš 110 analizuotų 
garantijomis pasinaudojusių įmonių ir 172 garantijomis nepasinaudojusių įmonių). Dauguma įmonių 
kiekvienoje grupėje priklauso paslaugų ekonominėms veikloms. 

 

Vertinti parametrai. Atlikus intervencijos logikos analizę ir atsižvelgiant į prieinamus duomenis, 
intervencijų poveikis buvo vertinamas šių rodiklių pagrindu: 

� pardavimo pajamos; 

� darbuotojų skaičius; 

� grynasis pelningumas. 

Šie veiklos rodikliai parinkti atsižvelgus į tai, kad jie plačiausiai naudojami atliekant įmonėms skirtos 
paramos kontrafaktinio poveikio vertinimą8 bei gerai atspindi įmonių veiklos rezultatus. 

Poveikio nustatymo metodas. Analizuojamų paramos priemonių poveikio vertinimui tinkamiausia 
laikytina dvigubo skirtumo analizė / dvigubo skirtumo regresija. Toks metodas pasirinktas 
atsižvelgiant į pirminės vertinimui parinktų priemonių analizės rezultatus. 

Dvigubo skirtumo analizė tiriamąją ir kontrolinę grupes lygina skirtingais laiko tarpais. Pirma, 
vertinamas skirtumas, atsirandantis tarp lyginamų grupių (tarp tiriamosios ir kontrolinės grupių). 
Antra, nustatomas savybių skirtumas, atsirandantis per tam tikrą laikotarpį (prieš įgyvendinant ir 
įgyvendinus paramos priemonę). Dvigubo skirtumo analizė atsižvelgia į tai, kad yra tam tikros 
nepastebimos savybės, kurios lemia skirtumus tarp tikslinės ir kontrolinės grupių. Jei šios savybės 
ilgainiui nekinta, jų poveikį galima pašalinti palyginus abi grupes prieš ir po intervencijos9. 

Dvigubo skirtumo regresija naudinga tuo, kad leidžia nustatyti, ar poveikis statistiškai reikšmingas. 

Kaip rekomenduoja naujausias Europos Komisijos metodinis dokumentas10, tikslinga sudaryti toliau 
nurodytą regresijos modelį: 

 

Yi,t = a + b1*Ti + b2*Pt + b3*Ti*Pt + ԑi,t 

kur: 

Yi,t yra įmonės i apyvartos / darbuotojų skaičiaus / grynojo pelningumo pokytis laikotarpiu t; 

Ti yra dvi reikšmes galintis įgyti kintamasis: 1, kai įmonė gavo paramą, ir 0, kai įmonė negavo 
paramos; 

Pt yra dvi reikšmes galintis įgyti kintamasis: 1, atspindintis laikotarpį prieš paramos gavimą, ir 0, 
atspindintis laikotarpį po paramos gavimo; 

                                                             

8 Žr. Europos Komisijos metodinį dokumentą 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.doc) ir 
atliktas konkrečias studijas, pavyzdžiui: Alecke, B., Blien, U., Frieg, L., Otto, A., Untiedt, G. (2010). Enterprise 
Support - an exploratory study using counterfactual methods on available data from Germany. Ex post evaluation 
of Cohesion Policy 2000-2006 financed by the European Regional Development Fund. Word Package 6c: Final 
Report (studija parengta Europos Komisijos užsakymu). 
9 Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų gairės, Užsakovas – LR finansų ministerija, Vykdytojai: VPVI, PPMI, 
2013. 
10 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.doc 
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Ti*Pt yra dviejų anksčiau aprašytų kintamųjų rezultatas, kuris įgyja 1 reikšmę tik tuo atveju, kai 
imamas paramą gavusios įmonės apyvartos / darbuotojų skaičiaus / grynojo pelningumo pokytis 
laikotarpiu po paramos gavimo; 

ԑi,t yra regresijos paklaida; 

a, b1, b2, b3 yra regresijos parametrai, kuriuos siekiama įvertinti. 

Konkrečiai, parametras a atspindi vidutinį paramos negavusių įmonių pardavimo pajamų / darbuotojų 
skaičiaus / grynojo pelningumo augimą laikotarpiu iki paramos gavimo; parametras b1 atspindi 
pradinį skirtumą tarp tiriamosios ir kontrolinės grupės; parametras b2 atspindi paramos negavusių 
įmonių pardavimo pajamų augimo skirtumą tarp laikotarpių; parametras b3 atspindi poveikio įvertį. 
Kartu įvertinamas ir parametrų reikšmingumas, pavyzdžiui, nustačius, kad poveikio įvertį atspindintis 
parametras yra statistiškai nereikšmingas, tektų susilaikyti nuo tvirtų teiginių, kad parama tikrai 
turėjo tokį poveikį. 

Tokio regresijos modelio sudarymui naudotas ekonometrinis paketas TSP 5.1.  
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3. ES struktūrinės paramos Ūkio ministerijos administruojamų verslo 
rėmimo priemonių įgyvendinimo tinkamumo vertinimas 

 

3.1. BENDRASIS TINKAMUMAS 

 

Vertinamų priemonių tikslai 

Vertinamų priemonių tikslai nustatyti analizuojant tiesiogiai ir netiesiogiai išreikštus priemonių 
siekius. Tiesioginiai siekiai – tai kiekvienos priemonės aprašyme įvardytas tikslas. Netiesioginiai 
siekiai nustatyti pagal priemonės lygiu siekiamus rodiklius, taip pat, atskirais atvejais, pagal tai, kokios 
veiklos finansuojamos priemonės lėšomis. Išskirtos penkios bazinės tikslų grupės. 

 

Lentelė 7. Vertinamų 2007–2013 m. priemonių tikslų grupės 

Tikslų grupė Priemonė Tiesioginė 
parama 

Viešųjų paslaugų verslui 
gerinimas 

Eksporto didinimas, 
gerinant įmonių našumą 

Lyderis LT X  

E-verslas LT X  

Procesas LT X  

Asistentas-3 (dalis)  x 

Eksporto didinimas, ieškant 
ir plečiantis į naujas rinkas 

Naujos galimybės x  

Asistentas-1  x 

Asistentas-3 (dalis)  x 

Investicijų pritraukimas ir 
darbo vietų kūrimas 

Invest LT+ x  

Invest LT-2 x  

Invest LT  x 

Asistentas-3 (dalis)  x 

Naujų įmonių kūrimas11 Asistentas-2  x 

Priėjimo prie finansavimo 

šaltinių gerinimas  

Kontroliuojantieji fondai x  

Dalinis palūkanų 
finansavimas 

x  

Garantijų fondas x  

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

                                                             

11 „Naujų įmonių kūrimas“ kaip atskira nuo „Investicijų pritraukimas ir darbo vietų kūrimas“ tikslų grupė išskirta 
siekiant pademonstruoti skirtumus tarp priemonių, kurios iš esmės skirtos esamų įmonių plėtrai, investuojant ir 
kuriant naujas darbo vietas, ir priemonių, kurios pirmiausiai skatina verslumą ir naujų įmonių kūrimą. Žinoma, 
sukurtos naujos įmonės vėliau generuoja naujas darbo vietas, tačiau priemonių grupė išskirta pagal pirminį 
tikslą. 
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Toliau šiame skyriuje pateikiama atskiriems tikslams pasiekti aktualių veiksnių analizė ir 2007–2013 
m. priemonių tinkamumas įvardytų poreikių sprendimui. 

 

Pagrindiniai SVV poreikiai siekiant didinti eksporto apimtis 

Įmonių eksporto gebėjimai ir apimtys gali būti sąlygojami labai įvairių faktorių. Mokslinėje 
literatūroje, priklausomai nuo nagrinėjamo aspekto, prioritetizuojami skirtingi faktoriai, tačiau ir 
bendras įmonių veiklos sėkmingumas, ir eksportas priklauso nuo vidinių ir išorinių faktorių12. 
Pastaraisiais dešimtmečiais aktualiuose mokslo žurnaluose publikuotuose straipsniuose, 
analizuojančiuose įmonių eksportą lemiančius veiksnius, vidiniai veiksniai įprastai priskiriami vienai 
iš trijų grupių: eksporto strategijai, įmonės charakteristikoms ir įmonės valdymo charakteristikoms. 
Eksporto strategijose kritinė svarba skiriama produkto strategijai, kainodarai, marketingo strategijai 
ir platinimo strategijai. Svarbiausios įmonės charakteristikos, determinuojančios eksporto sėkmę – 
įmonės amžius ir turima tarptautinė patirtis. Eksporto svarbos supratimas, organizuojant įmonės 
valdymą, ir personalo išsilavinimas priskiriami svarbiausiems su įmonės valdymu susijusiems 
eksporto skatinimo veiksniams13. 

Išoriniai veiksniai pirmiausiai gali būti skiriami pagal jų atsiradimo vietą – vidaus rinkoje arba 
eksporto rinkoje. Pagrindinis vidaus rinkos veiksnys, turintis įtaką įmonių eksporto sėkmei – pagalba 
eksportuojančioms įmonėms. Eksporto galimybes ir apimtis taip pat determinuoja eksporto šalies 
teisinė ir politinė aplinka, kultūriniai panašumai / skirtumai, rinkos konkurencingumas14. 

EBPO atliktas SVV tyrimas15 rodo, kad pačios SVV kliūtimis, pradedant nuo svarbiausiųjų, laiko 
kapitalo, reikalingo finansuoti eksportą, trūkumą, eksporto galimybių identifikavimo sunkumus, 
duomenų, reikalingų potencialių rinkų analizei, trūkumą, nesugebėjimą užmegzti kontakto su klientais 
užsienio rinkose, netinkamą atstovavimą užsienyje, ribotą dėmesį eksportui įmonės valdyme (dėl laiko 
trūkumo), nepakankamas personalo žinias, kainodarą ir kainų konkurenciją, savo šalies institucijų 
paramos trūkumą ir dideles transportavimo išlaidas. 

Moksliniuose straipsniuose, analizuojančiuose barjerus, trukdančius Lietuvos eksporto augimui, 
minimos tokios veiksnių grupės: pasenusios technologijos, per platus prekių asortimentas, mažas 
darbo našumas, per didelės logistikos sąnaudos, personalo žinių ir kompetencijų trūkumas16. Lietuvos 
eksporto strategijoje 2009–2013 m.17 nurodytos tokios silpnybės: 

� mažas Lietuvos gamintojų darbo našumas, produktyvumas; 

� kooperacijos, klasterizacijos stoka; 

                                                             

12 Leonidou, L.C. (2004). An analysis of the barriers hindering small business export development. Journal of 
Small Business Management, 42(3), p. 279-302. 
13 Sousa, C.M.P., Martinez-Lopez F.J. & Coelho F. (2005). The determinants of export performance: A review of the 
research in the literature between 1998 and 2005. International Journal of Management Reviews, Vol. 10, No. 4, p. 
343-374. 
14 Sousa, C.M.P., Martinez-Lopez F.J. & Coelho F. (2005). The determinants of export performance: A review of the 
research in the literature between 1998 and 2005. International Journal of Management Reviews, Vol. 10, No. 4, p. 
343-374. 
15 Removing Barriers to SME Access to International Market, OECD-APEC, 2007. 
16 Meilienė, E. ir Snieška, V. (2010) Lietuvos pramonės konkurencingumo veiksniai eksporto politikos 
nuostatose. Viešoji politika ir administravimas, Nr. 31, p. 119-132. 
17 patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1494. 
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� nepakankamai išplėtota geležinkelių ir daugiarūšio transporto infrastruktūra; 

� verslui skirtų inovacijų stoka; nedidelė žiniomis grindžiamo verslo lyginamoji dalis; 

� mažas paslaugų (išskyrus transporto) eksportas; 

� nelankstus darbo santykių reguliavimas; 

� didelis darbo jėgos ir protų nutekėjimas į užsienio valstybes; 

� socialinio ir politinio dialogo bei susitarimų stoka ekonomikos sunkmečio sąlygomis; 

� susistemintos informacijos stoka, nepakankamai veiksmingas atstovavimas Lietuvos 
ekonominiams interesams užsienyje. 

Identifikuojami ir įmonių žmogiškųjų resursų kompetencijų trūkumai, kurie riboja galimybes imtis 
eksporto ar plėsti eksportą į naujas rinkas. Žinių ir kompetecijų lygis turėtų būti keliamas tokiose 
srityse kaip eksporto strategijų rengimas, užsienio rinkoms patrauklių prekių ženklų kūrimas, naujos 
užsienio rinkoms aktualios produkcijos identifikavimas, žinių apie specifines užsienio rinkas gilinimas 
ir pan18. 

2009 m. vasarą VšĮ „Versli Lietuva“ atliktos Lietuvos eksportuotojų apklausos rezultatai19 parodė, kad 
aktualiausios verslininkams paslaugos – potencialių prekybos partnerių kontaktų paieška, detalūs 
rinkos tyrimai ir potencialių eksporto rinkų palyginimas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 5. Įmonės eksporto sėkmės veiksnių tipai (bendri ir aktualiausi (pabraukta) Lietuvos įmonėms) 
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis šioje dalyje analizuojama moksline literatūra, tyrimais ir strateginiais 
dokumentais 

                                                             

18 Meilienė, E. ir Snieška V. (2010) Lietuvos pramonės konkurencingumo veiksniai eksporto politikos nuostatose. 
Viešoji politika ir administravimas, Nr. 31, p. 119–132. 
19 www.verslilietuva.lt 
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- Kainodara 
- Produkto platinimas 
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2007–2013 m. struktūrinės paramos lėšomis Ūkio ministerija finansavo šias su eksporto skatinimo 
tikslu tiesiogiai ar iš dalies susijusias priemones: 

� Lyderis LT; 

� E-verslas LT; 

� Procesas LT; 

� Naujos galimybės; 

� Asistentas-1; 

� Asistentas-3. 

 

Lentelė 8. Identifikuotų Lietuvos įmonių eksporto barjerų ir jiems šalinti skirtų 2007–2013 m. 
priemonių palyginimas 

Lietuvos įmonių 
eksportą 

ribojantys 
veiksniai 

Nepakankamas darbo 
našumas 

Eksporto rinkų 
identifikavimo 

ir pažinimo 
sunkumai 

Nepakankamos 
personalo 

kompetencijos 

Eksportui 
netinkama 
produkcija 

Produkto 
platinimo 
eksporto 
rinkose 

sunkumai 

2007–2013 m. 

priemonės, 

skirtos eksporto 
barjerų šalinimui 

Lyderis LT 

E-verslas LT 

Procesas LT 

Naujos 
galimybės 

Asistentas-1 

Asistentas-3 
(dalis) 

Asistentas-3 
(dalis) - - 

Tekusi paramos 
lėšų dalis (nuo 
viso eksportui 
skatinti skirto 
588 mln. litų 

paketo)20 

68,5 proc. 31,3 proc. 0,2 proc. 0 0 

Šaltinis: sudaryta ir apskaičiuota BGI Consulting, remiantis SFMIS duomenimis 

 

Bendrai atlikus įmonių eksporto pagrindinių barjerų analizę ir identifikavus konkrečiai Lietuvos rinkai 
būdingus trūkumus, pastarieji buvo palyginti su 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos, 
administruojamos Ūkio ministerijos, priemonių investicijų kryptimis. Priemonės, kurių tikslai 
tiesiogiai susiję su eksporto didinimu, didžiausią dėmesį skyrė darbo našumo problemų sprendimui ir 
eksporto rinkų identifikavimo, pažinimo, kontaktų užmezgimo veikloms. Darbo našumo didinimas 
stimuliuojamas skirtingo tipo investicijomis: priemonė „Lyderis LT“ finansuoja technologinių linijų, 
gamybos procesų atnaujinimą, priemonė „Procesas LT“ – įmonių vidaus procesų, vadybos metodų 
optimizavimą, „E-verslas“ – įmonės procesų optimizavimą, perkeliant juos į elektroninę erdvę. Naujų 
eksporto rinkų pažinimui, naujų verslo partnerių užsienyje suradimui skirtos kelios priemonės. Pagal 
priemonę „Naujos galimybės“ teikiama tiesioginė parama įmonėms, norinčioms dalyvauti 

                                                             

20 Pagal iki 2013-12-31 sudarytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis. 
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specializuotose parodose. Pagal priemonę „Asistentas-1“ ir iš dalies pagal priemonę „Asistentas-3“ 
įgyvendinamos panašios veiklos, tačiau pasitelkiant asocijuotas verslo struktūras, taip pat 
nacionalines ir regionines verslo paramos institucijas, kurios priemonių lėšomis organizuoja verslo 
misijas, tarptautines parodas, kontaktų muges ir pan. 

Šios 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos priemonės, skirtos eksporto didinimui, atitinka 
pagrindinius identifikuotus spartesnio Lietuvos įmonių eksporto augimo trukdžius. Vis dėlto, svarbu 
pastebėti, kad tai tik dalis nustatytų barjerų. Tarp Ūkio ministerijos administruojamų 2007–2013 m. 
verslo paramos priemonių nėra priemonių, skirtų tiesiogiai žmogiškųjų resursų kokybės gerinimui. 
Kai kurie verslo paramos institucijų ar asocijuotų verslo paramos organizacijų vykdomi projektai 
įtraukia ir mokymus įmonių atstovams, tačiau tai greičiau fragmentiški, su naujų rinkų identifikavimu 
susiję užsiėmimai. Daugiau tiesiogiai įmonėms skirtos paramos žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimui 
yra skiriama pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas priemones, tačiau jos 
neturi tiesioginės sąsajos su eksportu, todėl šios srities kompetencijoms tobulinti tenka tik dalis lėšų. 
Būtent žmogiškųjų išteklių kokybė pabrėžiama kaip vienas svarbiausių faktorių, nulemiančių SVV 
pasiryžimą, pastangas ir sėkmę, plėtojant eksportą. Todėl ypač verslo paramos struktūrų teikiamos 
paslaugos šioje srityje galėtų prisidėti prie vieno svarbiausių eksporto plėtros barjerų mažinimo. 

2007–2013 m. periode už žmogiškųjų išteklių politiką buvo atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija bei Švietimo ir mokslo ministerija. 2014–2020 metais, siekiant ūkio politikos nuoseklumo, 
svarstytinas paramos verslo žmogiškiesiems ištekliams koordinavimo pavedimas Ūkio ministerijos 
dispozicijai. 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšos skirtos įmonių eksporto skatinimui koncentruotos naujų 
rinkų paieškos fazės stiprinimui. Kiti sėkmingos eksporto plėtros etapai paramos beveik nesulaukė. 
Teikiant tiesioginę paramą įmonėms pagal priemonę „Naujos galimybės“ trumpą laiką buvo 
finansuojamos įmonių eksporto plėtros strategijų parengimo išlaidos (pirmasis kvietimas teikti 
paraiškas), tačiau vėlesniuose šios priemonės kvietimuose ir kitų priemonių lėšomis nėra 
finansuojamos konsultacinės ir panašaus pobūdžio priemonės, neprieštaraujančios valstybės pagalbos 
taisyklėms, kurios padėtų spręsti produktų tinkamumo eksportui ir įtvirtinimo eksporto rinkose 
sunkumus. Žinoma, konkrečių įmonių atveju trūkumai šiose srityse, priklausomai nuo konkrečių 
poreikių ir situacijos, gali būti sumažinti įgyvendinant technologinių linijų plėtros projektą ar 
dalyvaujant specializuotose parodose, tačiau bendrai šių barjerų mažinimui reikalinga specializuota 
konsultacinė pagalba, kuri leistų sustiprinti įmonių gebėjimus tinkamai įvertinti konkrečių rinkų 
ypatumus ir susikurti veiksmingas produktų vystymo, produktų platinimo strategijas. 

Siekiant paskatinti šalies eksporto pajėgumų augimą ir eksporto konkurencingumo didėjimą, tikslinga 
skatinti įmonių bendradarbiavimą eksporto srityje. Atlikta klasterių studija21 įvardijo silpnybę, jog 
šalies įmonės menkai bendradarbiauja tarpusavyje. Įmonių bendradarbiavimas galėtų padidinti 
gamybinius ir komercinius pajėgumus konkuruojant eksporto rinkose. Tyrimai įvardija įvairius 
bendradarbiavimo ir klasterizacijos privalumus. Klasteryje dalyvaujančios institucijos turi geresnį 
priėjimą prie informacijos, MTEP ir kitų resursų, todėl bendradarbiavimas padeda joms augti greičiau 
nei kitoms įmonėms22. SVV subjektams toks bendradarbiavimas ypatingai svarbus, nes sujungti 
pajėgumai leidžia sėkmingiau konkuruoti pasaulinėse eksporto rinkose. 

                                                             

21 Žinių ekonomikos forumas. Klasterių studija, 2012. 
22 Adrian T.H. Kuah. Cluster Theory and Practice: Advantages for the Small Business Locating in a Vibrant Cluster, 
2002. 
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Apibendrinant, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos priemonės yra tinkamos prisidėti prie 
svarbiausiųjų eksporto plėtros barjerų mažinimo. Pagrindinis dėmesys skiriamas darbo našumo 
didinimo investicijoms ir naujų rinkų paieškos veikloms. Žinoma, kadangi darbo našumo didinimo 
priemonės analizuojamu atveju yra susijusios su konkrečių įmonių ir dažnai didelėmis investicijomis, 
ribotos ES struktūrinės paramos apimtys natūraliai lemia ribotą naudą gavusių SVV subjektų skaičių. 
Šia prasme tinkamesnės bendros šalies eksporto situacijos gerinimui yra nacionalinių ar regioninių 
organizacijų įgyvendinamos eksporto skatinimo iniciatyvos pagal priemones „Asistentas-1“, 
„Asistentas-3“, kurių naudą gali pajusti kur kas didesnis SVV subjektų skaičius. Pavyzdžiui, pagal 
priemonę „Naujos galimybės“ pasirašytos 823 projekto finansavimo ir administravimo sutartys. 
Vidutinė paramos suma pagal vieną sutartį – apie 130 tūkst. litų. Nemažai įmonių pagal šią priemonę 
įgyvendina daugiau negu vieną projektą, todėl bendras paramą gavusių įmonių skaičius sumažėja iki 
451, o vidutinė parama tekusi vienai įmonei padidėja beveik iki 250 tūkst. litų. Didžioji dalis išlaidų 
skirta įmonių pasirengimui ir dalyvavimui užsienyje vykstančiose parodose. Tuo tarpu, pavyzdžiui, 
pagal priemonę „Asistentas-1“ asocijuotų verslo struktūrų, kitų skėtinių organizacijų įgyvendinamuose 
projektuose numatyta organizuoti beveik 530 įmonių dalyvavimą tarptautinėse parodose, kontaktų 
mugėse, verslo misijose. Šios priemonės projektuose, įskaičiuojant ir konsultacines paslaugas, 
vietinius renginius ir panašias veiklas, kurių naudą gavo dar didesnis įmonių skaičius (virš 3 tūkst.), 
vidutinė vienam naudos gavėjui (įmonei) tekusi paramos suma svyruoja apie 16 tūkst. litų. Pagal 
priemonės „Asistentas-3“ finansuojamus projektus, skirtus eksporto plėtros skatinimui, numatyta 
konsultuoti virš 4 tūkst. įmonių, o vienai įmonei tenkanti projektų išlaidų dalis svyruoja apie 20 tūkst. 
litų. Netgi nevertinant finansinės paramos apimties, manytina, kad bendrai organizuojamos eksporto 
skatinimo veiklos, susijusios konsultacinės paslaugos yra naudingesnės mažesniems ar neturintiems 
eksporto patirties SVV subjektams, kadangi optimizuoja bazinių sprendimų paieškos išlaidas, gali 
pasiūlyti geresnės kokybės paslaugas ir patirtį negu sugebėtų kiekviena įmonė, darydama 
individualius veiksmus. Žinoma, tai negalioja pakankamai stiprioms ir patyrusioms įmonėms. Tačiau 
viešosios paramos dalyvauti parodose tikslingumas įmonėms, generuojančioms keliasdešimties 
milijonų litų apyvartas nėra tikslingas. Tokiu būdu ir taip stiprioms įmonėms išleidžiama ženkli dalis 
ribotų viešųjų resursų, kurie galėtų būti investuoti į kokybiškas paslaugas šiuo metu silpnesniems, 
tačiau eksporto potencialą turintiems SVV subjektams. 

Taip pat šiuo metu beveik nėra iniciatyvų, kurios įmonėms padėtų spręsti ne tik eksporto 
inicijavimo / pradžios iššūkius, susijusius su eksporto rinkos nustatymu ir kontaktų užmezgimu, bet ir 
padėtų auginti žmogiškuosius išteklius, kurių gebėjimai kol kas taip pat identifikuojami kaip viena iš 
kliūčių eksporto apimčių didėjimui. 

 

Priemonės, skirtos pritraukti investicijas 

Veiksniai, padedantys pritraukti užsienio investicijas, yra pakankamai įvairūs, tačiau visi jie iš esmės 
patenka į dvi kategorijas – šalies socialinė-ekonominė aplinka ir tikslinės vyriausybių iniciatyvos. 
Šalies socialinės-ekonominės situacijos veiksniai, tokie kaip rinkos dydis, darbo jėgos prieinamumas ir 
išsilavinimas, infrastruktūros išvystymo lygis, politinis ir ekonominis stabilumas, konkrečios 
pramonės išvystymo lygis ir pan., yra pagrindiniai patrauklumo investuotojams atributai23. Kita 
faktorių grupė – tai vadinamosios investicijų pritraukimo iniciatyvos, kuriomis vyriausybės bendrai 
investuotojams ar konkrečiam investuotojui siūlo papildomas, investicijų motyvaciją didinančias 

                                                             

23 Blomström, M. (2002) “The Economics of International Investment Incentives”, OECD. 



Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 
Galutinė ataskaita 

28 

 

sąlygas24. Nors empirinių tyrimų duomenys rodo, kad tokių iniciatyvų efektyvumas pritraukiant 
investuotojus neretai yra ribotas25, tačiau tais atvejais, kai kelių potencialių investavimo rinkų 
objektyvios savybės yra panašios, patrauklios investicijų pritraukimo iniciatyvos gali nulemti galutinį 
investuotojo pasirinkimą. 

Investicijų skatinimo 2008–2013 m. programoje26 išskirti tokie pagrindiniai šalies privalumai: 

� kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla; 
� santykinai žemos prekių, komunalinių ir kitų paslaugų kainos; 
� nuolatinės investicijos į žmogiškuosius išteklius ir infrastruktūrą (ES konvergencijos tikslo 

programų lėšos); 
� žemas pelno apmokestinimas; 
� gerai išplėtotas transporto tinklas; 
� papildomų patrauklių sąlygų investuotojams pasiūla (laisvosios ekonominės zonos); 
� pozityvus investavimo aplinkos vertinimas tarptautiniu mastu. 

 

Investicijas ribojantys veiksniai: 

� Maža rinka (vietinės produkcijos, darbo jėgos, vietinių tiekėjų ir pan.); 
� Santykinai nedaug investicijoms parengtų sklypų; 
� Trūksta papildomų motyvacijos priemonių investuotojams; 
� Trūksta apibendrintos investavimo sąlygų informacijos; 
� Ilgos dokumentų derinimo procedūros, aukštas biurokratizmo lygis; 
� Nepakankamas darbo jėgos gebėjimų atitikimas darbo rinkos poreikiams; 
� Nekonkurencingas darbo jėgos apmokestinimas; 
� Griežtas darbo santykių reguliavimas; 
� Nepakankamai aktyvus palankios investicijoms šalies įvaizdžio palaikymas; 
� Tiesioginių finansinių priemonių potencialiems investuotojams trūkumas (pasiūlomų ne 

konkurso, bet derybų keliu). 

  

                                                             

24 Globerman, S. & Shapiro D.M. (1999). The Impact of Governmental Policies on Foreign Direct Investment. 
Journal of Business Studies, Vol.30, Issue 3. 
25 Blomström, M., Kokko, A. ir Zejan, M. (2000). Foreign Direct Investment. Firm and Host Country Strategies. 
London: Macmillan. 
26 Patvirtinta LR Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1447. 
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Pav. 6. Investicijų pritraukimo veiksnių tipai (bendri ir aktualiausi (pabraukta) Lietuvai) 
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis šioje dalyje analizuojama moksline literatūra, tyrimais ir strateginiais 

dokumentais 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis Ūkio ministerija finansavo šias su investicijų 
pritraukimo tikslu tiesiogiai ir dalinai susijusias priemones: 

� Invest LT+; 
� Invest LT; 
� Invest LT-2; 
� Asistentas-3. 

 

Lentelė 9. Identifikuotų investicijų pritraukimo į Lietuvą barjerų ir jiems šalinti skirtų 2013–2007 m. 
priemonių palyginimas 

Priemonės 
nukreiptos į 
investicijų 

pritraukimo 

barjerus 

Individualių paskatų 
taikymas 

Investicijoms paruošta 
infrastruktūra 

Šalies investicinio 
įvaizdžio kūrimas 

ir palaikymas 

Proaktyvi 
investuotojų 

paieška 

Priemonės, 
skirtos investicijų 

pritraukimo 
skatinimui 

Invest LT+ 

Invest LT-2 (su 
išlygomis)27 

Invest LT (dalis) 
Asistentas-3 

(dalis) 

Asistentas-3 
(dalis) 

Invest LT 
(dalis) 

                                                             

27 Didžioji dalis pagal priemonę Invest LT-2 įgyvendinamų projektų skirti įmonių produktyvumo didinimui, gamybos 
plėtrai, tačiau kadangi priemonės tikslas yra tiesioginės vidaus investicijos mažiau investicijų pritraukiančiuose šalies 
regionuose (priemonės lėšomis neremiamos investicijos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybių teritorijose), 
ši priemonė su išlygomis priskirta tikslų grupei „Investicijų pritraukimo skatinimas“. 

INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO VEIKSNIAI 

MAKRO LYGMUO  

 
Šalies ekonominė, politinė, 
socialinė situacija ir 
išsivystymas 
- Rinkos dydis 
- Politinis stabilumas 
- Ekonominis stabilumas 
- Bendras infrastruktūros 
išvystymo lygis 
- Žmogiškųjų išteklių kokybė 
- Mokestinė politika 
- Darbo santykių/ veiklos 
reguliavimas 
 

Valstybės taikomos 
tikslinės investicijų 
pritraukimo iniciatyvos 
- Šalies investicinio įvaizdžio 
kūrimas ir palaikymas 
- Investuotojams siūlomos 
mokesčių lengvatos  
- Investicijoms paruoštos 
infrastruktūros prieinamumas 
- Proaktyvi investuotojų 
paieška 
- Individualių sutartinių 
paskatų taikymas 
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Priemonės 
nukreiptos į 
investicijų 

pritraukimo 
barjerus 

Individualių paskatų 
taikymas 

Investicijoms paruošta 
infrastruktūra 

Šalies investicinio 
įvaizdžio kūrimas 

ir palaikymas 

Proaktyvi 
investuotojų 

paieška 

Tekusi paramos 
lėšų dalis (nuo 
viso investicijų 
pritraukimui 

skirto 305,6 mln. 

litų paketo)28 

65,6 proc. 25,2 proc. 7,4 proc. 1,8 proc. 

Šaltinis: sudaryta ir apskaičiuota BGI Consulting, remiantis SFMIS duomenimis 

 

Investicijų pritraukimo į Lietuvą skatinimui numatytos ir įgyvendinamos pakankamai įvairios 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos priemonės. Priemonės aprėpia visus pagrindinius strateginiuose 
dokumentuose identifikuotus barjerus, mažinančius investicijų į šalies ekonomiką apimtis. 

Tęsiamos ankstesniais etapais pradėtos ir inicijuotos naujos infrastruktūros pritaikymo 
investuotojams iniciatyvos. Kadangi investicijoms tinkamos fizinės infrastruktūros prieinamumas 
strateginiuose dokumentuose nurodytas kaip viena iš aktualiausių šalies problemų, toks pasirinkimas 
yra logiškas. Be to, investicijoms tinkami sklypai yra ruošiami visoje šalies teritorijoje, neapsiribojant 
keliais miestais, todėl investuotojams galės būti pasiūlytos įvairesnės ir atitinkamai labiau 
individualius poreikius atitinkančios, patrauklesnės sąlygos, priklausomai nuo regiono geografijos, 
žmogiškųjų išteklių, vyraujančių sektorių. Šiam tikslui skirta dalis priemonės „Invest LT“ lėšų. 

Dalis 2007–2013 m. paramos lėšų skirta labai svarbiems investijų pritraukimo faktoriams – šalies kaip 
investicijoms tinkamos vietos įvaizdžio kūrimui ir proaktyvioms investuotojų paieškos veikloms. 
Akademinėje literatūroje29 šie faktoriai pabrėžiami kaip svarbi šalies investicijų pritraukimo 
strategijos dalis, ypač tokiu atveju, kai šalis nepasižymi išskirtinėmis savybėmis ir daugeliu parametrų 
yra panaši į kitas regiono valstybes, kurios taip pat kovoja dėl tiesioginių investicijų pritraukimo. Tai, 
kad tokios iniciatyvos pradėtos vykdyti nuosekliai ir koordinuojant šalies mastu veikiančioms 
vyriausybinėms organizacijoms, yra tinkamas ir reikalingas poslinkis šalies investicijų skatinimo 
darbotvarkėje, juolab kad nepakankamai aktyvios ankstesnės pastangos kaip problema yra įvardytos 
ir strateginiuose šalies dokumentuose. Svarbu, kad papildomos lėšos skirtos ir konkrečių objektų 
(ekonominių zonų) rinkodaros veikloms vykdyti, tam numačius dalį priemonės „Invest LT“ lėšų, 
kadangi investuotojų pritraukimas sėkmingai gali ir turi būti vykdomas ir regioniniu lygiu. 

Aktyvios investuotojų paieškos sėkmei sustiprinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis 
finansuoti ir papildomi finansinės paramos ateinantiems investuotojams paketai. Tai – strateginiuose 
dokumentuose nurodytos individualių paskatų nebuvimo problemos mažinimo priemonė. Priemonės 
„Invest LT+“ lėšos naudojamos būtent investuotojų ir valstybės abipusio susitarimo metu valstybės 
prisiimtų įsipareigojimų finansavimui. Su išlygomis individulių paskatų skatinimo tipui priskirta ir 

                                                             

28 Pagal iki 2013-12-31 sudarytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis. 
29 Pavyzdžiui, Kalamova, M.M & Konrad K.A. (2010). Nation Brands and Direct Foreign investments. Discussion 
Paper SP II 2010 – 06, Wissenschaftszentrum Berlin. 
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priemonė „Invest LT-2“. Priemonė, skirtingai nuo priemonės „Invest LT+“, taikoma ne konkretiems 
valstybės pasirinktiems investuotojams, bet konkurso tvarka atrinktiems subjektams. 

Viena iš investuotojų pritraukimo priemonių, taikoma pasaulinėje praktikoje, yra laisvųjų ekonominių 
zonų vystymas. Šalys turi skirtingus pagrindinius argumentus, pagrindžiančius laisvųjų ekonominių 
zonų vystymą. Dažniausiai jos naudojamos kaip tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo priemonė. 
Taip pat pastaruoju metu šiomis zonomis siekiama suteikti papildomą augimo impulsą ekonomiškai 
atsiliekantiems regionams. Pasaulinėje praktikoje tokia strategija taikoma JAV, JK, Prancūzijoje ir 
kitose šalyse30. 

LR valstybės kontrolė 2012 metais gana kritiškai įvertino31 laisvųjų ekonominių zonų ir pramoninių 
teritorijų vystymo Lietuvoje pažangą, tačiau nepaneigė tokių teritorijų vystymo aktualumo šalies 
ekonomikai. Pagal priemonę „Invest LT“ pramoninių teritorijų ir laisvųjų ekonominių zonų vystymui 
skirta virš 160 mln. litų ES ir bendrojo finansavimo lėšų. Pramoninės teritorijos ir laisvosios 
ekonominės zonos šiomis lėšomis pasieks skirtingą infrastruktūros ir investuotojų pritraukimo 
minkštųjų priemonių išvystymo lygį. Seniau veikiančios zonos su išvystyta infrastruktūra investuoja į 
minkštąsias investuotojų pritraukimo priemones (pavyzdžiui, Klaipėdos laisvoji ekonominė zona 
įgyvendino rinkodaros programą), o pastaraisiais metais įsteigtos zonos pirmiausia atlieka 
infrastruktūrines investicijas. Tikslinga užtikrinti, kad pradėtos vystyti pramoninės teritorijos ir 
laisvosios ekonominės zonos būtų finansuotos tiek, kad turėtų ne tik kokybiškai išvystytą 
infrastruktūrą, pritaikytą skirtingiems investuotojų poreikiams, tačiau ir profesionalias investuotojų 
pritraukimo minkštąsias priemones. Pagrindinis dėmesys turėtų būti sutelktas į naujų vietos verslų 
kūrimąsi ir tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą, kad laisvosios ekonominės zonos nebūtų 
naudojamos esamų šalies verslų perkėlimui į laisvąją ekonominę zoną dėl palankesnio mokestinio 
rėžimo. 

Apibendrinant, visos pasirinktos investicijų pritraukimo priemonės atitinka šalies strateginių 
dokumentų nuostatas ir gerąją praktiką. Ypač teigiamai vertinama tai, kad 2007–2013 m. panaudojant 
ES paramos lėšas aktyviai vykdomos investicijų pritraukimo veiklos, susijusios su aktyviu 
komunikavimu su potencialiais investuotojais ir individualizuotų paskatų taikymu. 

 

Naujų įmonių kūrimosi skatinimo priemonės 

Naujų įmonių kūrimosi intensyvumas (verslumas) priklauso nuo daugelio faktorių, kuriuos 
apibendrintai galima priskirti paklausos arba pasiūlos pusėms. Paklausos pusės faktoriai – tai bendroji 
rinkos situacija, rinkos prisisotinimo lygis ir panašūs kontekstiniai veiksniai. Pasiūlos pusės faktoriai – 
tai verslui pradėti reikalingos savybės ir resursai tiek individualiame, tiek visuomeniniame ar 
valstybės lygmenyse32. Verslumas laikomas vienu iš pagrindinių šiuolaikinės ekonomikos variklių33. 

                                                             

30 The World Bank Group. Special Economic Zones. Performance, lessons learned, and implications for zone 
development, 2008. 
31 LR valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita laisvųjų ekonominių zonų ir pramoninių parkų vystymas, 
2012. 
32 Audretsch, D. B., and A. R. Thurik. 2001. “What is New about the New Economy: Sources of Growth in the 
Managed and Entrepreneurial Economies.” Industrial and Corporate Change 10: 267–315. 
33 Reynolds, P. et al. (2005). “Global Entrepreneurship Monitor: Data Collection Design and Implementation 

1998-2003”. Small Business Economics (2005) 24: 205–231. 
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Natūralu, kad pasiūlos pusės, t. y. verslumo stiprinimas, yra viena iš prioritetinių valstybės politikos 
sričių. 

Verslumo pasiūlą determinuojančios priežastys gali būti analizuojamos įvairiuose lygmenyse. 
Sprendimas imtis privataus verslo priklauso nuo individualaus lygmens savybių, bendrų visuomenės 
nuostatų, valstybės politikos privataus verslo atžvilgiu. 

Pavyzdžiui, Pasaulio banko „Doing Business Index“ arba EBPO ir Eurostat verslumo indikatorių 
programa kiekybiškai vertina tokius faktorius kaip leidimų verslui teikimo tvarka ir laikas, 
finansavimo šaltinių prieinamumas, mokestinė našta, tarptautinės prekybos sąlygos, darbo santykių 
reguliavimas ir pan34. Globalaus verslumo stebėjimo tyrimas (The Global Entrepreneurship Monitor – 
GEM) kaip svarbius verslumą veikiančius faktorius tiria asmenines potencialių verslininkų nuostatas ir 
motyvus, visuomenės požiūrį ir pritarimą, valstybės politiką ir programas, skatinančias verslumą35. 

Svarbią faktorių grupę sudaro ir vadinamasis resursų prieinamumas. Tai yra apsisprendimas pradėti 
verslą priklauso ir nuo žmogiškojo, socialinio ir finansinio kapitalo prieinamumo, kurio vertinimas 
priklauso ne tik nuo asmens subjektyvių nuostatų, bet ir objektyvių aplinkybių36. Žmogiškojo kapitalo 
kokybė priklauso nuo įgytų žinių ir kompetencijų ir lemia veiklos efektyvumą, sėkmingą prieinamų 
resursų išnaudojimą. Finansinio kapitalo prieinamumas svarbus tiek kaip verslo pradžios finansavimo 
šaltinis, tiek ir kaip bent laikinų garantijų ir stabilumo užtikrinimas37. Socialinis kapitalas, remiantis 
socialinio kapitalo teorija, yra įvairūs socialiniai ryšiai ir narystė socialinėse sąjungose38, kurie, be kita 
ko, gali būti reikšmingi asmeniui nusprendžiant pradėti verslą. 

Lietuvoje atlikto GEM tyrimo duomenimis, viena iš pagrindinių priežasčių, ribojančių verslumo lygio 
augimą – finansinio kapitalo trūkumas. Kad kapitalas ir finansiniai resursai yra didelė kliūtis, dėl 
kurios gyventojai teigia nesiimantys verslo Lietuvoje, rodo ir Eurobarometro tyrimas39 – šią priežastį 
nurodė 34 proc. respondentų lyginant su 21 proc. ES-2740 vidurkiu. Remiantis GEM tyrimu, taip pat 
pakankamai neigiamai vertinamos galimybės gauti paramą pagal vyriausybės programas. Tyrime 
dalyvavę ekspertai gana pesimistiškai vertino atsakingų tarnautojų gebėjimą tinkamai įvertinti įmonių 
augimo potencialą ir suteikti paramą tinkamiems subjektams. 

Paslaugų ir infrastruktūros prieinamumas vertinamas kaip pakankamas, tiesa, jauniems verslams gali 
kilti sunkumų, susijusių su kokybiškų paslaugų įperkamumu. Kaip vienas labiausiai verslumą 
ribojančių faktorių pabrėžiamas žmogiškųjų resursų faktorius. Teigiama, kad asmeninės patirties, 
žinių, verslo valdymo gebėjimų trūkumai trukdo pradėti ir sėkmingai vystyti verslą. Be to, nors 
bendrai verslininko įvaizdis visuomenėje yra teigiamas, nacionalinė kultūra nėra palanki 
novatoriškoms, rizikingoms veikloms vystyti41. Gyventojų verslumą mažina ir baimė suklysti. Lietuvos 
gyventojus nuo verslo steigimo be kitų veiksnių sulaiko baimė patirti nesėkmę – kaip barjerą nuosavo 

                                                             

34 Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, World Bank, 2013. 
35 http://www.gemconsortium.org/ 
36 Rotemberg-Shir, N. and Wennberg, K. “A Contingency model of Entrepreneurial Entry Strategies: The role of 
Motivation and Resource Availability”. 
37 Shane, S. (2003). “A General Theory of Entrepreneurship. The Individual-Opportunity Nexus”. Northampton: 
Edward Elgar. 
38 Coleman, J. S. (1988). “Social Capital in the Creation of Human Capital”. The American Journal of Sociology, Vol. 
94: S95-S120. 
39 European Commission Directorate-General Enterprise and Industry (2012). Eurobarometer Survey of 
Entrepreneurship. Country survey Lithuania. 
40 Šalys, buvusios ES narėmis 2012 m. 
41 VšĮ Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykla (2011). Verslumo stebėjimo tyrimo ataskaita. 
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verslo steigimui tai nurodo 6 proc. šalies gyventojų lyginant su 5 proc. ES-27 vidurkiu. Įkūrus verslą 
beveik pusė šalies gyventojų (48 proc.) bijotų patirti bankrotą (ES-27 vidurkis 43 proc.), 14 proc. 
asmeninę nesėkmę (ES-27 vidurkis 15 proc.)42. 

Laisvosios rinkos instituto atliktas tyrimas43 rodo, kad verslininko įvaizdis vertinamas prieštaringai. 
Trečdalis respondentų iš tiesų pripažįsta lietuviškojo verslo ir jo kūrėjų autoritetą. Likusi didelė dalis 
respondentų neturėjo nuomonės arba buvo linkę žvelgti į verslo atstovus su irzlumu ar 
nepasitikėjimu, tačiau paprašyti nurodyti pagrindinius verslininko bruožus, verslo atstovus buvo linkę 
apibūdinti labiau teigiamai negu neigiamai. 

Kitų tyrimų duomenys patvirtina, kad pagrindiniai verslo steigimo barjerai yra sudėtingos steigimo 
procedūros, pradinio finansinio ir žmogiškojo kapitalo (finansinių, vadybinių, rinkodaros žinių) 
trūkumas44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 7. Faktoriai lemiantys verslumo lygį (bendri ir aktualiausi (pabraukta) Lietuvai) 
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis šioje dalyje analizuojama moksline literatūra, tyrimais ir strateginiais 
dokumentais 

 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis Ūkio ministerija finansavo šias su naujų įmonių 
kūrimosi tikslu susijusias priemones: 

� Finansų inžinerija ir su ja susijusios priemonės; 

                                                             

42 European Commission Directorate-General Enterprise and Industry (2012). Eurobarometer Survey of 
Entrepreneurship. Country survey Lithuania. 
43 Lietuvos laisvosios rinkos institutas (2013). Visuomenės požiūris į verslininką: Koks ir kodėl? 
44 Vijeikis, J., Baležentis, A. (2010). Smulkaus ir vidutinio verslo vystymo problemos bei perspektyvos Lietuvos 
regionuose”. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2010. Nr. 20 (1). 
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� Asistentas-2; 
� Asistentas-445. 

 

Lentelė 10. Identifikuotų verslumui skatinti skirtų 2007–2013 m. priemonių palyginimas 
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poskyryje 

Asistentas-2 

Asistentas-4 

Asistentas-
4 - 

Šaltinis: sudaryta ir apskaičiuota BGI Consulting, remiantis SFMIS duomenimis 

 

Verslumo skatinimo iniciatyvos 2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendinamos kelių ministerijų 
administruojamų priemonių lėšomis. Išskirtinis dėmesys jaunimo verslumui ir entrepreneriškų 
savybių ugdymui skiriamas LR švietimo ir mokslo ministerijos, taip pat LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos patvirtintuose projektuose. Atitinkamai LR ūkio ministerijos priemonių poveikio 
sritis susiaurėja iki priemonių, kurios palengvintų asmenų, jau nusprendusių imtis verslo, pirmuosius 
žingsnius. 

2007–2013 m. skirtas didelis dėmesys finansų inžinerijos priemonėms, kurios itin svarbios mažinant 
finansinio kapitalo trūkumą, kuris įvardijamas kaip vienas iš pagrindinių barjerų verslui pradėti. 
Finansų inžinerijos priemonių tinkamumas plačiau aptariamas ataskaitos dalyje „Priėjimo prie 
finansavimo šaltinių gerinimas“. Finansų inžinerijos priemonės svarbios ne tik dėl finansavimo 
galimybių pagerinimo, bet ir dėl teigiamos įtakos verslumo kultūros augimui, verslumo gebėjimų 
stiprėjimui, ypatingai rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų fondo įtaka. 

Kitos priemonės, skirtos verslo pradžios sąlygų lengvinimui, susijusios su kokybiškų paslaugų verslui 
prieinamumo didinimu. Kaip jau buvo minėta, šalyje iš esmės netrūksta kokybiškų paslaugų verslui, 
tačiau jų prieinamumą riboja finansinės galimybės. Tai ypač aktuali problema jauniems verslams, 
kurie dažniausiai turi menkas žinias apie verslo vystymą ir neturi finansinių galimybių pirkti 
konsultacines paslaugas. 

2007–2013 metų finansavimo laikotarpiu didelis dėmesys skirtas meno inkubatorių vystymui. Šie 
inkubatoriai skatina imtis verslo tose veiklose, kurios pakankamai ilgai buvo suvokiamos kaip atskira, 
ne verslo sfera. Kuriami menų inkubatoriai taip pat sudaro sąlygas pradedančiąjam verslui 
palankiomis sąlygomis gauti ne tik fizinę infrastruktūrą, bet ir įrangą veiklai vykdyti. Būtent 
specializuota įranga ir su jos naudojimu susijusios konsultacijos turėtų būti reikšmingas postūmis 
naujų sėkmingų įmonių steigimuisi inovatyviose, technogiškai pažengusiose kryptyse. 

Visgi, svarbu pastebėti, kad kol kas nėra aiški kokybiškų paslaugų jaunoms įmonėms verslo 
reguliavimo, darbo teisės, finansinės analizės ir pan. klausimais plėtra ne tik inkubatoriuose, bet ir 

                                                             

45 Priemonė „Asistentas-4“ techninėje užduotyje nėra įtraukta į vertinimo objektą, visgi ši priemonė reikšminga 
verslumo skatinimui, todėl ji paminėta tinkamumo vertinime. 
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kitose verslo paramos institucijose. Tokios veiklos yra numatytos pagal priemonę „Asistentas-4“. Pagal 
šią priemonę projektai pradedami įgyvendinti nuo 2014 m. pradžios. Kokybiškų paslaugų teikimas 
jaunoms įmonėms yra labai svarbus ir todėl, kad galėtų padėti bent dalinai spręsti žmogiškojo kapitalo 
trūkumo problemas. Galimybė gauti kokybiškas aktualias žinias nesamdant papildomų darbuotojų yra 
itin svarbus jaunų įmonių išlikimo faktorius. Prie šio faktoriaus stiprinimo prisideda rizikos kapitalo 
fondų ir Verslo angelų fondo veikla, nes kartu su fondų finansavimu įmonės gauna profesionalias 
įmonių valdymo ir kitas žinias. 

Apibendrinant, įgyvendinamos priemonės atitinka šalies strateginiuose dokumentuose, tyrimuose 
nustatytus jaunų įmonių poreikius. 

 

Priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimas 

Finansinio kapitalo trūkumas kaip barjeras yra identifikuojamas analizuojant įvairius įmonių 
poreikius, pradedant verslo įkūrimu ir baigiant poreikiu plėstis į naujas rinkas. Kaip vienas iš 
pagrindinių sprendimų, sąlygojančių finansinio barjero mažinimą, tiek akademiniuose tyrimuose, tiek 
vyriausybių programose konstatuojamas SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių lengvinimas. Nors 
daugelis 2007–2013 m. įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių neturi suformuluotų kiekybinių 
įmonių plėtros tikslų, kurių siekiama finansų inžinerijos ir su ja susijusiomis priemonėmis, akivaizdu, 
kad verslo finansavimo sąlygų gerinimas nėra savitikslis, tai tik viena iš svarbių priemonių, 
padedančių siekti įmonių augimo tikslų. 

Visgi, kadangi įmonių finansavimas taikant finansų inžinerijos priemones yra santykinai naujas 
viešosios paramos būdas Lietuvoje ir jo svarba tik auga, be to, daugeliu atvejų EAVP finansų inžinerijos 
priemonėms nėra keliami kiti nei finansavimo prieinamumo gerinimas tikslai, šioje ataskaitoje 
priėjimo prie finansavimo šaltinių priemonių tinkamumas taip pat aptariamas kaip atskiras tikslas. 

Priėjimo prie finansavimo šaltinių poreikiai ir galimybės skiriasi priklausomai nuo įmonės augimo 
stadijos. Tai iš esmės sąlygoja, įmonei augant, besikeičiantis įmonės rizikingumas. 

Finansavimo požiūriu rizikingiausios yra priešpradinė ir pradinė stadijos. Šiose stadijose SVV 
subjektai turi mažiausias galimybes pritraukti finansavimą iš išorinių šaltinių. Įmonė neturi veiklos 
istorijos, neretai įmonės savininkai neturi kitų įmonių valdymo patirties, įmonės veiklos strategija dar 
tik formuojasi. Dėl šių ir kitų priežasčių bankai ar kitos kredito įstaigos tokioms įmonėms skolina 
nenoriai. Keliami reikalavimai užstatui ar laidavimui sunkiai patenkinami. Todėl priešpradiniame ir 
pradiniame etape reikšmingą vaidmenį pirmiausia vaidina entreprenerio, artimųjų ir draugų lėšos.  

Startuolio fazėje įmonės turi teorines galimybes pritraukti finansavimą iš rizikos kapitalo fondų arba 
Verslo angelų fondo. Visgi, didesnė dalis startuolių rizikos ir privataus kapitalo lėšomis pasinaudoti 
negali, nes netenkina keliamų reikalavimų, pvz. tikėtinai grąžai, komandai ir kitų. 

Menkai išvystyta rizikos kapitalo ir verslo angelų rinka nesudaro reikšmingesnių finansavimo 
galimybių startuoliams ir kitose augimo stadijose esančioms įmonėms. Lietuvoje rizikos kapitalo ir 
verslo angelų rinka yra ankstyvojoje vystymosi stadijoje. 
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Pav. 8. SVV augimo stadijos ir finansavimas (Šaltinis: Parengta BGI Consulting, remiantis European Commission, DG Enterprise and industry, Financing 
innovation and SMEs: sowing the seeds; main findings of four workshops, 2007) 
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Įgyvendinant kreditų ir garantijų finansų inžinerijos priemones bankai taiko palankesnes kreditavimo 
sąlygas pradinės, startuolio, augimo ir brandos stadijos SVV subjektams. Palankesnės sąlygos iš esmės 
apima palankesnes palūkanas ir palankesnius užstato reikalavimus. Dalis įmonių apskritai negautų 
kreditų, jeigu finansų inžinerijos priemonės nebūtų įgyvendinamos. Pavyzdžiui, interviu su bankų 
atstovais duomenimis, 25-40 proc. visų įmonių, už kurias buvo garantuota taikant priemonę 
„Portfelinės garantijos“, kredito negautų, jeigu portfelinės garantijos nebūtų taikomos. 

Augimo stadijoje įmonėms priskirtina mažesnė rizika negu startuolio stadijoje, todėl prieinamumas prie 
finansavimo šaltinių yra santykinai lengvesnis. Tačiau spartaus augimo metu įmonėms aktualus tampa 
finansavimas apyvartinio kapitalo užtikrinimui46. 

Pažymėtina tendencija, kad įmonės, esančios vėlesnėse augimo stadijose, turi geresnes galimybes 
pritraukti finansavimą. Jos yra įdomios ir formaliam rizikos kapitalui. Į tokias įmones palankiau žiūri 
bankai ir kitos kredito įstaigos. Visgi, net ir augimo stadijoje yra labai aukšta kredito rizika pasižyminčių 
įmonių. Skirtingas kredito rizikos lygis bus priskiriamas inovatyvioms aukštųjų tehnnologijų įmonėms 
ir tradicinės pramonės įmonėms. Rizikos lygis taip pat skiriasi priklausomai nuo veiklos geografinės 
rinkos ir kitų veiksnių. Todėl egzistuoja įmonių segmentai, kuriems yra sunkiau pritraukti finansavimą. 
Poreikis patenkinti šių segmentų įmonių paklausą finansavimo šaltiniams patvirtina kreditų ir garantijų 
tinkamumą augimo ir brandos stadijose. 

Augimo ir brandos stadijose svarbų vaidmenį turėtų užimti formalūs rizikos kapitalo fondai. Interviu 
metu akcentuota, jog siekiant pritraukti stambius rizikos kapitalo fondus, didelę svarbą turi bendras 
šalies rizikos kapitalo išsivystymo lygis. 2012 metais Lietuvoje rizikos kapitalo investicijos sudarė 0,013 
proc. nuo BVP47. Nors šis rodiklis lenkia Latvijos ar Lenkijos rezultatus, tačiau ES šalyse lyderėse pagal 
šį rodiklį rizikos kapitalo investicijos 2012 m. sudarė 4 kartus didesnę dalį nuo BVP nei Lietuvoje. 

 

  

Pav. 9. Rizikos kapitalo investicijų dalis nuo BVP, proc. (Šaltinis: Europos privataus kapitalo ir rizikos 
kapitalo asociacija (ERKA)) 

 

                                                           

46 C. Mac an Bhaird, Resourcing Small and Medium Sized Enterprises, Contributions to Management Science, DOI 
10.1007/978-3-7908-2399-8_2, # Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. 

47 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-index/access-to-finance-
indicators/venture-capital/index_en.htm 
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Apibendrinant, galima pažymėti, kad įgyvendinamos finansų inžinerijos priemonės gerina priėjimą prie 
finansavimo šaltinių visuose įmonių raidos etapuose. Todėl iš esmės įgyvendinamų finansų inžinerijos 
ir su ja susijusių priemonių portfelis vertinamas kaip tinkamas. 

2014–2020 metų finansinėje perspektyvoje ne mažesnėmis lėšų apimtimis nei 2007–2013 metais 
turėtų būti vystoma rizikos kapitalo ir verslo angelų rinka, nes šis kapitalas tampa vis svarbesnis 
siekiant ekonomikos augimo per inovatyvias ir potencialiai aukšta grąža pasižyminčias įmones, kurios 
gali tapti atskirų rinkų segmentų lyderiais globaliu mastu. Taip pat didesnis finansavimas kreditų 
priemonėse turėtų būti skiriamas investiciniams kreditams (mažinant finansavimą apyvartiniams 
kreditams). 

 

3.2. PRIEMONIŲ TINKAMUMAS KEIČIANTIS EKONOMINEI SITUACIJAI 
 

Lentelėse pateikta susisteminta informacija apie sutarčių su įmonėmis sudarymą ir kontraktuotas lėšas 
iš finansų inžinerijos ir su ja susijusių priemonių. 

Vertinant priemonių tinkamumą skirtingais ekonominiais laikotarpiais 2007–2013 (2015) priemonių 
įgyvendinimo ciklas suskirstytas į keturis periodus: 

• 2007–2008 – priemonių įgyvendinimo laikotarpio pradžia (toliau – laikotarpio pradžia); 

• 2009–2010 – priemonių įgyvendinimo laikotarpio vidurio pirmoji pusė (toliau – laikotarpio 

vidurio pirmoji pusė); 

• 2011–2012 – priemonių įgyvendinimo laikotarpio vidurio antroji pusė (toliau – laikotarpio 

vidurio antroji pusė); 

• 2013–2015 – priemonių įgyvendinimo laikotarpio pabaiga (toliau – laikotarpio pabaiga). 

 

Lentelė 11. Sutarčių sudarymas (skirtas finansavimas), tūkst. litų (2008–2013 – faktas, 2014–2015 – 
planas) 

Subsidijų 
priemonės 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lyderis LT 162.127 21.800 218.635 -34.222 -29.852 -3.548 0 0 

E-verslas LT 0 23.585 14.932 12.660 8.004 -3.142 0 0 

Procesas LT 0 79 4.166 -297 0 7.451 0 0 

Naujos galimybės 0 20.396 53.549 6.305 9.655 19.639 1.064 0 

Invest LT+ 0 0 7.703 7.935 29.348 46.246 0 0 

Invest LT-2 0 0 0 0 54.760 113.807 42.757 0 

Asistentas-1 0 0 0 8.210 7.055 -987 0 0 
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Subsidijų 
priemonės 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Asistentas-2 0 0 8.560 29.495 6.211 31.805 0 0 

Asistentas-4 0 0 0 0 0 13.922 0 0 

Asistentas-3 0 16.967 41.454 17.291 46.709 -149 2.349 0 

Invest LT 0 59.486 47.511 -554 -1.158 49.931 20.326 0 

Šaltinis: LR ūkio ministerijos pateikti duomenys 

 

Lentelė 12. Sukontraktuotos lėšos iš finansų inžinerijos ir su ja susijusių priemonių, mln. litų 

Finansų inžinerijos priemonės 2009 2010 2011 2012 2013 

Mažų kreditų teikimas – II etapas / Sukontraktuota ES lėšų 
suma 

95,26 29,05 30,78 22,33 1,23 

Atvirtas kreditų fondas / Sukontraktuota ES lėšų suma 9,84 45,92 28,32 21,43 27,95 

Pasidalintos rizikos paskolos / Sukontraktuota ES lėšų - 26,24 104,62 59,16 47,38 

Garantijos iš ES lėšų (Garantijų fondas) /Garantijų suma 81,54 230,86 149,58 91,13 145,70 

Dalinis palūkanų kompensavimas iš ES lėšų/Pervesta SVV 
subjektams 

14,56 11,03 5,30 7,57 6,44 

Portfelinės garantijos / Garantijų suma - - 7,46 38,24 44,81 

Portfelinės garantijos lizingui / Garantijų suma - - - 8,07 16,08 

Rizikos kapitalo fondai / Investuota iš Jeremie fondo - - 17,16 7,93 11,46 

Verslo angelų fondas / Investuota iš Jeremie fondo - 0,54 2,12 3,97 6,40 

Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir rizikos kapitalo fondai - - - 1,09 8,71 

Šaltinis: LR ūkio ministerijos pateikti duomenys 

 
Laikotarpio pradžioje besitęsiantį ekonomikos augimą nuo 2008 pabaigos – 2009 pradžios pakeitė 
ekonomikos kritimo periodas. Šis periodas pasižymėjo ženkliai sumažėjusiu BVP, kritusiu eksportu į ES 
ir trečiąsias šalis, išaugusiu nedarbu, mažėjančiomis namų ūkio individualaus vartojimo išlaidomis bei 
sumažėjusiu darbo našumu. Šie ekonominiai pokyčiai reikalavo įmonių persitvarkymo ir prisitaikymo 
prie naujų ekonominių aplinkybių. 
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Lentelė 13. Makroekonominės aplinkos pokyčiai 

Makroekonominės aplinkos rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Realus BVP, mln. litų 85.702 88.198 75.103 76.302 80.918 83.879 

Eksportas į ES valstybes nares ir ES institucijas 

(reali vertė), mln. litų 
30.781 31.834 29.825 32.783 36.219 39.046 

Eksportas į trečiąsias šalis ir tarptautines 

organizacijas, (grandine susieta apimtis), mln. litų 
17.272 21.716 16.961 22.142 26.455 31.009 

Namų ūkių individualaus vartojimo išlaidos 

(grandine susieta apimtis), mln. litų 
56.572 58.396 48.657 47.534 50.108 52.088 

Nedarbo lygis, % 4,3 5,8 13,7 17,8 15,4 13,4 

Darbo našumo indeksai, apskaičiuoti pagal bendrąją 
pridėtinę vertę, tenkančią vienai faktiškai dirbtai 

valandai, palyginti su baziniu laikotarpiu, 2005 m. = 
1 

1,13 1,15 1,08 1,23 1,31 1,34 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Reaguojant į besikeičiančią situaciją, pasaulinėje praktikoje buvo taikomos kelios priemonių grupės. 
Remiantis EBPO (ang. OECD) duomenimis48, dauguma šalių sunkmečio laikotarpiu įvedė taip vadinamas 
gelbėjimo programas, kuriomis buvo siekiama padėti verslui įveikti sunkmečio sąlygas. Šalys 
skirtingomis apimtimis taikė tris priemonių kategorijas49: paklausos skatinimas (infrastruktūros 
programos, mokesčių politika), verslo finansavimo gerinimas, įskaitant bankų rekapitalizavimą, ir 
darbo rinkos priemonės (darbo apmokestinimo mažinimas, užimtumo rėmimo programos). 

EBPO šalių taikytos verslo finansavimo gerinimo priemonės gali būti suskirstytos į šias grupes50: 

- priemonės, skatinančios pardavimus ir palaikančios apyvartinio kapitalo lygį (eksporto kreditai ir 
garantijos, faktoringas, mokesčių mažinimai ir atidėjimai, geresnė biudžetinių mokėjimų disciplina); 

- priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimas (bankų rekapitalizavimas ir kreditavimo skatinimas, 
kreditų garantijų schemos); 

- priemonės, padedančios išlaikyti verslo investicinį pajėgumą ir sugebėjimą reaguoti į pokyčius 
(subsidijos, kreditai, pagreitinto nusidėvėjimo tvarkos, MTEP finansavimas). 

 

Verslo tendencijų vertinimai Lietuvoje rodo, kad laikotarpio vidurio pirmoje pusėje ženkliai pablogėjo 
įmonių sugebėjimas konkuruoti vidaus ir ES šalių rinkose. 2009 metais net 19,3 proc. įmonių vertino, 

                                                           

48 Assessment of Government Support Programmes for SMEs' and Entrepreneurs’ Access to Finance in the Global 
Crisis, OECD, 2010. 
49 The Impact of the Global Crisis on SME and Entrepreneurship Financing and Policy Responses, OECD, 2009. 
50 The Impact of the Global Crisis on SME and Entrepreneurship Financing and Policy Responses, OECD, 2009. 
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kad jų konkurencingumas vidaus rinkoje sumažėjo. Konkurencingumas ES šalių rinkoje sumažėjo net 
21,3 proc. įmonių. Įmonėms iškilo poreikis stabdyti konkurencingumo mažėjimą. 

2009 metais pradėtų bankroto procesų skaičius lyginant su 2008 metais išaugo beveik dvigubai ir viso 
laikotarpio vidurio metu išliko ženkliai padidėjęs. Nuo laikotarpio vidurio pradžios sumažėjo pelningai 
dirbančių įmonių dalis. 2009 metais pelningai dirbo mažiau nei pusė šalies įmonių. Intensyviau 
prasidėję bankroto procesai rinkoje sukėlė nemokumo ir vėluojančių atsiskaitymų problemas. Siekiant 
tinkamai reaguoti į šias situacijas, įmonėms ypač aktualus tapo prieinamumas prie finansavimo šaltinių. 

 

Lentelė 14. Verslo tendencijų pokyčiai 

Verslo tendencijų rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Įmonės sugebėjimas konkuruoti vidaus rinkoje – 
Pagerėjo, įmonių dalies proc. 

9,8 7,8 5,0 5,2 6,1 6,2 6,3 

Įmonės sugebėjimas konkuruoti vidaus rinkoje – 
Nepasikeitė, įmonių dalies proc. 

86,9 85,4 75,7 86,8 88,8 88,2 88,6 

Įmonės sugebėjimas konkuruoti vidaus rinkoje – 
Pablogėjo, įmonių dalies proc. 

3,3 6,8 19,3 8,1 5,2 5,7 5,1 

Įmonės sugebėjimas konkuruoti vidaus rinkoje – 
Balansas, įmonių dalies proc. 

6,4 0,9 -14,3 -2,9 0,9 0,5 1,2 

Įmonės sugebėjimas konkuruoti ES šalių rinkoje – 
Pagerėjo, įmonių dalies proc. 

10,7 6,2 5,0 5,8 6,8 7,7 8,7 

Įmonės sugebėjimas konkuruoti ES šalių rinkoje – 
Nepasikeitė, įmonių dalies proc. 

80,7 81,6 73,8 86,0 86,4 85,8 85,1 

Įmonės sugebėjimas konkuruoti ES šalių rinkoje – 
Pablogėjo, įmonių dalies proc. 

8,7 12,3 21,3 8,3 6,8 6,5 6,2 

Įmonės sugebėjimas konkuruoti ES šalių rinkoje – 
Balansas, įmonių dalies proc. 

2,0 -6,1 -16,2 -2,6 -0,1 1,2 2,4 

Atitinkamais metais pradėtų bankroto procesų 
skaičius 

606 957 1844 1637 1273 1400 n. d. 

Pelningų įmonių dalis, % 69,3 58,0 47,5 55,0 61,6 62,1 63,2 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir BGI Consulting skaičiavimai, remiantis Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis 

 

Prastėjančius veiklos rodiklius laikotarpio vidurio pirmoje pusėje demonstruoja ir SVV statistika. 2009 
metais lyginant su 2008 metais, SVV pridėtinė vertė sumažėjo daugiau nei 30 proc. Įmonių pelningumas 
ekonominio augimo laikotarpiu siekė 4,74-26,71 proc., o 2009 metais jau tapo neigiamas. Įmonių 
pardavimo pajamos smuko 23-34 procentais (priklausomai nuo įmonės dydžio). Smukus pardavimams 
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ir pelningumui, sumažėjo įmonių galimybės investuoti į plėtrą. Iškilo didesnis poreikis gauti lėšų 
trumpalaikėms ir ilgalaikėms investicijoms bei konkurencingumo didinimui. 

 

Lentelė 15. SVV situacijos pokyčiai 

SVV situacijos rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 

Pridėtinė vertė gamybos kaštais, mln. Lt:      

Iki 9 darbuotojų 5.350 5.240 3.312 3.524 4.848 

10 – 49 darbuotojai 10.456 10.805 6.924 7.768 9.661 

50 – 249 darbuotojai 13.678 13.863 9.516 9.935 12.208 

Veikiančių įmonių pajamos / apyvarta, mln. Lt:      

Iki 9 darbuotojų 27.225 31.076 24.122 26.878 33.919 

10 – 49 darbuotojai 50.581 53.598 35.574 40.979 50.346 

50 – 249 darbuotojai 60.099 64.790 44.002 47.224 55.779 

Veikiančių įmonių grynasis pelningumas, %:      

Iki 9 darbuotojų 11,07 3,01 -16,3 -0,59 1,18 

10 – 49 darbuotojai 26,71 2,12 -5,04 1,52 4,08 

50 – 249 darbuotojai 4,74 2,88 -0,96 2,55 3,77 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Laikotarpio vidurio pirmoje pusėje bankų taikoma kreditavimo politika sugriežtėjo, naujų paskolų 
išdavimas ženkliai sumažėjo. Naujų paskolų išdavimo apimčių sumažėjimas išlieka ir vertinimo metu. 
Tarpbankinės palūkanų normos nuo laikotarpio vidurio antrosios pusės reikšmingai sumažėjo, tačiau 
skolinimosi kaštus neigiamai paveikė išaugusios bankų maržos. 

 

Lentelė 16. Finansų rinkų pokyčiai 

Finansų rinkų rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201351 

Naujų paskolų litais nefinansinėms įmonėms 

palūkanų normos, % 
6,73 8,07 8,09 5,06 5,01 4,68 3,98 

Naujos paskolos litais nefinansinėms 

įmonėms, mln. litų 
11.383 11.108 8.683 4.011 2.777 3.289 2.856 

                                                           

51 Naujų paskolų palūkanų normos ir naujų paskolų suma pateikiama remiantis 2013 metų 11-os mėnesių duomenimis. 
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Finansų rinkų rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201351 

VILIBOR, 3 mėnesių 5,11 6,03 7,01 1,79 1,67 1,09 0,51 

Naujų paskolų eurais nefinansinėms 
įmonėms palūkanų normos, % 

5,80 6,35 4,47 4,02 4,33 3,31 2,77 

Naujos paskolos eurais nefinansinėms 
įmonėms, mln. litų 

15.408 21.527 16.358 12.799 10.314 7.829 7.459 

EURIBOR, 3 mėnesių 4,34 4,65 1,23 0,81 1,39 0,58 0,22 

Šaltinis: BGI Consulting skaičiavimai, remiantis Lietuvos banko ir Euribor-EBF duomenimis 

 

Prasidėjus ekonominiam sunkmečiui ypač aktualios SVV subjektams buvo priemonės, galinčios prisidėti 
prie konkurencingumo atstatymo trumpuoju laikotarpiu ir veiklos tęstinumo užtikrinimo. Prie tokių 
operatyvių priemonių pirmiausia priskirtini kreditai ir kreditų garantijos. Kreditų ir garantijų 
tinkamumą SVV poreikiams lemia tai, kad įmonės galėjo imtis šalinti tuos barjerus, kurie tuo metu buvo 
aktualiausi. Šis kredito priemonių lankstumas buvo labai svarbi aplinkybė, sudaranti sąlygas įmonėms 
operatyviai spręsti iškilusias konkurencingumo mažėjimo problemas ir šalinti kitus barjerus. 

Aukštas kreditų tinkamumas laikotarpio vidurio pirmoje pusėje grindžiamas ir santykinai paprastesniu 
bei greitesniu lėšų suteikimo įmonėms procesu lyginant su subsidijų priemonėmis. Kredito gavimo 
procesas paprastai užtrunka nuo 1 savaitės iki 1 mėnesio nuo įmonės kreipimosi į banką, o tai yra 
ženkliai trumpesnis laikotarpis lyginant su subsidijų priemonių paraiškų vertinimo ir lėšų gavimo 
procesais. 

Sunkmečio laikotarpiu EBPO šalyse plačiausiai naudotos verslo finansavimo skatinimo priemonės buvo 
priėjimo prie bankinių kreditų gerinimas (pavyzdžiui, suteikiant bankams papildomą kapitalą ir 
nustatant reikalavimus įmonių kreditavimui) ir kreditų garantijos52. Kreditų priemonėms didelis 
dėmesys skirtas ir Lietuvoje. Kreditų ir garantijų aktualumą ir tinkamumą Lietuvoje, reaguojant į 
besikeičiančią ekonominę situaciją, patvirtina ir vieno iš ŪM užsakytų vertinimų53 metu atliktos 
apklausos rezultatai, kur tarp didžiausių ekonominio nuosmukio problemų net 34 proc. įmonių nurodė 
išorinio finansavimo gavimo problemą. 

Aukštą kreditavimo, garantijų ir dalinio palūkanų kompensavimo priemonių tinkamumą pagrindžia ir 
nuo laikotarpio vidurio pirmosios pusės prasidėję finansų rinkų pokyčiai, kuomet bankai sugriežtino 
kreditų išdavimo sąlygas ir bankinių kreditų apimtys pradėjo smarkiai mažėti. 

Pozityviai vertinama tai, kad priemonių įgyvendinimo laikotarpiu finansų inžinerijos ir su ja susijusių 
priemonių finansavimas buvo didinamas ir plečiamos šių priemonių lėšų gavimo sąlygos. Tai sudarė 

                                                           

52 The Impact of the Global Crisis on SME and Entrepreneurship Financing and Policy Responses, OECD, 2009. 
53 Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės inžinerijos priemonių, 
finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir įgyvendinimui vertinimas, Užsakovas – LR ūkio 
ministerija, Vertintojas: UAB „PricewaterhouseCoopers“, VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai 
projektai“, Advokatų kontora „Tark Grunte Sutkiene“, 2010. 
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galimybes finansavimą gauti didesniam SVV subjektų skaičiui. 2008 metais numatytas 433 mln. litų 
finansavimas finansų inžinerijos ir su ja susijusioms priemonėms buvo padidintas daugiau nei dvigubai 
ir 2013 metų pabaigoje sudarė 1016,9 mln. litų. Nors finansavimas priemonei „Dalinis palūkanų 
kompensavimas“, lyginant su 2008 metais patvirtinta suma, yra sumažėjęs, tačiau buvo išplėstos 
priemonės remiamos veiklos (pavyzdžiui, dalinis palūkanų kompensavimas teikiamas ne tik už kreditus 
su Invega garantija). 

Net ir pagerėjus ekonominei situacijai ir grįžus į ekonomikos augimo ciklą, įmonių finansinė būklė nėra 
lengva. Nemažos dalies įmonių pardavimo pajamos dar nesiekia prieškrizinio lygio, dalies įmonių 
finansinė būklė suprastėjo dėl bankrutavusių klientų, o krizės metu gauti kreditai padidino 
trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus. Be to, nukritusi nekilnojamojo turto vertė mažina kredito 
gavimo galimybes dėl sumažėjusios galimo užstato vertės. Išlieka dalinai ES finansuojamų kreditų bei 
garantijų poreikis ir aukštas jų tinkamumas. 

Kita vertus, sugrįžimas į ekonominį augimą skatina šalis peržiūrėti verslo skatinimo programas, kad 
rizikos, kuri normaliomis sąlygomis prisiimama finansinių tarpininkų, neprisiimtų viešasis sektorius. 
Kreditų ir garantijų priemonių kontekste ekonomikos augimo sąlygomis teisingas rizikos 
pasiskirstymas tarp finansinių tarpininkų ir verslą skatinančio viešojo sektoriaus yra vienas iš 
svarbiausių uždavinių. Tuo pačiu būtinas reguliarus rizikos pasiskirstymo tinkamumo stebėjimas pagal 
faktinę paklausą ir įsisavinimo lygį, kad paramos priemonės būtų paklausios rinkoje. 

Įmonių priklausomybė nuo bankinių kreditų ir priklausomai nuo ekonominio ciklo besikeičiančios 
kreditavimo politikos gali būti sumažinta intensyviau plėtojantis rizikos kapitalo ir verslo angelų 
rinkoms. Nors pagal JEREMIE iniciatyvos priemones „Rizikos kapitalo fondai“, „Verslo angelų fondas“ ir 
„Pradinės stadijos rizikos kapitalas ir rizikos kapitalo fondai“54 įmones pasiekusios lėšos finansine 
apimti nėra didelės55 (lyginant su visu ŪM priemonių portfeliu), tačiau šios priemonės greta finansinių 
naudų prisideda prie rizikos kapitalo rinkos vystymosi ir verslo kultūros pokyčių. Tarp įmonių stiprėja 
suvokimas, kad verslą galima vystyti ne tik nuosavomis ir finansinių institucijų lėšomis, bet ir 
pritraukiant rizikos kapitalo investuotojus. Profesionalūs investuotojai pasidalina verslo valdymo 
žiniomis, keičiasi įmonių vadyba ir suteikiamos kitos naudos. 

Subsidijų priemonės iš esmės orientuotos į ilgalaikius tikslus ir siekia pašalinti daugiausia tam tikrus 
organizacinius barjerus. Įmonių skatinimas šalinti organizacinius barjerus ir gerinti savo veiklą yra 
ilgalaikis tikslas ir mažai koreliuoja su konkrečia ekonomine situacija. Pavyzdžiui, aukšta žmogiškųjų 
išteklių kokybė ar kokybiškos technologinės linijos įmonėms išlieka panašiai svarbios įvairiais 
ekonominiais ciklais. Visgi, galima išskirti tam tikrus tinkamumo skirtumus. Ypač pozityviai vertintina 
tai, kad jau 2008 metais buvo skirta pirmoji parama pagal priemonę „Lyderis LT“. Kaip rodo poveikio 
vertinimo rezultatai, priemonė turėjo teigiamą įtaką įmonių veiklai ir padėjo sušvelninti ekonominio 
sunkmečio jėgų poveikį. Priemonė „Lyderis LT“ iš kitų priemonių išsiskiria savo finansiniu 
reikšmingumu. 

                                                           

54 Šiame sakinyje įvardyti fondai apima šiuos: „Lithuania SME fund“, „LitCapital I“, „Verslo angelų Fondas I“, „Practica 
Seed Capital“, „Practica Venture Capital“. 
55 Iki 2013 m. pabaigos lėšų pasiekusių įmones suma sudaro 59,4 mln. litų. 



Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 
Galutinė ataskaita 

 

45 

 

2009 metais pirmosios sutartys sudarytos pagal priemones „E-verslas LT“ ir „Naujos galimybės“. 
Daugiau nei 1000 šalies įmonių pasinaudojo priemonių „E-verslas LT“ ir „Naujos galimybės“ suteikta 
parama. Įmonių apklausos rezultatai rodo, kad priemonės padėjo gerinti įmonių konkurencingumą, kas 
buvo labai svarbu laikotarpio vidurio pirmoje pusėje susidūrus su konkurencingumo smukimo 
iššūkiais. 2009 metais pasirašytos pirmosios sutartys ir su priemonių „Asistentas-3“ ir „Invest LT“ 
paramos gavėjais. Visgi, kitos sutartys su įmonėmis pagal likusias SVV rėmimo priemones pasirašytos 
tik 2010 metais ar vėlesniais metais. Tuo tarpu SVV subjektams parama buvo aktuali jau nuo 2008 metų 
antrojo pusmečio, kuomet pradėjo blogėti ekonominė situacija. 

Reaguojant į besikeičiančią ekonominę situaciją ir įmonių poreikius buvo keičiamos ir priemonių 
finansavimo sąlygos. Pavyzdžiui, 2009 metais priemonės „Lyderis LT“ didžiausias leistinas finansavimo 
intensyvumas privačiam juridiniam asmeniui padidintas56 iki 60 procentų (2008 metais buvo 40 
proc.) – atitinkančiam mažos įmonės kategoriją ir iki 50 procentų (2008 metais buvo 30 proc.) – 
atitinkančiam vidutinės įmonės kategoriją. Pasitaikė ir finansavimo intensyvumo mažinimas. 
Pavyzdžiui, pagal priemonę „Naujos galimybės“ 2010 metų liepos mėnesį finansavimo intensyvumas57 
buvo sumažintas nuo 70 proc. iki 40 proc. 

Apibendrinant, finansų inžinerijos ir su ja susijusiomis priemonėmis buvo operatyviai sureaguota į 
besikeičiančią ekonominę situaciją ir besikeičiančius SVV subjektų poreikius. ES lėšomis finansuotos 
kreditų priemonės, garantijos ir dalinis palūkanų kompensavimas tinkamai prisidėjo prie pasikeitusių 
įmonių poreikių tenkinimo pablogėjus ekonominei situacijai. Tuo pačiu tai buvo adekvataus pobūdžio 
reakcija į pasikeitusią bankų politiką. Kreditų priemonių ir garantijų taikymas atitiko gerąją pasaulinę 
praktiką, kuri nustatyta išnagrinėjus EBPO patirtį. 

Subsidijomis buvo siekiama konkrečių ilgalaikių tikslų – dažniausiai orientuotasi į įmonių organizacinių 
barjerų šalinimą, todėl jų tinkamumo vertinimas mažiau koreliuoja su ekonomine situacija. Teigiamai 
vertintina tai, kad 2008 metais buvo pasirašytos pirmosios sutartys pagal finansiškai solidžią priemonę 
„Lyderis LT“. Tai padėjo didinti sunkmečio metu sumažėjusį SVV subjektų konkurencingumą. Visgi, 
tinkamiausia reakcija į laikotarpio vidurio pradžioje drastiškai pablogėjusią ekonominę situaciją būtų 
buvusi kuo ankstesnė ir kitų (ne tik „Lyderis LT“) subsidijų priemonių pradžia. 

Sugrįžimas į ekonominio augimo ciklą skatina peržiūrėti viešojo sektoriaus prisiimamą riziką, kuri 
normaliomis sąlygomis prisiimama finansinių tarpininkų. Teisingas rizikos pasiskirstymas tarp 
finansinių tarpininkų ir verslą skatinančio viešojo sektoriaus yra vienas iš svarbiausių uždavinių. Tuo 
pačiu būtinas reguliarus rizikos pasiskirstymo tinkamumo stebėjimas pagal faktinę paklausą ir 
įsisavinimo lygį, kad paramos priemonės būtų paklausios rinkoje. 

Kita vertus, visada išlieka reikšminga dalis įmonių (pvz. technologiniai startuoliai), kurios ekonomikai 
naudingos, bet bankai, nepriklausomai nuo ekonominio ciklo, jas finansuoja nenoriai arba visai 
nefinansuoja. Tam tikros galimybės tokioms įmonėms egzistuoja privataus ir rizikos kapitalo rinkose, 

                                                           

56 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 4-102 „Dėl VP2-2.1-UM-01-K priemonės 
„Lyderis LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“. 
57 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 4-581 „Dėl VP2-2.1-ŪM-K priemonės 
„Naujos galimybės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“. 
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tačiau ir jose tik maža dalis įmonių, atitinkančių privačių ir rizikos kapitalo investuotojų keliamus 
reikalavimus tikėtinai grąžai ir kitus, gali gauti finansavimą. Todėl išlieka poreikis turėti priemones, 
kurios paskatina bankus finansuoti dėl savo kreditinės rizikos mažiau patrauklius SVV subjektus, kurie 
yra svarbūs šalies ekonomikos vystymuisi. 

Taip pat reikia atkreipti dėmesį, jog viešąja ekonomine politika 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, paklausos inovatyviems produktams skatinimas 
ir pan.). Tiesioginė parama įmonėms finansine forma, nepaisant jos paklausumo iš verslo pusės, yra 
antro prioriteto dalykas. 
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4. Pagrindinės subsidijų priemonių ir finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimo problemos 

 

Šioje dalyje, remiantis paramos gavėjų apklausa, interviu su valdymo ir įgyvendinimo sistemos 
atstovais, finansiniais tarpininkais, fondais bei atsižvelgiant į antrinių šaltinių rezultatus, pateikiamas 
subsidijų ir finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo problematiškumo vertinimas. 

 

Finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės 

Interviu duomenimis, vienas iš esminių iššūkių, įgyvendinant priemones, kilo dėl ekonominės aplinkos 
reikšmingų pokyčių. Priemonės buvo programuotos ekonominio augimo sąlygoms, todėl, prasidėjus 
krizei, priemonių portfelis turėjo būti ir buvo peržiūrėtas. Siekiant sušvelninti krizės padarinius šalies 
ūkiui, didesnis finansinis reikšmingumas buvo suteiktas finansų inžinerijos priemonėms. 

Subsidijų priemonių įgyvendinimo patirtis, įgyta BPD laikotarpiu, turėjo teigiamos įtakos valdymo ir 
įgyvendinimo sistemos brandai 2007–2013 metų periode. Daugiau neaiškumų ir iššūkių kėlė finansų 
inžinerijos priemonių įgyvendinimas. Dalis priemonių, pavyzdžiui, garantijos, iki 2007 metų buvo 
įgyvendinamos iš nacionalinių lėšų. Kitos priemonės, pavyzdžiui, rizikos kapitalo fondai, panaudojant 
ES fondų lėšas Lietuvoje, buvo formuojami pirmą kartą. Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimą 
apsunkino ir tai, kad EK reglamentavimas finansų inžinerijos srityje buvo nepakankamai konkretus ir 
nesavalaikis. 

Formuojant finansų inžinerijos priemones, procesą apsunkino finansinių tarpininkų atrinkimas, kuris 
buvo nepakankamai aiškiai reglamentuotas. Kontroliuojančiųjų fondų valdytojų atrinkimo būdą 
reglamentuoja ES struktūrinių fondų įgyvendinimo reglamentas58 ir EK notos dėl finansų inžinerijos, o 
aiškesnis finansinių tarpininkų atrinkimo apibrėžimas pateiktas tik atnaujintose EK notose59. Nustatyta, 
kad finansinių tarpininkų atrinkimas turi būti vykdomas remiantis galiojančiais nacionaliniais 
įstatymais ir aktualiais ES teisės aktais. Iš esmės tai reiškia, kad pagrindinis teisės aktas, 
reglamentuojantis finansinių tarpininkų parinkimą, yra LR viešųjų pirkimų įstatymas, o konkretų 
atrankos būdą, atsižvelgdama į esamas sąlygas, pasirenka perkančioji organizacija. EIF priemonėms LR 
viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas. 

Finansų inžinerijos kreditų priemonių įgyvendinimas pareikalavo priemonėse dalyvaujančių finansinių 
tarpininkų pritaikyti savo sistemas darbui su ES fondų lėšomis. Rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų 
fondo valdytojams bei bankams, dalyvaujantiems portfelinių garantijų priemonėse, taip pat atsirado 
prievolė registruoti De minimis60 pagalbą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. 

                                                           

58 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 2006 m. liepos 11 d. nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės 
plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999. 
59 Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006, 
2011. 
60 De minimis yra pagalbos forma, kuri teikiama atsižvelgiant į 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5). 
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nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos 
pradžios nustatymo“ buvo įsteigtas Suteiktos valstybės pagalbos registras. Minėti finansiniai 
tarpininkai, prieš suteikdami pagalbą, privalo registre patikrinti, ar dėl to nebus viršyta leistina De 
minimis pagalbos riba ir įvesti į registrą duomenis apie suteiktą De minimis pagalbą. 

Interviu metu taip pat atkreiptas dėmesys, kad nestabili mokestinė aplinka61 mažina investuotojų norą 
investuoti Lietuvoje. Pakankamai dažnai besikeičiantys mokesčių įstatymai neleidžia planuoti ilgalaikių 
investicijų. Tai ypač aktualu rizikos kapitalo fondams ir Verslo angelų fondui, pritraukiantiems privatų 
ir rizikos kapitalą iš rinkos. 

Interviu duomenimis, privataus ir rizikos kapitalo priemonių įgyvendinimą apsunkina iš reglamentų 
kylantys investicijų apimčių apribojimai laiko atžvilgiu (pvz., ne daugiau kaip apibrėžta suma per 
nustatytą laiką), kurie didina fondo investicinę riziką, nes sumažina galimybes lanksčiai reaguoti į 
poreikius. Interviu metu taip pat diskutuotas geografinis veiklos apribojimas, kuris sąlygojamas siekio 
skatinti Lietuvos ekonomiką. 

Vertinimo metu taip pat buvo išanalizuotas kredito gavimui ir jo administravimui įmonių skiriamas 
laikas. Rengdamos dokumentus kredito gavimui įmonės vidutiniškai sugaišo 4,7 darbadienius, o 
teikdamos informaciją bankui ir atlikdamos kitus atsiskaitymo veiksmus per mėnesį skiria apie 1,7 
darbadienio. Ženkliai imlesnis laikui subsidijų gavimo ir jų administravimo procesas. 

Rengiant dokumentus kreditui gauti pagal finansų inžinerijos priemones, 38 proc. įmonių nesusidūrė su 
sunkumais, o 56 proc. įmonių teigė, kad susidūrė su nedideliais sunkumais. Tik 6 proc. kreditų gavėjų 
nurodė, kad susidūrė su dideliais sunkumais. Pagrindinis sunkumas su kuriuo susiduria norintieji gauti 
kreditą – reikalavimai užstatui. Taip pat buvo įvardyti sunkumai atitinkant reikalavimus įmonei ar 
veiklai, kuriai imamas kreditas. 

Kreditų gavėjai bankų keliamus reikalavimus vertina kaip aiškius ir suprantamus, o kredito gavimo 
dokumentų parengimui iš esmės užtenka įmonės darbuotojų (įskaitant buhalterio paslaugas, kurias 
įmonės neretai perka iš paslaugų tiekėjų rinkoje) kompetencijų. 

Vertinant informacijos teikimo bankui po kredito suteikimo procesą, 75 proc. kreditų gavėjų šiame 
procese nemato jokių sunkumų, 19 proc. įvardija nedidelius sunkumus ir 6 proc. nurodo didelius 
sunkumus. 

Maždaug pusė įmonių, kurios pasinaudojo Invegos garantija, sunkumų šiame procese neįžvelgė, kita 
pusė įžvelgė nedidelius sunkumus. Įmonės geriau (sklandžiau) nei garantijos gavimo procesą vertino 
dalinio palūkanų kompensavimo procesą. 75 proc. įmonių, gavusių dalinį palūkanų kompensavimą, su 
sunkumais nesusidūrė, 25 proc. susidūrė su nedideliais sunkumais. 

Portfelinės garantijos lyginant su Invega garantijomis turi privalumą, kad garantavimo procesas iš 
įmonių nepareikalauja laiko sąnaudų. Visgi, bankų atstovų nuomonės dėl įmonių pagal portfelinių 
garantijų priemonę patiriamo administracinio laiko išsiskyrė. Vieno banko atstovas nurodė, jog įmonės 

                                                           

61 Interviu respondentų nuomonę dėl mokestinės aplinkos nestabilumo galima iliustruoti per pastaruosius 18 
mėnesių pakeistu dividendų apmokestinimu, minimalaus atlyginimo pakėlimu, aktyviomis diskusijomis dėl 
nekilnojamo turto ir automobilių apmokestinimo, pakeista pensijų kaupimo sistema. 
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dėl to, kad kreditas yra su portfeline garantija, papildomų administracinių laiko sąnaudų nepatiria. Kito 
banko atstovo nuomone, praktikoje kreditų gavėjai susiduria su tam tikrais papildomais 
administraciniais veiksmais, susijusiais su dokumentų kaupimu. 

 

Subsidijų priemonės 

Nagrinėtas paraiškų rengimo ir projektų įgyvendinimo sklandumas bei kylančios problemos. Apklausos 
duomenimis, apie trečdalis pareiškėjų, rengdami paraišką subsidijų priemonėms, su sunkumais 
nesusidūrė. Apie pusė pareiškėjų sunkumus įvardijo kaip nedidelius. Likusi dalis (apie 17 proc.) 
susidūrė su reikšmingais sunkumais. 

Vertinimo metu atliktoje apklausoje apie 40 proc. subsidijų priemonių pareiškėjų nurodė, kad paraiškos 
ar jos priedų parengimas reikalavo specifinių žinių, kurių įmonės darbuotojai neturėjo. Dažniausiai 
įmonės šią situaciją sprendė samdydamos išorinius konsultantus. Net ir tose priemonėse, kur 
pareiškėjai buvo personalo požiūriu stiprios įmonės, pavyzdžiui priemonėje „Lyderis LT“, paraiškų 
rengimui įmonės dažniausiai pirkdavo konsultantų paslaugas. Dalis įmonių sprendimą grindžia tuo, kad 
paraiškos rengimas atitrauktų įmonės darbuotojus nuo pagrindinės veiklos ir tai turėtų neigiamos 
įtakos veiklai. 

LVPA užsakymu atliktame tyrime62 išskiriama keletas bendradarbiavimo su konsultantais privalumų: 
konsultantai geriau susiorientuoja kvietimų dokumentuose, geba verslininkų idėjas įvilkti į 
reikalaujamus rėmus, suteikia darbui teisingą tempą, didesnė sėkmės tikimybė, taupomas įmonės 
darbuotojų laikas. Minėto tyrimo dalyvių nuomone, įmonėms, kurios dažnai ruošia paraiškas, labiau 
apsimoka turėti savo specialistą. Įvardyti ir konsultantų paslaugų trūkumai: ne visada suvokiama 
įmonės idėja, nustatomi pernelyg aukšti rodikliai, šabloniškas paraiškų rengimas. 

Vertinimo metu atlikta apklausa parodė, kad pagrindinė problema, kuri kilo subsidijas gavusioms 
įmonėms – nuosavo indėlio į projektą užtikrinimas. Maždaug ketvirtadalis paramos gavėjų tai įvardijo 
kaip reikšmingą sunkumą. Visgi, turint omenyje, kad atsakymus pateikė paramos gavėjai, kurie įvertinę 
savo finansines galimybes priėmė sprendimą teikti paraišką, galima manyti, kad, įvertinus potencialių 
pareiškėjų nuomonę, ši problema būtų dar svarbesnė. 

Rengiant paraiškas subsidijų priemonėms, daliai įmonių, gavusių finansavimą, PFSA pasirodė 
nepakankamai aiškus. Vertinimo metu atliktos apklausos duomenimis, apie 14 proc. įmonių 
reikalavimai išlaidų tinkamumui nebuvo aiškūs. Aiškumo stoka gali būti aiškinama keletu aplinkybių. 
Remiantis LVPA užsakymu atlikto tyrimo63 dalyvių nuomone, aprašai parengti labai painia biurokratine 
kalba. Pasigendama išsamumo, tikslių apibrėžimų, sąvokų žodyno, pastabų su dažniausiai daromomis 
klaidomis. 

Remiantis vertinimo metu surinkta pareiškėjų nuomone, daugiausiai sunkumų kilo „Asistentas-1“ ir 
„Asistentas-2“ pareiškėjams. „Asistentas-1“ pareiškėjai pagrindine problema įvardijo neaiškius 
reikalavimus projekto paraiškai ar priedams bei neaiškius reikalavimus išlaidų tinkamumui. Pagrindinė 

                                                           

62 Pareiškėjų ir paramos gavėjų tyrimas, 2012, LVPA, Spinter tyrimai. 
63 Pareiškėjų ir paramos gavėjų tyrimas, 2012, LVPA, Spinter tyrimai. 
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problema, kurią įvardijo priemonės „Asistentas-2“ pareiškėjai – nuosavo indėlio užtikrinimas. Nors šios 
priemonės atžvilgiu buvo taikomas palankus 95 proc. finansavimo intenstyvumas, tačiau didelės 
projektų vertės (nuo 3,1 mln. litų iki 10 mln. litų) ir projektų vykdytojų pobūdis sąlygojo šios problemos 
egzistavimą. 

Remiantis interviu, pareiškėjai per paraiškų priėmimui nustatytą laiką ne visada spėja tinkamai 
parengti techninę dokumentaciją ir kitus laikui imlius dokumentus. Šią situaciją spręstų planuojamų 
kvietimų grafiko ir reikalavimų projektui bei paraiškos dokumentacijai išankstinis skelbimas. 

Apie trečdaliui projektų vykdytojų nekilo sunkumų įgyvendinant projektus. Apie 44 proc. įvardijo 
nedidelius sunkumus, apie penktadalis susidūrė su reikšmingais sunkumais. Lyginant su paraiškų 
rengimo procesų vertinimais, tai kiek prastesni vertinimai, rodantys, kad projektų įgyvendinimo 
procesai įmonėms ir kitiems projektų vykdytojams buvo sudėtingesni negu paraiškos rengimo. 

38 proc. pareiškėjų nurodė, kad jiems trūko administracinių išteklių ir patirties. Dalis projektų 
vykdytojų šį sunkumą sprendė pasitelkdami konsultantų paslaugas. 

Apie 31 proc. projektų vykdytojų nurodė, kad sunkiausia projektų įgyvendinimo metu buvo vykdyti 
pirkimų procedūras. Įmonės nėra perkančiosios organizacijos pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą, tačiau 
vykdant ES finansuojamus projektus joms galioja Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios 
organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros 
tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 
1K-212. 

Dėl užtrukusių pirkimo procedūrų mažiau laiko buvo skiriama pačioms paslaugoms atlikti (siekiant, 
kad nevėluotų projektų veiklos). Taip pat, pirkimo procedūroms užtrukus ES finansuojamų projektų 
veiklos pradedamos įgyvendinti vėliau64. 

Interviu duomenimis, pasiteisina fiksuotų įkainių taikymas. Jų taikymas leidžia projektų vykdytojams 
įsigyti prekes rinkoje nustatyto įkainio ribose, netaikant pirkimų procedūrų tvarkų. Žinoma, tokia 
praktika taikytina tik standartizuotoms veikloms. 

Nagrinėjant projektų vykdytojams kylančius sunkumus, reikia paminėti, kad penktadalis projektų 
vykdytojų susiduria su sunkumais pasiekiant stebėsenos rodiklius. Tam turi įtakos keletas aplinkybių. 
Viena iš jų – nepakankamai aiški stebėsenos rodiklių skaičiavimo tvarka. Vertinimo metu atliktoje 
apklausoje apie penktadalis projektų vykdytojų nurodė, kad stebėsenos rodiklių skaičiavimo tvarka 
jiems nėra pakankamai aiški. Tai daugiausia nurodė priemonių „E-verslas LT“, „Naujos galimybės“, 
„Invest LT-2“ ir „Asistentas 1“ projektų vykdytojai. 

Dokumentų peržiūra rodo, kad priemonių stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikos buvo parengtos ir 
paskelbtos kartu su PFSA dar prieš paskelbiant kvietimus teikti paraiškas, išskyrus priemonę „Lyderis 
LT“, kuomet PFSA, skirtas pirmajam kvietimui teikti paraiškas pagal priemonę, neapėmė stebėsenos 
rodiklių skaičiavimo metodikos, ji parengta tik kartu su PFSA, skirtu antrajam kvietimui teikti paraiškas 
pagal priemonę. 

                                                           

64 Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas, 2012, 
LR finansų ministerija, UAB „PricewaterhouseCoopers“, Advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai. 
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Visose priemonių stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikose pateikiami rodiklių sąvokų detalizavimai 
ir paaiškinimai, kaip rodikliai turėtų būti apskaityti ir kada projektų vykdytojai turėtų pateikti 
duomenis. Kita vertus, galima kvestionuoti rodiklių apibrėžimuose pateikiamos informacijos aiškumą ir 
pakankamumą, taip pat neaišku, kada rodikliai laikomi pasiektais. Tai ypač būdinga pirmiesiems 
kvietimams teikti paraiškas pagal priemones. Pavyzdžiui, priemonių „E-verslas LT“ ir „Naujos 
galimybės“ stebėsenai numatyti rezultato rodikliai „Sukurtos ir išlaikytos darbo vietos“65, tačiau 
stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikose nebuvo apibrėžta, kada darbo vietos laikomos sukurtomis 
ar išsaugotomis, nedetalizuota, kaip turėtų būti apskaitomos išsaugotos darbo vietos. Priemonės „E-
verslas LT“ atveju tikslesnis rodiklio apibrėžimas buvo pateiktas vėlesniame PFSA, galiojusiame 
trečiajame kvietime teikti paraiškas. 

Priemonės „Asistentas-1“ atveju stebėsenai rezultato rodiklius projekto vykdytojas apklausos būdu turi 
surinkti iš įmonių, dalyvavusių projektų veiklose. Duomenų surinkimo procesas gali komplikuotis tiek 
dėl didelio dalyvių skaičiaus projektuose, jų motyvacijos pateikti duomenis, tiek dėl teikiamų duomenų 
tikslumo ir galimybių atspindėti realią dalyvavimo projekto veiklose įtaką įmonės veiklai. Be to, 
rezultato rodiklių nustatymą gali apsunkinti ir objektyvios priežastys, kai projekto pabaigoje įmonės 
neturi parengtų veiklos duomenų už paskutiniuosius metus ir nėra galimybių apskaičiuoti rezultato 
rodiklių. 

Daugiausiai sunkumų siekiant stebėsenos rodiklių apklausoje įvardijo priemonių „E-verslas LT“ ir 
„Lyderis LT“ projektų vykdytojai. Tikėtina, kad šių priemonių atveju sunkumus siekiant stebėsenos 
rodiklių galėjo nulemti bendra ekonominė situacija šalyje. Pirmieji kvietimai pagal priemonę „Lyderis 
LT“ buvo skelbti 2008 ir 2009 m., o pirmasis kvietimas pagal priemonę „E-verslas LT“ – 2009 m., todėl 
ataskaitiniais metais, pagal kuriuos skaičiuojami projektų rezultato rodikliai, atitinkamai laikomi 2007–
2008 m., kai įmonių finansiniai rodikliai buvo geriausi. Vėlesniais metais prasidėjus sunkmečiui, įmonių 
finansiniai rodikliai ženkliai krito ir tai apsunkino prisiimtų įsipareigojimų pasiekimą. Ekonomikos 
sunkmetis kaip viena iš galimų priežasčių, lemiančių sunkumus siekiant rodiklių pagal priemonę „E-
verslas LT“, ypač tų projektų, kurie pradėti įgyvendinti 2009 m., atveju, buvo įvardyta ir ES struktūrinės 
paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinime66. 

Be to, minėtame vertinime taip pat atkreiptas dėmesys, kad ne visada projektams taikomi rodiklių 
reikšmių reikalavimai yra adekvatūs projektui (projekto turiniui, apimčiai ir pan.), konkrečiai – pagal 
priemonę „E-verslas LT“ finansuojami smulkūs projektai (didžiausia parama vienam projektui 150 000 
Lt), susiję su el. sprendimų diegimu įmonėse. Nepaisant to, kad tokia intervencija daro poveikį įmonės 
veiklai ribota apimtimi, visiems projektams yra nustatytas privalomas reikalavimas (projekto rezultato 
rodiklis) padidinti įmonės darbuotojų darbo našumą ne mažiau kaip 30 proc. (pirmajame kvietime – 25 
proc.). 

Dar viena reikšminga sunkumų sritis – poreikis atlikti veiklų ar biudžeto pakeitimus, pvz., pakoreguoti 
projekto biudžetą pagal faktinius viešųjų pirkimų rezultatus. Apie penktadalis įmonių susidūrė su 

                                                           

65 Priemonės „E-verslas LT“ atveju rodiklis į priemonės stebėseną įtraukas antrojo ir trečiojo kvietimo metu, o priemonės 
„Naujos galimybės“ atveju – antrojo kvietimo metu. 
66 ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimas, 2013, LR finansų ministerija, VšĮ 
Viešosios politikos ir vadybos institutas kartu su UAB „PPMI Group“. 
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reikšmingais sunkumais atliekant reikalingus projekto veiklų ar finansinių lėšų perskirstymus, 
pakeitimus. 

17 proc. projektų vykdytojų įvardijo sunkumus ruošiant ataskaitas ir mokėjimo prašymus. Kitus 
sunkumus, vertintojų pasiūlytus klausimyne, projektų vykdytojai įvardijo rečiau (apyvartinių lėšų 
trūkumas, mokėjimo prašymų tikrinimo ir išlaidų kompensavimo terminai). 

Apklausos duomenimis, įgyvendinant projektus, daugiau sunkumų nei kitose priemonėse kilo „Invest 
LT-2“, „Asistentas-1“ ir „Asistentas-2“ projektų vykdytojams. Jiems dažniau nei kitų priemonių projektų 
vykdytojams pasireiškė minėtos įgyvendinimo problemos. 

Taip pat buvo nagrinėjamos dėl sunkumų kylančios pasekmės. Remiantis apklausos duomenimis, 
daugiau nei 60 proc. projektų vykdytojų sunkumai nepasireiškė arba reikšmingos įtakos projekto 
rezultatams neturėjo. Kitiems projektams iškilę įgyvendinimo sunkumai turėjo neigiamos įtakos veiklų 
įgyvendinimui laiku ar veiklų apimčiai. 25 proc. projektų vykdytojų nurodė, kad dėl kilusių sunkumų 
vėlavo projekto veiklų įgyvendinimas. 10 proc. projektų dėl iškilusių sunkumų kai kurias veiklas 
įgyvendino nepilna apimtimi. Tik 2 proc. projektų vykdytojų nurodė, kad kilę sunkumai turėjo 
reikšmingos įtakos veiklų kokybei. 

Daugiau nei 60 proc. projektų vykdytojų apklausos metu nurodė, kad projekto veiklos vyko pagal 
suplanuotą grafiką ir veiklų pratęsti neteko. Pagrindinėmis projektų pratęsimo priežastimis galima 
įvardyti netinkamą terminų planavimą ir problemas su paslaugų teikėjais (laiku nesuteikė paslaugų, 
netenkino paslaugų kokybė ir pan.). Remiantis antriniais šaltiniais67, viena iš pagrindinių projektų 
vėlavimų priežasčių, galima įvardyti ir pirkimų vykdymo problemas. 

Rengdamos paraiškas ir priedus įmonės dažniausiai vidutiniškai skyrė nuo 10 iki 18 darbadienių savo 
darbuotojų laiko. Taip pat dažnai buvo naudojamasi išorinių konsultantų paslaugomis. Šių paslaugų 
kainos labai skyrėsi priklausomai nuo priemonės. Pavyzdžiui, vertinimo metu surinktais duomenimis, 
priemonėje „Lyderis LT“ paraiškos ir jos priedų rengimo konsultantų paslaugos vidutiniškai kainavo 34 
tūkst. litų, priemonėje „E-verslas LT“ apie 6 tūkst. litų. Įgyvendinant subsidijų projektus, projektų 
vykdytojai administravimui per mėnesį dažniausiai vidutiniškai skyrė 5-8 darbadienius. Išorinių 
konsultantų teikiamos administravimo paslaugos vidutiniškai kainavo apie 1000 litų per mėnesį. 

Apibendrinant subsidijų priemonių įgyvendinimo problemas, reikia pažymėti, kad su projektų 
įgyvendinimo problemomis iš esmės nesusidūrė trečdalis projektų vykdytojų, apie 44 proc. projektų 
vykdytojų susidūrė su nedideliais sunkumais, apie penktadalis susidūrė su reikšmingais sunkumais. 

Pagrindiniai sunkumai, su kuriais susidūrė projektų vykdytojai, susiję su pirkimų organizavimu, 
stebėsenos rodiklių pasiekimu, atliekamais projekto veiklų ar biudžeto pakeitimais. 

Daugiau nei 60 proc. projektų vykdytojų sunkumai nepasireiškė arba reikšmingos įtakos projekto 
rezultatams neturėjo. 25 proc. projektų vykdytojų dėl kilusių sunkumų vėlavo projekto veiklų 
įgyvendinimas. 10 proc. projektų dėl iškilusių sunkumų kai kurias projekto veiklas įgyvendino nepilna 
apimtimi. 

                                                           

67 Viešųjų pirkimų poveikio Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumui vertinimas, 2012, 
LR finansų ministerija, UAB „PricewaterhouseCoopers“, Advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai. 
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Apibendrinimas 

Subsidijų priemonių ir finansų inžinerijos priemonių poveikis įmonių veiklai yra skirtingas. Į tai turi 
būti atsižvelgiama interpretuojant priemonių įgyvendinimo palyginimo išvadas. Priemonių poveikio 
vertinimui ataskaitoje skirtas atskiras skyrius. 

Priemonių valdymo lygmenyje daugiau iššūkių kilo paruošiant ir įgyvendinant finansų inžinerijos 
priemones. Tam daug įtakos turėjo nepakankamai konkretus reglamentavimas EK lygmeniu. 

Lyginant subsidijų priemonių ir kreditų bei su kreditais susijusių finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimą, darytina išvada, kad iš įmonių ir kitų pareiškėjų pusės kreditų priemonių įgyvendinimas 
yra sklandesnis ir įmonėms bei kitiems pareiškėjams sukelia mažiau sunkumų nei subsidijų priemonės. 
Pagrindiniai sunkumai, su kuriais susiduria subsidijų projektų vykdytojai, susiję su: 

• pirkimų organizavimu, 

• stebėsenos rodiklių pasiekimu, 

• atliekamais projekto veiklų ar biudžeto pakeitimais. 

Šios problemos nepasireiškia kreditų gavėjams. Pagrindinis sunkumas su kuriuo susiduria kreditų 
gavėjai – užstato užtikrinimas. 

Vertinimo metu buvo išanalizuotas kreditų ir subsidijų gavimui bei jų administravimui įmonių 
skiriamas laikas. Kreditų gavėjai, lyginant su subsidijų gavėjais, ženkliai mažiau darbuotojų laiko turi 
skirti gaunant ir panaudojant finansavimą. Nustatytas laiko sąnaudų skirtumas yra maždaug 3-4 kartai 
bei subsidijų gavėjai patiria išlaidų išoriniams konsultantams paraiškos bei susijusių dokumentų 
rengimui ir projektų administravimui. 

Privataus ir rizikos kapitalo priemonių įgyvendinimą apsunkina fondų veiklai keliami apribojimai dėl 
investuojamų lėšų apimčių laike. Taip pat nestabili mokestinė aplinka mažina investuotojų norą 
investuoti Lietuvoje. Pakankamai dažnai besikeičiantys mokesčių įstatymai neleidžia planuoti ilgalaikės 
investicinės veiklos.  
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5. Poveikio vertinimas 
 

5.1. POVEIKIO VERTINIMAS KONTRAFAKTINIAIS VERTINIMO METODAIS 

 

Priemonės „Lyderis LT“ kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai 

Kadangi iki 2011 metų pabaigos jau buvo baigta reikšmingesnė projektų dalis, analizei buvo pasirinkti 
du laikotarpiai: 2007–2008 m. (prieš paramos gavimą) ir 2011–2012 m. (po paramos gavimo). T. y., 
analizuojamas apyvartos / darbuotojų skaičiaus / grynojo pelningumo augimas 2008 m. (lyginant su 
2007 m.) ir 2012 m. (lyginant su 2011 m.). 

Dvigubo skirtumo analizė parodė, kad priemonės paramos poveikis apyvartos augimui yra teigiamas ir 
sudaro 12 proc. punktų (Pav. 10). T. y. dėl gautos priemonės paramos apyvartos augimas 2012 metais 
buvo 12 proc. punktų didesnis nei būtų buvęs be priemonės paramos. Tiriamojoje grupėje palikus tik 
reikšmingą (15 proc. nuo 2008 m. metinės apyvartos ir daugiau) priemonės paramos sumą gavusias 
įmones, toks poveikis padidėtų iki 21 proc. punkto. Dvigubo skirtumo regresija rodo, kad poveikio 
statistinis reikšmingumas yra mažesnis už įprastą 95 proc. reikšmingumo lygmenį68. Kaip minėta, 
didžioji priemonės paramos gavėjų dalis taip pat gavo kitų priemonių paramą (iki 2011 m. pabaigos 
gauta kitų priemonių parama vidutiniškai sudaro 13 proc. nuo 2008 m. apyvartos, o priemonės „Lyderis 
LT“ parama sudaro 32 proc. nuo apyvartos). Vadinasi, apie 30 proc. apskaičiuoto poveikio galėtų būti 
priskirtina kitų paramos priemonių poveikiui. 

 

 

Pav. 10. „Lyderis LT“ poveikis apyvartos augimo tempui (Šaltinis: parengta BGI Consulting) 

 

                                                           

68 Poveikis statistiškai reikšmingas su 61 proc. reikšmingumo lygmeniu (reikšmingą paramą gavusių įmonių 
atveju – su 85 proc. reikšmingumo lygmeniu). 
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Kaip pavaizduota paveiksle, dvigubas skirtumas reiškia, kad skaičiuojamas, pirma, skirtumas laike 
(prieš ir po intervencijos) ir, antra, skirtumas tarp paramos gavėjų bei paramos negavusių subjektų69. 
Paveikslas rodo, kad analizuojamu laikotarpiu pasikeitė (padidėjo) tiriamosios (paramą gavusios) 
grupės apyvartos augimo tempas. Kontrolinės grupės apyvartos augimo tempas sumažėjo. Tai yra 
skirtumai laike. Iš tiriamosios grupės apyvartos augimo tempo pokyčio atėmus kontrolinės grupės 
apyvartos augimo tempo pokytį, gaunamas dvigubo skirtumo įvertis (paramos poveikio įvertis). T. y. 
dvigubo skirtumo analizė yra paremta prielaida, kad, nesant paramos, tiriamosios grupės apyvartos 
augimo tempas kistų analogiškai kontrolinės grupės apyvartos augimo tempui (kontrafaktinę „kas būtų 
buvę be intervencijos“ situaciją vaizduoja punktyrinė linija). 

 

Dvigubo skirtumo analizės rezultatai rodo panašų poveikį darbuotojų skaičiaus augimui. Kaip parodyta 
paveiksle (Pav. 11), dėl gautos priemonės paramos darbuotojų skaičiaus augimas 2012 metais buvo 11 
proc. punktų didesnis nei būtų buvęs be priemonės paramos. Dvigubo skirtumo regresija rodo, kad šio 
poveikio statistinis reikšmingumas yra mažesnis už įprastą 95 proc. reikšmingumo lygmenį70. Be to, 
kaip minėta, tam tikra šio poveikio dalis galėtų būti priskiriama kitų paramos priemonių poveikiui. 

 

 

Pav. 11. „Lyderis LT“ poveikis darbuotojų skaičiaus augimo tempui (Šaltinis: parengta BGI Consulting) 

 

Kontrafaktinis poveikio vertinimas neparodė teigiamo priemonės poveikio pelningumui. Nustatytas 
statistiškai nereikšmingas neigiamas dvigubo skirtumo įvertis (-3 proc. punktai) (Pav. 12). 

 

                                                           

69 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.doc 
70 Poveikis statistiškai reikšmingas su 77 proc. reikšmingumo lygmeniu. 
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Pav. 12. „Lyderis LT“ poveikis grynojo pelningumo augimo tempui (Šaltinis: parengta BGI Consulting) 

 

Interpretuojant analizės rezultatus reikia atsižvelgti, kad 22 iš 56 tiriamosios grupės įmonių 
analizuojamos priemonės projektų veiklų dar nebuvo pabaigusios iki 2011 metų pabaigos. Tai yra 
galimas paaiškinimas, kodėl teigiamo poveikio apyvartos ir darbuotojų skaičiaus augimui 2012 metais 
statistinis reikšmingumas yra mažesnis už įprastą 95 proc. reikšmingumo lygmenį. 

 

Priemonės „Naujos galimybės“ kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai 

Kai kurie tiriamosios grupės įmonių projektai buvo baigti dar 2010 m., tačiau didžioji projektų dalis 
buvo baigti 2011 m. Todėl analizei buvo naudoti tie patys laikotarpiai, kaip ir priemonės „Lyderis LT“ 
atveju: veiklos rodiklių metinis pokytis 2008 m. (prieš paramos gavimą) ir vidutinis metinis pokytis 
2012 m. (po paramos gavimo). Kadangi yra tikėtinas priemonės poveikis ir trumpuoju laikotarpiu, taip 
pat buvo analizuojamas veiklos rodiklių vidutinis metinis pokytis 2010–2011 metais (po paramos 
gavimo). 

Kontrafaktinis poveikio vertinimas neparodė teigiamo priemonės poveikio apyvartos augimui vidutiniu 
laikotarpiu. Lyginant apyvartos augimą 2012 m. ir 2008 m., nustatytas statistiškai nereikšmingas 
neigiamas dvigubo skirtumo įvertis (-3 proc.) (Pav. 13). 

Analizuojant vidutinį metinį pokytį 2010–2011 metais (po paramos gavimo), t. y. veiklų įgyvendinimo 
metais, kontrafaktinis poveikio vertinimas rodo teigiamą 15 proc. punktų poveikį (Pav. 14), kuris būtų 
statistiškai reikšmingas su 93 proc. reikšmingumo lygmeniu. Vis dėlto, panašiai kaip priemonės 
„Lyderis LT“ atveju, dalis tiriamosios grupės gavo finansų inžinerijos priemonių paramą, todėl apie 
trečdalis nustatyto poveikio gali būti priskiriama kitų paramos priemonių poveikiui. 
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Pav. 13. „Naujos galimybės“ poveikis apyvartos augimo tempui vidutiniu laikotarpiu (Šaltinis: parengta 
BGI Consulting) 

 

 

Pav. 14. „Naujos galimybės“ poveikis apyvartos augimo tempui trumpuoju laikotarpiu (Šaltinis: parengta 
BGI Consulting) 

 

Dvigubo skirtumo analizės rezultatai rodo intervencijos teigiamą poveikį darbuotojų skaičiaus augimui 
vidutiniu laikotarpiu. Kaip parodyta paveiksle (Pav. 15), dėl gautos priemonės paramos darbuotojų 
skaičiaus augimas 2012 metais buvo 2 proc. punktais didesnis nei būtų buvęs be priemonės paramos. 
Tačiau dvigubo skirtumo regresija rodo, kad šis poveikis nėra statistiškai reikšmingas. Analizuojant 
vidutinį metinį pokytį 2010–2011 metais (po paramos gavimo), t. y. veiklų įgyvendinimo metais, 
kontrafaktinis poveikio vertinimas taip pat rodo teigiamą (5 proc.) poveikį (Pav. 16). Dvigubo skirtumo 
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regresija rodo, kad šio poveikio statistinis reikšmingumas yra mažesnis už įprastą 95 proc. 
reikšmingumo lygmenį71. 

 

 

Pav. 15. „Naujos galimybės“ poveikis darbuotojų skaičiaus augimo tempui vidutiniu laikotarpiu (Šaltinis: 
parengta BGI Consulting) 

 

 

Pav. 16. „Naujos galimybės“ poveikis darbuotojų skaičiaus augimo tempui trumpuoju laikotarpiu (Šaltinis: 
parengta BGI Consulting) 

 

Vertinimas nepatvirtino teigiamo priemonės poveikio grynajam pelningumui vidutiniu laikotarpiu (Pav. 
17). Nustatytas statistiškai nereikšmingas neigiamas dvigubo skirtumo įvertis (-1 proc.). Analizuojant 
vidutinį metinį pokytį 2010–2011 metais (po paramos gavimo), t. y. veiklų įgyvendinimo metais, 

                                                           

71 Poveikis statistiškai reikšmingas su 63 proc. reikšmingumo lygmeniu. 
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kontrafaktinis poveikio vertinimas rodo neženklų statistiškai nereikšmingą teigiamą (2 proc.) poveikį 
(Pav. 18). 

 

 

Pav. 17. „Naujos galimybės“ poveikis grynojo pelningumo augimo tempui vidutiniu laikotarpiu (Šaltinis: 
parengta BGI Consulting) 

 

 

Pav. 18. „Naujos galimybės“ poveikis grynojo pelningumo augimo tempui trumpuoju laikotarpiu (Šaltinis: 
parengta BGI Consulting) 

 

Interpretuojant analizės rezultatus reikia atsižvelgti, kad po ženklaus apyvartos kritimo 2009 m. (-22 
proc.), tiriamosios grupės įmonės 2010 ir 2011 metais (projektų veiklų įgyvendinimo metais) augo po 
24–25 proc., o 2012 metais, projektų veikloms jau esant baigtoms, šis augimas išsikvėpė (tik 9 proc.). 
Tokia apyvartos dinamika gali rodyti, kad būtent veiklų įgyvendinimo metu galėjo būti gaunama 

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

2008 2012

M
et

in
is

 p
el

n
in

gu
m

o
 a

u
gi

m
as

, 
p

ro
c.

 p
.

Laikotarpis

Tiriamoji grupė

Kontrolinė grupė

-1 proc. p.

-5%

0%

5%

10%

15%

2008 2010-2011

M
et

in
is

 p
el

n
in

gu
m

o
au

gi
m

as
, 

p
ro

c.
 p

.

Laikotarpis

Tiriamoji grupė

Kontrolinė grupė

+2 proc. p.



Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 
Galutinė ataskaita 

 

60 

 

tiesioginė nauda (pvz., sudaromos naujos gaminamos produkcijos pardavimo sutartys). Svarbu tai, kad 
2010–2011 metais atsiradęs apyvartos prieaugis neišnyko, t. y. nors tiriamosios grupės apyvartos 
augimas 2012 metais buvo prastesnis nei kontrolinės grupės, tačiau 2010–2011 metais įgytas 
apyvartos prieaugis išliko ir yra traktuotinas kaip ilgesnio laikotarpio poveikis. Lygiai taip pat išliko ir 
2010 m. pasireiškęs tiriamosios grupės darbuotojų skaičiaus prieaugis (Pav. 19). Be to, neatmestina 
tikimybė, kad dalis poveikio pasireikš praėjus kiek laiko po projektų įgyvendinimo pabaigos, pvz., 2013 
ar 2014 metais. 

 

 

Pav. 19. „Naujos galimybės“ tiriamosios ir kontrolinės grupių vidutinio darbuotojų skaičiaus dinamika 
(Šaltinis: parengta BGI Consulting) 

 

Šalia kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatų galima pasiremti priemonių stebėsenos duomenimis. 
Rezultato rodikliai, kuriais matuojamas sukurtų ir / arba išsaugotų darbo vietų skaičius, buvo numatyti 
6 Ūkio ministerijos administruojamose priemonėse, tarp jų ir priemonėje „Naujos galimybės“. 

Priemonės „Naujos galimybės“ stebėsenai rezultato rodiklis „Sukurtos arba išsaugotos darbo vietos“ yra 
papildomas, kurį projektų vykdytojai galėjo pasirinkti greta kitų rezultato rodiklių. Analogiškas 
papildomas rezultato rodiklis buvo numatytas ir priemonėse „E-verslas LT“, „Asistentas-1“, „Asistentas-
3“. Pagal priemonę „Naujos galimybės“ įgyvendinamų projektų, kurie siekia rezultato rodiklio „Sukurtos 
arba išsaugotos darbo vietos“, skaičius yra 229, o bendras pasirašytų sutarčių skaičius beveik 4 kartus 
didesnis72. Priemonėje rezultato rodiklis, matuojantis sukurtas arba išsaugotas darbo vietas numatytas 
tik antrojo kvietimo teikti paraiškas pagal priemonę metu. Su projektų vykdytojais pasirašytose 
sutartyse numatyta, kad iš viso pagal priemonę įgyvendinamų projektų metu bus sukurtos arba 
išlaikytos 1410 darbo vietos. Remiantis SFMIS duomenimis73, per ataskaitinį laikotarpį jau sukurtos 
arba išsaugotos 863 darbo vietos, t. y. apie 5 kartus daugiau nei nustatyta siektina rezultato rodiklio 
reikšmė. Lyginant su kitomis priemonėmis faktiškai sukurtų darbo vietų skaičius priemonės „Naujos 

                                                           

72 Remiantis http://www.esparama.lt informacija. 
73 2013 m. gruodžio 18 d. informacija. 
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galimybės“ projektų metu per ataskaitinį laikotarpį yra mažesnis, tačiau daugiau nei trečdalis 
priemonės projektų, kurių metu projektų vykdytojai įsipareigoję siekti rodiklio, yra įgyvendinami, todėl 
atitinkamai dar padidės sukurtų ir išsaugotų darbo vietų skaičius. 

 

Lentelė 17. Pagal priemones planuojamų sukurti ir sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius 

Priemonė Rezultato 
rodiklis 

Rodiklio 
tipas 

Siektina 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Per 
ataskaitinį 
laikotarpį 
pasiekta 
reikšmė 

Baigtų / 
įgyvendinamų 
projektų, 
kuriais 
siekiama 
rezultato 
rodiklio, 
skaičius 

Naujos 
galimybės74 

sukurtos 
arba 
išsaugotos 

darbo vietos 

papildomas 150 1410 863 149/92 

E-verslas 
LT75 

papildomas 50 1383 1250 207/22 

INVEST LT+ sukurtos 

ilgalaikės 
darbo vietos 

privalomas 1150 2808 995 5/28 

Invest LT-2 privalomas 1100 1304 105 0/26 

Asistentas-1 įmonėse, 

dalyvavusios
e projekto 
veiklose, 

sukurtos 
arba 
išsaugotos 

darbo vietos 

papildomas 300 5115 0 2/20 

Asistentas-3 sukurtos 
darbo vietos 

papildomas 1500 0 0 0/0 

Šaltinis: EAVP priedo informacija ir 2013 m. gruodžio 18 d. SFMIS duomenys 

 

 

 

                                                           

74 Rezultato rodiklis priemonei numatytas tik antrojo kvietimo metu. 
75 Rezultato rodiklis priemonei numatytas tik antrojo ir trečiojo kvietimo metu. 
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„Mažų kreditų teikimas – II etapas“ kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai 

Renkantis analizės laikotarpį buvo pastebėta, kad 2009 m., kai buvo stebimas ženklus ekonomikos 
nuosmukis, tiriamosios grupės vidutinis apyvartos mažėjimas (-22 proc.) buvo mažesnis nei 
kontrolinės grupės (-32 proc.), be to, 2010 metais tiriamosios grupės įmonių atsigavimas buvo 
spartesnis – apyvarta paaugo 19 proc., lyginant su 13 proc. kontrolinės grupės atveju. Gali būti, kad 
būtent suteikto finansavimo dėka tiriamosios grupės įmonės 2009 ir 2010 metais rodė geresnius 
rezultatus. Todėl viena iš keltų hipotezių, kad priemonės kreditai turėjo teigiamą poveikį trumpuoju 
laikotarpiu. Siekiant patikrinti, ar priemonės kreditai turėjo įtaką veiklos rodikliams vidutiniu 
laikotarpiu, taip pat buvo vertintas poveikis 2012 metų veiklos rodikliams. 

Todėl analizei buvo pasirinkti tokie laikotarpiai: metinis pokytis 2008 m. (prieš paramos gavimą) ir 
vidutinis metinis pokytis 2009–2010 m. (po paramos gavimo) bei metinis pokytis 2012 m. (po paramos 
gavimo). 

Dvigubo skirtumo analizė parodė, kad priemonės paramos poveikis apyvartos augimui yra teigiamas, 
bet neženklus – kaip parodyta paveiksle (Pav. 20), dėl gautų kreditų vidutinis metinis apyvartos 
kritimas 2009–2010 metais buvo 1 proc. punktu mažesnis, nei būtų buvęs be kreditų. Dvigubo skirtumo 
regresija rodo, kad šis poveikis nėra statistiškai reikšmingas. O laikotarpį po paramos gavimo 
pasirinkus tokį patį, kaip „Lyderis LT“ priemonės atveju (t. y. analizuojant metinį pokytį 2012 metais), 
kontrafaktinis poveikio vertinimas neparodytų teigiamo priemonės kreditų poveikio (nustatyta, kad 
kontrolinės grupės apyvartos augimas laikotarpiu prieš paramos gavimą buvo 7 proc. punktais 
mažesnis už tiriamosios grupės augimą, tačiau laikotarpiu po paramos gavimo kontrolinės grupės 
augimas 21 proc. punktu viršijo tiriamosios grupės augimą). 

 

 

Pav. 20. „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ poveikis apyvartos augimo tempui (Šaltinis: parengta BGI 
Consulting) 

 

Dvigubo skirtumo analizės rezultatai tai pat rodo teigiamą poveikį darbuotojų skaičiaus pokyčiui. Kaip 
parodyta paveiksle (Pav. 21), dėl gautų kreditų vidutinis metinis darbuotojų skaičiaus pokytis 2009–
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2010 metais buvo 4 proc. punktais geresnis nei būtų buvęs be šių kreditų. Vis dėlto, dvigubo skirtumo 
regresija rodo, kad šis poveikis nėra statistiškai reikšmingas. 

 

 

Pav. 21. „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ poveikis darbuotojų skaičiaus augimo tempui (Šaltinis: 
parengta BGI Consulting) 

 

Dvigubo skirtumo analizės rezultatai neparodė teigiamo kreditų poveikio pelningumui. Nustatytas 
neigiamas (-3 proc. punktų) dvigubo skirtumo įvertis (Pav. 30), kurio statistinis reikšmingumas yra 
mažesnis už įprastą 95 proc. reikšmingumo lygmenį76. 

 

 

Pav. 22. „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ poveikis grynajam pelningumui (Šaltinis: parengta BGI 
Consulting) 

                                                           

76 Poveikis statistiškai reikšmingas su 61 proc. reikšmingumo lygmeniu. 
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Interpretuojant analizės rezultatus reikia atsižvelgti, kad didžioji dalis kreditų, suteiktų tiriamosios 
grupės įmonėms, buvo apyvartinės paskirties. Be to, absoliuti dauguma tiriamosios grupės įmonių 
kreditus gavo laikotarpiu (2009 m. II pusėje – 2010 m. I pusėje), kuriam būdingas ekonominis 
nuosmukis. Duomenys rodo, kad 2009 m., kai buvo stebimas ženklus ekonomikos nuosmukis, 
tiriamosios grupės vidutinis apyvartos mažėjimas (-22 proc.) buvo mažesnis nei kontrolinės grupės (-
32 proc.), be to, 2010 metais tiriamosios grupės įmonių atsigavimas buvo spartesnis – apyvarta paaugo 
19 proc., lyginant su 13 proc. kontrolinės grupės atveju. Kontrafaktinis poveikio vertinimas patvirtina, 
kad suteikto finansavimo dėka tiriamosios grupės įmonės 2009 ir 2010 metais rodė geresnius 
rezultatus. Vis dėlto, skirtingai nei priemonės „Naujos galimybės“ atveju, 2009 ir 2010 metais atsiradęs 
poveikis apyvartai vėlesniais metais neišliko, t. y. nėra stebimas ilgalaikis poveikis (2011 ir 2012 m.). 
Tai aiškintina tuo, kad papildomų kreditų nebuvo, o esamus apyvartinius kreditus reikėjo grąžinti (Pav. 
23 vaizdžiai iliustruoja, kad tiriamoji grupė, 2008 m. dėl smukusios apyvartos atrodžiusi prasčiau už 
kontrolinę grupę, kreditų gavimo metais prarado mažiau apyvartos už kontrolinę grupę, tačiau 2011 m. 
šis pranašumas išnyko). Neženklų neigiamą pelningumui apskaičiuotą dvigubo skirtumo įvertį galima 
būtų aiškinti mokamomis paskolos palūkanomis. 

 

 

Pav. 23. „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ tiriamosios ir kontrolinės grupės apyvartos dinamika 
(2008 m. apyvarta prilyginta 1) (Šaltinis: parengta BGI Consulting) 

 

Finansų inžinerijos priemonių privalumas yra pakartotinis lėšų panaudojimas. T. y. net lengvatinių 
apyvartinių paskolų atveju, kai paskolos konkretiems subjektams turi tik einamąjį poveikį, bendras 
priemonės poveikis gali būti traktuojamas kaip ilgalaikis, kadangi grįžusios lėšos panaudojamos kitų 
subjektų apyvartiniams ar investiciniams poreikiams finansuoti. 

Siekdami nustatyti investiciniams tikslams skirtų kreditų poveikį vertintojai atliko papildomas 
vertinimo veiklas. Buvo surinkti duomenys apie 57 investicinių kreditų gavėjus (SVV subjektus), kurie 
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nebuvo gavę kitos paramos iš ŽIPVP, EAVP, SSVP priemonių (neskaitant priemonės „Garantijų fondas“ 
suteiktų garantijų ir dalinio palūkanų kompensavimo)77. Daugiau nei pusė tiriamosios grupės įmonių 
priemonės kreditus gavo 2009 m. II pusmetį. Atsižvelgiant į mažą kreditų dydį, reikėtų tikėtis 
nesudėtingų ir santykinai trumpai vykstančių investicinių veiklų. Atsižvelgiant į tai, poveikio būtų 
galima tikėtis jau 2010 m., ką patvirtina ir abiejų grupių vidutinės apyvartos dinamika, pavaizduota 
žemiau pateiktame paveiksle. 

 

 

Pav. 24. „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ investicinės paskirties kreditų tiriamosios ir kontrolinės 
grupės apyvartos dinamika (Šaltinis: parengta BGI Consulting) 

 

Todėl analizei buvo pasirinkti tokie laikotarpiai: metinis pokytis 2008 m. (prieš paramos gavimą) ir 
vidutinis metinis pokytis 2010–2012 m. (po paramos gavimo). 

Dvigubo skirtumo analizė parodė, kad investicinės paskirties kreditų poveikis apyvartos augimui yra 
teigiamas – kaip parodyta paveiksle (Pav. 25), dėl gautų investicinės paskirties kreditų vidutinis metinis 
apyvartos augimas 2010–2012 metais buvo 16 proc. punktų didesnis nei būtų buvęs be kreditų. 
Dvigubo skirtumo regresija rodo, kad poveikio statistinis reikšmingumas yra mažesnis už įprastą 
95 proc. reikšmingumo lygmenį78. 

 

                                                           

77 Tiriamoji ir kontrolinė grupė buvo sudaryta analogiškais principais kaip ir tiriant bendrą priemonės poveikį. 
78 Poveikis statistiškai reikšmingas su 74 proc. reikšmingumo lygmeniu. 
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Pav. 25. „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ investicinės paskirties kreditų poveikis apyvartos augimo 
tempui (Šaltinis: parengta BGI Consulting) 

 

Dvigubo skirtumo analizės rezultatai tai pat rodo teigiamą investicinės paskirties kreditų poveikį 
darbuotojų skaičiaus pokyčiui. Kaip parodyta žemiau pateiktame paveiksle, dėl gautų kreditų vidutinis 
metinis darbuotojų skaičiaus augimas 2010–2012 metais buvo 21 proc. punktu didesnis nei būtų buvęs 
be šių kreditų. Dvigubo skirtumo regresija rodo, kad šis poveikis yra statistiškai reikšmingas79. 

 

 

Pav. 26. „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ investicinės paskirties kreditų poveikis darbuotojų skaičiaus 
augimo tempui (Šaltinis: parengta BGI Consulting) 

 

Dvigubo skirtumo analizės rezultatai neparodė teigiamo kreditų poveikio pelningumui. Nustatytas 
statistiškai nereikšmingas neigiamas (-1 proc. punkto) dvigubo skirtumo įvertis (Pav. 27). 

                                                           

79 Poveikis statistiškai reikšmingas su 98 proc. reikšmingumo lygmeniu. 
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Pav. 27. „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ investicinės paskirties kreditų poveikis grynojo pelningumo 
augimo tempui (Šaltinis: parengta BGI Consulting) 

 

Apibendrinant, kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai patvirtina priemonės „Mažų kreditų 
teikimas – II etapas“ investicinės paskirties kreditų ilgalaikį teigiamą poveikį. Šis poveikis dar labiau 
išryškėja atsižvelgus į faktą, kad lėšos grįžta ir gali būti naudojamos kitų subjektų investiciniams ar 
apyvartiniams poreikiams finansuoti.  

 

„Garantijų fondo“ kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai 

Analizei pasirinktos garantijos, kurios buvo teikiamos nuo 2009 m. pradžios, o didžioji dalis buvo 
suteikta iki 2010 m. pabaigos. Renkantis analizės laikotarpį pastebėta, kad 2009 metais tiriamosios 
grupės vidutinis apyvartos mažėjimas (-13 proc.) buvo mažesnis nei kontrolinės grupės (-28 proc.), be 
to, 2010 metais tiriamosios grupės įmonių atsigavimas buvo spartesnis – apyvarta paaugo 19 proc., 
lyginant su 12 proc. kontrolinės grupės atveju. Gali būti, kad būtent gauto (garantijomis užtikrinto) 
finansavimo dėka tiriamosios grupės įmonės 2009 ir 2010 metais rodė geresnius rezultatus. Kelta 
hipotezė, kad garantijos turėjo teigiamą poveikį trumpuoju laikotarpiu. Siekiant patikrinti, ar garantijos 
turėjo įtakos veiklos rodikliams vidutiniu laikotarpiu, taip pat buvo vertintas poveikis 2012 metų 
veiklos rodikliams. 

Todėl analizei buvo pasirinkti tokie laikotarpiai: metinis pokytis 2008 m. (prieš paramos gavimą) ir 
vidutinis metinis pokytis 2009–2010 m. (po paramos gavimo) bei metinis pokytis 2012 m. (po paramos 
gavimo). 

Dvigubo skirtumo analizė parodė, kad garantijų poveikis apyvartos augimui yra teigiamas – kaip 
parodyta paveiksle (Pav. 28), dėl gautų garantijų vidutinis metinis apyvartos pokytis 2009–2010 metais 
buvo 4 proc. punktais geresnis nei būtų buvęs be garantijų. Dvigubo skirtumo regresija rodo, kad šis 
poveikis nėra statistiškai reikšmingas. Laikotarpį po paramos gavimo pasirinkus tokį patį, kaip „Lyderis 
LT“ priemonės atveju (t. y. analizuojant metinį pokytį 2012 metais), kontrafaktinis poveikio vertinimas 
neparodytų teigiamo garantijų poveikio (nustatyta, kad kontrolinės grupės apyvartos augimas 
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laikotarpiu prieš paramos gavimą buvo lygus tiriamosios grupės augimui, tačiau laikotarpiu po paramos 
gavimo kontrolinės grupės augimas 15 proc. punktų viršijo tiriamosios grupės augimą). 

 

 

Pav. 28. „Garantijų fondo“ poveikis apyvartos augimo tempui (Šaltinis: parengta BGI Consulting) 

 

Dvigubo skirtumo analizės rezultatai neparodė teigiamo garantijų poveikio darbuotojų skaičiaus 
pokyčiui. Kaip parodyta paveiksle (Pav. 29), nustatytas statistiškai nereikšmingas neigiamas dvigubo 
skirtumo įvertis (-3 proc. punktai). 

 

 

Pav. 29. „Garantijų fondo“ poveikis darbuotojų skaičiaus augimo tempui (Šaltinis: parengta BGI 
Consulting) 
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Analizės rezultatai nepatvirtino teigiamo garantijų poveikio pelningumui. Nustatytas neigiamas (-3 
proc. punktų) dvigubo skirtumo įvertis (Pav. 30), kurio statistinis reikšmingumas yra mažesnis už 
įprastą 95 proc. reikšmingumo lygmenį80. 

 

 

Pav. 30. „Garantijų fondo“ poveikis grynojo pelningumo augimo tempui (Šaltinis: parengta BGI Consulting) 

 

Interpretuojant analizės rezultatus reikia atsižvelgti, kad analizuojamu 2009–2010 metų laikotarpiu, 
kuris yra tinkamas poveikio analizei dėl pakankamo laiko poveikiui pasireikšti (2011, 2012 m.), didelė 
dalis kreditų buvo suteikiama apyvartiniams tikslams. 

Duomenys rodo, kad 2009 metais tiriamosios grupės vidutinis apyvartos mažėjimas (-13 proc.) buvo 
mažesnis nei kontrolinės grupės (-28 proc.), be to, 2010 metais tiriamosios grupės įmonių atsigavimas 
buvo spartesnis – apyvarta paaugo 19 proc., lyginant su 12 proc. kontrolinės grupės atveju. 
Kontrafaktinis poveikio vertinimas patvirtina, kad gauto (garantijomis užtikrinto) finansavimo dėka 
tiriamosios grupės įmonės 2009 ir 2010 metais rodė geresnius rezultatus. Vis dėlto, skirtingai nei 
priemonės „Naujos galimybės“ atveju, 2009 ir 2010 metais atsiradęs poveikis apyvartai vėlesniais 
metais neišliko, t. y. nėra stebimas ilgalaikis poveikis (2011 ir 2012 m.). Tai aiškintina tuo, kad 
papildomų garantuotų kreditų nebuvo, o esamus kreditus reikėjo grąžinti. Nustatytą neženklų neigiamą 
darbuotojų skaičiaus augimui apskaičiuotą dvigubo skirtumo įvertį galima būtų aiškinti didesniu 
tiriamosios grupės įmonių produktyvumu. Neženklų neigiamą pelningumui apskaičiuotą dvigubo 
skirtumo įvertį galima būtų aiškinti mokamomis paskolos palūkanomis (siekiant nedubliuoti poveikio 
su daliniu palūkanų kompensavimu buvo atrinktos įmonės, nesinaudojusios daliniu paskolų palūkanų 
kompensavimu). 

                                                           

80 Poveikis statistiškai reikšmingas su 67 proc. reikšmingumo lygmeniu. 

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2008 2009-2010

M
et

in
is

 p
el

n
in

gu
m

o
 a

u
gi

m
as

, 
p

ro
c.

 p
.

Laikotarpis

Tiriamoji grupė

Kontrolinė grupė

-3 proc. p.



Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 
Galutinė ataskaita 

 

70 

 

Kaip ir priemonės „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ atveju, būtina pabrėžti lėšų panaudojimo 
pakartotinumą. T. y. bendras poveikis apyvartai gali būti traktuojamas kaip ilgalaikis, kadangi grąžinus 
garantuotus kreditus gali būti teikiamos garantijos už naujus kreditus. 

 

Kontrafaktinio poveikio vertinimo apibendrinimas 

Kontrafaktinis poveikio vertinimas svarbus atsakant į vertinimo klausimus „Įvertinti ES paramos lėšų, 
skirtų SVV, pridėtinę faktinę vertę (vertinant SVV situacijos pokyčius nuo 2007–2013 m. finansavimo 
laikotarpio pradžios iki dabartinės situacijos)“ ir „Koks įgyvendinamų priemonių socialinis ekonominis 
poveikis SVV subjektams? Įvertinti situaciją, jei parama nebūtų teikiama ir kokiomis priemonėmis tikėtina 
gauti geresnius rezultatus“. 

Paramos lėšų pridėtinę faktinę vertę, vertinant SVV situacijos pokyčius, ir socialinį ekonominį poveikį 
SVV subjektams išryškina kontrafaktinės analizės rezultatai. 

Kontrafaktinis poveikio vertinimas parodė, kad ES paramos lėšų, skirtų SVV, pridėtinė faktinė vertė 
pirmiausia pasireiškia teigiamu poveikiu apyvartai. Vertinant SVV situacijos pokyčius, matyti, kad 
įmonių investicijas remiančių priemonių, tokių kaip „Lyderis LT“, poveikis išryškėja baigus vykdyti 
investicines veiklas. Kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai rodo, kad priemonės „Lyderis LT“ 
paramos teigiamas poveikis apyvartos augimui vidutiniu laikotarpiu, nors su mažesniu nei įprasta 
statistiniu reikšmingumu, sudaro 12 proc. punktų, o tiriamojoje grupėje palikus tik reikšmingą 
priemonės paramos sumą gavusias įmones – net 21 proc. punktą. Atsižvelgiant į priemonės projektų 
veiklų investicinį pobūdį, yra tikėtina, kad tiriamoji grupė ir vėlesniais metais rodys geresnius 
rezultatus. Kita vertus, būtina nepamiršti, kad į tokį rezultatą padėjusią pasiekti įmonių gamybinę bazę 
buvo investuotos didelės paramos sumos. Be to, didžioji priemonės paramos gavėjų dalis taip pat gavo 
kitų priemonių paramą, kuri prisidėjo stiprinant konkurencingumą, atsispindintį apyvartos padidėjimu 
(iki 30 proc. nustatyto poveikio gali būti priskiriama kitų paramos priemonių poveikiui). 

Į kitokias nei technologinės bazės atnaujinimo ar išplėtimo veiklas nukreiptų priemonių poveikis kiek 
kitoks. Kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai rodo, kad priemonės „Naujos galimybės“ parama 
pasižymi įgyvendinimo metu atsirandančiu poveikiu: poveikis apyvartos augimui projektų veiklų 
įgyvendinimo metais sudaro 15 proc. punktų. Tai gali būti aiškinama tuo, kad priemonės projektų 
veiklų įgyvendinimo metais buvo sudaromos naujos eksporto sutartys, didinančios apyvartą, o pabaigus 
projektus, prielaidų naujoms sutartims, taigi, ir tolesniam apyvartos augimui, nebebuvo. Svarbu tai, kad 
2010–2011 metais atsiradęs apyvartos prieaugis neišnyko, t. y. nors tiriamosios grupės apyvartos 
augimas 2012 metais buvo prastesnis nei kontrolinės grupės, tačiau 2010–2011 metais įgytas 
apyvartos prieaugis išliko ir yra traktuotinas kaip ilgesnio laikotarpio poveikis. Vis dėlto, panašiai kaip 
priemonės „Lyderis LT“ atveju, dalis tiriamosios grupės gavo finansų inžinerijos priemonių paramą, 
todėl apie trečdalis nustatyto poveikio gali būti priskiriama kitų paramos priemonių poveikiui. 

Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodais taip pat buvo vertintas priemonių „Garantijų fondas“ ir 
„Mažų kreditų teikimas – II etapas“ poveikis. Dėl susiklosčiusios ekonominės situacijos šių priemonių 
įgyvendinimo pradžioje dominavo apyvartiniai kreditai, todėl kontrafaktinio poveikio vertinimo 
rezultatai labiau atspindi apyvartinių kreditų ir už apyvartinius kreditus suteiktų garantijų poveikį. 
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Kontrafaktinis poveikio vertinimas teigiamo šių kreditų ir garantijų poveikio apyvartai ilgesniu 
laikotarpiu neparodė, o trumpuoju laikotarpiu nustatytas nežymus teigiamas (bet statistiškai 
nereikšmingas) poveikis apyvartos augimo tempui. Vis dėlto, pagerėjus ekonominei situacijai išaugo 
investicinių kreditų apimtys. 

Teigiamą ilgesnio laikotarpio poveikį baigus investicines veiklas turi investiciniai kreditai (poveikis 
apyvartai sudaro 16 proc. punktų). Panaši poveikio apimtis tikėtina ir už investicinius kreditus suteiktų 
garantijų atveju. Galimybė finansų inžinerijos priemonių lėšas panaudoti keletą kartų bendrą tokių 
priemonių poveikį ilgesniu laikotarpiu dar labiau padidina. 

 

Socialinį ekonominį poveikį, greta apyvartos, atspindi darbuotojų skaičiaus pokyčiai. Kontrafaktinis 
poveikio vertinimas patvirtina, kad paramos gavėjų darbuotojų skaičius būtų mažesnis, jei parama 
nebūtų teikiama. Priemonės „Lyderis LT“ paramos teigiamas poveikis darbuotojų skaičiaus augimui 
vidutiniu laikotarpiu, nors su mažesniu nei įprasta statistiniu reikšmingumu, sudaro 11 proc. punktų. 
Manytina, kad šis darbuotojų prieaugis vėlesniais metais bus išlaikytas, tačiau atsižvelgiant į priemonės 
projektų veiklų investicinį pobūdį, reikalaujantį produktyvumo augimo, vėlesniais metais ženklesnis 
papildomas poveikis darbuotojų skaičiui neturėtų pasireikšti. 

Į kitokias nei technologinės bazės atnaujinimo ar išplėtimo veiklas nukreiptų priemonių poveikis kiek 
kitoks. Priemonės „Naujos galimybės“ teigiamas poveikis darbuotojų skaičiui pasireiškia projektų 
įgyvendinimo metais (darbuotojų skaičiaus augimo tempas būtų 5 proc. punktais mažesnis, jei parama 
nebūtų teikiama), o 2010–2011 metais įgytas darbuotojų skaičiaus prieaugis 2012 metais neišnyko ir 
yra traktuotinas kaip ilgesnio laikotarpio poveikis. 

Bendras priemonės „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ kontrafaktinio poveikio vertinimas teigiamo 
poveikio darbuotojų skaičiui ilgesniu laikotarpiu neparodė, o trumpuoju laikotarpiu nustatytas 
teigiamas (bet statistiškai nereikšmingas) poveikis (darbuotojų skaičiaus augimo tempas būtų 4 proc. 
punktais mažesnis, jei parama nebūtų teikiama). Šiame kontekste išsiskiria priemonė „Garantijų 
fondas“, kurios atveju teigiamas poveikis darbuotojų skaičiaus augimui nebuvo nustatytas nei 
trumpuoju, nei ilgesniu laikotarpiu. Tai reiškia, kad garantuotų kreditų dėka pasiektam trumpalaikiam 
apyvartos padidėjimui aptarnauti neprireikė papildomų darbuotojų. 

Atlikus priemonės „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ tik investicinių kreditų poveikio vertinimą, 
nustatytas statistiškai reikšmingas teigiamas poveikis darbuotojų skaičiaus augimui (21 proc. punktas). 
Tai reiškia, kad dėl gautų investicinių kreditų vidutinis metinis darbuotojų skaičiaus augimas 2010–
2012 metais buvo 21 proc. punktu didesnis nei būtų buvęs be šių kreditų. 

Siekiant įvertinti SVV situaciją, jei parama nebūtų teikiama, tikslinga remtis trianguliacijos metodais. 
Statistiniai duomenys rodo, kad SVV subjektai 2010–2011 metų laikotarpiu sugebėjo padidinti 
pardavimų pajamas, tačiau nepasiekė prieš pat krizę (2008 m.) buvusio pardavimų pajamų lygio. 
Kontrafaktinio poveikio rezultatai, rodantys investicinės paskirties ir / ar į eksporto plėtrą orientuotos 
paramos teigiamą poveikį, leidžia teigti, kad tokia parama tiesiogiai prisidėjo prie SVV situacijos 
gerėjimo. Vertinant, ar paramą gavusių SVV subjektų situacijos pagerėjimas neįvyko su jais 
konkuruojančių SVV subjektų sąskaita, tikslinga atsižvelgti į faktą, kad, paramos gavėjų apklausos 
duomenimis, parama didesnį teigiamą poveikį turėjo eksportui nei apskritai pardavimų pajamoms. 
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Vadinasi, paramos gavėjų pardavimų pajamos daugiausia didėjo dėl eksporto, kurį lėmė paramos dėka 
pagerintas tarptautinis konkurencingumas, o ne dėl galimo vietinės rinkos dalies atėmimo iš paramos 
negavusių SVV subjektų. Tą patvirtina ir statistiniai duomenys, rodantys, kad SVV subjektai jau 2010 
metais sugebėjo viršyti prieš krizę (2008 m.) buvusį eksporto lygį, o 2011 metais eksportas buvo 
27 proc. didesnis už prieš krizę buvusį lygį, nors prieš krizę buvęs pardavimų pajamų lygis nebuvo 
pasiektas.  

Atsakant į klausimą, kokiomis priemonėmis tikėtina gauti geresnius rezultatus, tikslinga atsižvelgti į 
subsidijų priemonių ir finansų inžinerijos priemonių socialinio ekonominio poveikio skirtumus. 
Lyginant subsidijų priemones ir finansų inžinerijos priemones, matyti keli esminiai skirtumai. 
Kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai rodo, kad subsidijų atveju priemones sąlyginai galima 
skirstyti į darančias poveikį įgyvendinimo metu (pvz., „Naujos galimybės“), ir darančias poveikį 
pasibaigus projekto veiklų įgyvendinimui (pvz., „Lyderis LT“). Tuo tarpu finansų inžinerijos priemonių 
išskirtinumas yra pakartotinis lėšų panaudojimas. T. y. net lengvatinių apyvartinių paskolų atveju, kai 
paskolos konkretiems subjektams turi tik einamąjį poveikį, bendras priemonės poveikis gali būti 
traktuojamas kaip ilgalaikis, kadangi grįžusios lėšos panaudojamos kitų subjektų apyvartiniams ar 
investiciniams poreikiams finansuoti. Šis finansų inžinerijos priemonių pranašumas ypač išryškėja 
investiciniams tikslams skirtų kreditų ar garantijų atveju, kadangi tokios investicijos turi ilgesnio 
laikotarpio poveikį, o lėšos nuolatos grįžta ir yra panaudojamos kitų įmonių investicijoms finansuoti. 
Taip pat finansų inžinerijos priemonės turi pranašumą prieš subsidijas, kai remiamos daugiausia 
Lietuvoje veiklą vykdančios ir į eksporto rinkas neplanuojančios plėstis įmonės, kadangi finansų 
inžinerijos priemonėmis mažiau iškreipiama vietinė rinka, t. y. teigiamo paramos socialinio ekonominio 
poveikio nesumažina neigiamas poveikis dėl konkurencijos iškraipymo. 

 

5.2. POVEIKIO VERTINIMAS REMIANTIS PARAMOS GAVĖJŲ APKLAUSA IR KITAIS 

ŠALTINIAIS 

 

Iki 2013 metų pabaigos pasirašytų sutarčių suma dėl subsidijų sudarė 1.153 mln. litų, o išmokėtos lėšos 
siekė 671 mln. litų. Daugiausiai paramos pagal vertinamas subsidijų priemones teko trims sektoriams: 

� Medienos ir popieriaus gaminių gamyba ir spausdinimas – 13,5 proc. visos paramos; 
� Kita apdirbamoji gamyba, mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas – 12,3 proc.; 
� Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalinių mineralinių produktų gamyba – 11,7 proc. 
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Pav. 31. Skirtos paramos pagal vertinamas subsidijų priemones pasiskirstymas į ekonominės veiklos 
rūšis (iki 2013 metų pabaigos baigtų projektų duomenys) (Šaltinis: BGI Consulting skaičiavimai, 
naudojant SFMIS duomenis) 

 

Teigiamai vertinamą orientaciją į gamybos ekonomines veiklas didele dalimi lėmė priemonės „Lyderis 
LT“ parama. Šioje priemonėje daugiausiai investuota į medienos ir popieriaus gaminių gamybos ir 
spausdinimo ekonominę veiklą (18,3 proc.), guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalinių 
mineralinių produktų gamybą (16,2 proc.), kitą apdirbamąją gamybą (13,8 proc.). Priemonės „Lyderis 
LT“ investicijų struktūra ekonominių veiklų požiūriu gana skirtinga nuo kitų vertintų subsidijų 
priemonių, kuriose didesnė paramos dalis teko prekybos paslaugų sektoriams. 
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Pav. 32. Skirtos paramos pagal priemonę „Lyderis LT“ pasiskirstymas į ekonominės veiklos rūšis (iki 2013 
metų pabaigos baigtų projektų duomenys) (Šaltinis: BGI Consulting skaičiavimai, naudojant SFMIS 
duomenis) 

Kitose priemonėse (be priemonės „Lyderis LT“), kuriose pareiškėjai buvo įmonės, daugiausia paramos 
skirta didmeninei ir mažmeninei prekybai (13,4 proc.), IT ir kitų informacinių paslaugų veiklai (11,6 
proc.), kitai apdirbamajai gamybai (9,8 proc.). 
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Pav. 33. Skirtos paramos pagal kitas priemones (be „Lyderis LT“), kuriose pareiškėjai buvo įmonės, 
pasiskirstymas į ekonominės veiklos rūšis (iki 2013 metų pabaigos baigtų projektų duomenys) (Šaltinis: 
BGI Consulting skaičiavimai, naudojant SFMIS duomenis) 

 

Siekiant poveikio vertinimo šaltinių ir metodų trianguliacijos, buvo apklausti vertinamų priemonių 
projektų vykdytojai. Apklausos metu buvo tiriama, kokią įtaką gauta parama turi artimiausių metų po 
projekto pabaigos veiklos rodikliams. Tai subjektyvus įmonių įsivertinimas, parodantis bendrą poveikio 
kryptį ir leidžiantis matyti tam tikras tendencijas pagal priemones. 
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Pav. 34. Paramos gavėjų nuomonė apie įmonės veiklos rodiklių pokyčius81 dėl subsidijos gavimo (Šaltinis: 
vertinimo metu atlikta SVV subjektų apklausa) 

 

Didžiausią poveikį savo įmonėms mato priemonės „Lyderis LT“ paramos gavėjai. Didžiausias teigiamas 
poveikis įvardijamas pardavimo pajamoms (25,6 proc.), eksportui (30,6 proc.) ir pelningumui (17 
proc.). Mažiau prisidedama prie darbuotojų skaičiaus didėjimo, kas pilnai atitinka priemonės 
intervencijos logiką. Įmonės plečia savo veiklą ir priima naujus darbuotojus, bet tuo pačiu metu vyksta 
žmogiškųjų išteklių keitimo fiziniu kapitalu procesas. Teigiamas poveikis įmonių pelningumui ir dėl 
naujų technologijų augantis įmonių našumas leidžia didinti darbo užmokesčio fondą. 

Apklausos rezultatai apie priemonę „Lyderis LT“ gana gerai atitinka kontrafaktinio poveikio vertinimo 
rezultatus. Kontrafaktinis poveikio vertinimas parodė, kad priemonės paramos poveikis apyvartos 
augimui yra teigiamas ir sudaro nuo 12 iki 21 proc. punktų.82 

Reikšmingiausią poveikį (30,6 proc.) eksportui turi priemonės „Lyderis LT“ investicijos. Taip pat 
reikšminga apimtimi prie paramą gavusių įmonių eksporto didėjimo prisideda priemonė „Naujos 
galimybės“. Poveikis siekia 13,7 proc. Kitiems rodikliams priemonės „Naujos galimybės“ poveikis yra 
mažesnis, jis sudaro apie 5 proc. 

                                                           

81 Priemonių „Invest LT+“ ir „Invest LT-2“ poveikis nevertinamas dėl nepakankamo baigtų projektų skaičiaus. 
82 Šių reikšmių statistinis reikšmingumas atitinkamai 61 ir 85 proc. 
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Tarp nagrinėtų subsidijų priemonių mažiausias poveikis pasireiškia priemonėje „Procesas LT“. Jis 
pagrindiniams veiklos rodikliams daro apie 1,5-2 proc. poveikį. Dėl priemonės „Procesas LT“ 
intervencijų darbuotojų skaičius netgi mažėja -0,75 proc. Paramos lėšos sudaro galimybes įmonėms 
sutvarkyti gamybos bei kitus procesus ir optimizuoti darbuotojų skaičių. 

Priemonė „E-verslas LT“ turi reikšmingą poveikį įmonių pelningumui. Apklausos duomenimis, paramos 
gavėjų pelnas dėl priemonės investicijų išaugo apie 8 proc. Tai sietina su elektroninėmis priemonėmis 
pagerintu įmonių našumu. 

Apklausos metu taip pat buvo tiriamas kreditų poveikis įmonių veiklos rodikliams. 

 

 

Pav. 35. Paramos gavėjų nuomonė apie įmonės veiklos rodiklių pokyčius dėl kredito83 gavimo (Šaltinis: 
vertinimo metu atlikta SVV subjektų apklausa) 

 

Didžiausią poveikį nurodė priemonės „Atviras kreditų fondas“ kreditų gavėjai, mažiausią – priemonės 
„Mažų kreditų teikimas – II etapas“ kreditų gavėjai. Kaip ir subsidijų atveju, didžiausia įtaka pasireiškia 
pardavimo pajamoms ir eksportui. Lyginant su subsidijų priemonėmis, apklausos duomenimis, kreditų 
priemonės trumpuoju laikotarpiu rodo panašius poveikio rezultatus. Visgi, atsižvelgiant į tai, kad 
finansų inžinerijos priemonių lėšos yra atsinaujinančios, o subsidijų lėšos yra sunaudojamos, daroma 
išvada, kad finansų inžinerijos priemonės poveikio požiūriu yra efektyvesnės (t. y. SVV subjektų 

                                                           

83 Garantijų ir dalinio palūkanų kompensavimo priemonės atskirai nevertinamos, nes faktiškai jų poveikis 
pasireiškia kartu su kreditu ir įmonės apklausos metu patikimai negali atskirti, kokia poveikio dalis tektų kreditui, 
garantijai ir daliniam palūkanų kompensavimui. 
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finansavimo poreikiai bus tenkinami per eilę finansavimo ciklų, o lėšos toliau liks paramą teikiančių 
institucijų dispozicijoje). Detalesnė efektyvumo analizė pateikta atskirame skyriuje. 

 

 

Pav. 36. Paramos gavėjai, kurie, apklausos duomenimis, dėl subsidijos ar kredito gavimo į rinką įves 
naujus produktus ar paslaugas84  (Šaltinis: vertinimo metu atlikta SVV subjektų apklausa) 

 

Dalis priemonių poveikio SVV subjektams pasireiškia per naujų produktų ar paslaugų įvedimą į rinką. 
Didžiausią poveikį naujų produktų ir paslaugų įvedimui į rinką daro priemonė „Lyderis LT“. Mažesnį 
poveikį turi kreditų priemonės. 

Įmonių apklausos metu nebuvo tiriamos rizikos kapitalo ir verslo angelų priemonių poveikis naujų 
produktų ar paslaugų įvedimui į rinką. Interviu duomenimis, šių priemonių poveikis naujų produktų ir 
paslaugų sukūrimui turėtų būti aukštas, nes rizikos kapitalo fondai ir verslo angelai investuoja į 
inovatyvias įmonės, kurios savo augimą grindžia rinkos naujovėmis ir pažangiomis technologijomis. 

 

Atkreiptinas dėmesys į sparčiai gerėjančius šalies ekonominius rodiklius – produktyvumą ir eksportą. 
Lietuva vis dar patenka į žemiausio produktyvumo ES šalių grupę, tačiau produktyvumo rodikliui 
būdingos itin pozityvios tendencijos. Remiantis EUROSTAT duomenimis, Lietuvos ekonomikos 
produktyvumas nuo 2007 metų visoje ES augo sparčiausiai ir nusileido tik Latvijos produktyvumo 
augimo tempui. Nors spartų augimo tempą sąlygojo daugybė veiksnių, iš kurių vertinamos ES paramos 
priemonės verslui yra tik vienas iš faktorių, tačiau atliktas vertinimas leidžia teigti, kad priemonės yra 
svarbios šalies produktyvumo augimui. Nustatyta, kad pagal vertinamas Ūkio ministerijos priemones 

                                                           

84 Priemonių „Invest LT+“ ir „Invest LT-2“ poveikis nevertinamas dėl nepakankamo baigtų projektų skaičiaus. 
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paramą subsidijų ar finansų inžinerijos forma gavo (įskaitant vykdomus projektus pagal iki 2013 metų 
pabaigos pasirašytas sutartis) apie 380085 arba 6 proc. šalyje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių. 
Šiame skaičiuje yra dalis įmonių, kurios pasinaudojo keliomis priemonėmis. 

 

 

Pav. 37. Darbo produktyvumo pokytis procentais nuo 2007 iki 2012 metų (Šaltinis: apskaičiuota BGI 
Consulting, naudojant metinius EUROSTAT duomenis apie produktyvumą eurais per vieną dirbtą valandą) 

 

2007–2012 metų laikotarpiu eksporto į kitas ES šalis augimo tempas Lietuvoje buvo sparčiausias visoje 
ES. Metinės eksporto apimtys 2012 metais buvo 72,4 procentais didesnės lyginant su 2007 metais. 
Augimo tempas ženkliai viršijo antroje ir trečioje vietoje esančių Latvijos ir Rumunijos eksporto 
apimtis. Sparčiam eksporto augimo tempui įtakos turėjo daug veiksnių. Vertinamose priemonėse 
eksporto skatinimui taip pat buvo skiriamas didelis dėmesys. Eksporto skatinimas vykdomas teikiant 
paramą smulkaus ir vidutinio verslo produktyvumo augimo veikloms, remiant plėtros į užsienio rinkas 
veiklas ir gerinant priėjimą prie įvairių finansavimo šaltinių. 

 

 

                                                           

85 Įmonių skaičius be pasikartojimų. Pavyzdžiui, jei įmonė gavo garantiją, kreditą ir dalinį palūkanų 
kompensavimą, ji skaičiuojama vieną kartą. 
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Pav. 38. Metinių eksporto į kitas ES šalis apimčių pokytis procentais nuo 2007 iki 2012 metų (Šaltinis: 
apskaičiuota BGI Consulting, naudojant metinius EUROSTAT duomenis apie eksporto apimtis eurais į 
kitas ES šalis) 

 

Apibendrinant galima pažymėti, kad lyginant subsidijų ir kreditų priemones, apklausos duomenimis, 
kreditų priemonės trumpuoju laikotarpiu rodo panašius poveikio rezultatus. Visgi, atsižvelgiant į tai, 
kad finansų inžinerijos priemonių lėšos yra atsinaujinančios, o subsidijų lėšos yra sunaudojamos, 
daroma išvada, kad finansų inžinerijos priemonės poveikio požiūriu yra efektyvesnės. 

Sparčiai gerėjančią šalies ekonomikos būklę atspindi įvairūs rodikliai. 2007–2012 metų EUROSTAT 
duomenų analizė rodo, kad šiuo periodu Lietuvai būdingi sparčiausi produktyvumo ir eksporto augimo 
tempai visoje ES. Vertinamų priemonių vaidmuo šiuose procesuose taip pat yra reikšmingas. 

 

5.3. PRIEMONIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO LAIPSNIS 

 

Atlikus priemonių tikslų, kaip jie apibrėžti EAVP priede, pasiekimo laipsnio vertinimą pagal ataskaitoje 
aprašytą metodiką (skyrius „Vertinimo metodika“), 14 priemonių tikslų pasiekimo laipsnis įvertintas 
kaip aukštas. Šių priemonių intervencijų pobūdis pilnai atitinka tikslo formuluotę. Intervencijos yra 
teisingai nukreiptos siekiant priemonių tikslų. Taip pat šių priemonių intervencijos realizuotos 
pakankamu mastu (adekvačiu šalies ekonomikai ir jos problemoms). Teigiamai vertinamas faktinis 
intervencijų poveikis. 

Atskiras komentaras šioje grupėje reikalingas rizikos kapitalo ir verslo angelų priemonėms, kadangi, 
lyginant su subsidijų priemonėse paremtų įmonių skaičiumi, rizikos kapitalo ir verslo angelų priemonės 
finansavo ženkliai mažesnį įmonių skaičių. Iki 2013 metų pabaigos finansuotos 55 įmonės. Mažesnį 

72,4

58,8

48,547,846,7
43,6

34,0
29,2

23,5

16,3
13,111,811,511,1 9,0

3,6 1,7 1,4 0,3

-0,8 -1,1 -1,4 -2,5 -4,3 -5,8

-18,1-18,4
-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

LT LV RO BG EE SK PL CZ NL MT SI CY HU ES PT AT BE SE DE EL UK DK FR IE IT LU FI



Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 
Galutinė ataskaita 

 

81 

 

intervencijos mastą lemia skirtingas subsidijų ir rizikos kapitalo bei verslo angelų priemonių 
intervencijų pobūdis. Rizikos kapitalo ir privataus kapitalo priemonės rinkai suteikė ne tik papildomą 
finansavimą, bet JEREMIE iniciatyva paskatino esminius rizikos kapitalo ir verslo angelų rinkos 
pokyčius. Atsirado nauji rinkos dalyviai. Inovatyviems SVV subjektams, kuriems dėl menkų užstato 
galimybių ar kitų priežasčių neskolina bankai, atsirado galimybė gauti alternatyvų finansavimą. Lietuva 
atsirado pasaulinėje rizikos kapitalo ir verslo angelų rinkoje. Produktyvumo didinimo požiūriu rizikos 
kapitalo ir verslo angelų priemonės taip pat vertinamos labai pozityviai. Tarptautinė praktika rodo, kad 
pritraukus rizikos kapitalo investuotojus ir verslo angelus, bendras portfelio įmonių produktyvumas 
didėja. Net ir atsižvelgus į tai, kad dalis rizikos kapitalo ir verslo angelų investicijų nebūna sėkmingos, 
bendras portfelio įmonių rezultatas dažniausiai atperka investicijas ir uždirba pelną. Pavyzdžiui, 
tyrime86, kurio metu buvo analizuotos 8000 įmonių, pritraukusių rizikos kapitalo fondų investicijas, 
nurodoma, kad vidutinė metinė investicijų grąža sudarė 57 proc., o dažniausiai pasitaikiusi investicijų 
grąža buvo 25 procentai. 

 

Lentelė 18. Aukštu tikslų pasiekimo laipsniu įvertintos priemonės 

Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės tikslas Tikslų 
pasiekimo 
laipsnis 

Lyderis LT Skatinti įmonių investicijas, kuriomis didinamas jų darbo našumas ir 
eksportas ar pradedama naujų produktų gamyba. 

Aukštas 

Invest LT+ Pritraukti tiesiogines užsienio investicijas. Aukštas 

Invest LT-2 Skatinti tiesiogines vidaus investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą. Aukštas 

Asistentas-3 Sudaryti sąlygas didinti šalies įmonių gyvybingumą, tarptautinį 

konkurencingumą, skatinti verslumą, pritraukti į Lietuvą geros kokybės 
užsienio investicijų, kurti ilgalaikį ir nuoseklų Lietuvos – palankios verslui ir 
investicijoms valstybės – ekonominį įvaizdį. 

Aukštas 

Invest LT Sukurti ir (ar) išplėtoti pramoninių parkų infrastruktūrą, tuo sudaryti 
sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų. 

Aukštas 

Naujos 
galimybės 

Skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą 
užsienio rinkose. 

Aukštas 

E-verslas LT Skatinti juridinius asmenis, priskirtinus prie labai mažų, mažų ir vidutinių 
įmonių, diegti informacines technologijas ir sudaryti palankias sąlygas jų 

Aukštas 

                                                           

86 http://www.nber.org/digest/may01/w8066.html 
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Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės tikslas Tikslų 
pasiekimo 
laipsnis 

darbo našumui ir eksportui didinti. 

Atviras kreditų 
fondas 

Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie išorinio finansavimo šaltinių, taip 
skatinti naujų verslų kūrimąsi, įmonių produktyvumo didėjimą. 

Aukštas 

Pasidalintos 
rizikos paskolos 

Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie išorinio finansavimo šaltinių, taip 
skatinti naujų verslų kūrimąsi, įmonių produktyvumo didėjimą. 

Aukštas 

Portfelinės 
garantijos 

Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie išorinio finansavimo šaltinių, taip 
skatinti naujų verslų kūrimąsi, įmonių produktyvumo didėjimą. 

Aukštas 

Portfelinės 
garantijos 
lizingui 

Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie išorinio finansavimo šaltinių, taip 
skatinti naujų verslų kūrimąsi, įmonių produktyvumo didėjimą. 

Aukštas 

Rizikos kapitalo 
fondai 

Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie išorinio finansavimo šaltinių, taip 
skatinti naujų verslų kūrimąsi, įmonių produktyvumo didėjimą. 

Aukštas 

Bendrai 
investuojantis 

fondas („verslo 
angelai“) 

Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie išorinio finansavimo šaltinių, taip 

skatinti naujų verslų kūrimąsi, įmonių produktyvumo didėjimą. 

Aukštas 

Pradinės stadijos 

rizikos kapitalo 
ir rizikos 
kapitalo fondai 

Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie išorinio finansavimo šaltinių, taip 
skatinti naujų verslų kūrimąsi, įmonių produktyvumo didėjimą. 

Aukštas 

 

4 priemonių tikslų pasiekimo laipsnis įvertintas aukštesniu už vidutinį. Priemonė „Procesas LT“ pasiekė 
pakankamą mastą paramos gavėjų skaičiumi, tačiau priemonės poveikis turėtų realizuotis 
reikšmingesne apimtimi, kad tikslų pasiekimo lygį būtų galima vertinti kaip aukštą. 

Priemonė „Mažų kreditų teikimas-II etapas“ pagerino SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių. 
Iki 2013 metų pabaigos šiuos kreditus gavo 908 subjektai. Tai padėjo užtikrinti įmonių veiklos 
tęstinumą ir įgyvendinti investicinius planus, tačiau kaip parodė kontrafaktinio poveikio vertinimo 
rezultatai, bendras priemonės poveikis įmonių produktyvumo didėjimui statistiškai reikšmingo 
poveikio neturėjo, nors investiciniai kreditai, kurie sudarė apie 20 proc. visų kreditų, turėjo 16 proc. 
punktų poveikį apyvartai. 

Panašūs vertinimai taikomi „Garantijų fondo“ bei „Dalinio palūkanų kompensavimo“ priemonėms. 
Garantijos ir dalinis palūkanų finansavimas pagerino priėjimą prie finansavimo šaltinių. Visgi, EAVP 
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suformuluotas priemonės tikslas reikalauja įmonių produktyvumo didėjimo, kurio statistinio 
reikšmingumo nepatvirtino atliktas priemonės „Garantijų fondas“ kontrafaktinis poveikio vertinimas. 

Portfelinės garantijos įvertintos aukštu tikslų pasiekimo lygiu, kadangi iš Invega gauti duomenys rodo, 
kad apie pusė visų portfelinių garantijų išduodamos garantuoti investicinius kreditus, kurių poveikis 
yra didesnis nei apyvartinių kreditų. Portfelinės garantijos lizingui taip pat pasižymi investiciniu 
pobūdžiu, todėl remiantis poveikio kriterijumi priemonės tikslų pasiekimo lygis vertinamas kaip 
aukštas. 

 

Lentelė 19. Aukštesniu už vidutinį tikslų pasiekimo laipsniu įvertintos priemonės 

Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės tikslas Tikslų 
pasiekimo 
laipsnis 

Procesas LT Skatinti įmones diegti šiuolaikiškus vadybos metodus ir valdymo sistemas, 
tuo sudaryti palankias sąlygas didinti įmonių darbo našumą ir (ar) eksportą. 

Aukštesnis už 
vidutinį 

Mažų kreditų 
teikimas – II 
etapas 

Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie išorinio finansavimo šaltinių, taip 
skatinti naujų verslų kūrimąsi, įmonių produktyvumo didėjimą. 

Aukštesnis už 
vidutinį 

Garantijų fondas Gerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių, mažinti finansų 
įstaigų reikalaujamo užstato ar pradinių įnašų finansinę naštą SVV 

subjektams – iš finansų įstaigų pritraukti (gauti) finansavimą, kurio reikia 
verslui pradėti ar plėtoti, skatinti įmonių verslo steigimąsi ir veikiančių SVV 
subjektų produktyvumo didėjimą. 

Aukštesnis už 
vidutinį 

Dalinis palūkanų 
kompensavimas 

Palengvinti SVV subjektų, finansų įstaigoms grąžinančių paskolas ar 
vykdančių lizingo (finansinės nuomos) sutartyse nustatytus įsipareigojimus, 

finansinę naštą ir papildomai skatinti įmonių plėtrą. 

Aukštesnis už 
vidutinį 

 

Dvi priemonės įvertintos vidutiniu tikslų pasiekimo laipsniu – „Asistentas-1“ ir „Asistentas-2“. Tai 
sąlygojo intervencijos masto kriterijus. Intervencijų pobūdis visiškai atitinka tikslus, tačiau faktinis 
intervencijos realizavimas nepasiekė pakankamo masto. Priemonėje „Asistentas-1“ neišnaudotos 
platesnės asocijuotų verslo struktūrų galimybės. Projektus pagal šią priemonę įgyvendina tik maža dalis 
(14 organizacijų) šalyje veikiančių asocijuotų verslo struktūrų. 

Orientuota į perspektyvią nišą, meno inkubatorių vystymo priemonė „Asistentas-2“ kol kas gana ribota 
apimtimi paskatino naujų meno inkubatorių atsiradimą ir SVV subjektų steigimąsi. Meno inkubatorių 
veiklos peržiūra rodo, kad daug iššūkių sukelia rezidentų pritraukimas ir rezidentų gyvybingumo 
vystymo tikslas. Kita vertus, svarbu paminėti, kad vertinimo metu iš 12 pagal priemonę „Asistentas-2“ 
įgyvendinamų projektų baigti tik 3, todėl galutinį tikslų pasiekimo laipsnio įvertinimą galima pateikti tik 
užbaigus didesnę dalį finansuotų projektų. 
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Lentelė 20. Vidutiniu tikslų pasiekimo laipsniu įvertintos priemonės 

Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės tikslas Tikslų 
pasiekimo 
laipsnis 

Asistentas-1 Didinti asocijuotų verslo struktūrų teikiamų paslaugų, susijusių su verslo 
pradžia, verslo augimu ir užsienio rinkų plėtra, prieinamumą šalies 

įmonėms. 

Vidutinis 

Asistentas-2 Skatinti naujų menų inkubatorių kūrimą ir plėtrą – sudaryti palankias 
sąlygas steigti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, juos plėsti, didinti jų 

gyvybingumą. 

Vidutinis 

 

Apibendrinant, galima pažymėti, kad suformuotų tikslų Ūkio ministerija ir kitos dalyvaujančios 
institucijos iš esmės siekia sėkmingai. 14 priemonių pasižymi aukštu tikslų pasiekimo lygiu, 4 
priemonės pasižymi aukštesniu už vidutinį tikslų pasiekimo lygiu, 2 priemonės – vidutiniu. 

 

5.4. PRIEMONIŲ POVEIKIS TEISINĖS BAZĖS POKYČIAMS 
 

Analizuojamos Ūkio ministerijos priemonės tiesiogiai nebuvo nukreiptos į teisėkūros ar viešojo 
administravimo tobulinimo sritis. T. y. tarp vertinamų priemonių nėra tokios, kuri tiesiogiai būtų 
orientuota į verslo teisinės ar administracinės aplinkos keitimą (gerinimą). 

Išanalizavus valdymo ir įgyvendinimo sistemos dalyvių bei finansinių tarpininkų informaciją, nustatyta, 
kad įvyko teisinio reglamentavimo pokyčiai susiję su rizikos ir privataus kapitalo rinkų raida, kurie 
priskirtini JEREMIE iniciatyvos netiesioginiam poveikiui. Finansavimas iš JEREMIE kontroliuojančiojo 
fondo suteikė esminį postūmį šių rinkų raidai, suteikdamas finansines galimybes steigti naujus fondus, 
o tai iškėlė klausimus dėl fondų steigimo ir veiklos teisinio reglamentavimo. Kaip šių procesų išdava 
2012 metais priimtas naujas LR ūkinių bendrijų įstatymas, kuris, pasak Lietuvos rizikos ir privataus 
kapitalo asociacijos, sudaro pagrindą pasaulinę praktiką atitinkančiai laisvei susitarti dėl bendrijos 
valdymo, finansavimo ir pelno paskirstymo klausimų bei prisitaikyti prie investuotojų reikalavimų. 

Naujasis Ūkinių bendrijų įstatymas numato, kad bendrija steigiama ir veikia bendrijos veiklos sutarties 
pagrindu, o ne jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Įstatymas leidžia bendrijos veiklos sutarties šalims 
susitarti dėl esminių bendros veiklos sąlygų ir dalyvių teisių apimties. Sudaryta galimybė nustatyti 
visiems dalyviams priimtiną sprendimų dėl ūkinės bendrijos reikalų priėmimo tvarką, dalyviams 
suteikiamų balsų skaičiavimo taisykles, pelno skirstymo tvarką, naujų dalyvių priėmimo ir 
pasitraukimo iš ūkinės bendrijos tvarką, dalyvio teisių perleidimo tvarką ir kt.  
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6. Finansų inžinerijos ir su ja susijusių priemonių poveikis Lietuvos 
ekonomikai 

 

Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės apima rizikos ir 
privataus kapitalo bei kreditų ir su kreditais susijusias priemones. 

Remiantis Ūkio ministerijos pateiktais duomenimis, pagal kreditų priemones „Mažų kreditų teikimas – 
II etapas“, „Atviras kreditų fondas“ ir „Pasidalintos rizikos paskolos“ iki 2013 metų pabaigos 
sukontraktuota ES lėšų suma sudaro 549,5 mln. litų. Invega garantijų ir portfelinių garantijų suma 
siekia 813,5 mln. litų. Kompensuotų palūkanų suma sudaro 44,9 mln. litų. Pagal priemones sudarytos 
1899 kreditų sutartys, išduotos 2807 (įskaitant portfelines) garantijos, palūkanos dalinai 
kompensuotos pagal 3696 sutarčių. 

Vertinamos rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų fondo priemonės apima šiuos fondus: KŪB 
„Lithuania SME Fund“ („BaltCap“), KŪB „LitCapital I“, KŪB „Verslo angelų fondas I“ (bendrai 
investuojantis fondas ), KŪB „Practica Seed Capital“ ir KŪB „Practica Venture Capital“. Iki 2013 metų 
pabaigos iš JEREMIE fondo per rizikos kapitalo fondus ir Verslo angelų fondą į įmones investuota 59,4 
mln. litų87. Viso investuota į 55 įmones. 

Vertinamų priemonių poveikis šalies ekonomikai realizuojasi per poveikį įmonėms. Dėl intervencijų 
besikeičiančios verslo sąlygos ir įmonių veiklos rodikliai tiesiogiai veikia šalies ekonominius rodiklius. 
Atkreiptinas dėmesys, kad poveikis šalies ekonomikai daromas ne tik per priemonėmis pasinaudojusias 
įmones, bet ir per besikeičiančią kitų, nepasinaudojusių parama įmonių elgseną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 39. Finansų inžinerijos ir su ja susijusių priemonių poveikio šalies ekonomikai loginė schema 
(Šaltinis: sudaryta BGI Consulting) 
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Finansų inžinerijos priemonių poveikio ekonomikai vertinimui naudojami šie kriterijai ir rodikliai: 

� Priėjimo prie finansavimo šaltinių pagerinimas; 
� Mažesni skolinimosi kaštai; 
� Poveikis ekonomikai dėl gerėjančių įmonių veiklos rodiklių: 

o Apyvarta; 
o Darbuotojų skaičius; 
o Pelnas. 

Apyvartos, darbuotojų skaičiaus ir pelno rodikliai plačiai taikomi EK inicijuotuose bei kituose finansų 
inžinerijos priemonių poveikio vertinimuose88. Šių rodiklių pasirinkimą sąlygojo ir duomenų 
prieinamumo galimybės bei jų patikimumas. Apyvartos (pardavimo pajamos) ir pelno duomenys yra 
prieinami įmonių finansinėse ataskaitose, o darbuotojų skaičius – Sodros informacinėje sistemoje. 
Vertinimui šie duomenys pagal specialias užklausas buvo įsigyti iš kreditų biuro Creditinfo. 

Kaip jau minėta, priemonių poveikis ekonomikai pasireiškia per įmonių veiklą. Apyvarta sietina su 
makroekonominiu rodikliu BVP. Darbuotojų skaičiaus augimas makroekonominiame kontekste rodo 
didėjantį užimtumą. Pelno rodiklis yra vienas iš BVP sudarančių komponentų (taikant pajamų apskaitos 
metodą). Be to, didėjantis įmonių pelningumas taip pat rodo šalies produktyvumo augimą. 

 

6.1. RIZIKOS KAPITALO FONDŲ IR VERSLO ANGELŲ FONDO POVEIKIS 

 

Priėjimo prie finansavimo šaltinių pagerinimas 

JEREMIE iniciatyva, o tiksliau, finansuoti rizikos kapitalo fondai ir Verslo angelų fondas, turėjo esminį 
postūmį rizikos kapitalo ir verslo angelų rinkų vystymuisi Lietuvoje. Suformuoti nauji fondai, kurie 
finansuojami ES lėšomis ir vietinių investuotojų kapitalu. Maža šalies ekonomika nėra patraukli 
stambiems tarptautiniams rizikos kapitalo fondams, todėl, norint sudaryti galimybes didelį augimo 
potencialą ir riziką turinčioms įmonėms gauti finansavimą, aktualus tampa vietinių rinkos dalyvių 
auginimas. JEREMIE iniciatyva sustiprino rizikos kapitalo fondų formavimąsi, susikūrė Verslo angelų 
fondas I – pirmasis tokio tipo EIF fondas ne tik Lietuvos, bet ir ES mastu. Tai turi reikšmingą postūmį 
investiciniams procesams šalyje. Pavyzdžiui, remiantis interviu duomenimis, apie 90 proc. investicijų 
atliktų bendrai su verslo angelais, nebūtų įvykę be Verslo angelų fondo I egzistavimo. 

Fondų veikla padeda į rinką pritraukti privatų kapitalą ir tokiu būdu plečia finansavimo galimybes 
mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kaip Verslo angelų fondo pasekmė susiformavo ir neoficialus verslo 
angelų tinklas. Interviu duomenimis, šis tinklas vienija apie 90–100 verslo angelų. Tai potencialūs 
                                                           

88 Pavyzdžiui, Alecke, B., Blien, U., Frieg, L., Otto, A., Untiedt, G. (2010). Enterprise Support - an exploratory study 
using counterfactual methods on available data from Germany. Ex post evaluation of Cohesion Policy 2000-2006 
financed by the European Regional Development Fund. Word Package 6c: Final Report (studija parengta Europos 
Komisijos užsakymu) ir  
Peter Tyler, Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 
Year 3 – 2013, Task 1: Job creation as an indicator of outcomes in ERDF programmes, United Kingdom. 
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investuotojai, norintys savo privačias lėšas ir laiką investuoti į įmones. Verslo angelų 
bendradarbiavimas ir bendras investavimas su profesionaliais fondų valdytojais didina investicinio 
proceso patrauklumą ir sėkmingos investicijų grąžos tikimybę. Verslo angelų fondo veikla privatiems 
investuotojams šalia kitų veiksnių yra patraukli ir tuo, kad Verslo angelų fondas užtikrina procedūrinę 
investavimo proceso įgyvendinimo pusę – investuoti norintiems verslo angelams padeda valdyti 
investicinį procesą procedūriniu, teisiniu ir kitais aspektais, tokiu būdu sudarant galimybes verslo 
angelams koncentruotis į verslo idėjos, strategijos vystymą ir realizavimą. 

Rizikos kapitalo ir verslo angelų priemonių apimtis lyginant su subsidijomis nėra didelė, tačiau 
priemonės sudaro galimybes gauti finansavimą naujiems verslams. Rizikos kapitalo ir verslo angelų 
priemonėmis gali pasinaudoti dar tik besikuriantys, jauni, tačiau perspektyvūs verslai, kurių galimybės 
gauti finansavimą iš bankų ar dalyvauti subsidijų priemonėse yra labai ribotos. Vertinimo metu surinkti 
įmonių duomenys rodo, kad net 61,3 proc. įmonių, pritraukusių rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų 
fondo investicijas, iki pirmosios investicijos buvo veikusios trumpiau nei 24 mėn. arba buvo įsteigtos 
tuo pačiu metu, kai buvo sutarta dėl investavimo. Taigi fondų veikla padidina galimybes SVV 
subjektams gauti finansavimą pradiniame ir startuolio raidos etape. 

Žinoma, rizikos kapitalo fondai ir Verslo angelų fondas orientuojasi į tam tikromis charakteristikomis 
pasižyminčias įmones. Šių fondų kapitalas nėra substitutas subsidijų priemonėms ar kreditams bei su 
kreditais susijusioms priemonėms, bet šias priemones papildo89. Tik maža dalis įmonių (atitinkančių 
investuotojų keliamus reikalavimus tikėtinai grąžai, vadovų komandai ir kt.) gali gauti finansavimą. 
Šalies ekonomikos požiūriu ši įmonių dalis labai svarbi, nes susijusi su technologinėmis ir vadybinėmis 
inovacijomis. Be to, šis kapitalas aktualus naujų verslo idėjų vystymui, kurios gali tapti tiek aukštos 
pridėtinės vertės, tiek ir darbo vietų kūrimo veiksniu. 

26 proc. įmonių, į kurias iki 2013 m. pabaigos investavo rizikos kapitalo fondai ir Verslo angelų fondas, 
veikia informacinių paslaugų bei kompiuterių programavimo ir susijusioje veikloje. Prekybos veikla 
užsiimančios įmonės sudaro 11 proc. portfelių įmonių. Prie prekybos ekonomine veikla užsiimančių 
įmonių save priskyrė su aukštos pridėtinės vertės produktais dirbančios įmonės. Pavyzdžiui, UAB 
„Altechna“90, kuri gamina ir prekiauja lazerių produkcija, arba „Labochema“91 įmonių grupė, kuri tiekia 
cheminius reagentus, reikmenis, laboratorijų įrangą, baldus bei įgyvendina individualius laboratorijų 
įrengimo projektus. Taip pat atliktos investicijos į energetiką, puslaidininkių92 ir optikos technologijas, 
chemijos pramonę93 ir kitas ekonominės veiklos rūšis. 

 

 

                                                           

89 Andreas Resch, Isabel Naylon, Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion 
policy 2007-2013, Year 2 – 2012, Task 1: Financial engineering, Austria. 
90 http://www.altechna.lt/about_us.php 
91 http://www.labochema.lt/lt/apie-mus/ 
92 http://www.brolis-semicon.com/lt/ 
93 http://www.probiosanus.com/en/ 
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Lentelė 21. Įmonių, į kurias iki 2013 m. pabaigos investavo rizikos kapitalo fondai ir Verslo angelų fondas, 
pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis 

EVRK Ekonominės veiklos rūšys Įmonių 
skaičius 

63 Informacinių paslaugų veikla 8 

62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla 6 

46 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais 4 

35 Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 2 

47 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2 

26 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 2 

56 Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla 2 

27 Elektros įrangos gamyba 2 

20 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba 2 

66 Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 2 

28 Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 2 

 Kitos ekonominės veiklos rūšys (po 1 įmonę) 21 

 VISO 55 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis EIF duomenimis 

 

Ekonominio sunkmečio pamokų analizė, atlikta EBPO94, atkreipia dėmesį į poreikį mažinti įmonių 
priklausomybę nuo bankinių kreditų ir priklausomai nuo ekonominio ciklo besikeičiančios kreditavimo 
politikos. Ši priklausomybė gali sumažėti intensyviau plėtojantis rizikos kapitalo ir verslo angelų 
rinkoms. 

Poveikis šalies ekonomikai daromas ne tik per priemonėmis pasinaudojusias įmones, bet ir per kitas 
šalies įmones, kurių elgsena, plėtojantis rizikos ir privataus kapitalo rinkoms, keičiasi. Rizikos kapitalo 
ir verslo angelų rinkos formavimas turi teigiamą poveikį bendrai šalies verslo kultūrai, įmonių 
požiūriui, kad verslą galima vystyti ne tik nuosavomis ar kredito įstaigų skolintomis lėšomis, bet ir 
pritraukiant privačius ar rizikos kapitalo investuotojus. Remiantis Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo 
asociacijos bei advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ atlikto tyrimo duomenimis, rizikos kapitalo 

                                                           

94 The Impact of the Global Crisis on SME and Entrepreneurship Financing and Policy Responses, OECD, 2009. 
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fondų žinomumas yra ženkliai padidėjęs (nuo 2–3 proc. 2010 metais iki 8–9 proc. 2013 metais). Visgi, 
dar didelė dalis įmonių nežino tokių finansavimo galimybių ir investavimo kriterijų95. 

 

Poveikis ekonomikai dėl gerėjančių įmonių veiklos rodiklių 

Rizikos ir verslo angelų fondai investuoja ne tik lėšas, bet investuotojai pasidalina verslo valdymo 
žiniomis, keičiasi įmonių vadyba, paspartėja idėjų komercializavimas. Rizikos kapitalo fondų ir Verslo 
angelų fondo veikla svarbi ir savo edukacine funkcija – tai yra nauja patirtis tiek įmonėms, tiek patiems 
investuotojams. Bendraujant su potencialiomis ir atrinktomis įmonėmis vyksta profesionalių verslo 
valdymo žinių ir patirties perdavimas SVV savininkams ir vadovams. Rizikos kapitalo investuotojai ir 
verslo angelai dalyvauja įmonių, į kurias investuojama, valdyme, plėtros procesuose, vykdoma 
nuolatinė komunikacija ir bendradarbiavimas su įmonės vadovais. Remiantis interviu duomenimis, 
įmonių vadovų finansinių, organizacinių žinių ir įgūdžių nepakankamumas ypač išryškėja tolimesnėje 
įmonės plėtros eigoje, todėl investuotojų patirtis ir sukauptos žinios tampa kritiniu veiksniu siekiant 
sėkmingos įmonių plėtros. 

Large ir Muegge96, išanalizavę 20 įvairiose šalyse atliktų rizikos kapitalo fondų poveikio tyrimų, 
apibendrino rizikos kapitalo investuotojų teikiamas nefinansines naudas įmonei į 8 grupes. Visos 
naudos suskirstytos į dvi kryptis: naudos, nukreiptos į išorę, ir naudos įmonės viduje. Išorinės naudos 
yra įmonės reputacijos augimas bei įmonės žinomumo ir įsitinklinimo didėjimas. Įmonės viduje 
investuotojai kurią vertę formuodami strategiją ir įpareigodami veiklai, formuodami personalą, 
atlikdami mentorystės ir konsultavimo funkcijas bei vykdydami reikalingas operacijas. 

 

Lentelė 22. Rizikos kapitalo investuotojų suteikiamos nefinansinės naudos įmonei 

Naudos, nukreiptos į išorę Naudos įmonės viduje 

Patikimumas / reputacija 

Rizikos kapitalo dalyvavimas įmonės veikloje 

padidina jos reputaciją ir patikimumo vertinimą. 
Tyrimuose ypač akcentuojama reputacijos svarba 
technologijos komercializavimo procesuose. 

Strategijos formavimas 

Verslo koncepcijos ir strategijos vystymas, dėmesio 

strateginėms veiklos kryptims išlaikymas. 

 

Žinomumas / įsitinklinimas 

Apima aktyvius veiksmus siekiant žinomumo 
suinteresuotųjų tarpe – tarp potencialių klientų, 

Įpareigojimas veiklai 

Nauda įmonei sukuriama nustatant siekiamus veiklos 
rodiklius ir suteikiant veiklai kryptingumo. 

                                                           

95Tyrimas „Lietuvos įmonių požiūris į finansavimą“, Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija bei advokatų 
kontora „Raidla Lejins & Norcous“, 2013. 

96 Large, D., Muegge, S. 2008. Charting How Venture Capitalists Add Nonfinancial Value to a Venture, Venture  
Capital: International Journal of Entrepreneurial Finance 10 (1), 21-53. 
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Naudos, nukreiptos į išorę Naudos įmonės viduje 

finansinių partnerių ir kt. Tyrimuose ypač 
pabrėžiama žinomumo / įsitinklinimo svarba 

komercializuojant technologiją. 

 Personalo formavimas 

Investuotojai padeda nustatyti reikalingą personalą 

ir pritraukti jį dirbti įmonėje. 

 Mentorystė 

Mentorystės veiklos (pvz. kryptinimas, motyvacija) 

yra mažiau formalios nei strategijos formavimo 
veiklos. Mentorystė sustiprina įmonės vadovus, 
įgyvendinančius įmonės valdymo veiklas. 

 Konsultavimas 

Įmonės vadovams ir darbuotojas suteikia vadybos, 
sektoriaus, procesų žinias, ekspertizę. 

 Operacijų vykdymas 

Pavyzdžiui, planavimas, monitoringas, kontrolė ir 
dalyvavimas kasdienėje įmonės veikloje. Nauda 

įmonei sukuriama per investuotojo įsitraukimą į 
operacijų vykdymą, kol bus pritrauktas reikalingas 
specialistas. 

Šaltinis: parengta pagal Large, D., Muegge, S. 2008. Charting How Venture Capitalists Add Nonfinancial Value to a 
Venture, Venture Capital: International Journal of Entrepreneurial Finance 10 (1), 21-53 

 

Vertinimo metu buvo atlikta įmonių, pritraukusių investicijas iš rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų 
fondo, veiklos rezultatų analizė. Išnagrinėta, kaip keitėsi įmonių veiklos rodikliai vėlesniais metais po 
pirmųjų pritrauktų investicijų. Vertinimo metu naujausi prieinami finansinių ataskaitų duomenys yra 
už 2012 metus. Todėl apyvartos ir pelno pokyčiai analizuojami pagal įmones, į kurias pirmosios rizikos 
kapitalo fondų ir Verslo angelų fondo investicijos atliktos 2010 ir 2011 metais. Viso yra 13 tokių įmonių. 
Duomenys apie darbuotojų skaičių yra prieinami ir už 2013 metus, todėl darbuotojų skaičiaus pokyčiai 
analizuojami pagal 2010–2012 metais pirmąsias investicijas pritraukusias įmones. Tokių įmonių yra 33. 

Apyvartos duomenys gauti iš 11 įmonių. Visose analizuotose įmonėse apyvarta kitais metais po pirmųjų 
investicijų pritraukimo išaugo. Bendras įmonių apyvartos augimas per metus sudaro 42,9 procentus. 
Nustatytas augimo tempas viršija iki tol buvusį apyvartos augimo tempą įmonėse, o kai kurių įmonių 
atveju iki investuotojo atėjimo jau buvo pradėjęs reikštis ir apyvartos smukimas. Bendra analizuotų 
portfelių įmonių apyvarta per metus nuo pirmųjų investicijų pritraukimo išaugo 62 mln. litų. Taigi, 
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pagal apyvartos rodiklį, galima daryti išvadą, kad pritrauktos rizikos kapitalo ir verslo angelų 
investicijos ženkliai padidino įmonių pardavimus ir veiklos apimtis. 

Šalies ekonomikos požiūriu labai svarbu, kad įmonės būtų orientuotos į eksporto rinkas. Vidutiniškai 31 
proc. pardavimo pajamų uždirbama eksporto rinkose97. 

Veiklos rodiklių analizė rodo, kad, pritraukus rizikos kapitalo fondų ar verslo angelų investicijas, 
darbuotojų skaičius įmonėse keičiasi skirtingomis trajektorijomis. 18 iš 30 analizuotų įmonių 
darbuotojų skaičius kitais metais po pirmųjų investicijų pritraukimo padidėjo, 5 nesikeitė ir 7 sumažėjo. 
Taigi, apie ketvirtadalyje analizuotų įmonių didėjančioms veiklos apimtims pasiekti pakako mažesnio 
skaičiaus darbuotojų. Tai rodo, kad buvo įgyvendintos įmonių veiklos efektyvumo gerinimo priemonės 
ir išaugo produktyvumas. Bendras portfelių įmonių darbuotojų skaičius po metų, kai buvo pritrauktos 
pirmos rizikos kapitalo ir verslo angelų investicijos padidėjo 11,7 proc. 

Gerėjantį veiklos efektyvumą iliustruoja ir teigiami įmonių pelno pokyčiai. Per metus po pirmųjų 
investicijų pritraukimo bendras portfelių įmonių nuostolis sumažėjo 71 procentu. 7 iš 11 analizuotų 
įmonių pelnas išaugo arba sumažėjo nuostolis lyginant su metais iki investicijų. Kitų 4 įmonių neigiamas 
pelno pokytis gali būti susijęs su investicijomis į įmonių plėtrą. Kaip jau buvo minėta, visų analizuojamų 
įmonių pardavimo pajamos augo, o tai reikalauja ilgalaikių investicijų. 

 

Lentelė 23. Portfelių įmonių veiklos rodiklių pokyčiai kitais metais po pirmųjų pritrauktų rizikos kapitalo 
fondų ir Verslo angelų fondo investicijų 

Įmonių veiklos rodikliai Bendras98 rodiklio pokytis 

Apyvarta Ženkliai padidėjo (+42,9 proc.) 

Darbuotojų skaičius Vidutinės apimties teigiamas pokytis (+11,7 proc.) 

Pelnas (nuostolis) Nuostolis ženkliai sumažėjo (-71 proc.) 

Šaltinis: apskaičiuota BGI Consulting, remiantis Creditinfo ir Ūkio ministerijos pateiktais duomenimis 

 

Atliktas vertinimas parodė, jog įmonių, pritraukusių rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų fondo 
finansavimą, veiklos rodikliai gerėjo, o tai turi tiesioginės teigiamos įtakos šalies makroekonominiams 
rodikliams. Žinoma, poveikio mastas, vertinant absoliučiomis makroekonominių rodiklių reikšmėmis, 
nebūtų didelis dėl nedidelio įmonių skaičiaus (viso per 2010–2012 rizikos kapitalo ir Verslo angelų 
fondo investicijas pritraukė 33 įmonės; bendras darbuotojų skaičius įmonėse 2013 metų pabaigoje 

                                                           

97 EIF duomenys už 2013 metus. 
98 Vertinant pelno ir apyvartos pokyčius, analizuotos įmonės, kurios pirmąsias investicijas pritraukė 2010 ir 2011 metais. 
Naujausi prieinami finansinių ataskaitų duomenys už 2012 metus. Duomenys apie darbuotojų skaičių yra prieinami ir už 
2013 metus, todėl darbuotojų skaičiaus pokyčiai analizuojami pagal 2010–2012 metais pirmąsias investicijas 
pritraukusias įmones. 
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siekė 1071 darbuotoją), tačiau poveikis šiai įmonių imčiai yra labai ženklus. Per metus po pirmųjų 
investicijų pritraukimo bendra įmonių apyvarta išaugo 42,9 proc., darbuotojų skaičius įmonėse 
padidėjo 11,7 proc., o bendras įmonių nuostolis sumažėjo 71 proc. Nors negalima visos šių pokyčių 
apimties priskirti rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų fondo poveikiui, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad 
įmonės kreipėsi dėl finansavimo, matydamos šį kapitalą ir investuotojų dalyvavimą įmonių valdyme 
kaip esminius tolesnio augimo veiksnius, didelė dalis įvykusių pokyčių priskirtina rizikos kapitalo ir 
Verslo angelų fondų poveikiui. Ženkliai didėjo įmonių apyvartos, tikėtina ir kuriama pridėtinė vertė. 
Taip pat išaugo bendras darbuotojų skaičius įmonėse, taigi ir užimtumas. Dalyje įmonių, esant sparčiam 
apyvartų augimui, darbuotojų skaičius mažėjo, kas rodo didėjantį įmonių veiklos efektyvumą ir 
produktyvumo didėjimą, vertinant šalies mastu. Teigiamą indėlį į produktyvumo didėjimą patvirtina ir 
mažėjantys įmonių nuostoliai. 

 

6.2. KREDITŲ IR SU KREDITAIS SUSIJUSIŲ PRIEMONIŲ POVEIKIS 

 

Priėjimo prie finansavimo šaltinių pagerinimas 

Priėjimo prie finansavimo šaltinių pagerinimas pasireiškė kelias aspektais. Į kreditų rinką buvo įlieta 
papildomų pinigų, kurie įmonėms buvo ypač sunkiai prieinami ekonominio sunkmečio laikotarpiu. 
Garantijų ir portfelinių garantijų priemonės sudarė galimybes pasiskolinti tiems SVV subjektams, kurie 
negautų finansavimo dėl užstato reikalavimų netenkinimo ar gautų finansavimą mažesne nei reikalinga 
apimtimi. Mažesni skolinimosi kaštai dėl palankesnių kreditų palūkanų normų ir taikomo dalinio 
palūkanų kompensavimo taip pat padidino finansavimo prieinamumą. 

Teikdami finansų inžinerijos kreditus prie ES fondų lėšų bankai turėjo prisidėti savo lėšomis, išskyrus 
priemonę „Mažų kreditų teikimas – II etapas“. Priemonėje „Atvirų kreditų teikimas“ bankų įnašas 
sudaro 25 proc. kredito sumos, o „Pasidalintos rizikos paskolos“ – 50 proc. kredito sumos. 

 

Lentelė 24. Išduoti kreditai pagal finansų inžinerijos kreditų priemones (iki 2013 m. pabaigos) 

Finansų inžinerijos priemonės ES lėšų suma, 
mln. litų 

Bankų lėšos, 
mln. litų 

Išduotų kreditų 
suma, mln. litų 

Paremtų subjektų 
skaičius99 

Mažų kreditų teikimas – II etapas 178,65 0 178,65 908 

Atviras kreditų fondas 133,46 44,49 177,95 365 

Pasidalintos rizikos paskolos  237,40 237,40 474,80 626 

Viso 549,51 281,89 831,40 1899 

Šaltinis: BGI Consulting skaičiavimai pagal LR ūkio ministerijos pateiktus duomenis 

                                                           

99 Subjektas skaičiuojamas tiek kartų, kiek buvo gauta kreditų. 
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Iki 2013 metų pabaigos ekonomiką pasiekusi finansų inžinerijos kreditų suma sudarė 831,4 mln. litų. 
Teikiant kreditus sektorinio prioritetizavimo nebuvo, todėl didžioji kreditų dalis (45,3 proc.) teko 
ekonominei veiklai, kurios įmonių šalyje daugiausia – didmeninei ir mažmeninei prekybai. Didmeninės 
ir mažmeninės prekybos įmonės šalyje sudaro 33 proc. visų mažų ir vidutinių įmonių100. 

Prekybinėje veikloje ypač aktualus apyvartinių lėšų klausimas, todėl didelę finansų inžinerijos kreditų 
priemonių paklausą tarp prekybos įmonių lėmė ir tai, kad kreditai buvo teikiami ne tik investiciniais, 
bet ir apyvartiniais tikslais. Pagal iki 2012 metų pabaigos išduotų kreditų duomenis, priemonėje „Mažų 
kreditų teikimas – II etapas“ apyvartiniai kreditai sudarė 80 proc., priemonėje „Atviras kreditų fondas“ 
– apie 50 proc. visų išduotų kreditų. 

Reikšminga lėšų dalis teko statybos (8,2 proc.), medienos ir popieriaus gaminių gamybos ir 
spausdinimo (7,2 proc.) ekonominėms veikloms. Kitoms ekonominėms veikloms teko mažiau nei po 5 
proc. išduotų kreditų sumos. 

 

 

Pav. 40. Kreditų, išduotų pagal priemones „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ ir „Atviras kreditų fondas“, 
pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis (Šaltinis: BGI Consulting skaičiavimai, naudojant Ūkio 
ministerijos pateiktus duomenis apie iki 2012 metų pabaigos suteiktų kreditų sumas) 

                                                           

100 Statistikos departamento duomenys. 
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Didesnis maksimalus paskolos dydis sąlygojo kiek kitokią kreditų struktūrą priemonėje „Pasidalintos 
rizikos paskolos“. Nors prekybos ekonominė veikla išliko kaip gausiausiai finansuota, jos dalis, lyginant 
su priemonėmis „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ ir „Atviras kreditų fondas“, buvo 19 proc. punktų 
mažesnė. Ženkliai didesnė kreditų dalis teko transporto ir saugojimo veiklai (13,6 proc.), tačiau mažiau 
teko statybos sektoriui (5,6 proc.). 

 

 

Pav. 41. Kreditų, išduotų pagal priemonę „Pasidalintos rizikos paskolos“, pasiskirstymas pagal 
ekonominės veiklos rūšis (Šaltinis: BGI Consulting skaičiavimai, naudojant EIF pateiktus duomenis apie 
iki 2012 metų pabaigos suteiktų kreditų sumas) 

 

Iki 2013 m. pabaigos išduotos garantijos leido suteikti kreditų (įsk. lizingą) už beveik 1,2 mlrd. litų. 
Garantijos išduotos už 2807 kreditų (įsk. lizingą) sutarčių. 
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Lentelė 25. Išduotos garantijos ir suteikti kreditai, mln, litų (iki 2013 m. pabaigos) 

 Garantijos Portfelinės 
garantijos 

Portfelinės garantijos 
lizingui 

Išduotų garantijų suma 698,8 86,8 24,3 

Išduotų garantuotų kreditų suma 1016,8 108,5 30,4 

Šaltinis: Invega duomenys 

 

Garantijos sudarė galimybę gauti finansavimą jaunoms įmonėms. Vertinimo metu apskaičiuota, kad 
16,9 proc. garantijų101 suteikta už SVV subjektų, kurie veikia 2 metus ar trumpiau, kreditus. Išanalizavus 
verslui tekusias subsidijas, atitinkamai nustatyta, kad įmonių, veikiančių iki 2 metų, dalis sudaro tik 3,7 
proc. subsidijų gavėjų. Invega vis labiau linkusi finansuoti jaunus verslus. Tarp 2013 metais išduotų 
garantijų 32,8 proc. suteikta už įmonių ir verslininkų, veikiančių trumpiau nei 1 metus 
įsipareigojimus102. Subsidijų rezultatas rodo, kad paramą gauna didesnę veiklos patirtį ir finansinį 
pagrindą turinčios įmonės. Nors lengvatinio finansavimo poreikis ypač aktualus jaunoms įmonėms, 
kurias rinkoje bankai finansuoja vangiau. Finansų inžinerijos priemonės labiau nei subsidijos prisideda 
prie jaunų verslų finansavimo. 

Didelę dalį išduodamų kreditų sudarė apyvartiniai kreditai. Todėl finansų inžinerijos kreditų priemonės 
pirmiausia sudarė galimybes įmonėms užtikrinti veiklos tęstinumą ekonominio sunkmečio metu. 
Įmonės, gavusios kreditus pagal priemonę „Mažų kreditų teikimas – II etapas“, kurioje 80 proc. sudarė 
apyvartiniai kreditai, savo apyvartos augimo tempus padidino tik 1 procentiniu punktu daugiau, 
lyginant su panašiomis rinkos įmonėmis. Atliktas priemonės „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ tik 
investicinių kreditų poveikio vertinimas parodė 16 proc. punktų teigiamą poveikį apyvartai. 

Finansų inžinerijos kreditų priemonės buvo įgyvendinamos remiantis universaliu požiūriu, t. y. 
netaikant specifinių kriterijų, orientuotų į aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių įmonių rėmimą. Toks 
įgyvendinimo mechanizmas nulemtas siekio užtikrinti įmonių veiklos tęstinumą ekonominės recesijos 
metu. Sumažėjus vartojimui bei itin sumenkus prieinamumui prie finansinių išteklių, šio tipo 
priemonėmis daugiausiai pasinaudojo didmeninė ir mažmeninė prekyba (45,3 proc. kreditų). Nors 
gilios recesijos metu yra iš dalies pateisinama viešosios intervencijos lėšas nukreipti įmonių apyvartinių 
lėšų užtikrinimui, tačiau siekiant ilgalaikių ekonomikos tikslų reikėtų prioritetizuoti investicijų į 
gamybos veiksnius finansavimą. 

Finansų inžinerijos priemonės labiau nei subsidijos prisideda prie jaunų verslų finansavimo. Nustatyta, 
kad 16,9 proc. garantijų suteikta už 2 metų ar trumpesnę veiklos patirtį turinčių SVV subjektų kreditus, 
subsidijų priemonėse ši dalis sudaro tik 3,7 proc. 

 

 

                                                           

101 Garantijos išduotos iki 2012 metų pabaigos. 
102 Invega duomenys. 
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Mažesni skolinimosi kaštai 

Kreditų priemonės ir dalinis palūkanų kompensavimas leido įmonėms sumažinti skolinimosi kaštus. 
Nustatant palūkanų normas kreditams pagal priemones „Atvirtas kreditų fondas“ ir „Mažų kreditų 
teikimas – 2 etapas“, buvo numatyta fiksuota dalis (bankų marža) ir kintama dalis, kuri priklauso nuo 
tarpbankinių palūkanų normų (VILIBOR ir EURIBOR). Pasidalintos rizikos paskolos teikiamos taikant 
rinkos palūkanų normas. 

 

Priemonės „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ palūkanų skaičiavimas 

Maksimali bankų marža, kurią bankai įsipareigoja taikyti mažiems kreditams, turi neviršyti 2,2 proc. Jei 
mažo kredito gavėjo vykdomo projekto vieta yra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, 
tada nuo panaudotų lėšų sumos minėti bankai mokės 3 mėn. VILIBOR ir 1 proc. skirtumą, bet ne mažiau 
kaip 3 proc. metinių palūkanų. Kitose savivaldybėse – 3 mėn. VILIBOR ir 2 proc. skirtumą, bet ne mažiau 
kaip 2 proc. metinių palūkanų. Kreditai teikiami litais. 

Priemonės „Atviras kreditų fondas“ palūkanų skaičiavimas 

Už paskolą litais SVV moka 3 mėn. VILIBOR +0,1 proc., bet ne daugiau kaip 5 proc., plius banko maržą, 
kurios maksimalus dydis neturi viršyti 3 proc., o už paskolą eurais – 3 mėn. EURIBOR +0,1 proc., bet ne 
daugiau 3 proc. metinių palūkanų, plius banko maržą, kurios maksimalus dydis neturi viršyti 3 proc. 
Kreditai teikiami litais ir eurais. 

Šaltinis: Invega 

 

Siekiant įvertinti mažesnių skolinimosi kaštų poveikį, remiantis Lietuvos banko duomenimis, buvo 
apskaičiuotos vidutinės palūkanų normos rinkoje ir palygintos su finansų inžinerijos kreditų 
priemonėms taikytomis palūkanų normomis. Daugeliu atveju finansų inžinerijos kreditai buvo 
išduodami su maksimalia priemonei nustatyta banko marža (pavyzdžiui, 95 proc. kreditų išduotų pagal 
priemonę „Atviras kreditų fondas“ buvo išduoti su nustatyta maksimalia banko marža), todėl 
palyginime naudojama maksimali palūkanų norma. 

 

Lentelė 26. Finansų inžinerijos kreditų priemonių palūkanų normų palyginimas su rinkos palūkanų 
normomis 

Kreditų priemonės 2009 2010 2011 2012 2013 

Vidutinės naujų paskolų litais (iki 1 mln. eurų) 
nefinansinėms įmonėms palūkanų normos, % 

8,85 5,97 5,7 5,51 4,88 

VILIBOR, 3 mėnesių 7,01 1,79 1,67 1,09 0,51 

Mažų kreditų teikimas – 2 etapas, Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos savivaldybėse (maksimali palūkanų norma) 

8,21 5,2 5,2 5,2 5,2 

Mažų kreditų teikimas – 2 etapas, kitose savivaldybėse 
(maksimali palūkanų norma) 

7,21 4,2 4,2 4,2 4,2 
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Kreditų priemonės 2009 2010 2011 2012 2013 

Atviras kreditų fondas (maksimali palūkanų norma) 8 4,89 4,77 4,19 3,61 

Pasidalintos rizikos paskolos 
 

rinkos 
palūkanų 

norma 

rinkos 
palūkanų 

norma 

rinkos 
palūkanų 

norma 

rinkos 
palūkanų 

norma 

Vidutinės naujų paskolų eurais (iki 1 mln. eurų) 
nefinansinėms įmonėms palūkanų normos, % 

4,86 4,64 5,02 4,03 3,44 

EURIBOR, 3 mėnesių 1,23 0,81 1,39 0,58 0,22 

Atviras kreditų fondas (maksimali palūkanų norma) 
 

3,91 4,49 3,68 3,32 

Pasidalintos rizikos paskolos (maksimali palūkanų norma) 
 

rinkos 
palūkanų 

norma 

rinkos 
palūkanų 

norma 

rinkos 
palūkanų 

norma 

rinkos 
palūkanų 

norma 

Šaltinis: BGI Consulting skaičiavimai, remiantis Lietuvos banko, Euribor-EBF ir Invega duomenimis 

 

Didžiausias palankus palūkanų normų skirtumas finansų inžinerijos kreditų gavėjų naudai buvo 
teikiant mažus kreditus (2 etapas) kitose savivaldybėse nei Vilniaus, Kauno, Klaipėdos. 2010 metais 
kreditai šiems gavėjams kainavo 1,77 proc. punktais pigiau nei vidutinės palūkanų normos rinkoje. 
Mažiausias skirtumas tarp finansų inžinerijos kreditų palūkanų ir vidutinių palūkanų normų rinkoje 
buvo teikiant mažus kreditus (2 etapas) Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos savivaldybėse. Šioje priemonėje 
2012 metais skirtumas sudarė tik 0,31 proc. punktą, o 2013 metais vidutinės palūkanos normos rinkoje 
buvo netgi mažesnės. Žinoma, tai yra palyginimas su vidutinėmis palūkanų normomis, kurios daliai 
įmonių, pasižyminčių aukštesne kredito rizika, nebūtų prieinamos be finansinių inžinerijos priemonių. 

Skirtingos banko maržos taikymas (priemonėje „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“) Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos miestų įmonėms ir kitose savivaldybėse veikiančioms įmonėms leido daugiau pasiskolinti 
mažesnių miestų ir rajonų įmonėms. Palyginus kredito gavėjų ir šalyje veikiančių mažų ir vidutinių 
įmonių struktūrą, matyti, kad santykinai mažiau kreditų teko Vilniaus ir Klaipėdos įmonėms, didesnė 
dalis SVV subjektų finansuota kitose savivaldybėse, kur buvo taikyta 1 proc. punktu palankesnė banko 
marža. 

 

Lentelė 27. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių ir kreditų, išduotų pagal priemonę „Mažų kreditų 
teikimas – 2 etapas“ pasiskirstymas, proc. 

Savivaldybės Lietuvoje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių 
pasiskirstymas 

Kreditų gavėjų pasiskirstymas 

Vilniaus m. sav. 34,6 17,5 

Kauno m. sav. 14,4 13,5 

Klaipėdos m. sav. 7,4 3,8 

Kitos savivaldybės 43,6 65,3 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento ir Ūkio ministerijos duomenys bei BGI Consulting skaičiavimai 
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Vidutinis palūkanų normų skirtumas tarp rinkos palūkanų ir pagal priemones „Mažų kreditų teikimas – 
2 etapas“ ir „Atviras kreditų fondas“ išduodamų kreditų maksimalių palūkanų sudarė 0,84 proc. 
punktus. Taigi pagal šias priemones kreditus gavę SVV subjektai skolinosi vidutiniškai 0,84 proc. 
punktais pigiau nei rinkos palūkanų normos. 

SVV subjektų skolinimosi kaštai sumažėjo ir dėl taikomos visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis 
palūkanų kompensavimas“. Dalinis palūkanų kompensavimas teikiamas kreditams, kuriems buvo 
suteikta INVEGA garantija, ir kreditams, kurių sutartys su kredito įstaigomis ar lizingo bendrovėmis 
pasirašytos nuo 2012 kovo 1 dienos iki 2014 m. gegužės 31 d. bei šiuo laikotarpiu investuojama į 
gamybinę ir jai prilygintą įrangą ir įrengimus. 

 

Priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas“ 

Jeigu už paskolos grąžinimą ar lizingo sutarties įvykdymą yra suteikta INVEGA garantija, 
kompensuojama 50 proc. paskolų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų. Didžiausia 
palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama dalinė palūkanų kompensacija, yra 10 procentų metinių 
palūkanų. SVV subjektų imamos paskolos lėšos (tiek investicinės, tiek apyvartinės paskolos) turi būti 
skirtos verslo plėtrai. 

Pasinaudoti daliniu palūkanų kompensavimu taip pat gali įmonės, kurios nuo 2012 m. kovo 1 dienos iki 
2014 m. gegužės 31 d. pasirašė ar pasirašys finansavimo sutartis su kredito įstaigomis ar lizingo 
bendrovėmis dėl investicijų finansavimo ir šiuo laikotarpiu investuos į gamybinę ir jai prilygintą įrangą 
ir įrengimus. Kompensuojama iki 50 proc. sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių 
palūkanų. 

Šaltinis: Invega 

 

Iki 2013 metų pabaigos įmonėms kompensuotų palūkanų suma sudarė 44,9 mln. litų103. Visas 
priemonei skirtas finansavimas sudaro 56 mln. litų. Palūkanos bus kompensuojamos iki 2015 m. 
rugsėjo 30 d104. 

Palankesnės kreditų palūkanų normos ir dalinis palūkanų kompensavimas ekonominiu požiūriu turi 
keletą efektų. Remiantis investavimo teorija galima teigti, kad beveik 1 proc. punktu mažesni kreditų 
kaštai ir 42,01 mln. litų kompensuotų palūkanų leidžia sutaupytas lėšas panaudoti įmonių veikloje 
apyvartiniais ir investiciniais tikslais. Mažesni skolinimosi kaštai padidina investicinių projektų 
atsiperkamumą, todėl įmonės imasi investicinių projektų, kurių nesiimtų įgyvendinti, nesant vertinamų 
finansų inžinerijos priemonių. Antra, mažesnė kreditų kaina padidina skolinimosi galimybes tiems SVV 
subjektams, kurie negali skolintis už vidutines rinkos palūkanų normas. 

 

                                                           

103 LR ūkio ministerijos duomenys. 
104 Paraiškos turi būti pateiktos iki 2014 m. gegužės 31 d. 
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Poveikis ekonomikai dėl gerėjančių įmonių veiklos rodiklių 

Vertinant poveikį įmonių veiklos rodikliams, tikslingiausia remtis kontrafaktiniu poveikio vertinimu. Šis 
metodas leidžia ne tik analizuoti įmonių veiklos rodiklių pokyčius, bet vertinti kokią pokyčių apimtį 
paskatino būtent finansų inžinerijos priemonės. 

Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodais įvertintas priemonių „Garantijų fondas“ ir „Mažų kreditų 
teikimas – II etapas“ poveikis. Dėl susiklosčiusios ekonominės situacijos šių priemonių įgyvendinimo 
pradžioje (2009–2010 metais) dominavo apyvartiniai kreditai, todėl kontrafaktinio poveikio vertinimo 
rezultatai labiau atspindi apyvartinių kreditų ir už apyvartinius kreditus suteiktų garantijų poveikį. 

Atliktas vertinimas teigiamo šių kreditų ir garantijų poveikio apyvartai ilgesniu laikotarpiu neparodė, o 
trumpuoju laikotarpiu nustatytas nežymus teigiamas (+1 proc. punktas kreditų, +4 proc. punktai 
garantijų), bet statistiškai nereikšmingas poveikis apyvartos augimo tempui. Apyvartiniais kreditais 
įmonės sprendė einamąsias problemas, todėl būtų sunku tikėtis reikšmingesnio poveikio apyvartoms ir 
kuriamai pridėtinei vertei. 

Papildomai atlikus tik investicinių kreditų, išduotų pagal priemonę „Mažų kreditų teikimas – II etapas“, 
poveikio vertinimą, nustatyta, kad teigiamas poveikis apyvartai sudaro 16 proc. punktų. Panaši poveikio 
apimtis tikėtina ir už investicinius kreditus suteiktų garantijų atveju. Galimybė finansų inžinerijos 
priemonių lėšas panaudoti keletą kartų bendrą tokių priemonių poveikį ilgesniu laikotarpiu dar labiau 
padidina. 

Vertinant poveikį darbuotojų skaičiui, o makroekonominiame kontekste užimtumui, kontrafaktinio 
poveikio vertinimo rezultatai rodo nedidelį teigiamą priemonės „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ 
apyvartinių kreditų poveikį darbuotojų skaičiaus pokyčiui. Dėl gautų kreditų vidutinis metinis 
darbuotojų skaičiaus pokytis 2009–2010 metais buvo 4 proc. punktais geresnis nei būtų buvęs be šių 
kreditų. Vis dėlto, dvigubo skirtumo regresija parodė, kad šis poveikis nėra statistiškai reikšmingas. 

Atlikus priemonės „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ tik investicinių kreditų poveikio vertinimą, 
nustatytas statistiškai reikšmingas teigiamas poveikis darbuotuotojų skaičiaus augimui (21 proc. 
punktas). Tai reiškia, kad dėl gautų investicinių kreditų vidutinis metinis darbuotojų skaičiaus augimas 
2010–2012 metais buvo 21 proc. punktu didesnis nei būtų buvęs be šių kreditų. 

Kontrafaktinis poveikio vertinimas neparodė teigiamo garantijų poveikio darbuotojų skaičiaus 
pokyčiui. Nustatytas statistiškai nereikšmingas neigiamas dvigubo skirtumo įvertis (-3 proc. punktai). 
Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad nustatytas neženklus teigiamas poveikis apyvartai, mažėjantis 
darbuotojų skaičius gali būti siejamas su didėjančiu įmonių veiklos efektyvumu, kai vyksta darbo 
resursų pakeitimo fiziniu kapitalu procesas. 

Atliktos paramos gavėjų apklausos duomenimis, mažiausias poveikis jaučiamas priemonėje „Mažų 
kreditų teikimas – II etapas“, didesnis – priemonėse „Atviras kreditų fondas“ ir „Pasidalintos rizikos 
paskolos“. 

Lyginant subsidijų priemonių bei kreditų ir garantijų poveikį, matyti keli esminiai skirtumai. 
Kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai rodo, kad subsidijų atveju priemones sąlyginai galima 
skirstyti į darančias poveikį įgyvendinimo metu (pvz., „Naujos galimybės“) ir darančias poveikį 
pasibaigus projekto veiklų įgyvendinimui (pvz., „Lyderis LT“). Tuo tarpu finansų inžinerijos priemonių 
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išskirtinumas yra pakartotinis lėšų panaudojimas. T. y. net apyvartinių kreditų atveju, kai kreditas 
konkretiems subjektams turi tik einamąjį poveikį, bendras priemonės poveikis gali būti traktuojamas 
kaip ilgalaikis, kadangi grįžusios lėšos panaudojamos kitų SVV subjektų apyvartiniams ar investiciniams 
poreikiams finansuoti. Šis finansų inžinerijos priemonių pranašumas ypač išryškėja investiciniams 
tikslams skirtų kreditų ar garantijų atveju, kadangi tokios investicijos turi ilgesnio laikotarpio poveikį, o 
lėšos nuolatos grįžta ir yra panaudojamos kitų įmonių investicijoms finansuoti. 

Šalies ekonomikos požiūriu, finansų inžinerijos priemonės turi pranašumą prieš subsidijas, kai 
remiamos daugiausia Lietuvoje veiklą vykdančios įmonės, kadangi finansų inžinerijos priemonėmis 
mažiau iškreipiama vietinė rinka, t. y. teigiamo paramos socialinio ekonominio poveikio nesumažina 
neigiamas poveikis dėl konkurencijos iškraipymo. Išvadą dėl finansų inžinerijos priemonių mažesnio 
konkurencijos iškraipymo lyginant su subsidijomis pažymi ir atlikta studija105 dėl finansų inžinerijos 
taikymo patirties ES šalyse. 

Be to, finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės žymiai mažiau nei subsidijų priemonės pasižymi 
privačių lėšų išstūmimo efektu. Teikiant subsidiją, paramos lėšos gali išstumti dalį ar visas privačias 
lėšas. Toks efektas pasireikštų, jeigu įmonė imtųsi visų ar dalies investicinių veiklų ir be paramos lėšų. 
Finansų inžinerijos kreditų atveju, įmonė gauna finansavimą, tačiau per tam tikrą laiką gautas lėšas 
bankui turi sugrąžinti ir dar sumokėti palūkanas. Todėl šioje situacijoje sunku įžvelgti reikšmingesnes 
įmonių privačių lėšų išstūmimo galimybes. Tam tikrą privačių lėšų išstūmimo efektą būtų galima 
įžvelgti finansinių tarpininkų atveju, galvojant, kad ES fondų lėšos išstumia dalį bankų lėšų, kurias jie 
pasiruošę paskolinti. Ekspertiniu vertinimu, šis efektas labai mažas, kai bankai dėl ekonominių 
aplinkybių linkę riboti įprastinius kreditus, ir kiek didesnis, esant palankiai bankų skolinimo politikai. 

  

                                                           

105 Financial Instruments: A Stock-taking Exercise in Preparation for the 2014-2020 Programming Period, EIB, 
2013, Ecorys Netherlands, EPRC. 
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7. Efektyvumo vertinimas 
 

Efektyvumas – kompleksinis investicijų įvertinimas pagal šiuos rodiklius: 

� Paramos (ES ir bendrojo finansavimo) lėšų santykis su pritrauktomis privačiomis lėšomis; 

� Paramos lėšų santykis su sukurtu pardavimo pajamų pokyčiu (t. y. kiek litų subsidijos ar kredito 
lėšų vidutiniškai buvo investuota sukuriant 1 papildomą litą metinės apyvartos); 

� Paramos lėšų ir sukurtų (išlaikytų) darbo vietų santykis (t. y. kiek kainavo viena sukurta / 
išlaikyta) darbo vieta; 

� Paramos lėšų santykis su sukurtu pelno prieš apmokestinimą pokyčiu (t. y. kiek litų subsidijos 
ar kredito lėšų vidutiniškai buvo investuota sukuriant 1 papildomą litą pelno); 

� Įmonių administracinių sąnaudų santykis su investicijų apimtimi. 

 

Efektyvumo vertinimas pagal pritrauktų privačių lėšų apimtis 

Pagal pritraukiamų privačių lėšų apimtis efektyviausios yra garantijų priemonės (individualios 
garantijos ir portfelinės garantijos). Realus pritrauktų privačių lėšų koeficientas, atsižvelgiant į 
išmokėtas garantijas, sudaro nuo 52,85 litų individualių garantijų atveju iki 100,44 litų portfelinėse 
garantijose lizingui. Tai reiškia, kad 1 išmokėtų garantijų litas leidžia pritraukti nuo 52,85 litų iki 100,44 
litų privačių lėšų iš bankų. 

Kitų finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo metu 1 litas iš ES fondų leidžia pritraukti nuo 0,33 iki 
1,11 litų privačių lėšų iš bankų ar investuotojų, išskyrus priemonę „Mažų kreditų teikimas – II etapas“, 
kurioje ES fondų lėšos sudarė 100 proc. Papildomai reikia atsižvelgti, kad finansų inžinerijos ir su ja 
susijusių priemonių lėšos dažniausiai yra 100 proc. sugrįžtančios lėšos (išskyrus pasidalintos rizikos 
paskolas, kuriose ES fondų lėšų praradimo rizika pasidalinta kartu su bankais). 

Subsidijų priemonių projektų vykdytojai privačiomis lėšomis (nuosavomis ar skolintomis) daugiausiai 
prisideda priemonėse „Invest Lt+“, Invest LT 2 ir Lyderis LT, atitinkamai prie 1 lito skirtos paramos 
prisidedama 3,45, 1,41 ir 1,31 litais privačių lėšų. Šios priemonės trumpuoju laikotarpiu pasižymi gana 
geru efektyvumu pagal pritraukiamas privačias lėšas. Tačiau subsidijos yra vienkartinis lėšų 
investavimas, todėl ilguoju laikotarpiu pagal pritraukiamas privačių lėšų apimtis didesniu efektyvumu 
pasižymi finansų inžinerijos priemonės, nes lėšos sugrįžta ir gali būti investuojamos dar kartą. 
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Lentelė 28. Efektyvumo vertinimas pagal pritrauktų privačių lėšų apimtis 

Priemonė Iš projektų vykdytojų / 
bankų / fondų pritraukto 
privataus finansavimo 
koeficientas 

Grįžtanti ES fondų dalis, 
% 

Subsidijos:  

Lyderis LT 1,31 0 

E-verslas LT 1,01 0 

Procesas LT 1,00 0 

Naujos galimybės 0,60 0 

Invest Lt+ 3,45 0 

Invest LT 2 1,41 0 

Asistentas 1 0,43 0 

Asistentas 2 0,08 0 

Asistentas 3 0,00 0 

Invest LT (savivaldybių lėšos) 0,06 0 

Kreditai:  

Mažų kreditų teikimas – II etapas 0,00 100 

Atviras kreditų fondas 0,33 100 

Pasidalintos rizikos paskolos 1,00 100-negrąžinti kreditai 

Garantijos:  

Garantijų fondas: 98,77 

Nominalus koeficientas pagal fondo dydį 3,08 

Realus koeficientas pagal išmokėtas garantijas 52,85 

Portfelinės garantijos: 98,77 

Nominalus koeficientas pagal fondo dydį 5,54 

Realus koeficientas pagal išmokėtas garantijas 94,94 

Portfelinės garantijos lizingui: 98,77 

Nominalus koeficientas pagal fondo dydį 1,45 

Realus koeficientas pagal išmokėtas garantijas 100,44 

Dalinis palūkanų kompensavimas 0 

Rizikos kapitalas ir verslo angelai:  

Verslo angelų fondas I 1,11 100 

Rizikos kapitalo fondai:  

BaltCap 0,43 100 

LitCapital 0,44 100 

Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir rizikos kapitalo fondai:  

Practica Seed Fund 0,00 100 

Practica VC Fund 0,43 100 

Šaltinis: sudaryta vertintojų (skaičiavimo metodika pateikiama prieduose) 
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Efektyvumo vertinimas pagal kuriamą poveikį 

Panaudojant kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatus, keturiose priemonėse atliktas efektyvumo, 
kuriant poveikį, vertinimas: 

� priemonės „Lyderis LT“ atveju 1 litui papildomos metinės apyvartos sukurti vidutiniškai buvo 
panaudota 0,99 lito subsidijos lėšų; vienai papildomai darbo vietai sukurti / išlaikyti prireikė 
apie 327 tūkst. litų subsidijos lėšų; teigiamas poveikis pelningumui nebuvo nustatytas. 

� priemonės „Naujos galimybės“ atveju 1 litui papildomos metinės apyvartos sukurti vidutiniškai 
buvo panaudota 0,10 lito subsidijos lėšų; vienai papildomai darbo vietai sukurti / išlaikyti 
prireikė apie 37 tūkst. litų subsidijos lėšų; vienam papildomam litui metinio pelno sukurti 
prireikė apie 0,65 lito subsidijos lėšų. Ženkliai didesnį efektyvumą, lyginant su priemone 
„Lyderis LT“, galima aiškinti skirtinga poveikio logika – priemonės „Naujos galimybės“ 
santykinai nedidelė parama padėjo padidinti apyvartą radus naujas rinkas, tuo tarpu „Lyderis 
LT“ parama buvo orientuota į apyvartos didinimą diegiant brangias gamybos linijas (šioms 
linijoms aptarnauti reikalingi labiau kvalifikuoti darbuotojai, bet mažesnis jų skaičius). 

� priemonės „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ bendru atveju, kai dominavo apyvartiniai 
kreditai, 1 litui papildomos metinės apyvartos trumpuoju laikotarpiu sukurti vidutiniškai buvo 
panaudota apie 10 litų skolintų lėšų; vienai papildomai darbo vietai sukurti / išlaikyti prireikė 
apie 109 tūkst. litų skolintų lėšų; teigiamas poveikis pelningumui nebuvo nustatytas. Mažą 
efektyvumą galima aiškinti lengvatinių kreditų panaudojimu apyvartinio kapitalo trūkumo 
problemoms spręsti. 

� priemonės „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ investicinės paskirties kreditų atveju 1 litui 
papildomos metinės apyvartos sukurti vidutiniškai buvo panaudota 0,74 lito skolintų lėšų; 
vienai papildomai darbo vietai sukurti prireikė apie 54 tūkst. litų skolintų lėšų; teigiamas 
poveikis pelningumui nebuvo nustatytas. Didelį šių kreditų efektyvumą galima paaiškinti tuo, 
kad tiriamosios grupės įmonės buvo santykinai mažos, kreditų suteikimo metu turėjusios 
vidutiniškai tik apie 1 mln. litų apyvartą. Mažesnės, ankstyvojoje augimo stadijoje esančios 
įmonės pasižymi didesniu augimo potencialu, lyginant su, pavyzdžiui, apie 20 mln. litų vidutinę 
apyvartą turėjusiais priemonės „Lyderis LT“ paramos gavėjais. 

� „Garantijų fondo“ atveju 1 litui papildomos metinės apyvartos trumpuoju laikotarpiu sukurti 
vidutiniškai prireikė 1,7 lito garantijos sumos; teigiamas poveikis darbo vietų kūrimui / 
išlaikymui ir pelningumui nebuvo nustatytas. 

Interpretuojant efektyvumo analizės rezultatus, reikia turėti omenyje, kad priemonės „Lyderis LT“ ir 
„Naujos galimybės“ paramos gavėjai taip pat gavo kitų priemonių paramą (apie 30 proc. nustatyto 
poveikio galėtų būti priskiriama kitų paramos priemonių poveikiui). Taip pat reikia turėti omenyje, kad 
lengvatiniais kreditais pasinaudoję SVV subjektai dažnai kartu naudojosi ir garantijomis, ir atvirkščiai, 
be to, šios įmonės taip pat dažnu atveju naudojosi daliniu palūkanų kompensavimu. Vis dėlto, tiek 
lengvatiniai kreditai, tiek garantijos pasižymi pakartotiniu lėšų naudojimu. Išryškėja lengvatinių kreditų 
ir garantijų efektyvumas, lyginant su subsidijomis. Todėl SVV skatinimo srtiyje prioritetas turėtų būti 
teikiamas finansų inžinerijos ir ja susijusioms priemonėms, o subsidijos turėtų būti naudojamos veikiau 
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kaip išimtis, pavyzdžiui, remiant išskirtines ekonomines veiklas, iš kurių ateityje tikimasi didelio 
potencialo. 

 

Efektyvumo vertinimas administracinių kaštų atžvilgiu 

Apklausos duomenimis, rengdamos paraiškas ir priedus subsidijų priemonėms, įmonės dažniausiai 
vidutiniškai skyrė nuo 10 iki 18 darbadienių savo darbuotojų laiko. Taikant vidutinį darbo užmokestį 
šalyje ir įskaičiuojant darbdavio mokamas Sodros įmokas už darbuotoją, vidutinės sąnaudos sudaro nuo 
1300 litų iki 2350 litų. Taip pat dažnai buvo naudojamasi išorinių konsultantų paslaugomis. Šių 
paslaugų kainos labai skyrėsi priklausomai nuo priemonės. Pavyzdžiui, vertinimo metu surinktais 
duomenimis, priemonėje „Lyderis LT“ paraiškos ir jos priedų rengimo konsultantų paslaugos 
vidutiniškai kainavo 34 tūkst. litų, o priemonėse, kuriose investicinis projektas / verslo planas nebuvo 
reikalaujamas, pavyzdžiui „E-verslas LT“ ar „Naujos galimybės“ – atitinkamai apie 6 tūkst. litų. ir 5,5 
tūkst. litų. 

Susumavus įmonės darbuotojų ir išorinių konsultantų sąnaudas, paraiškų ir reikalingų priedų 
parengimo sąnaudos vidutiniškai sudarė apie 7 tūkst. litų priemonėse be investicinių projektų / verslo 
planų ir apie 36 tūkst. litų infrastruktūrinėse priemonėse, kuriose kartu su paraiškomis teikti 
investiciniai projektai / verslo planai. Skaičiuojant nuo projektų verčių tai sudaro apie 0,36 proc. 
stambiuose106 infrastruktūriniuose projektuose, kurių apskaičiuota vidutinė vertė sudaro apie 10 mln. 
litų107. Smulkiuose108 projektuose, pavyzdžiui, „E-verslas LT“, „Procesas LT“, „Naujos galimybės“, kurių 
apskaičiuota vidutinė vertė apie 220 tūkst. litų, paraiškos rengimo sąnaudos sudaro apie 3,2 procentus 
nuo projekto vertės. 

Įgyvendindami subsidijų projektus, projektų vykdytojai administravimui per mėnesį dažniausiai 
vidutiniškai skyrė 5–8 darbadienius. Išorinių konsultantų teikiamos administravimo paslaugos 
vidutiniškai kainavo apie 1000 litų per mėnesį. Bendros sąnaudos darbuotojų darbo užmokesčiui ir 
administravimo paslaugų teikėjui sudarė apie 1600–2000 litų per mėnesį. Mažos apimties projektuose 
per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį109 sąnaudos administravimui vidutiniškai sudaro apie 28,5 
tūkst. litų arba 13 proc., stambiuose projektuose per įgyvendinimo laikotarpį110 – apie 60 tūkst. arba 
0,60 proc. nuo projekto vertės. 

Vertinimo metu taip pat buvo išanalizuotas kredito gavimui ir jo administravimui įmonių skiriamas 
laikas. Atliktos apklausos duomenimis, rengdamos dokumentus kredito gavimui įmonės vidutiniškai 
sugaišo 4,7 darbadienius, o teikdamos informaciją bankui ir atlikdamos kitus atsiskaitymo veiksmus – 
vidutiniškai per mėnesį apie 1,7 darbadienio. Atitinkamai šį laiką galima įvertinti darbo užmokesčio 
sąnaudomis, lygioms 615 litų ir 220 litų per mėnesį (7920 litų per 3 metus). Reikšmingų laiko sąnaudų 

                                                           

106 Didelės apimties (vidutinė projekto vertė apie 10 mln. litų) subsidijų projektai, susiję su infrastruktūra. 
107 Pavyzdžiui, priemonės „Lyderis LT“ vidutinė projektų vertė sudaro 8,5 mln. litų, priemonės „Invest LT+“ – apie 
11,6 mln. litų. 
108 Nedidelės apimties (vidutinė projekto vertė apie 220 tūkst. litų) subsidijų projektai, kuriuose daugiausiai 
investicijų skiriama ne infrastruktūrinėms veikloms. 
109 Daroma prielaida, kad projekto trukmė 18 mėnesių. 
110 Daroma prielaida, kad projekto trukmė 30 mėnesių. 
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skirtumų dėl kredito apimties nustatyta nebuvo. Vidutinė kredito apimtis sudaro apie 440 tūkst. litų111. 
Taigi, sąnaudos 3 metų trukmės kreditui nuo jo apimties sudaro apie 0,14 proc. kredito gavimo 
procesuose ir apie 1,8 proc. jo administravimui. 

 

Lentelė 29. Vidutinės administracinės sąnaudos, proc. nuo investicijų apimties 

 Vidutinė 
projekto / kredito 
vertė 

Finansavimo 
gavimui 

Projekto 
administravimui 

Viso 

Subsidijų priemonės, 
susijusios su 

infrastruktūra112 
(pavyzdžiui, priemonė 
„Lyderis LT“) 

10 mln. ∼0,36 proc. ∼0,60 proc. 0,96 proc. 

Smulkios subsidijų 
priemonės113 

(pavyzdžiui, priemonė 
„Naujos galimybės“) 

220 tūkst. ∼3,2 proc. ∼13,0 proc. 16,2 proc. 

Finansų inžinerijos 
kreditai 

440 tūkst. ∼0,14 proc. ∼1,8 proc. 1,94 proc. 

Dalinis palūkanų 
kompensavimas 

– Minimalūs, nereikšmingi 

Garantijos ir 
portfelinės garantijos 

– Minimalūs, nereikšmingi 

Rizikos kapitalo fondai 
ir Verslo angelų fondas 

– Santykinai nereikšmingi, nes administracinės laiko sąnaudos iš 
esmės susijusios su bendru įmonės valdymu, bet ne su lėšomis. 

 

Administracinių sąnaudų požiūriu efektyviausi yra stambūs infrastruktūros projektai. Įmonių patiriami 
administraciniai kaštai sudarė apie 1 proc. nuo projekto vertės, kas viso sudarė apie 100 tūkst. litų 
paraiškos parengimo ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu. 

                                                           

111 Paskaičiuota pagal priemonėse „Mažų kreditų teikimas – II etapas“, „Atviras kreditų fondas“ ir „Pasidalintos 
rizikos paskolos“ iki 2012 m. pabaigos išduotų kreditų duomenis. 
112 Didelės apimties (vidutinė projekto vertė apie 10 mln. litų) subsidijų projektai, susiję su infrastruktūra. 
113 Nedidelės apimties (vidutinė projekto vertė apie 220 tūkst. litų) subsidijų projektai, kuriuose daugiausiai 
investicijų skiriama ne infrastruktūrinėms veikloms. 



Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 
Galutinė ataskaita 

 

106 

 

Finansų inžinerijos kreditų vidutinės administracinės sąnaudos įmonėse absoliučiais dydžiais daugiau 
nei 10 kartų mažesnės negu subsidijų infrastruktūrai ir per visą laikotarpį sudaro apie 8500 litų. Tačiau, 
atsižvelgus į vidutinę kredito apimtį, tai gaunasi maždaug dvigubai brangiau nei subsidijų 
infrastruktūrai atveju (viso apie 1,94 proc. nuo kredito vertės). 

Smulkių subsidijų priemonių administravimui skiriama mažiau laiko nei stambių infrastruktūrinių 
projektų, tačiau dėl mažos projekto vertės administraciniai kaštai sudaro gana reikšmingą dalį nuo 
projekto vertės – apie 16,2 proc. 

 

Efektyvumo vertinimo apibendrinimas 

Siekiant palyginti investicijų turiniu ir forma (subsidijos ir finansų inžinerijos bei su ja susijusios 
priemonės) skirtingas priemones, taikytas kompleksinis efektyvumo kriterijus, apimantis pritrauktų 
privačių investicijų, efektyvuo kuriant poveikį ir administracinių sąnaudų dedamąsias. 

Vertinimo rezultatai rodo, kad bendrai pagal šias dedamąsias efektyvesnės nei subsidijos yra finansų 
inžinerijos ir su ja susijusios priemonės. Tai nulemia lėšų grįžtamumo veiksnys, o taip pat nustatytas 
ženklus investicinių kreditų poveikis. Investicinių kreditų efektyvumas, kuriant poveikį darbo vietų 
skaičiui, yra prastesnis nei priemonėje „Naujos galimybės“, tačiau ženkliai geresnis nei priemonėje 
„Lyderis LT“. Investicinių kreditų efektyvumas paveikiant apyvartą yra ženkliai prastesnis nei 
priemonės „Naujos galimybės“, tačiau šiek tiek geresnis nei „Lyderis LT“. 

Apyvartiniai kreditai pasižymi gana mažu efektyvumu kuriant poveikį apyvartai, darbuotojų skaičiui ar 
pelningumui, tačiau dėl grįžtamumo veiksnio yra efektyvūs ilguoju laikotarpiu (daugkartinis mažas 
poveikis). Taip pat leidžia pritraukti privačias bankų lėšas bei pasižymi nedideliais administraciniais 
kaštais. 

Tarp subsidijų priemonių, poveikio požiūriu, nustatytas ženkliai didesnis priemonės „Naujos galimybės“ 
nei priemonės „Lyderis LT efektyvumas. Mažų subsidijų priemonių administravimas pasižymi 
santykinai aukštesnėmis administracinėmis sąnaudomis, tačiau tai mažiau reikšmingas aspektas negu 
efektyvumas kuriant poveikį. 

Garantijų priemonėms priskirtinas didžiausias privačių lėšų pritraukimo efektyvumas. Efektyvumas 
poveikio požiūriu yra panašus kaip kreditų (priklausomai nuo kredito paskirties), o administraciniai 
kaštai maži. Administracinių kaštų įmonėms požiūriu, efektyvesnės yra portfelinės garantijos. 

Rizikos kapitalo fondų ir verslo angelų priemonių poveikis kontrafaktiniais metodais nebuvo vertintas. 
Visgi, tikėtina, kad identifikuoti reikšmingi apyvartos ir darbuotojų skaičiaus pokyčiai po investicijų 
pritraukimo didele dalimi priskirtini fondų poveikiui. Šiuo požiūriu priemonės laikytinos labai 
efektyviomis kuriant poveikį, pakankamai efektyviomis pritraukiant privačias lėšas, o įmonių 
administraciniai kaštai yra santykinai nereikšmingi. 

 



Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 
Galutinė ataskaita 

 

107 

 

8. Tinkamiausios rėmimo formos ir priemonės pagal įmonių ekonominę 
veiklos rūšį ir įmonės gyvavimo ciklą 

 

M. Porter, atlikęs gilią šalių konkurencingumo analizę114 (nagrinėta 10 šalių, tyrimas truko 4 metus), 
teigia, 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. M. Porter 
nuomone, vyriausybės turi atlikti katalizatoriaus ir šauklio vaidmenį, sudarydamos sąlygas įmonėms 
siekti didesnio konkurencingumo, pavyzdžiui, stimuliuojant ankstyvą paklausą pažangiems 
produktams, nustatant aukštus produktų standartus, skatinant vidaus konkurenciją, kuriant 
specializuotus veiksnius (pavyzdžiui, skatinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą konkrečiame 
sektoriuje). 

Todėl, skatinant SVV konkurencingumą, pirmiausia turi būti užtikrintas maksimalus dėmesys ir 
finansavimas bendros verslo aplinkos ir verslo sąlygų gerinimui ir sudarytos galimybės įmonėms 
efektyviai panaudoti resursus. Tiesioginė parama įmonėms finansine forma, nepaisant jos paklausumo 
iš verslo pusės, yra antro prioriteto dalykas. Ypač, kai kalbama apie ilgalaikio verslo konkurencingumo 
ir tvaraus ekonomikos augimo skatinimo tikslus. 

2013 m. Nacionalinėje reformų darbotvarkėje, vertinant ES Tarybos rekomendacijų Lietuvai 
įgyvendinimą, tarp įvairių politikos sričių geriausiai įvertinta pažanga gerinant verslo aplinką115. Būtina 
ir toliau šiai sričiai skirti deramą dėmesį, nes verslo aplinkos gerinimo priemonės daro poveikį visoms 
šalies įmonėms ir skatina naujų verslų atsiradimą. 

Siekiant paskatinti SVV vystymąsi ir naujų verslų kūrimąsi, taip pat būtina siekti kuo stabilesnės 
mokestinės aplinkos. Interviu duomenimis, nestabili mokestinė aplinka mažina šalies ir užsienio 
investuotojų norą investuoti Lietuvoje. Pakankamai dažnai besikeičiantys mokesčių įstatymai neleidžia 
planuoti ilgalaikės investicinės veiklos. 

Teikiant paramą verslo produktyvumo didinimui ir priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimui, turėtų 
būti remiami tik SVV subjektai. Užsienio tyrimų116 duomenimis, abejotina, ar didelių įmonių rėmimas 
turi teigiamą poveikį. Teigiama, kad didelės įmonės įgyvendintų savo planus ir be paramos lėšų, todėl 
teikiama parama papildomo poveikio nesukuria. 

Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus dėl subsidijų ir finansų inžinerijos bei su ja susijusių priemonių, 
pateikiami pasiūlymai, kurios priemonės ir paramos formos būtų tinkamesnės ir efektyvesnės 2014–
2020 metais. 

Remiamos ekonominės veiklos sugrupuotos į šias kategorijas: 

� Pramonė; 

                                                           

114 Michael E. Porter „The Competitive Advantage of Nations“, 1990. 
115 Lietuva: 2013 m. Nacionalinė reformų darbotvarkė. 
116 Pavyzdžiui, Daniel Mouqué. What are counterfactual impact evaluations teaching us about enterprise and 
innovation support?, DG for Regional and Urban Policy, 2012. 
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� Paslaugos; 

� Statyba; 

� Prekyba. 

Šių kategorijų sąsaja su ekonominės veiklos rūšimis pagal EVRK 2 red. klasifikatorių pateikiama 
prieduose. 

Įmonių gyvavimo ciklas skaidomas į šiuos etapus: 

� Priešpradinė stadija (idėja iki įmonės); 

� Startuolis; 

� Augimas; 

� Branda; 

� Smukimas / išėjimas. 

 

Lentelė 30. Pasiūlymai dėl tinkamiausių rėmimo formų ir priemonių pagal įmonių ekonominę veiklos rūšį 
ir įmonės gyvavimo ciklą 

Pasiūlymas Pasiūlymo komentaras Remiamos 
ekonominės117 
veiklos118 

 

Rėmimas 
pagal įmonės 
gyvavimo 
ciklą119 

Įrangos įsigijimui ir 
atnaujinimui subsidijas teikti 
tik SVV subjektams ir tik tuo 

atveju, jeigu šios įrangos 
naudojimas atitinka Europos 

didelio poveikio technologijų 
strategiją arba įmonė veikia 
sumanios specializacijos 

kryptyse arba technologinis 

Subsidija SVV subjektams galėtų būti 
teikiama, jeigu: 

a) diegiama didelio poveikio 
technologija (DPT)120 arba 

b) įmonės veikla atitinka prioritetines 
mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, 
kultūrinės) plėtros ir inovacijų 
raidos (sumanios specializacijos) 

Pramonė 

Paslaugos 

Statyba 

Prekyba 

Startuolis 

Augimas 

Branda 

                                                           

117 Naudojamų kategorijų sąsaja su EVRK 2 red. pateikiama priede. 
118 Paryškintu šriftu pažymėtos veiklos, kurioms pasiūlymas aktualiausias. 
119 Paryškintu šriftu pažymėtos veiklos, kurioms pasiūlymas aktualiausias. 
120 DPT diegimas grindžiamas Komisijos Komunikatu „Europos didelio poveikio technologijų strategija – 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo priemonė“/* COM/2012/0341 final. 
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Pasiūlymas Pasiūlymo komentaras Remiamos 
ekonominės117 
veiklos118 

 

Rėmimas 
pagal įmonės 
gyvavimo 
ciklą119 

atnaujinimas / išplėtimas (jei 
įmonė nuosavomis lėšomis to 

negalėtų padaryti) būtinas 
eksporto tęstinumo 
užtikrinimui. 

 

kryptis121. 

Kitais atvejais svarstytinas subsidijos 
teikimas tik tiems SVV subjektams, kurie 
didžiąją dalį produkcijos eksportuoja 

(siekiant minimizuoti konkurencijos 
iškraipymo neigiamą poveikį kitoms šalies 

įmonėms) ir technologinis atnaujinimas / 
išplėtimas būtinas eksporto tęstinumo 
užtikrinimui, o įmonė pagrindžia, kad 

nuosavomis lėšomis to negalėtų padaryti. 

Teikiant subsidijas technologinei plėtrai ir 
atnaujinimui reikėtų giliau vertinti privačių 

lėšų išstūmimo efektą kiekvienos įmonės 
atveju (pavyzdžiui, pasitelkiant giluminio 
interviu su įmone metodą). 

Eksporto skatinimo ir 
elektroninių sprendimų 

diegimo veikloms subsidijas 
teikti tik tiems SVV subjektams, 
kurie dėl savo veiklos apimčių 

nėra pajėgūs savarankiškai 
įgyvendinti šių veiklų siekiama 
apimtimi. 

Pajėgumo įgyvendinti planuojamas 
investicijas be paramos lėšų įvertinimas 

turi būti atliekamas įmonės paraiškos 
vertinimo metu. Šį įvertinimą palengvintų 
finansinių kriterijų įvedimas. Pavyzdžiui, 

subsidija eksporto skatinimo ir 
elektroninių sprendimų veikloms būtų 
teikiama, jeigu metinės SVV subjekto 

pardavimo pajamos neviršija 15 mln. litų ar 
kitos nustatytos sumos. 

Pramonė 

Paslaugos 

Statyba 

 

Startuolis 

Augimas 

Branda 

Remti įmonių žmogiškųjų 
išteklių kompetencijų 

stiprinimą eksporto pradėjimo 
ir vystymo srityse. 

2007–2013 m. buvo stokojama 
intervencijų, kurios įmonėms padėtų 

spręsti ne tik eksporto inicijavimo / 
pradžios iššūkius susijusius su eksporto 
rinkos nustatymu ir kontaktų užmezgimu, 

bet ir padėtų stiprinti žmogiškuosius 
išteklius, kurių gebėjimai kol kas 

Pramonė 

Paslaugos 

Statyba 

 

Startuolis 

Augimas 

Branda 

                                                           

121 Patvirtinta 2013 m. spalio 14 d. LRV nutarimu Nr. 951 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“. Siūloma 
remtis būtent šiuo LRV nutarimu, nes jame aiškiai įvardytos prioritetizuojamos ūkio sektorių kryptys. Strateginių 

dokumentų peržiūra neparodė kito tinkamesnio dokumento, įvardijančio prioritetinius ūkio sektorius. 
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Pasiūlymas Pasiūlymo komentaras Remiamos 
ekonominės117 
veiklos118 

 

Rėmimas 
pagal įmonės 
gyvavimo 
ciklą119 

identifikuojami kaip viena iš kliūčių 
eksporto apimčių didėjimui. Dalį 

atsakomybės už žmogiškųjų išteklių plėtrą 
iš SADM perėmė Ūkio ministerija 
(žmogiškųjų išteklių konkurencingumo 

didinimo sritis) ir tai sudaro prielaidas 
įgyvendinti reikalingas žmogiškųjų išteklių 

priemones. 

Užtikrinti 2007–2013 metų 

laikotarpiu vystytų pramoninių 
teritorijų ir laisvųjų 
ekonominių zonų finansavimo 

tęstinumą, subsidijų forma 
remiant naujoms investicijoms 
Lietuvoje pritraukti reikalingos 

infrastruktūros išvystymą ir 
minkštąsias investuotojų 
pritraukimo priemones. 

Turėtų būti užtikrintas 2007–2013 metų 

programavimo laikotarpiu vystytų 
pramoninių teritorijų ir laisvųjų 
ekonominių zonų finansavimo tęstinumas, 

kad šios teritorijos ir zonos turėtų ne tik 
kokybiškai išvystytą infrastruktūrą, 
pritaikytą skirtingiems investuotojų 

poreikiams, tačiau ir profesionalias 
investuotojų pritraukimo minkštąsias 
priemones. 

Pagrindinis dėmesys turėtų būti sutelktas į 
naujų vietos verslų kūrimąsi ir tiesioginių 
užsienio investicijų pritraukimą, kad 

laisvosios ekonominės zonos nebūtų 
naudojamos esamų šalies verslų perkėlimui 
į laisvąją ekonominę zoną dėl palankesnio 

mokestinio režimo. 

Pramonė 

Paslaugos 

Statyba 

Prekyba 

Startuolis 

Augimas 

Branda 

 

Siekiant paskatinti eksportą 
per glaudesnį SVV subjektų 
bendradarbiavimą ir 

klasterizaciją, numatyti 
priemonę, kurioje būtų 
remiamos keleto įmonių 

bendros paraiškos vykdyti 
bendras veiklas pradedant ar 
vystant eksportą. 

Glaudesnis SVV subjektų 
bendradarbiavimas ir klasterizacija padėtų 
įmonėms įeiti į naujas eksporto rinkas dėl 

išplėstų gamybinių ir komercinių 
pajėgumų. 

Pramonė 

Paslaugos 

Statyba 

Prekyba 

Startuolis 

Augimas 

Branda 

Dalį finansų inžinerijos ir su ja 

susijusių priemonių (kreditus, 
garantijas, dalinį palūkanų 

Taikant finansų inžinerijos kreditus, 

garantijas ir dalinį palūkanų 
kompensavimą finansuoti aukštą pridėtinę 

Pramonė 

Paslaugos 

Startuolis 

Augimas 
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Pasiūlymas Pasiūlymo komentaras Remiamos 
ekonominės117 
veiklos118 

 

Rėmimas 
pagal įmonės 
gyvavimo 
ciklą119 

kompensavimą) orientuoti į 
aukštą pridėtinę vertę 

kuriančias (arba žinioms 
imlias) įmones (įmonės, kurių 
pridėtinė vertė vienam 

darbuotojui yra didesnė už 
šalies vidurkį), šioms įmonėms 

numatant itin palankias finansų 
inžinerijos ir su ja susijusių 
priemonių sąlygas. 

vertę kuriančias (arba žinioms imlias) 
įmones, kurios pasižymi didesne kredito 

rizika ir bankai įprastomis sąlygomis jų 
nefinansuotų. Šioms įmonėms numatyti itin 
palankias finansų inžinerijos ir su ja 

susijusių priemonių sąlygas. 

Itin palankios finansų inžinerijos 

priemonių sąlygos turėtų būti taikomos ir 
eksporto potencialą turinčioms įmonėms. 

Šią grupę, kuriai teikiamos itin palankios 
finansų inžinerijos ir su ja susijusių 

priemonių sąlygos, galima susiaurinti iki 
įmonių, kurių veikla atitinka prioritetines 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų 
raidos (sumanios specializacijos) kryptis. 

Šiuo metu finansų inžinerijos kreditai buvo 

teikiami vidutiniškai apie 1 proc. punktu 
mažesnėmis palūkanomis nei įprastiniai 
kreditai rinkoje. Itin palankių sąlygų 

kreditais galėtų būti laikomi kreditai, kurių 
palūkanos 2 proc. punktais mažesnės už 
įprastinius rinkos kreditus. 

Teikiant garantijas nevengti prisiimti 
didesnę riziką ir didesnius nuostolius dėl 

didelį potencialą, bet tuo pačiu ir riziką, 
turinčių investicinių planų ir įmonių. Net ir 
išmokėjus garantijas, šis mechanizmas 

išlieka efektyvesnis negu subsidijos. 

Statyba 

 

Branda 

Dalies kreditų, garantijų ir 
portfelinių garantijų teikimo 

sąlygas išlaikyti kaip 2007–
2013 m. periode, kad 

finansavimą galėtų gauti 
įvairūs SVV subjektai (ne tik 
aukštos pridėtinės vertės ar 

kitoms prioritetizuojamoms 

Efektyvumo pagal pritrauktų privačių lėšų 
apimtis vertinimas parodė, kad kreditų ir 

ypač garantijų taikymas yra kaštų požiūriu 
labai efektyvus mechanizmas, leidžiantis 

pagerinti priėjimą prie finansavimo 
šaltinių. Todėl dalis finansų inžinerijos 
priemonių turi būti skirta įvairiems SVV 

subjektams (ne tik aukštos pridėtinės 
vertės ar kitoms prioritetizuojamoms 

Pramonė 

Paslaugos 

Statyba 

Prekyba 

Startuolis 

Augimas 

Branda 
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Pasiūlymas Pasiūlymo komentaras Remiamos 
ekonominės117 
veiklos118 

 

Rėmimas 
pagal įmonės 
gyvavimo 
ciklą119 

įmonėms). įmonėms). 

Siekiant ilgalaikių ekonomikos 
tikslų, didesnis prioritetas 
finansų inžinerijos priemonėse 

turėtų būti skiriamas 
investiciniams kreditams, t. y. 
įmonių konkurencinių 

pranašumų stiprinimui, bet ne 
apyvartinių lėšų trūkumo 
sukeltų iššūkių sprendimui. 

Investicinių kreditų poveikio pranašumą 
prieš apyvartinius kreditus parodė atliktas 
kontrafaktinis poveikio vertinimas. 

Pramonė 

Paslaugos 

Statyba 

Prekyba 

Startuolis 

Augimas 

Branda 

Rizikos kapitalo ir verslo 
angelų priemonėms skirti ne 

mažesnes lėšų apimtis negu 
2007–2013 m. periode. 
Atsižvelgiant į tai, kad įgyta 

patirtis tikėtina leis fondus 
suformuoti pačioje naujo 

periodo pradžioje, svarstytina 
galimybė didinti finansavimo 
apimtis. 

Šios priemonės prisideda prie technologijų 
ir inovacijų raidos, sudaro prielaidas 

atsirasti naujoms įmonėms ir sektoriams. 
Taip pat vertinime nustatytas reikšmingas 
teigiamas rizikos kapitalo fondų ir Verslo 

angelų fondo priemonių poveikis. 

Pramonė 

Paslaugos 

Statyba 

Prekyba 

Priešpradinė 
stadija 

Startuolis 

Augimas 

Branda 

Užtikrinti kokybiškų 
konsultacinių viešųjų paslaugų 

verslui teikimą, didesnį šių 
paslaugų žinomumą ir 
verslumo iniciatyvų 

įgyvendinimą. 

SVV subjektams svarbus prieinamumas 
prie kokybiškų konsultacinių paslaugų. 

Dalis vertinimų nefinansinę paramą verslui 
priskiria prie pačių efektyviausių paramos 
priemonių. Prie verslumo kultūros ugdymo 

ir naujų verslų atsiradimo prisidėtų įvairių 
verslumo iniciatyvų įgyvendinimas (pvz. 
iniciatyvos skirtos moksleiviams). 

Taip pat atkreiptinas dėmesys į didesnį 
viešųjų paslaugų verslui viešinimą ir 
žinomumo SVV subjektų tarpe užtikrinimą. 

Pramonė 

Paslaugos 

Statyba 

Prekyba 

Priešpradinė 
stadija 

Startuolis 

Augimas 

Branda 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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Vertinimo išvados 
 

1.1. Kokia apimtimi 2007–2013 m. įgyvendinamos priemonės atitiko SVV subjektų poreikius (vertinti 
laikotarpio pradžią, vidurį ir esamą situaciją)? Analizuoti atskirai subsidijų priemones ir finansų 
inžinerijos priemones ir palyginti rezultatus tarpusavyje. 
 

1. Atlikus priemonių tikslų, siekiamų rodiklių ir atskirų projektų analizę, identifikuoti šie pagrindiniai 
SVV subjektų poreikiai ir ŪM verslo priemonių siekiai: eksporto didinimas gerinant našumą, eksporto 
didinimas plečiantis į naujas rinkas, investicijų pritraukimas ir darbo vietų kūrimas, naujų įmonių 
kūrimasis, geresnis priėjimas prie finansavimo šaltinių. 

2. Nustatyta, kad analizuojamo laikotarpio priemonės buvo tinkamos ir prisidėjo prie svarbiausiųjų 
eksporto plėtros barjerų mažinimo. Pagrindinis priemonių dėmesys skirtas darbo našumo didinimo 
investicijoms ir naujų rinkų paieškos veikloms. Kadangi darbo našumo didinimo priemonės 
analizuojamu atveju yra susijusios su konkrečių įmonių ir dažnai didelėmis investicijomis, ribotos ES 
struktūrinės paramos apimtys natūraliai lemia ribotą naudą gavusių SVV subjektų skaičių. Šia prasme 
tinkamesnės bendros šalies eksporto situacijos gerinimui yra nacionalinių ar regioninių organizacijų 
įgyvendinamos eksporto skatinimo iniciatyvos pagal priemones „Asistentas-1“, „Asistentas-3“, kurių 
naudą gali pajusti kur kas didesnis SVV subjektų skaičius. Taip pat stokojama intervencijų, kurios 
įmonėms padėtų spręsti ne tik eksporto inicijavimo ir pradžios iššūkius, susijusius su eksporto rinkos 
nustatymu ir kontaktų užmezgimu, bet ir padėtų plėtoti žmogiškuosius išteklius, kurių gebėjimai kol 
kas taip pat identifikuojami kaip viena iš kliūčių eksporto apimčių didėjimui. 

3. Vertintos tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo priemonės atitinka šalies strateginių 
dokumentų nuostatas ir gerąją praktiką. Ypač teigiamai vertinama tai, kad 2007–2013 m. 
programavimo periodu, panaudojant ES paramos lėšas, vykdomos investicijų pritraukimo veiklos, 
susijusios su aktyviu komunikavimu su potencialiais investuotojais ir individualizuotų paskatų taikymu. 

4. Įgyvendinamos finansų inžinerijos priemonės gerina priėjimą prie finansavimo šaltinių visuose 
įmonių raidos etapuose. Todėl iš esmės įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių portfelis 
vertinamas kaip tinkamas. 2014–2020 metų finansinėje perspektyvoje ne mažesnėmis lėšų apimtimis 
nei 2007–2013 metais turėtų būti vystoma rizikos kapitalo ir verslo angelų rinka, nes šis kapitalas 
tampa vis svarbesnis siekiant ekonomikos augimo per inovatyvias ir potencialiai aukšta grąža 
pasižyminčias įmones, kurios gali tapti atskirų rinkų segmentų lyderiais globaliu mastu. Taip pat 
didesnis finansavimas kreditų priemonėse turėtų būti skiriamas investiciniams kreditams (mažinant 
finansavimą apyvartiniams kreditams). 

5. Finansų inžinerijos priemonėmis buvo operatyviai sureaguota į besikeičiančią ekonominę situaciją ir 
besikeičiančius SVV subjektų poreikius. ES lėšomis finansuoti kreditai, garantijos ir dalinis palūkanų 
kompensavimas tinkamai prisidėjo prie pasikeitusių įmonių poreikių tenkinimo pablogėjus ekonominei 
situacijai. Tuo pačiu tai buvo adekvataus pobūdžio reakcija į pasikeitusią bankų politiką. Kreditinių 
priemonių ir garantijų taikymas atitiko gerąją pasaulinę praktiką, kuri nustatyta išnagrinėjus EBPO 
patirtį. Pozityviai vertinama tai, kad priemonių įgyvendinimo laikotarpiu finansų inžinerijos ir su ja 
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susijusių priemonių finansavimas buvo didinamas ir plečiamos šių priemonių lėšų gavimo sąlygos. Tai 
sudarė galimybes finansavimą gauti didesniam SVV subjektų skaičiui. 2008 metais numatytas 433 mln. 
litų finansavimas buvo padidintas daugiau nei dvigubai ir 2013 metų pabaigoje sudarė 1016,9 mln. litų. 

6. Subsidijomis siekiama konkrečių ilgalaikių tikslų – dažniausiai orientuotasi į įmonių organizacinių 
barjerų šalinimą, todėl jų tinkamumo vertinimas mažiau koreliuoja su ekonomine situacija. Teigiamai 
vertintina tai, kad 2008 metais buvo pasirašytos pirmosios sutartys pagal finansiškai solidžią priemonę 
„Lyderis LT“. Tai padėjo didinti sunkmečio metu sumažėjusį SVV subjektų konkurencingumą. Visgi, 
tinkamiausia reakcija į 2008 metais pradėjusią blogėti ekonominę situaciją būtų buvusi kuo ankstesnė 
ir kitų (ne tik „Lyderis LT“) subsidijų priemonių pradžia. 

7. Sugrįžimas į ekonominio augimo ciklą skatina peržiūrėti viešojo sektoriaus prisiimamą riziką, kuri 
normaliomis sąlygomis prisiimama finansinių tarpininkų. Teisingas rizikos pasiskirstymas tarp 
finansinių tarpininkų ir verslą skatinančio viešojo sektoriaus yra vienas iš svarbiausių uždavinių. Tuo 
pačiu būtinas reguliarus rizikos pasiskirstymo tinkamumo stebėjimas pagal faktinę paklausą ir 
įsisavinimo lygį, kad paramos priemonės būtų paklausios rinkoje. 

8. Išlieka reikšminga dalis įmonių (pvz., technologiniai startuoliai), kurios svarbios šalies ekonomikai, 
bet bankai, nepriklausomai nuo ekonominio ciklo, jas finansuoja nenoriai arba visai nefinansuoja. Tam 
tikros galimybės tokioms įmonėms egzistuoja privataus ir rizikos kapitalo rinkose. Tačiau ir jose tik 
maža dalis įmonių (atitinkančių privačių ir rizikos kapitalo investuotojų keliamus reikalavimus tikėtinai 
grąžai ir kt.) gali gauti finansavimą. Todėl išlieka poreikis turėti priemones, kurios paskatina bankus 
finansuoti dėl savo kreditinės rizikos mažiau patrauklius SVV subjektus, kurie yra svarbūs šalies 
ekonomikos vystymuisi. 

9. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, jog viešąja ekonomine politika 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, paklausos inovatyviems produktams skatinimas 
ir pan.). Tai svarbi kryptis nepriklausomai nuo ekonominio ciklo fazės. 

 
1.2. Kokios pagrindinės subsidijų priemonių ir finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo problemos? 
 

10. Vienas iš esminių iššūkių, įgyvendinant priemones, kilo dėl reikšmingų ekonominės aplinkos 
pokyčių. Priemonės buvo programuotos ekonominio augimo sąlygoms, todėl, prasidėjus krizei, 
priemonių portfelis turėjo būti ir buvo peržiūrėtas. Siekiant sušvelninti krizės padarinius šalies ūkiui, 
didesnis finansinis reikšmingumas buvo suteiktas finansų inžinerijos priemonėms. 

11. Subsidijų priemonių įgyvendinimo patirtis, įgyta BPD laikotarpiu, turėjo teigiamos įtakos valdymo ir 
įgyvendinimo sistemos brandai 2007–2013 metų periode. Daugiau neaiškumų ir iššūkių kėlė finansų 
inžinerijos priemonių įgyvendinimas. Dalis priemonių, pavyzdžiui, garantijos, iki 2007 metų buvo 
įgyvendinamos iš nacionalinių lėšų. Kitos priemonės, pavyzdžiui, rizikos kapitalo fondai, panaudojant 
ES fondų lėšas Lietuvoje buvo formuojami pirmą kartą. Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimą 
apsunkino ir tai, kad EK reglamentavimas finansų inžinerijos srityje buvo nepakankamai konkretus ir 
nesavalaikis. 
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12. Formuojant finansų inžinerijos priemones, procesą apsunkino finansinių tarpininkų atrinkimas, 
kuris buvo nepakankamai aiškiai reglamentuotas. Kontroliuojančiųjų fondų valdytojų atrinkimo būdą 
reglamentuoja ES struktūrinių fondų įgyvendinimo reglamentas122 ir EK notos dėl finansų inžinerijos, o 
aiškesnis finansinių tarpininkų atrinkimo apibrėžimas pateiktas tik atnaujintose EK notose123. 
Nustatyta, kad finansinių tarpininkų atrinkimas turi būti vykdomas remiantis galiojančiais 
nacionaliniais įstatymais ir aktualiais ES teisės aktais. Iš esmės tai reiškia, kad pagrindinis teisės aktas, 
reglamentuojantis finansinių tarpininkų parinkimą, yra LR viešųjų pirkimų įstatymas, o konkretų 
atrankos būdą, atsižvelgdama į esamas sąlygas, pasirenka perkančioji organizacija. EIF priemonėms LR 
viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas. 

13. Privataus ir rizikos kapitalo priemonių įgyvendinimą apsunkino fondų veiklai reglamentų keliami 
apribojimai dėl investuojamų lėšų apimčių laike. Taip pat nestabili mokestinė aplinka mažina 
investuotojų norą investuoti Lietuvoje. Pakankamai dažnai besikeičiantys mokesčių įstatymai riboja 
ilgalaikio investicinės veiklos planavimo galimybes. 

14. Lyginant subsidijų priemonių ir kreditų bei su kreditais susijusių finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimą, nustatyta, kad iš įmonių ir kitų pareiškėjų pusės kreditų priemonių įgyvendinimas yra 
sklandesnis ir įmonėms bei kitiems pareiškėjams sukelia mažiau sunkumų nei subsidijų priemonės. 
Pagrindiniai sunkumai, su kuriais susiduria subsidijų projektų vykdytojai, yra susiję su pirkimų 
organizavimu, stebėsenos rodiklių pasiekimu, atliekamais projekto veiklų ar biudžeto pakeitimais. Šios 
problemos nepasireiškė finansų inžinerijos kreditų gavėjams. Pagrindinis sunkumas, su kuriuo susidurė 
kreditų gavėjai, – užstato užtikrinimas. 

15. Prie sunkumų, susijusių su stebėsenos rodiklių pasiekimu, prisidėjo keletas aplinkybių. Pasikeitė 
ekonominės sąlygos, todėl įmonių prognozės, rengtos 2008 metais, nebuvo adekvačios pasikeitusiai 
ekonominei situacijai. Apie ketvirtadalis subsidijų projektų vykdytojų mano, kad nepakankamai aiški 
stebėsenos rodiklių skaičiavimo tvarka. Taip pat kai kuriose priemonėse keliami reikalavimai rezultatų 
rodikliams nėra adekvatūs paramos mastui ir pobūdžiui, pvz., „E-verslas LT“ priemonėje. 

16. Subsidijų projektų vykdytojams pasireiškę sunkumai neigiamai paveikė dalies projektų 
įgyvendinimo terminus ir apimtis. 25 proc. subsidijų projektų vykdytojų dėl kilusių sunkumų vėlavo 
projekto veiklų įgyvendinimas. 10 proc. projektų vykdytojų dėl iškilusių sunkumų kai kurias projekto 
veiklas įgyvendino nepilna apimtimi. Daugiau nei 3/5 visų subsidijų projektų vykdytojų sunkumų 
nepasireiškė arba jie neturėjo reikšmingos įtakos. 

17. Finansų inžinerijos kreditų suteikimo ir panaudojimo procesas buvo pakankamai sklandus. Kreditų 
gavėjai bankų keliamus reikalavimus vertina kaip aiškius ir suprantamus, o kredito gavimo dokumentų 
parengimui iš esmės užtenka įmonės darbuotojų (įskaitant buhalterio paslaugas, kurias įmonės neretai 
perka iš paslaugų tiekėjų rinkoje) kompetencijų. Vertinant informacijos teikimo bankui po paskolos 

                                                           

122 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 2006 m. liepos 11 d. nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės 
plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999. 
123 Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006, 
2011. 
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suteikimo procesą, 75 proc. kreditų gavėjų šiame procese nemato jokių sunkumų, 19 proc. įvardija 
nedidelius sunkumus ir 6 proc. nurodo didelius sunkumus. 

18. Dalinio palūkanų kompensavimo procesas buvo sklandesnis nei garantijos gavimo procesas. 
Maždaug pusė įmonių, kurios pasinaudojo Invegos garantija, sunkumų šiame procese neįžvelgė, kita 
pusė įžvelgė nedidelius sunkumus. 75 proc. įmonių, gavusių dalinį palūkanų kompensavimą, su 
sunkumais nesusidūrė, 25 proc. susidūrė su nedideliais sunkumais. 

19. Vertinimo metu buvo išanalizuotas kreditų ir subsidijų gavimui bei jų administravimui įmonių 
skiriamas laikas. Kreditų gavėjai, lyginant su subsidijų gavėjais, ženkliai mažiau darbuotojų laiko turi 
skirti gaunant ir panaudojant finansavimą. Nustatytas laiko sąnaudų skirtumas yra maždaug 3-4 kartai 
bei subsidijų gavėjai patiria išlaidų išoriniams konsultantams paraiškos bei susijusių dokumentų 
rengimui ir projektų administravimui. 

 
2.1. Įvertinti įgyvendinamų priemonių tikslų pasiekimo laipsnį (vertinti pagal veiksmų programos 
prieduose nurodytus priemonių tikslus, rodiklių pasiekimo lygis neturi būti vertinamas); 
 

20. Šio vertinimo techninė užduotis reikalavo taikyti kitokią nei įprasta tikslų pasiekimo lygio vertinimo 
metodiką ir rodiklių pasiekimo lygio nevertinti. Atsižvelgiant į šią užduotį, vertintojai taikė metodiką, 
kuria remiantis tikslų pasiekimo lygis ekspertiškai vertinamas pagal šiuos kriterijus: intervencijos 
pobūdis, intervencijos mastas, intervencijos poveikis ekonomikai. Vertinimas parodė, kad suformuluotų 
tikslų Ministerija ir kitos dalyvaujančios institucijos iš esmės siekia sėkmingai. 14 priemonių pasižymi 
aukštu tikslų pasiekimo lygiu, 4 priemonės pasižymi aukštesniu už vidutinį tikslų pasiekimo lygiu, 2 
priemonės – vidutiniu. 

 

2.2. Įvertinti ES paramos lėšų, skirtų SVV, pridėtinę faktinę vertę (vertinant SVV situacijos pokyčius nuo 
2007–2013 m. finansavimo laikotarpio pradžios iki dabartinės situacijos). 
2.3. Koks įgyvendinamų priemonių socialinis ekonominis poveikis SVV subjektams? Įvertinti situaciją, 
jei parama nebūtų teikiama ir kokiomis priemonėmis tikėtina gauti geresnius rezultatus. 
Analizuoti atskirai subsidijų priemones ir finansų inžinerijos priemones ir palyginti rezultatus 
tarpusavyje. 
 

21. Įgyvendinant techninės užduoties reikalavimą priemonėms „Lyderis LT“, „Naujos galimybės“, „Mažų 
kreditų teikimas – II etapas“ ir „Garantijų fondas“ taikyti kontrafaktinį poveikio vertinimo metodą, iš LR 
ūkio ministerijos buvo surinkti duomenys apie vykdomus projektus, o iš išorinių šaltinių – apie paramą 
gavusių ir negavusių įmonių veiklos rodiklius 2007–2012 m. laikotarpiu. Iš viso buvo surinkti 1020 
įmonių veiklos rodiklių duomenys. Kontrafaktinis vertinimas atliktas vadovaujantis nacionalinėmis 
Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų gairėmis ir naujausiu Europos Komisijos metodiniu 
dokumentu Evalsed Sourcebook: Method and Techniques. 

22. Kontrafaktinis poveikio vertinimas parodė, kad ES paramos lėšų, skirtų SVV, pridėtinė faktinė vertė 
pirmiausia pasireiškia teigiamu poveikiu apyvartai. Vertinant SVV situacijos pokyčius, matyti, kad 
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įmonių investicijas remiančių priemonių, tokių kaip „Lyderis LT“, poveikis išryškėja baigus vykdyti 
investicines veiklas. Kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai rodo, kad priemonės „Lyderis LT“ 
paramos teigiamas poveikis apyvartos augimui vidutiniu laikotarpiu, nors su mažesniu nei įprasta 
statistiniu reikšmingumu, sudaro 12 proc. punktų, o tiriamojoje grupėje palikus tik reikšmingą 
priemonės paramos sumą gavusias įmones – net 21 proc. punktą. Atsižvelgiant į priemonės projektų 
veiklų investicinį pobūdį, yra tikėtina, kad tiriamoji grupė ir vėlesniais metais rodys geresnius 
rezultatus. Kita vertus, būtina nepamiršti, kad į tokį rezultatą padėjusią pasiekti įmonių gamybinę bazę 
buvo investuotos didelės paramos sumos. Be to, didžioji priemonės paramos gavėjų dalis taip pat gavo 
kitų priemonių paramą, kuri prisidėjo stiprinant konkurencingumą, atsispindintį apyvartos padidėjimu 
(iki 30 proc. nustatyto poveikio gali būti priskiriama kitų paramos priemonių poveikiui). 

23. Kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai rodo, kad priemonės „Naujos galimybės“ parama 
pasižymi įgyvendinimo metu atsirandančiu poveikiu: poveikis apyvartos augimui projektų veiklų 
įgyvendinimo metais sudaro 15 proc. punktų. Tai gali būti aiškinama tuo, kad priemonės projektų 
veiklų įgyvendinimo metais buvo sudaromos naujos eksporto sutartys, didinančios apyvartą, o, 
pabaigus projektus, prielaidų naujoms sutartims, taigi, ir tolesniam apyvartos augimui, nebebuvo. 
Svarbu tai, kad 2010–2011 metais atsiradęs apyvartos prieaugis neišnyko, t. y. nors tiriamosios grupės 
apyvartos augimas 2012 metais buvo prastesnis nei kontrolinės grupės, tačiau 2010–2011 metais 
įgytas apyvartos prieaugis išliko ir yra traktuotinas kaip ilgesnio laikotarpio poveikis. Vis dėlto, panašiai 
kaip priemonės „Lyderis LT“ atveju, dalis tiriamosios grupės gavo finansų inžinerijos priemonių 
paramą, todėl apie trečdalis nustatyto poveikio gali būti priskiriama kitų paramos priemonių poveikiui. 

24. Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodais taip pat buvo vertintas priemonių „Garantijų fondas“ ir 
„Mažų kreditų teikimas – II etapas“ poveikis. Dėl susiklosčiusios ekonominės situacijos šių priemonių 
įgyvendinimo pradžioje dominavo apyvartiniai kreditai, todėl kontrafaktinio poveikio vertinimo 
rezultatai labiau atspindi apyvartinių kreditų ir už apyvartinius kreditus suteiktų garantijų poveikį. 
Kontrafaktinis poveikio vertinimas teigiamo šių kreditų ir garantijų poveikio apyvartai ilgesniu 
laikotarpiu neparodė, o trumpuoju laikotarpiu nustatytas nežymus teigiamas (bet statistiškai 
nereikšmingas) poveikis apyvartos augimo tempui. Vis dėlto, pagerėjus ekonominei situacijai išaugo 
investicinių kreditų apimtys. Papildomai atlikus priemonės „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ tik 
investicinių kreditų poveikio vertinimą kontrafaktiniais metodais, nustatytas 16 proc. punktų teigiamas 
poveikis apyvartai. Panaši poveikio apimtis tikėtina ir už investicinius kreditus suteiktų garantijų 
atveju. Galimybė finansų inžinerijos priemonių lėšas panaudoti keletą kartų bendrą tokių priemonių 
poveikį ilgesniu laikotarpiu dar labiau padidina. 

25. Priemonių socialinį ekonominį poveikį, greta apyvartos, atspindi darbuotojų skaičiaus pokyčiai. 
Kontrafaktinis poveikio vertinimas patvirtina, kad paramos gavėjų darbuotojų skaičius būtų mažesnis, 
jei parama nebūtų teikiama. Priemonės „Lyderis LT“ paramos teigiamas poveikis darbuotojų skaičiaus 
augimui vidutiniu laikotarpiu, nors su mažesniu nei įprasta statistiniu reikšmingumu, sudaro 11 proc. 
punktų. Manytina, kad šis darbuotojų prieaugis vėlesniais metais bus išlaikytas, tačiau atsižvelgiant į 
priemonės projektų veiklų investicinį pobūdį, reikalaujantį produktyvumo augimo, vėlesniais metais 
ženklesnis papildomas poveikis darbuotojų skaičiui neturėtų pasireikšti. 

26. Priemonės „Naujos galimybės“ teigiamas socialinis ekonominis poveikis darbuotojų skaičiui 
pasireiškia projektų įgyvendinimo metais (darbuotojų skaičiaus augimo tempas būtų 5 proc. punktais 
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mažesnis, jei parama nebūtų teikiama), o 2010–2011 metais įgytas darbuotojų skaičiaus prieaugis 2012 
metais neišnyko ir yra traktuotinas kaip ilgesnio laikotarpio poveikis. Bendras priemonės „Mažų 
kreditų teikimas – II etapas“, kurioje dominavo apyvartiniai kreditai, kontrafaktinio poveikio vertinimas 
teigiamo poveikio darbuotojų skaičiui ilgesniu laikotarpiu neparodė, o trumpuoju laikotarpiu 
nustatytas teigiamas (bet statistiškai nereikšmingas) poveikis (darbuotojų skaičiaus augimo tempas 
būtų 4 proc. punktais mažesnis, jei kreditai nebūtų teikiami). Šiame kontekste išsiskiria priemonė 
„Garantijų fondas“, kurios atveju teigiamas poveikis darbuotojų skaičiaus augimui nebuvo nustatytas 
nei trumpuoju, nei ilgesniu laikotarpiu. Tai reiškia, kad garantuotų kreditų dėka pasiektam 
trumpalaikiam apyvartos padidėjimui aptarnauti neprireikė papildomų darbuotojų. Papildomai atlikus 
priemonės „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ tik investicinių kreditų poveikio vertinimą, nustatytas 
statistiškai reikšmingas teigiamas poveikis darbuotojų skaičiaus augimui (21 proc. punktas). Tai reiškia, 
kad dėl gautų investicinių kreditų vidutinis metinis darbuotojų skaičiaus augimas 2010–2012 metais 
buvo 21 proc. punktu didesnis nei būtų buvęs be šių kreditų. Atitinkamai tikėtinas panašus garantijų, 
išduotų už investicinius kreditus, poveikis. 

27. Siekiant įvertinti SVV situaciją, jei parama nebūtų teikiama, tikslinga taikyti metodų trianguliaciją. 
Statistiniai duomenys rodo, kad SVV subjektai 2010–2011 metų laikotarpiu sugebėjo padidinti 
pardavimų pajamas, tačiau nepasiekė prieš pat krizę (2008 m.) buvusio pardavimų pajamų lygio. 
Kontrafaktinio poveikio rezultatai, rodantys investicinės paskirties ir / ar į eksporto plėtrą orientuotos 
paramos teigiamą poveikį, leidžia teigti, kad tokia parama tiesiogiai prisidėjo prie SVV situacijos 
gerėjimo. Vertinant, ar paramą gavusių SVV subjektų situacijos pagerėjimas neįvyko su jais 
konkuruojančių SVV subjektų sąskaita, tikslinga atsižvelgti į faktą, kad, paramos gavėjų apklausos 
duomenimis, parama didesnį teigiamą poveikį turėjo eksportui nei apskritai pardavimų pajamoms. 
Vadinasi, paramos gavėjų pardavimų pajamos daugiausia didėjo dėl eksporto, kurį lėmė paramos dėka 
pagerintas tarptautinis konkurencingumas, o ne dėl galimo vietinės rinkos dalies atėmimo iš paramos 
negavusių SVV subjektų. Tą patvirtina ir statistiniai duomenys, rodantys, kad SVV subjektai jau 2010 
metais sugebėjo viršyti prieš krizę (2008 m.) buvusį eksporto lygį, o 2011 metais eksportas buvo 
27 proc. didesnis už prieš krizę buvusį lygį, nors prieš krizę buvęs pardavimų pajamų lygis nebuvo 
pasiektas.  

28. Atsakant į klausimą, kokiomis priemonėmis tikėtina gauti geresnius rezultatus, tikslinga atsižvelgti į 
subsidijų priemonių ir finansų inžinerijos priemonių socialinio ekonominio poveikio skirtumus. 
Lyginant su subsidijomis, finansų inžinerijos priemonių išskirtinumas yra pakartotinis lėšų 
panaudojimas. T. y. net lengvatinių apyvartinių paskolų atveju, kai paskolos konkretiems subjektams 
turi tik einamąjį poveikį, bendras priemonės poveikis gali būti traktuojamas kaip ilgalaikis, kadangi 
grįžusios lėšos panaudojamos kitų subjektų apyvartiniams ar investiciniams poreikiams finansuoti. Be 
to, kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai parodė, kad finansų inžinerijos investiciniai kreditai turi 
ne mažesnį poveikį nei vertintos subsidijų priemonės („Lyderis LT“ ir „Naujos galimybės). Taip pat 
finansų inžinerijos priemonės turi pranašumą prieš subsidijas, kai remiamos Lietuvoje daugiausia 
veiklą vykdančios ir į eksporto rinkas neplanuojančios plėstis įmonės, kadangi finansų inžinerijos 
priemonėmis mažiau iškreipiama vietinė rinka, t. y. teigiamo paramos socialinio ekonominio poveikio 
nesumažina neigiamas poveikis dėl konkurencijos iškraipymo. Tačiau nebūtų tikslinga SVV rėmimui 
taikyti tik finansų inžinerijos priemones. Įmonių atžvilgiu, investicinių planų įgyvendinimas finansų 
inžinerijos priemonių lėšomis pasižymi didesne investicine rizika, nei šių planų įgyvendinimas subsidijų 
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priemonių lėšomis. Vadinasi, dalis verslo investicijų nebūtų įgyvendinta, jeigu verslui nebūtų 
prieinamas subsidijų finansavimas. Todėl tam tikrais atvejais (atvejai apibrėžti 1-5 vertinimo 
rekomendacijose) subsidijų priemonių taikymas yra tinkamas.  

29. Siekiant poveikio vertinimo šaltinių ir metodų trianguliacijos, papildomai buvo atlikta paramą 
gavusių SVV subjektų apklausa. Lyginant su subsidijų priemonėmis, apklausos duomenimis, kreditų 
priemonės trumpuoju laikotarpiu rodo panašius poveikio rezultatus. Visgi, atsižvelgiant į tai, kad 
finansų inžinerijos priemonių lėšos yra atsinaujinančios, o subsidijų lėšos yra sunaudojamos, daroma 
išvada, kad finansų inžinerijos priemonės poveikio požiūriu yra efektyvesnės (t. y. SVV subjektų 
finansavimo poreikiai bus tenkinami per eilę finansavimo ciklų, o lėšos toliau liks paramą teikiančių 
institucijų dispozicijoje, be to, toks finansavimas turės mažesnį neigiamą pašalinį efektą finansavimą 
gavusių SVV subjektų konkurentams). 

 

2.2. <...> Vertinti, koks ES lėšų poveikis verslo aplinkai (teisinė bazė). 
 

30. Analizuojamos Ūkio ministerijos priemonės tiesiogiai nebuvo nukreiptos į teisėkūros ar viešojo 
administravimo tobulinimo sritis. T. y. tarp vertinamų priemonių nėra tokios, kuri tiesiogiai būtų 
orientuota į verslo teisinės ar administracinės aplinkos keitimą (gerinimą). Išanalizavus valdymo ir 
įgyvendinimo sistemos dalyvių bei finansinių tarpininkų informaciją, nustatyta, kad įvyko teisinio 
reglamentavimo pokyčiai, susiję su rizikos ir privataus kapitalo rinkų raida, kurie priskirtini JEREMIE 
iniciatyvos netiesioginiam poveikiui. Finansavimas iš JEREMIE kontroliuojančiojo fondo suteikė esminį 
postūmį šių rinkų raidai, suteikdamas finansines galimybes steigti naujus fondus, o tai iškėlė klausimus 
dėl fondų steigimo ir veiklos teisinio reglamentavimo. Kaip šių procesų išdava 2012 metais priimtas 
naujas LR ūkinių bendrijų įstatymas, kuris sudaro teisinį pagrindą įgyvendinti pasaulinę praktiką 
atitinkančią laisvę susitarti dėl bendrijos valdymo, finansavimo ir pelno paskirstymo klausimų bei 
prisitaikyti prie investuotojų reikalavimų. 

 

3.1. Įvertinti finansų inžinerijos priemonių poveikį Lietuvos ekonomikai. 

 

31. Finansų inžinerijos priemonių poveikio ekonomikai vertinimui taikyti šie kriterijai ir rodikliai: 
priėjimo prie finansavimo šaltinių pagerinimas, mažesni skolinimosi kaštai, poveikis ekonomikai dėl 
gerėjančių įmonių veiklos rodiklių (remiantis apyvarta, darbuotojų skaičiumi ir pelno rodikliu). 
Apyvartos, darbuotojų skaičiaus ir pelno rodikliai plačiai taikomi EK inicijuotuose bei kituose finansų 
inžinerijos priemonių poveikio vertinimuose. Šių rodiklių pasirinkimą sąlygojo ir duomenų 
prieinamumo galimybės bei duomenų patikimumas. 

Rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų fondo poveikis 

32. JEREMIE iniciatyva, o tiksliau, finansuoti rizikos kapitalo fondai ir Verslo angelų fondas, turėjo 
esminį postūmį rizikos kapitalo ir verslo angelų rinkų vystymuisi Lietuvoje. Suformuoti nauji fondai, 
kurie finansuojami ES lėšomis ir vietinių investuotojų kapitalu. Maža šalies ekonomika nėra patraukli 
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stambiems tarptautiniams rizikos kapitalo fondams, todėl, norint sudaryti galimybes didelį augimo 
potencialą ir riziką turinčioms įmonėms gauti finansavimą, aktualus tampa vietinių rinkos dalyvių 
auginimas. JEREMIE iniciatyva sustiprino rizikos kapitalo fondų formavimąsi, susikūrė Verslo angelų 
fondas – pirmasis tokio tipo EIF fondas ne tik Lietuvos, bet ir ES mastu. Rizikos ir verslo angelų 
kapitalas nėra substitutas subsidijų priemonėms ar kreditams bei su kreditais susijusioms priemonėms, 
bet šias priemones papildo. Subsidijos ir finansų inžinerijos kreditų priemonėmis gali pasinaudoti 
įvairios įmonės, o rizikos kapitalas ir verslo angelai orientuoti į tam tikro pobūdžio įmones, 
atitinkančias investuotojų reikalavimus dėl įmonės augimo ir tikėtinos investicijų grąžos, vadovų 
komandos, strategijos ir kitus. Iki 2013 metų pabaigos iš JEREMIE fondo per rizikos kapitalo fondus ir 
Verslo angelų fondą į 55 įmones investuota 59,4 mln. litų. 

33. Net 61,3 proc. įmonių, pritraukusių rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų fondo investicijas, iki 
pirmosios investicijos buvo veikusios trumpiau nei 24 mėn. arba buvo įsteigtos tuo pačiu metu, kai 
buvo sutarta dėl investavimo. Taigi, rizikos kapitalo ir verslo angelų priemonės sudaro galimybes 
finansavimą gauti jauniems, tačiau perspektyviems verslams, kurie tenkina investuotojų reikalavimus. 

34. Šalies ekonomikai rizikos kapitalo ir Verslo angelų fondų veikla suteikia galimybes vystyti aukštos 
pridėtinės vertės ekonomines veiklas, kuriose sukuriama didesnė nei vidutiniškai šalyje pridėtinė vertė, 
ir diegti technologines bei vadybines inovacijas naujose ir tradicinėse ekonominėse veiklose. 26 proc. 
įmonių, į kurias iki 2013 m. pabaigos investavo rizikos kapitalo fondai ir Verslo angelų fondas, veikia 
informacinių paslaugų bei kompiuterių programavimo ir susijusioje veikloje. Aukštos pridėtinės vertės 
produktų (pavyzdžiui, lazerių produkcija, laboratorijų įranga) prekybos veikla užsiimančios įmonės 
sudaro 11 proc. įmonių. Atliktos investicijos į energetiką, puslaidininkių ir optikos technologijas, 
chemijos pramonę ir kitas ekonominės veiklos rūšis. 

35. Poveikis šalies ekonomikai daromas ne tik per priemonėmis pasinaudojusias įmones, bet ir per kitas 
šalies įmones, kurių elgsena, plėtojantis rizikos ir privataus kapitalo rinkoms, keičiasi. Rizikos kapitalo 
ir verslo angelų rinkos formavimas turi teigiamą poveikį bendrai šalies verslo kultūrai, įmonių 
požiūriui, kad verslą galima vystyti ne tik nuosavomis ar kredito įstaigų skolintomis lėšomis, bet ir 
pritraukiant privačius ar rizikos kapitalo investuotojus. 

36. Atliktas vertinimas parodė, jog įmonių, pritraukusių rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų fondo 
finansavimą, veiklos rodikliai gerėjo, o tai turi tiesioginės teigiamos įtakos šalies makroekonominiams 
rodikliams. Žinoma, poveikio mastas, vertinant absoliučiomis makroekonominių rodiklių reikšmėmis, 
nebūtų didelis dėl nedidelio įmonių skaičiaus, tačiau poveikis būtent šiai įmonių imčiai yra labai 
ženklus. Per metus po pirmųjų investicijų pritraukimo bendra įmonių apyvarta išaugo 42,9 proc., 
darbuotojų skaičius įmonėse padidėjo 11,7 proc., o bendras įmonių nuostolis sumažėjo 71 proc. Nors 
negalima visos šių pokyčių apimties priskirti rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų fondo poveikiui, 
tačiau, atsižvelgiant į tai, kad įmonės kreipėsi dėl finansavimo, matydamos šį kapitalą ir investuotojų 
dalyvavimą įmonių valdyme, kaip esminius tolesnio augimo veiksnius, didelė dalis įvykusių pokyčių 
priskirtina rizikos kapitalo ir Verslo angelų fondo poveikiui. Ženkliai didėjo įmonių apyvartos, tikėtina 
ir kuriama pridėtinė vertė. Taip pat išaugo bendras darbuotojų skaičius įmonėse, taigi ir užimtumas. 
Dalyje įmonių, esant sparčiam apyvartų augimui, darbuotojų skaičius mažėjo, kas rodo didėjantį įmonių 
veiklos efektyvumą ir produktyvumo didėjimą, vertinant šalies mastu. Teigiamą indėlį į produktyvumo 
didėjimą patvirtina ir mažėjantys įmonių nuostoliai. 
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Kreditų ir su kreditais susijusių priemonių poveikis 

37. Kreditų ir su kreditais susijusių priemonių poveikis, gerinant priėjimą prie finansavimo šaltinių, 
pasireiškė keliais aspektais. Į kreditų rinką buvo įlieta papildomų pinigų, kurie įmonėms buvo ypač 
sunkiai prieinami ekonominio sunkmečio laikotarpiu. Iki 2013 metų pabaigos ekonomiką pasiekusi 
finansų inžinerijos kreditų suma sudarė 831,4 mln. litų. Garantijų ir portfelinių garantijų priemonės 
sudarė galimybes pasiskolinti tiems SVV subjektams, kurie negautų finansavimo dėl užstato 
reikalavimų netenkinimo ar finansavimą gautų mažesne nei reikalinga apimtimi. Garantijos išduotos iki 
2013 m. pabaigos leido suteikti kreditų (įsk. lizingą) už beveik 1,2 mlrd. litų. Mažesni skolinimosi kaštai 
dėl palankesnių (vidutiniškai apie 1 proc. punktu) kreditų palūkanų normų ir taikomo dalinio palūkanų 
kompensavimo (iki 2013 m. pab. kompensuota 44,9 mln. litų palūkanų) taip pat padidino prieinamumą 
prie finansavimo. 

38. Atlikta finansų inžinerijos kreditų pasiskirstymo pagal ekonominės veiklos rūšis analizė parodė, kad 
kreditų priemonės buvo įgyvendinamos universaliu požiūriu, t. y. netaikant specifinių kriterijų, 
orientuotų į aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių įmonių rėmimą. Toks įgyvendinimo mechanizmas 
nulemtas siekio užtikrinti įmonių veiklos tęstinumą ekonominės recesijos metu. Sumažėjus vartojimui 
bei itin sumenkus prieinamumui prie finansinių išteklių, šio tipo priemonėmis daugiausiai pasinaudojo 
didmeninė ir mažmeninė prekyba (45,3 proc. kreditų). Nors gilios recesijos metu yra iš dalies 
pateisinama viešosios intervencijos lėšas nukreipti įmonių apyvartinių lėšų užtikrinimui, tačiau siekiant 
ilgalaikių ekonomikos tikslų reikėtų prioritetizuoti investicijų į gamybos veiksnius finansavimą. 

39. Didelę dalį išduodamų kreditų sudarė apyvartiniai kreditai, todėl finansų inžinerijos kreditų 
priemonės pirmiausia sudarė galimybes įmonėms užtikrinti veiklos tęstinumą ekonominio sunkmečio 
metu. Įmonės, gavusios kreditus pagal priemonę „Mažų kreditų teikimas – II etapas“, kurioje 80 proc. 
sudarė apyvartiniai kreditai, savo apyvartos augimo tempus padidino tik 1 procentiniu punktu daugiau 
lyginant su panašiomis rinkos įmonėmis. Tačiau šios priemonės tik investicinių kreditų poveikio 
vertinimas parodė 16 proc. punktų teigiamą poveikį apyvartai. Ženklų poveikio darbo vietų skaičiui ir 
užimtumui skirtumą tarp apyvartinių ir investicinių kreditų parodė ir poveikio darbuotojų skaičiui 
vertinimas (atitinkamai +4 ir +21 proc. punktai). 

40. Garantijos labiau nei subsidijų priemonės prisideda prie šalies ekonomikos jaunų verslų 
finansavimo. Šią išvadą pagrindžia tas faktas, kad iki 2012 m. pabaigos 16,9 proc. garantijų suteikta už 2 
metų ar trumpesnę veiklos patirtį turinčių SVV subjektų kreditus. Subsidijų priemonėse šių įmonių dalis 
sudaro tik 3,7 proc. Garantijų poveikis siejamas su kredito paskirtimi. Nustatytas ženklus investicinių 
kreditų poveikis apyvartai ir darbuotojų skaičiui ir neženklus apyvartinių kreditų poveikis. 

4.1. Kokios rėmimo formos ir priemonės atitinkamiems SVV sektoriams yra tinkamiausios vykdomos 
veiklos ir efektyviausios administracinių kaštų atžvilgiu? 

41. Siekiant palyginti investicijų turiniu ir forma (subsidijos ir finansų inžinerijos bei su ja susijusios 
priemonės) skirtingas priemones, taikytas kompleksinis efektyvumo kriterijus, apimantis pritrauktų 
privačių investicijų, efektyvumo kuriant poveikį ir administracinių sąnaudų dedamąsias. 
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42. Vykdomos veiklos ir administracinių kaštų atžvilgiu efektyvesnės nei subsidijos yra finansų 
inžinerijos ir su ja susijusios priemonės. Tai nulemia lėšų grįžtamumo veiksnys, o taip pat nustatytas 
ženklus teigiamas investicinių kreditų poveikis, pakankamas efektyvumas pritraukiant privačias bankų 
lėšas bei nedideli administraciniai kaštai. 

43. Apyvartiniai kreditai pasižymi gana mažu efektyvumu kuriant poveikį apyvartai, darbuotojų skaičiui 
ar pelningumui, tačiau dėl grįžtamumo veiksnio yra efektyvūs ilguoju laikotarpiu (daugkartinis mažas 
poveikis). Taip pat leidžia pritraukti privačias bankų lėšas bei pasižymi nedideliais administraciniais 
kaštais. 

44. Tarp subsidijų priemonių, poveikio požiūriu, ženkliai didesnis efektyvumas nustatytas priemonėje 
„Naujos galimybės“ nei priemonėje „Lyderis LT“. Mažų subsidijų priemonių administravimas pasižymi 
santykinai aukštesnėmis administracinėmis sąnaudomis, tačiau tai mažiau reikšmingas aspektas negu 
efektyvumas kuriant poveikį. 

45. Garantijų priemonėms priskirtinas didžiausias privačių lėšų pritraukimo efektyvumas. Efektyvumas 
poveikio požiūriu yra panašus kaip kreditų (priklausomai nuo kredito paskirties), o administraciniai 
kaštai maži. Administracinių kaštų įmonėms požiūriu, efektyvesnės yra portfelinės garantijos. 

46. Rizikos kapitalo fondų ir verslo angelų priemonių poveikis kontrafaktiniais metodais nebuvo 
vertintas. Visgi, tikėtina, kad identifikuoti reikšmingi apyvartos ir darbuotojų skaičiaus pokyčiai po 
investicijų pritraukimo didele dalimi priskirtini fondų poveikiui. Šiuo požiūriu priemonės labai 
efektyvios kuriant poveikį, pakankamai efektyvios pritraukiant privačias lėšas, o įmonių 
administraciniai kaštai yra santykinai nereikšmingi. 

47. Rekomendacijos dėl priemonių tinkamumo vykdomos veiklos atžvilgiu, apibendrintos ataskaitos 8 
skyriuje „Tinkamiausios rėmimo formos ir priemonės pagal įmonių ekonominę veiklos rūšį ir įmonės 
gyvavimo ciklą“. 

 



Vertinimo rekomendacijos 
 

Nr. Rekomendacija Rekomendacijos komentaras Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

 Subsidijos 

1. Įrangos įsigijimui ir atnaujinimui subsidijas teikti tik SVV 
subjektams ir tik tuo atveju, jeigu šios įrangos naudojimas 
atitinka Europos didelio poveikio technologijų strategiją 
arba įmonė veikia sumanios specializacijos kryptyse arba 
technologinis atnaujinimas / išplėtimas (jei įmonė 
nuosavomis lėšomis to negalėtų padaryti) būtinas eksporto 
tęstinumo užtikrinimui. 

Subsidija SVV subjektams galėtų būti 
teikiama, jeigu: 

a) Diegiama didelio poveikio 
technologija (DPT)124 arba 

b) Įmonės veikla atitinka prioritetines 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir 
inovacijų raidos (sumanios 
specializacijos) kryptis125. 

Kitais atvejais svarstytinas subsidijos 
teikimas tik tiems SVV subjektams, kurie 
didžiąją dalį produkcijos eksportuoja 
(siekiant minimizuoti konkurencijos 
iškraipymo neigiamą poveikį kitoms šalies 
įmonėms) ir technologinis atnaujinimas ar 
išplėtimas būtinas eksporto tęstinumo 

Ūkio ministerija 

LVPA 

Planuojant 
priemones ir 
paraiškų 
vertinimo metu 

                                                           

124 DPT diegimas grindžiamas Komisijos Komunikatu „Europos didelio poveikio technologijų strategija – ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo 
priemonė“/* COM/2012/0341 final. 

125 Patvirtinta 2013 m. spalio 14 d. LRV nutarimu Nr. 951 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos 

(sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“. 
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Nr. Rekomendacija Rekomendacijos komentaras Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

užtikrinimui, o įmonė nuosavomis lėšomis to 
negalėtų padaryti. 

Teikiant subsidijas technologinei plėtrai ir 
atnaujinimui giliau vertinti privačių lėšų 
išstūmimo efektą kiekvienos įmonės atveju 
(pavyzdžiui, pasitelkiant giluminio interviu 
su įmone metodą). 

2. Eksporto skatinimo ir elektroninių sprendimų diegimo 
veikloms subsidijas teikti tik tiems SVV subjektams, kurie 
dėl savo veiklos apimčių nėra pajėgūs savarankiškai 
įgyvendinti šių veiklų siekiama apimtimi. 

Pajėgumo įgyvendinti planuojamas 
investicijas be paramos lėšų įvertinimas turi 
būti atliekamas įmonės paraiškos vertinimo 
metu. Šį įvertinimą palengvintų finansinių 
kriterijų įvedimas. Pavyzdžiui, subsidija 
eksporto skatinimo ir elektroninių 
sprendimų veikloms būtų teikiama, jeigu 
metinės SVV subjekto pardavimo pajamos 
neviršija 15 mln. litų ar kitos nustatytos 
sumos. 

Ūkio ministerija 

LVPA 

Planuojant 
priemones ir 
paraiškų 
vertinimo metu 

3. Remti įmonių žmogiškųjų išteklių kompetencijų stiprinimą 
eksporto pradėjimo ir vystymo srityse. 

2007–2013 m. buvo stokojama intervencijų, 
kurios įmonėms padėtų spręsti ne tik 
eksporto inicijavimo ar pradžios iššūkius, 
susijusius su eksporto rinkos nustatymu ir 
kontaktų užmezgimu, bet ir padėtų stiprinti 
žmogiškuosius išteklius, kurių gebėjimai kol 
kas identifikuojami kaip viena iš kliūčių 

Ūkio ministerija Planuojant 
priemones 
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Nr. Rekomendacija Rekomendacijos komentaras Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

eksporto apimčių didėjimui. Dalį 
atsakomybės už žmogiškųjų išteklių plėtrą iš 
SADM perėmė Ūkio ministerija (žmogiškųjų 
išteklių konkurencingumo didinimo sritis) ir 
tai sudaro prielaidas įgyvendinti reikalingas 
žmogiškųjų išteklių priemones. 

4. Užtikrinti 2007–2013 metų laikotarpiu vystytų pramoninių 
teritorijų ir laisvųjų ekonominių zonų finansavimo 
tęstinumą, subsidijų forma remiant naujoms investicijoms 
Lietuvoje pritraukti reikalingos infrastruktūros išvystymą ir 
minkštąsias investuotojų pritraukimo priemones. 

Turėtų būti užtikrintas 2007–2013 metų 
programavimo laikotarpiu vystytų 
pramoninių teritorijų ir laisvųjų ekonominių 
zonų finansavimo tęstinumas, kad šios 
teritorijos ir zonos turėtų ne tik kokybiškai 
išvystytą infrastruktūrą, pritaikytą 
skirtingiems investuotojų poreikiams, tačiau 
ir profesionalias investuotojų pritraukimo 
minkštąsias priemones. 

Pagrindinis dėmesys turėtų būti sutelktas į 
naujų vietos verslų kūrimąsi ir tiesioginių 
užsienio investicijų pritraukimą, kad 
laisvosios ekonominės zonos nebūtų 
naudojamos esamų šalies verslų perkėlimui į 
laisvąją ekonominę zoną dėl palankesnio 
mokestinio režimo. 

Ūkio ministerija 

LVPA 

Planuojant 
priemones 
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Nr. Rekomendacija Rekomendacijos komentaras Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

5. Siekiant paskatinti eksportą per glaudesnį SVV subjektų 
bendradarbiavimą ir klasterizaciją, numatyti priemonę, 
kurioje būtų remiamos keleto įmonių bendros paraiškos 
vykdyti bendras veiklas pradedant ar vystant eksportą. 

 

Glaudesnis SVV subjektų bendradarbiavimas 
ir klasterizacija padėtų įmonėms įeiti į 
naujas eksporto rinkas dėl išplėstų 
gamybinių ir komercinių pajėgumų. 

Ūkio ministerija 

LVPA 

Planuojant 
priemones ir 
paraiškų 
vertinimo metu 

 Finansų inžinerija ir su ja susijusios priemonės 

6. Dalį finansų inžinerijos ir su ja susijusių priemonių 
(kreditus, garantijas, dalinį palūkanų kompensavimą) 
orientuoti į aukštą pridėtinę vertę kuriančias (arba žinioms 
imlias) įmones (įmonės, kurių pridėtinė vertė vienam 
darbuotojui yra didesnė už šalies vidurkį), šioms įmonėms 
numatant itin palankias finansų inžinerijos ir su ja susijusių 
priemonių sąlygas. 

 

Taikant finansų inžinerijos kreditus, 
garantijas ir dalinį palūkanų kompensavimą 
finansuoti aukštą pridėtinę vertę kuriančias 
(arba žinioms imlias) įmones, kurios 
pasižymi didesne kredito rizika ir bankai 
įprastomis sąlygomis jų nefinansuotų. Šioms 
įmonėms numatyti itin palankias finansų 
inžinerijos ir su ja susijusių priemonių 
sąlygas. 

Itin palankios finansų inžinerijos priemonių 
sąlygos turėtų būti taikomos ir eksporto 
potencialą turinčioms įmonėms. 

Šią grupę, kuriai teikiamos itin palankios 
finansų inžinerijos ir su ja susijusių 
priemonių sąlygos, galima susiaurinti iki 
įmonių, kurių veikla atitinka prioritetines 

Ūkio ministerija 

Invega 

Planuojant 
priemones ir 
atrenkant 
finansuojamas 
įmones 
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Nr. Rekomendacija Rekomendacijos komentaras Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų 
raidos (sumanios specializacijos) kryptis. 

Šiuo metu finansų inžinerijos kreditai buvo 
teikiami vidutiniškai apie 1 proc. punktu 
mažesnėmis palūkanomis nei įprastiniai 
kreditai rinkoje. Itin palankių sąlygų 
kreditais galėtų būti laikomi kreditai, kurių 
palūkanos 2 proc. punktais mažesnės už 
įprastinius rinkos kreditus. 

Teikiant garantijas nevengti prisiimti 
didesnę riziką ir didesnius nuostolius dėl 
didelį potencialą, bet tuo pačiu ir riziką, 
turinčių investicinių planų ir įmonių. Net ir 
išmokėjus garantijas, šis mechanizmas 
išlieka efektyvesnis negu subsidijos. 

7. Dalies kreditų, garantijų ir portfelinių garantijų teikimo 
sąlygas išlaikyti kaip 2007–2013 m. periode, kad 
finansavimą galėtų gauti įvairūs SVV subjektai (ne tik 
aukštos pridėtinės vertės ar kitos prioritetizuojamos 
įmonės). 

Efektyvumo pagal pritrauktų privačių lėšų 
apimtis vertinimas parodė, kad kreditų ir 
ypač garantijų taikymas yra kaštų požiūriu 
labai efektyvus mechanizmas, leidžiantis 
pagerinti priėjimą prie finansavimo šaltinių. 
Todėl dalis finansų inžinerijos priemonių 
turi būti skirta įvairiems SVV subjektams (ne 
tik aukštos pridėtinės vertės ar kitoms 

Ūkio ministerija 

Invega 

Planuojant 
priemones 



Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas. 
Galutinė ataskaita 

 

128 

 

Nr. Rekomendacija Rekomendacijos komentaras Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

prioritetizuojamoms įmonėms). 

8. Siekiant ilgalaikių ekonomikos tikslų, didesnis prioritetas 
finansų inžinerijos priemonėse turėtų būti skiriamas 
investiciniams kreditams, t. y. įmonių konkurencinių 
pranašumų stiprinimui, bet ne apyvartinių lėšų trūkumo 
sukeltų iššūkių sprendimui. 

Investicinių kreditų poveikio pranašumą 
prieš apyvartinius kreditus parodė atliktas 
kontrafaktinis poveikio vertinimas. 

Ūkio ministerija 

Invega 

Planuojant 
priemones ir 
atrenkant 
finansuojamas 
įmones 

9. Rizikos kapitalo ir verslo angelų priemonėms skirti ne 
mažesnes lėšų apimtis negu 2007–2013 m. periode. 
Atsižvelgiant į tai, kad įgyta patirtis tikėtina leis fondus 
suformuoti pačioje naujo periodo pradžioje, svarstytina 
galimybė didinti finansavimo apimtis. 

 

Šios priemonės prisideda prie technologijų ir 
inovacijų raidos, sudaro prielaidas atsirasti 
naujoms įmonėms ir sektoriams. Taip pat 
vertinime nustatytas reikšmingas teigiamas 
rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų fondo 
priemonių poveikis. 

Ūkio ministerija 

EIF 

Invega 

Planuojant 
priemones 

 Nefinansinės paramos priemonės 

10. Užtikrinti kokybiškų konsultacinių viešųjų paslaugų verslui 
teikimą, didesnį šių paslaugų žinomumą ir verslumo 
iniciatyvų įgyvendinimą. 

SVV subjektams svarbus prieinamumas prie 
kokybiškų konsultacinių paslaugų. Dalis 
vertinimų nefinansinę paramą verslui 

Ūkio ministerija Planuojant 
priemones ir 
priemonių 
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Nr. Rekomendacija Rekomendacijos komentaras Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

priskiria prie pačių efektyviausių paramos 
priemonių. Prie verslumo kultūros ugdymo 
ir naujų verslų atsiradimo prisidėtų įvairių 
verslumo iniciatyvų įgyvendinimas (pvz. 
iniciatyvos, skirtos moksleiviams). 

Taip pat atkreiptinas dėmesys į didesnį 
viešųjų paslaugų verslui viešinimą ir 
žinomumo SVV subjektų tarpe užtikrinimą. 

įgyvendinimo 
metu 

 Bendros rekomendacijos visoms paramos formoms 

11. Teikiant paramą verslo produktyvumo didinimui ir priėjimo 
prie finansavimo šaltinių gerinimui, remti tik SVV subjektus. 

Užsienio tyrimų duomenimis, abejojama, ar 
didelių įmonių rėmimas turi teigiamą poveikį 
ekonomikai. Teigiama, kad didelės įmonės 
įgyvendintų savo planus ir be paramos lėšų, 
todėl teikiama parama papildomo poveikio 
nesukuria. 

Ūkio ministerija Planuojant 
priemones 

12. Siekiant sudaryti galimybes įmonėms laiku pasirengti 
techninę dokumentaciją ir kitus laikui imlius dokumentus, iš 
anksto paskelbti planuojamų kvietimų datas ir reikalavimų 
įmonei, projektui, dokumentacijai informaciją (artimiausiam 
12 mėn. laikotarpiui). 

Pareiškėjai per paraiškų priėmimui 
nustatytą laiką ne visada spėja tinkamai 
parengti techninę dokumentaciją ir kitus 
laikui imlius dokumentus. Šią situaciją 
padėtų spręsti planuojamų kvietimų grafiko 
ir reikalavimų projektui ir paraiškos 
dokumentacijai išankstinis skelbimas. 

Ūkio ministerija Planuojant 
priemones 
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Priedas Nr. 1. Interviu respondentų sąrašas 
 

Data Institucija Atstovas Pareigos 

2013 11 21 Nordea Bank Finland Plc 
Lietuvos skyrius 

Ieva Riliškytė Verslo procesų ir produktų 
vadovė 

2013 11 25 AB Šiaulių bankas Edas Mirijauskas Kredito rizikos departamento 
direktorius 

2013 11 28 Verslo angelų fondas Arvydas Strumskis Fondo valdytojas 

2013 11 29 Europos investicinis fondas Jūratė Aželionytė Europos investicinio fondo 
atstovė 

2013 11 29 INVEGA Inga Beiliūnienė 

 

Projektų valdymo skyriaus 
vadovė 

Viktorija Jonušaitė Projektų vadovė 

2013 12 02 Lietuvos rizikos ir privataus 
kapitalo asociacija 

Plėtros kapitalo fondas 
LitCapital 

Šarūnas Šiugžda Asociacijos narys 

Fondo steigėjas, Vadovaujantis 
partneris 

2013 12 05  LR ūkio ministerija Rita Armonienė 

 

Europos Sąjungos paramos 
koordinavimo departamento 
direktorė 

Olga Celova Struktūrinės paramos politikos 
skyriaus vedėja 

Inga Miliauskienė Finansinių priemonių skyriaus 
vedėja 

Vaida Vislavičiūtė Vyriausioji specialistė 

2014 01 29 Lietuvos verslo paramos 
agentūra 

Darius Jakubauskas Projektų valdymo 
departamento Verslo projektų 
valdymo skyriaus vedėjas 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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Priedas Nr. 2. Ekonominių veiklų kategorijos 
 

Ekonominių veiklų 
kategorijos 

Sekcijos pagal EVRK 2 red. 

Pramonė 

 

B. KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS 

C. APDIRBAMOJI GAMYBA 

D. ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS 

E. VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR 
REGENERAVIMAS  

Paslaugos 

 

H. TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS 

I. APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA  
J. INFORMACIJA IR RYŠIAI 

K. FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA 

L. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS 

M. PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA 

N. ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA 

P. ŠVIETIMAS 

Q. ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS 

R. MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA  
 
S. KITA APTARNAVIMO VEIKLA 

Statyba 

 

F. STATYBA  

Prekyba 

 

G. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO 
PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS  

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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Priedas Nr. 3. Efektyvumo skaičiavimas pagal pritrauktų privačių lėšų 
apimtis 
 

Priemonė Iš projektų vykdytojų / 
bankų / fondų pritraukto 
privataus finansavimo 
koeficientas 

Skaičiavimo aprašymas 

Subsidijos: Koeficientas apskaičiuotas kaip 
santykis tarp projektų vykdytojų 
indėlio ir skirtos paramos (ES ir 
bendrojo finansavimo), naudojant 
iki 2013 m. pabaigos pasirašytų 
sutarčių duomenis. 

Lyderis LT 1,31 

E-verslas LT 1,01 

Procesas LT 1,00 

Naujos galimybės 0,60 

Invest Lt+ 3,45 

Invest LT 2 1,41 

Asistentas 1 0,43 

Asistentas 2 0,08 

Asistentas 3 0,00 

Invest LT (savivaldybių lėšos) 0,06 

Kreditai: Koeficientas apskaičiuotas kaip 
santykis tarp privačių bankų lėšų ir 
ES paramos lėšų skiriamų kreditui. 

Mažų kreditų teikimas – II etapas 0,00 

Atviras kreditų fondas 0,33 

Pasidalintos rizikos paskolos 1,00 

Garantijos:  

Garantijų fondas: Nominalus koeficientas 
apskaičiuotas kaip santykis tarp 
priemonei skirtų lėšų ir pritrauktų 
privačių lėšų, naudojant iki 2013 m. 
I ket. pab. išduotų garantijų 
duomenis. 
 
Realus koeficientas apskaičiuotas 
kaip santykis tarp išmokėtų 
garantijų ir pritrauktų privačių lėšų 
naudojant iki 2013 m. I ket. pab. 
išduotų garantijų duomenis. 

Nominalus koeficientas pagal fondo dydį 3,08 

Realus koeficientas pagal išmokėtas garantijas 52,85 

Portfelinės garantijos: Nominalus koeficientas 
apskaičiuotas kaip santykis tarp 
priemonei skirtų lėšų ir pritrauktų 
privačių lėšų, naudojant iki 2013 m. 
pab. išduotų garantijų duomenis. 
 
Realus koeficientas apskaičiuotas 
kaip santykis tarp išmokėtų 
garantijų (taikant individualių 
garantijų išmokėjimo koeficientą) ir 
pritrauktų privačių lėšų naudojant 
iki 2013 m. pab. išduotų garantijų 

Nominalus koeficientas pagal fondo dydį 5,54 

Realus koeficientas pagal išmokėtas garantijas 94,94 
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Priemonė Iš projektų vykdytojų / 
bankų / fondų pritraukto 
privataus finansavimo 
koeficientas 

Skaičiavimo aprašymas 

duomenis. 

Portfelinės garantijos lizingui: Nominalus koeficientas 
apskaičiuotas kaip santykis tarp 
priemonei skirtų lėšų ir pritrauktų 
privačių lėšų, naudojant iki 2013 m. 
pab. išduotų garantijų duomenis. 
 
Realus koeficientas apskaičiuotas 
kaip santykis tarp išmokėtų 
garantijų (taikant individualių 
garantijų išmokėjimo koeficientą) ir 
pritrauktų privačių lėšų, naudojant 
iki 2013 m. pab. išduotų garantijų 
duomenis. 

Nominalus koeficientas pagal fondo dydį 1,45 

Realus koeficientas pagal išmokėtas garantijas 100,44 

Dalinis palūkanų kompensavimas  

Rizikos kapitalas ir verslo angelai:  
Koeficientas apskaičiuotas kaip 
santykis tarp privačių fondų lėšų ir 
ES paramos lėšų skirtų fondui. 
 

Verslo angelų fondas I 1,11 

Rizikos kapitalo fondai: 

BaltCap 0,43 

LitCapital 0,44 

Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir rizikos kapitalo fondai: 

Practica Seed Fund 0,00 

Practica VC Fund 0,43 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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Priedas Nr. 4. Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam 
ir vidutiniam verslui vertinimo rezultatų pristatymo renginio protokolas 
 

 

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS POVEIKIO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI 
VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO RENGINIO PROTOKOLAS 

Laikas: 2014 m. kovo 17 d. 

Vieta: LR ūkio ministerijos 212 salė, Gedimino pr. 38, Vilnius 

 

Renginyje dalyvavo LR Prezidento kanceliarijos, LR Vyriausybės kanceliarijos, LR finansų ministerijos, 
LR ūkio ministerijos, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR kultūros ministerijos, Smulkiojo ir 
vidutinio verslo tarybos, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, 
bankų, asocijuotų verslo struktūrų, įmonių ir kitų institucijų atstovai. 

 

Renginys vyko pagal šią darbotvarkę: 

13.10 – 13.40 Dalyvių registracija, pasitikimo kava; 

13.40 – 13.50 Sveikinimo žodis (Rita Armonienė, LR ūkio ministerija); 

13.50 – 14.05 Vertinimo metodika ir vertinimo rezultatai (Jonas Jatkauskas, BGI Consulting); 

14.05 – 14.30 Ar parama atitiko smulkiojo ir vidutinio verslo poreikius? (Inga Bartkevičiūtė, 
BGI Consulting); 

14.30 – 15.00 Paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui poveikis: kontrafaktinio poveikio 
vertinimo rezultatai (Tomas Mačiekus, BGI Consulting); 

15.00 – 15.20 Kavos pertrauka; 

15.20 – 16.10 Finansų inžinerijos priemonių poveikis. Subsidijų ir finansų inžinerijos 
priemonių efektyvumo palyginimas. Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui 
2014–2020 metais: vertinimo rekomendacijos (Edvinas Bulevičius, BGI 
Consulting); 

16.10 – 16.40 Klausimai, diskusijos. 
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Renginio metu pateikti klausimai ir vykusi diskusija: 

Pristačius vertinimo rezultatus pagal aukščiau pateikiamą darbotvarkę, vertintojams buvo užduoti 
klausimai ir vyko diskusija. 

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) Projektų valdymo departamento direktoriaus 
pavaduotojas Ignas Paukštys pasiteiravo, ar sudarant tiriamąsias ir kontrolines įmonių grupes ir 
siekiant įvertinti konkrečios intervencijos poveikį, buvo atsižvelgta, kad įmonės nebūtų gavusios kitos 
paramos. 

BGI Consulting atstovas Tomas Mačiekus atsakė, kad tokia analizė buvo atlikta ir kitų priemonių 
finansavimą gavusias įmones buvo siekiama eliminuoti. Visgi dėl mažo paramos gavėjų skaičiaus kai 
kuriais atvejais į tiriamąją grupę teko įtraukti ir kitų priemonių finansavimą gavusias įmones, tačiau 
esminės įtakos rezultatams tai neturi. 

LVPA Projektų valdymo departamento direktoriaus pavaduotojas Ignas Paukštys paklausė, ar nebūtų 
tikslinga sukurtas / išlaikytas darbo vietas skaičiuoti ne santykiniu, o absoliučiu dydžiu, juk darbo 
vietos kaina buvo skaičiuota absoliučiu dydžiu. 

BGI Consulting atstovas Tomas Mačiekus atsakė, kad ir vienas, ir kitas būdas turi savo pranašumų ir 
trūkumų, o šiuo atveju santykinis dydis geriau atspindi situaciją, o skaičiuojant darbo vietos kainą, 
žinoma, buvo remiamasi absoliučiu sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičiumi. 

LR finansų ministerijos Vertinimo skyriaus vedėja Danutė Burakienė paklausė, ar vertinimo metu buvo 
analizuotas ilgalaikis investicijų poveikis smulkiajam ir vidutiniam verslui (toliau – SVV), ir ką reiškia 
trumpas ir vidutinis laikotarpis. 

BGI Consulting atstovas Tomas Mačiekus atsakė, kad kontrafaktiniai metodai remiasi faktiniais 
duomenimis, o paskutinieji stebėjimo metai yra 2012 metai, todėl analizė apima trumpą ir vidutinį 
laikotarpį. Trumpalaikis poveikis atspindi projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpį, o vidutinis – 
laikotarpį iki 2012 metų pabaigos. Apie poveikį ilguoju laikotarpiu galima daryti tik įžvalgas, darant 
prielaidą, kad vidutiniu laikotarpiu pasireiškęs tokių priemonių kaip „Lyderis LT“ poveikis išliks ir 
ilguoju laikotarpiu, kadangi įmonės ir toliau naudosis įsigyta įranga. 

Žaislų ir suvenyrų asociacijos atstovas Aldas Kikutis paklausė, kodėl, vertintojų nuomone, eksportas 
labiau turėtų būti skatinamas per asocijuotas struktūras, o ne pavieniui. Anot atstovo, tokios priemonės 
kaip „Naujos galimybės“ yra efektyvesnės, kadangi parama yra suteikiama tiesiogiai, nėra kitų grandžių, 
be to, parodose asocijuotų struktūrų naudojami bendri stendai mažiau tinkami. 

BGI Consulting atstovė Inga Bartkevičiūtė nurodė, kad vertintojai nekvestionuoja konkrečių priemonių 
naudos, tačiau kelia klausimą, kokios priemonės galėtų būti tinkamesnės efektyviai panaudojant ribotas 
viešąsias lėšas. Pagal tokias subsidijų priemones kaip „Naujos galimybės“, paramą gavo daugiausia 
stiprios įmonės, todėl svarstytina, ar šioms įmonėms ta parama tokia reikšminga ir ar jos nebūtų 
įgyvendinusios tų veiklų ir nuosavomis lėšomis. Juolab, kad nemaža dalis įmonių, gavusių paramą pagal 
priemonę „Naujos galimybės“, pagal šią priemonę įgyvendino ne vieną projektą (iš viso pasirašytos 823 
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projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal kurias paramą gavo 451 įmonė), kas taip pat 
demonstruoja šių įmonių administracinius pajėgumus. 

Asocijuotos struktūros turi potencialo pritraukti ir silpnesnes įmones, kurios savarankiškai nėra 
pajėgios pateikti paraiškos ir įgyvendinti projektų. Taip pat asocijuotos struktūros ar kitos įmones 
vienijančios, joms pagalbą teikiančios organizacijos, besispecializuojančios konkrečiose srityse, turi 
potencialą pasiūlyti įvairesnes, aukštesnės kokybės konsultacines paslaugas negu dažnu atveju pajėgtų 
savarankiškai įsigyti kiekviena santykinai silpnesnė įmonė atskirai. Turint omenyje ribotas viešąsias 
lėšas svarstytina, ar neverta didesnės jų dalies nukreipti tokioms veikloms, kurios vien privačiais 
ištekliais nebus įgyvendintos ir paremti šiuo metu silpnesnius, tačiau akivaizdų eksporto potencialą 
turinčius SVV subjektus. 

LR ūkio ministerijos ES paramos koordinavimo departamento direktorė Rita Armonienė paklausė, ar 
vertinimo metu buvo nustatyta, kad priemonė „Asistentas-1“ pritraukė silpnesnes rinkos įmones. 

BGI Consulting atstovė Inga Bartkevičiūtė atsakė, kad tai nebuvo tinkamumo vertinimo dalies tikslas, 
todėl vertintojai priemonių ir jas įgyvendinančių subjektų tinkamumą analizavo remdamiesi bendruoju 
požiūriu, konkrečius skaičius, pavyzdžiui priemonėse dalyvavusių įmonių skaičių, pateikdami tik 
iliustraciniais tikslais. 

VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ atstovė Jurgita Lukaševičienė paklausė, ar 
buvo analizuotas investicijų poveikis pagal įmonės dydį, ir kodėl poveikis pelningumui nebuvo 
nustatytas. 

BGI Consulting atstovas Tomas Mačiekus atsakė, kad poveikis pagal įmonės dydį nebuvo analizuotas, 
kadangi pernelyg mažas buvo kitų priemonių finansavimo negavusių paramos gavėjų skaičius. 
Intervencijų poveikis pelningumui buvo nereikšmingas, o tai galima aiškinti dideliais pelningumo 
svyravimais. 

UAB „Panoden“ direktorius Aleksas Varna teigė, kad įgyvendintos priemonės buvo tarsi paruošiamasis 
periodas eksportui – ištiriama rinka, vystomi įgūdžiai, tačiau vėlesniuose etapuose kyla technologinių 
iššūkių, todėl svarbios investicijos į infrastruktūrą per tokias priemones kaip „Lyderis LT“. Be to, svarbu 
akcentuoti ir regioninę dimensiją, pavyzdžiui, įmonėms iš regionų paraiškų vertinimo metu suteikiant 
skirtingus balus tam, kad būtų sudarytos galimybės vykdyti plėtrą regionuose. Rizikos kapitalo 
investicijos pirmiausia nukreipiamos į IT sritį, kadangi joje užtikrinama didesnė grąža, tačiau 
pamirštama apdirbamoji pramonė. Turint omenyje, kad įmonių daugumą sudaro smulkios įmonės, 
klasterizacija galėtų būti viena iš galimybių vykdyti ir plėsti eksportą. 

BGI Consulting atstovas Jonas Jatkauskas nurodė, kad įžvalgos yra vertingos ir jos bus įtrauktos į 
protokolą. 

LR finansų ministerijos ES struktūrinės paramos valdymo departamento direktoriaus pavaduotoja Rūta 
Dapkutė-Stankevičienė akcentavo, kad naujo programavimo periodo pradžia yra puiki galimybė 
formuoti priemones verslui kitu požiūriu. Keliamas klausimas, jei finansų inžinerijos priemonių 
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poveikis didesnis, galbūt tikslinga subsidines priemones keisti į finansų inžinerijos arba tikslinga jas 
derinti ir kokios būtų galimybės tai padaryti, kad įmonių poreikiai būtų patenkinti. 

BGI Consulting atstovas Edvinas Bulevičius atsakė, kad analizės pagrindas buvo dabartinio periodo 
priemonės. Atlikta analizė parodė gerą finansų inžinerijos priemonių efektyvumą ir 2014–2020 metais 
šioms priemonėms turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys. Tačiau išlieka atvejų, kada pagrįsta taikyti 
subsidijas. Vertintojai rekomendacijose nurodė tam tikras sąlygas šių subsidijų taikymui. Dėl priemonių 
derinimo tarpusavyje, pažymėta, kad papildomų administracinių derinimo veiksmų poreikis nebuvo 
nustatytas. Tačiau tas suderinamumas įvyksta natūraliai, kai įmonė gali pasinaudoti tiek finansų 
inžinerijos priemonėmis, tiek subsidijų priemonėmis. 

LR ūkio ministerijos ES paramos koordinavimo departamento direktorė Rita Armonienė referuodama 
vertinimo rekomendacijas pridūrė, kad 2014–2020 metais priemonės verslui bus nukreiptos tik į SVV. 

 


