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Naudojamos santrumpos
BJR

Baltijos jūros regionas

BVP

Bendrasis vidaus produktas

EAVP

2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa

EK

Europos Komisija

ERDF

Europos regioninės plėtros fondas

ES

Europos Sąjunga

ES SF

Europos Sąjungos struktūriniai fondai

ESF

Europos socialinis fondas

EŽKI

Europos žmogiškojo kapitalo indeksas

LR

Lietuvos Respublika

LR ŠMM

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

LR ŪM

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

MGV

Mokymasis visą gyvenimą

MTEP

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

MTEPI

MTEP ir inovacijos

MTTP

Moksliniai tyrimai ir tiriamoji plėtra

PFSA

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

SADM

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

SFMIS

Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros
sistema

SSVP

2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Strategija

Nacionalinė bendroji strategija: Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti,
patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K(2007)1808

ŠAC

Švietimo aprūpinimo centras

TMO

Tarptautinė migracijos organizacija

VP

Veiksmų programa (-os)

VPVI

Viešosios politikos ir vadybos institutas

VŠS

Valstybinė švietimo strategija

ŽIPVP

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

ŽK

Žmogiškasis kapitalas
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Įvadas
Remiantis 2014 m. birželio 11 d. sutartimi Nr. 14P-39 dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio
žmogiškųjų išteklių plėtrai vertinimo paslaugų bei įvadinėje ataskaitoje paslaugų suteikimo numatytu laiko
grafiku, teikiama galutinė vertinimo ataskaita.
Galutinė vertinimo ataskaita parengta atsižvelgiant į vertinimo techninės specifikacijos reikalavimus ir
apima analizę pagal visus vertinimo klausimus. Ataskaitoje pateikiami kitų ES valstybių narių ES struktūrinės
paramos panaudojimo žmogiškųjų išteklių plėtros srityje praktikos pavyzdžiai.
Rengiant galutinę vertinimo ataskaitą buvo atlikta pirminių ir antrinių šaltinių analizė, kitų Lietuvoje ir ES
atliktų susijusių vertinimų meta analizė, surinkti bei išanalizuoti reikalingi statistikos, stebėsenos ir kiti
pirminių ir antrinių šaltinių duomenys. Atliekant vertinimo veiklas pagal atskirus vertinimo kriterijus buvo
pasitelktas ekonometrinis modeliavimas HERLIT modeliu, atlikti interviu su tarpinėmis institucijomis,
projektų vykdytojais ir projektų naudos gavėjais (tikslinėmis grupėmis), elektroninės apklausos bei atskiri
paklausimai raštu bei telefonu, reikalingi duomenims surinkti ir patikslinti, investicijų į žmogiškuosius
išteklius tipologizavimas pagal žmogiškojo kapitalo kaupimo kategorijas bei kitais vertinimui reikšmingais
pjūviais. Taip pat, analizuojant klausimus, susijusius su švietimo sritimi, kuri yra mažiausiai nagrinėta
ankstesniuose vertinimuose, buvo taikytas fokus grupių metodas. Pastarasis leido atlikti išsamias atvejo
studijas, padėjusias įgyvendinti teorija grįstą poveikio vertinimą.
Vertinimas skirstomas į aštuonis pagrindinius skyrius, kuriuose pateiktas vertinimo pagrindas, ES SF
investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą analizė pagal bendruosius požymius ir žmogiškojo kapitalo
kategorijas, makroekonominių pokyčių 2007 – 2013 metų periodu apžvalga, ES SF lėšų poveikio šiuos
pokyčius atspindintiems rodikliams vertinimas HERLIT modeliu, taip pat atskirų tematinių sričių – švietimo,
MTEPI, darbo rinkos, viešojo sektoriaus analizė pagal tinkamumo (įskaitant suderinamumo), pakankamumo,
rezultatyvumo, poveikio (vertinamas intervencijų poveikis atskirų konteksto rodiklių, numatytų
Nacionalinėje bendrojoje strategijoje1 (toliau – Strategija), raidai), pakankamumo, tvarumo ir horizontalių
vertinimo klausimų (pastarųjų pagrindu atlikta analizė nėra pateikiama viename skyriuje, o yra
inkorporuota į kitus vertinimo skyrius) kriterijus.
Galutinėje vertinimo ataskaitoje visi vertinimo klausimai pateikiami vienoje lentelėje, esančioje pirmajame
skyriuje „Vertinimo pagrindas“.
Rengiant galutinę ataskaitą, remiantis užsakovo bei suinteresuotų pusių pateiktais siūlymais, atlikta tam
tikrų vertinimo dalių meta analizė ir teksto sintezė. Išplėstinė šių dalių analizė perkelta į priedus, žymimus
didžiosiomis raidėmis (ataskaitos dokumento priedai žymimi skaičiais). Šie papildantieji priedai nėra
pateikiami kartu su ataskaita, tačiau yra perduoti LR finansų ministerijai ir, esant poreikiui, bus pateikti
atskiru prašymu.
Išvadų dalyje pateikiamas vertinimo pagal konkrečius vertinimo kriterijus rezultatų apibendrinimas bei
rezultatų sąsajos su vertinimo klausimais. Tokiu būdu bus užtikrintas aiškus ir paprastas vertinimo rezultatų
komunikavimas vadovaujančiai ir tarpinėms institucijoms bei kitoms suinteresuotosioms pusėms2.
Atsižvelgiant į šias išvadas, pateikiamas rekomendacijų sąrašas.

1

Nacionalinė bendroji strategija: Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija
konvergencijos tikslui įgyvendinti, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K(2007)1808
2 Lietuvos savivaldybių asociacijai, Lietuvos verslo paramos agentūrai, Lietuvos profesinių Sąjungų konfederacijai, Europos socialinio
fondo agentūrai, asociacijai „Infobalt“, Centrinei projektų valdymo agentūrai
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1. Vertinimo pagrindas
1.1.

Vertinimo tikslai, uždaviniai ir klausimai

ES struktūrinės paramos poveikio žmogiškųjų išteklių plėtrai vertinimo tikslas, suformuotas vertinimo
techninėje užduotyje ir keliamas vertintojų komandos – nustatyti ES struktūrinės paramos poveikį
žmogiškųjų išteklių plėtrai siekiant atsiskaityti už Strategijoje numatytų tikslų pasiekimą.
Norėdami pasiekti šį tikslą, vertintojai įsipareigojo išpildyti tokius uždavinius:




Įvertinti veiksmų programų prioritetų (priemonių), prisidedančių prie Strategijoje nubrėžtos
pirmosios prioritetinės krypties „Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“ uždavinių
įgyvendinimo, tinkamumą, pakankamumą ir suderinamumą.
Įvertinti veiksmų programų prioritetų (priemonių), prisidedančių prie žmogiškųjų išteklių plėtros,
rezultatyvumą, efektyvumą, poveikį ir tvarumą.

Šie uždaviniai vertinimo techninėje užduotyje detalizuojami vertinimo klausimais, dėl kurių užtikrintas
tikslus ir detalus uždavinių įgyvendinimas. Vertinimo uždaviniai ir juos atitinkantys vertinimo klausimai
pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Vertinimo uždaviniai ir juos atitinkantys vertinimo klausimai
Vertinimo uždaviniai
9.1.
Įvertinti
veiksmų
programų
prioritetų
(priemonių),
prisidedančių
prie
žmogiškųjų
išteklių
plėtros,
tinkamumą,
pakankamumą,
suderinamumą:

9.2.
Įvertinti
veiksmų
prioritetų
(priemonių),
prisidedančių prie žmogiškųjų

Vertinimo klausimai
9.1.1. Kaip keitėsi Lietuvos socialinė – ekonominė situacija ir makroekonominiai /
konteksto rodikliai žmogiškųjų išteklių plėtros srityje? Palyginti šių rodiklių dinamiką
Lietuvoje, ES valstybėse ir Baltijos jūros regiono šalyse.
9.1.2. Kokie yra ES reglamentų ir nacionalinių strateginių dokumentų reikalavimai
2007–2013 m. laikotarpiu dėl žmogiškųjų išteklių plėtros? Kokie buvo
pokyčiai strateginiuose dokumentuose? Kokį poveikį jie turėjo intervencijų
paskirstymui?
9.1.3. Kurie veiksmų programų prioritetai (priemonės)
tiesiogiai ir netiesiogiai prisidėjo prie Strategijoje numatytų žmogiškųjų išteklių
plėtros uždavinių įgyvendinimo?
9.1.4. Aprašyti veiksmų programų prioritetų (priemonių), tiesiogiai ir netiesiogiai
prisidedančių prie
Strategijoje numatytų žmogiškųjų išteklių plėtros uždavinių įgyvendinimo,
intervencijų logiką.
9.1.5. Ar pasirinktos tinkamos tiesioginės ir netiesioginės priemonės ir jų
įgyvendinimo būdai produktyvių žmogiškųjų išteklių plėtrai įgyvendinti? Išnagrinėti
intervencijų tęstinį tinkamumą veiksmų programų įgyvendinimo laikotarpiu.
9.1.6. Išnagrinėti intervencijų, prisidedančių prie Strategijoje numatytų žmogiškųjų
išteklių plėtros uždavinių įgyvendinimo, pakankamumą: nustatyti šių intervencijų
mastą ir struktūrą (lėšų sumą iš viso; pagal Strategijoje keliamus uždavinius; pagal
priemones ir pagal jas įgyvendinamų projektų skaičių, pareiškėjo tipą, projekto
dydį);
9.1.7. Ar pakankamai Lietuvoje išnaudojamos ES struktūrinės paramos teikiamos
galimybės sprendžiant žmogiškųjų išteklių plėtros problemas? Kokia yra kitų ES
valstybių narių praktika (panagrinėti ne mažiau kaip trijų senųjų ir trijų naujųjų ES
šalių – narių patirtį)?
9.1.8. Išnagrinėti intervencijų, prisidedančių prie Strategijoje numatytų žmogiškųjų
išteklių plėtros uždavinių įgyvendinimo, tarpusavio suderinamumą keičiantis
socialinėms – ekonominėms sąlygoms ir teisės aktams.
9.2.1. Koks Veiksmų programose numatytų rodiklių (produkto ir rezultato), susijusių
su Strategijoje numatytų žmogiškųjų išteklių plėtros uždavinių įgyvendinimu,
pasiekimas (rezultatyvumas)?
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išteklių
plėtros,
rezultatyvumą, efektyvumą,
poveikį ir tvarumą:

9.2.2. Ar pasiekti Strategijoje numatytos žmogiškųjų išteklių plėtros ir šios
prioritetinės krypties veiksmų programose planuoti tikslai ir uždaviniai?
9.2.3. Kokį poveikį Strategijoje ir veiksmų programose numatytų strateginių
konteksto rodiklių pasiekimui turėjo veiksmų programų intervencijos,
prisidedančios prie Strategijoje numatytų žmogiškųjų išteklių plėtros?
9.2.4. Kurie veiksmų programų prioritetai ir priemonės labiausiai prisidėjo prie
žmogiškųjų išteklių plėtros? Geros praktikos pavyzdžiai.
9.2.5. Ar veiksmų programų rezultatai ir poveikis atitinka tikslinių grupių poreikius ir
interesus?
9.2.6. Kokius Strategijoje ir veiksmų programose nenumatytus pokyčius lėmė
žmogiškųjų išteklių plėtrai skirtos intervencijos?
9.2.7. Išnagrinėti rezultatų ir poveikio tvarumą.
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal vertinimo techninę specifikaciją.

1.2.

Vertinimo teorinis pagrindas ir naudojami metodai

Žmogiškojo kapitalo teorija
Atliekamas vertinimas remiasi žmogiškojo kapitalo teorija, kuri leidžia iki šiol vartotą žmogiškųjų išteklių
sąvoką papildyti žmogiškojo kapitalo kategorija. Žmogiškasis kapitalas turėtų būti suprantamas plačiau negu
žmogiškieji ištekliai. Mokslinėje literatūroje „ištekliai“, t. y. ir žmogiškieji ištekliai, suprantami kaip kažkas, ką
galima naudoti tiesiogiai, žmogiškųjų išteklių skaičiavimas prilygsta galinčių dirbti asmenų skaičiavimui. Tuo
tarpu kapitalas, t. y. ir žmogiškasis kapitalas, yra ne tai, ką kažkas daro, bet ką turi. Kaip ir fizinis kapitalas,
žmogiškasis kapitalas (žinios) gali būti įgytas (mokantis), išsaugotas (per tęstinį mokymąsi) ir panaudotas.
Skirtingai nuo daugelio kitų kapitalo rūšių, žmogiškasis kapitalas negali būti atskirtas nuo jo turėtojo, o šio
kapitalo vertė yra tokia, kiek asmuo sugeba jį panaudoti3. Ekonomiškai išsivysčiusių valstybių kontekste, kai
potencialūs žmogiškieji ištekliai jau veikia ir jų skaičius yra praktiškai nekintantis ar net mažėjantis,
žmogiškasis kapitalas įgyja ypatingą svarbą, nes tik jo plėtra ir kokybės gerinimas gali užtikrinti tolesnį
ekonominį augimą.
Siekiant nustatyti bendrąjį investicijų poveikį žmogiškojo kapitalo plėtrai, vertinamas lėšų paskirstymas
pagal žmogiškojo kapitalo kaupimo ir naudojimo etapus (mokymasis, naudojimas, veiksmingumas),
vertinamos lėšų pasiskirstymo proporcijos, investicijos į žmogiškojo kapitalo kaupimo ir naudojimo etapus
siejamos su paramos tikslinėmis grupėmis, naudos gavėjo sektoriais ir kt.
Kaitos teorija
Remiantis EK siūloma metodologija, vertinant intervencijų poveikį4 taikomas teorija grįstas poveikio
vertinimas keliant klausimą, kokių konkrečių veiksmų turėtų būti imtasi siekiant pageidaujamų pokyčių.
Kaitos teorijos tikslas yra nustatyti priežastinius ryšius tarp skirtingų veiksnių / intervencijų ir tikslo, kurio
siekiama. Vertinime, remiantis kaitos teorija, analizuojamas poveikis konteksto rodikliui „Ankstyvasis
pasitraukimas iš švietimo sistemos“. Remiantis teorinėje literatūroje aprašytais priežastiniais ryšiais tarp
veiksnių, lemiančių ankstyvąjį pasitraukimą iš švietimo sistemos, priemonių, skirtų šiems veiksniams šalinti
ir laukiamo rezultato – sumažėjusio ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygio, suformuojamas
teoriškai idealus intervencijos logikos modelis – kaitos teorija – ir vertinama, kiek reali intervencija atitiko
idealųjį modelį.

3

Bouchard, P. (2009). Human Capital Theory: Intersecting Education and Economic Theories.
Evalsed vadovas, “Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Regional Development Fund and Cohesion
Fund: Concepts and Recommendations (2011 November)” ir kt.
4
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Makroekonominis modeliavimas HERLIT modelio pagalba
Strategijoje ir veiksmų programose numatytų, makroekonominį pobūdį turinčių rodiklių poveikio vertinimui
pasitelkta Lietuvos kontekstui pritaikyta HERMIN modelio atmaina – HERLIT modelis. Makroekonometrinio
modeliavimo sistema HERMIN yra sukurta sanglaudos politikos vidutinės ir ilgo laikotarpio trukmės
poveikiui analizuoti ir vertinti. HERMIN modelio vidinė struktūra yra sudaryta iš trijų pagrindinių dalių:
pasiūlos dalies, absorbcijos dalies ir pajamų paskirstymo dalies. Modelis veikia kaip integruota lygčių
sistema, kurioje egzistuoja tarpusavio ryšiai tarp visų komponentų. Šie modeliai naudojami Europos
Komisijos ir Europos Parlamento užsakymu atliekamuose vertinimuose. Paslaugų teikėjas BGI Consulting,
bendradarbiaudamas su HERMIN modeliavimo sistemos kūrėju dr. John Bradley, panaudodamas atskiras
HERMIN modelio versijas, modifikavo jį pritaikydamas Lietuvos kontekstui. Lietuvos kontekstui pritaikytas,
šiame vertinime naudojamas modelis vadinamas HERLIT modeliu. Poveikio žmogiškųjų išteklių plėtrai
vertinimui skirti modeliavimo rezultatai parodė, kokį poveikį veiksmų programų intervencijos į žmogiškųjų
išteklių plėtrą turi užimtumo ir nedarbo lygiui, užimtųjų skaičiui, darbuotojų našumui, darbo užmokesčio
lygiui, namų ūkių vartojimui, bendrajam vidaus produktui ir kitiems su žmogiškųjų išteklių plėtra susijusiems
rodikliams.
Analizė pagal specifinius tipus ir požymius
Vertinimo metu žmogiškojo kapitalo kaupimo ir panaudojimo etapų analitiniai pjūviai derinami su kitais
pjūviais, kurie parodo intervencijų mastą apskritai ir investicijų įvairovę pagal tematines sritis, tikslines
grupes, investicijų tipą ir pan. Detali visų analizės pjūvių išklotinė pateikta 2 lentelėje. Vertinimo tikslais
Paslaugų teikėjas parengė ir panaudojo duomenų bazę, apimančią visas į vertinimo imtį įtrauktas veiksmų
programų (ŽIP VP, SS VP, EA VP) priemones. Duomenų pagal numatytas kategorijas surinkimas ir
patalpinimas į duomenų bazę atliktas paslaugų teikėjo ekspertų, naudojant ekspertines žinias, analizuojant
konkrečių priemonių projektus, įtraukiant SFMIS kaupiamus duomenis.
2 lentelė. Į vertinimą įtrauktų VP priemonių bendrosios analizės pjūviai
Nr.
1

Analizės sritys
Žmogiškojo kapitalo kategorija

2

Naudos gavėjo sektorius

3

Tikslinė grupė (fiziniai asmenys),
dalyvaujanti intervencijoje

4

Vidutinė mokymosi trukmė
(vieno kurso) (jeigu finansuojami
mokymai)

5

Investicijų tipas

Tipai pagal analizės sritis
Mokymasis
Naudojimas darbo vietoje / pasirengimas praktiniam žinių naudojimui
Produktyvumas
Formalusis švietimas (iki aukštojo mokslo)
Neformalusis švietimas (formalųjį švietimą iki aukštojo mokslo
papildantis švietimas)
Aukštasis mokslas
Privatusis sektorius
Viešasis sektorius
Nevyriausybinis (trečiasis) sektorius
Mokiniai
Studentai
Dirbantieji
Bedarbiai
Socialinės atskirties grupės (išskyrus bedarbius)
Viena diena ir trumpesni
Savaitė ir trumpesni
Savaitė ir ilgesni
Minkštos veiklos (pvz. mokymai, konsultacijos, metodikų rengimas,
MTEP veiklos ir pan.)
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6

Tikslinės grupės veiklos vieta

7

Intervencijos poveikio darbo
rinkoje pasireiškimo momentas

8
9
10

Produkto rodikliai
Rezultato rodikliai
Vidutinis priemonės
dydis (Lt)

projekto

Infrastruktūra / įranga
Miestas
Kaimas
Iškart po intervencijos (projektų lėšas pripažinus deklaruotinomis
Europos Komisijai)
Vidutiniu periodu (3–5 metai po projektų lėšų pripažinimo
deklaruotinomis Europos Komisijai)
Ilguoju periodu (6 ir daugiau metų po projektų lėšų pripažinimo
deklaruotinomis Europos Komisijai)
Sąrašas pagal VP ir SFMIS
Sąrašas pagal VP ir SFMIS
Skaičiuojama pagal SFMIS duomenis

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting

Skirstymas į sritis ir tipus pagrįstas vertinime taikomomis teorinėmis nuostatomis ir techninės užduoties
reikalavimais.
Kiti vertinime taikomi tyrimo metodai
Atliekant vertinimo veiklas taip pat taikyti šie vertinumo ir socialinių tyrimų metodai: mokslinės literatūros
ir antrinių šaltinių analizė; statistikos duomenų analizė; užsienio šalių patirties analizė; duomenų
grupavimas ir tipologizavimas; intervencijų logikos analizė; kokybiniai pagilinti ekspertų interviu; atvejo
(gerosios praktikos) studija; fokusuota grupinė diskusija.
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2. ES SF 2007–2013 m. investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą identifikavimas
ES 2007–2013 m. struktūrinių fondų investicijų į žmogiškuosius išteklius analizei atrinktos 63 priemonės
(toliau tekste pateikiama 62 priemonių analizė, nes viena iš atrinktų priemonių nebuvo įgyvendinta, detali
visų analizuojamų priemonių lentelė pateikiama 1 priede, šių priemonių sąsajos su veiksmų programų
prioritetais pateikiama 2 priede, apimančios intervencijas į žmogiškųjų išteklių mokymą ir darbo priemonių
(minkštųjų ir infrastruktūrinių) kūrimą ar gerinimą. Už analizei atrinktų priemonių įgyvendinimą buvo
atsakingos 4 institucijos: LR Švietimo ir mokslo ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR
Ūkio ministerija, LR Vidaus reikalų ministerija. Šiame skyriuje pateikiama investicijų analizė pagal
bendruosius pjūvius, t. y. metus, lėšų šaltinį, veiksmų programų prioritetus, vertinime naudojamas
žmogiškųjų išteklių sritis, projektų lygmens požymius. Taip pat investicijos į žmogiškuosius išteklius
apžvelgiamos remiantis žmogiškojo kapitalo teorija, t. y. skirstant investicijas pagal žmogiškojo kapitalo
mokymo, žmogiškojo kapitalo panaudojimo ir veiksmingumo dimensijas ir atkleidžiant investicijų pobūdį
pagal papildomus tipus.

2.1.

Investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą analizė pagal bendruosius požymius

Faktinės veiksmų programų investicijos į žmogiškuosius išteklius 2014 m. I pusmečio pabaigoje sudarė 4,45
mlrd. Lt (arba 1,29 mlrd. Eur)5, o iki veiksmų programų įgyvendinimo pabaigos turėtų pasiekti 6,05 mlrd. Lt
(arba 1,75 mlrd. Eur) (1 paveikslas). Iki 2014 m. I pusmečio pabaigos buvo išmokėta 73,4 proc. numatytų
lėšų.
1.200

mln. Lt
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2009

2010

2011
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Nacionalinės viešosios
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25
2014 I

113
98

115
147

2014P

2015P
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1 paveikslas. Investicijų į žmogiškuosius išteklius pasiskirstymas pagal metus ir lėšų šaltinį, mln. Lt (2014P ir 2015P
reiškia prognozę)
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS ir VP priedų duomenis

Daugiausia į žmogiškuosius išteklius investuota pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, kuriai
teko 56 proc. visų investicijų į žmogiškuosius išteklius (2 paveikslas). Pagal atskirus veiksmų programų
prioritetus į žmogiškuosius išteklius daugiausia investuota pagal ŽIP VP 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas
ir socialinė aprėptis“6 (31,5 proc.) ir EA VP 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti
moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“7 (28,4 proc.).

5

2014 06 30 pripažintų deklaruotinomis išlaidų suma iš visų finansavimo šaltinių.
Prioritetu įgyvendinamas Strategijos uždavinys „Pritraukti ir išlaikyti žmones darbo rinkoje“.
7 Prioritetu įgyvendinamas Strategijos uždavinys „Didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“.
6

15

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRAI VERTINIMAS. GALUTINĖ ATASKAITA

VP1-1 / Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis / Pritraukti
ir išlaikyti žmones darbo rinkoje
717
16,1%
1.404
31,5%

1.265
28,4%

291
6,5%

666
14,9%

113
2,5%

VP1-2 / Mokymasis visą gyvenimą / Siekti aktyvesnio mokymosi
visą gyvenimą
VP1-3 / Tyrėjų gebėjimų stiprinimas / Plėtoti aukščiausios
kvalifikacijos darbo jėgą
VP1-4 / Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas / Siekti efektyvesnio
viešojo administravimo
VP2-1 / Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti
moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra / Didinti aukštos
pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį
VP3-2 / Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra / Teikti kokybiškas ir
prieinamas viešąsias paslaugas

2 paveikslas. Investicijų į žmogiškuosius išteklius pasiskirstymas pagal veiksmų programų prioritetus, mln. Lt ir proc.
(VP1 – ŽIP VP, VP2 – EA VP, VP3 – SS VP; legendoje pateikta informacija apima: VP prioriteto numeris / VP prioriteto
pavadinimas / atitinkamas Strategijoje keliamas uždavinys)
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS duomenis

Pagal sritis į žmogiškuosius išteklius daugiausia investuota švietimo ir studijų srityje (35 proc.), mažiausiai –
viešajame sektoriuje (7 proc.) (3 paveikslas).

307
7%
1.547
35%

1.239
28%

Švietimas ir studijos
Darbo rinka / verslumas
MTEPI

1.362
30%

Viešasis sektorius

3 paveikslas. Investicijų į žmogiškuosius išteklius pasiskirstymas pagal sritis, mln. Lt ir proc.
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS duomenis

Didžiausias priemonių, kurių įgyvendinimo metu investuojama į žmogiškuosius išteklius, skaičius
identifikuotas švietimo ir studijų srityje (30 priemonių), mažiausias – viešajame sektoriuje (8 priemonės).
Didžiausias vidutinis priemonės projektų skaičius identifikuotas MTEPI srityje (vidutiniškai 56 projektai
vienoje priemonėje), mažiausias – švietimo ir studijų srityje (vidutiniškai 19 projektų vienoje priemonėje).
Didžiausias vidutinis projektų dydis identifikuotas švietimo ir studijų srityje (12,7 mln. Lt arba 3,68 mln. Eur),
mažiausias – viešajame sektoriuje (1,3 mln. Lt arba 0,38 mln. Eur).
Pagal pareiškėjo tipą (naudos gavėjo sektorių) į žmogiškuosius išteklius daugiausia investuota studijų
sektoriuje ir privačiame sektoriuje (po 23 proc.) (4 paveikslas).
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216
5%

Formalusis švietimas (iki aukštojo
mokslo)

729
16%

633
14%

Neformalusis švietimas (formąlųjį
švietimą iki aukštojo mokslo
papildantis švietimas)
Aukštasis mokslas: studijos

79
2%

Aukštasis mokslas: moksliniai tyrimai
1.012
23%

1.040
23%

Privatusis sektorius
Viešasis sektorius

745
17%

Nevyriausybinis (trečiasis) sektorius

4 paveikslas. Investicijų į žmogiškuosius išteklius pasiskirstymas pagal pareiškėjo tipą (naudos gavėjo sektorių), mln.
Lt ir proc.
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS duomenis

Atsižvelgiant į lėšų pasiskirstymą tarp naudos gavėjo sektorių, natūralu, kad didžiausia dalis lėšų – 54
procentai buvo investuota į dirbančiuosius (svarbu pabrėžti, kad reikšmingiausią dalį dirbančiųjų sudaro
viešojo sektoriaus (švietimo ir aukštojo mokslo) dirbantieji). Mažiausiai – 7 procentai visų žmogiškųjų
išteklių plėtrai skirtų investicijų teko socialinės atskirties grupėms (išskyrus bedarbius).

8%
Dirbantieji

16%

Bedarbiai
54%

7%

Socialinės atskirties grupės (išskyrus
bedarbius)
Studentai

15%

5 paveikslas. Investicijų į žmogiškąjį kapitalą pasiskirstymas pagal tikslines grupes
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting

Šiek tiek daugiau nei pusė (56 procentai) visų ES struktūrinių fondų lėšų žmogiškųjų išteklių plėtros srityje
buvo investuoti į „minkštąsias“ veiklas. Infrastruktūros kūrimui ir gerinimui bei įrangos įsigijimui buvo skirta
44 procentai visų investicijų.
Investicijų geografinio pasiskirstymo analizė rodo, kad daugiausia, 68 procentai visų investicijų, buvo
nukreipta į didžiuosius miestus (Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius). Mažesnė dalis, apie 19 procentų lėšų,
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buvo investuota miestuose (vidutinio dydžio)8, dar 13 procentų ES struktūrinių fondų investicijų pasiekė
kaimo vietoves.9

13%
Didieji miestai
19%

Miestai
Kaimo vietovės
68%

6 paveikslas. Investicijų į žmogiškąjį kapitalą pasiskirstymas pagal gyvenamąsias vietoves
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting

2.2.

Investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą analizė pagal žmogiškojo kapitalo
kategorijas

Viso investicinio laikotarpio makro lygmens tendencijas žmogiškojo kapitalo srityje atspindi 2007 – 2013
metų ES struktūrinių fondų investicijų analizė pagal žmogiškojo kapitalo kategorijas. Kaip jau minėta, šiame
vertinime žmogiškojo kapitalo samprata papildo žmogiškųjų išteklių sąvoką atsižvelgiant į tai, kad
ekonominio augimo kontekste aktualu kalbėti būtent apie žmogiškąjį kapitalą, kuris turėtų būti
suprantamas plačiau negu žmogiškieji ištekliai.
Žmogiškojo kapitalo teorijoje argumentuojama, kad neoklasikinis ekonomikos augimo modelis, kuris žinias
traktuoja kaip produktą, nevisiškai atspindi ekonomikos augimo procesus, kurie neišvengiamai susiję su
žmogiškųjų išteklių kokybe. Žmogiškojo kapitalo teorijoje žinios traktuojamos ne kaip produktas, o kaip
produktyvumo sąlyga.10 Teigiama, kad žmogaus įgytas išsilavinimas, patirtis, sveikata yra neatskiriami nuo
asmens finansinio ir fizinio turto. Taigi investicijos į išsilavinimą ir kitus žmogiškojo kapitalo kokybę
sąlygojančius veiksnius duoda teigiamą grąžą, kuri pirmiausia pasireiškia individo pajamų padidėjimu, o taip
pat teigiamai veikia šalies ir/ar regiono ekonomikos augimą11. Ilguoju periodu daugiau idėjų sukuria ir
greičiau auga tos visuomenės, kuriose yra daugiau kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių12.
Bet kokios investicijos į žmogiškąjį kapitalą sukuria vidinį13 ir išorinį14 poveikį. Konkretaus asmens
produktyvumas, ypač tuomet, kuomet jis priklauso „kūrybinėms profesijoms“ (kūrėjai, mokslininkai ir kt.),
per jo sukuriamas žinias turi išorinį poveikį platesnio rato asmenų gebėjimų ir produktyvumo augimui.
Vadinasi, investicijos į konkretų asmenį duoda didesnę grąžą negu šio asmeniniai pasiekimai, kadangi per
socialinius ar profesinius kontaktus tam tikra dalimi paveikia ir neapibrėžtos grupės asmenų gebėjimus ir
elgesį.
8

Didmiestis – daugiau nei 100 tūkst. gyventojų; miestas (vidutinio dydžio) – tarp 3 tūkst. ir 100 tūkst. gyventojų; kaimo vietovė –
mažiau nei 3 tūkst. gyventojų.
9 BGI Consulting skaičiavimai, atlikus nuoseklią įgyvendintų projektų analizę ir remiantis SFMIS duomenimis.
10 Smith, A. (1776). Wealth of the Nations.
11 Gennaioli, N. et al. (2013). Human capital and regional development. The Quarterly Journal of Economics, 105–164.
12 Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Growth. Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, 71 – 102.
13 Keičia asmens gebėjimus, didina jo produktyvumą
14 Veikia kitų asmenų, pirmiausia tos pačios organizacijos darbuotojų ir šeimos narių, produktyvumą.
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Žmogiškojo kapitalo panaudojimui būtinos išvystytos gerovės valstybės sąlygos: gera sveikatos apsauga,
aukštas šalies darbo lygis, suteikiant galimybę įgytas žinias ir gebėjimus realiai pritaikyti, taip pat žmogiškąjį
kapitalą panaudoti įgalinančios infrastruktūros kūrimas.15 Todėl investicijų į žmogiškąjį kapitalą analizė
geriausiai atspindi kompleksišką investicijų, keičiančių ne tik žmogiškojo kapitalo rengimą ir naudojimą,
tačiau ir kuriančių jų pritaikymui palankią aplinką, poveikį.
Atliekant investicijų į žmogiškąjį kapitalą poveikio vertinimą svarbu pastebėti, kad žmogiškasis kapitalas
nėra vienalytė sąvoka. Akademinėje literatūroje ir taikomuosiuose tyrimuose jis skirstomas į įvairias
kategorijas, išreiškiančias skirtingus žmogiškojo kapitalo kaupimo ir panaudojimo etapus. Šiame vertinime,
siekiant įvertinti ne tik bendrą investicijų į žmogiškuosius išteklius poveikį šalies makroekonominiams
rodikliams, bet ir nustatyti intervencijų potencialą stiprinti šalies žmogiškąjį kapitalą, vadovaujamasi
Europos žmogiškojo kapitalo indekso (EŽKI) naudojamu žmogiškojo kapitalo suskirstymu į kategorijas:
žmogiškojo kapitalo rengimas (mokymas); žmogiškojo kapitalo naudojimas; žmogiškojo kapitalo
veiksmingumas.
Atlikus investicijų analizę pagal šias žmogiškojo kapitalo kategorijas16, matomas toks investicijų
pasiskirstymas.

29%
43%

Žmogiškojo kapitalo rengimas (mokymas)
Žmogiškojo kapitalo naudojimas
Žmogiškojo kapitalo veiksmingumas

28%

7 paveikslas. Investicijų į žmogiškąjį kapitalą pasiskirstymas pagal atskiras kategorijas
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting

Toliau pateikiama investicijų į kiekvieną iš kategorijų detali analizė.
Žmogiškojo kapitalo rengimas (mokymas)
Šiai kategorijai priskiriamos visos lėšos, skirtos žmogiškųjų išteklių mokymui, nepriklausomai nuo to,
kokiame švietimo lygmenyje buvo organizuoti ir kuriai tikslinei grupei mokymai skirti. Tiek formalusis
mokymas, tiek neformalusis švietimas bet kuriame amžiuje yra esminė prielaida žmogiškajam kapitalui
kurti. Tam, kad žmogiškieji ištekliai kurtų vertę ekonomikoje, jie turi įgyti žinių.
Atlikus investicijų tipologijų analizę matoma, kad 43 procentai (2 mlrd. 640 mln. 166 tūkst. Lt arba 764 mln.
645 tūkst. Eur) visų žmogiškųjų išteklių plėtrai skirtų lėšų buvo investuota būtent į žmogiškojo kapitalo

15

The World Economic Forum (2013). The Human Capital Report 2013, 4
Skirstymas pagal ŽK kategorijas buvo atliekamas projektų lygmeniu, išanalizavus 2049 projektų aprašus ir kiekvieną jų visa
apimtimi ar iš dalies priskyrus vienai iš ŽK kategorijų. Atliktos analizės dokumentas yra per didelis, kad galėtų būti teikiamas kaip
ataskaitos priedas, tačiau, esant poreikiui, galima su dokumentu susipažinti pagal atskirą užklausą.
16
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rengimą (mokymą). Iš 2049 projektų, kurie buvo įgyvendinti 62 analizuojamų priemonių rėmuose, net 1270
projektų visiškai ar bent iš dalies įgyvendino žmogiškojo kapitalo rengimo (mokymo) veiklas.
Didžioji dalis – 34 procentai į žmogiškojo kapitalo rengimą investuotų lėšų teko aukštajam mokslui
(studijoms). Šiek tiek mažesnė dalis, 22 procentai visų investicijų, skirta formaliojo švietimo sektoriui17.
Beveik vienoda dalis lėšų (atitinkamai 13, 12 ir 11 procentų) skirta aukštojo mokslo tyrimų, viešajam ir
privačiajam sektoriams. Mažiausiai (atitinkamai 5 ir 3 procentai) investuota į nevyriausybinio (trečiojo) ir
neformaliojo švietimo sektorių žmogiškojo kapitalo rengimą.
Analizuojant išlaidų, skirtų žmogiškojo kapitalo rengimui pasiskirstymą pagal tikslines grupes matoma, kad
daugiausia ES struktūrinių fondų lėšų 2007 – 2013 metais investuota į dirbančiųjų mokymąsi. Šio tipo
investicijos sudarė 46 procentus visų žmogiškojo kapitalo mokymui skirtų investicijų. Perpus mažiau – 22
procentai – žmogiškojo kapitalo mokymui skirtų lėšų investuotos į studentus. Mokiniams teko apie 14
procentų lėšų. Į bedarbių mokymą buvo investuota 13 procentų, o į socialinės atskirties grupių (išskyrus
bedarbius) – 6 procentai visų mokymams skirtų lėšų.
Investicijomis į žmogiškojo kapitalo rengimą siekiama, kad jų poveikis anksčiau ar vėliau pasireikštų darbo
rinkoje18. Todėl analizės metu visos į mokymus investuotos lėšos buvo suskirstytos pagal poveikio darbo
rinkoje pasireiškimo momentą. Analizės rezultatai rodo, kad tikėtina, jog net 61 procento investicijų
poveikis pasireikš trumpuoju laikotarpiu – iškart po intervencijos. Dar 26 procentų visų investicijų į
žmogiškojo kapitalo rengimą poveikis turėtų pasireikšti vidutiniu laikotarpiu (per 3 – 5 metus nuo
intervencijos pabaigos). Mažiausia dalis – 12 procentų – visų mokymų poveikis darbo rinkoje turėtų
pasireikšti tik ilguoju laikotarpiu (per 6 ir daugiau metų po intervencijos pabaigos).
Geografinio lėšų pasiskirstymo analizė rodo, kad 60 procentų visų mokymams skirtų investicijų buvo
nukreipta į didžiuosius miestus. Dar 24 procentai lėšų investuota vidutinio dydžio miestuose ir 16 procentų kaimiškose vietovėse. Reikia atkreipti dėmesį, kad santykinai didesnis žmogiškųjų išteklių finansavimo
didžiuosiuose miestuose lygis priklauso ir nuo nacionalinių projektų, kurie įgyvendinami sostinėje, bet jų
nauda pasiekia visos Lietuvos gyventojus, dalies.
2007 – 2013 metais investuojant į žmogiškųjų išteklių rengimą (mokymą), daugiausia dėmesio skirta
aukštojo mokslo studijų, formaliojo švietimo, privačiam ir viešajam sektoriams. Mažiausiai investuota į
neformaliojo švietimo ir nevyriausybinį sektorių. Daugiau nei pusė visų mokymų buvo skirti anksčiau
įvardintų sektorių dirbantiesiems. Šiek tiek mažesnė dalis lėšų skirta kitų grupių – mokinių, studentų ir
bedarbių – mokymuisi. Mažiausiai šiuo investiciniu periodu lėšų skirta socialinės atskirties grupių (išskyrus
bedarbius) mokymui. Turint galvoje tokią investicijų struktūrą, galima tikėtis, kad didžiosios dalies, 61
procento investicijų poveikis turėjo pasireikšti iškart po intervencijos. Likusios investicijų dalies poveikis dar
pasireikš vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu.
Žmogiškojo kapitalo naudojimas
Žmogiškajam kapitalui būdinga tai, jog įgyti įgūdžiai per laiką pasimiršta, o žinios pasensta. Tai skatina
žmogiškojo kapitalo ekonominės vertės nykimą, todėl investicijų į skirtingas įgūdžių lavinimo formas vertė

17

Ši kategorija vertinime apima visas formaliojo švietimo pakopas iki aukštojo mokslo.
Skirstymo pagrindas - projekto lygmens tikslinės grupės, gavusios intervenciją, tikėtinos elgsenos analizė. Pavyzdžiui: apmokant
darbuotoją, dirbantį konkrečioje įmonėje, daroma prielaida, kad mokymai turės efektą nedelsiant, finansuojant bakalauro studijų
procesą, daroma prielaida, kad poveikis darbo rinkoje atsiras per vidutinį periodą (3,4,5 m.), o jei intervencija nukreipta į mokyklinio
amžiaus formaliojo mokymo sistemoje besimokančius asmenis, tai daroma prielaida, kad pasireiškimo periodas yra ilgalaikis (6
metai ir daugiau).
18
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su laiku mažėja. Be to, minėti įgūdžių lavinimo būdai dar skiriasi pagal sukurto žmogiškojo kapitalo
ilgaamžiškumą. Apskaičiuota, jog didžiausias galimas investicijų į švietimą, teikiamą tėvų, švietimą
mokyklose, aukštąjį mokslą bei profesinį mokymą, suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi darbo vietoje
nuvertėjimas yra lygus atitinkamai 30 proc., 30 proc., 75 proc., 75 proc. ir 25 proc. Todėl itin svarbu sukurti
prielaidas ir ilguoju periodu užtikrinti, kad žmogiškųjų išteklių įgytos žinios būtų kuo tikslingiau ir
intensyviau naudojamos konkrečioje darbo vietoje.
Mokymuose įgytų įgūdžių pritaikymo sunkumai atsiranda dėl keleto priežasčių: darbuotojų nesugebėjimo
įsisavinti naują informaciją, vyraujančios tendencijos greitai pamiršti išmokstamas žinias19, asmeninių
darbuotojų savybių, netinkamo mokymų organizavimo.20 Taigi egzistuoja daug skirtingų ir ne visada
kontroliuojamų faktorių, nuo kurių priklauso realus mokymų produktyvumas, t. y. darbdavių ir darbovietės,
kaip organizacijos, gebėjimas panaudoti, o jos darbuotojų gebėjimas pritaikyti naujai įgytas žinias ir įgūdžius
kasdienėje darbinėje veikloje.
Vienas iš svarbių įgūdžių pritaikymo sėkmę lemiančių veiksnių – darbo pobūdis. Žmogiškojo kapitalo apimtis
regione ar valstybėje, o taip pat ir jo išnaudojimo potencialas glaudžiai susijęs su aukštos kvalifikacijos
darbo vietų21 dalimi visoje darbo vietų imtyje. Aukštos kvalifikacijos darbo vietų dalis laikoma svarbiu
regiono išsivystymo rodikliu, kuris labiau koreliuoja su regiono ekonominiu išsivystymu negu darbo jėgos
išsilavinimo rodiklis. Pavyzdžiui, turtingiausiuose ES regionuose aukštos kvalifikacijos darbo vietos sudaro
apie 33 proc., o skurdžiausiuose regionuose – tik 13 proc. visų darbo vietų 22.
2007 – 2013 metais į žmogiškojo kapitalo naudojimą buvo investuota maždaug 28 procentai (1 mlrd. 737
mln. 886 tūkst. Lt arba 503 mln. 326 tūkst. Eur) visų ES struktūrinių fondų lėšų. Iš 2049 analizuotų projektų
1221 pilna apimtimi arba bent iš dalies prisidėjo prie žmogiškojo kapitalo naudojimo gerinimo.
Daugiausia – atitinkamai 25 ir 23 procentai – visų lėšų investuota į žmogiškojo kapitalo naudojimo
privačiajame ir viešajame sektoriuje tobulinimą. Dar 19 procentų lėšų skirta žmogiškojo kapitalo naudojimo
aukštojo mokslo (studijų) sektoriuje tobulinimui. Panaši dalis – atitinkamai 13 ir 12 procentų – skirta
aukštojo mokslo (mokslinių tyrimų) bei formaliojo švietimo sektoriams. Mažiausia – 8 ir 2 procentai –
investuota į nevyriausybinio (trečiojo) ir neformaliojo švietimo sektorių žmogiškojo kapitalo naudojimą.
Analizuojant, kokio tipo investicijomis buvo kuriamos sąlygos geresniam žmogiškojo kapitalo naudojimui
darbo vietoje, matoma, kad 89 procentai visų lėšų, investuotų į žmogiškojo kapitalo naudojimą, buvo skirtos
„minkštosioms“ veikloms ir 11 procentų – investicijoms į įrangą ar infrastruktūrą.
Investicijos į žmogiškojo kapitalo naudojimą buvo proporcingai paskirstytos tiek viešajam, tiek privačiajam
sektoriams. Dalis lėšų investuota ir į aukštojo mokslo (studijų), aukštojo mokslo (mokslinių tyrimų) ir
formaliojo švietimo sektorius. Dažniausiai žmogiškojo kapitalo naudojimas buvo skatinamas per
„minkštąsias“ investicijas.
Žmogiškojo kapitalo veiksmingumas
Žmogiškojo kapitalo veiksmingumas apima daugiau negu vien produktyvumą, kuris parodo santykį tarp
pagamintos produkcijos ir sąnaudų, neatsižvelgiant į sukurtos produkcijos vertę rinkoje. Žmogiškojo
kapitalo poveikis šalies vystymuisi priklauso ne tik nuo to, kiek, bet ir kokios produkcijos sukuriama, todėl
19

Thalheimer W. (2010). How Much Do People Forget? A Work – Learning Research Document
Burke L. A., Hutchins H. M. (2007), Training Transfer: An Integrative Literature Review. Human Resource Development Review.
21 Apibendrintai joms gali būti priskirtos darbo vietos, kurioms pagal atliekamos veiklos pobūdį reikalingas aukštasis išsilavinimas.
22 Ederer, P. et al. (2011). Human Capital Leading Indicators: How Europe’s Regions and Cities Can Drive Growth and Foster Social
Inclusion. Lisbon Council Policy Brief
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siūloma remtis veiksmingumo kategorija. Pastaroji apima produktyvumą, t. y. gebėjimą su mažiau sąnaudų
pagaminti daugiau, ir vertę, t. y. gebėjimą sukurti paklausią produkciją, už kurią rinka yra pasirengusi
mokėti. Žmogiškojo kapitalo veiksmingumas priklauso nuo daugelio faktorių: žmogiškųjų išteklių sukauptų
žinių, jų panaudojimo darbo vietoje bei darbui naudojamų priemonių, kurių efektyvumas ir veiksmingumas
priklauso nuo technologinės pažangos lygio. Tam, kad šalies žmogiškasis kapitalas būtų veiksmingas, būtina
naudoti technologiškai pažangius metodus, kurių prieinamumas didele dalimi priklauso nuo investicijų į
mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas (toliau – MTEPI) ir mokslinės produkcijos lygio.
MTEPI investicijos rodo stabilias, su aiškiai aukštos pridėtinės vertės kūrimu susijusias tendencijas.
Atlikta investicijų analizė pagal tipologiją rodo, kad žmogiškojo kapitalo veiksmingumui skirti 29 procentai (1
mlrd. 773 mln. 919 tūkst. Lt arba 513 mln. 762 tūkst. Eur) visų ES struktūrinių fondų lėšų, numatytų
žmogiškųjų išteklių plėtrai. Dauguma – 45 procentai – visų žmogiškojo kapitalo veiksmingumui skirtų
investicijų atiteko aukštojo mokslo (mokslinių tyrimų) sektoriui, taigi žinių ir inovacijų kūrimui. Dar 39
procentai investicijų atiteko privačiajam sektoriui, taip užtikrinant inovacijų diegimą ir panaudojimą
gamybos ir paslaugų sektoriuose. Kita dalis – 16 procentų – buvo investuota į aukštojo mokslo (studijų)
sektorių, taip siekiant užtikrinti žmogiškojo kapitalo veiksmingumo plėtrą ateityje.
Žmogiškojo kapitalo veiksmingumą didinti daugiausia buvo siekiama per investicijas į įrangą ir
infrastruktūrą. Šio tipo investicijos sudarė 66 procentus visų investicijų. Investicijos į
„minkštąsias“ žmogiškojo kapitalo veiksmingumo didinimo veiklas sudarė 34 procentus visų investicijų.
Žmogiškojo kapitalo veiksmingumas buvo skatinamas per investicijas į privačiojo sektoriaus žmogiškojo
kapitalo veiksmingumo tobulinimą, investicijas į įrangą ir/arba infrastruktūrą.
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3. Makroekonominiai pokyčiai 2007–2013 m. periodu
Makroekonominių pokyčių analizė svarbi tuo, kad leidžia išryškinti veiksmų programų įgyvendinimo metais
darbo rinkoje (ir apskritai – ekonomikoje) kilusius iššūkius ir jų nulemtus darbo jėgos padėties pasikeitimus,
į kuriuos būtų buvę tikslinga orientuoti veiksmų programų intervencijas siekiant situacijos pagerinimo ar
stabilizavimo.
Nuo 2006 metų, kai buvo ruošiamasi įžengti į 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo fazę, Lietuvos
makroekonominėje situacijoje buvo stebimi ženklūs pokyčiai, kuriuos puikiai iliustruoja tokie
makroekonominiai rodikliai kaip: vienam Lietuvos gyventojui tekęs BVP, užimtųjų skaičius, gyventojų
aktyvumo ir nedarbo lygis. Toliau pateikiama minėtų makroekonominių rodiklių kaitos analizė 2007–2013
metų laikotarpiu (į paveikslus įtraukti ir 2006 metai, kadangi tam tikrais atvejais svarbus pokytis lyginant su
ankstesniais metais).
Veiksmų programų įgyvendinimo pirmaisiais metais (2007–2008 m. laikotarpiu) 1 Lietuvos gyventojui tekęs
realus23 BVP išaugo net 16 proc., tačiau paveikta krizės Lietuvos ekonomika 2009 metais pagal šį rodiklį
grįžo į 2006 metų lygį (8 paveikslas). Vėliau sekęs ekonomikos atsigavimas 1 šalies gyventojui tenkantį BVP
pakėlė virš 2008 metų lygio (2013 metais rodiklio reikšmė 7 proc. viršijo 2008 metų lygį arba 24 proc. viršijo
2006 metų lygį). Vis dėlto statistiniai duomenys rodo, kad Lietuva pagal šį rodiklį dar ženkliai atsilieka tiek
nuo ES, tiek nuo BJR vidurkio.
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8 paveikslas. Realus BVP 1 gyventojui, eurais
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal EUROSTAT duomenis

Kartu su 2006–2007 metais stebėtu Lietuvos ekonomikos pakilimu sparčiai augo ir užimtųjų skaičius.
Užimtųjų skaičiui ekonominė ir finansų krizė turėjo reikšmingą neigiamą poveikį – 2010 metais užimtųjų
skaičius siekė tik 85 proc. 2005 metų lygio. Vadinasi, veiksmų programų intervencijos čia galėjo ir turėjo
tapti padėtį stabilizuojančiu veiksniu. Atsigaunant Lietuvos ekonomikai užimtųjų skaičius kiek didėjo, tačiau
liko pastebimai mažesnis nei iki krizės (9 paveikslas). Tačiau to priežastis taip pat yra ir sumažėjęs Lietuvos
gyventojų skaičius. Tuo tarpu ES ir Baltijos jūros regiono lygmeniu užimtųjų skaičius krizės metu sumažėjo
nežymiai, iš dalies todėl, kad absoliuti dauguma šių regionų valstybių patyrė daug mažesnį ekonominį
nuosmukį, lyginant su Lietuva.
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T. y. BVP palyginamosiomis kainomis, eliminavus infliaciją.
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Svarbu pastebėti, kad Lietuvoje mažėjant gyventojų skaičiui kartu didėjo gyventojų aktyvumo lygis, kuris
jau 2011 metais pasiekė ES lygį (10 paveikslas). Didėjantis Lietuvos gyventojų aktyvumo lygis iš dalies
sietinas su dėl krizės sumažėjusiomis namų ūkių pajamomis, nes tie namų ūkių nariai, kurie anksčiau
nedirbo ir darbo neieškojo, pradėjo ieškoti darbo Lietuvoje arba (vieni ar su šeimos nariais) išvyko dirbti į
užsienį.
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Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal EUROSTAT duomenis

Esant padidėjusiam gyventojų aktyvumo lygiui, Lietuvoje išlieka santykinai aukštas nedarbo lygis
(11 paveikslas). Nors veiksmų programų įgyvendinimo pradžioje nedarbo lygis Lietuvoje buvo mažesnis už
ES ir BJR vidurkį, tačiau, krizei „perkaitusią“ Lietuvos ekonomiką paveikus itin stipriai, Lietuvos situacija
2010–2011 metais tapo itin prasta, lyginant su ES ar BJR šalimis. Veiksmų programų intervencijos čia galėjo
ir turėjo tapti svarbiu padėtį gerinančiu veiksniu. Atsigaunant Lietuvos ekonomikai, nedarbo lygis
palaipsniui priartėjo prie kiek padidėjusio ES vidurkio beveik su juo susilygindamas.
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Apibendrinant 2007-2013 m. makroekonomines tendencijas, galima teigti, kad Lietuvos ekonomika patyrė
ženkliai didesnius pokyčius lyginant su ES ir BJR šalimis, įskaitant gilesnę recesiją, lėmusią itin didelį
užimtųjų skaičiaus sumažėjimą ir nedarbo lygio padidėjimą, susijusių socialinių iššūkių paaštrėjimą. Tokiame
makroekonominiame kontekste svarbus vaidmuo tenka 2007–2013 m. veiksmų programų intervencijoms,
kurios galėjo ir turėjo tapti svarbiu įrankiu stabilizuojant padėtį ir sprendžiant iškilusias problemas.
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4. Poveikio makroekonominiams rodikliams vertinimas HERLIT modeliu
4.1.

Investicijų poveikio modeliavimo HERLIT modeliu poveikio samprata ir scenarijai

HERLIT tipo modelyje visi pagrindiniai ekonomikoje veikiantys mechanizmai yra analizuojami vienoje
sistemoje. Pagal naudoto modelio logiką, ekonomikos reakciją į finansines viešosios politikos intervencijas,
tokias kaip veiksmų programų investicijos į žmogiškųjų išteklių plėtrą, galima skirti į dvi dalis. Tai reiškia, kad
modeliavimas:




atskleidžia trumpalaikį poveikį ekonomikai, pavyzdžiui, švietimo infrastruktūrą atnaujinanti
statybos bendrovė gauna pajamas, perka medžiagas, moka darbo užmokestį, samdo subrangovus,
todėl didėja tiek statybos sektoriaus ir jį aprūpinančių verslų pridėtinė vertė, tiek apskritai
vartojimas. Tokie ekonomikos paklausos pusės sąlygoti trumpalaikiai efektai dar vadinami
Keinsistiniais efektais, siejant su šiuos efektus tyrinėjusio ekonomisto J. M. Keynes vardu;
atskleidžia ilgalaikį poveikį ekonomikai, kuris atsiranda pasibaigus projektų įgyvendinimui dėl
pagerintos fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTEP bazės. Toks poveikis pastebimas
ekonomikos pasiūlos pusėje per tęstinių naudų (angl. spillovers) mechanizmus. Pavyzdžiui,
investicijomis sustiprinus tyrėjų kompetenciją, yra sukuriamos prielaidos padidinti MTEPI veiklų
rezultatais besinaudojančių verslo subjektų darbo produktyvumą ir gamybos apimtis. Pritaikant
tęstinių naudų elastingumo parametrus modeliuojamam atvejui (t. y. investicijų į žmogiškųjų
išteklių plėtrą atvejui) buvo taikytas ekspertų grupės metodas, kaip pagrindą naudojant tarptautiniu
mastu taikomus elastingumo parametrus.

Siekiant atlikti investicijų indėlio į žmogiškųjų išteklių plėtrą vertinimą, buvo parengti keturi scenarijai:







bazinis scenarijus arba scenarijus be veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą;
I scenarijus, apimantis visų vertinimo metu analizuojamų veiksmų programų priemonių24
investicijas (analizuojamų priemonių investicijų pasiskirstymas pagal metus ir finansavimo šaltinius
pateiktas skyriuje „2.1. Investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą analizė pagal bendruosius požymius“);
II scenarijus, apimantis tik „minkštąsias“ investicijas į žmogiškųjų išteklių plėtrą;
III scenarijus, apimantis tik „kietąsias“ investicijas į žmogiškųjų išteklių plėtrą;
IV scenarijus, apimantis I scenarijaus investicijas, tačiau numatantis žemą investicijų efektyvumą.

Atliekant palyginimą tarp bazinio scenarijaus ir konkretaus scenarijaus „su veiksmų programų
investicijomis“ yra įvertinamas analizuojamų investicijų indėlis į šalies ekonomikos augimą. T. y.
pasitelkiama kontrafaktinio poveikio vertinimo logika, grindžiama bazinio scenarijaus (kontrafaktinės
situacijos) naudojimu.
Veiksmų programų intervencijų poveikio modeliavimo tikslais kiekvieno scenarijaus išlaidos buvo
perklasifikuotos į HERLIT modelio investicijų kategorijas (detaliau 3 priede).
Kitame skyriuje pristatomi I scenarijaus, apimančio visų vertinimo metu analizuojamų veiksmų programų
priemonių investicijas, poveikio modeliavimo rezultatai. Tuo tarpu kitų scenarijų poveikio modeliavimo
rezultatai pateikiami prieduose (4, 5, 6 priedai).

24

Vertinimo metu analizuojamų veiksmų programų priemonių sąrašas pateiktas prieduose.
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4.2.

Bendras investicijų poveikis kiekybine išraiška

Bendrą investicijų poveikį atspindi scenarijus, apimantis visas vertinimo metu analizuojamas veiksmų
programų priemones25. Analizuojamų priemonių investicijų pasiskirstymas pagal metus ir finansavimo
šaltinius pateiktas skyriuje „2.1. Investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą analizė pagal bendruosius
požymius“ (7 priede) papildomai yra pateiktas investicijų pasiskirstymas pagal veiksmų programų
prioritetus).
Modeliavimo rezultatai parodė, kad dėl analizuojamų veiksmų programų investicijų procentine išraiška
daugiausiai buvo padidintas MTEP bazės lygis (12 paveikslas). Tokio padidėjimo priežastimi galima laikyti
turėtą žemą pradinį MTEP bazės lygį.
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12 paveikslas. Poveikis turimam fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTEP bazės lygiui, procentinis
padidėjimas lyginant su scenarijumi be veiksmų programų investicijų
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS ir VP priedų duomenis

Padidėjusi fizinės infrastruktūros, žmogiškojo kapitalo, MTEP bazė lemia didesnį ekonomikos augimą per
pagerintą pasiūlos pusę. Programų įgyvendinimo metu taip pat pasireiškia paklausos pusės efektai,
suteikiantys pozityvų šoką ekonomikos augimui.
Kitas paveikslas (13 paveikslas) vaizduoja metinį BVP lygio padidėjimą procentais, lyginant su baziniu
scenarijumi („be veiksmų programų investicijų“). Pavyzdžiui, jeigu tikrasis BVP pirmaisiais išlaidų metais
(2009 m.) buvo lygus 95,14 mlrd. Lt (27,55 mlrd. Eur)26, tai be analizuojamų investicijų (baziniame
scenarijuje) būtų buvęs lygus 94,80 mlrd. Lt (27,46 mlrd. Eur). Analizuojamos investicijos padidino 2009
metų BVP lygį 0,365 proc. arba 0,346 mlrd. Lt (0,10 mlrd. Eur) iki 95,14 mlrd. Lt (27,55 mlrd. Eur). Matyti,
kad augant metinėms veiksmų programų injekcijoms, taip pat didėja ir poveikis BVP lygiui – 2012 metais dėl
pasireiškusio poveikio BVP lygis jau yra apie 1,46 proc. didesnis lyginant su scenarijumi „be investicijų“.
Pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui, 2016 ir vėlesniais metais išlieka kuklus, bet ilgalaikis poveikis,
dėl kurio BVP lygis yra vidutiniškai apie 0,6 proc. didesnis lyginant su scenarijumi „be investicijų“. Šį poveikį
lemia padidėjusio fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTEP bazės lygio iššauktos tęstinės naudos.
Skaičiavimai rodo, kad dėl įgyvendintų projektų poveikio iki 2020 m. sukurtas papildomas BVP 2,17 karto
viršija šių projektų išlaidas (teikiamos grąžos skaičiavimai plačiau pristatyti 8 priede). Tai rodo, kad
investicijos į žmogiškųjų išteklių plėtrą teikia aukštą grąžą.
25
26

Vertinimo metu analizuojamų veiksmų programų priemonių sąrašas pateiktas prieduose.
Palyginamosiomis 2010 metų kainomis.
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13 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis BVP lygiui (I scenarijus)
Šaltinis: BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai

Reikia atkreipti dėmesį, kad po 2015 m. pabaigos nutrūkus 2007–2013 m. laikotarpio finansinėms
injekcijoms, sumažėja poveikis metiniam BVP lygiui – nuo 1,49 proc. 2015 m. iki 0,65 proc. 2016 m. Tokį
sumažėjimą lemia simuliacijos dirbtinis pobūdis, kai turime laikyti, kad ES struktūrinės paramos teikimas
baigsis iš karto po 2015 metų. Tačiau realybėje taip neatsitiks, kadangi dabartinę paramą pakeis 2014–
2020 m. laikotarpio ES struktūrinė parama, kuri išliks panašaus lygio, ir (arba) papildomos investicijos iš
nacionalinių viešųjų ar privačiųjų lėšų, kurios užpildytų dėl ES struktūrinės paramos nutraukimo atsiradusią
spragą.
Toliau pateikiami modeliavimo rezultatai, rodantys, kaip analizuojamos investicijos prisidėjo prie atskirų
sektorių augimo (14 paveikslas). Investicijų sukeltas trumpalaikis paklausos pusės poveikis modeliuojamas
atsižvelgiant į investicijų pobūdį ir įprastą atskirų sektorių reakciją į paklausos pusės poveikį. Investicijų
sukeltas ilgalaikis pasiūlos pusės poveikis atskiriems sektoriams modeliuojamas pasitelkiant makro tęstinių
naudų parametrus, kurie sieja pagerinimą turimame fizinės infrastuktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTEP
bazės lygyje su produkcijos apimčių ir našumo augimu ir yra nustatomi atskirai apdirbamosios gamybos ir
rinkos paslaugų sektoriams.
Paklausos pusės (Keinsistinio) efekto dydžiu išsiskiria statybos sektorius (2012 m. statybos sektoriaus
bendroji pridėtinė vertė dėl vykdomos intervencijos padidėja net 5,5 proc.). Ženkli dalis netiesiogiai prie
žmogiškųjų išteklių plėtros prisidedančių priemonių finansuoja infrastruktūros atnaujinimą, todėl santykinai
mažo statybos sektoriaus bendroji pridėtinė vertė veiksmų programų įgyvendinimo metais ženkliai išauga
lyginant su baziniu scenarijumi („scenarijumi be investicijų“). Pasibaigus veiksmų programų investicijoms,
išlieka daug kuklesnis poveikis, kurį palaiko išliekantis kiek didesnis (lyginant su baziniu scenarijumi)
investicijų lygis.
Didesne reakcija į paklausos pusės poveikį taip pat pasižymi rinkos paslaugų sektorius, kuris gan ženkliai yra
veikiamas vidaus paklausos bei vidaus vartojimo struktūros. Pavyzdžiui, teigiamas poveikis rinkos paslaugų
sektoriui veiksmų programų įgyvendinimo metais sukuriamas iš projektų lėšų perkant mokymų ir jų
organizavimo, konsultavimo ar informacinių sistemų kūrimo paslaugas – ženkli dalis padidėjusio vidaus
vartojimo nukreipiama būtent į rinkos paslaugų sektorių. Pinigine išraiška daugiausia išaugo (lyginant su
scenarijumi „be investicijų“) būtent rinkos paslaugų sektoriaus pridėtinė vertė, tačiau šis sektorius užima
didžiąją dalį ekonomikos, todėl procentine išraiška poveikis šio sektoriaus pridėtinei vertei yra mažesnis už
poveikį statybos sektoriaus pridėtinei vertei.
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Tuo tarpu apdirbamosios gamybos sektoriui veiksmų programų įgyvendinimo metais yra būdingas tik
nežymus einamasis poveikis. Taip yra todėl, kad apdirbamosios gamybos sektorius yra mažiau priklausomas
nuo vidaus paklausos ir daugiau yra veikiamas išorinės (užsienio) paklausos. Analizuojant apdirbamosios
gamybos sektoriui pasireiškusį poveikį, taip pat matyti, kad veiksmų programų įgyvendinimo metu galimas
nežymus smukimas lyginant su baziniu scenarijumi. Tokį smukimą, modeliuojamą 2009–2011 metais, lemia
neženklus tarptautinio konkurencingumo sumažėjimas, kurį sukėlė per paklausos pusę pasireiškęs ES
struktūrinės paramos poveikis, padidinęs įtampą darbo rinkoje ir pakėlęs darbo užmokesčio lygį. Pasibaigus
veiksmų programų įgyvendinimui, išlieka ilgalaikis apdirbamosios gamybos sektoriaus bendrosios pridėtinės
vertės lygio padidėjimas, sąlygotas tęstinių naudų, kylančių iš pagerinto turimo fizinės infrastuktūros,
žmogiškųjų išteklių ir MTEP bazės lygio.
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14 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis atskirų ekonominės veiklos rūšių
grupių bendrajai pridėtinei vertei (I scenarijus)
Šaltinis: BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai

Toliau pateikiami modeliavimo rezultatai, rodantys, kaip prie bendro poveikio BVP prisidėjo atskirų HERLIT
modelio investicijų kategorijų27 sukelti paklausos (Keinsistiniai) ir pasiūlos pusės efektai (15 paveikslas).
Veiksmų programų įgyvendinimo metais atskirų investicijų kategorijų sukeltas paklausos pusės poveikis
pinigine išraiška yra maždaug vienodas. Tačiau reikia atsižvelgti, kad, lyginant su kitomis kategorijoms,
investicijos į žmogiškojo kapitalo kategoriją28 yra šiek tiek mažesnės, vadinasi, vienas į žmogiškojo kapitalo
kategoriją investuotas litas sukelia santykinai didesnį paklausos pusės (einamąjį) poveikį (taip pat žr.
16 paveikslą). Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, išlaidos mokymams organizuoti suteikia didesnį impulsą
vartojimui ekonomikoje nei išlaidos infrastruktūros atnaujinimui. Viena iš priežasčių yra ta, kad atnaujinant
infrastruktūrą yra perkama importinė įranga ir medžiagos, todėl vartojimo grandinė tampa santykinai
trumpesnė. Paskutiniaisiais veiksmų programų įgyvendinimo metais išryškėja investicijų į atskiras
kategorijas sukeltas pasiūlos pusės poveikis. Pinigine išraiška didžiausią pasiūlos pusės poveikį sukelia
investicijos į MTEP bazę, kadangi stambios investicijos ženkliai pagerino iki tol turėtą gan menką MTEP
bazės lygį.

27
28

Detaliau apie HERLIT modelio investicijų kategorijas žr. 3 priede.
Turima omeny HERLIT modelio investicijų kategorija (plačiau apie HERLIT modelio investicijų kategorijas žr. 3 priede).
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15 paveikslas. Atskirų investicijų kategorijų sukelto paklausos ir pasiūlos pusės poveikio detalizavimas (I scenarijus)
Šaltinis: BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai
16 paveikslas vaizduoja investicijų į atskiras kategorijas sukeltų paklausos ir pasiūlos pusių efektų teikiamą

grąžą. Dėl multiplikatoriaus efekto29 jau pirmaisiais išlaidų metais paklausos pusės poveikis atperka pačias
išlaidas, tačiau paklausos pusės poveikio teikiama grąža nėra aukšta, o nutrūkus investicijoms grąžos
ilgainiui prastėja. Matyti, kad, nesant pasiūlos pusės poveikio atsipirkimo, ribą 2020 metais labiau
pastebimai viršytų tik investicijos į žmogiškojo kapitalo kategoriją. Tuo tarpu pasiūlos pusės poveikis
(kylantis dėl pagerinto fizinės infrastruktūros, žmogiškojo kapitalo ir MTEP bazės lygio) atsiranda ir didėja
palaipsniui. 2020 metais didžiausią grąžos rodiklį pasiekia investicijų į MTEP bazę sukeltas pasiūlos pusės
poveikis. Viena to priežasčių yra ta, kad prieš investicijas turėtas MTEP bazės lygis buvo palyginti žemas,
todėl stambių investicijų pastebimai pagerintas MTEP bazės lygis sudaro prielaidas ženkliau padidinti verslo
subjektų našumą ir gamybos apimtis.

29

Multiplikatorius yra lygus santykiui tarp pajamų (BVP) ekonomikoje padidėjimo ir valstybės išlaidų padidėjimo. Ekonomikos
teorija teigia, kad multiplikatoriaus reikšmė yra didesnė už vienetą. Tokie teiginiai paremti faktu, kad padidėjusios valstybės išlaidos
pakelia ekonominių agentų pajamas, todėl didėja šių ekonominių agentų vartojimas, kuris toliau didina ekonominių agentų
pajamas, ir taip toliau.
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16 paveikslas. Atskirų investicijų kategorijų sukeltam paklausos ir pasiūlos pusės poveikiui apskaičiuoti grąžos
rodikliai (I scenarijus)
Šaltinis: BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai
17 paveikslas vaizduoja investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą sukeltą metinį užimtumo lygio pokytį

procentais bei nedarbo lygio pokytį procentiniais punktais, lyginant su scenarijumi „be investicijų“.
Analizuojamos investicijos jau 2009 metais kiek sušvelnino ekonominės situacijos blogėjimą: jeigu faktinis
nedarbo lygis 2009 m. buvo 13,8 proc., tai be analizuojamų investicijų būtų buvęs 0,25 procentinio punkto30
didesnis ir sudarytų 14,05 proc. Poveikis užimtumui atspindi, kiek proc. daugiau asmenų buvo užimti šalies
ekonomikoje lyginant su situacija „be investicijų“, ir todėl yra tarsi veidrodinis poveikio nedarbo lygiui
atspindys. Matyti, kad didžiausias poveikis užimtumui / nedarbo lygiui pasireiškia veiksmų programų
įgyvendinimo metais kaip atsakas į ekonomikoje padidėjusias išlaidas. Pasibaigus veiksmų programų
įgyvendinimui, išlieka kuklus ilgalaikis poveikis: nedarbo lygis bus vidutiniškai 0,12 proc. punkto mažesnis
lyginant su scenarijumi „be investicijų“.

30

Kadangi pats nedarbo lygio rodiklis yra išreiškiamas procentais, skirtumas (gaunamas atimties veiksmu) yra vadinamas skirtumu
procentiniais punktais. Skirtumas tarp 14,05 proc. ir 13,8 proc. nedarbo lygio yra lygus 0,25 proc. punkto. Išreiškus procentais (ne
procentiniais punktais) poveikis nedarbo lygiui būtų lygus 100 proc. * 0,25 proc. / 14,05 proc. = 1,78 proc.
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17 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis užimtumui (proc.) ir nedarbo lygiui
(proc. p.) (I scenarijus)
Šaltinis: BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai
18 paveikslas vaizduoja analizuojamų investicijų sukeltą užimtųjų skaičiaus pokytį lyginant su scenarijumi

„be investicijų“. Įsibėgėjant veiksmų programų įgyvendinimui, auga dėl investicijų į žmogiškųjų išteklių
plėtrą sukurtų darbo vietų skaičius, kuris aukščiausią 13,2 tūkst. užimtųjų tašką pasiekia 2012 metais.
Pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui, toliau išlieka kuklus ilgalaikis užimtųjų prieaugis, sudarantis
vidutiniškai apie 2 tūkst. asmenų lyginant su scenarijumi „be investicijų“. Čia dar kartą būtina pabrėžti, kad
analizuojamas investicinis paketas vertinamas izoliuotai nuo ateinančios finansinės perspektyvos, todėl
atliktas modeliavimas rodo darbuotojų atleidimus baigiantis ir pasibaigus 2007–2014 m. veiksmų programų
įgyvendinimui. Realybėje besibaigiančias veiksmų programas pakeis 2014–2020 m. laikotarpio ES
struktūrinė parama, kuri padarys savo teigiamą poveikį užimtumui.
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18 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis užimtųjų skaičiui (I scenarijus)
Šaltinis: BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai
19 paveikslas vaizduoja analizuojamų investicijų poveikį vartotojų kainų augimui ir vidutiniam metiniam

vieno darbuotojo darbo užmokesčiui. Veiksmų programų įgyvendinimo metais vartotojų kainų augimas
tampa iki 1,57 proc. spartesnis, o darbo užmokesčio lygis – iki 3,29 proc. didesnis lyginant su scenarijumi
„be investicijų“. Pagrindinės darbo užmokesčio kilimo priežastys yra atliktomis investicijomis paskatintas
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našumo augimas, kurio dalis yra perduodama darbuotojams padidėjusio darbo užmokesčio forma, ir šiek
tiek išaugusi įtampa darbo rinkoje (per vadinamąjį Filipso kreivės mechanizmą).
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Poveikis darbo užmokesčiui, proc.

19 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis kainų pokyčiui ir darbo užmokesčio
lygiui (I scenarijus)
Šaltinis: BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai

9 priede pateikiamas I scenarijaus poveikis dar keliems makroekonominiams rodikliams – namų ūkių
vartojimui, bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui, grynajam prekybos perviršiui ir biudžeto deficitui.

4.3.

Makroekonominio poveikio tvarumas

Ekonominiu požiūriu, tvarumas sietinas su ilgalaikiais projektų rezultatais, sudarančiais prielaidas padidinti
verslo subjektų našumą ir gamybos apimtis ilguoju laikotarpiu. HERLIT modelio terminais tai reikštų, kad
viešosios fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTEP bazės lygio pagerinimas ilguoju laikotarpiu
turėtų teikti realią naudą visuomenei ir verslui.
Toks tvarumas yra užtikrinamas, kai su veiksmų programų įgyvendinimo pabaiga pasibaigus paklausos pusės
(Keinsistiniam / einamajam) poveikiui ekonomikoje išlieka ilgalaikis pasiūlos pusės poveikis. Pratęsus I
scenarijaus (apimančio visų 62 identifikuotų veiksmų programų priemonių investicijas į žmogiškųjų išteklių
plėtrą) laikotarpį iki 2030 metų, investicijų teikiama grąža dar labiau išauga – dėl įgyvendintų projektų iki
2030 m. sukurtas papildomas BVP 2,95 karto viršija šių projektų išlaidas (20 paveikslas). Tokie modeliavimo
rezultatai remiasi įžvalgomis, kad sukurti projektų rezultatai išliks naudingi įprastą, tarptautinę praktiką
atitinkantį laikotarpį, nors naudingumas vis labiau mažės. Mažėjančią naudą atspindi 13 paveikslas,
vaizduojantis mažėjantį I scenarijaus ilgalaikį poveikį BVP lygiui.
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Akumuliuota veiksmų programų išlaidų dalis BVP, proc.
BVP lygio akumuliuotas procentinis prieaugis, proc.
I scenarijaus sudėtinis daugiklis, kartais

20 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą teikiama grąža (I scenarijus)
Šaltinis: BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai
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Tuo tarpu tvarumas nebūtų užtikrintas, jeigu dėl neefektyvaus įsisavinimo tęstinės naudos nebūtų
generuojamos, pavyzdžiui: finansuotos studijų programos neparuoštų verslui reikalingų specialistų, o
poveikis pasireikštų tik per studijų finansavimo sukeltą trumpalaikį vartojimo padidėjimą ekonomikoje. Toks
hipotetinis atvejis yra pavaizduotas 21 paveiksle – teigiamas poveikis pasibaigia kartu su veiksmų programų
įgyvendinimu, o vėlesniais metais stebimas netgi ekonominės situacijos pablogėjimas lyginant su
scenarijumi „be investicijų“. Tokį pablogėjimą lemia neženklus tarptautinio konkurencingumo sumažėjimas,
kurį sukelia per paklausos pusę pasireiškęs ES struktūrinės paramos poveikis, padidinęs įtampą darbo
rinkoje ir pakėlęs darbo užmokesčio lygį.
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I scenarijaus poveikis BVP, proc.

Hipotetinio scenarijaus poveikis BVP, proc.

21 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis BVP lygiui
Šaltinis: BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai

Atskirą komentarą būtina pateikti dėl analizuojamų investicijų poveikio užimtųjų skaičiui (22 paveikslas).
Nors vizualiai atrodytų, kad su pasibaigusiu veiksmų programų įgyvendinimu tūkstančiai darbuotojų bus
atleisti, būtina pabrėžti, kad analizuojamas investicinis paketas modeliuojamas izoliuotai nuo ateinančios
finansinės perspektyvos. Realybėje besibaigiančias veiksmų programas pakeis 2014–2020 m. laikotarpio ES
struktūrinė parama, kuri padarys savo teigiamą poveikį užimtumui, todėl izoliuotą situaciją rodančiame
34
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paveiksle pavaizduotas užimtųjų skaičiaus kritimas nepasireikš. Vis dėlto, jeigu tam tikras užimtųjų skaičiaus
kritimas ir pasireikštų, reikia turėti omeny, kad paklausos pusės poveikis leido bent tam tikram laikui
įsidarbinti ar išlaikyti turėtas darbo vietas, o tai buvo ypač svarbu krizės ir ekonominio atsigavimo metais.
Be to, pagrindinis akcentas turėtų tekti pasiūlos pusės poveikiui, kuris lemia nors ir kuklų lyginant su
paklausos pusės poveikiu, tačiau ilgalaikį teigiamą poveikį užimtųjų skaičiui.
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22 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis užimtųjų skaičiui (I scenarijus)
Šaltinis: BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai
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5. Švietimo srities analizė
5.1.

Švietimo srities konteksto rodiklių dinamika 2007 – 2013 metais

Siekiant parodyti švietimo srities kaitą 2007 – 2013 metais, palyginti šio laikotarpio Lietuvos pasiekimus su
ES ir BJR šalių pasiekimais bei apžvelgti kontekstinę informaciją, padedančią pamatus tolesnei analizei, šioje
dalyje apžvelgiama svarbiausių švietimo srities konteksto rodiklių dinamika 2007 – 2013 metais.
Bendrą švietimo srities kaitos tendenciją 2007 – 2013 metais geriausiai atspindi bent vidurinįjį ar aukštesnįjį
išsilavinimą įgijusių darbingo amžiaus asmenų dalis, kuri visu periodu nuosekliai augo. Bent vidurinįjį ar
aukštesnįjį išsilavinimą turinčių Lietuvos gyventojų dalis 2007 metais siekė 88,5 procentus, o, nuosekliai
didėdama, 2013 metais pasiekė 93,4 procentus. Taigi bendra švietimo srities kaitos tendencija 2007 – 2013
metais buvo teigiama. Toliau ši tendencija detalizuojama per trijų pagrindinių švietimo srities konteksto
rodiklių – ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygio, jaunimo švietimo pasiekimų lygio ir mokymosi
visą gyvenimą lygio – kaitos ir šią kaitą galėjusių paveikti priemonių analizę.
5.1.1. Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygis
Svarbu tinkamai apibrėžti ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygio rodiklį, nes ES struktūrinės
paramos panaudojimo strategijoje anksti paliekančiųjų švietimo sistemą rodiklio apibrėžimas nėra
pateikiamas. ŽIPVP patikslinama, kad ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygis rodo pagrindinį
išsilavinimą turinčių ir toliau nesimokančių 18–24 metų asmenų dalį. Tačiau, išanalizavus įvairius kituose
šaltiniuose ir Eurostat metodikoje pateiktus rodiklio apibrėžimus, matome, kad dažniausiai jis suprantamas
kaip:
Anksti paliekančiųjų švietimo sistemą lygis – skaičius 18 – 24 m. amžiaus asmenų, kurie:
a) yra įgiję ne aukštesnį kaip ISCED 0 (atitikmuo Lietuvoje – ikimokyklinis ugdymas), ISCED 1 (atitikmuo
Lietuvoje – pradinis ugdymas), ISCED 2 (atitikmuo Lietuvoje – pagrindinis ugdymas) arba ISCED 3c trumpą
(atitikmens Lietuvoje nėra) išsilavinimą;
b) nesimokė per pastarąsias keturias savaites iki tyrimo atlikimo.

Tai reiškia, kad ŽIPVP pateiktas rodiklio apibrėžimas yra siaurinamasis – įskaičiuojami ne asmenys, turintys
ne aukštesnį kaip pagrindinį išsilavinimą, bet tik asmenys, jau turintys pagrindinį išsilavinimą. Angliškame
ŽIPVP variante apskritai nurodyta, kad „Level of early withdrawal from education system” reiškia “part of
18-24 years old persons who acquired secondary education and do not study any more”, t. y. minimi
asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą. Išanalizavus kitus strateginius dokumentus ir prieinamą statistiką,
manytina, kad ŽIPVP pateikiamas ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygio apibrėžimas turi
techninę klaidą ir turėtų būti suprantamas taip: „Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygis: ne
aukštesnį kaip pagrindinį išsilavinimą turinčių ir toliau nesimokančių 18–24 metų asmenų dalis“. Būtent toks
rodiklio supratimas naudojamas šiame vertinime.
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23 paveikslas. Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos (18 – 24 m. amžiaus) lygis (proc.).
Šaltinis: Eurostat

Iš aukščiau pateikto grafiko galime matyti, kad rodiklio pokytis analizuojamu laikotarpiu nebuvo stabilus.
2007 – 2008 metais šiek tiek sumažėjęs anksti paliekančiųjų ugdymo įstaigas jaunuolių lygis šalyje 2009
metais šiek tiek pakilo, tačiau jau nuo 2010 m. vėl pradėjo mažėti.
Taip pat matoma, kad, atsižvelgiant į Nacionalinėje švietimo strategijoje užsibrėžtą siekį 2012 m. ir bendrus
ES šalių narių siekius, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje iškeltas tikslas – iki programos
įgyvendinimo pabaigos anksti paliekančiųjų ugdymo sistemą lygį sumažinti iki 9 procentų, buvo ne tik
pasiektas (jau 2005 m.), bet ir gerokai viršytas. 2013 metų rodiklio reikšmė siekia tik 6,3 procentus ir yra
beveik du kartus geresnė už ES vidurkį, o taip pat ženkliai geresnė nei Baltijos jūros regiono vidurkis (2013
m. reikšmė – 8,4 procento). Lietuva šioje srityje ES ir Baltijos jūros regiono šalių (toliau – BJR) vidurkį lenkė
ir visu analizuojamu laikotarpiu.
Atsižvelgiant į grafike atsispindinčias tendencijas, kyla klausimas – kodėl nebuvo pasirinkta ambicingesnė
rodiklio reikšmė (ŽIPVP užsibrėžta rodiklio reikšmė pasiekta jau 2005 m., dar neprasidėjus intervencijoms)?
Sąlyginai neambicingos rodiklio reikšmės pasirinkimą galima paaiškinti tuo, kad ši pasirinkta, viena vertus,
įvertinus ilgojo laikotarpio rizikas (pvz.: kitose ES šalyse didžiąją dalį anksti paliekančiųjų mokyklą sudaro
nepakankamai adaptavęsi imigrantų vaikai, nors 2007 – 2013 metų investicijų planavimo laikotarpiu
Lietuvoje ši problema nebuvo ryški, tikėtina, kad bėgant laikui ji tik aštrės), kita vertus, nesitikint, kad anksti
paliekančiųjų mokyklą procentas kažkada pasieks nulinę ar labai artimą nulinei reikšmę. Ekspertų
pastebėjimai rodo, kad dalis žmonių sąmoningai pasirenka netęsti mokymosi, pasitraukti iš švietimo
sistemos. Įprastai tokių, tvirtą sprendimą nesimokyti priėmusių asmenų strateginio planavimo priemonėmis
paveikti nepavyksta.31
Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygis pagal požymius
Nors bendri Lietuvos pasiekimai ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygio mažinimo srityje aukšti,
tačiau, atlikus analizę pagal atskirus požymius, matomas kitoks paveikslas. Analizuojant rodiklio reikšmės
pasiskirstymą pagal apskričių grupes32, matoma, kad Vilniaus ir Kauno bei Klaipėdos apskrityse ankstyvojo
pasitraukimo lygis nuosekliai mažėjo33, todėl atitinka bendras tendencijas ir yra mažesnis nei šalies vidurkis.
Tačiau mažesnių apskričių grupėje ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygis išliko stabilus ar net
31

Remiantis apibendrinta BGI Consulting atliktų interviu su ŠMM ir ŠAC atstovais medžiaga.
Apskričių suskirstymas pagal grupes: pirmoji apskričių grupė – Vilniaus apskritis, antroji – Kauno ir Klaipėdos apskritys, trečioji Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos apskritys.
33 Išskyrus staigų šuolį 2009 m., kuris gali būti siejamas su pasaulinės ekonominės krizės įtaka.
32
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augo visu analizuojamu laikotarpiu34 ir yra ne tik gerokai aukštesnis nei didmiesčių apskričių ar bendras
šalies vidurkis, tačiau analizuojamo laikotarpio pabaigoje – 2013 metais viršija siektiną 9 procentų reikšmę.
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24 paveikslas. Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos pagal apskričių grupes.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas pagal specialią BGI Consulting užklausą

Rodiklio išskyrimas pagal apskritis ir jų netolygaus kitimo vaizdavimas rodo, kad investicijos į šio rodiklio
gerinimą buvo reikalingos. Nors vertinant tik bendrą šalies vidurkį atrodytų, kad ankstyvasis pasitraukimas
iš švietimo sistemos mažėja ir be intervencijos, tačiau iš analizės pagal apskričių grupes matoma, kad šalies
vidurkis neatskleidžia svarbių tarp apskričių egzistuojančių netolygumų.
Kitas pjūvis – ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygis (25 paveikslas) pagal lytį – patvirtina, kad
Lietuvoje aktualūs ir kitoms šalims būdingi lyčių skirtumai ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos
srityje. Kaip matoma iš žemiau pateikto grafiko, berniukai ir vaikinai beveik dvigubai dažniau nei mergaitės
ar merginos anksti palieka mokyklas.
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25 paveikslas. Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos pagal lytį.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas pagal specialią BGI Consulting užklausą

Trečiasis pjūvis – ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo srities grupės analizė pagal užimtumo tipą (26
paveikslas) – leidžia pamatyti, kokiu mastu visame pasaulyje paplitusios žemesnio išsilavinimo asmenų
34

Stebimi tik du staigūs kritimai 2007 – 2008 ir 2011 – 2012 metais.
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didesnio nedarbo lygio problemos yra aktualios Lietuvoje. Iš pateikto grafiko matoma, kad nuo investicinio
periodo pradžios užimtų anksti palikusių švietimo sistemą gyventojų dalis nuosekliai mažėjo iki 2010 m.,
keletą metų iki 2012 m. šiek tiek augo, tačiau 2012 – 2013 metais vėl sumažėjo. Tokį užimtų asmenų dalies
mažėjimą ir atitinkamą darbo neturinčių asmenų dalies didėjimą labiausiai galima sieti su pasaulinės
ekonominės krizės įtaka. Vis dėlto pastebėtina, kad viduriniojo išsilavinimo neįgijusių asmenų grupėje
nedarbo lygis yra didesnis nei šalies jaunimo vidurkis – 2013 m. šis siekė 25,8 procentus, kai bendras
Lietuvos jaunimo nedarbo vidurkis buvo 21,9 procentai.35
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26 paveikslas. Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos pagal užsiėmimo tipą (proc.).
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas pagal specialią BGI Consulting užklausą.

5.1.2. Jaunimo švietimo pasiekimų lygis
Kitas konteksto rodiklis – jaunimo švietimo pasiekimų lygis. Jaunimo švietimo pasiekimų lygio apibrėžimas,
pateikiamas ŽIPVP, yra pakankamai aiškus ir vienareikšmis:
Jaunimo švietimo pasiekimų lygis – bent vidurinįjį išsilavinimą arba vidurinįjį išsilavinimą ir darbo rinkoje paklausią
profesinę kvalifikaciją įgijusių 20–24 m. amžiaus asmenų dalis.

Iš žemiau pateikto grafiko matome, kad Lietuvos jaunimo švietimo pasiekimų lygis visu analizuojamu
laikotarpiu ryškiai lenkė tiek ES šalių, tiek BJR šalių pasiekimus. Investicinio periodo pabaigoje Lietuvos
rodiklis buvo beveik 9 procentiniais punktais geresnis nei ES ir BJR vidurkis. Nors Lietuvos jaunimo švietimo
pasiekimų lygio rodiklis analizuojamu laikotarpiu vystėsi netolygiai (matomas gana ryškus nuosmukis 2008 –
2009 m., tais pačiais, kai pastebėtas ir anksti paliekančiųjų švietimo sistemą skaičiaus padidėjimas), tačiau
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje išsikeltą tikslą – pasiekti, kad 90 procentų 20 – 24 m.
amžiaus asmenų turėtų vidurinįjį išsilavinimą arba vidurinįjį išsilavinimą ir darbo rinkoje paklausią profesinę
kvalifikaciją, 2013 m. įgyvendinti pavyko.

35

Remiantis Eurostat duomenimis.
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27 paveikslas. Jaunimo švietimo pasiekimų lygis.
Šaltinis: Eurostat

Svarbu atkreipti dėmesį, kad jaunimo švietimo pasiekimų lygio ir ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo
sistemos lygio rodikliai yra glaudžiai susiję tarpusavyje. Siekiant pakelti jaunimo švietimo pasiekimų lygį
būtina teigiama anksti paliekančiųjų švietimo sistemą rodiklio kaita. Taip pat persidengia ir į rodiklio apimtį
patenkančios amžiaus grupės. Vertinant ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygį dėmesys
atkreipiamas į 18 – 24 metų amžiaus jaunuolius, o analizuojant jaunimo švietimo pasiekimų lygį tiriamoji
grupė apima – 20 – 24 metų amžiaus jaunimą, patenkantį į ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos
rodikliu matuojamos amžiaus grupės imtį.
Atsižvelgiant į šių dviejų rodiklių susietumą, toliau šiame vertinime jie analizuojami kartu: pirmiausia dėmesį
kreipiant į priemones, reikalingas ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos mažinimui, remiantis
prielaida, kad mažinant anksti paliekančiųjų mokyklą skaičių natūraliai buvo sudaromos sąlygos ir jaunimo
švietimo pasiekimų lygio gerėjimui.
5.1.3. Mokymosi visą gyvenimą lygis
Trečiasis šiame vertinime analizuojamas švietimo srities rodiklis – mokymosi visą gyvenimą lygis (toliau –
MVG). Šis rodiklis atspindi tęstinio suaugusiųjų mokymosi tendencijas Lietuvoje, nes apibrėžiamas kaip:
Mokymosi visą gyvenimą lygis – procentas darbingo (25–64 m. amžiaus) žmonių, dalyvavusių bet kokioje formalioje
arba neformalioje (išskyrus savaiminę) mokymosi veikloje per paskutines keturias savaites. 36

Šis rodiklis šiuo metu yra vienas svarbiausių nacionalinės ir Europos Sąjungos švietimo politikos
sėkmingumo indikatorių. Lietuvoje ypač svarbu stebėti mokymosi visą gyvenimą lygio pokytį, nes būtent
25–64 m. amžiaus žmonių mokymasis yra viena problemiškiausių švietimo sričių. Kaip matome iš žemiau
pateikto grafiko, skirtingai nei rodiklių, apibrėžiančių bendrojo ugdymo sistemą, atveju, Lietuva šioje srityje
ryškiai atsilieka tiek nuo ES, tiek nuo BJR šalių vidurkio.

36

Šis rodiklis sudaromas kasmet visoms Europos Sąjungos šalims, o taip pat – Turkijai, Makedonijai, Šveicarijai, Norvegijai, Islandijai.
Rodiklis matuojamas pagal standartizuotą ir taikomą visoms tiriamoms šalims ES Darbo jėgos tyrimo (angl. EU Labour Force Survey)
klausimyną, todėl yra vertinamas kaip gerai palyginamas tiek tarp šalių, tiek skirtingais laikotarpiais. Plačiau apie rodiklio sudarymo
metodiką: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_esms.htm
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28 paveikslas. Mokymosi visą gyvenimą lygis (proc.).
Šaltinis: Eurostat

Iš grafiko aiškiai matyti, kad nuo veiksmų programos įgyvendinimo pradžios iki 2010 metų mokymosi visą
gyvenimą lygis ne stabiliai augo, kaip buvo planuojama, bet mažėjo. Nuo 2010 metų matoma rodiklio
gerėjimo tendencija, nors taip pat netolygi (2011 metais pakilęs į kol kas aukščiausią lygį – 5,7 procentai
suaugusiųjų, nurodžiusių, jog dalyvavo kokio nors tipo mokymuose per paskutines keturias savaites iki
apklausos, 2012 metais vėl nežymiai sumažėjo iki 5,2 procentų). Taip pat matoma, kad 2013 metais
užfiksuotas mokymosi visą gyvenimą lygis – 5,7 procentai, ne tik nepasiekė ŽIP VP užsibrėžtos ribos – 11
procentų, tačiau netgi nežymiai nukrito lyginant su 2005 m. reikšme – 6,1 procento, o taip pat yra žemesnis
už ES ir BJR šalių vidurkį atitinkamai 4,7 ir 4 procentiniais punktais.
Kaimyninė Estija (2005 m. turėjusi praktiškai identišką Lietuvai besimokančių darbingo amžiaus žmonių
procentą) Lietuvą šioje srityje 2013 metais lenkia jau daugiau nei du kartus. Lietuvos mokymosi visą
gyvenimą lygis yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje – šioje srityje lenkiame tik Bulgariją, Graikiją,
Kroatiją, Vengriją, Rumuniją ir Slovakiją. Didžiausią mokymosi visą gyvenimą lygį turinti Danija Lietuvą lenkia
penkis su puse karto.
Tokias neigiamas besimokančių darbingo amžiaus žmonių mažėjimo tendencijas patvirtina ir Lietuvos
statistikos departamento pateikiami duomenys, skaičiuojami taikant kitą metodiką37 – 2005 m.
besimokančių 25 – 64 m. amžiaus Lietuvos gyventojų dalis siekė 55 procentus, o tuo tarpu 2011 m. mokėsi
tik 39 procentai darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų.
Vieną iš galimų tokio santykinai žemo 25 – 64 m. asmenų įsitraukimo į tęstines mokymosi veiklas priežasčių
paaiškina kitas analizuojamas rodiklis, nurodantis dalį asmenų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių bet
kokio tipo darbdavio apmokėtuose mokymuose.38 Šis rodiklis svarbus todėl, kad darbingo amžiaus
asmenims darbo vietoje vykstantis arba darbdavio skatinamas ir remiamas mokymasis tampa vienu iš
svarbiausių ir lengviausiai prieinamų švietimo būdų. Lietuvoje šis rodiklis 2005 m. siekė 22,9 procentus, o
2010 m. – 23,5 procentus. Abiejų tyrimų metu Lietuvos rodiklis buvo žemesnis nei ES – 27 šalių vidurkis,
kuris siekė 26,1 procentus 2005 m. ir 33,7 procentus 2010 m. Per penkerius metus tarp tyrimo atlikimo
atskaitos taškų, Lietuvos atotrūkis nuo ES – 27 vidurkio, išaugo 7 procentiniais punktais. Lyginant su BJR
šalimis, Lietuvos atotrūkis dar didesnis. BJR šalyse 2005 m. per paskutinius 12 mėnesių darbdavio
apmokėtuose mokymuose dalyvavo vidutiniškai 28,4 procentai žmonių, o 2010 m. – 37 procentai žmonių.
37

Rodiklis apskaičiuojamas Lietuvos statistikos departamento ir rodo dalį darbingo amžiaus žmonių, kurie mokėsi bent kartą per
metus iki apklausos atlikimo.
38 Šis rodiklis apskaičiuojamas vykdant Europos darbo sąlygų tyrimą (angl. European Working Conditions Survey), tyrimas vykdomas
ir duomenys pateikiami kas penkerius metus. Naujausi tyrimo duomenys – 2010 metų. Kitas tyrimas bus atliktas 2015 m.
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Mokymosi visą gyvenimą lygis pagal požymius
Mokymosi visą gyvenimą lygiui, kaip ir ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygiui, būdingi
geografiniai netolygumai. Analizuojant rodiklio kaitą pagal apskričių grupes matoma, kad Vilniaus, Kauno ir
Klaipėdos apskrityse MVG lygis visu analizuojamu laikotarpiu viršija šalies vidurkį. 2010 – 2011 metais tiek
Vilniaus, tiek Kauno ir Klaipėdos apskrityse stebimas staigus besimokiusiųjų per paskutines keturias savaites
skaičiaus padidėjimas, 2012 – 2013 metais MVG lygis minėtose apskrityse vėl gerokai krenta, taigi
problemiškas yra ne tik neaukštas besimokančiųjų skaičius, tačiau ir mokymosi lygio netvarumas. Taip pat
matoma, kad visu laikotarpiu mažesnių šalies apskričių grupėje MVG lygis buvo beveik du kartus mažesnis
nei Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Intervencinio laikotarpio pradžioje (2007 – 2010 metais) mažesnių
apskričių grupėje matomas nežymus, tačiau tolygus mokymosi visą gyvenimą lygio mažėjimas.
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29 paveikslas. Mokymosi visą gyvenimą lygis pagal apskritis.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys pagal specialią BGI Consulting užklausą.

Atkreipiant dėmesį į ankstesniuose tyrimuose nustatytą tendenciją, jog MVG srityje lėšos dažnai
investuojamos į aukštesnės kvalifikacijos darbuotojus, kurie ir taip įprastai mokosi daugiau, užsakyti
duomenys pagal atskiras profesijų grupes. Iš 30 paveiksle pateiktų duomenų matoma, kad aukštesnės
kvalifikacijos reikalaujančius darbus dirbantys žmonės iš tiesų mokosi dažniau. Tiek 2007 m., ŽIP VP
įgyvendinimo pradžioje, tiek 2013 m., ŽIP VP įgyvendinimo pabaigoje, daugiausiai besimokanti grupė buvo
specialistai. Taip pat daug mokėsi ir jaunesnieji tarnautojai, jaunesnieji specialistai ir technikai, įstatymų
leidėjai, vyresnieji pareigūnai ir valdytojai. Mažiausiai mokėsi nekvalifikuoti darbininkai, įrenginių, mašinų
operatoriai ir surinkėjai. ŽIPVP įgyvendinimo pabaigoje daugiau nei programos įgyvendinimo pradžioje
mokėsi įrenginių, mašinų operatoriai ir surinkėjai, taip pat kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai, kvalifikuoti
prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės darbininkai bei aptarnavimo sferos ir prekybos darbuotojai. Šiek tiek
daugiau mokėsi ir jaunesnieji specialistai ir technikai bei įstatymų leidėjai, vyresnieji pareigūnai ir valdytojai.
Gerokai mažiau nei 2007 metais, 2013 metais mokėsi jaunesnieji tarnautojai.
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30 paveikslas. Mokymosi visą gyvenimą lygis pagal profesijų grupes.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys pagal specialią BGI Consulting užklausą.

Taigi tendencija, jog daugiau mokosi aukštesnės kvalifikacijos darbus dirbantys žmonės išliko tiek ŽIP VP
įgyvendinimo pradžioje, tiek įgyvendinimo pabaigoje. Tačiau pastebimas nedidelis žemesnės kvalifikacijos
darbuotojų mokymosi padidėjimas.
Rodiklių kaitos tendencijų apžvalga rodo, kad formaliojo švietimo sistemos pasiekimai ne tik atitinka ŽIP VP
užsibrėžtus tikslus, bet ir lenkia tiek ES, tiek BJR šalių vidurkius. Visiškai priešinga situacija matoma
suaugusiųjų tęstinio mokymo kontekste. Šiuo atveju Lietuvos rodiklis ne tik ryškiai atsilieka tiek nuo ES, tiek
nuo BJR šalių vidurkio, bet ir nepasiekė ŽIP VP iškelto tikslo. Tolesnė intervencijų ir jų poveikio analizė padės
nustatyti, kokiu mastu šias rodiklių kaitos tendencijas paveikė 2007 – 2013 metų investicijos į žmogiškųjų
išteklių plėtrą.

5.2.

Intervencijos logikos, jos tinkamumo ir rezultatyvumo analizė

Siekiant įvertinti 2007 – 2013 metų investicijų poveikį aptartiems konteksto rodikliams, šiame skyriuje
pirmiausia pristatoma paramos intervencijos logika, įvertinamas jos tinkamumas ir rezultatyvumas.
5.2.1. Intervencijos logika
Investicijos į žmogiškųjų išteklių plėtrą švietimo srityje buvo vykdomos pagal antrojo ir trečiojo ŽIP VP,
pirmojo EA VP bei antrojo SS VP prioritetų priemones – iš viso dvidešimt devynios priemonės.39 Daugiausia
priemonių, prisidedančių prie žmogiškųjų išteklių plėtros švietimo srityje, suplanuota pagal 2 ŽIP VP
prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“. Šios priemonės prisideda prie žmogiškųjų išteklių tobulinimo visuose
švietimo lygiuose – investuojama tiek į ikimokyklinį, tiek į bendrąjį ugdymą, o taip pat į profesinį mokymą,
neformalųjį švietimą ir studijas. Kaip prisidedanti prie žmogiškųjų išteklių tobulinimo švietimo srityje
išskiriama ir viena priemonė, suplanuota pagal 3 ŽIP VP prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, kurios
veiklos nukreiptos į mokinių ir jaunimo žinių apie mokslą bei technologijas gilinimą. Dar dvi priemonės,
prisidedančios prie žmogiškųjų išteklių plėtros švietimo srityje, suplanuotos pagal EA VP 1 prioritetą „Didinti
aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“. Abi šios priemonės prie žmogiškųjų išteklių plėtros
39

Toliau šioje ataskaitoje pateikta sutrumpinta intervencijų logikos analizės versija. Išplėstinė intervencijų logikos analizė pateikta
priede A.
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švietimo srityje prisideda tik iš dalies, ta apimtimi, susijusia su studijų infrastruktūros stiprinimu, o
infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas
prie švietimo srities priemonių priskiriamas ta apimtimi, kuria šis žinių gilinimas ir sklaida yra nukreiptas į
mokinius ir jaunimą. Pagal SS VP antrąjį prioritetą – „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra“ suplanuotos „kietosios“ investicijos į švietimo srities infrastruktūrą.
Investavimas į infrastruktūros vystymą vyko keliomis kryptimis: 1) investuojant į valstybines ir nevalstybines
bendrojo lavinimo įstaigas; 2) investuojant į profesinio mokymo infrastruktūros plėtrą; 3) investuojant į
aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų) infrastruktūrą; 4) investuojant į suaugusiųjų švietimo institucijų
modernizavimą.
5.2.2. Intervencijų tinkamumas strateginės darbotvarkės kontekste
Atlikus ES strateginių dokumentų analizę, buvo nustatyti strateginių dokumentų, aktualių žmogiškųjų
išteklių plėtrai švietimo srityje, pokyčiai bei identifikuoti nauji aktualūs dokumentai.40 ES strateginių
dokumentų lygmenyje reikšmingų pokyčių analizuojamu laikotarpiu nenustatyta. Visu analizuojamu
laikotarpiu svarbi išliko Lisabonos strategija41. Strategijoje įvardintos reformų kryptys toliau skirstomos į
uždavinius ir konkretinamos kituose ES strateginio lygmens dokumentuose.42
ES strateginiuose dokumentuose iškelti švietimo srities uždaviniai perkeliami ir į Lietuvos strateginio
planavimo dokumentus. Nacionalinis dokumentas, visu investiciniu periodu nepraradęs svarbos –
Valstybinė švietimo 2003 – 2012 metų strategija.43 Valstybinės švietimo strategijos nuostatos atsispindi ir
2011 metais atnaujintame LR Švietimo įstatyme44. Kituose nacionalinio lygmens dokumentuose –
pavyzdžiui, „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ keliami tie patys tikslai. Jie atsispindi ir 2014 –
2020 metų Nacionalinėje pažangos strategijoje.45
Visuose minėtuose dokumentuose – tiek tarptautiniu ES lygiu, tiek nacionaliniu lygmeniu didžiausias
dėmesys kreipiamas į horizontalų ir vertikalų mokymosi visą gyvenimą skatinimą. Horizontaliajame
lygmenyje orientuojamasi į visų socialinių grupių įtrauktį, skirtingų mokymosi galimybių ir metodų,
prieinamų kiekvienam pagal galimybes ir poreikius kūrimą. Vertikaliajame lygmenyje investuojama į visų
lygių švietimą siekiant užtikrinti kiekvieno švietimo lygmens kokybę, sėkmingą perėjimą iš vieno lygmens į
kitą. Kadangi 2007 – 2013 metais vykdytos intervencijos arba tiesiogiai buvo orientuotos į mokymosi visą
gyvenimą skatinimą arba buvo investuojama į švietimo infrastruktūrą, taip sudarant sąlygas plėtoti
„minkštąsias“ mokymosi visą gyvenimą skatinimo veiklas, galima sakyti, kad švietimo srities priemonės
buvo tinkamos tarptautinių ir nacionalinių švietimo srities dokumentų pokyčių kontekste.

40

Toliau šioje ataskaitoje pateikta sutrumpinta intervencijų tinkamumo strateginės darbotvarkės kontekste analizės versija.
Išplėstinė intervencijų tinkamumo strateginės darbotvarkės kontekste analizė pateikta priede A.
41 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008 – 2010 metų programos patvirtinimo“, 2008
42 Tarp svarbiausių dokumentų minėtini: „Atnaujintas Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginis pagrindas“,
Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui,
2008; „Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkė. Ekonomikos augimo ir užimtumo rėmimas“, Komisijos
komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, 2011; „Europe
2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth“, Communication from the Commission, 2010
43 LR Seimo nutarimas, „Dėl Valstybinės švietimo strategijos 2003 – 2012 metų nuostatų“, 2003
44 Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, Nr. XI-1281, 2011
45 „Dėl 2014 – 2020 metų Nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“. LR Vyriausybės nutarimas, 2012
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5.2.3. Intervencijų tęstinis tinkamumas veiksmų programų įgyvendinimo laikotarpiu
Atlikus socialinių-ekonominių pokyčių analizę buvo išskirti svarbiausi veiksniai, galėję paveikti švietimo sritį
2007 – 2013 metais. Taip pat įvertintas priemonių tinkamumas šių socialinių-ekonominių pokyčių
kontekste.46
Dauguma šioje dalyje aptartų švietimo sritį veikiančių socialinių-ekonominių tendencijų, nors 2007 – 2013
metais šiek tiek paaštrėjo, tačiau buvo fiksuojamos jau ir planuojant investicijas į žmogiškųjų išteklių plėtrą.
Tarp svarbiausių socialinių-ekonominių švietimo sričiai poveikį darančių tendencijų minėtinos:






Gimstamumo lygis. Šalyje gimusių ir augančių vaikų skaičius tiesiogiai koreguoja reikiamų
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų bei juose dirbančių pedagogų skaičių, taigi iš esmės
struktūruoja švietimo sistemą, o kartu ir veikia investicijų poreikį. Gimstamumo lygis 2007 – 2013
metais nebuvo stabilus (pastebimas ryškus gimstamumo mažėjimas 2009 – 2010 metais), tačiau,
lyginant tik periodo pradžios ir pabaigos duomenis, jis praktiškai nepakito (tiek 2007, tiek 2013
siekė kiek daugiau nei 10 gimusiųjų 1000 gyventojų);
Urbanizacija. Švietimo srityje sparti urbanizacija labiausiai keičia ugdymo įstaigų, ypač ikimokyklinio
ugdymo įstaigų, poreikį. Didžiuosiuose miestuose jaučiamas ryškus jų trūkumas. Kaimiškosiose
vietovėse toks trūkumas taip pat jaučiamas, tačiau čia, atvirkščiai nei didžiuosiuose miestuose,
ugdymo įstaigų trūksta ne dėl jų perpildymo, tačiau dėl tuštėjimo, kuomet vietovėje, likus per
mažam vaikų skaičiui, ugdymo įstaigos uždaromos, nebepajėgiant jų išlaikyti;
Pasikeitusi motinystės (tėvystės) išmokų mokėjimo tvarka. 2011 metų liepos mėnesio pasikeitusi
motinystės (tėvystės) išmokų mokėjimo tvarka, kai išmokos dydis antraisiais vaiko priežiūros metais
sumažinamas iki 40 proc., tačiau mokamas net ir vaiką prižiūrinčiam asmeniui grįžus į darbą,
paskatino ankstyvesnį motinystės (tėvystės) išmokų gavėjų grįžimą į darbo vietą, o kartu padidino ir
ikimokyklinio ugdymo įstaigų poreikį.

Į šias tris socialines-ekonomines tendencijas, labiausiai veikiančias ikimokyklinį ugdymą, atsižvelgta dar
priemonių planavimo etape, tarp įgyvendinamų priemonių įtraukiant priemonę VP1-2.3-ŠMM-03-V
„Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo
didinimas, ypač kaimo vietovėse“.


Emigracija. Švietimo sistemą emigracija veikia panašiai kaip gimstamumo mažėjimas, tačiau, jei
gimstamumo mažėjimo įtaka trumpuoju laikotarpiu pirmiausia pasireiškia ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo srityje, tai emigracija labiausiai paliečia vyresniųjų klasių mokinių ir studentų grupę.47 Taigi
emigracija, viena vertus, koreguoja bendrojo ugdymo vyresniųjų klasių mokinių švietimo įstaigų,
profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų ir juose dirbančių mokytojų bei dėstytojų poreikį, kita
vertus, iškreipia investicijas į švietimo sistemą apskritai, nes jaunų darbingo amžiaus žmonių
emigracija suardo investicijų – grąžos sistemą ir valstybės investicijos į jauno žmogaus švietimą
grįžtamąją naudą teikia jau kitoje valstybėje. Emigracijos efektas ir grįžtamoji migracija didina
ugdymo programos lankstumo poreikį. Šis emigracijos efektas analizuojamu laikotarpiu galėjo būti

46

Toliau šioje ataskaitoje pateikta sutrumpinta intervencijų tinkamumo socialinių-ekonominių pokyčių kontekste analizės versija.
Išplėstinė intervencijų tinkamumo socialinių-ekonominių pokyčių kontekste analizė pateikta priede A.
47 Tyrimais nustatyta, kad 2011 metais iš Lietuvos daugiausia emigravo 15–34 metų amžiaus žmonės. 47 Šiuos duomenis patvirtina ir
Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO)47 pateikiamas tipinio emigranto iš Lietuvos paveikslas – tai jaunas, 20–34 metų amžiaus
žmogus, turintis vidurinį (50 proc. visų emigravusiųjų) arba aukštąjį ar profesinį išsilavinimą (25 proc. visų emigravusiųjų). Iš:
Sipavičienė A., Emigracijos iššūkiai ir migracijos politikos uždaviniai. Pranešimas LR Seime, 2006; Migracija Lietuvoje: faktai ir
skaičiai, atliko Tarptautinė migracijos organizacija, 2011.
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labai ryškus, nes emigracijos lygis, skaičiuojamas kaip emigravusių asmenų skaičius, tenkantis 1000
gyventojų, šiuo laikotarpiu buvo gerokai išaugęs.48
Siekiant sumažinti didėjančios emigracijos prevenciją ir jos padarinių šalinimą, buvo investuojama į
galimybių reintegruotis grįžusių emigrantų vaikams gerinimą (pvz.: VP1-2.2-ŠMM-03-V „Mokymo personalo,
dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir
kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“), taip pat netiesiogiai į studijų
kokybės gerinimą skatinant jaunus žmones pasilikti studijuoti Lietuvoje (pvz.: VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų
kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“; VP2-1.1-ŠMM-04-V „Bendrosios mokslo ir studijų
infrastruktūros stiprinimas“ ir kitos).










Visuomenės senėjimo tendencija. Ją lemia mažėjantis gimstamumas ir ilgėjanti gyvenimo
trukmė. Švietimo srityje tai suponuoja išaugusį tęstinio mokymosi poreikį. Mažėjant aktualų
išsilavinimą įgijusių jaunų dirbančių žmonių skaičiui, išauga vyresniojo amžiaus darbo jėgos
perkvalifikavimo ir prisitaikymo poreikis.
Ekonominė krizė. Pastarosios įtaka švietimui buvo mažesnė nei darbo rinkos ar viešojo
administravimo sritims. Švietimas išlieka aktualus net ir ekonominės krizės sąlygomis, kai kuriais
atvejais ekonominiai sunkumai netgi sustiprina švietimo paslaugų poreikį. Kita vertus,
ekonominis nuosmukis galėjo stipriai pakoreguoti suaugusiųjų tęstinio mokymosi poreikį.
Netenkant darbo ar mažėjant atlyginimui, darbingo amžiaus žmonės kaip ir įmonės, tikėtina,
pirmiausia stengiasi patenkinti pirminius poreikius, o ne investuoja į savo ar darbuotojų įgūdžių
tobulinimą. Ekonominė krizė švietimą veikia ir netiesiogiai, prisidėdama prie tokių veiksnių, kaip
emigracija, masto didinimo.
Socialinė atskirtis. Daugėjant socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir iš jų į švietimo sistemą
patenkančių vaikų, atsiranda švietimo sistemos prisitaikymo poreikis. Iš sunkių socialiniųekonominių sąlygų į švietimo sistemą patekę vaikai dažnai pasižymi psichologinėmis
problemomis, motyvacijos stoka, jų adaptacija švietimo ir ugdymo sistemoje įprastai yra
lėtesnė, kelianti daugiau iššūkių. Šiems iššūkiams įveikti reikalingi kvalifikuoti pedagogai ir
psichologai.
Psichologinis mokyklos ir klasės klimatas. Įvairių tyrimų duomenimis, didelė dalis Lietuvos
mokinių mokykloje patyrė ar patiria patyčias; analizuojamu laikotarpiu Lietuvos visuomenę
sukrėtė net keli plataus atgarsio sulaukę paauglių smurto protrūkiai, savižudybės. Tokių įvykių
mažinimui itin svarbus pilnavertis dialogas su mokiniais, gebėjimas spręsti kylančias
komunikacines ir kitas problemas. Mokytojams šis dialogas ne mažiau svarbus ne tik asmens
savijautos, darbo aplinkos gerinimo, bet ir profesinių pasiekimų kontekste.
Mokyklos mikroklimatas. Palankus mokyklos mikroklimatas yra labai svarbus mokymo(si)
pasiekimams.49 Todėl veiksmų programų tikslai, siejami su ugdymo kokybės, mokinių pasiekimų
gerinimu, neatskiriami nuo priemonių, gerinančių mokyklos socialinę – psichologinę aplinką

48

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, investicinio periodo pradžioje – 2007 metais, emigravusių asmenų skaičius,
tenkantis 1000 gyventojų, sudarė 9,448, tačiau jau 2010 m. išaugo pasiekdamas didžiausią lygį nuo nepriklausomybės pradžios ir
sudarė 26,9 emigravusius asmenis, tenkančius 1000 gyventojų. Nors 2012 – 2013 metais matomas ryškus emigracijos mastų
sumažėjimas, emigracija vis dar išliko didesnė nei investicinio laikotarpio pradžioje ir 2012 – 2013 metais atitinkamai sudarė 13,7 ir
13,1 emigravusius asmenis, tenkančius 1000 gyventojų.48
49 Tarptautiniai mokinių pasiekimo tyrimai atskleidžia, kad geriausi mokinių pasiekimai fiksuojami mokyklose, kuriose nustatytas
aukštas mokyklos atmosferos vertinimo indeksas, o Lietuvos mokyklos kol kas patenka į vidutinio mokyklos atmosferos vertinimo
grupę. Iš: Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas, 2007 m. (International Association for the Evaluation of
Educational Achievements)
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įvairiomis kryptimis – tiek gerinant pedagogų socialines, psichologines žinias, tiek stiprinant
psichologų kompetencijas ir galimybes spręsti problemas, susietas su mokyklų mikroklimatu.50
Išaugusį tęstinio mokymo poreikį buvo siekiama atliepti priemonėmis VP3-2.2-ŠMM-05-V „Suaugusiųjų
švietimo institucijų modernizavimas“; iš dalies priemone VP1-2.2-ŠMM-06-V „Besimokančiųjų pagrindinių
kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“, taip pat VP1-2.2-ŠMM-04-V
„Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“. Socialinės atskirties poveikio
švietimo sistemai tinkamo psichologinio klimato kūrimo iššūkius siekta švelninti tokiomis priemonėmis:
VP1-2.3-ŠMM-04-V „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios
pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“; VP1-2.3ŠMM-02-V „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“; iš dalies VP1-2.2-ŠMM-02-V „Bendrojo lavinimo,
profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“. Šios
priemonės prisideda ir prie mokyklos mikroklimato, palankaus aukštiems mokinių pasiekimams, kūrimo.


Besimokančiųjų profesinio ir aukštojo mokslo įstaigose proporcija. Lietuva tarp kitų ES šalių
pasižymi itin dideliu aukštojo mokslo diplomą įgyjančių žmonių skaičiumi, iš esmės tokia tendencija
yra teigiama, tačiau Lietuvos ūkio struktūra nereikalauja tiek daug aukštąjį išsilavinimą turinčių
specialistų, kai tuo tarpu kokybišką profesinį išsilavinimą įgijusių žmonių nuolat trūksta. Dėl šios
priežasties dažnai aukštąjį išsilavinimą įgiję asmenys dirba jų kvalifikacijos neatitinkantį darbą,
neturėdami tam pakankamų įgūdžių.

2007 – 2013 metų laikotarpiu šį besimokančiųjų profesinio ir aukštojo mokslo įstaigose skaičiaus
neatitikimą buvo siekiama mažinti per investicijas į profesinio mokymo kokybės gerinimą ir patrauklumo
didinimą (pvz.: priemonė VP3-2.2-ŠMM-13-V „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“).
Apžvelgus svarbiausias socialines-ekonomines švietimo sritį veikusias tendencijas, matoma, kad šios
tendencijos yra ilgalaikio pobūdžio ir buvo stebimos jau prieš pradedant planuoti priemones 2007 – 2013
metų laikotarpiui. Atlikta priemonių analizė parodė, kad bent dalis priemonių buvo nukreipta į kiekvieno iš
svarbiausių socialinių-ekonominių iššūkių poveikio mažinimą. Remiantis šiais analizės duomenimis, galima
teigti, kad pasirinktos priemonės buvo tinkamos socialinės-ekonominės situacijos kontekste.
5.2.4. Švietimo srities investicijų rezultatyvumas
Du trečdaliai visų stebėsenos – produkto ir rezultato – rodiklių, numatytų žmogiškųjų išteklių plėtros
švietimo srities priemonėse, vertinimo metu buvo pasiekti51. Trečdalio (33 procentai) visų rodiklių numatytų
reikšmių dar siekiama. Taip pat 11 proc. rezultato rodiklių reikšmė kol kas nebuvo įvertinta.52 Žmogiškųjų
išteklių plėtros švietimo srities priemonių produkto ir rezultato rodiklių pasiekimo laipsnis pavaizduotas 31
paveiksle.

50

„Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007 – 2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių
ministerijos programų tarpinis vertinimas“, LR Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu, atliko UAB „BGI Consulting“
51 Toliau šiame skyriuje pateikiama sutrumpinta švietimo srities priemonių rezultatyvumo analizė. Išplėstinė švietimo srities
priemonių rezultatyvumo analizė pateikta priede B.
52 Remiantis SFMIS duomenimis iki 2014 m. birželio 30 d.
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31 paveikslas. ŽIPVP švietimo srities produkto ir rezultato rodiklių faktinis rezultatyvumas pagal priemones
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS duomenis

Daugumos, 11 iš 17, priemonių produkto rodikliai jau siekia arba viršija numatytas reikšmes, 7 priemonių
produkto rodiklių pasiekimo mastas viršija 150 procentų. Galima teigti, kad šių produkto rodiklių reikšmės
buvo nepakankamai ambicingos. Dar trijų priemonių produkto rodiklių pasiekimo laipsnis viršija 90
procentų, tačiau jų projektai nėra baigti įgyvendinti, taigi rodiklių pasiekimo laipsnis turėtų pasiekti ar net
viršyti 100 procentų. Kitų trijų priemonių produkto rodiklių pasiekimo laipsnis siekia atitinkamai 65 proc., 47
proc. ir 16 proc. Visų jų dalis projektų dar nėra įgyvendinti ir turimi duomenys53 rodo, kad, baigus
įgyvendinti projektus, priemonių produkto rodikliai turėtų pasiekti užsibrėžtą ribą.
Beveik visų (16 iš 17 analizuojamų) priemonių rezultato rodikliai jau pasiekė ir net viršijo ŽIP VP nustatytą
reikšmę. Vienos priemonės rezultato rodiklio pasiekimo laipsnis siekia 76 procentus, tačiau visi šios
priemonės projektai bus baigti įgyvendinti 2015 m. ir priemonės rezultato rodikliai turėtų pasiekti
numatytas reikšmes.
Grafike (32 paveikslas) pavaizduotų EA VP ir SS VP priemonių produkto rodiklių pasiekimas nėra itin
aukštas. Tik 4 iš 10 grafike vaizduojamų priemonių jau pasiekė, o viena viršijo išsikeltus tikslus. Dar keturių
priemonių produkto rodiklių pasiekimas atitinka 67 proc., 75 proc., 93 proc. ir 89 proc. Likusių dviejų
priemonių produkto rodiklių pasiekimo laipsnis itin žemas – atitinkamai 14 ir 27 procentai. Tačiau šių
priemonių rėmuose atitinkamai tik 18 ir 25 procentai projektų jau baigti įgyvendinti, taigi produkto rodiklių
pasiekimo laipsnis, baigus įgyvendinti projektus, ryškiai keisis.

53

ŠMM ekspertų, atsakingų už projektų veiklų įgyvendinimą komentaras.
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Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS duomenis

Panaši situacija kaip produkto rodiklių pasiekimo srityje matoma ir šių priemonių rezultatyvumo srityje.
Šešiose priemonėse užsibrėžti rezultatai jau yra pasiekti ir viršyti (vienoje priemonėje rezultato rodiklis
siekiamą viršija net 6 kartus), tačiau likusių keturių priemonių rezultatyvumas yra itin žemas. Dviejų
priemonių žemas rezultato rodiklių pasiekimo lygis aiškintinas taip pat kaip ir neaukštas jų produkto
pasiekimų lygis – sąlyginai nedideliu baigtų įgyvendinti projektų skaičiumi. Dar dviejų priemonių produkto
rodiklių pasiekimo lygis aukštas, tačiau rezultatyvumas žemas, tačiau tai lemia rodiklių skaičiavimo
metodika, kai visi rezultato rodikliai bus apskaičiuoti tik praėjus 6 mėnesiams po visų projektų įgyvendinimo
pabaigos. Taigi dalies jau baigtų projektų rezultato rodikliai dar nėra apskaičiuoti, o, pabaigus įgyvendinti
visus projektus, šis rezultato rodiklis turėtų gerokai išaugti.

5.3.

Poveikis švietimo srities konteksto rodikliams: ankstyvojo pasitraukimo iš
švietimo sistemos ir jaunimo švietimo pasiekimų lygis

Šiame skyriuje pateikiama analizė, parodanti, kokį poveikį skyriuje „Švietimo srities konteksto rodiklių
dinamika 2007 – 2013 metais“ aptartų konteksto rodiklių „Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo
sistemos“ ir „Jaunimo švietimo pasiekimų lygis“ kaitai turėjo ES struktūrinių fondų investicijos.
5.3.1. Viešosios politikos problemos apibrėžimas
Kaip jau minėta, dėl „Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos“ ir „Jaunimo švietimo pasiekimų“ lygio
rodiklių susietumo, šiame tyrime jie analizuojami kartu.
Rodikliai glaudžiai susiję ne tik tarpusavyje, tačiau ir su daugeliu kitų socialinio – ekonominio pobūdžio
problemų. Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygio didėjimas yra tiesiogiai susijęs su nedarbo,
socialinės atskirties ir skurdo lygio kilimu. Neįgiję būtinų įgūdžių jaunuoliai patiria sunkumus įsitvirtindami ir
išlikdami darbo rinkoje: jie yra priversti dirbti žemos kvalifikacijos, mažai apmokamą darbą. Dalis anksti
mokymo įstaigas palikusių asmenų, patys nesugebėdami susitvarkyti su kylančiais iššūkiais, tampa
priklausomi nuo valstybės paramos. Tyrimais taip pat įrodyta, kad viduriniojo išsilavinimo neįgiję asmenys
menkiau dalyvauja demokratiniuose procesuose, socialiniame ir kultūriniame gyvenime, yra mažiau aktyvūs
piliečiai, jų vaikai turi mažesnes galimybes pasiekti gerų rezultatų mokykloje, taigi anksti švietimo sistemą
palikę asmenys patenka į nesibaigiantį žemos gyvenimo kokybės ir balansavimo ties skurdo riba ratą.
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Dėl šių priežasčių didelis mokyklos nebaigusių jaunuolių skaičius turi ilgalaikį neigiamą poveikį ir valstybės
ekonominiam augimui bei visuomenės raidai.54 Kita vertus, net ir pasiekus minimalų laiptelį bei baigus
pagrindinio ugdymo programą, tačiau neįgijus viduriniojo išsilavinimo ar darbo rinkoje paklausios profesinės
kvalifikacijos, t. y. nepasiekus atitinkamo švietimo pasiekimų lygmens, gresia tos pačios žemos kvalifikacijos,
mažai apmokamo darbo ar bedarbystės problemos.
Tokiame kontekste ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygio ir jaunimo švietimo pasiekimų lygio
kaip vienų iš pagrindinių švietimo sistemos rodiklių, matuojamų ES mastu, pasirinkimas atrodo racionalus.
Tikslas sumažinti ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygį ir pakelti jaunimo švietimo pasiekimų
lygį įvardintas tiek ES lygmens strateginio planavimo dokumentuose55, tiek Lietuvos nacionaliniuose
strateginiuose dokumentuose56.
Atsižvelgiant į tarptautinį ir nacionalinį aptartų problemų reglamentavimo kontekstą, siekiai sumažinti
ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygį ir pakelti jaunimo švietimo pasiekimų lygį buvo
suformuluoti ir Lietuvos 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje57 bei įvardinti
kaip du iš trijų pagrindinių strateginių konteksto rodiklių, atspindinčių Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos58 2 – ojo tikslo – „padidinti Lietuvos gyventojų galimybes mokytis visą gyvenimą, sudarant
sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei“– įgyvendinimo sėkmę. Taip pat šie rodikliai susieti su 2
prioritetu „Mokymasis visą gyvenimą“ ir jo 1 bei 2 uždaviniais:




Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą;
Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę;
Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą.

5.3.2. Vertinimo teorinio modelio aprašymas
Teorinėje literatūroje išskiriamos priežastys, kurios lemia ankstyvąjį pasitraukimą iš švietimo sistemos.
Literatūroje nurodoma, kad dažniausiai pasitraukimo priežastys yra labai individualios, tačiau galima išskirti
tam tikras bendras tendencijas:





Mokyklos nebaigimas yra aiškiai susietas su prastesne socialine padėtimi, menkai išsilavinusia
šeima;
Tam tikrų visuomenės grupių atstovus – visų pirma jaunuolius iš neturtingų šeimų ir socialiai
remtinus jaunuolius, vaikų namų jaunimą, fiziškai ar protiškai neįgalius ar specialiųjų mokymosi
poreikių turinčius jaunuolius – ši problema veikia itin smarkiai;
Migrantų jaunuolių mokyklos nebaigimo rodiklis yra dvigubai didesnis nei vietos jaunuolių. Romų
tautybės asmenų šis rodiklis yra dar didesnis;

54

Mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas – vienas svarbiausių strategijos „Europa 2020“ tikslų. Komisijos komunikatas
Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui, Briuselis, 2011
55 Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos ES šalių vidurkio sumažinimas iki mažiau nei 10 procentų yra vienas iš strategijos
Europa 2020 prioritetinių tikslų, toje pačioje strategijoje minimas ir siekis, kad bent 40 procentų jaunų europiečių įgytų aukštąjį arba
jam prilygintą išsilavinimą, o šio tikslo pasiekimui būtinas aukštas vidurinį mokslą baigiančių, t. y. atitinkamą jaunimo švietimo
pasiekimų lygmens laiptelį pasiekiančiųjų procentas. Iš: Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „2020 m. Europa“,
Komisijos komunikatas, Briuselis, 2010
56 2003 – 2012 m. Valstybinėje švietimo strategijoje minimas 4 siekinys – pasiekti, kad ne mažiau kaip 95 procentai vaikų, įgijusių
pagrindinį išsilavinimą, mokytųsi toliau ir įgytų vidurinį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir darbo rinkoje paklausią profesinę
kvalifikaciją ir 7 siekinys – sumažinti anksti švietimo sistemą paliekančių jaunuolių dalį iki 9 procentų. Iš: 2003 – 2012 m. Valstybinė
švietimo strategija. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, 2003
57 Nacionalinė bendroji Strategija: Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija
konvergencijos tikslui įgyvendinti, 2012
58 2007 – 2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, 2013
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Egzistuoja skirtumai tarp berniukų ir mergaičių iškritimo lygio (berniukai dažniau nebaigia
mokyklos);
Jaunuoliai, dažnai keitę gyvenamąją vietą arba / ir mokyklą taip pat priskiriami didesnės rizikos
grupei;
Didesnės rizikos grupei priskiriami ir jaunuoliai, mokykloje pasižymėję žemesniais akademiniais
pasiekimais, menkesniu gebėjimu prisitaikyti prie bendrųjų mokymosi įstaigoje keliamų
reikalavimų.59

Pasitraukimo iš švietimo / ugdymo sistemos priežastis galima suskirstyti į tris grupes: asmeninės /
psichologinės, socialinės – ekonominės ir struktūrinės – sisteminės priežastys. Žemiau pateiktas grafikas
vaizduoja visą priežasčių schemą ir detalizuoja priežastis, patenkančias po kiekviena iš nurodytų grupių.

33 paveikslas. Pasitraukimo iš švietimo / ugdymo sistemos priežasčių schema.
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis tyrimo ataskaita „Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos
prevencija“ ir interviu su ŠMM atstovais.

Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad nurodytos priežastys tik didina ankstyvojo pasitraukimo riziką, tačiau
kiekvienas jaunuolis potencialiai patiria riziką per anksti palikti ugdymo įstaigas (pvz.: pasikeitus socialinei
situacijai – išsiskyrus tėvams). Švietimo ekspertų patirtis rodo, kad negalima daryti apibendrinimų, jog visi
anksti švietimo sistemą paliekantys jaunuoliai ateina iš sunkios socioekonominės aplinkos. Negalima šeimų
skirstyti į „normalias“ ir „nenormalias“, nes ši riba yra labai trapi ir bet kuri „normali“ šeima po vieno ar kito
sukrėtimo gali pereiti į kitą skirstymo grupę. Kita vertus, „<...> Yra pakankamai atvejų, kai vaikas nelanko
mokyklos, o šeima mūsų visų klasikiniu požiūriu yra normali.“60
Iš grafike vaizduojamų rizikos veiksnių Lietuvos kontekste aktualiausios asmeninio/psichologinio pobūdžio
priežastys, ypač išskiriamos motyvacijos stoka, mokymosi sunkumai, įgūdžių stoka, emocinis ir psichologinis
59

Luthar, S.S., Cichetti, D. and Becker, B. (2000), The construction of resilience. A critical evaluation and guidelines for future work,
in: Child development, 71, p. 543, NESSE (2009), Early School Leaving – Lessons from research to policy makers, p. 12
60Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencija. Tyrimo ataskaita. LR švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliko VšĮ
Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2007
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nesaugumas, taip pat tėvų požiūris į švietimą. Socialinės – ekonominės priežastys – sunki materialinė
padėtis, šeimos socialinis/ekonominis statusas, šeimos asocialumas ir tėvų išsilavinimo lygis taip pat
tiesiogiai koreliuoja su didesne rizika palikti švietimo sistemą. Tačiau tiek asmeninio/psichologinio, tiek
socialinio – ekonominio pobūdžio priežastis paveikti viešosios politikos planavimo priemonėmis sudėtinga.
Todėl daugiausia dėmesio turėtų būti kreipiama į struktūrinių priežasčių šalinimą. Veikiant šio tipo
priežastis, viena vertus, galima tam tikru mastu šalinti asmenines psichologines priežastis, kita vertus, bent
iš dalies kompensuoti prastą socialinę – ekonominę šeimos situaciją. Galima pasiekti, kad mokykla vaikui
taptų „antraisiais namais“, kur jis gauna tai, ko dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių negali gauti
namuose. Tarp svarbiausių struktūrinių – sisteminių ankstyvąjį pasitraukimą skatinančių priežasčių
išskiriamas nepakankamas mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas, neindividualizuotas dėmesys, įvairių
gabumų mokiniams nepritaikyti ugdymo metodai, nepasirengimas laiku suteikti socialinę, pedagoginę ir
psichologinę pagalbą, netinkamas mokyklos mikroklimatas.61
5.3.3. Kaitos teorija grįsta intervencijų logikos analizė
Klasifikuojant priemones, galinčias padėti išlaikyti jaunuolius švietimo sistemoje, teorinėje literatūroje
išskiriamos tokios priemonių grupės:




Prevencinės;
Intervencinės;
Kompensacinės.

Prevencinėmis priemonėmis siekiama neleisti susidaryti padėčiai, skatinančiai mokinius mesti mokyklą.
Viena veiksmingiausių priemonių, padedančių užtikrinti sėkmingą startą švietimo sistemoje ir joje išsilaikyti,
– dalyvavimas kokybiškose ankstyvojo ugdymo programose. Todėl intervencija turėtų būti siekiama
padidinti ikimokyklinio ugdymo kokybę, įvairovę ir prieinamumą. Kitos prevencinės priemonės galėtų būti
vaikų iš migrantų šeimų sistemingas gyvenamosios šalies kalbos mokymas, aktyvus segregacijos
naikinimas, kad mokyklose būtų užtikrinta geresnė socialinė, etninė ir kultūrinė pusiausvyra, mokiniams
būtų lengviau mokytis vieniems iš kitų, ir sustiprėtų integracija. Nors Lietuvoje imigracijos sukeltos
segregacijos problemos kol kas nėra labai ryškios, tačiau ateityje tokių intervencijų poreikis gali didėti. Kita
vertus, dėl didelių emigracijos iš Lietuvos mastų ir didėjančios reemigracijos, svarbu atkreipti dėmesį į
grįžusių vaikų mokymosi problemas, suteikti jiems tinkamą pedagoginę pagalbą, sukurti palankią socialinę
aplinką. Dar vienas, Lietuvai svarbus aspektas – tautinių mažumų vaikų, ypač tų, kurie mokosi lietuviškose
mokyklose, įtraukimo skatinimas, ypatingą dėmesį skiriant romų tautybės mokiniams. Kita galima
prevencinė priemonė – tikslinė parama nepalankioje padėtyje esančioms mokykloms, siekiant sumažinti
skirtumus tarp šalies mokyklų, sudarant palankias sąlygas visų socialinių grupių jaunuoliams. Toks lygių
galimybių švietimo sistemoje užtikrinimas yra ypač svarbus kuriant atvirą demokratinę visuomenę. Taip pat
pastebėta, kad pastangos užtikrinti lygias mokymosi galimybes dažniausiai teigiamai paveikia ir bendrą
mokinių pasiekimų lygį. Pavyzdžiui, aiškinant Suomijos penkiolikmečių ypač aukštų pasiekimų
tarptautiniame mokinių pasiekimų tyrime PISA priežastis, pastebimas ryšys tarp lygių galimybių užtikrinimo
bendrajame ugdyme ir aukštų mokinių mokymosi pasiekimų. Šioje šalyje bendrojo lavinimo mokyklų
paruošimo lygis yra praktiškai vienodas – beveik nėra mokyklų, kurių mokinių pasiekimai būtų kur kas
aukštesni arba gerokai žemesni nei šalies vidurkis. Tuo tarpu Lietuvos mokyklų analizė rodo, kad šalyje

61

Remiantis apibendrinta BGI Consulting atliktų interviu su ŠMM ir ŠAC atstovais medžiaga.
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egzistuoja dideli mokinių savijautos ir pasiekimų skirtumai tarp didžiųjų miestų bei miestelių / kaimo ir net
tame pačiame regione esančių mokyklų.62
Kitas potencialias sėkmingo mokymosi kliūtis galima šalinti didinant galimybes patekti iš vieno švietimo
lygmens į kitą ir keliant profesinio mokymo kokybę ir prestižą. Siekiant, kad ankstyvojo pasitraukimo riziką
patiriantys jaunuoliai įgiję pagrindinį išsilavinimą tęstų mokymąsi, šie du veiksniai būtini, nes motyvacijos
stokojantiems jaunuoliams bet kokia kliūtis gali tapti priežastimi netęsti mokslų.
Intervencinėmis priemonėmis siekiama kuo skubiau įveikti jau egzistuojančius sunkumus ir užkirsti kelią
mokyklos nebaigimui. Šios priemonės gali būti skirtos konkrečiai mokyklai ar pavieniams mokiniams,
priklausantiems rizikos grupei. Mokyklai skirtomis priemonėmis gerinama atmosfera, plėtojama palanki
mokymosi aplinką. Rizikos grupėms priklausantiems mokiniams gali padėti tokios priemonės, kaip:
išankstinio perspėjimo sistema ar geresnis bendradarbiavimas su tėvais. Be to, veiksmingą paramą
užtikrina bendradarbiavimas su kitomis suinteresuotosiomis šalimis už mokyklos ribų ir galimybė
naudotis vietos paramos tinklų paslaugomis. Mokiniams skirtos priemonės yra susijusios su konsultavimu
ir globojimu, personalizuotu mokymu, geresniu orientavimu ir finansine parama (pvz.: mokymosi
pašalpomis).
Nuo prevencinių intervencinės priemonės skiriasi savo pasireiškimo laikotarpiu. Prevencinėmis
priemonėmis siekiama tvaraus ilgojo laiktarpio efekto. Intervencinėmis priemonėmis siekiama spręsti jau
susidariusią situaciją, taigi tikimasi iškart po intervencijos arba vidutiniu laikotarpiu pasireiškiančio efekto.
Jei prevencinių ir intervencinių priemonių nepakanka, arba jos nėra pritaikomos laiku, per anksti iš švietimo
sistemos pasitraukusiems asmenims taikomos kompensacinės priemonės. Tai gali būti finansinė ar kitokia
parama, kuria siekiama padėti sugrįžti į švietimo sistemą – suteikiamas vadinamasis antrasis šansas. Antrojo
šanso mokyklose taikoma metodika skiriasi nuo tradicinių bendrojo lavinimo mokyklų: mokiniams
padedama įveikti sunkumus, su kuriais jie susidūrė buvusiose mokyklose. Visgi tyrimais nustatyta, kad
prevencinės ir intervencinės priemonės duoda geresnių rezultatų nei kompensacinės. Mokyklą metę
mokiniai patiria nesėkmę, sumažėja jų pasitikėjimas savimi, kyla socialinių, emocinių, gebėjimo mokytis
problemų, taip pat mažėja tikimybė, kad jie sėkmingai baigs mokyklą ir įgis išsilavinimą.63
Apžvelgus teorinėje literatūroje išskirtas ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos priežastis bei šių
priežasčių šalinimui skirtas priemones, sudaroma kaitos teorija grįsta schema (34 paveikslas) –
„idealusis“ modelis, pateikiantis dažniausiai Lietuvoje pasitaikančias ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo
sistemos priežastis, nurodantis institucijas, įgyvendinančias viešosios politikos sprendimus dėl intervencijos,
tikslines grupes, kurios šiomis intervencijomis turėtų būti veikiamos, intervencijų tipus ir konkrečius
veiksmus, kurių reikia imtis, taip pat laukiamą poveikį šiai „idealiajai“ ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo
sistemos priežasčių šalinimo grandinei suveikus.

62

Lietuvos mokyklų tinklas: ar užtikrinamos lygios mokymosi galimybės?, Švietimo problemos analizė, 2009 lapkritis.
(2009), p. 45.

63NESSE
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Veiksniai lemiantys ansktyvąjį pasitraukimą iš švietimo sistemos

Tiksinės grupės

Priemonių tipai

Tikslinės intervencijos

Laukiamas poveikis

Asmeninės / psichologinės priežastys

Šeimos asocialumas

Tėvų išsilavinimo
lygis

Netinkamas
mokyklos
mikroklimatas

Nepasirengimas laiku
suteikti socialinę,
pedagoginę,
psichologinę pagalbą

Poministerinės įst.

Neindividualizuotas
dėmesys

LR SADM

Struktūrinės / sisteminė priežastys

Viešosios politikos sprendimas dėl intervencijos

Sunki materialinė
padėtis

LR ŠMM

Socialinės - ekonominės priežastys

Mokiniai
Mokinių tėvai
Artimi giminaičiai ir
kt.

Mokiniai
Mokinių tėvai
Artimi giminaičiai ir
kt.

Švietimo
administratoriai
Mokyklų vadovai
Mokytojai
Mokyklos
bendruomenė ir kt.

Prevencinės
priemonės
Intervencinės
priemonės
Kompensacinės
priemonės

Pvz.: tikslinė parama,
kompetencijų tobulinimas
Pvz.: konsultavimas,
individualizuotas dėmesys,
profesinis orientavimas
Pvz.: suaugusiųjų švietimo
sistemos plėtra, bendrųjų
kompetencijų vystymas

Mažėjantis ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygis

Tėvų požiūris į
švietimą

Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos

Emocinis ir
psichologinis
nesaugumas

LR FM

Motyvacijos stoka

Švietimo subjektai / projektų vykdytojai

34 paveikslas. Kaitos teorija grįsta poveikio rodikliui „Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos“ analizė.
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal apibendrintą teorinę medžiagą
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Siekiant įvertinti, kiek realiai įgyvendintos intervencijos prisidėjo prie ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo
sistemos mažinimo, vertinama, kiek realios intervencijos atitiko „idealųjį“ kaitos teorijos modelį. Todėl
toliau analizėje prie ansktyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos 2007 – 2013 m. finansiniu periodu
prisidėjusios priemonės (iš viso 21 priemonė) pagal teorines kategorijas skirstomos į prevencines,
intervencines ir kompensacines.
Didžioji dalis analizuojamų priemonių buvo priskirtos prevencinių priemonių grupei (žr. lentelę žemiau).
Tokią priemonių orientavimo kryptį galima laikyti nuoseklia. Kaip minėta anksčiau, būtent prevencinių ir
intervencinių priemonių taikymas teoriškai yra tikslingiausias.
3 lentelė. Prevencinių priemonių sąrašas.
Prevencinės priemonės
VP12.2ŠMM02-V
VP12.2ŠMM03-V
VP12.3ŠMM03-V
VP12.3ŠMM01-V
VP12.2ŠMM06-V
VP12.1ŠMM03-V
VP12.3ŠMM04-V

Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir
aukštųjų
mokyklų
pedagoginio
personalo
kvalifikacijos tobulinimas
Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais,
gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais,
gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių
turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas
Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų
mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo
didinimas, ypač kaimo vietovėse
Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas
ir plėtra

Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas
formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje

Švietimo personalo (administravimo personalo,
švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo
sistemų plėtra

VP12.1ŠMM02-V
VP32.2ŠMM07-V
VP32.2ŠMM12-V
VP32.2ŠMM13-V
VP32.2ŠMM21-K
VP32.2ŠMM01-V

Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo
įstaigų valdymo tobulinimas

Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra

Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas

Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra

Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių
bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio
ugdymo programas, infrastruktūros plėtra
Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo
infrastruktūros
bendrojo
lavinimo
mokyklose
pritaikymas ir atnaujinimas

Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar
socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos
besimokantiesiems teikimas, didinant mokymosi visą
gyvenimą paslaugų prieinamumą

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting.

Analizuojant pateiktas priemones matoma, kad ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencija yra
vykdoma keliomis kryptimis – kuriant prevencines sistemas ir psichologinės, specialiosios ar socialinės
pagalbos teikimo modelius64, didinant ugdymo sistemos prieinamumą (pvz.: visuotinio priešmokyklinio
ugdymo diegimas), keliant bendrą pedagogų kvalifikaciją, jų gebėjimą dirbti lanksčiai, taikant netradicines,
kūrybiškas ar individualizuotas mokymo priemones. Prie prevencinių priemonių priskirtinas ir
administracinio švietimo srities personalo bei švietimo srities vadovų kompetencijų tobulinimas, kuris
padeda keisti per daug tradicinę, dogmatišką mokyklos kultūrą, lengviau taikytis prie naujovių, tokiu būdu
64

Kaip išskiriama anksčiau atliktuose tyrimuose, tinkamo dėmesio ir pagalbos teikimas yra viena iš geriausių priemonių stabdant ne
tik rizikos grupei priklausančių jaunuolių ankstyvąjį pasitraukimą, tačiau ir laiku identifikuojant su reikšmingais gyvenimo
pasikeitimais susiduriančių mokinių padidėjusį potencialą palikti ugdymo įstaigas.
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sukuriant palankesnį mokyklos mikroklimatą. Tokios priemonės, kaip: besimokančiųjų pagrindinių
kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje bei profesinio orientavimo sistemos
veiklos tobulinimas ir plėtra, suteikia sąlygas pritraukti akademiškai silpnesnius jaunuolius, suteikiant jiems
būsimam darbui reikalingų bendrųjų žinių, padedant pasirinkti profesinį kelią. Šios priemonės padeda
švietimo sistemoje išlaikyti siekiančiuosius kuo greičiau pradėti dirbti, save įsivaizduojančius tik profesinėje,
o ne akademinėje srityje. Mokyklos gebėjimas prisitaikyti prie šių jaunuolių poreikių didina tikimybę, kad jie
liks švietimo sistemoje dar bent keletą metų.
4 lentelė. Intervencinių priemonių sąrašas.
Intervencinės priemonės

VP12.2ŠMM05-K

Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių
švietimo metodų kūrimas ir diegimas

VP12.3ŠMM06-K

Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo
sistemoje

VP12.3ŠMM02-V

Alternatyvusis ugdymas švietimo sistemoje

VP12.2ŠMM10-V

Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra

VP12.3ŠMM05-K

Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas
specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.)

VP12.2ŠMM04-V

Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo
mokymo paslaugų teikimas

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting.

Intervencinių priemonių grupėje taip pat galima išskirti tam tikras veiklos kryptis. Viena vertus,
orientuojamasi į mokymo priemonių ir strategijų diversifikavimą, siekiant efektyviai keisti nusistovėjusias,
dažnai dogmatiškas švietimo struktūras. Diegiami kokybiški, inovatyvūs neformalaus švietimo,
alternatyvaus ugdymo, praktinių įgūdžių (kalbų mokymas, verslumo ugdymas) tobulinimo metodai. Antroji
priemonių grupė nukreipta į švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimą specialiųjų poreikių
asmenims bei gabiausiems mokiniams. Šios dvi grupės ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos
kontekste turi daug bendro. Specialiųjų poreikių turintys asmenys dažnai linkę net nepradėti mokytis arba
anksčiau palieka švietimo sistemą dėl prisitaikymo sunkumų, jeigu jiems nėra sudaromos sąlygos gerai ir
patogiai jaustis mokykloje, sulaukti reikiamos pagalbos. Gabūs vaikai, ypač talentingi vaikai, taip pat yra
specifinė grupė. Išskirtiniai talentai dažnai pasireiškia ne tik akademinėje, tačiau ir meno, muzikos srityse.
Dažnai talentingam, stipriai išreikštą meninį polinkį turinčiam mokiniui sunku priimti griežtą tradicinės
mokyklos tvarką, prisitaikyti prie tam tikrų rėmų ir reikalavimų, pasiekti atitinkamą, su jų domėjimosi sritimi
nesusijusių akademinių disciplinų, lygį. Tokios priemonės, kaip gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas
švietimo sistemoje, padeda suformuoti lankstesnę, prie besimokančio asmens poreikių pritaikytą prieigą.
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5 lentelė. Kompensacinių priemonių sąrašas.
Kompensacinės priemonės

VP32.2ŠMM05-V

Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas

VP11.1SADM07-K

Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting.

Iš tiriamų priemonių sąrašo buvo išskirtos ir dvi kompensacinės priemonės – suaugusiųjų švietimo
institucijų modernizavimas, turintis netiesioginį poveikį anksti švietimo sistemą palikusiųjų grįžimui į
švietimo įstaigas, ir kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas, padedantis bent iš dalies kompensuoti
bendrųjų ir darbo rinkoje reikalingų įgūdžių trūkumą, susidarantį anksti pasitraukus iš ugdymo sistemos.
Išskiriamos šešios sėkmingiausios, labiausiai galėjusios paveikti ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo
sistemos lygį 2007 – 2013 metais, priemonės. Trys priskiriamos prevencinių priemonių grupei – „Profesinio
orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ (VP1-2.3-ŠMM-01-V); „Technologijų, gamtos mokslų ir
menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“ (VP3-2.2-ŠMM01-V) ir „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų
prieinamumo didinimas, ypač kaimo vietovėse“ (VP1-2.3-ŠMM-03-V). Dar trys priklauso intervencinių
priemonių grupei – „Alternatyvusis ugdymas švietimo sistemoje“ (VP1-2.3-ŠMM-02-V); „Švietimo paslaugų
sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.)“ (VP1-2.3-ŠMM-05-K) ir
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ (VP1-2.2-ŠMM-10-V).65
5.3.4. ES SF investicijų nagrinėjamoje srityje apžvalga
Iš atrinktų ir tipologizuotų priemonių skaičiaus matoma, kad ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos
mažinimui ir jaunimo švietimo pasiekimų lygio kėlimui 2007 – 2013 metų finansavimo periodu buvo skirta
didelė dalis vykdytų veiklų ir investuota žymi dalis lėšų. Tiesiogiai prie šių rodiklių gerinimo turėjo prisidėti
14 iš 62 šiame vertinime analizuojamų ŽIPVP priemonių. Minėtų priemonių rėmuose buvo įgyvendinti arba
pradėti įgyvendinti 218 projektų. Dar 7 priemonės, prisidėjusios prie minimo konteksto rodiklio pokyčių
buvo suplanuotos pagal kitus prioritetus. Šių papildomų priemonių rėmuose buvo įgyvendinti arba pradėti
įgyvendinti dar 102 projektai. Bendra nacionalinės ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos suma, tekusi
ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos mažinimui, sudaro beveik 1 mlrd. 135 mln. 932 tūkst. litų
(arba 328 mln. 988 tūkst. 646 eurai). Taigi investicijos, prisidėjusios prie konteksto rodiklių gerinimo, sudaro
apie 8 procentus visos žmogiškųjų išteklių plėtrai skirtos paramos. Iš visų rodiklių gerinimui skirtų lėšų,
beveik 980 mln. litų arba beveik 284 mln. eurų (86 % visos paramos) skirti iš ES struktūrinių fondų ir dar
maždaug 156 mln. litų arba šiek tiek daugiau nei 45 mln. eurų (14 % visos paramos) – iš LR valstybės
biudžeto.
Proporcingai priemonių skaičiui, daugiausia lėšų buvo investuota į prevencines priemones. Šių priemonių
rėmuose jau įgyvendinti arba pradėti įgyvendinti 111 projektų. Į prevencines priemones investuoti 72
procentai visų ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos mažinimui ir jaunimo švietimo pasiekimų
gerinimui skirtų lėšų. Iš jų 85 procentai skirti iš ES struktūrinių fondų, 15 procentų – iš LR vyriausybės

65

Remiantis apibendrinta BGI Consulting atliktų interviu su ŠMM ir ŠAC atstovais medžiaga.
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biudžeto. Intervencinių priemonių rėmuose jau įgyvendinti arba pradėti įgyvendinti 186 projektai. Į juos
investuota 24 procentai visų analizuojamų konteksto rodiklių pasiekimui skirtų lėšų. Iš jų 87 procentai lėšų
skirti iš ES struktūrinių fondų,13 procentų – iš LR vyriausybės biudžeto. Kompensacinių priemonių rėmuose
atitinkamai įgyvendinti 23 projektai. Tai sudaro 4 procentus šių konteksto rodiklių gerinimui skirtų lėšų, 97
procentai jų skirti iš ES struktūrinių fondų, 3 procentai – iš LR vyriausybės biudžeto.
Apie 61 procento projektų ir investuotų lėšų poveikis darbo rinkoje pasireikš jau trumpuoju periodu66,
maždaug 23 procentai – ilguoju periodu67 ir apie 16 procentų ilguoju laikotarpiu68.

16%

Trumpasis periodas (iki 3 metų)
Vidutinis periodas (3 - 5 metai)

23%

61%

Ilgasis periodas (6 ir daugiau
metų)

35 paveikslas. ES struktūrinių fondų ir LR biudžeto investicijų pasiskirstymas pagal poveikio konteksto rodikliams
„Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygio mažinimas“ ir „Jaunimo švietimo pasiekimų lygis“ pasireiškimo
laikotarpį.
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting remiantis LR Finansų ministerijos pateiktais stebėsenos duomenimis

Apytiksliai 72 procentai visų lėšų buvo investuota didmiesčiuose, 18 procentų miesto ir 10 procentų kaimo
vietovėse.

10%
Didmiestis
18%
Miesto vietovė
72%
Kaimo vietovė

36 paveikslas. ES struktūrinių fondų ir LR biudžeto investicijų į konteksto rodiklius „Ankstyvojo pasitraukimo iš
švietimo sistemos lygio mažinimas“ ir „Jaunimo švietimo pasiekimų lygis“ pasiskirstymas pagal naudos gavėjo
veiklos vietovę.
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting remiantis LR Finansų ministerijos pateiktais stebėsenos duomenimis

5.3.5. ES SF poveikio rodiklio kaitai vertinimas
Siekiant įvertinti išskirtų priemonių poveikio mastą, įvertinami kiti Lietuvoje egzistuojantys, žemą
ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos lygį ir aukštą jaunimo švietimo pasiekimų lygį lemiantys

66

Iki 3 metų po projekto įgyvendinimo
Po 3 – 5 metų nuo intervencijos įgyvendinimo
68 Po 6 ir daugiau metų nuo intervencijos įgyvendinimo
67
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veiksniai. Taip pat pasitelkiant kaitos teoriją, įvertinama, ar investicijos buvo įgyvendintos taip, kad sukurtų
didžiausią įmanomą poveikį.
Įvertinti galimą investicijų poveikio rodiklių kaitai mastą yra itin sudėtinga todėl, kad pateiktuose
statistiniuose duomenyse tik nedidelės dalies 2007 – 2013 metų investicijų poveikis pradedamas matyti
2010 m. (rodiklio „Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos“ atveju) ir 2011 m. (rodiklio „Jaunimo
švietimo pasiekimų lygis“ atveju). Taip yra todėl, kad tik keletas ES struktūrinėmis lėšomis finansuotų
projektų buvo pradėti įgyvendinti 2007 m., kai vyriausiems pirmojo konteksto rodiklio tikslinės grupės
mokiniams galėjo būti apie 15 m.69, o į rodiklio skaičiavimui apklausiamą imtį patenka tik 18 – 24 m.
amžiaus žmonės. Taigi intervenciją pradėjus, 2007 m. pirmoji intervenciją patyrusi tikslinės grupės karta
galėtų būti apklausta (t. y. investicijų poveikis statistikoje atsispindėtų) tik 2010 m. Skaičiuojant jaunimo
švietimo pasiekimų lygmens rodiklį, į tiriamąją imtį patenka tik 20 – 24 m. amžiaus žmonės, taigi
intervenciją pradėjus 2007 m., pirmoji intervenciją patyrusi karta bus apklausiama tik 2011 m.70. 2007 –
2013 m. periodu dauguma priemonių buvo pradėtos įgyvendinti tik 2009 m., taigi intervencijų poveikis
didesniu mastu statistiniuose duomenyse atsispindi tik 2012 ir 2013 m., t. y. pačioje analizuojamo periodo
pabaigoje. Dėl šios priežasties adekvačiai įvertinti statistiniuose duomenyse atsispindintį intervencijų
poveikio mastą bus galima tik praėjus keliems metams po projektų pabaigos. Dėl šios priežasties
atliekamame vertinime didesnis dėmesys kreipiamas į kokybinį, individualaus lygmens poveikį ir jo mastą.
Pirmiausia reikia išskirti objektyvias kultūrines ir teisines priežastis, kurios lemia tai, kad Lietuvoje anksti
pasitraukiančiųjų iš švietimo sistemos lygis nuosekliai mažėja. Tarp tokių priežasčių minėtinas – kultūriškai
Lietuvos visuomenėje įsitvirtinęs teigiamas požiūris į išsilavinimą. Išsilavinimas Lietuvos visuomenėje
didžiąja dalimi suprantamas kaip būtinas, vertinamas ir siekiamas. Kita vertus, mūsų šalyje, skirtingai nei
kitose ES šalyse, nėra kultūrinės tradicijos vaikams iki 18 m. iš švietimo sistemos pasitraukti į šeimos verslą
(tai ypač būdinga pietų Europos šalių problema). Panaši tendencija buvo stebima ir Lietuvoje,
nepriklausomybės pradžioje, kai iš mokyklų pasitraukė vadinamoji „Gariūnų karta“, kuri turėjo padėti
tėvams jų prekybos versle. Taip pat, skirtingai nei kitose ES šalyse, Lietuvoje imigrantų skaičius dar yra gana
žemas, taigi šalyje nėra įprastai problemiškiausios, sunkiausiai prisitaikančios mokinių grupės. Lietuvos
tautinių mažumų gyvenimas šalyje yra susiklostęs istoriškai. Tautinės mažumos turi savo mokyklas, kalbinės
ir kitos jų problemos Lietuvoje yra žymiai mažesnio masto nei kitur Europoje. Kita vertus, Lietuvoje nėra
daugiakalbiškumo problemų71.
Taip pat Lietuvoje mokslas iki 16 metų yra privalomas. Tėvams, kurių vaikai nelanko mokyklos, gresia
baudžiamoji atsakomybė, teisėsauga, vaiko teisių apsaugos tarnybos yra įtrauktos į mokinių mokyklos
nelankymo problemų sprendimą. Formalų vaikų mokyklos lankymą užtikrina ir mokinio krepšelio reformos
įvedimas, nes mokyklos pačios yra suinteresuotos pritraukti ir išlaikyti kiekvieną vaiką.72
Vertinant ES struktūrinių fondų priemonės, kuri prisidėjo prie rodiklio gerinimo, mastą, reikia pastebėti, kad
dėl sąlyginai trumpo intervencijos laikotarpio, prevencinės priemonės sukūrė prielaidas į ankstyvojo

69

Daroma prielaida, kad intervencija turi prasidėti bent metai iki įprastinio pagrindinio ugdymo baigimo amžiaus – 16 m., kad galėtų
daryti poveikį sustabdant ankstyvąjį pasitraukimą iš švietimo sistemos
70 Darant prielaidą, kad vyriausi tikslinės grupės asmenys intervencijų pradžioje buvo 16 m., t. y. įgiję pagrindinį išsilavinimą ir
sprendžiantys, ar mokymąsi tęsti toliau
71 Kai kuriose Europos šalyse (pvz.: Belgija ar Liuksemburgas) net skirtingose švietimo pakopose dėstoma skirtingomis kalbomis,
todėl vaikų integracija, perėjimas iš vieno švietimo lygmens į kitą labai pasunkėja. Kitose šalyse (pvz.: Vokietija) susiduriama su
dualinio mokymo problema, kai sprendimą ar norės mokytis profesijos, ar baigti vidurinę mokyklą ir aukštąjį mokslą turi priimti
vaikai, tik baigę pradinę mokyklą, būdami 12 – 13 metų. Tai dažnai sąlygoja vėlesnių poreikių neatitinkantį sprendimą ir mažina
motyvaciją.
72Remiantis apibendrinta BGI Consulting atliktų interviu su ŠMM ir ŠAC atstovais medžiaga.
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pasitraukimo rizikos grupę nepatekti kol kas joje nesantiems mokiniams, o kompensacinės priemonės
sudarė prielaidas padėti jau pasitraukusiems ir į rodiklio skaičiavimą įtrauktiems asmenims įgyti papildomas
kompetencijas, tačiau šių priemonių poveikį įvertinti itin sunku, nes neįmanoma surinkti kontrafaktinių
duomenų, kiek mokinių būtų patekę į rizikos grupę analizuojamu laikotarpiu, jeigu nebūtų imtasi
prevencinių priemonių arba kiek jau iškritusiųjų nebūtų siekę įgyti papildomų įgūdžių netaikant
kompensacinių priemonių. Labiausiai apčiuopiamas ir tiksliausiai įvertinamas poveikis buvo sukurtas
intervencinėmis priemonėmis, kurios nukreiptos į jau rizikos grupėje esančius mokinius ir analizuojamu
laikotarpiu padėjo juos išlaikyti mokyklose. Įvertinus sąlyginai nedidelį rizikos grupei priskiriamų mokinių
mastą, ir jau minėtą poveikio atsispindėjimo statistiniuose duomenyse problemą, tikslingiausia būtų
analizuojant intervencines priemones ieškoti žemiausio lygmens – mokyklos ar kiekvieno individualaus
mokinio pokyčio.
Sukurtam poveikiui atskleisti toliau analizuojama viena iš trijų sėkmingiausių intervencinių priemonių VP12.3-ŠMM-02-V „Alternatyvusis ugdymas švietimo sistemoje“73, kuri buvo tiesiogiai nukreipta į inovatyvių
metodų kūrimą ir diegimą siekiant mokykloje išlaikyti rizikos grupės mokinių.
5.3.6. Intervencinės priemonės – „Alternatyvusis ugdymas švietimo sistemoje“ intervencijos logikos ir
realių pokyčių paramos gavėjams analizė
„Alternatyvusis ugdymas švietimo sistemoje“
Pirminė idėja priemonę skirti Jaunimo mokykloms, dirbančioms su didžiausią riziką iškristi iš švietimo sistemos
patiriančiais mokiniais. Įgyvendinimo eigoje nuspręsta galimybę dalyvauti suteikti visoms mokykloms.
Priemonė vykdoma dviem etapais:




2009 – 2011 m. rengti reikalingi teisiniai dokumentai, ruošiami jaunimo namų aprašai, rengtos tikslinės
stažuotės semtis užsienio šalių patirties, kurti ir ruošti įgyvendinimui trys alternatyviojo ugdymo
modeliai;
2011 – 2015 m. konkurso būdu atrinktos 9 mokyklos, kuriose įdiegti trys skirtingi alternatyviojo ugdymo
modeliai – „Tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais“, „Produktyviojo mokymosi“ ir
„Komunikacinis“.74

Tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelis
Paremtas individualiu mokinio – mokytojo (atvejo koordinatoriaus) santykiu.75 Projekto įgyvendinimui
sudaryta penkių mokytojų ir penkių mokinių76 projekto dalyvių komanda. Kiekvienam mokiniui skiriamas
koordinatorius, dirbantis su juo individualiai, sudaromas individualus ugdymo planas. Ugdymo plano
sudarymo etape daug kalbamasi su pačiu mokiniu, išsiaiškinami jo tikslai, sunkumai, su kuriais susiduria,
lūkesčiai ir svajonės. Bendraujama ir su mokinio šeima, stengiamasi suprasti, kokia pagalba jai būtų
reikalingiausia ir tikslingiausia. Toks ugdymo ir pasiekimų plano sudarymo metodas išskirtinis savo
individualizuotu dėmesiu, mokinio poreikių išsiaiškinimu, mokinio, kaip gebančio įvardinti jam aktualias

73Remiantis

apibendrinta BGI Consulting atliktų interviu su ŠMM ir ŠAC atstovais medžiaga.
pagal esparama.lt ir apibendrinta interviu su ŠMM ir ŠAC atstovais medžiaga.
75Toliau pateikiamas modelio įgyvendinimo Kauno jaunimo mokykloje pavyzdys. Kiekvienoje iš trijų modelį įgyvendinusių mokyklų
jo įgyvendinimas šiek tiek skyrėsi.
76Atrinkti mokiniai susiduriantys su įvairiomis problemomis – naujokai, kuriems sunkiai sekasi pritapti, turintys elgesio ir lankymo
problemų, patiriantys patyčias.
74Parengta
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problemas, prisiimti įsipareigojimus dėl tikslų siekimo, traktavimu. Atmetamas viską žinančio, savo nuožiūra
stipriąsias ir silpnąsias mokinio vietas galinčio įvardinti, mokytojo vaidmuo.
Projekto metu kiekvieną penktadienį vyksta projekto komandos mokytojų susitikimai, kiekvieną pirmadienį
– komandos narių susitikimai su globojamais mokiniais. Tiek mokiniai, tiek mokytojai rašo dienoraščius,
kuriuose po susitikimų iškeliami savaitės ir ilgojo laikotarpio tikslai, aprašoma, kaip sekėsi tų tikslų siekti, su
kokiais sunkumais susidūrė, kokiais laimėjimais gali pasidžiaugti. Dienoraščiai skaitomi projekto ekspertų.
Projekto ekspertai taip pat atsako į mokiniams ar mokytojams kilusius klausimus, pataria.
Tikslams pasiekti ir kylančioms problemoms spręsti pasitelkiami socialiniai partneriai, teikiantys įvairią
pagalbą – nuo bazinių poreikių tenkinimo77 iki bendrų švenčių, išvykų, ekskursijų. Neformali veikla padeda
susibendrauti projekto komandai, įgyti vaikų pasitikėjimą, pagerinti tarpusavio komunikaciją, sukurti šiltą ir
nuoširdų santykį.
Pokyčiai, kiekvieno mokinio asmeniniu, mokyklos ir pačių mokytojų lygmeniu, yra milžiniški. Projekto metu
sustiprėjo mokinių bendrieji gebėjimai78, kurie tapo sėkmingo įsitraukimo į mokymosi veiklas pamatu79,
sudarė sąlygas neiškristi iš švietimo sistemos ir atskleisti stipriąsias asmenybės puses. Mokytojų lygmeniu
keitėsi jų darbo metodai, supratimas apie pagalbą mokiniui. Nors pedagogai ir anksčiau bandė taikyti
panašius metodus, tačiau šis projektas padėjo suprasti, kad, norint pasiekti realių pokyčių, su pasirinktais
mokiniais reikia dirbti itin sistemingai, skirti tam daug laiko, suteikti individualų dėmesį, taikyti lanksčius ne
„tradicinius“ ugdymo metodus. Mokyklos lygmeniu pokyčiai pasireiškė padidėjusiu solidarumu tarp
mokytojų, kai į projekto įgyvendinimą įsitraukė ir projekto komandai nepriklausantys pedagogai.
Modelio įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo gero komandinio darbo, pasitikėjimo tarp komandos narių,
asmeninės iniciatyvos ir noro padėti, individualaus dėmesio kiekvienam vaikui ir jo pasiekimų vertinimo ne
lyginant su formaliu vidurkiu ar kitų mokinių pasiekimais, bet pagal padarytą pažangą. Jaunimo mokykloms
tokio tipo projektai ypač reikalingi, bet gerąją patirtį gali pritaikyti bet kuri mokykla, nes kiekvienoje jų
atsiranda mokinių, kurie dėl asmeninių/psichologinių sunkumų ar socialinės šeimos situacijos nepajėgia
mokykloje atsiskleisti, todėl ne tik pasiekia prastesnių rezultatų, tačiau ir patiria riziką per anksti iškristi iš
švietimo sistemos.80
Komunikacinis modelis
Modelis skirtas mokinių komunikaciniams gebėjimams gerinti.81 Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais
dalyvauja 2 iš 19 mokykloje esančių klasių. Antraisiais – įtraukiamos dar 3 klasės, atrinktos konkurso būdu.
Mokyklos projekto komandą sudaro direktoriaus pavaduotoja, mokyklos psichologas, 2 mokytojos ir
direktorius – iš viso 5 žmonės. Komunikacinio modelio diegimas dėl mokyklos specifikos (šiame centre
ugdomi protinę negalią turintys vaikais), itin naudingas, bet ir keliantis daug iššūkių, nes dalis mokinių
praktiškai nekalba arba kalba labai nedaug.

77Pvz.:

nemokamų pietų ir pusryčių sunkiai gyvenantiems, tačiau formaliai nemokamo maitinimo dėl tam tikrų priežasčių
negalintiems gauti mokiniams, rūbų, batų pirkimo
78Sustiprėjo jų savivertės jausmas, gebėjimas reikšti emocijas, atsirado drąsa bendrauti ir siekti savo tikslų. Mokiniai labiau
subrendę, išmoko planuoti savo laiką, išsikelti ir siekti tikslų, adekvačiai įvertinti savo stiprybes ir silpnybes.
79Net 4 iš 5 projekte dalyvavusių mokinių šiuo metu patenka į geriausiai besimokančių mokinių dešimtuką.
80Parengta pagal interviu su Kauno Jaunimo mokyklos atstovais.
81Toliau pateikiamas modelio įgyvendinimo Panevėžio „Šviesos“ specialiajame ugdymo centre pavyzdys. Kiekvienoje iš trijų modelį
įgyvendinusių mokyklų jo įgyvendinimas šiek tiek skyrėsi.
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Projekto metu, dalyvaujančioms klasėms organizuota plati veiklų įvairovė: meno terapijos užsiėmimai82,
„spalvotų žinučių“ apie įvykdytas veiklas, savijautą, sėkmes ir nesėkmes rašymas83. Projekto lankstumas
leido jį adaptuoti pritaikant centre ugdomiems vaikams, turintiems protinę negalią. Įgyvendintos
alternatyvios veiklos – sukurtas pasitikėjimo kampelis, kuriame skatinama išsipasakoti, pasikalbėti, į
mokytoją žvelgti kaip į patikėtinį, o ne formalų dalyko dėstytoją ir baudėją. Vyko viešojo kalbėjimo
mokymai. Taip pat sukurta emocijų raiškos metodika, pagal kurią specialiai sukurtomis emocijų kortelėmis
mokiniai mokomi atpažinti tiek savo, tiek aplinkinių emocijas, o taip pat jas išreikšti.
Pasikeitimai kiekvieno mokinio lygmeniu taip pat didžiuliai. Mokiniai tapo atviresni, išmoko formuluoti
mintis, ėmė šnekėti tie, kurie anksčiau iš esmės nešnekėjo, tapo iniciatyvesni, suprato, kad jų idėjos taip pat
gali būti vertinamos ir įgyvendinamos. Atsirado stiprus pasitikėjimas tarp mokinių ir mokytojų. Atsiskleidė
anksčiau nematytos mokinių savybės. Pasirodė, kad jiems irgi būdinga konkurencija, noras pirmauti.
Pokyčiai mokytojų kolektyve. Tarp komandos narių atsirado didelis pasitikėjimas. Mokytojai gali vieni į kitus
atsiremti, siūlyti naujas idėjas, alternatyvius metodus. Pasikeitė požiūris į mokinius. Dažnai dirbantiems su
protinę negalią turinčiais vaikais ar juos auginantiems tėvams būdingas „hiperglobos“ efektas, kai atrodo,
kad vaikas yra silpnas, nesavarankiškas, jam visur ir visada reikia pagalbos ir jis vienas negeba pasirūpinti
savimi. Projekte dalyvavę mokytojai suprato, kad jų ugdomi vaikai yra daug savarankiškesni negu atrodo.
Reikia tik kantrybės ir artimo ryšio, gebėjimo išklausyti, padedančio atsiskleisti tikriesiems mokinio
gebėjimams.84
Produktyviojo mokymosi modelis
Alternatyviojo ugdymo modelio diegimo idėja prasidėjo būtent nuo produktyviojo mokymosi modelio, kuris
pripažįstamas kaip vertingas ir ES mastu. Produktyviojo mokymo idėjos esmė – mokiniams, kuriems sunkiai
sekasi prisitaikyti prie tradicinės mokymosi sistemos, kurie patiria riziką neįgyti pagrindinio išsilavinimo,
suteikti galimybę tik dalį mokymosi laiko praleisti mokykloje, o keletą dienų per savaitę eiti į pasirinktą
darbovietę, kurioje atliekamos tam tikros užduotys, suteikiama galimybė susipažinti su darbo specifika,
pasirinkti tolesnę profesijos kryptį. Toks ugdymo modelis naudingas dėl keleto priežasčių – viena vertus,
paįvairina mokyklinį gyvenimą mažiau akademiškai motyvuotiems mokiniams, leidžia suprasti, kaip dirbama
praktikoje, kita vertus, tai yra būdas parodyti, kad ir profesinio išsilavinimo reikalaujantiems darbams
būtinos tam tikros žinios ir įgūdžiai, taigi tai, kas mokoma mokykloje, pravers ir praktinėje, darbinėje
veikloje. Dar vienas tokio ugdymo privalumas – mokiniai, kurie patiria riziką nebaigti pagrindinio ugdymo
programos, retai planuoja tęsti mokslus aukštosiose mokyklose, taigi pagrindinės mokyklos baigimas jiems
tampa profesijos pasirinkimo momentu. Suteikta galimybė iš arti susipažinti su dominančių profesijų darbo
specifika padeda lengviau priimti sprendimą dėl tolesnės mokymosi profesinėje mokykloje krypties.
Projekto įgyvendinimo metu sudaryta atskira speciali produktyviojo mokymosi klasė 85, iš 9 – 10 klasių
mokinių, kurie turi mokymosi sunkumų ar psichologinių, prisitaikymo prie klasės problemų. Produktyviojo
mokymosi grupė sudaryta iš 9 mokinių, su jais nuolat dirba 2 specialius produktyviojo mokymo kursus
išklausę mokytojai, kelias pamokas per savaitę veda dalykų mokytojai – konsultantai padėdami mokiniams
geriau pasiruošti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui.
82Iš

molio nulipdžius darbus, apie juos papasakojama, mokomasi išreikšti mintis, klasėje siekiama sukurti pasitikėjimo atmosferą,
kad kalbantysis jaustųsi drąsiai, nebijotų kalbėdamas suklysti, ką nors pasakyti ne taip.
83Žinutėse atsakoma į specifinius iš anksto modelį stebinčių ekspertų suformuotus klausimus, taip stebima projekto įgyvendinimo
eiga.
84Parengta pagal apibendrintą interviu su Panevėžio „Šviesos“ specialiojo centro atstovais medžiagą.
85Toliau pateikiamas modelio įgyvendinimo Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje pavyzdys. Iš trijų modelį įgyvendinusių mokyklų, jo
įgyvendinimas šiek tiek skyrėsi.
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Produktyviojo mokymosi klasės mokiniai 3 dienas per savaitę praleidžia mokyklos klasėje, dar 2 dienas –
pasirinktoje praktikos vietoje. Per vienerius mokslo metus mokiniai turi galimybę susipažinti su trimis
skirtingomis praktikos vietomis. Išeidami į praktikos vietas mokiniai gauna su ugdymo turiniu susijusių
užduočių, kurias turi atlikti, išsiaiškinti praktikos vietoje.
Mokymasis klasėje taip pat vyksta šiek tiek kitokiu nei įprasta ritmu. Su mokiniais dirbantys produktyviojo
mokymo mokytojai dėsto visus dalykus, dėl mažo mokinių skaičiaus užduotys jiems parengtos pagal
gebėjimus, mokytojai jas sprendžia kartu, kartais patys tikslindamiesi su kolegomis – dalyko specialistais.
Mokytojo ir mokinio kaip lygiaverčių draugų ir partnerių bendravimas padeda sukurti pasitikėjimo
atmosferą, požiūris, kad svarbiausia išmokti, o ne bausti už laiku neatliktas užduotis, padeda mokiniams
susikaupti, geriau atlikti užduotis, pasiruošus gauti geresnius pažymius, taip keliant savivertę. Pamokų
pradžia ir pabaiga nežymima skambučiu. Mokiniams leidžiama dirbti taip ir tiek, kiek jie pajėgia, geba ar
nori.
Pokyčiai dideli – visi produktyviojo mokymosi klasėje mokęsi mokiniai sėkmingai išlaikė Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimą ir gavo pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimus. Dalis mokinių sėkmingai tęsia
mokslus toliau. Viena mokinė grįžo į gimnazijos 11 klasę, dalis mokinių pradėjo mokytis profesinėse
mokyklose, kita dalis šiuo metu dirba. Užsiėmimai praktikos vietoje padėjo mokiniams apsispręsti dėl
tolesnio profesinio kelio.86
5.3.7. Poveikio analizės išvados ir rekomendacijos
Atlikus 2007 – 2013 metų ES struktūrinių fondų investicijų į dviejų konteksto rodiklių „Ankstyvojo
pasitraukimo iš švietimo sistemos“ mažinimo ir „Jaunimo švietimo pasiekimų lygio“ didinimo poveikio
analizę matome, kad minėti rodikliai Lietuvoje buvo geresni nei ES vidurkis ir investicinio periodo pradžioje,
tačiau per analizuojamą laikotarpį dar pagerėjo.
Lietuva yra viena iš pirmaujančių šalių ES tiek žemu anksti iš švietimo sistemos pasitraukiančiųjų lygiu, tiek
aukštu jaunimo švietimo pasiekimų lygiu. Tačiau šios sritys vis dar aktualios, viena vertus, todėl, kad kasmet
mokyklos pasipildo naujų mokinių, taigi potencialūs paramos gavėjai nuolat keičiasi ir į jų kokybišką
išsilavinimą, gerą savijautą bei norą nepalikti ugdymo įstaigų reikia investuoti kasmet. Kita vertus, aštrėjant
demografinėms problemoms, išliekant dideliems emigracijos mastams, keičiantis ekonominei situacijai ir
daugėjant aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikiui, svarbus turi būti kiekvienas jaunas žmogus, į kurio
švietimą ir pasitenkinimą ugdymo aplinka bei kokybe investavus pakankamai lėšų, galima tikėtis, kad jis liks
dirbti Lietuvoje ir būtent čia kurs pridėtinę vertę.
Išanalizavus lėšų paskirstymą pagal teorines grupes galima teigti, kad lėšos buvo paskirstytos teisingai –
didžiausia dalis priemonių ir daugiausia lėšų investuota į prevencines priemones, kuriant neskatinančią
anksti pasitraukti aplinką tiek jau besimokantiems, tiek ateities mokiniams. Lietuvai, turinčiai žemą anksti
pasitraukiančiųjų iš švietimo sistemos lygį, investavimas į būtent prevencines priemones yra racionaliausias,
nes reikia ne tiek spręsti egzistuojančią problemą, kiek išlaikyti esamą lygį ir užtikrinti, kad jis nedidės
ateityje. Kita žymi dalis lėšų investuota į intervencines priemones, kurios per tiesioginį darbą su rizikos
grupėje jau esančiais vaikais, padėjo jiems išlikti mokykloje ir sėkmingai įgyti pagrindinio ugdymo baigimo
pažymėjimą. Mažiausiai šiuo investiciniu periodu buvo investuota į kompensacines priemones, padedančias
įgyti trūkstamus gebėjimus tiems, kurie jau pasitraukė iš ugdymo sistemos. Nors proporcija, kai daugiausia
investuojama į prevencines ir intervencines, o mažiausia į kompensacines priemones, yra teoriškai teisinga,

86Parengta

pagal apibendrintą interviu su Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos atstovais medžiagą.

63

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRAI VERTINIMAS. GALUTINĖ ATASKAITA

tačiau šiuo atveju į kompensacines priemones buvo investuota itin mažai. Išskirtos tik 2 šiai grupei
priskiriamos priemonės. Taip pat viena jų apėmė investicijas į infrastruktūrą, trumpuoju laikotarpiu turinčią
tik nedidelio masto poveikį. Kita kompensacinė priemonė – investavimas į suaugusiųjų kompiuterinio
raštingumo įgūdžių ugdymą yra labai patraukli ir buvo gana sėkmingai įgyvendinta, taigi planuojant
ateinančio periodo veiklas tokių priemonių, skirtų skirtingų bendrųjų gebėjimų ugdymui reikėtų daugiau.
Analizuojant intervencijų logiką pagal ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos priežasčių grupes,
matoma kad daugiausia investuota į institucinio pobūdžio priežasčių šalinimą. Taip pat per intervencines
priemones buvo bandoma paveikti ir asmeninio/psichologinio pobūdžio priežastis. Mažiausiai dėmesio
skirta socialinių – ekonominių priežasčių šalinimui. Toks investicijų ir veiklų paskirstymas yra tikslingas, nes
institucines priežastis suplanuotomis priemonėmis paveikti lengviausia, tikslingos intervencijos priemonės
gali paveikti ir asmenines – psichologines priežastis, o socialinės – ekonominės sąlygos ir jų kaita labiausiai
priklauso nuo bendros šalies socialinės – ekonominės situacijos ir nėra lengvai paveikiamos atskiromis
priemonėmis.
Nepaisant teisingo paramos paskirstymo, ateinančiame periode reikėtų daugiau dėmesio skirti
geografiniam investicijų paskirstymui, nes apskričių duomenys rodo, kad didžiųjų miestų apskrityse
ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos problema yra gerokai mažesnio masto nei mažesnių miestų
apskrityse.
Nustačius, kad priemonių poveikis statistikoje atsispindėti pradeda tik investicinio periodo pabaigoje,
analizuoti pokyčiai individo – konkrečių paramos gavėjų lygmeniu. Priemonės „Alternatyvusis ugdymas
švietimo sistemoje“, analizė parodė, kad pokyčio mastas kiekvieno mokinio atveju buvo didžiulis. Projektas
ne tik padėjo mokiniams sėkmingai baigti pagrindinio ugdymo programą, tačiau ir pagerino jų mokymosi
rezultatus, o svarbiausia ryškiai sustiprino bendrąsias kompetencijas. Taigi 2014 – 2020 metų periodu taip
pat turėtų būti investuojama į konkrečius riziką patiriančius vaikus ir jų gebėjimų ugdymą.
Atlikus trijų mokyklų atvejo studijų analizę matome, kad priemonės sėkmę lėmė individualus darbas su
kiekvienu mokiniu, individualaus ugdymo plano sudarymas, mokytojų iniciatyvumas, noras ir gebėjimas
taikyti alternatyvius ugdymo metodus. Taip pat mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas, komandos narių
tarpusavio pasitikėjimas, palankios atmosferos projekto įgyvendinimui mokykloje sukūrimas.
Apibendrinus tyrimo rezultatus galima išskirti tris sritis, į kurias investuojant jaučiamas didžiausio masto
poveikis:
Individualus darbas su mokiniu. Reikia užtikrinti tolesnį finansavimą panašioms į „Alternatyvusis ugdymas
švietimo sistemoje“ priemonėms. Taip pat numatyti, kaip pasibaigus projektui mokykla galės pradėtą veiklą
tęsti savarankiškai, projektu suformuotą požiūrį paversti nuoseklia mokyklos strategija;
Mokytojų motyvacija ir gebėjimas taikant lanksčius metodus dirbti su įvairių gabumų ir įvairių poreikių
mokiniais. Šiame investiciniame periode dalis lėšų buvo skirta mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo
veikloms, tačiau matoma tendencija, kad perkvalifikuoti reikia ne tik vyresnio amžiaus, įgūdžius praradusius
ar su naujausiais metodais nesusipažinusius pedagogus, tačiau ir jaunus, ką tik studijas pabaigusius
mokytojus. Todėl pirmiausia turi būti siekiama pakeisti mokytojų universitetinio rengimo programas,
užtikrinti, kad būtent studijų metu būsimi pedagogai įgytų žinias ir gebėjimus taikyti naujausius,
diferencijuotus, alternatyvius ugdymo metodus. Taip pat reikia kelti pedagogo profesijos prestižą siekiant,
kad studijas pabaigtų ir galimybę mokyti įgytų nedidelė, tačiau labai motyvuota studentų dalis;
Švietimo administracijos darbuotojų kompetencijos tobulinimas. Palanki mokyklos atmosfera, mokytojų
tarpusavio pasitikėjimas ir bendradarbiavimas didele dalimi priklauso nuo mokyklos vadovų požiūrio,
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sugebėjimų kurti pasitikėjimu paremtą ir naujovėms palankią aplinką. Šiuo investiciniu periodu dalis lėšų
buvo investuota į švietimo administracijos darbuotojų kompetencijų tobulinimą. Taip pat dalis
administracinį darbą mokyklose dirbančių žmonių buvo įtraukti ir į alternatyviojo ugdymo modelių
įgyvendinimą. Tokios veiklos turėtų būti plėtojamos ir toliau siekiant keisti švietimo vadybininkų požiūrį į
naujoves mokykloje, gebėjimą sukurti palankią darbo atmosferą pedagogams ir geras mokymosi sąlygas
mokiniams.

5.4.

Poveikis švietimo srities konteksto rodikliams: mokymosi visą gyvenimą lygis

Šiame skyriuje pateikiama analizė, parodanti, kokį poveikį skyriuje „Švietimo srities konteksto rodiklių
dinamika 2007 – 2013 metais“ aptarto konteksto rodiklio „Mokymosi visą gyvenimą lygis“ kaitai turėjo ES
struktūrinių fondų investicijos.
5.4.1. Viešosios politikos problemos apibrėžimas
Europos sąjungos dokumentuose ES šalių piliečių mokymosi visą gyvenimą sąvoka pirmą kartą pavartota
1995 m. ir nuo tada jos svarba darbotvarkėje stiprėjo. Jau 2000 m. Lisabonos sutartyje kaip vienas iš
kertinių Europos sąjungos tikslų apibrėžtas įsipareigojimas iki 2010 m. tapti konkurencingiausia pasaulio
žinių ekonomika. Prie šio tikslo siekimo turėjo prisidėti ir MVG programos. Kaip vienas iš žinių ekonomikos
rodiklių išreikštas siekis, kad iki 2010 m. ES vidurkis dalyvaujančiųjų mokymosi visą gyvenimą procese 25 –
64 m. amžiaus asmenų grupėje pasiektų 12,5%.87 Lisabonos sutarties kontekste buvo sukurta ir ES
Mokymosi visą gyvenimą programa (angl. The EU Lifelong Learning programme), apėmusi 2007 – 2013 m.88
Šioje programoje ES šalių narių piliečių MVG apibrėžiamas kaip visa mokymosi veikla, vykstanti bet kuriame
amžiaus tarpsnyje siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities kompetencijas.89
Tikslas, iškeltas 2000 m. Sutartyje, nebuvo pasiektas (2010 m. ES mokymosi visą gyvenimą lygis nurodytoje
amžiaus grupėje siekė 9,1%)90, tačiau siekis pagerinti šį rodiklį Europos sąjungos mastu neišnyko. Naujoje
strategijoje Europa 2020 į mokymąsi visą gyvenimą vėl buvo atkreiptas dėmesys, iki programos
įgyvendinimo pabaigos siekiant turėti 15% dalį darbingo amžiaus žmonių, dalyvaujančių MVG programose.91
Taigi Europos sąjungos šalių narių piliečių mokymosi visą gyvenimą plėtra buvo ir išlieka kaip vienas iš ES
darbotvarkės prioritetų jau beveik du dešimtmečius.92
Siekis sukurti sąlygas piliečiams įsitraukti į MVG programas ir tobulinti savo kompetencijas atsispindi ir
Lietuvos, kaip vienos šalių narių, švietimo strateginio planavimo dokumentuose. 2003 – 2012 m.
Valstybinėje švietimo strategijoje randamas toks siekinys – siekiama, kad Lietuvos gyventojai turėtų realias
galimybes mokytis visą gyvenimą, nuolat atnaujinti ir plėtoti savo gebėjimus, kasmet mokytųsi ne mažiau
kaip 15 procentų darbingo amžiaus suaugusių šalies gyventojų.93

87

European Commission, Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Indicators and Benchmarks, Brussels:
European Commission, 2008, p. 10 [http://www.ecnais.org/wp/wp-content/uploads/2013/01/EandT_in_Europe_2008
report_indicators_and_benchmarks.pdf] [Žiūrėta: 2014 – 03 – 25]
88 „The EU Lifelong Learning Programme“, A handbook for trade unions, Brussels: European Trade Union Institute, 2009
89 Ten pat
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Eurostat,
[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home] [Žiūrėta: 2013 – 12 – 16]
91 European Commission ir kiti, „Education and Training in Europe 2020: Responses from the EU Member States“, Eurydice Report,
Brussels: Eurydice, 2013, p. 59
92Smidt
H., Sursock A., „Engaging in Lifelong Learning: Shaping Inclusive and Responsive University
Strategies“ [http://www.eua.be/pubs/engaging_in_lifelong_learning.pdf]
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Užtikrinant tikslo tęstinumą, nuostata apie mokymąsi visą gyvenimą buvo perkelta ir į Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programą. Mokymosi visą gyvenimą rodiklis čia buvo pasirinktas kaip trečiasis konteksto
rodiklis, atspindintis švietimo srities pasiekimus ir susietas su antrojo tikslo – „padidinti Lietuvos gyventojų
galimybes mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei“ įgyvendinimo
sėkmę. Taip pat šis rodiklis susietas su 2 prioritetu „Mokymasis visą gyvenimą“ ir jo 1 bei 2 uždaviniais:
1. Uždavinys. Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą;
2. Uždavinys. Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę;
3. Uždavinys. Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą.
ŽIPVP iškeltas tikslas – pasiekti, kad 2013 metais 25 – 64 m. amžiaus žmonių (vienos problematiškiausių
grupių švietimo srityje) mokymosi lygis siektų 11 procentų. Kaip rodo skyriuje „Švietimo srities konteksto
rodiklių dinamika 2007 – 2013 metais“ pateikti duomenys, šis tikslas nebuvo pasiektas, o Lietuvos
mokymosi visą gyvenimą lygis išlieka vienas žemiausių Europos Sąjungoje. Šiame skyriuje pateikiamos žemų
Lietuvos pasiekimų šioje srityje priežastys ir parodoma, kokiu mastu ES struktūrinių fondų investicijos galėjo
prisidėti prie analizuojamo rodiklio kaitos.
5.4.2. Teorinio modelio aprašymas
Teorinėje literatūroje nurodomos priežastys, kurios trukdo darbingo amžiaus žmonėms įsitraukti į tęstinį
mokymąsi, gali būti suskirstytos į tris dideles grupes: asmeninius, situacinius ir institucinius barjerus.
Asmeniniai barjerai apibūdinami kaip asmens vidinis nusistatymas mokymosi atžvilgiu, psichologiniai
barjerai. Jie dažniausiai susiję su asmens nuomone apie savo gebėjimus priimti ir įveikti iššūkius, įsipareigoti
ir sėkmingai pabaigti mokymų programą. Asmeniniai barjerai turi labai didelę įtaką asmens apsisprendimui
mokytis ir yra labai sunkiai paveikiami viešosios politikos priemonėmis. Sumažinti asmeninių barjerų poveikį
galima keičiant bendrą visuomenės požiūrį į besimokančius suaugusiuosius, sudarant sąlygas mokymuisi
tapti natūralia šalies kultūros dalimi. Kitaip tariant, asmeninės nesimokymo priežastys dažniausiai veikiamos
netiesiogiai šalinant situacinio ir institucinio pobūdžio kliūtis.
Situaciniai barjerai kartais dar įvardijami kaip gyvenimo veiksniai arba išorinės priežastys, kurių pats asmuo
negali kontroliuoti (dažniausiai susijusios su darbiniais ar šeiminiais įsipareigojimais). Dalis šių priežasčių yra
labai specifinės (pvz.: artimos aplinkos žmonių palaikymo trūkumas), tačiau kitas galima spręsti viešosios
politikos priemonėmis (pvz.: vystant darželių infrastruktūrą sprendžiama dalis šeiminių įsipareigojimų
problemos).
Instituciniai (struktūriniai) barjerai atsiranda dėl netinkamų mokymosi veiklos organizavimo ir teikimo
būdų. Šio tipo problemos apima prastą suaugusiųjų švietimo įstaigų infrastruktūrą (pvz.: motyvaciją mokytis
mažina didelis atstumas iki artimiausios mokymosi įstaigos) Kitas institucinio barjero pavyzdys –
nepakankamai reglamentuota ir išvystyta ankstesnio mokymosi ir gebėjimų pripažinimo sistema94.
Institucinio tipo barjerus lengviausia paveikti viešosios politikos priemonėmis, investuojant į suaugusiųjų
švietimo infrastruktūrą, rengiant neformaliojo mokymosi pripažinimo sistemą ir pan.
Detali priežasčių, patenkančių į kiekvieną iš kategorijų, schema pateikiama žemiau esančiame paveiksle.

94

Suaugę žmonės dažnai nėra linkę mokytis, jeigu dėl formalių reikalavimų susiduria su sunkumais patenkant į mokymosi
programas, nes jų ankstesni mokymosi pasiekimai nėra atitinkamai pripažįstami. Kita vertus, suaugę dirbantys žmonės dažnai didelę
dalį reikalingų įgūdžių ir kvalifikacijos būna įgiję neformaliu būdu, todėl gerai sutvarkyta institucinė sistema turėtų sudaryti sąlygas
lanksčiau rinktis mokymosi kursus, pripažinti neformalias kompetencijas.
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37 paveikslas. Suaugusiųjų nedalyvavimo tęstiniame švietime priežasčių schema.
Šaltinis: Roosmaa E., Saar E., „Barriers To And In Participation In Lifelong Learning. Country report on Estonia“,
LLL2010 subproject 2, 2011

Lietuvos kontekste aktualiausi yra situaciniai barjerai. Nuo 2004 m. nuosekliai vykdoma mokymosi visą
gyvenimą politika šalina institucines mokymosi visą gyvenimą kliūtis, tačiau situaciniai barjerai išlieka.
Aktualus asmeninių lėšų trūkumas - net ir mokymąsi vertinantys žmonės pirmiausia linkę investuoti į savo
vaikų išsilavinimą, o dėl aukštų studijų kainų Lietuvoje į vaikų mokslą investuojančiai šeimai neformaliam
švietimui lieka nedidelė, dažnai nepakankama dalis lėšų. Taip pat Lietuvoje veikia ir asmeniniai barjerai –
mokymasis dažnai suprantamas kaip formalios, kvalifikaciją suteikiančios studijos, kurios kainuoja daug
materialinių ir laiko išteklių, taigi nuolatine gyvenimo būdo dalimi gali tapti tik nedidelei daliai visuomenės.
Svarbūs ir istoriniai veiksniai – šalies patirta milžiniška transformacija, kuri lėmė, kad prie naujo gyvenimo
ritmo ir sampratos didelei daliai visuomenės vis dar labai sunku prisitaikyti. Tačiau ši transformacija taip pat
lėmė poreikį prisitaikyti, didžioji dalis visuomenės natūraliai įgijo naujus įgūdžius prisitaikydami prie
kapitalistinio ekonominio modelio, tačiau toks savaiminis, natūralus mokymasis Lietuvoje dažnai nėra
suprantamas kaip mokymosi visą gyvenimą dalis.95
Svarbus veiksnys ir įmonių požiūris į darbuotojų mokymąsi. Dauguma įmonių neturi nuoseklių darbuotojų
kompetencijų tobulinimo strategijų, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas tiek valstybiniu, tiek įmonių lygmeniu
dažnai traktuojamas ne kaip būtinybė, o prabanga, t. y. tampa svarbiu tik ekonominio pakilimo metu, o
ekonomikai smunkant mokymosi visą gyvenimą lygio kilimą skatinančios lėšos yra perskirstomos kitoms
sritims (pvz.: skirtas finansavimas priemonei VP1-1.1.-SADM-01-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas
įmonėse“ ekonominės krizės metu buvo sumažintas 2 kartus).96 Lietuvos įmonės vis dar mažiau nei
95
96

Remiantis apibendrinta BGI Consulting atliktų interviu su ŠMM ir ŠAC atstovais medžiaga.
Remiantis apibendrinta BGI Consulting atliktų interviu su SADM atstovais medžiaga.
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vidutiniškai ES yra linkusios investuoti į savo darbuotojų darbo našumo didinimą, kuris didele dalimi susijęs
būtent su kvalifikacijos kėlimu. 2010 m. Eurostat duomenimis, tik 52 procentai Lietuvos įmonių mokė savo
darbuotojus. Tais metais Lietuva buvo 22 iš 28 ES šalių. ES šalių vidurkis šioje srityje – 66 procentai.97
5.4.3. ES SF investicijų nagrinėjamoje srityje apžvalga
Atlikus šiame tyrime vertinamų priemonių analizę, matoma, kad mokymosi visą gyvenimą lygio kėlimui
2007 – 2013 metų periodu buvo skirta daug veiklų ir investuota nemaža dalis lėšų. Net 19 iš 62 šiame
tyrime analizuojamų priemonių pagal programavimo logiką buvo numatytos, kaip turinčios tiesiogiai ar bent
iš dalies prisidėti prie analizuojamo rodiklio kaitos. Šių priemonių rėmuose jau įgyvendinti arba pradėti
įgyvendinti 456 projektai. Dar 13 priemonių buvo išskirtos, kaip galėjusios paveikti šį rodiklį, nors planavimo
dokumentuose buvo nurodytos kaip prisidedančios prie kitų tikslų siekimo. Šių priemonių rėmuose jau
įgyvendinti arba pradėti įgyvendinti dar 458 projektai. Bendra į mokymosi visą gyvenimą lygio gerinimą
investuotų nacionalinių ir ES struktūrinės paramos lėšų suma sudaro daugiau nei 1 mlrd. 570 mln. 300 tūkst.
litų arba 454 mln. 790 tūkst. 315 eurų. Taigi investicijos į mokymosi visą gyvenimą skatinimą sudarė 11
procentų visos žmogiškųjų išteklių plėtrai skirtos paramos. Didžiąją dalį – 89 procentus visos skirtos
paramos sudarė parama, skirta iš ES struktūrinių fondų. Likę 11 procentų visos skirtos paramos buvo skirti iš
LR vyriausybės biudžeto.
5.4.4. ES SF poveikio rodiklio kaitai vertinimas
Siekiant įvertinti, kokį poveikį strateginio konteksto rodiklio – mokymosi visą gyvenimą lygio – dinamikai
turėjo veiksmų programų intervencijos, išskiriamos dvi grupės priemonių – numatytos žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programoje, kaip turinčios prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą lygio kitimo, ir kitos
priemonės, galėjusios paveikti mokymosi visą gyvenimą lygį98.
Išanalizavus išskirtas priemones matoma, kad maždaug pusė pagal ŽIPVP programavimo logiką mokymosi
visą gyvenimą lygio kėlimui priskirtų priemonių, galėjo tiesiogiai paveikti mokymosi visą gyvenimą lygį. Dar
maždaug pusė priemonių mokymosi visą gyvenimą lygį galėjo paveikti tik iš dalies, nes tik dalis priemonės
vykdomų veiklų apėmė 25 – 64 m. amžiaus asmenų kompetencijų tobulinimą. Kita dalis veiklų buvo
nukreiptos į mokymosi visą gyvenimą skatinimą per kokybišką visų formaliojo švietimo pakopų mokslą,
kurio metu gali būti suformuotos nuostatos ir įgūdžiai mokymąsi tęsti visą gyvenimą.
Pagal ŽIPVP programavimo logiką suplanuotos kaip tiesiogiai prisidedančios prie mokymosi visą gyvenimą
lygio kėlimo, tiesiogiai jį galėjusios paveikti (tos, kurių didžiąją veiklų dalį sudaro darbingo, 25 – 64 m.,
amžiaus žmonių mokymas) priemonės yra šios:





VP1-2.2-ŠMM-02-V Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų
pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas;
VP1-2.2-ŠMM-03-V Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje,
užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais
kompetencijų tobulinimas;
VP1-2.2-ŠMM-05-K Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir
diegimas;

97

Remiantis Eurostat duomenimis
Veiksmų programoje numatytų prie MVG lygio kėlimo prisidedančių priemonių ir kitų MVG lygį galėjusių paveikti priemonių
lentelę galima rasti 10 priede.
98
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VP1-2.2-ŠMM-06-V Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo
švietimo sistemoje;
VP1-2.3-ŠMM-03-V Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą
paslaugų prieinamumo didinimas, ypač kaimo vietovėse;
VP1-2.3-ŠMM-04-V Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir
kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų
prieinamumą;
VP1-2.3-ŠMM-05-K Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių
asmenims (mokiniams ir kt.);
VP1-2.3-ŠMM-06-K Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje;
VP1-2.1-ŠMM-02-V Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo
tobulinimas;
VP1-2.1-ŠMM-03-V Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų)
kvalifikacijos tobulinimo sistemų.

Pagal ŽIPVP programavimo logiką suplanuotos, kaip tiesiogiai prisidedančios prie mokymosi visą gyvenimą
lygio kėlimo, tačiau tik iš dalies jį galėjusios paveikti (dalis priemonės rėmuose vykdytų veiklų apima
darbingo amžiaus žmonių, 25 – 64 m., mokymą, tačiau pagrindinės priemonės veiklos yra nukreiptos į kitas
tikslines grupes) priemonės yra šios:










VP1-2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas;
VP1-2.2-ŠMM-10-V Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra;
VP1-2.3-ŠMM-01-V Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra;
VP1-2.3-ŠMM-02-V Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje;
VP1-2.1-ŠMM-04-K Studijų sistemos efektyvumo didinimas;
VP1-2.2-ŠMM-01-V Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į
naujus kokybinius reikalavimus;
VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas;
VP1-2.2-ŠMM-08-V Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra;
VP1-2.2-ŠMM-09-V Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose.

Pagal kitus ŽIPVP prioritetus suplanuotos, tačiau taip pat tiesiogiai mokymosi visą gyvenimą lygį galėjusios
paveikti priemonės yra šios:











VP1-3.1-ŠMM-02-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo
duomenų bazės, e. dokumentai);
VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse;
VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas;
VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas;
VP1-1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas;
VP1-1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+;
VP3-2.2-ŠMM-05-V Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas;
VP1-1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje;
VP1-1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo
pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas;
VP1-1.1-SADM-13-V Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas;
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VP1-4.1-VRM-02-V Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse;
VP1-4.1-VRM-04-R Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas.

Dar viena priemonė buvo suplanuota pagal kitą ŽIPVP prioritetą, tačiau taip pat iš dalies galėjo prisidėti prie
mokymosi visą gyvenimą rodiklio didinimo:


VP1-3.1-ŠMM-01-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų
mokslinių darbų skatinimas.

Iš viso analizuojamų priemonių rėmuose įgyvendintų priemonių metu mokymuose dalyvavo 324 tūkst. 92
darbingo amžiaus asmenys.99 Tai sudaro apie 25 procentus visos darbingo amžiaus žmonių populiacijos.100
Akivaizdu, kad priemonės pasiekė didelę dalį tikslinės grupės, o taip pat galėjo turėti ryškų poveikį
analizuojamo rodiklio kaitai. Vis dėlto analizuojamu laikotarpiu didelio pokyčio analizuojamo rodiklio
pasiekimo mastuose nematome.
Tai galima paaiškinti dviem pagrindiniais minėtos paramos trūkumais: 1) Eurostat skaičiuojamas rodiklis yra
atnaujinamas kasmet, klausiant darbingo amžiaus žmonių, ar jie mokėsi per paskutines 4 savaites, taigi,
nors projektuose sėkmingai dalyvavo ir buvo apmokytas gerokai didesnis skaičius ir procentas populiacijos
negu rodo rodiklio duomenys, tačiau svarbu pastebėti, kad ŽIPVP rėmuose įgyvendintos priemonės yra
orientuotos į vienkartinę intervenciją, taigi nesukuria tęstinio mokymosi kultūros. Ją bandoma kurti per
investicijas į jaunosios kartos ugdymo kokybę, ugdymo pradžios ankstinimą (pvz.: plečiant ikimokyklinio
ugdymo įstaigų pasiūlą), taigi galima tikėtis, kad teigiamas šių priemonių efektas pasireikš ilguoju
laikotarpiu; 2) Didžioji dalis suplanuotų intervencijų buvo nukreiptos į aukštesnės kvalifikacijos darbo jėgą
(pedagogus, valstybės tarnautojus, sveikatos specialistus), kuri tiek teoriškai, tiek vadovaujantis statistiniais
duomenimis ir taip mokosi daugiausia. Kitaip tariant, minėtų priemonių atveju suveikė „išstūmimo efektas“.
Investuojant į tų žmonių, kurie ir šiaip yra linkę investuoti į savo išsilavinimą ir nuolat mokytis, mokymus, šie
žmonės tiesiog naudoja ES struktūrinių fondų lėšas, vietoj asmeninių investicijų ar paramos iš darbdavio.
Taigi bendras mokymosi visą gyvenimą lygis nesikeičia, keičiasi tik finansavimo šaltinis.
Norint geriau suprasti analizuojamų priemonių poveikį, detaliau nagrinėjama vienos priemonės VP1-1.1.SADM-01-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ įgyvendinimo logika, eiga ir rezultatai. Priemonė
pasirinkta todėl, kad yra tiesiogiai nukreipta į darbo jėgos kvalifikacijos kėlimą, apima visų kategorijų
darbuotojų mokymą, padeda šalinti Lietuvoje aktualiausius situacinius barjerus (per darbdavių investicijas
šalinama finansinė našta, prisidedama prie darbinių įsipareigojimų derinimo su mokymusi).
5.4.5. Priemonės – „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ veikimo logika
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“
Baigti įgyvendinti 158 projektai, 82 projektai dar yra įgyvendinimo fazėje.101
Priemonės tikslas apibrėžiamas kaip darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas,
darbuotojų gebėjimo prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių didinimas.
Priemonė tęsia 2004 – 2006 laikotarpiu įgyvendintos panašaus tipo priemonės veiklas.
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Pagal SFMIS duomenis 2014.06.30
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis
101 Pagal SFMIS duomenis 2014.06.30
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Priemone buvo sprendžiama per mažo darbdavių investavimo į darbuotojų mokymąsi problema. Kaip jau
minėta anksčiau, darbdavių požiūris į darbuotojų mokymąsi yra viena iš svarbiausių mokymosi visą
gyvenimą grandinės dalių, nes, viena vertus, padeda suderinti darbinio ir asmeninio gyvenimo
įsipareigojimus, kita vertus, bent iš dalies sprendžia asmeninių finansų tęstiniam mokymuisi trūkumo
klausimą, o taip pat tinkamai vykdomas atneša abipusę naudą – kelia paties darbuotojo kvalifikaciją,
padeda įsitvirtinti darbo rinkoje, didina tikimybę gauti didesnį atlygį, o taip pat suteikia reikiamas žinias
produktyvesniam ir įmonės našumą bei pelną generuojančiam darbui.
Lietuvos darbdaviai vis dar žymiai mažiau nei ES vidurkis investuoja į savo darbuotojų mokymąsi. Tai
patvirtina ir priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ įgyvendinimo eiga. Nors priemonė buvo
paklausi, įmonės siekė gauti lėšų darbuotojų mokymui, tačiau savo lėšomis ir iniciatyva mokyti ėmėsi
gerokai rečiau. To priežastimi galėtų būti bendros mokymo kultūros trūkumas, kuris ypač išryškėja lyginant
analizuojamos priemonės pareiškėjus su beveik analogiškos priemonės VP1-1.1-SADM-11-V „Žmogiškieji
ištekliai INVEST LT+“, kuri buvo skirta užsienio kapitalo įmonių darbuotojų mokymui, pareiškėjais. Užsienio
kapitalo įmonėms darbuotojų mokymas atrodo įprasta, tęstinė veikla, mokoma to, ko labiausiai reikia,
siekiant per ribotą laiką paruošti gebančius gerai dirbti specialistus. „Žmogiškųjų išteklių tobulinimo
įmonėse“ priemonės atveju, kartais kyla abejonių, ar iš tiesų skirti pinigai yra panaudojami racionaliai, ar
nėra organizuojami „prabangos mokymai“102, skirti ne tiems, kam labiausiai reikia ir ne svarbiausiems
įgūdžiams ugdyti, tačiau kaip skatinamoji priemonė, mokant to, ką siūlo mokymų įmonės, neatlikus realios
poreikių analizės ir tiesiog siekiant įsisavinti struktūrinių fondų lėšas. Galimų „prabangos
mokymų“ problemą buvo bandoma spręsti finansavimo sąlygų apraše numatant prievolę pareiškėjams
kartu su paraiška pateikti projekte dalyvaujančių įmonių mokymų poreikio įvertinimą (tyrimą, apklausą,
analizę ar kt.) ir/arba projekte dalyvaujančių įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategiją (planą).
Taip pat paraiškų vertinimo metu buvo vertinama, ar projekte suplanuoti mokymai atitinka darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo strategiją, ar kitus dokumentus, pateiktus kartu su paraiška. Be to, tiek pirmo, tiek
antro kvietimo finansavimo sąlygų aprašuose buvo numatyta, jog ne mažiau kaip 85 proc. visų projekto
dalyvių turi sudalyvauti mokymo kursuose, suteikiančiuose bei tobulinančiuose profesinę kvalifikaciją,
specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius – tuose, kurie būtini ir tiesiogiai susiję su asmens atliekamu darbu,
profesine veikla.103 Tačiau kai kuriais atvejais vis tiek nepavyko užtikrinti, kad pateikiami dokumentai ir jų
atitiktis būtų ne tik konsultacinių įmonių sutvarkytas formalumas, tačiau atspindėtų realią įmonės situaciją.
Taip pat lietuviško kapitalo įmonės, žymiai dažniau nei užsienio kapitalo įmonės nenoro mokyti priežastimi
nurodo baimę prarasti apmokytus darbuotojus, šiems pakeitus darbo vietą į geriau apmokamą.104
Tiesioginis priemonės poveikis – beveik 32 tūkstančiai apmokytų darbingo amžiaus žmonių. Šis skaičius visų
dirbančiųjų kontekste nėra didelis. Dėl sąlyginai nedidelės finansavimo apimties (kuris dar sumažintas
ekonominės krizės metu, perskirstant lėšas bedarbių įdarbinimą finansuojančioms priemonėms) iš ES
struktūrinių fondų finansuojamos priemonės turėtų būti suprantamos ne kaip subsidija, o kaip naujovių
diegimo būdas, eksperimentas. Priemonei sukūrus lauktą poveikį, veiklos turėtų būti tęsiamos pačių
paramos gavėjų. Tik taip pavyktų sukurti tęstinę mokymosi visą gyvenimą kultūrą. Tačiau tokie lūkesčiai
nebuvo išpildyti, nes, nepaisant įvairių konkurso sąlygose apibrėžtų saugiklių (buvo kviečiamos dalyvauti
įmonių asociacijos, siekiant spręsti sektorines mokymo problemas, prioritetas skirtas įmonėms ar įmonių
grupėms, įtraukiančioms smulkųjį ir vidutinį verslą, iškelti reikalavimai į mokymus įtraukti jaunus, vyresnio

102

Mokymai, kurie nėra būtini darbuotojų tiesioginei darbinei veiklai atlikti, o jei investuojama į bendruosius gebėjimus,
neužtikrinamas skirtingų lygių mokymas, prisitaikant prie darbuotojo jau turimų kompetencijų.
103
Remiantis ESFA atstovų komentarais
104 Remiantis apibendrinta BGI Consulting atliktų interviu su SADM atstovais medžiaga.
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amžiaus ir žemesnės kvalifikacijos darbuotojus105), sunkiai pavyko pasiekti tas įmones, kuriems parama
reikalingiausia, nes be jos mokymų vykdyti išvis nebūtų įmanoma. Tvarų poveikį sukurti trukdė ir didelis
privačių įmonių lobizmas, nuostata, kad ministerija neturėtų kištis į mokymų turinį, nes pačios įmonės savo
poreikius žino geriausiai. Dažnai palikus didelę autonomiją įmonių viduje, nukenčia pirminis tikslas –
orientacija į konkretaus darbuotojo poreikius, ilgalaikius tikslus, bendrą mokymosi visą gyvenimą kultūros
skatinimą. Taip pat paramos skyrimas konkrečioms įmonėms, menkos ministerijos galimybės kontroliuoti
mokymų turinį sukuria paramos kaip subsidijos sampratą ir skatina ne tęsti pradėtas veiklas savo lėšomis,
tačiau laukti naujo finansavimo. Ilgalaikės mokymosi visą gyvenimą kultūros sukūrimui trukdo ir
tarpministerinio bendradarbiavimo stoka, kai apsiribojama tik dvigubo finansavimo išvengimu, o ne
derinant priemones vieno tikslo siekimui. Toks bendradarbiavimo modelis palankus greitesniam lėšų
įsisavinimui, tačiau netinka ilgalaikių tikslų siekimui.106
5.4.6. Poveikio analizės išvados ir rekomendacijos
Apžvelgus investicijų poveikį mokymosi visą gyvenimą lygio kaitai, matome, kad tiesioginio poveikio mastas
buvo didelis. Investuota į įvairias veiklas – tiek privačiojo, tiek valstybinio sektoriaus darbuotojų mokymą,
ypatingai išskirtas švietimo sistemos darbuotojų ir sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas, siekta sukurti
pamatą ateinančių kartų mokymosi kokybės ir tęstinio mokymosi svarbos supratimui. Investiciniu periodu
mokymuose dalyvavo daugiau nei 324 tūkstančiai darbingo amžiaus žmonių arba apie 25 procentus
darbingo amžiaus populiacijos. Vis dėlto nustatytos mokymosi visą gyvenimą rodiklio ribos pasiekti
nepavyko.
Priežastimi galima laikyti tai, kad šis rodiklis matuoja tęstinį mokymąsi, taigi norint, kad rodiklis siektų 11
procentų, reikia, kad 11 procentų darbingos populiacijos mokytųsi nuolat, t. y. ne rečiau kaip kartą per
keturias savaites arba kas mėnesį bent dvylika kartų per metus. Vienos priemonės–- VP1-1.1.-SADM-01-K
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“– detalesnė analizė padeda atskleisti, kodėl šis tikslas nebuvo
pasiektas. Viena vertus, dauguma analizuojamų priemonių ne diegia inovatyvius mokymosi skatinimo
metodus, tačiau kitomis lėšomis kompensuoja tradicinės sistemos trūkumus, apmoko dalį švietimo
specialistų, dalį sveikatos specialistų, dalį valstybės tarnautojų ar privačių įmonių darbuotojų, tačiau niekaip
neskatina pačių besimokančiųjų prisidėti prie savo mokymosi. Tokiu būdu formuojamas požiūris, kad
struktūrinių fondų investicijos yra tarsi natūraliai priklausanti subsidija nereikalaujanti nei požiūrio
pakeitimo, nei asmeninių lėšų indėlio. Kompensuojamas trumpalaikis įgūdžių trūkumas, bet nekuriama
mokymosi kultūra. Kita vertus, analizuotomis priemonėmis daugiausia finansuoti aukštesnės kvalifikacijos
darbuotojų mokymai (pedagogų, švietimo vadovų, sveikatos specialistų, valstybės tarnautojų), kurie tiek
investicinio periodo pradžioje, tiek jo pabaigoje mokėsi daugiausiai. Siekiant pakelti bendrą šalies mokymosi
visą gyvenimą lygį reikėtų vengti pakeitimo efekto ir investuoti į tuos asmenis, kurie be šios paramos
mokytis negalėtų. Tokio tipo priemonėmis galima laikyti VP1-1.1-SADM-07-K „Kompiuterinio raštingumo
įgūdžių ugdymas“, VP1-1.1-SADM-08-K „Verslumo skatinimas“, kurios nukreiptos ne į aukštos kvalifikacijos
darbuotojų mokymą.

105
106

Priemonės finansavimo sąlygų aprašas
Remiantis apibendrinta BGI Consulting atliktų interviu su SADM atstovais medžiaga.

72

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRAI VERTINIMAS. GALUTINĖ ATASKAITA

1 ES valstybių narių patirtis. Privačių įmonių darbuotojų įgūdžių tobulinimas (Airijos ES struktūrinių fondų panaudojimo
pavyzdys)

Privačių įmonių darbuotojų įgūdžių tobulinimas
Gerosios praktikos pavyzdžiu privačių įmonių darbuotojų įgūdžių tobulinimo srityje galima laikyti Airijoje veikiančius
įgūdžių ugdymo centrus (angl. Skillnets). Šie tinklai sudaromi finansuojant privačių įmonių grupes, veikiančias tame
pačiame regione ar sektoriuje ir turinčias panašius darbuotojų mokymo poreikius. Mokymai subsidijuojami iš dalies
(subsidija gali padengti iki 50% mokymų vertės), kitą dalį mokymų vertės apmoka įmonės. Subsidijas skiria
Nacionalinis mokymų fondas, tačiau finansavimui naudojamos ir ES struktūrinių fondų lėšos.107
Mokymų programos sudaromos nustačius visų tinklo įmonių poreikius, juos veda kvalifikuoti specialistai. Įmonių
darbuotojai gali savarankiškai rinktis iš tinklo siūlomų kursų, jeigu įmonė, kurioje šie dirba yra tinklo narė. 108
Toks mokymų finansavimo tipas gali būti laikomas gerosios praktikos pavyzdžiu dėl keleto aspektų:
-

-

-

5.5.

Finansavimas skiriamas jau suformuotam įmonių tinklui, o ne atskiroms įmonėms tiesiogiai, tai užtikrina
tikslingesnį lėšų panaudojimą (pvz.: išvengiama Lietuvai aktualios problemos, kai mokymai skiriami ne tiems
darbuotojams, kuriems jų labiausiai reikia, o naudojant mokymus kaip asmeninio skatinimo/premijavimo
priemonę);
Tinklinis, o ne atskirų įmonių, finansavimas padeda išvengti rinkos iškraipymų, kai finansuojama tik viena ar
kelios sektoriaus įmonės;
To paties regiono ar sektoriaus grupių susijungimas ir jų darbuotojų dalyvavimas bendruose mokymuose
padidina bendradarbiavimą tarp įmonių, apsikeitimą gerąja praktika, sumažina darbdavių baimę patirti
nuostolius investuojant į darbuotojo mokymus ir vėliau šiam išeinant į kitą to paties sektoriaus ar regiono
įmonę (tai taip pat labai aktualu Lietuvos kontekste, kur viena iš pagrindinių darbdavių nenoro investuoti į
darbuotojų mokymą priežasčių įvardijama būtent baimė prarasti darbuotojus, į kurių mokymus buvo
investuota);
Tokio tipo tinklai veikia nuolat ir įmonės gali prie jų prisijungti iškilus realiam darbuotojų mokymo poreikiui
bet kuriuo metu (tai padėtų pašalinti vieną iš Lietuvoje įgyvendintos paramos įmonių darbuotojų mokymui
trūkumų, kai skelbiami tik keli kvietimai paramai gauti ir įmonės bet kuria kaina siekia pasinaudoti šia
galimybe ir įsisavinti struktūrinių fondų lėšas, dėl šios priežasties jas dažnai gaudamos ne pačiu reikiamiausiu
metu ir investuodamos ne į būtiniausius, o „prabangos“109 mokymus).

Švietimo srities investicijų pakankamumas

5.5.1. Rezultatų lygmuo
Investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą švietimo srityje rezultatų lygmenį apibrėžia veiksmų programų
prieduose įtvirtinti produkto ir rezultato rodikliai.110
Absoliuti dauguma – 87 procentai visų produkto ir rezultato rodiklių– turėtų būti pasiekti pasibaigus
sutarčių įgyvendinimo laikotarpiui.111 Apie 11 procentų visų rodiklių pagal suplanuotas sutartyse reikšmes
neturėtų būti pasiekta, nebent planai bus viršyti. Apie 2 procentų rodiklių siekiama reikšmė sutartyse nėra
nurodyta.
107

GHK, Country Report on the Action Plan on Adult Learning: Ireland, 2011
Informacija iš oficialaus informacinio tinklapio - www.skillents.ie
109 Mokymus, kurie nėra būtini darbuotojų tiesioginei darbinei veiklai atlikti, o jei investuojama į bendruosius gebėjimus,
neužtikrinamas skirtingų lygių mokymas, prisitaikant prie darbuotojo jau turimų kompetencijų.
110Toliau šioje ataskaitoje pateikta sutrumpinta švietimo srities pakankamumo analizės versija. Išplėstinė švietimo srities investicijų
pakankamumo analizė pateikta priede C.
111Duomenys pateikiami lyginant VP priede numatytas pasiekti rodiklių reikšmes, su pasirašytose sutartyse numatytomis pasiekti
rodiklių reikšmėmis.
108
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Aukštą finansinį pakankamumą demonstruoja faktas, kad absoliučios daugumos rodiklių (tiek produkto, tiek
rezultato) atveju paramos sutartyse įtvirtintos reikšmės yra didesnės ar bent jau ne mažesnės už veiksmų
programų prieduose pateiktas planines reikšmes. Tik 19 iš 185 rodiklių atveju paramos sutartyse įtvirtintos
reikšmės yra mažesnės už veiksmų programų prieduose nustatytas reikšmes. Vadinasi, numatytas
finansavimas vertintinas kaip pakankamas veiksmų programų prieduose nustatytiems rezultatams pasiekti.
5.5.2. Poveikio lygmuo
Konteksto rodiklio „Mokymosi visą gyvenimą lygis“ atveju, finansiniai ir kiti ištekliai buvo nepakankami
tiesioginių intervencinių priemonių būdu (mokymais darbingo amžiaus žmonėms) pasiekti užsibrėžtus
tikslus. Tam reikėjo priemonių, siekiančių paskatinti tiek pačių darbingo amžiaus asmenų norą ir gebėjimą
nuolat mokytis, tiek darbdavių norą investuoti į darbuotojų mokymąsi ir jį skatinti aktyviomis ir pasyviomis
priemonėmis. Tokio tipo priemonių šiuo investiciniu periodu buvo įgyvendinta nepakankamai.
Nepakankamas buvo ir geografinis investicijų pasiskirstymas, kuris nepadėjo sumažinti mokymosi visą
gyvenimą lygio skirtumų tarp skirtingų šalies apskričių.
Konteksto rodiklio „Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos“ atveju, finansinių ir kitų išteklių
pakankamumą įvertinti sunku dėl keleto aspektų. Viena vertus, statistinių duomenų lygmeniu poveikis
atsispindėti pradeda tik 2012 metais, t. y. pačioje analizuojamo periodo pabaigoje, kita vertus, dėl rodiklio
reikšmės nustatymo trūkumų sunku įvertinti, ar stebimas 1.5 procentinių punktų pokytis buvo pakankamas
strateginiams tikslams pasiekti. Analizuojant tik 2013 metų reikšmę, matoma, kad šalies mastu rodiklio
pasiekimui finansiniai ir kiti ištekliai buvo pakankami. Tačiau nepakankamas jų geografinis paskirstymas.
Taip pat priemonių planavimo metu skirtas nepakankamas dėmesys svarbiam rodiklių skirtumo pagal lytis
aspektui. Mikro lygmens – kokybiniams pokyčiams pasiekti finansiniai ir kiti ištekliai taip pat buvo
pakankami.
Konteksto rodiklio „Jaunimo švietimo pasiekimų lygis“ atveju, finansinių ir kitų išteklių pakankamumą
įvertinti labai sunku todėl, kad statistiniuose duomenyse ES struktūrinių fondų investicijomis sukurtas
poveikis atsispindės tik 2014 metais, tačiau tai, kad finansinių ir kitų išteklių pakako ankstyvajam
pasitraukimui iš švietimo sistemos sumažinti, sudarė prielaidas ir jaunimo švietimo pasiekimų lygio
didinimui.

5.6.

Poveikio konteksto rodikliams tvarumas

Analizuojant 2007 – 2013 metų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikį konteksto rodikliams
„Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos“ ir „Jaunimo švietimo pasiekimų lygis“ nustatyta, kad
investicijų poveikis šiems rodikliams buvo teigiamas ir didelio masto.
Sukurto poveikio tvarumą galima vertinti dviem lygiais. Dalis poveikio konteksto rodikliams (pvz.:
investicijos į infrastruktūrą, pedagogų kvalifikacijos kėlimą) bus tvari vidutiniu laikotarpiu – 3 – 5 metus, kol
reikės iš naujo investuoti į infrastruktūrą, pedagogų gebėjimus. Priemonių, tiesiogiai nukreiptų į inovatyvių
metodų diegimą, darbą su atskirais riziką patiriančiais vaikais tvarumas bus itin trumpalaikis. Į šio tipo
veiklas investuoti reikia nuolat, nes pagrindinė paramos gavėjų grupė yra kasmet atsinaujinanti.
Poveikio tvarumo užtikrinimui svarbu atrasti kitų, ne ES struktūrinių fondais paremtų finansavimo šaltinių.
Sukurto poveikio tvarumas turėtų būti užtikrinamas nacionalinėmis (pvz.: visuotinių informacinių sistemų,
infrastruktūros palaikymo atveju), savivaldos lygmens (pvz.: investicijų į mokyklų atnaujinimą, mokymosi
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įrangos pirkimo atveju), asmeninio lygmens (pvz.: asmeninis pedagogų interesas investuoti į tolesnį savo
kvalifikacijos tobulinimą) priemonėmis.
Išanalizavus šiame vertinime švietimo sričiai priskirtas priemones, galima teigti, kad šiuo investiciniu
periodu įgyvendintų veiklų tęstinumą buvo siekta užtikrinti tik atskirų priemonių atveju112. Dalies priemonių
atveju, ypač ten kur reikalingas nacionalinio lygmens tęstinumas, tęstinio tvarumo užtikrinimo
mechanizmas nebuvo sukurtas.
Asmeninės atsakomybės už poveikio tvarumo užtikrinimą trūkumas matomas ir analizuojant konkrečias
paramos gavėjų veiklas. Dalis mokyklų, įdiegusių alternatyviojo ugdymo modelius, teigė nebetęsiančios
pradėtų veiklų, nes tam nebeskiriamos ES fondų lėšos. Bandant išsiaiškinti, ar mokykla nebūtų pajėgi veiklų
tęsti be šių fondų lėšų, teigiama, kad galimybė, bent jau mažesne apimtimi vykdyti pradėtas veiklas,
egzistuoja, tačiau paramos gavėjams nėra savaime suprantama, kodėl šie turėtų patys prisiimti atsakomybę
už sukurto poveikio tvarumą.
Tokią pačią išvadą galima padaryti ir apie poveikio „Mokymosi visą gyvenimą lygiui“ tvarumą. Kaip jau
minėta poveikio analizės dalyje, didelis skaičius sėkmingai apmokytų darbingo amžiaus žmonių nesukūrė
prielaidų tęstiniam poveikiui, t. y. nepaskatino apmokytų asmenų toliau tęsti mokymąsi savo lėšomis.
Kitas poveikio tvarumo lygmuo – asmeninio paramą gavusio žmogaus patirto poveikio tvarumas.
Trumpiausias asmeninis poveikis tikėtinas darbingo amžiaus žmonėms. Neturint įpročio nuolat investuoti į
savo gebėjimų ir kvalifikacijos tobulinimą, projekto metu įgyti įgūdžiai, tikėtina, nuvertės per vidutinį
laikotarpį – 3 – 5 metus.
Jaunesnėms amžiaus grupėms – mokiniams ir studentams – projektais sukurtas poveikis bus ilgalaikis, jei
investicijos sėkmingai paskirstytos į visus švietimo lygmenis, užtikrinamas sklandus perėjimas iš vienos
ugdymo pakopos į kitą, vėliau – sklandus įsitvirtinimas darbo rinkoje. Analizuotų priemonių atveju, ši sąlyga
buvo išpildyta – investicijos tolygiai pasiskirstė tiek įvairiems švietimo lygmenims, tiek dirbančiųjų mokymui,
taigi galima tikėtis, kad mokiniams ir studentams sukurtas poveikis išliks ilguoju laikotarpiu (6 ir daugiau
metų)113.
2 ES valstybių narių patirtis. Profesinio mokymo mokyklos ruošiančios protinę negalią turinčius mokinius (Čekijos ES
struktūrinių fondų panaudojimo pavyzdys)

Tikri įgūdžiai fiktyvioje įmonėje
Būdą, kaip galima spręsti profesinio mokymo mokyklų, ruošiančių protinę negalią turinčius mokinius, trūkumą siūlo
Čekijos ES struktūrinių fondų panaudojimo pavyzdys.
Prahos Vinohradská pradinė ir vidurinė mokykla, jau daug metų ugdo rimtus protinius sutrikimus turinčius vaikus.
112

Pavyzdžiui, detaliau analizuotos priemonės „Alternatyvusis ugdymas švietimo sistemoje“ atveju, projektams baigiantis buvo
išleista metodinė modelių taikymo rekomendacijų literatūra, projekte dalyvavusios mokyklos per įvairius seminarus tapo gerosios
praktikos skleidėjomis tiek savo apskričių, tiek nacionaliniu lygmeniu.
113 Tačiau taip pat pastebėtina, kad tai galima pasakyti ne apie visas paramos gavėjų grupes. Pavyzdžiui, Panevėžio
„Šviesos“ specialiojo centro atveju į mokyklos aplinkos gerinimą, pagalbą protinę negalią turintiems mokiniams jų mokymosi
mokykloje laikotarpiu investuojama pakankamai, skiriamas dėmesys, tačiau, vos pabaigę pagrindinį ugdymą, šie mokiniai neturi
galimybių išsilavinimą tęsti toliau, susirasti darbo vietą. Viena vertus tai lemia visuomenės ir darbdavių požiūris, kurie nenori
įdarbinti protinę negalią turinčių žmonių. Kita vertus, protinę negalią turinčių mokyklos absolventų įsitvirtinimą apsunkina ir
sisteminės priežastys – Panevėžyje ir Panevėžio rajone nė viena profesinė mokykla nepriima mokinių su protine negalia, o dėl jų
specialių poreikių itin svarbu, kad mokymosi įstaiga būtų kuo arčiau namų. Taigi, Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro ar kito
subjekto, pasižyminčio analogiškomis charakteristikomis, atveju, mokinių, dalyvavusių projektuose, padariusių pažangą ir įgijusių
įgūdžių, gebėjimai nuvertės vos tik baigus pagrindinę mokyklą, nes juos bus galima pritaikyti tik namų aplinkoje.
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Viena iš ugdymo programos dalių apima kartą per savaitę vykstančius profesinius mokymus už mokyklos ribų – realiai
veikiančioje įmonėje. Tačiau toks profesinių įgūdžių ugdymo modelis yra sunkiai įgyvendinamas, nes mokiniams
sudėtinga už mokyklos ribų būti vieniems be profesionaliai paruoštų specialistų mokytojų, kurie lydėtų mokinius į
praktinio mokymo vietas ir padėtų jiems atlikti skirtas užduotis.
Iš ES struktūrinių fondų finansuojamu projektu mokiniams suteikiama galimybė profesinius įgūdžius ugdyti tiesiog
mokykloje įsteigtoje fiktyvioje įmonėje. Specialiai paruošti mokytojai leidžia mokiniams praktikuotis įprastinėse su
įdarbinimu susijusiose situacijose, tokiose kaip darbo pokalbiai, darbo sutarties pasirašymas, darbinės veiklos
vertinimas.
Be bendrųjų įgūdžių, mokymai taip pat vykdomi siekiant įdiegti trijų tipų specifinius įgūdžius – siuvimo, medžio ir
metalo apdirbimo, smulkių keraminių dirbinių gaminimo ir dekoravimo. Mokiniai sukuria realius produktus, kurie
vėliau parduodami išorės kompanijoms, taip atsiranda galimybė suprasti, kaip veikia rinka ir kokias socialines
implikacijas atneša dirbančiojo statusas. Taip pat tai sustiprina teigiamą darbdavių požiūrį į protinę negalią turinčių
mokyklos absolventų galimybes atlikti tam tikro tipo darbus. 114
Šios patirties pritaikymas Lietuvos kontekste padėtų vienai iš socialiai pažeidžiamiausių grupių, kurių tinkamas
profesinis paruošimas yra itin svarbus, įgyti įgūdžius jiems įprastoje, prie specialiųjų mokinių poreikių pritaikytos
mokyklos aplinkoje.

114

Duomenų šaltinis – Oficialus Europos Komisijos portalas: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=1163
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6. MTEPI srities analizė
6.1.

MTEPI srities konteksto rodiklių dinamika 2007 – 2013 metais

Siekiant parodyti MTEPI srities kaitą 2007 – 2013 metais, palyginti šio laikotarpio Lietuvos pasiekimus su ES
ir BJR šalių pasiekimais bei apžvelgti kontekstinę informaciją, padedančią pamatus tolesnei analizei, šioje
dalyje apžvelgiama svarbiausių MTEPI srities konteksto rodiklių dinamika 2007 – 2013 metais.
Svarbiausius MTEPI srityje įvykusius pokyčius galima atspindėti pasitelkus išlaidų MTEP, tyrėjų skaičiaus,
jaunų tyrėjų dalies, mokslinių publikacijų skaičiaus bei Europos patentų biurui pateiktų paraiškų lygio
rodiklius.
Bendros išlaidos MTEP, ir ypač jų santykis su BVP gerai atspindi MTEPI veiklos mastą. 2007–2013 m.
veiksmų programų rengimo metu buvo iškeltas tikslas iki 2015 metų bendras išlaidas MTEP padidinti iki 2,2
proc. nuo BVP115 lyginant su 0,75 proc. reikšme 2005 metais. Lyginant su 2005 metais, Lietuvai iki 2013
metų pavyko šio rodiklio reikšmę pagerinti daugiau nei ketvirtadaliu (38 paveikslas), tačiau nuo siektinos
reikšmės atsiliekama daugiau nei du kartus. Panašus atsilikimas išlieka ir lyginant su ES ir Baltijos jūros
regiono vidurkiais, o tokį atsilikimą daugiausia lemia ypač žemas Lietuvos verslo išlaidų MTEP lygis (0,24
proc. BVP 2013 metais lyginant su 1,29 proc. sudariusiu ES vidurkiu). Žemas verslo išlaidų MTEP lygis
atspindi ribotas verslo vykdomų eksperimentinės plėtros veiklų116 apimtis, o tai lemia, kad Lietuvos verslas
sukuria nepakankamai naujų produktų, kuriais galėtų būti grindžiamas Lietuvos verslo konkurencinis
pranašumas ir augimas117.
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38 paveikslas. Bendros išlaidos MTEP (proc. nuo BVP)
Šaltinis: Eurostat ir Lietuvos statistikos departamentas

Tyrėjų skaičius rodo turimą MTEPI veikloms galimų panaudoti žmogiškųjų išteklių kiekį ir, šiuo požiūriu,
atspindi šalies turimą MTEPI veiklos potencialą. Tyrėjų dalis versle savo ruožtu suteikia informacijos, kiek
115

Vertinimo metu galiojusi Ekonomikos augimo veiksmų programos redakcija. Lietuvos Nacionalinėje reformų darbotvarkėje
numatyta, kad 2020 m. Lietuvos investicijos į MTEP turėtų išaugti iki 1,9 proc. nuo BVP.
116

Kaip akcentuojama daugelyje pastaruoju metu atliktų studijų, moksliniai tyrimai, atsižvelgiant į Lietuvos verslo dydį
ir pasiektą brandos lygį, Lietuvos verslui yra mažiau aktualūs. Pavyzdžiui, Pasaulio ekonomikos forumo (PEF)
skelbiamos pasaulio šalių konkurencingumo tyrimų ataskaitos rodo, kad Lietuvos verslas vis dar nėra perėjęs į
inovacinę plėtros fazę, t. y. Lietuvos įmonės kol kas neišnaudoja iš išorės prieinamų technologijų įsisavinimo
potencialo.
117
Tą patvirtina tokie šaltiniai, kaip Europos inovacijų sąjungos švieslentė.

77

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRAI VERTINIMAS. GALUTINĖ ATASKAITA

šie žmogiškieji ištekliai panaudojami verslo vykdomoms MTEPI veikloms, kurių rezultatai santykinai greitai
nukreipiami ekonominiam produktui kurti.
2007–2013 m. veiksmų programų rengimo metu buvo iškeltas tikslas iki 2015 metų tūkstančiui užimtųjų
tenkantį tyrėjų skaičių padidinti iki 6,1 tyrėjo, o tyrėjų dalį versle – iki 15 proc. lyginant su atitinkamai 5,10
tyrėjo ir 5,88 proc. 2004 metais118. 2009 ir 2010 metais buvo stebimas gana ženklus tūkstančiui užimtųjų
tenkančio tyrėjų skaičiaus ūgtelėjimas (39 paveikslas), leidęs jau 2009 metais viršyti planuotą rodiklio
reikšmę. Vis dėlto prie tokio tūkstančiui užimtųjų tenkančių tyrėjų skaičiaus padidėjimo prisidėjo ir krizės
metu ženkliai išaugęs nedarbas (kadangi ženkliai sumažėjo užimtųjų skaičius kaip bazė, nuo kurios
skaičiuojamas tūkstančiui užimtųjų tenkantis tyrėjų skaičius).
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39 paveikslas. Tūkstančiui užimtųjų tenkančio tyrėjų skaičiaus dinamika
Šaltinis: Eurostat

Tyrėjų dalis versle planuotą 15 proc. reikšmę pasiekė jau pirmaisiais 2007–2013 metų programavimo
laikotarpio metais (40 paveikslas). Nors krizės metais verslui susidūrus su finansiniais sunkumais, rodiklio
reikšmė sumenko, tačiau kartu su ekonominiu atsigavimu vėl padidėjusi tyrėjų dalis versle leidžia tikėtis,
kad rodiklio reikšmė 2015 metais išliks aukštesnė už planuotą 15 proc. reikšmę. Vis dėlto, Lietuva ir toliau
ženkliai pagal šį rodiklį atsilieka tiek nuo ES, tiek nuo Baltijos jūros regiono vidurkių – tai dar vienas požymis,
atspindintis mažas Lietuvos verslo MTEPI veiklų apimtis.

118

Čia nurodytos veiksmų programoje pateiktos 2004 metų reikšmės; šios reikšmės vėliau buvo patikslintos (žr. paveiksluose
pateiktus naujausius duomenis).
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40 paveikslas. Tyrėjų dalies versle (proc.) dinamika
Šaltinis: Eurostat

Jaunų tyrėjų dalis atspindi turimų MTEPI veiklose naudojamų žmogiškųjų išteklių tvarumą – ar ilgai šie
ištekliai dar galės būti naudojami naujoms žinioms ir inovacijoms kurti ir ar turimi ištekliai yra pakankamai
atnaujinami naujais jaunais tyrėjais.
2007–2013 m. veiksmų programų rengimo metu iškeltas tikslas – iki 2015 metų padidinti jaunų tyrėjų
(turinčių daktaro laipsnį amžiaus grupėse iki 45 metų, be verslo sektoriaus) dalį iki 50 proc. Statistiniai
duomenys rodo rodiklio nuoseklų artėjimą link planuotos reikšmės119 (41 paveikslas), vis dėlto augimo
tempas gali būti nepakankamas 50 proc. reikšmei pasiekti jau 2015 metais.
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Mokslinių publikacijų lygis atspindi MTEPI veiklose dalyvaujančių žmogiškųjų išteklių kuriamą produkciją
(naujas žinias), kuri prisideda prie Lietuvos MTEPI potencialo didinimo.
2007–2013 m. veiksmų programų rengimo metu buvo iškeltas tikslas – iki 2015 metų mokslinių publikacijų
skaičių padidinti iki 400 publikacijų 1 milijonui gyventojų lyginant su pradine 242 reikšme. Naujausi
statistiniai duomenys, naudojami tiek Lietuvos, tiek užsienio institucijų publikacijose, rodo, kad planuota
119

Tam tikrą dalį augimo lėmė ir Lietuvos statistikos departamento skelbiamų duomenų pasikeitimai – nuo 2011 įtraukti ir
nepagrindinėje darbovietėje dirbantys tyrėjai.
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reikšmė buvo pasiekta jau 2005 metais, o 2013 metais, lyginant su 2005 metais, rodiklio reikšmė išaugo
daugiau nei du kartus (42 paveikslas). Vis dėlto nuo panašiu tempu augusio Baltijos jūros regiono vidurkio
Lietuva atsilieka beveik du kartus.
2.000
1.500

1.371
1.164

1.402

1.800

1.765

878

935

964

916

2010

2011

2012

2013

1.637

843

834

2008

2009

1.471

1.210

1.000
500

1.724

1.559

371

432

2004

2005

554

584

2006

2007

0

BJR vidurkis

Lietuva

42 paveikslas. 1 mln. gyventojų tenkantis mokslinių publikacijų skaičius
Šaltinis: SCImago Research Group

Europos patentų biurui pateiktų paraiškų lygis atspindi turimus pajėgumus įgytas žinias paversti
potencialia ekonomine nauda. 2007–2013 m. veiksmų programų rengimo metu buvo iškeltas tikslas – iki
2015 metų pateiktų paraiškų skaičių padidinti iki 30 paraiškų 1 milijonui gyventojų lyginant su pradine 2,6
reikšme. Lietuvai iki 2012 metų pavyko šio rodiklio reikšmę pagerinti beveik du su puse karto, tačiau nuo
planuotos reikšmės atsiliekama beveik penkis kartus. Tačiau dar daugiau (dešimtimis kartų) atsiliekama nuo
ES ir Baltijos jūros regiono vidurkių.
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43 paveikslas. Europos patentų biurui pateiktų paraiškų skaičius, tenkantis 1 mln. gyventojų
Šaltinis: Eurostat

Apibendrinimas
Pateikta kontekstinių pokyčių MTEPI srityje apžvalga rodo bendrą situacijos gerėjimą. Gausėja ir atsinaujina
MTEPI veiklas vykdantys žmogiškieji ištekliai, auga MTEPI veiklų finansavimas, didėja kuriamų žinių apimtis.
Vis dėlto statistiniai duomenys rodo, kad tam tikrose srityse ženkliai atsiliekama nuo užsibrėžtų tikslų bei ES
ir Baltijos jūros regiono vidutinių reikšmių. Statistiniai duomenys atspindi ypač silpną verslo įsitraukimą į
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MTEPI veiklas. Jeigu atsilikimą nuo ES vidurkio pagal tyrėjų skaičių versle pavyko sumažinti iki mažiau nei 3
kartų, tai atsilikimas pagal verslo išlaidas MTEP (proc. nuo BVP) vis dar viršija 5 kartus. Vykdydamas ribotų
apimčių eksperimentinės plėtros veiklas (moksliniai tyrimai, atsižvelgiant į Lietuvos verslo dydį ir pasiektą
brandos lygį, yra mažiau aktualūs) Lietuvos verslas sukuria nepakankamai naujų produktų, kuriais galėtų
būti grindžiamas Lietuvos verslo konkurencinis pranašumas ir augimas.

6.2.

Intervencijos logikos, jos tinkamumo ir rezultatyvumo analizė

Siekiant įvertinti 2007 – 2013 metų investicijų poveikį aptartiems konteksto rodikliams, šiame skyriuje
pirmiausia pristatoma paramos intervencijos logika, įvertinamas jos tinkamumas ir rezultatyvumas.
6.2.1. Intervencijos logika
Investicijos į žmogiškųjų išteklių plėtrą MTEPI srityje suplanuotos pagal trečio ŽIPVP ir pirmo EAVP prioriteto
priemones – iš viso keturiolika priemonių.120
Daugiausia priemonių, prisidedančių prie žmogiškųjų išteklių plėtros MTEPI srityje, suplanuota pagal ŽIPVP
3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Šios priemonės tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai prisideda prie
žmogiškųjų išteklių plėtros, t. y. apima tiek studijas ir kitas ugdymo veiklas, tiek mokslinių tyrimų vykdymą,
leidžiantį mokslininkams ir kitiems tyrėjams stiprinti savo įgūdžius.
Prie žmogiškųjų išteklių plėtros taip pat netiesiogiai prisideda EAVP 1 prioriteto MTEPI srities investicijos.
Pirmiausia – tai „kietosios“ LR ŠMM administruojamų priemonių investicijos, kuriančios infrastruktūrą, kuri
bus panaudota studijoms ar kitoms ugdymo veikloms bei mokslinių tyrimų vykdymui. Taip pat prie
žmogiškųjų išteklių plėtros netiesiogiai prisideda LR ŪM administruojamų priemonių investicijos, kuriomis
finansuojama tiek MTEPI veikloms reikalinga infrastruktūra, tiek pačių MTEPI veiklų vykdymas. Šios
priemonės prie mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimo prisideda per sukurtos infrastruktūros ir
įsigytos įrangos teikiamas galimybes vykdyti MTEPI veiklas.
6.2.2. Intervencijų tinkamumas strateginės darbotvarkės kontekste
Rengiant Nacionalinę ES struktūrinės paramos naudojimo strategiją ir veiksmų programas buvo remiamasi
įvairiais strateginiais dokumentais. Vienas pagrindinių ES lygmens dokumentų – 2005 m. pavasario ES
Vadovų Tarybos susitikime atnaujinta Lisabonos strategija. Lisabonos strategijos tiesioginė tąsa –
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“121. Strategija iš esmės nekeičia esminių
Lisabonos strategijos nuostatų, tik dar labiau jas sukonkretina ir labiau akcentuoja konkrečius instrumentus,
kurie turėtų būti naudojami siekiant šių tikslų. Vertinant, kaip įgyvendinama strategijos „Europa
2020“ vizija, iškelti penki kiekybiniai tikslai visos Europos mastu. Vienas jų – Europos mastu investicijos
(viešos ir privačios) į MTEP turėtų sudaryti 3 proc. nuo BVP. Šis siekis nacionaliniu lygiu gali būti
koreguojamas priklausomai nuo esamų aplinkybių. Lietuvos Nacionalinėje reformų darbotvarkėje122
numatyta, kad 2020 m. Lietuvos investicijos į MTEP turėtų išaugti iki 1,9 proc. nuo BVP.
Europos Komijos Komunikate123 dėl strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų
sąjunga“ pabrėžiama, kad norėdama pasiekti 3 proc. BVP sudarančių investicijų į MTEP tikslą Europos
120

Detalesnė intervencijų logikos analizė pateikiama priede D.
Communication from the Commission „Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth“, COM(2010) 2020.
122 Patvirtinta 2011 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 491 „Dėl Lietuvos konvergencijos 2011 m.
programos ir nacionalinės reformų darbotvarkės“.
123 Communication from the Commission „Europe 2020 Flagship Initiative „Innovation Union“, COM(2010) 546 final.
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Sąjunga turi sukurti mažiausiai 1 milijoną naujų darbo vietų tyrėjams. Taip pat pažymima, kad yra
reikalingas dar didesnis pačių tyrėjų skaičius, kadangi daugelis tyrėjų ateinančiu dešimtmečiu išeis į pensiją.
Todėl Valstybės Narės turėtų ne tik sustiprinti savo gebėjimus išugdyti daugiau jaunų tyrėjų, bet ir pasiūlyti
konkurencingas darbo sąlygas siekiant juos išlaikyti bei taip pat siekiant pritraukti geriausius tyrėjus iš
užsienio. Taip pat svarbu užtikrinti, kad mokslo darbuotojai ir inovacijų kūrėjai galėtų laisvai judėti tarp
viešųjų ir privačių institucijų.
ŽIPVP yra akcentuojamos analogiškos Lietuvos problemos, t. y. tokios problemos, kaip: mažesnis už ES
vidurkį tūkstančiui užimtųjų tenkantis tyrėjų skaičius ir ypač maža tyrėjų dalis versle, taip pat pernelyg maža
jaunų tyrėjų dalis. Šios problemos, o taip pat tyrėjų kompetencijai ir gebėjimams stiprinti bei MTEPI
veikloms atlikti reikalingos infrastruktūros nepakankama bazė savo ruožtu lemia menkas Lietuvoje vykdomų
MTEPI veiklų apimtis ir kuklius tokių veiklų rezultatus. EAVP akcentuojamas itin žemas bendrų išlaidų MTEP
santykis su BVP bei dar ženkliau nuo ES vidurkio atsiliekantis verslo investicijų į MTTP ir inovacijas lygis.
EAVP taip pat išskiriamas ženklus atsilikimas nuo ES vidurkio pagal 1 mln. gyventojų tenkantį Europos
patentų biurui pateiktų paraiškų skaičių. ŽIPVP atkreipiamas dėmesys į žemą 1 mln. gyventojų tenkantį
mokslinių publikacijų skaičių.
Veiksmų programų įgyvendinimo laikotarpiu ES strateginė darbotvarkė išliko gana stabili, o nacionalinės
teisinės bazės pokyčiai ne tiek keitė priemonių aktualumą, kiek prisidėjo prie vykdomų investicijų
optimizavimo, pavyzdžiui, mokslo bei studijų institucijų veiklą, finansavimą reglamentuojančiuose
dokumentuose atsiranda nuostatų, turinčių sinerginį potencialą ir galinčių sustiprinti įgyvendinamų
projektų poveikį MTEPI plėtrai. Be to, net ir užklupusios pasaulinės krizės kontekste MTEPI srityje išlieka iš
esmės tos pačios problemos, o veiksmų programų investicijas krizės metais buvo galima panaudoti kaip
įrankį, leidžiantį palaikyti verslo vykdomų MTEPI veiklų apimtis.
6.2.3. Intervencijų tęstinis tinkamumas veiksmų programų įgyvendinimo laikotarpiu
Vertinant strateginiu lygmeniu, analizuojamos investicijos pasižymi aukštu tinkamumu, kadangi prisideda
prie visų anksčiau įvardytų MTEPI srities žmogiškųjų išteklių plėtros dedamųjų stiprinimo. T. y. paramos
priemonės buvo nukreiptos į tyrėjų rengimą ir jų kvalifikacijos tobulinimą, mobilumo skatinimą, MTEPI
veiklų, įskaitant aukšto lygio tarptautinius tyrimus, finansavimą. Sprendžiant nepakankamos infrastruktūros
bazės problemą buvo numatytos priemonės, skiriančios ženklų finansavimą MTEPI infrastruktūros
atnaujinimui. Siekiant paskatinti verslą padidinti išlaidas MTEP, kurios iki šiol buvo itin mažos, buvo
numatytos priemonės, skiriančios ženklų finansavimą tiek verslo MTEPI infrastruktūros atnaujinimui, tiek
„minkštosioms“ MTEPI veikloms, o taip pat numatytas verslui aktualios atviros prieigos infrastruktūros
sukūrimas. Aukštas strateginis tinkamumas išliko ir užklupusios pasaulinės krizės kontekste – veiksmų
programų investicijos padėjo stabilizuoti verslo vykdomų MTEPI veiklų apimtis, todėl Lietuvos verslas į
ekonomikos atsigavimo fazę įžengė nepraradęs turėto ir taip ne itin didelio MTEPI potencialo. Ne mažiau
svarbu, kad krizės ir atsigavimo metais, tęsiant investicijas į MTEPI srities žmogiškuosius išteklius ir viešojo
sektoriaus „minkštąsias“ bei „kietąsias“ MTEPI veiklas, buvo stiprinamas bendras šalies MTEPI srities
žmogiškųjų išteklių ir MTEPI infrastruktūrinės bazės lygis – MTEPI pasiūlos pusės stiprinimas sudaro
prielaidas atsigaunančiam verslui naudotis šiais ištekliais tolimesnio ekonomikos augimo ir darbo vietų
kūrimo tikslais.
Nepaisant aukšto strateginio tinkamumo, įgyvendinimo lygmenyje susiduriama su nemažomis tinkamumą
ribojančiomis problemomis. Atlikti vertinimai išskiria bendradarbiavimo ir horizontalios koordinacijos stoką
tarp Ūkio ir Švietimo ir mokslo ministerijų, ministerijoms pavaldžių institucijų, MTEPI sistemos subjektų ir
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verslo124. Koordinavimo trūkumai ribojo investicijų papildomumą bei nepriimtinai didelę MTEP
infrastruktūros fragmentaciją (išskaidant MTEP infrastruktūrą tarp įvairių institucijų ir subjektų), dėl kurios
nėra sukuriama sinergija tarp atskirų (pvz., tematiškai susijusių) infrastruktūros elementų, nefunkcionuoja
vientisas MTEP ir inovacijų paslaugų tinklas125.
3 ES valstybių narių patirtis. Atskirų MTEPI politikos sričių koordinavimo gerinimas (Estijos ES struktūrinių fondų
panaudojimo pavyzdys)

Atskirų MTEPI politikos sričių koordinavimo gerinimas
Kad institucinio koordinavimo problema aktuali ne tik Lietuvai, rodo Estijos pavyzdys. Pripažįstama, kad formuojant ir
įgyvendinant Estijos MTEP politiką iki šiol trūko koordinavimo tarp tyrimų srities (už kurią atsakinga Švietimo ir tyrimų
ministerija) ir inovacijų plėtros srities (už kurią atsakinga Ekonomikos reikalų ir susisiekimo ministerija). Todėl
rengiant 2014–2020 metų laikotarpiui skirtus strateginius dokumentus buvo siekiama numatyti bendrus abiejų
politikos sričių veiksmus126. Šis pavyzdys rodo, kad užsienio valstybėse koordinavimo problemos yra pripažįstamos ir
sprendžiamos, o atitinkamų koordinavimo gerinimo priemonių neturėtų būti vengiama ieškoti ir Lietuvoje.

Ypač aktualu įgyvendinimo lygmenyje užtikrinti aukštą į verslo išlaidų MTEP skatinimą nukreiptų investicijų
tinkamumą, kadangi Lietuvos atsilikimą pagal bendras išlaidas MTEP lemia pirmiausia itin mažos verslo
investicijos. Viena iš svarbių grandžių yra verslui aktuali atviros prieigos infrastruktūra bei verslui teikiamos
MTEPI paslaugos, tačiau ne visais atvejais yra užtikrinamas sukurtos viešosios infrastruktūros prieinamumas
verslui, įskaitant infrastruktūros apskaitos ir informacijos trūkumą. Viešosios infrastruktūros panaudojimą
verslo MTEPI poreikiams tenkinti taip pat riboja nepakankamos paskatos viešojo sektoriaus tyrėjams
bendradarbiauti su verslu.
Investicijų tinkamumą įgyvendinimo lygmenyje taip pat ribojo nepakankama orientacija į verslo poreikius.
Pastaruoju metu atlikti tyrimai127, o taip pat apibendrinti interviu su MTEPI srities ekspertais (interviu
dalyvių sąrašas pateiktas 11 priede) rezultatai patvirtina seniai žinomą problemą, kad pati MTEP samprata
yra pernelyg akademizuota, operuojama „mokslinių tyrimų verslui“ sąvoka, neįsigilinant, kad verslui
aktualios MTEP veiklos daugiausia apsiriboja eksperimentine plėtra (moksliniai tyrimai, atsižvelgiant į
Lietuvos verslo dydį ir pasiektą brandos lygį, yra mažiau aktualūs). Tokiu būdu verslas yra verčiamas į
finansuojamus projektus dirbtinai įtraukti mokslinių tyrimų komponentą arba vykdyti mažesnės apimties
eksperimentinės plėtros veiklas neprašant paramos. Be to, teikiant finansavimą verslo MTEP veikloms
pernelyg yra orientuojamasi į administravimo procesą ir griežtą reglamentavimą, o ne į patį
eksperimentinės plėtros rezultatą128.
Prie aukštesnio tinkamumo įgyvendinimo lygmenyje taip pat būtų prisidėję ir papildomi intervencijų tipai,
pavyzdžiui, pagalba verslo subjektams teikiant paraiškas tarptautinių programų finansavimui gauti,
priemonės, skatinančios verslo gebėjimus inicijuoti, vykdyti ir pritaikyti eksperimentinės plėtros veiklas, taip
pat atviros prieigos infrastruktūros valdytojų ir kitų MTEP paslaugų verslui teikėjų vadybinius gebėjimus.
124

Pavyzdžiui, LR ūkio ministerijos užsakymu, parengta Lietuvos aukštųjų technologijų plėtros galimybių studija, 2014 m.; VPVI,
Inovacijų skatinimo politikos vertinimas (Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų analizės ir biudžeto programų vertinimo
paslaugos), 2011 m.; UAB „BGI Consulting“, Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–
2013 m. veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimo tarpinis vertinimas, 2011 m.
125 LR ūkio ministerijos užsakymu, parengta Lietuvos aukštųjų technologijų plėtros galimybių studija (2014 m.).
126 Europos Komisijos ERAWATCH projekto informacinėje sistemoje (http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/) pateiktų ataskaitų ir
duomenų bazės duomenys.
127
Pvz., LR ūkio ministerijos užsakymu, parengta Lietuvos aukštųjų technologijų plėtros galimybių studija (2014 m.).
128
LR ūkio ministerijos užsakymu, parengta Lietuvos aukštųjų technologijų plėtros galimybių studija (2014 m.).
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6.2.4. MTEPI srities investicijų rezultatyvumas
Atlikus MTEPI srities priemonių rezultatyvumo analizę nustatyta, kad daugiau nei pusė (55 proc.) visų
stebėsenos – produkto ir rezultato – rodiklių, numatytų į žmogiškųjų išteklių plėtrą MTEPI srityje
investuojančiose priemonėse, dar nėra pasiekti129. Kita vertus, aštuonių iš keturiolikos priemonių atveju,
pasiektos tiek produkto, tiek rezultato rodiklių reikšmės vidutiniškai sudaro ne mažiau kaip du trečdalius
planuotos reikšmės.
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44 paveikslas. MTEPI srities produkto ir rezultato rodiklių faktinis rezultatyvumas pagal priemones
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS duomenis

Nors vertinimo metu kai kurios priemonės pasižymėjo žemu faktiniu planuotų produkto ir rezultato rodiklių
reikšmių pasiekimu, tačiau tą lėmė numatytas rodiklių reikšmių pasiekimo momentas – pasiekimo
fiksavimas pabaigus projektą, sukūrus infrastruktūrą ar net praėjus tam tikram laikui po projekto pabaigos.
Be to, absoliučios daugumos rodiklių (tiek produkto, tiek rezultato) atveju, paramos sutartyse įtvirtintos
reikšmės yra didesnės ar bent jau ne mažesnės už veiksmų programų prieduose pateiktas planuotas
reikšmes, todėl tai sukuria prielaidas gana optimistiškai vertinti bendrą investicijų į žmogiškųjų išteklių
plėtrą MTEPI srityje rezultatyvumą. Tik 7 iš 73 rodiklių atveju. paramos sutartyse įtvirtintos reikšmės yra
mažesnės už veiksmų programų prieduose nustatytas reikšmes, tačiau šie nuokrypiai nelaikytini kritiniais
vertinant bendrą rezultatų pasiekimo lygmenį, su tam tikra išlyga dėl priemonės VP2-1.3-ŪM-02-K
„Intelektas LT“, kurios projektų vykdytojų įsipareigojimai dėl mokslo tyrimų įstaigose ir (ar) aukštosiose
mokyklose užsakytų MTTP darbų ženkliai atsilieka nuo planuotų apimčių130 – tai dar vienas menko verslo ir
mokslo bendradarbiavimo (arba tokio bendradarbiavimo neįforminimo instituciniu lygmeniu) požymis.

6.3.

Poveikis atskiriems konteksto rodikliams

Šiame skyriuje pateikiama analizė, parodanti, kokį poveikį skyriuje „MTEPI srities konteksto rodiklių
dinamika 2007 – 2013 metais“ aptartų konteksto rodiklių kaitai turėjo ES struktūrinių fondų investicijos.

129
130

Remiantis SFMIS duomenimis iki 2014 m. birželio 30 d.
Remiantis SFMIS duomenimis iki 2014 m. birželio 30 d.
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6.3.1. Bendros išlaidos MTEP
Kaip pažymėta ES strateginiuose dokumentuose, bendrų išlaidų MTEP didinimas kartu sukuria naujas darbo
vietas, įskaitant darbo vietas jauniems tyrėjams dėl dalies tyrėjų pasitraukimo į pensiją. Reikia pažymėti,
kad bendrų išlaidų MTEP ženklus padidinimas yra įmanomas tik sukūrus verslo poreikį savo konkurencinį
pranašumą ir augimą grįsti MTEPI veiklų rezultatais (paklausos pusė), taip pat tokiai paklausai patenkinti
pasiūlant verslo poreikius atitinkančias mokslo teikiamas MTEPI darbų paslaugas ir atviros prieigos
infrastruktūrą bei užtikrinant verslui reikalingų aukštos kvalifikacijos tyrėjų rengimą. Žemiau pateiktame
paveiksle yra pateikta šias transformacijas atspindinti reikalingų pokyčių grandinė.
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45 paveikslas. Bendrų išlaidų MTEP didinimui reikalinga pokyčių grandinė
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting

Vertinant strateginiu lygmeniu, veiksmų programų lėšos buvo nukreiptos iš esmės į visus transformacijai
pasiekti reikalingus veiksnius, o 2013 metais Lietuvai pavyko bendras išlaidas MTEP (proc. BVP) padidinti iki
0,95 proc. BVP lyginant su 0,79 proc. 2006 metais arba beveik penktadaliu. Kita vertus, apie ketvirtadalį
bendrų išlaidų MTEP 2011–2013 metais sudarė būtent analizuojamų MTEP srityje įgyvendinamų projektų
išlaidos (tokios projektų išlaidos yra įskaičiuojamos į šalies bendras išlaidas MTEP). Tą patvirtina ir
statistiniai duomenys, rodantys, kad Lietuvoje užsienio lėšomis finansuojama išlaidų MTEP dalis 2013
metais išaugo iki 37 proc. lyginant su 14 proc. 2006 metais. Vadinasi, išlaidų MTEP augimą kol kas didele
dalimi lėmė pats ES struktūrinės paramos įsisavinimas. Vis dėlto, nors visą bendrų išlaidų MTEP prieaugį
galima būtų priskirti veiksmų programų investicijoms, tai nėra pakankamas poveikis, kadangi veiksmų
programų investicijos ženklesnių papildomų investicijų į MTEP kol kas taip ir nesukūrė. Tuo tarpu planuota
konteksto rodiklio reikšmė (nuo kurios atsiliekama daugiau nei du kartus) galėtų būti pasiekta tik tokiu
atveju, jeigu veiksmų programos investicijos sukeltų galingą stimulą papildomoms verslo išlaidoms MTEP (o

85

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRAI VERTINIMAS. GALUTINĖ ATASKAITA

konkrečiau – eksperimentinei plėtrai). Kodėl šis stimulas kol kas nėra pasireiškęs, lemia toliau nurodytos
priežastys:










Veiksmų programų įgyvendinimo metu daug buvo investuojama į infrastruktūrą, tad poveikis kol
kas dar negalėjo būti pasireiškęs platesne apimtimi (dalis infrastruktūros dar nebaigta kurti, o dalis
sukurtos infrastruktūros dar nespėjo sulaukti platesnio verslo susidomėjimo). Ne mažiau svarbi ir
įgyvendinimo lygmens problema, kad ne visais atvejais yra užtikrinamas sukurtos viešosios
infrastruktūros prieinamumas verslui įskaitant infrastruktūros apskaitos informacijos trūkumą.
Lietuvos verslas vis dar nėra perėjęs į inovacinę plėtros fazę (žr. ekonomisto Michaelo E. Porterio131
ekonomikos plėtros fazių teoriją). Dabartinė Lietuvos ekonomikos plėtros fazė lemia, kad Lietuvos
įmonės kol kas neišnaudoja iš išorės prieinamų technologijų įsisavinimo potencialo. Menką Lietuvos
verslo poreikį konkurencinį pranašumą ir augimą grįsti eksperimentinės plėtros rezultatais lemia
ribota Lietuvos verslo prieiga prie pasaulinių rinkų – gebėjimas parduoti tarptautiniu mastu iš
pradžių bent jau tarpinio vartojimo prekes laikytinas kaip ex ante sąlyga Lietuvos verslo
eksperimentinės plėtros veiklų vykdymui132. Taip pat reikia pažymėti, kad Lietuvos įmonėms stinga
ir kompetencijos planuoti ir vykdyti MTEPI veiklas.
Menkas verslo ir mokslo bendradarbiavimas. Verslą pirmiausia domina naujų produktų kūrimui
skirta eksperimentinė plėtra, tuo tarpu akademinė bendruomenė daugiau dėmesio skiria
fundamentiniams tyrimams. Tokios situacijos susidarymo viena priežasčių yra nepakankamos
viešojo sektoriaus tyrėjams sudarytos paskatos bendradarbiauti su verslu ir orientuotis į verslui
aktualias MTEP veiklas. Taip pat ne visais atvejais yra užtikrinamas sukurtos viešosios
infrastruktūros prieinamumas verslui įskaitant infrastruktūros apskaitos ir informacijos trūkumą. Be
to, akademinė visuomenė patiria pernelyg didelį administracinį krūvį, o taip pat stokoja vadybinių
gebėjimų, kurie yra reikalingi bendradarbiaujant su verslu bei komercinant MTEP veiklų rezultatus.
Neįsigilinama į verslo poreikius. Pati MTEP samprata yra per daug akademizuota – operuojama
„mokslinių tyrimų verslui“ sąvoka neįsigilinant, kad verslui aktualios MTEP veiklos daugiausia
apsiriboja eksperimentine plėtra (moksliniai tyrimai, atsižvelgiant į Lietuvos verslo dydį ir pasiektą
brandos lygį, yra mažiau aktualūs). Be to, teikiant finansavimą verslo MTEP veikloms pernelyg yra
orientuojamasi į administravimo procesą ir griežtą reglamentavimą133, o ne į eksperimentinės
plėtros veiklų rezultatą.
Koordinacijos stoka. Nors strateginiame lygmenyje yra keliami tikslai gerinti žinių ir technologijų
sklaidos terpę, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEPI srityje, tokių tikslų realizavimą
apriboja įgyvendinimo fazė, kurioje susiduriama su meso lygmens bendradarbiavimo ir
horizontalios koordinacijos stoka tarp Ūkio ir Švietimo ir mokslo ministerijų, ministerijoms pavaldžių
institucijų, MTEPI sistemos subjektų ir verslo, ypač įgyvendinant didelės finansinės apimties
Integruotų mokslo studijų ir verslo centrų (slėnių) projektus134. Koordinacijos stoka lemia mažą
įvairių įgyvendinamų priemonių sinergijos efektą bei nepriimtinai didelę MTEP infrastruktūros
fragmentaciją.

131

Porter, M. The Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan, 1990
Tą patvirtina ir atliktų inverviu su MTEPI srities ekspertais apibendrinti rezultatai (MTEPI srities interviu dalyvių sąrašas pateiktas
prieduose).
133 Tą patvirtina pastaruoju metu atlikti tyrimai (pvz., LR ūkio ministerijos užsakymu, parengta Lietuvos aukštųjų technologijų
plėtros galimybių studija (2014 m.)) ir atliktų inverviu su MTEPI srities ekspertais apibendrinti rezultatai (MTEPI srities interviu
dalyvių sąrašas pateiktas prieduose).
134 UAB „BGI Consulting“, Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 m. veiksmų
programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimo tarpinis vertinimas, 2011 m.
132
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MTEP infrastruktūros fragmentacija. MTEP infrastruktūra yra išskaidyta tarp įvairių institucijų ir
subjektų, todėl nesukuriama sinergija tarp atskirų (pvz., tematiškai susijusių) infrastruktūros
elementų, nefunkcionuoja vientisas MTEP ir inovacijų paslaugų tinklas135.
Mažas indėlis padedant Lietuvos subjektams gauti ES programų paramą. 2014 metų duomenimis,
Lietuvai skirtas FP7 programos finansavimas sudarė 54,77 mln. eurų, tuo tarpu daug mažesnei
Estijai atiteko 88,64 mln. eurų. Analizuotose užsienio valstybėse, tokiose kaip Estija ir Airija,
įgyvendinamomis priemonėmis yra siekiama padėti įmonėms gauti ES programų (pvz., Horizon
2020) finansavimą. Pavyzdžiui, Estijoje įgyvendinamų paramos priemonių taisyklės, procedūros ir
laiko grafikas yra priderinti taip, kad skatintų dalyvauti ES programose ir bendradarbiauti su kitomis
valstybėmis narėmis136. Šia patirtimi būtų tikslinga pasinaudoti ir Lietuvai, kadangi papildomas ES
programų finansavimas būtų dar vienas būdas bent kiek priartinti Lietuvos išlaidų MTEP rodiklį prie
užsibrėžtos reikšmės.

Apibendrinant, ankstyvesnis koordinavimo, verslo ir mokslo bendradarbiavimo problemų sprendimas bei
pagalba įmonėms gauti ES programų (pvz., FP7) finansavimą būtų galėjęs bent šiek tiek padidinti itin žemą
Lietuvos bendrų išlaidų MTEP lygį. Tuo tarpu sukurta MTEP infrastuktūra ir patobulinti žmogiškieji ištekliai
turi potencialo sugeneruoti papildomas verslo MTEP išlaidas būsimu vidutiniu laikotarpiu, tačiau tam
reikalingas kuo ankstesnis kompleksinis aukščiau nurodytų problemų sprendimas.
6.3.2. Tyrėjų skaičius
2013 metais Lietuvai pavyko tūkstančiui užimtųjų tenkantį tyrėjų skaičių padidinti iki 6,6 tyrėjo lyginant su
5,6 tyrėjo 2006 metais, taigi planuota 6,1 tyrėjo reikšmė buvo ne tik pasiekta, bet ir viršyta (be to, priartėta
prie 7,9 sudariusios ES reikšmės). Nepaisant to, kad rodiklio svyravimams turėjo įtakos ir pašaliniai veiksniai,
tokie kaip kintantis užimtųjų skaičius (rodiklio skaičiavimuose naudojamas kaip bazė), atlikta analizė rodo,
kad prie rodiklio reikšmės gerėjimo apčiuopiamai prisidėjo ir veiksmų programų investicijos.
Remiantis SFMIS duomenimis137, įgyvendinant MTEP srities projektus viešajame sektoriuje buvo įdarbinti
2003 tyrėjai. Tuo tarpu verslo įmonių sektoriuje projekto MTEP veiklai atlikti skirtus darbus vykdė 3399
MTEP darbuotojai (įskaitant pagalbinį personalą), iš kurių apie 2300 priskirtini tyrėjams138. Net ir darant
prielaidą, kad verslo įmonių sektoriuje ženkli esamų MTEP veiklų dalis būtų vykdoma ir be paramos,
veiksmų programų priemonių poveikis konteksto rodikliui išlieka pastebimas.
2013 metais Lietuvai pavyko tyrėjų dalį versle padidinti iki 21,21 proc. lyginant su 10,71 proc. 2006 metais,
taigi planuota 15 proc. reikšmė buvo ne tik pasiekta, bet ir viršyta (vis dėlto daugiau nei dvigubai
atsiliekama nuo 48,10 proc. 2013 metais sudariusios ES reikšmės). Aukščiau įvardytas projektuose dirbančių
MTEP darbuotojų skaičius, net ir atsižvelgiant į galimą išstūmimo efektą, rodo apčiuopiamą veiksmų
programų investicijų poveikį šiam konteksto rodikliui. Tikėtina, kad poveikis išliks ir ilgesniu laikotarpiu.
Verslo įmonių sektorius, atlikdamas investicijas į MTEP, atsargiai skaičiuoja tokių investicijų naudingumą,
vadinasi, sukurta paramos lėšomis finansuota MTEP infrastruktūra bus panaudota maksimaliai. Tai reiškia,
kad darbui su šia infrastruktūra bus pasitelkti prieinami žmogiškieji ištekliai. Remiantis SFMIS
duomenimis139, projektus vykdančios verslo įmonės įsipareigojo sukurtai MTEP infrastruktūrai aptarnauti
135

LR ūkio ministerijos užsakymu, parengta Lietuvos aukštųjų technologijų plėtros galimybių studija (2014 m.).
Ruuta Ruttas-Küttim. ERAWATCH Country Reports 2013: Estonia. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.
137 Iki 2014 m. birželio 30 d.
138 Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis verslo įmonių sektoriuje tyrėjai istoriškai sudaro mažiau nei 70 proc.
viso MTEP personalo (rodiklis: darbuotojai, dalyvaujantys MTEP).
139 Iki 2014 m. birželio 30 d.
136
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įdarbinti 298 MTEP darbuotojus, iš kurių apie 200 galėtų būti priskirti tyrėjams. Projektus įgyvendinančios
verslo įmonės papildomai įsipareigojo per 3 metus po projekto pabaigos įdarbinti 1581 MTEP darbuotoją, iš
kurių apie 1060 galėtų būti priskirti tyrėjams. Reikalingą žmogiškųjų išteklių pasiūlą padės užtikrinti į LR
ŠMM administravimo sritį patenkančios priemonės, remiančios potencialių tyrėjų rengimą bei tyrėjų
gebėjimų stiprinimą.
Manytina, kad bent jau santykinai efektyviai bus panaudojama ir projektų įgyvendinimo metu sukurta
viešoji MTEP infrastruktūra. Į viešąją MTEP infrastruktūrą investuojantys projektų vykdytojai įsipareigojo
sukurti 750 nuolatinių ir laikinų darbo vietų tyrėjams. Tad sukurtos infrastruktūros naudojimas po projektų
pabaigos ir priemonių investicijomis pagerinti MTEP srities žmogiškieji ištekliai leis palaikyti pasiektas
konteksto rodiklių reikšmes, taip prisidedant prie poveikio tvarumo. Be to, 2014–2020 m. laikotarpio
parama sustiprins galimybes vykdyti MTEP veiklas naudojantis sukurta infrastruktūra, atlikti reikalingus
MTEP infrastruktūros atnaujinimus bei toliau stiprinti žmogiškuosius išteklius MTEP srityje.
6.3.3. Jaunų tyrėjų dalis
2013 metais Lietuvai pavyko jaunų tyrėjų (turinčių daktaro laipsnį amžiaus grupėse iki 45 metų, be verslo
sektoriaus) dalį padidinti iki 45 proc. lyginant su 34,5 proc. 2006 metais, taigi buvo priartėta prie planuotos
50 proc. reikšmės.
Siekiant įvertinti veiksmų programų priemonių poveikį konteksto rodiklio reikšmės dinamikai, tikslinga
paaiškinti reikalingų pokyčių grandinę (46 paveikslas). Pokyčių grandinė yra orientuota į studentų
paskatinimą tęsti studijas iki daktaro laipsnio įgijimo bei į daktaro laipsnį įgijusių tyrėjų pritraukimą tyrimų
veiklas vykdyti viešajame sektoriuje (arba išlaikymą viešajame sektoriuje, kai tokie asmenys tyrimų veiklas
šiame sektoriuje pradėjo dar neturėdami mokslo laipsnio). Siekiant tvaraus poveikio ilguoju laikotarpiu, taip
pat yra labai svarbu deramą dėmesį skirti ir moksleivių susidomėjimo tyrimų veikla skatinimui.
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Reikalingos veiklos

Reikalingas rezultatas

Daktaro laipsnį turintys jauni tyrėjai
viešajame sektoriuje

Moksleiviai

I pakopos
studentai

II pakopos
studentai

Sudominti
tyrėjo
profesija

Paskatinti
tęsti
mokslus

Paskatinti
tęsti
mokslus

Laboratorinės
įrangos
demonstravimas
Tiksliųjų mokslų
pamokų kokybės
gerinimas (pvz.
mokymo įrangos
atnaujinimas)

Studijų kokybės
gerinimas (pvz.
studijų įrangos
atnaujinimas)

Studijų kokybės
gerinimas (pvz.
studijų įrangos
atnaujinimas,
stažuotės)

Pajamų
užtikrinimas
(pvz. galimybės
derinti studijas
su darbu)

Pajamų
užtikrinimas (pvz.
galimybės derinti
studijas su darbu,
stipendijos)

Daktaro
laipsnį
neseniai įgiję
asmenys

Sudominti darbo
ir karjeros
galimybėmis
viešajame
sektoriuje

Moderni įranga
Pakankamas
tyrimų veiklos
finansavimas
Konkurencingas
darbo užmokestis

Anksčiau daktaro
laipsnį įgiję verslo
sektoriuje dirbantys
jauni tyrėjai

Sudominti darbo
ir karjeros
galimybėmis
viešajame
sektoriuje

Moderni įranga
Pakankamas tyrimų
veiklos finansavimas
Stažuočių galimybės
Konkurencingas
darbo užmokestis

46 paveikslas. Jaunų tyrėjų skaičiaus viešajame sektoriuje didinimui reikalinga pokyčių grandinė
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting

Įgyvendinamos veiksmų programų priemonės skiria dėmesio visiems įvardytiems reikalingų pokyčių
grandinės elementams, pradedant mobilių laboratorijų vizitais į mokyklas ir baigiant tyrėjų mokslinei veiklai
teikiama finansine parama, kuri greta kitų teigiamų aspektų padidina tyrėjų darbo viešajame sektoriuje
patrauklumą. Todėl veiksmų programų investicijų indėlis į analizuojamo konteksto rodiklio reikšmės
gerėjimą gali būti traktuojamas kaip reikšmingas.
Prie jaunų tyrėjų (turinčių daktaro laipsnį amžiaus grupėse iki 45 metų, be verslo sektoriaus) dalies didėjimo
tiesiogiai prisidėjo ir projektų įgyvendinimas. Vertinimo metu buvo atlikta 6 paramos priemonių140,
prisidedančių prie tyrėjų įdarbinimą atspindinčių stebėsenos rodiklių siekimo, projektų vykdytojų apklausa.
78 anketas užpildžiusių respondentų atsakymų analizė parodė, kad iš 500 daktaro laipsnį turinčių tyrėjų,
įdarbintų viešajame sektoriuje dėl respondentų projektų veiklų įgyvendinimo, 65 procentai yra jauni tyrėjai.
140

Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas; MTTP kokybė ir ekspertų
rengimas; Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija); Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų
vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas; Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas; Bendrosios
mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas; Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros projektų vykdymas.
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Be to, tarp tokių įdarbintų jaunų tyrėjų beveik pusę sudaro 35 metų neturintys tyrėjai. Vadinasi, šių projektų
veiklų įgyvendinimas suteikė postūmį konteksto rodiklio reikšmės artėjimui link planuotos 50 proc.
sudarančios jaunų tyrėjų dalies reikšmės, o ženkli 35 metų neturinčių tyrėjų dalis prisideda prie poveikio
tvarumo.
6.3.4. Mokslinių publikacijų lygis
2013 metais Lietuvai pavyko 1 mln. gyventojų tenkantį mokslinių publikacijų skaičių padidinti iki 916
publikacijų lyginant su 554 publikacijomis 2006 metais arba 65 procentais. Remiantis SFMIS duomenimis141,
projektų vykdytojai įsipareigojo paskelbti 267 mokslines publikacijas, iš kurių 101 jau paskelbė. Nors toks
publikacijų skaičius yra tik neženklus indėlis į 1 milijonui gyventojų tenkančio mokslinių publikacijų skaičiaus
reikšmės gerėjimą, būtina atkreipti dėmesį, kad prie mokslinių publikacijų skaičiaus augimo taip pat
netiesiogiai (ir, tikėtina – ženkliai) prisideda kitų paramos priemonių remiamos veiklos, nukreiptos į MTEP
veiklų vykdymo, MTEP infrastruktūros kūrimo ar tyrėjų gebėjimų gerinimo finansavimą. Įvertinus tokių
investicijų apimtis, veiksmų programų priemonių poveikis konteksto rodiklio reikšmės gerėjimui vertintinas
kaip darantis esminį poveikį.
Konteksto rodiklio tvarumą užtikrins sukurtos infrastruktūros naudojimas po projektų pabaigos ir
priemonių investicijomis pagerinti MTEP srities žmogiškieji ištekliai tokiu būdu užtikrinant tolesnį mokslinių
publikacijų srautą. Be to, prie tolesnio mokslinių publikacijų skaičiaus didinimo ar bent jau pasiekto lygio
palaikymo taip pat prisidės 2014–2020 m. laikotarpio parama, kuri sustiprins galimybes vykdyti MTEP
veiklas naudojantis sukurta infrastruktūra, atlikti reikalingus MTEP infrastruktūros atnaujinimus bei toliau
stiprinti žmogiškuosius išteklius MTEP srityje, taip sudarant prielaidas tolesniam mokslinių publikacijų, kaip
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros produkto, kūrimui.
6.3.5. Europos patentų biurui pateiktų paraiškų lygis
2012 metais Lietuvai pavyko padidinti Europos patentų biurui pateiktų paraiškų lygį iki 6,1 paraiškos
1 milijonui gyventojų lyginant su 2,9 paraiškos 2006 metais arba daugiau nei du kartus, tačiau nuo siektinos
reikšmės atsiliekama beveik penkis kartus.
Įgyvendinami projektai tiesiogiai prisidėjo prie rodiklio reikšmės pagerėjimo – remiantis SFMIS
duomenimis142, įgyvendinant MTEP srities projektus buvo pateikta 10 patentinių paraiškų Europos patentų
biurui ir (ar) Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai, o dar 6 paraiškas yra numatoma pateikti
vėliau. Yra pagrindo manyti, kad prie rodiklio reikšmės gerėjimo prisidėjo ir ateityje prisidės projektai,
kuriems nėra priskirtas patentinių paraiškų skaičių atspindintis stebėsenos rodiklis – dalį MTEPI veiklų
rezultatų, sukurtų naudojant finansuotą viešąją ir privačiąją MTEPI infrastruktūrą, gali būti tikslinga
apsaugoti patentine apsauga. Kita vertus, mažas, lyginant su planuota rodiklio reikšme, tiesioginis ir
netiesioginis įgyvendinamų projektų indėlis bei atitinkamai išliekantis didelis atsilikimas nuo planuotos
reikšmės, patvirtina ekspertų vertinimus, kad, atsižvelgiant į Lietuvos verslo įmonių veiklos apimtis, MTEPI
veiklų rezultatų saugojimas Europos patentais retai yra atsiperkantis. Todėl, nors ES mastu verslas
registruoja didžiąją patentų dalį, Lietuvos verslo potencialas teikti paraiškas Europos patentų biurui ir
ateityje išlieka ribotas, net ir valstybei finansuojant tokio patentavimo sąnaudas. Svaresnį indėlį į rodiklio
reikšmės gerinimą galėtų įnešti viešieji MTEPI sistemos subjektai, tačiau tam būtina tobulinti viešųjų MTEPI

141
142

Iki 2014 m. birželio 30 d.
Iki 2014 m. birželio 30 d.
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sistemos subjektų motyvacijos sistemą, suteikiant paskatas patentuoti ir komercinti MTEPI veiklų
rezultatus, o taip pat plėtoti tam reikalingus vadybinius gebėjimus.
Apibendrinimas
Pateiktas prie žmogiškųjų išteklių plėtros prisidedančių veiksmų programų investicijų indėlio į MTEPI srities
konteksto rodiklių reikšmių gerėjimą įvertinimas rodo, kad analizuojamos veiksmų programų intervencijos
pasiektoms MTEPI srities konteksto rodiklių reikšmėms turi apčiuopiamą poveikį. Pavyzdžiui, net ir darant
prielaidą, kad verslo įmonių sektoriuje ženkli esamų MTEP veiklų dalis būtų vykdoma ir be paramos,
veiksmų programų investicijų poveikis tyrėjų dalies versle didėjimui išlieka juntamas. Taip pat reikia
pastebėti, kad veiksmų programų investicijos pasižymi pakankama investicijų objekto įvairove, todėl
rezultatai ir poveikis atitinka pakankamai plačių tikslinių grupių poreikius ir interesus. Vis dėlto
įgyvendinimo lygmenyje išlieka koordinavimo, o taip pat mokslo ir verslo bendradarbiavimo problemų, dėl
kurių Lietuvos bendrų išlaidų MTEP lygis ir eksperimentinės plėtros būdu kuriamų naujų produktų
apimtys143 išlieka itin žemi ir nustelbia anksčiau paminėtus teigiamus veiksmų programų investicijų poveikio
aspektus.

6.4.

MTEPI srities investicijų pakankamumas

6.4.1. Rezultatų lygmuo
Nors vertinimo metu kai kurios priemonės pasižymėjo žemu faktiniu planuotų produkto ir rezultato rodiklių
reikšmių pasiekimu, tačiau tą lėmė numatytas rodiklių reikšmių pasiekimo momentas – pasiekimo
fiksavimas pabaigus projektą, sukūrus infrastruktūrą ar net praėjus tam tikram laikui po projekto pabaigos.
Tuo tarpu absoliučios daugumos rodiklių (tiek produkto, tiek rezultato) atveju paramos sutartyse įtvirtintos
reikšmės yra didesnės ar bent jau ne mažesnės už veiksmų programų prieduose pateiktas planuotas
reikšmes, o nuokrypiai nelaikytini kritiniais vertinant bendrą rezultatų pasiekimo lygmenį144. Vadinasi,
numatytas finansavimas vertintinas kaip pakankamas veiksmų programų prieduose nustatytoms
stebėsenos rodiklių reikšmėms pasiekti.
6.4.2. Poveikio lygmuo
Tuo tarpu ne visų konteksto rodiklių reikšmių pasiekimą veikia vien finansavimo apimtys. Ženkliau nuo
finansavimo apimčių priklauso tyrėjų skaičių atspindintys konteksto rodikliai, pavyzdžiui, veiksmų
programų investicijomis buvo tiesiogiai finansuojamas tyrėjų įdarbinimas bei tyrėjų atliekamų tiriamųjų
veiklų vykdymas. Pasiektos arba beveik pasiektos tyrėjų skaičių atspindinčių konteksto rodiklių planuotos
reikšmės, taip pat atsižvelgiant į projektų vykdytojų nurodytą jau įdarbintų ir dar numatomų įdarbinti tyrėjų
skaičių, leidžia teigti, kad veiksmų programų finansavimas buvo pakankamas. Papildomas dėmesys skirtinas
konteksto rodikliui, atspindinčiam jaunų tyrėjų dalį, kadangi šio konteksto rodiklio reikšmės gerinimas nėra
greitas procesas, o planuotai reikšmei pasiekti ir pasiektos reikšmės tvarumui užtikrinti yra reikalingi
įvairialypiai veiksmai. Investicijų analizė rodo, kad veiksmų programų priemonės skiria dėmesio visiems
reikalingų pokyčių grandinės elementams, pradedant mobilių laboratorijų vizitais į mokyklas ir baigiant
tyrėjų mokslinei veiklai teikiama finansine parama, kuri greta kitų teigiamų aspektų padidina tyrėjų darbo
143

Mažos naujų produktų apimtys trumpai aptartos skyriuje „6.1. MTEPI srities konteksto rodiklių dinamika 2007 –
2013 metais“.
144

Su tam tikra išlyga dėl priemonės VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“ projektų vykdytojų įsipareigojimų dėl mokslo tyrimų įstaigose
ir (ar) aukštosiose mokyklose užsakytų MTTP darbų – ženklus atsilikimas nuo planuotos reikšmės dar kartą patvirtina menką verslo
ir mokslo bendradarbiavimą.
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viešajame sektoriuje patrauklumą. Todėl, nors planuota rodiklio reikšmė 2015 metais dar gali būti
nepasiekta, negalima to aiškinti nepakankama investicijų apimtimi – papildomų lėšų skyrimas šiam tikslui
kitų priemonių sąskaita galėtų ne padidinti, o sumažinti visuomenės gerovę.
Mokslinių publikacijų skaičius taip pat gana tiesiogiai susijęs su finansavimo apimtimis – nors tiesioginis
projektų indėlis į pasiektą rezultatą yra nedidelis (projektų vykdytojai įsipareigojo paskelbti 267 mokslines
publikacijas), tačiau ženklaus (Lietuvos mastu) finansavimo sulaukusių viešojo sektoriaus MTEP veiklų
rezultatas paprastai įforminamas mokslinėmis publikacijomis. Tą patvirtina ženkliai viršyta planuota
konteksto rodiklio reikšmė, tad numatytas finansavimas vertintinas kaip pakankamas.
Tuo tarpu finansavimo apimtys nėra vienintelis veiksnys, darantis įtaką bendrų išlaidų MTEP ir Europos
patentų biurui pateiktų paraiškų lygio planuotų reikšmių pasiekimui, kadangi tokiam pasiekimui yra būtinas
ženklaus stimulo verslo vykdomoms MTEPI veikloms suteikimas, ko negarantuoja vien finansai. Pavyzdžiui,
planuotos bendrų išlaidų MTEP reikšmės pasiekimas reikalautų per metus MTEP išleisti apie 1,5 mlrd. Lt
(0,43 mlrd. Eur) daugiau nei yra išleidžiama dabar. Puikiai suprantama, kad šios papildomos išlaidos
negalėtų ir neturėtų būti atliekamos viešojo sektoriaus lėšomis. Kita vertus, verslo sektoriaus įmonės, šiuo
metu savo metines išlaidas MTEP padidinusios iki 290 mln. Lt (84 mln. Eur), taip pat neturi potencialo siekti
tokio ženklaus išlaidų didinimo. Be to, Lietuvos įmonėms kol kas lengviau užtikrinti augimą įsisavinant iš
išorės prieinamas technologijas nei vykdant rizikingas MTEPI veiklas, o taip pat Lietuvos įmonėms trūksta ir
kompetencijos planuoti ir vykdyti tokias veiklas. Kita vertus, nepaisant deklaruotų tikslų kuriamą viešąją
MTEPI infrastruktūrą panaudoti verslo tikslams, viešojo sektoriaus tyrėjams nėra sudarytos paskatos
bendradarbiauti su verslu, ne visais atvejais yra užtikrinamas sukurtos viešosios infrastruktūros
prieinamumas verslui, įskaitant infrastruktūros apskaitos ir informacijos trūkumą145, o dėl MTEP
infrastruktūros išskaidymo tarp įvairių institucijų ir subjektų nefunkcionuoja vientisas MTEP ir inovacijų
paslaugų tinklas.
Esant mažoms verslo išlaidoms MTEP, dėsningu atrodo ir itin žemas Europos patentų biurui pateiktų
paraiškų lygis. Pasaulio patirtis rodo, kad didžiąją dalį patentų registruoja verslo sektorius. Vis dėlto, nors
patentinių paraiškų lygį galima padidinti finansuojant patiriamas su tuo susijusias sąnaudas, ekspertų
vertinimai rodo, kad, atsižvelgiant į Lietuvos verslo įmonių veiklos apimtis, MTEPI veiklų rezultatų
saugojimas Europos patentais retai yra atsiperkantis (tą patvirtina ir faktas, kad 261 priemonės VP2-1.3ŪM-02-K „Intelektas LT“ projektuose siekiama pateikti tik 16 patentinių paraiškų Europos patentų biurui ir
(ar) Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai). Todėl didėjant verslo išlaidoms MTEP poreikis teikti
paraiškas Europos patentų biurui, tikėtina, išliktų ribotas. Todėl labiau nepakankamu laikytinas dėmesys
viešojo sektoriaus MTEPI subjektų vykdomų MTEPI veiklų rezultatų komercinimui.
Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus teiginius, nepakankamomis laikytinos investicijos į „minkštąsias“ veiklas,
padedančias vystyti vadybines kompetencijas, formuoti bendradarbiavimo kultūrą, taip pat padedančias
Lietuvos subjektams gauti ES programų paramą (kuri ne tik būtų papildomas MTEPI veiklų finansavimo
šaltinis, bet ir suteiktų vertingos patirties ir įgūdžių). Kartu būtina spręsti kitas, ne finansines, pakankamumo
problemas – nepakankamo tarpinstitucinio koordinavimo ir tematinio koncentravimo, sukurtos
infrastruktūros nepakankamos apskaitos bei nepakankamo prieinamumo verslui, nepakankamų viešojo
sektoriaus tyrėjams sudarytų paskatų bendradarbiauti su verslu, nepakankamos orientacijos į verslui
aktualiausią eksperimentinės plėtros veiklą.

145

LR ūkio ministerijos užsakymu parengta Lietuvos aukštųjų technologijų plėtros galimybių studija (2014 m.).
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4 ES valstybių narių patirtis. ES struktūrinės paramos panaudojimas MTEPI srityje (Estijos ir Airijos ES struktūrinių fondų
panaudojimo pavyzdžiai)
ES struktūrinės paramos panaudojimas MTEPI srityje
ES struktūrinės paramos panaudojimas MTEPI srities problemų sprendimui yra pakankamai platus. Šia galimybe
naudojasi tiek naujosios valstybės narės, tiek savu metu naudojosi ir senosios ES valstybės narės. 2007–2013 metų
laikotarpiu Estija MTEPI sričiai paskyrė virš 12 proc. visos ES struktūrinės paramos 146, o Airijoje iki 1994–1999 metų
laikotarpio pabaigos ES struktūrinė parama buvo pagrindinis tyrimų programų finansavimo šaltinis (vėliau, sumažėjus
Airijai teikiamos ES struktūrinės paramos apimtims, buvo pereita prie nacionalinių finansavimo šaltinių).
ES struktūrinės paramos lėšomis šiose šalyse siekiama tų pačių tikslų (arba buvo sprendžiamos tos pačios problemos)
– siekiama stiprinti MTEP bazę, didinti MTEPI veiklų apimtis taip prisidedant prie ūkio konkurencingumo ir užimtumo
didinimo.
Estijoje pastaraisiais metais buvo stebimas spartus verslo sektoriaus išlaidų MTEP augimas: 2004 m. sudariusios vos
0,33 proc. BVP, 2011 m. šios išlaidos išaugo net iki 1,48 proc. BVP (aukščiau ES-15 vidurkio), tiesa, vėliau krito iki 0,83
proc. BVP 2013 metais (verslo sektoriaus išlaidų daliai bendrose MTEP išlaidose krentant iki 48 proc.)147. Nors tam
tikrų nuogąstavimų kyla dėl Estijos verslo sektoriaus MTEPI veiklų tvarumo, verslo sektoriaus išlaidų prieaugis yra
vertas dėmesio (palyginimui, Lietuvoje verslo sektoriaus išlaidos MTEP sudaro 0,24 proc. BVP ir šis dydis jau keletą
metų nekinta).
Prie verslo sektoriaus išlaidų MTEP augimo prisidėjo ir ES struktūrinės paramos lėšos, ypač mažų ir mikro įmonių
atveju. Gerąja praktika laikytina tai, kad Estijoje viešasis finansavimas verslo MTEPI veikloms yra skiriamas naudojant
tarptautines vertinimo procedūras, kartu skatinant transnacionalinį bendradarbiavimą. Taisyklės, procedūros ir laiko
grafikas yra priderinti taip, kad skatintų dalyvauti ES programose ir bendradarbiauti su kitomis valstybėmis
narėmis148. Pačios finansavimo schemos yra reguliariai peržiūrimos atsižvelgiant į kitose šalyse taikomas analogiškas
finansavimo schemas.
Padėti įmonėms gauti ES programų (pvz., Horizon 2020) finansavimą siekiama ir kitose valstybėse, pavyzdžiui, didelis
dėmesys tam skiriamas Airijoje149. Šia patirtimi būtų tikslinga pasinaudoti ir Lietuvai, kadangi papildomas ES
programų finansavimas būtų dar vienas būdas bent kiek priartinti Lietuvos išlaidų MTEP rodiklį prie užsibrėžtų
reikšmių.

6.5.

Poveikio konteksto rodikliams tvarumas

Atlikta analizė atskleidė, kad kyla rizika dėl pasiektos bendrų išlaidų MTEP rodiklio reikšmės tvarumo,
kadangi bendrų išlaidų MTEP augimą didele dalimi lėmė pats ES struktūrinės paramos įsisavinimas, o ne
verslui suteiktas stimulas vykdyti MTEP (o konkrečiau – eksperimentinės plėtros) veiklas. Todėl, jeigu šios
investicijos taip ir nesukurtų papildomo stimulo verslo MTEPI veikloms, sumažėjus nacionalinio biudžeto ir /
ar ES struktūrinių fondų investicijoms į MTEP sritį iškiltų poveikio tvarumo problema. Nors sukurta viešoji ir
privačioji MTEPI infrastruktūra, pagerinti žmogiškųjų išteklių įgūdžiai ir kompetencijos (įskaitant vadybinį
aspektą) sudaro prielaidas sukurti papildomą verslo poreikį vykdyti MTEPI veiklas, tačiau būtina imtis
reikiamų priemonių (tiek finansinių, tiek nefinansinių) šiam potencialui išnaudoti.

146

Europos Komisijos ERAWATCH projekto informacinėje sistemoje (http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/) pateiktų ataskaitų ir
duomenų bazės duomenys.
147 Eurostat, rodiklis „Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance“ (kodas: rd_e_gerdtot).
148 Ruuta Ruttas-Küttim. ERAWATCH Country Reports 2013: Estonia. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.
149 Tom Martin. ERAWATCH Country Reports 2013: Ireland. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.
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Vertinant veiksmų programų investicijų poveikio tyrėjų skaičiui (įskaitant tyrėjų daliai versle) tvarumą,
tikslinga pasiremti įprasta praktika, rodančia, kad verslo įmonių sektorius, atlikdamas investicijas į MTEP,
atsargiai skaičiuoja tokių investicijų naudingumą, vadinasi, sukurta paramos lėšomis finansuota MTEP
infrastruktūra bus panaudota maksimaliai, tam pasitelkiant prieinamus žmogiškuosius išteklius. Prie
poveikio tyrėjų skaičiui tvarumo prisideda ir projektų vykdytojų įsipareigojimai dėl MTEP darbuotojų ir
tyrėjų įdarbinimo bei sukurtų darbo vietų išlaikymo. Užtikrinant reikalingą žmogiškųjų išteklių pasiūlą
prisidėjo į LR ŠMM administravimo sritį patenkančios priemonės, remiančios potencialių tyrėjų rengimą bei
tyrėjų gebėjimų stiprinimą. Vis dėlto poveikio tvarumui, ypač viešajame sektoriuje, tam tikrą grėsmę kelia
priklausomybė nuo nacionalinio biudžeto ir / ar ES struktūrinių fondų investicijų į MTEP sritį. Todėl būtina
siekti didinti viešojo sektoriaus MTEPI subjektų veiklos dalį, finansuojamą iš verslo užsakymų vykdymo ir
MTEPI veiklų rezultatų komercinimo, sprendžiant anksčiau aptartas verslo ir mokslo bendradarbiavimo,
verslo vykdomos eksperimentinės plėtros apimčių didinimo bei kitas susijusias problemas.
Atlikta analizė parodė, kad, siekiant didinti jaunų daktaro laipsnį turinčių tyrėjų skaičių viešajame
sektoriuje, skiriamas dėmesys visiems reikalingų pokyčių grandinėje įvardytiems elementams, pradedant
mobilių laboratorijų vizitais į mokyklas ir baigiant tyrėjų mokslinei veiklai teikiama finansine parama, kuri
greta kitų teigiamų aspektų padidina tyrėjų darbo viešajame sektoriuje patrauklumą. Skiriamas deramas
dėmesys moksleivių susidomėjimo tyrimų veikla skatinimui rodo, kad neapsiribojama vien programavimo
laikotarpio pabaigą siekiančiais tikslais (projektų veiklų įgyvendinimo pradžioje mokyklą baigiantys asmenys
iki 2015 metų toli gražu nebūtų spėję tapti daktaro laipsnį turinčiais tyrėjais). Tokia intervencijų logika ir
įvairovė užtikrina rezultatų ir poveikio tvarumą, o tvarumo tikslais šią logiką būtina išlaikyti ir 2014–2020
metų laikotarpiu.
Poveikio vertinimas taip pat atskleidė ženklų veiksmų programų investicijų poveikį mokslinių publikacijų
lygio augimui. Poveikio šiam konteksto rodikliui tvarumą užtikrins sukurtos infrastruktūros naudojimas po
projektų pabaigos ir priemonių investicijomis pagerinti MTEP srities žmogiškieji ištekliai, tokiu būdu
užtikrinant tolesnį mokslinių publikacijų srautą. Be to, prie tolesnio mokslinių publikacijų skaičiaus didinimo
ar bent jau pasiekto lygio palaikymo taip pat prisidės 2014–2020 m. laikotarpio parama, kuri sustiprins
galimybes vykdyti MTEPI veiklas naudojantis sukurta infrastruktūra, atlikti reikalingus MTEPI infrastruktūros
atnaujinimus bei toliau stiprinti žmogiškuosius išteklius MTEPI srityje, taip sudarant prielaidas tolesniam
mokslinių publikacijų, kaip mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros produkto, kūrimui.
Įgyvendinami projektai tiesiogiai prisidėjo prie Europos patentų biurui pateiktų paraiškų lygio gerinimo,
tačiau šis tiesioginis indėlis, kaip ir pasiekta konteksto rodiklio reikšmė, yra labai kuklus. Paliekant nuošalyje
klausimą dėl patentavimo aktualumo Lietuvos verslui ir galimo manipuliavimo šiuo rodikliu (patentinę
paraišką galima pateikti siekiant atitikti finansavimo skyrimo sąlygas), sukurta MTEPI infrastruktūra ir
pagerinti žmogiškieji ištekliai sudaro prielaidas ir toliau kurti MTEPI produkciją tikintis, kad bent dalį šios
produkcijos bus verta apsaugoti patentine apsauga, tokiu būdu ne tik palaikant, bet ir didinant patentinių
paraiškų lygį.
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7. Darbo rinkos srities analizė
7.1.

Darbo rinkos srities konteksto rodiklių dinamika 2007 – 2013 metais

Siekiant parodyti darbo rinkos srities kaitą 2007 – 2013 metais, palyginti šio laikotarpio Lietuvos pasiekimus
su ES ir BJR šalių pasiekimais bei apžvelgti kontekstinę informaciją, padedančią pamatus tolesnei analizei,
šioje dalyje apžvelgiama svarbiausių darbo rinkos srities konteksto rodiklių dinamika 2007 – 2013 m.
Makroekonominiai darbo rinkos rodikliai
Darbo našumas Lietuvoje augo visu analizuojamu laikotarpiu, išskyrus 2009 m., ir 2012 m. pasiekė 2/3 ES 15
šalių darbo našumo. Visgi rodiklis išlieka santykinai žemas – 2012 m. buvo vidutiniškai 25,6 proc. punktais
žemesnis nei ES 28 ir 16 proc. punktų žemesnis nei BJR šalių vidurkis.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Lietuvoje stabiliai augo, išskyrus 2009-2010 m., kuomet dėl kilusios
ekonomikos krizės, nežymiai sumažėjo. Per laikotarpį nuo 2007 m. iki 2013 m. vidutinis bruto darbo
užmokestis Lietuvoje išsaugo 23 proc. nuo 1802.4 Lt iki 2231.7 Lt (vidutinis mėnesinis neto darbo
užmokestis – nuo 1351.9 Lt iki 1730.3 Lt).150 Vidutinis metinis neto darbo užmokestis Lietuvoje yra
mažiausias visame BJR bei vienas mažiausių ES. Tačiau lyginant moterų ir vyrų vidutinį darbo užmokestį
Lietuvoje, pastaraisiais metais fiksuojamos palankios lyčių lygybės tendencijos darbo rinkoje. Moterų ir vyrų
darbo užmokesčio atotrūkis reikšmingai sumažėjo – nuo 22,6 proc. 2007 m. iki 13,3 proc. 2013 m. ir yra šiek
tiek mažesnis nei ES 28 ir BJR šalių vidurkiai. Atotrūkis reikšmingiausiai sumažėjo ekonomikos nuosmukio
metu, kadangi labiausiai smuko tokie sektoriai kaip statyba, kuriuose būdingas vyrų dominavimas ir
santykinai aukštesnis darbo užmokestis. Visgi ŽIPVP numatyta siektina reikšmė 2015 m. (mažiau nei 10
proc.) nebus pasiekta.
Didelis darbo užmokesčio skirtumas Lietuvoje ir kitose ES narėse laikomas viena iš priežasčių, lėmusių
didelius emigracijos iš Lietuvos mastus. 2011 m. Lietuvos visuotinis gyventojų ir būstų surašymas atskleidė,
kad 2004-2012 m. iš šalies išvyko kiek daugiau nei 400 tūkst. žmonių151. 2010 m. fiksuotas reikšmingas
emigracijos srautų padidėjimas – tokį emigracijos lygio šuolį lėmė šalį ištikusi ekonominė krizė, taip pat
įtakos turėjo ir PSD reglamentavimo pokyčiai ir prievolės mokėti PSD įmokas susiejimas su faktine nuolatine
gyvenamąja vieta Lietuvos Respublikoje, kas paskatino išvykusius asmenis iš Lietuvos deklaruoti savo
išvykimą.

150

Remiantis Lietuvos statistikos departamento pateikiamais duomenimis
Ambrozaitienė D., “Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija”, Lietuvos statistikos departamentas, 2013, LR Seimo ir Pasaulio
Lietuvių bendruomenės komisijos posėdis
151

95

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRAI VERTINIMAS. GALUTINĖ ATASKAITA

47 paveikslas. Vidutinis metinis migracijos balansas BJR 2005-2010 m. (raudona spalva žymi neigiamą, o mėlyna
teigiamą kasmetinę migraciją)
Šaltinis: ESPON, BSR TEMO projekto duomenys (Nordregio, BGI Consulting ir kt.)

Užimtumo ir aktyvumo rodikliai
2007-2013 m. situacija darbo rinkoje buvo nepastovi, reikšmingus pokyčius lėmė 2008 m. prasidėjusi
ekonomikos ir finansų krizė, kuri neigiamai paveikė daugumą darbo rinkos rodiklių. Užimtumo lygis stabiliai
augęs 2004-2007 m. ekonomikos nuosmukio metu dėl padidėjusio nedarbo lygio ženkliai krito ir tik 2013 m.
buvo pasiektas 2006 m. lygis ir ES 28 vidurkis, o ŽIPVP suplanuota gana ambicinga užimtumo lygio reikšmė
2015 m. (70 proc.) nebus pasiekta.
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48 paveikslas. 15-64 m. asmenų užimtumo lygis, proc.
Šaltinis: Eurostat
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Analogiškai kito atskirų socialinių grupių – moterų, vyresnio amžiaus asmenų – užimtumo lygis. Nepaisant
neigiamo ekonomikos nuosmukio poveikio, vyresnio amžiaus asmenų (55-64 m.) užimtumo lygis visu
analizuojamu laikotarpiu išliko aukštesnis nei ES 28 vidurkis ir 2013 m. siekė 53,4 proc.152, t. y. ŽIPVP
suplanuota rodiklio reikšmė 2015 m. (52 proc.) buvo pasiekta ir viršyta. Kitas susijęs konteksto rodiklis –
vidutinis pasitraukimo iš darbo rinkos amžius svyravo visu periodu, o 2013 m. siekė 61,5 m. ŽIPVP numatyta
gana ambicinga rodiklio reikšmė 2015 m. (64,5 m.) nebus pasiekta.
Aktyvumo lygis nuo 2006 m. nuosekliai augo, 2010 m. pasiekė ir nežymiai viršijo ES 28 vidurkį. Aktyvumo
lygio augimui įtakos turėjo išaugęs bedarbių skaičius – dėl įvairių priežasčių, tokių, kaip ekonomikos krizė,
prievolės mokėti PSD mokestį reglamentavimo pokyčiai, suaktyvėjo bedarbių registracija darbo biržoje.
Aktyvumo lygis pastaraisiais metais augo vidutiniškai 1 proc. punktu, todėl, atsižvelgiant į tokias rodiklio
augimo tendencijas, ŽIPVP suplanuota konteksto rodiklio reikšmė 2015 m. (73,5 proc.) bus pasiekta.
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49 paveikslas. 15-64 m. asmenų aktyvumo lygis, proc.
Šaltinis: Eurostat

Lygybės darbo rinkos rodikliai
Moterų užimtumo lygis 2007-2013 m. taip pat išliko aukštesnis nei ES 28 vidurkis, o lyginant su kitomis ES
narėmis, Lietuvoje moterų ir vyrų užimtumo lygių skirtumas keletą pastarųjų metų buvo vienas mažiausių
visoje ES, o 2009-2011 m. moterų užimtumo lygis Lietuvoje buvo didesnis nei vyrų – tokia tendencija buvo
būdinga tik Lietuvai ir Latvijai153. Tai galėjo nulemti sparčiai išaugęs bedarbių vyrų skaičius, o bedarbių
moterų skaičius augo ne taip reikšmingai. ŽIPVP suplanuota pasiekti moterų užimtumo lygio reikšmė 2015
m. (61,5 proc.) pasiekta ir viršyta 2012 m.
Dar vienas rodiklis, atspindintis lygybės aspektą darbo rinkoje – dirbančių neįgaliųjų dalis. Įregistruotų
neįgaliųjų bedarbių skaičius 2005-2009 m. išaugo beveik dvigubai, tačiau įsidarbinusių neįgaliųjų bedarbių
dalis nuo įregistruotų neįgaliųjų bedarbių skaičius neaugo taip sparčiai, o ekonomikos nuosmukio metu
buvo mažiausia per visą laikotarpį. Dirbančių neįgaliųjų dalis lyginant su bendru darbingo amžiaus neįgaliųjų
skaičiumi analizuojamu laikotarpiu augo ir 2013 m. pasiekė 26 proc.154, tačiau ŽIPVP suplanuotos reikšmės
2015 m. (30 proc.), remiantis paskutiniųjų metų rodiklio kaitos tendencijomis, nepasieks.

152

Remiantis Eurostat duomenimis
Remiantis Eurostat duomenimis
154 Apskaičiuota remiantis LR SADM ir SODROS duomenimis
153
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Darbo jėgos pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis
2004-2013 m. darbo jėgos pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis pamažu keitėsi ir iš gamybos bei
žemės ūkio veiklų buvo persiorientuojama į paslaugų sektorių – dirbančiųjų žemės ūkio sektoriuje dalis nuo
visų užimtųjų sumažėjo beveik perpus iki 8,4 proc. Visgi rodiklis išlieka santykinai aukštas ir yra beveik
dvigubai didesnis nei vidutiniškai ES 28. 2008-2013 m. užimtųjų žemės ūkio sektoriuje dalis net šiek tiek
padidėjo. Ekonomikos nuosmukio metu žemės ūkio sektorius buvo vienas stabiliausių, o sektoriaus kuriama
pridėtinė vertė krito du kartus mažiau nei viso ūkio. Todėl šios tendencijos paaiškina, kodėl ekonomikos
nuosmukio metu dirbančiųjų skaičius išliko gana stabilus ir net šiek tiek didėjo.
Bedarbių dalyvavimas ADRP priemonėse
Ženkliai išaugęs bedarbių skaičius155 neigiamai paveikė bedarbių galimybes dalyvauti ADRP priemonėse.
2005-2009 m. jaunų ir suaugusių bedarbių, kuriems suteikta galimybė dalyvauti ADRP, grupėse dalis sudarė
vidutiniškai 92 ir 90 proc., ilgalaikių bedarbių – apie 21 proc. Išaugus bedarbių skaičiui ir ilgėjant nedarbo
trukmei rodikliai sumažėjo vidutiniškai po trečdalį. Mažėjant bedarbių skaičiui bei padidinus ADRP
priemonių finansavimą, jaunų ir suaugusių bedarbių, įtrauktų į ADRP priemones, dalis paskutiniais
laikotarpio metais padidėjo ir svyruoja virš 90 proc., tačiau ŽIPVP suplanuotos reikšmės 2015 m. (po 100
proc.) greičiausiai nebus pasiektos. Ilgalaikių bedarbių, dalyvavusių ADRP priemonėse, dalis vis dar tesiekia
5 proc., todėl akivaizdu, kad ŽIPVP 2015 m. suplanuota reikšmė (50 proc.) nebus pasiekta.

7.2.

Intervencijos logikos, jos tinkamumo ir rezultatyvumo analizė

Siekiant įvertinti 2007 – 2013 metų investicijų poveikį aptartiems konteksto rodikliams, šiame skyriuje
pirmiausia pristatoma paramos intervencijos logika, įvertinamas jos tinkamumas ir rezultatyvumas.
7.2.1. Intervencijos logika
Investicijos į žmogiškųjų išteklių plėtrą darbo rinkoje suplanuotos pagal pirmo ir antro ŽIPVP ir trečio SSVP
prioriteto priemones – iš viso vienuolika priemonių. Investicijos skirtos kelti darbo jėgos kvalifikaciją, gerinti
įgūdžius, perkvalifikuoti, integruoti į darbo rinką, taip pat gerinti infrastruktūrą, kuri reikalinga tinkamam
paslaugų, susijusių su žmogiškųjų išteklių plėtros darbo rinkoje skatinimu, teikimui. Kietosios investicijos
tiesiogiai neprisideda prie žmogiškųjų išteklių plėtros, tačiau sukuria žmogiškųjų išteklių plėtrai būtinas
sąlygas ir prielaidas. Suplanuotomis darbo rinkos srities investicijomis siekiama didinti darbo jėgos
aktyvumo lygį, užimtumo lygį ir žmogiškųjų išteklių lankstumą prisitaikant prie darbo rinkos tendencijų.
7.2.2. Intervencijų tinkamumas strateginės darbotvarkės kontekste
ES strateginiuose dokumentuose ypatingai daug dėmesio skiriama žmogiškųjų išteklių pritraukimui ir
išlaikymui darbo rinkoje. Aktyvus dalyvavimas darbo rinkoje ir aukštas užimtumo lygis traktuojamas kaip
viena iš sąlygų siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, socialinės apsaugos sistemų tvarumą bei sanglaudą,
todėl keliami tikslai kurti naujas ir kokybiškas darbo vietas bei skatinti užimtumą. ES strateginę darbotvarkę
koregavo besikeičianti ekonominė situacija ir prasidėjusi pasaulinė finansų krizė, tačiau ji nesukūrė pagrindo
naujiems tikslams – tik dar labiau sustiprino jau ankstesniu laikotarpiu akcentuotus poreikius kurti daugiau
ir kokybiškesnių darbo vietų, didinti įsidarbinimo galimybes, užtikrinti sparčią reintegraciją į darbo rinką,
ypatingą dėmesį skiriant motyvavimo priemonėms, perkvalifikavimui ir įgūdžių stiprinimui. Pasikeitimai
155

Registruotų bedarbių skaičius 2009-2010 m., lyginant su 2008 m., išaugo 3-4 kartus, jaunimo – net 6 kartus 2010 m.
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strateginėje darbotvarkėje nesuformavo pagrindo naujoms investicijų kryptims, o tik aktualizavo jau
įgyvendinamas kryptis ir ekonomikos nuosmukio metu pabrėžė jų svarbą. Todėl investicijos, suplanuotos
2007-2013 m., strateginės darbotvarkės pokyčių kontekste išliko aktualios ir tinkamos per visą laikotarpį.
7.2.3. Intervencijų tęstinis tinkamumas veiksmų programų įgyvendinimo laikotarpiu
2007-2013 m. laikotarpiu socialinė-ekonominė situacija Lietuvoje ženkliai keitėsi. Investicijų planavimo
metu, šalies ekonomika išgyveno pakilimo laikotarpį, o svarbiausi iššūkiai buvo kvalifikuotos darbo jėgos
trūkumas, nepakankamas darbo jėgos kvalifikacijos atitikimas darbo rinkos poreikiams, reikalingų gebėjimų
trūkumas, žemas darbo našumas156. 2008-2009 m. prasidėjus ekonomikos recesijai, socialinė-ekonominė
situacija apsivertė – šalies ūkis susitraukė net 14,5 proc. 2009 m., nedarbo lygis išaugo iki 17,8 proc., išaugo
emigracijos mastai, išryškėjo nauji iššūkiai - aukštas nedarbo lygis, komplikuotos tokių socialinių grupių, kaip
jaunimas, vyresnio amžiaus asmenys, įsidarbinimo galimybės, aukštas ilgalaikis nedarbas. Kita vertus, tam
tikros socialinės-ekonominės tendencijos, akcentuotos planuojant 2007-2013 m. investicijas, išliko mažai
pakitusios per visą laikotarpį, pavyzdžiui, ir toliau išlieka visuomenės senėjimo problema, neigiama
demografinė kaita ir bendro gyventojų skaičiaus mažėjimas, socialinė atskirtis ir su ja susijęs skurdas157. Tai
sustiprina poreikį į darbo rinką plačiau įtraukti tokias socialines grupes, kaip jaunimas, vyresnio amžiaus
asmenys, ilgalaikiai bedarbiai.
Besikeičiančios socialinės-ekonominės aplinkybės sąlygojo skirtingus žmogiškųjų kapitalo plėtros darbo
rinkos srityje poreikius 2007-2013 m. laikotarpio pradžioje ir antroje laikotarpio pusėje bei keitė suplanuotų
investicijų, išskyrus investicijų į infrastruktūros plėtrą, aktualumą. Į socialinės-ekonominės aplinkos pokyčius
buvo reaguojama perskirstant lėšas tarp atskirų priemonių ir daugiausiai lėšų skiriant kovai su nedarbu ir
finansuojant ADRP priemones.158 Toks požiūris buvo taikytas ir daugelyje kitų ES narių – tai yra tinkama
reakcija į rinkos pokyčius ir padeda sukurti greitą, tačiau trumpalaikę naudą mažinant nedarbą ir
sušvelninant krizės padarinius159. Įgyvendinant tokias investicijas remtasi trumpalaike darbo rinkos
tendencijų ir poreikių perspektyva, nuodugnus ilgalaikių darbo rinkos pasiūlos ir paklausos poreikių tyrimas
nebuvo atliekamas, todėl tai mažina įgyvendinamų priemonių, ypač profesinio mokymo, efektyvumą.

156

Nacionalinė bendroji strategija: Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija
konvergencijos tikslui įgyvendinti, 2012 m.
157 Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d.
158 VP1-1.2-SADM-01-V „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ skirtų lėšų apimtys nuo 2008 m. liepos mėn. iki 2013 m.
gruodžio mėn. buvo padidintos 2,5 karto ir 2013 m. priemonei skiriamos lėšos sudarė kiek daugiau nei pusę visų žmogiškųjų išteklių
plėtrai darbo rinkoje suplanuotų lėšų.
159 Evaluation of the reaction of the ESF to the economic and financial crisis, atliko Metis GmbH, wiiw, užsakovas – Europos
Komisija, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtrauktiems Generalinis Direktoratas, 2012
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5 ES valstybių narių patirtis. ES struktūrinės paramos panaudojimas darbo rinkos srityje (Čekijos ES struktūrinių fondų
panaudojimo pavyzdys)

Kitoks požiūris kovoje su nedarbu: investicijos nedarbo prevencijai
Kai kuriose kitose ES narėse (pavyzdžiui, Prancūzijoje, Čekijoje) kovai su nedarbu buvo pasirinktas kitoks požiūris –
investicijos buvo skirtos ne tik nedarbo mažinimui, tačiau ir nedarbo prevencijai. Čekijoje greta kitų nedarbo
mažinimo priemonių investicijomis buvo siekiama išsaugoti esamas darbo vietas, o kartu didinti darbuotojų, kuriems
gresia atleidimas, įsidarbinimo kitur galimybes – patiriančioms sunkumus ir planuojančioms atleisti darbuotojus
įmonėms buvo teikiamos subsidijos, skirtos kompensuoti dalį darbuotojų – dažniausiai žemos kvalifikacijos –
užmokesčio ir kelti jų kvalifikaciją.
Šaltinis: Evaluation of the reaction of the ESF to the economic and financial crisis, atliko Metis GmbH, wiiw, užsakovas
– Europos Komisija, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtrauktiems Generalinis Direktoratas, 2012

7.2.4. Darbo rinkos srities investicijų rezultatyvumas
Beveik pusė (46 proc.) visų stebėsenos – produkto ir rezultato – rodiklių, numatytų žmogiškųjų išteklių
plėtros darbo rinkos srityje priemonėse, dar nėra pasiekti.160 Tačiau, devynių iš vienuolikos priemonių
atveju, yra pasiektos ne mažesnės kaip du trečdaliai rodiklių reikšmės (žr. žemiau esantį paveikslą).
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50 paveikslas. Darbo rinkos srities produkto ir rezultato rodiklių faktinis rezultatyvumas pagal priemones
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS duomenis

Trijų iš vienuolikos priemonių atveju, santykinai žemą faktinį rezultatyvumą lemia objektyvios priežastys –
dauguma projektų pagal priemones dar yra nebaigti. Visgi, palyginus jau pasiektus rezultatus su
deklaruotinų lėšų viso priemonei suplanuoto skirti finansavimo santykiu, galima tvirtinti, kad rezultatai bus
pasiekti visa apimtimi.

160

Remiantis SFMIS duomenimis iki 2014 m. birželio 30 d.
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7.3.

Poveikis darbo rinkos srities konteksto rodikliams

Šiame skyriuje pateikiama analizė, parodanti, kokį poveikį skyriuje „Darbo rinkos srities konteksto rodiklių
dinamika 2007 – 2013 metais“ aptartų konteksto rodiklių kaitai turėjo ES struktūrinių fondų investicijos.
Makroekonominiai darbo rinkos rodikliai
Investicijos turėjo teigiamą poveikį darbo našumo lygiui – investicijų poveikis nuo 2009 m. stabiliai augo ir
2015 m. pasieks piką – darbo našumas bus 0,6 proc. didesnis nei būtų be intervencijų. Po 2015 m. poveikis
nežymiai sumažės, tačiau išliks ir ilguoju laikotarpiu. Didžiausią poveikį investicijos turėjo apdirbamosios
gamybos darbo našumui – nors poveikis sektoriaus darbo našumui pasireiškia ne iš karto, tačiau ilguoju
laikotarpiu išlieka aukštesnis lyginant su kitais sektoriais.
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51 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis BVP, tenkančiam vienam
užimtajam, realiomis kainomis, proc.
Šaltinis: BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai

Darbo užmokesčio augimas taip pat buvo paskatintas investicijų į žmogiškuosius išteklius. Ekonometrinio
modeliavimo rezultatai rodo, kad 2009-2015 m. darbo užmokestis dėl investicijų buvo vidutiniškai 2,4 proc.
aukštesnis nei būtų buvęs be investicijų. Viena iš darbo užmokesčio kilimo priežasčių – ES struktūrinės
paramos paskatintas našumo augimas, kurio dalis virsta aukštesnėmis pajamomis, taip pat darbo rinkoje
išaugusi įtampa, kuri darbuotojams sukuria geresnes derėjimosi galimybes.
Intervencijų teigiamas poveikis darbo užmokesčiui, BVP lygiui ir užimtumo augimui netiesiogiai sukūrė
poveikį emigracijos rodikliams ir leidžia teigti, kad ES intervencijos į žmogiškųjų išteklių plėtrą galėjo lemti
mažesnius emigracijos mastus bei gyventojų apsisprendimą likti šalyje arba reemigruoti. Emigracijos
procesas yra kompleksinis reiškinys, nulemtas ekonominių, socialinių, psichologinių veiksnių visumos.
Konkrečią didelių emigracijos mastų iš Lietuvos priežastį įvardinti sudėtinga, tačiau, remiantis gyventojų
nuomonės tyrimais, emigracijos pasirinkimą daugiausia nulemia ekonominės priežastys, tokios, kaip:
nedarbas, nepatenkinamos buitinės sąlygos, mažas darbo užmokestis Lietuvoje, siekis sukurti geresnes
galimybes savo vaikams mokytis ir gyventi užsienyje.161 Panašias priežastis patvirtina ir Statistikos
departamento fiksuojami duomenys, pavyzdžiui, 85 proc. 2010 m. savo išvykimą deklaravusių asmenų
nurodė, kad iki išvykimo jie buvo bedarbiai vienerius metus arba ilgiau162. Gerėjanti gyvenimo kokybė,
augantis darbo užmokestis Lietuvoje ir kartu mažėjantis jo skirtumas lyginant su kitomis šalimis mažina

161

Šimanskienė L., Paužuolienė J. „Emigracija Lietuvoje: priežastys ir padariniai”, Regional Formation and Development Studies, No.
1 (9), 2013, ISSN 2029-9370
162 „Migracija Lietuvoje: faktai ir skaičiai“, Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras, 2011
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motyvus bedarbiams emigruoti iš šalies, o didesnės įsidarbinimo galimybės turi reikšmingos įtakos priimant
sprendimą likti šalyje.
Užimtumo ir aktyvumo rodikliai
Dėl intervencijų 2009-2015 m. užimtumo lygis buvo vidutiniškai 0,8 proc. didesnis nei būtų buvęs be
investicijų163. Užimtumo lygis tiesiogiai priklauso nuo bendrų ekonomikos raidos tendencijų, todėl
konteksto rodiklio nepasiekimą iš esmės nulėmė kilusi ekonomikos krizė, o investicijos negalėjo sukurti
esminio postūmio siekiant konteksto rodiklio. Visgi investicijomis į žmogiškuosius išteklius sukurtas
teigiamas poveikis užimtumo lygiui sušvelnino situaciją darbo rinkoje ekonomikos krizės metu.
Modeliavimo rezultatai rodo, kad didžiausią poveikį intervencijos į žmogiškuosius išteklius turėjo statybos
sektoriaus užimtumui – 2009-2015 m. statybos sektoriaus užimtumas buvo kiek daugiau nei 4,2 proc.
didesnis nei būtų buvęs be intervencijų. Mažesnį poveikį intervencijos turėjo rinkos paslaugų sektoriaus
užimtumui, kuris atitinkamai buvo vidutiniškai 1,1 proc. didesnis nei būtų buvęs be intervencijų. Viešojo
sektoriaus užimtumui intervencijos poveikio neturėjo.
Statistikos departamento pateikiami užimtųjų skirtingose ekonominėse veiklose pagal amžiaus grupes
duomenys rodo, kad santykinai šiek tiek daugiau nei kituose sektoriuose 55-64 m. asmenų dirba viešajame
sektoriuje – švietimo, žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srityje – ir sudaro 18,8 proc. visų
užimtųjų viešajame sektoriuje. Tačiau, kaip jau buvo minėta, intervencijos neturėjo poveikio viešojo
sektoriaus užimtumui ir užimtųjų skaičiui, todėl tai leidžia teigti, kad išskirtinio poveikio šios amžiaus grupės
asmenų užimtumui neturėjo. Kituose sektoriuose vyresnio amžiaus asmenų dalis nuo visų sektoriaus
užimtųjų yra gana panaši ir svyruoja nuo 10,3 iki 14,7 proc., todėl nežymus teigiamas poveikis 55-64 m.
asmenų užimtumui galėjo pasireikšti per poveikį bendram statybos ar rinkos paslaugų sektorių užimtumui ir
užimtųjų skaičiui, tačiau poveikis nežymus.
Kuo daugiau vyresnio amžiaus asmenų yra užimti, tuo didesnė tikimybė, kad jie sieks ilgiau išlikti darbo
rinkoje, t. y. vidutinis išėjimo iš darbo rinkos amžius bus didesnis. Vyresnio amžiaus asmeniui netekus darbo
gali būti sudėtingiau vėl grįžti į darbo rinką dėl įvairių priežasčių – kvalifikacijų trūkumo, psichologinių
motyvų ir pan. Turint omenyje, kad investicijos į žmogiškuosius išteklius galėjo sukurti nežymų teigiamą
poveikį vyresnio amžiaus asmenų užimtumui, tai kūrė prielaidas šiems asmenims ilgiau išlikti darbo rinkoje.
Vyresnio amžiaus asmenų vėlesniam pasitraukimui iš darbo rinkos įtakos taip pat turi tokie faktoriai, kaip
galimybės atnaujinti darbui reikalingus įgūdžius ir kvalifikaciją. Nors tiesiogiai tam skirtų priemonių ir
investicijų 2007-2013 m. numatyta nebuvo, tačiau kai kuriose priemonėse (priemonė VP1-1.1-SADM-01-K
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“; priemonė VP1-1.1-SADM-07-K „Kompiuterinio raštingumo
įgūdžių ugdymas“) buvo numatyti prioritetiniai balai toms iniciatyvoms, kurių metu buvo įtraukti vyresni
asmenys. Tai ypač svarbu kalbant apie kompiuterinio raštingumo įgūdžius, kurie tampa neišvengiamai
būtini ir kurių vyresnio amžiaus asmenys paprastai stokoja dėl objektyvių priežasčių.
Darbo jėgos aktyvumo lygio augimą lėmė keletas priežasčių. Visų pirma, investicijos į žmogiškuosius
išteklius paskatino darbo vietų kūrimą ir taip didino darbo jėgos paklausą – tai buvo juntama per didesnį,
nei būtų buvęs be investicijų, užimtųjų skaičių. Todėl šiuo atveju galima teigti, kad investicijos prisidėjo prie
aktyvumo lygio augimo, tačiau šis poveikis buvo netiesioginis. Kita vertus, darbo jėgos aktyvumo lygį
paskatino ekonominės situacijos ir reglamentavimo pokyčiai, susiję su darbo rinka, pavyzdžiui, prievolė
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Poveikis užimtumo lygiui detaliai aptartas skyriuje „Poveikio makroekonominiams rodikliams vertinimas HERLIT modeliu“
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mokėti privalomojo sveikatos draudimo mokestį, t. y. 2010 m. paskatino neaktyvius asmenis registruotis
darbo biržoje ir taip siekti išvengti prievolės mokėti.
Lygybės darbo rinkoje rodikliai
Remiantis užimtųjų pasiskirstymo pagal lytį skirtingose ekonominėse veiklose duomenimis, moterys sudaro
daugiau nei du trečdalius visų viešojo sektoriaus užimtųjų – reikšmingai didelė moterų dalis tarp visų
sektoriaus užimtųjų yra tokiose viešojo sektoriaus srityse, kaip: švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir
socialinis darbas. Rinkos paslaugų sektoriuje moterys sudaro apie pusę visų sektoriaus užimtųjų (52,1 proc.
2013 m.), o kai kuriose sektoriaus srityse, pavyzdžiui, apgyvendinimas, maitinimas ir kita aptarnavimo
veikla, sudaro daugiau nei du trečdalius visų užimtųjų. Visgi modeliavimo rezultatai parodė, kad viešojo
sektoriaus užimtumo lygiui ir užimtųjų skaičiui, kurio didžiąją dalį sudaro moterys, intervencijos poveikio
neturėjo. Nežymus teigiamas poveikis moterų užimtumui galėjo pasireikšti per poveikį rinkos paslaugų
sektoriui, kuriame moterys sudaro apie pusę užimtųjų, tačiau nėra pagrindo manyti, kad poveikis moterų
užimtumui buvo išskirtinai didesnis nei poveikis vyrų užimtumui.
Moterų ir vyrų darbo užmokesčio konvergenciją labiau paskatino bendros ekonomikos tendencijos –
sparčiau kilęs vyrų nedarbo lygis, ypač ženklus statybų sektoriuje, todėl šiuo atveju moterų ir vyrų
užmokesčio atotrūkio mažėjimą sieti su investicijomis į žmogiškuosius išteklius netikslinga.
Nors neįgaliųjų, dalyvavusių profesinės reabilitacijos programose, skaičius 2007-2013 m. nuolat augo164,
visgi tai nesukūrė plataus masto poveikio neįgaliųjų užimtumui dėl keleto priežasčių. Visų pirma, profesinės
reabilitacijos programose dalyvauja santykinai maža neįgaliųjų dalis. Įgyvendinant priemonę VP1-1.3-SADM02-K „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ į projektų veiklas
buvo įtraukti 3656 neįgalieji, kas sudaro 1 proc. nuo visų neįgaliųjų arba 2 proc. nuo darbingo amžiaus
neįgaliųjų. Antra, paprastai santykinai nedidelė dalis – 30 proc. – neįgaliųjų po dalyvavimo profesinės
reabilitacijos programoje įsidarbina ir išlieka darbo rinkoje, o pradėję savarankiškai dirbti ilgesnį laiką
rinkoje neišsilaiko.165 Taigi iš priemonėje dalyvavusių neįgaliųjų per pusmetį įsidarbino arba mokosi toliau
27 proc., t. y. apie 0,6 proc. nuo darbingo amžiaus neįgaliųjų. Tai rodo, kad investicijomis sukurtas poveikio
mastas santykinai labai mažas. Kita vertus, ekonominio nuosmukio metu socialinės rizikos grupėms, tarp jų
ir neįgaliesiems, kilo didesnė grėsmė būti išstumtiems iš darbo rinkos, jų galimybės įsidarbinti dar labiau
sumažėjo, todėl šiuo atveju investicijų poveikį reikėtų traktuoti ne kaip neįgaliųjų užimtumo didinimą, o
kaip užimtumo išlaikymą tame pačiame lygyje. Neįgaliųjų užimtumo išlaikymas buvo remiamas teikiant
paramą socialinėms įmonėms pagal priemonę VP1-1.2-SADM-01-V „Ieškančių darbo asmenų integracija į
darbo rinką“.
6 ES valstybių narių patirtis. ES struktūrinės paramos panaudojimas darbo rinkos srityje (Švedijos ES struktūrinių fondų
panaudojimo pavyzdys)

Neįgaliųjų integracija į darbo rinką įtraukiant ir darbdavius
Kitose šalyse siekiant integruoti neįgaliuosius į darbo rinką, didelis dėmesys skiriamas ne tik neįgaliųjų parengimui –
įgūdžių suteikimui ar tobulinimui, bet ir paklausos pusei – darbdavių informavimui, požiūrio į neįgaliuosius keitimui,
švietimui bei parengimui įdarbinti neįgalųjį. Švedijos atveju, ES investicijos buvo panaudotos įgyvendinant
164

Lietuvos darbo biržos pateikiami duomenys,
http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/prof_reab_rezultatai.aspx
165 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės “Objektyvus neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymas ir efektyvi profesinė
reabilitacija - vis dar siektinas tikslas”, 2012 m. gruodžio 20 d. Valstybinio audito ataskaita nr. VA-P-10-1-18, 2012.
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kompleksišką požiūrį, kuomet buvo ne tik gerinami neįgaliųjų įgūdžiai, suteikiama kvalifikacija pagal darbo rinkos ar
konkrečios įmonės poreikius, bet ir gerinamas darbdavių supratimas apie neįgaliuosiuos. Tai svarbu siekiant mažinti
institucinius, vertybinius ir kitokio pobūdžio barjerus, trukdančius neįgaliesiems patekti ir išsilaikyti darbo rinkoje.
Šaltinis: The european social fund and disability, atliko Bernard Brunhes International, užsakovas – Europos Komisija,
2010

Darbo jėgos pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis
Dirbančiųjų žemės ūkyje perorientavimui į kitas ekonomines veiklas buvo skirta priemonė VP1-1.1-SADM09-V „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“, kurią įgyvendinus 4400166
asmenų pakeitė veiklos sritį, tai sudaro apie 4 proc. visų dirbančiųjų žemės ūkio sektoriuje. Lyginant bendrą
ir žemės ūkio sektoriaus užimtųjų skaičių 2013 m., dėl pagal priemonę įgyvendinto projekto pasikeitusiųjų
savo veiklos pobūdį sumažino dirbančiųjų žemės ūkio sektoriuje dalį apytiksliai 0,3 proc. punktais. Visgi
konteksto rodiklis buvo pasiektas dar iki intervencijų įgyvendinimo, t. y. pokytis buvo pasiektas ne dėl
investicijų į žmogiškuosius išteklius.
Bedarbių dalyvavimas ADRP priemonėse
Dalis ADRP priemonių buvo finansuota įgyvendinant priemonę VP1-1.2-SADM-01-V „Ieškančių darbo
asmenų integracija į darbo rinką“. Įgyvendinant priemonę 177,6 tūkst. buvo įtraukta į remiamas įdarbinimo
programas ir 41,6 tūkst. – į profesinio ir neformaliojo mokymo programas. Keletas projektų, kurių metu
buvo finansuojamas bedarbių įtraukimas į ADRP, jau buvo įgyvendinami 2009 m., tačiau dauguma tokių
projektų buvo pradėti įgyvendinti 2010-2011 m. Būtent 2010-2011 m. registruotų bedarbių skaičius buvo
didžiausias per visą laikotarpį. Nuo projektų įgyvendinimo pradžios, t. y. 2009 m., iki 2012 m. pabaigos
asmenų, įtrauktų į remiamojo įdarbinimo programas, skaičius jau siekė 161,2 tūkst., o įtrauktųjų į profesinio
ir neformaliojo mokymo programas – 33,6 tūkst. Taigi parama vidutiniškai pasiekė ir į ADRP padėjo įtraukti
apie penktadalį šių asmenų. Tai atskleidžia, kad priemonės investicijos turėjo tiesioginį plataus masto
poveikį konteksto rodikliams naujos galimybės suteikimas bedarbiams.

7.4.

Darbo rinkos srities investicijų pakankamumas

7.4.1. Rezultatų lygmuo
Beveik pusė (46 proc.) visų stebėsenos – produkto ir rezultato – rodiklių, numatytų žmogiškųjų išteklių
plėtros darbo rinkoje priemonėse, dar nėra pasiekti. Daugelio priemonių atveju, deklaruotinų lėšų suma dar
nesiekia 100 proc. suplanuotų įgyvendinti investicijų apimties. Palyginus pasiektų stebėsenos rodiklių dalį su
deklaruotinų ir planuotų skirti lėšų santykiu galima tvirtinti, kad likusių lėšų dalis bus pakankama pasiekti
trūkstamas rodiklių reikšmes.
7.4.2. Poveikio lygmuo
Daugumai darbo rinkos srities konteksto rodiklių investicijomis daryti įtaką galima santykinai ribotai. Turint
omenyje, kad darbo rinkos tendencijos tiesiogiai priklauso nuo bendros šalies ekonomikos svyravimų ir
jautriai reaguoja į ekonomikos pokyčius, dalies konteksto rodiklių siektinų reikšmių nepasiekimą labiau
nulėmė bendros ekonominės tendencijos, o ne per mažos investicijų apimtys. Tokių bendrųjų rodiklių, kaip:
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darbo užmokestis, moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis, emigracija, kurie priklauso nuo daugybės
veiksnių, atžvilgiu vertinti investicijų pakankamumą nėra tikslinga.
Siektina darbo jėgos užimtumo lygio reikšmė programavimo laikotarpio metu buvo 70 proc. 2015 m. ši
reikšmė nebus pasiekta – ženklų užimtumo lygio krytį sąlygojo prasidėjusi ekonomikos recesija, o
atsigaunant ekonomikai 2015 m. užimtumo lygis pasiektų 2007 m. lygį, t. y. 65 proc. Taigi suplanuotos
konteksto rodiklio nepasiekimą lėmė ekonomikos nuosmukis bei kiek per ambicinga rodiklio reikšmė, o ne
nepakankamos ES investicijos į žmogiškuosius išteklius. Atskirų socialinių grupių – moterų ir vyresnio
amžiaus asmenų – užimtumo lygis recesijos metu nesmuko taip ženkliai ir 2013 m. siektinos reikšmės jau
buvo viršytos. Darbo jėgos aktyvumo lygis nuosekliai augo ir paskutiniųjų metų augimo tendencijos sudaro
pagrindą tvirtinti, kad rodiklis bus pasiektas. Visgi šių konteksto rodiklių pasiekimą taip pat daugiausia lėmė
bendros ekonomikos ir darbo rinkos tendencijos recesijos metu.
Dirbančių neįgaliųjų dalis vis dar yra mažesnė (26 proc.) nei siekiama konteksto rodiklio reikšmė (30 proc.).
Šio konteksto rodiklio nepasiekimą pirmiausia reikėtų sieti ne su nepakankamomis investicijomis, o su
neįgalumo nustatymo sistemos struktūriniais trūkumais, investicijų poveikio fragmentiškumu ir
trumpalaikiškumu – profesinė reabilitacija vykdoma neefektyviai ir turi santykinai nedidelį poveikį, neaiškūs
tikrieji profesinės reabilitacijos poreikiai, neužtikrinama tinkama neįgaliųjų atranka į profesinę reabilitaciją,
mokymo programos parenkamos nepakankamai atsižvelgiant į neįgaliųjų galimybes ir gebėjimus ir pan.167
Konteksto rodikliai, nusakantys bedarbių, kuriems suteikta nauja galimybė, dalį, nepasiekti. Investicijos
turėjo reikšmingą tiesioginį poveikį, tačiau ženkliai išaugus bedarbių skaičiui, įtraukti absoliučiai visus
bedarbius į ADRP priemones nebuvo įmanoma, todėl, turint omenyje, kad priemonei, kurios įgyvendinimas
prisideda prie šių rodiklių, buvo skirta pusė visų investicijų į žmogiškuosius išteklius darbo rinkoje, laikoma
pakankama.

7.5.

Poveikio konteksto rodikliams tvarumas

Investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą sukurtas poveikis pasibaigus investicijų įgyvendinimui sumažėja,
tačiau išlieka ir ilguoju laikotarpiu. Svarbu akcentuoti, kad prasidėsiančio naujojo programavimo periodo
investicijos sukurs naują poveikį, todėl ilguoju laikotarpiu poveikis daugeliu atvejų išlieka.
Modeliavimo rezultatai rodo, kad ilgalaikis poveikis BVP, tenkančiam vienam užimtajam realiomis kainomis,
išlieka vidutiniškai 0,3 proc., t. y. ilguoju periodu BVP, tenkantis vienam užimtajam realiomis kainomis, bus
0,3 proc. didesnis nei būtų be investicijų. Tiek trumpalaikis, tiek ilgalaikis poveikis didžiausias apdirbamosios
gamybos sektoriuje, lyginant su poveikiu kitiems sektoriams, ir ilguoju laikotarpiu sieks vidutiniškai 0,5 proc.
Ilgalaikį poveikį sukurs pagerinti ar naujai įgyti žmogiškųjų išteklių įgūdžiai, kurių pritaikymas darbo vietoje
padės kurti aukštesnę pridėtinę vertę.
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LR valstybės kontrolės „Objektyvus neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymas ir efektyvi profesinė reabilitacija - vis dar siektinas
tikslas”, 2012 m. gruodžio 20 d. Valstybinio audito ataskaita nr. VA-P-10-1-18, 2012.
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52 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis BVP, tenkančiam vienam
užimtajam, realiomis kainomis, proc.
Šaltinis: BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai

Dėl investicijų padidėjęs darbo užmokestis išliks aukštesnis ir ilguoju laikotarpiu iki 2030 m. – vidutiniškai
1,1 proc. didesnis nei būtų be investicijų. Ilguoju laikotarpiu išlieka didesnis užimtumas, vadinasi, darbo jėga
gali pasinaudoti didesne derybine galia, o tai atsispindi didesniame darbo užmokestyje. Be to, dėl investicijų
išlieka didesnis produktyvumas, kurio dalis atitenka darbuotojams per aukštesnes pajamas.
Nors investicijomis sukurtas poveikis darbo užmokesčiui, BVP ir bendrai gyvenimo kokybei išlieka nedidelis
ilguoju laikotarpiu, tačiau tai formuoja netiesioginę įtaką emigracijos mastams – auganti gyvenimo kokybė,
didesnis darbo užmokestis mažins paskatas emigruoti iš šalies.
Teigiamas poveikis užimtųjų skaičiui pasibaigus investicijų įgyvendinimui sumažės ir ilguoju laikotarpiu išliks
ne toks žymus.168 Atskirų socialinių grupių – moterų, vyresnio amžiaus asmenų – užimtumo lygiui poveikis
nebuvo išskirtinis ir reikšmingas, tikėtina, kad ilguoju laikotarpiu jis išlieka, tačiau dar mažesnis.
Investicijos, skirtos neįgaliųjų integracijai į darbo rinką, nesukūrė tvarių rezultatų. Poveikis neįgaliųjų
integracijai yra fragmentiškas ir trumpalaikis, kadangi įsidarbinę neįgalieji ilgesnį laiką darbo rinkoje
neišsilaiko. Trumpalaikį neįgaliųjų išlikimą darbo rinkoje lemia nepakankamas profesinės reabilitacijos
efektyvumas – netinkama neįgaliųjų atranka, nepakankamai įvertinti neįgaliųjų poreikiai, galimybės bei
motyvacija.169
Nors poveikis konteksto rodikliams, nusakantiems į ADRP priemonių įtrauktų bedarbių dalį, buvo didelio
masto, tačiau jis nėra tvarus. Investicijomis buvo remiamas laikinas užimtumas, pavyzdžiui, viešieji darbai,
įdarbinimas subsidijuojant, kas užtikrino greitą, tačiau trumpalaikį poveikį. Profesinis mokymas gali būti itin
efektyvi priemonė ekonomikos nuosmukio metu, ir paprastai dėl nepakankamai įvertintų ilgalaikių darbo
rinkos paklausos pusės poreikių poveikis, pasibaigus ekonomikos nuosmukiui, neišlieka170. Kita vertus, ADRP
priemonių įgyvendinimas visiškai atitiko tikslą spręsti aukšto nedarbo lygio problemą ekonomikos
nuosmukio metu sukuriant greitą, nors ir trumpalaikį efektą.
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Poveikio užimtumo lygiui tvarumas detaliai aptartas skyriuje „Makroekonominio poveikio tvarumas“
LR VALSTYBĖS KONTROLĖS „OBJEKTYVUS NEĮGALUMO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMAS IR EFEKTYVI PROFESINĖ
REABILITACIja - vis dar siektinas tikslas”, 2012 m. gruodžio 20 d. Valstybinio audito ataskaita nr. VA-P-10-1-18, 2012.
170 Evaluation of the reaction of the ESF to the economic and financial crisis, atliko Metis GmbH, wiiw, užsakovas – Europos
Komisija, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties Generalinis Direktoratas, 2012
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8. Viešojo sektoriaus srities analizė
8.1.

Viešojo sektoriaus srities konteksto rodiklių dinamika 2007 – 2013 metais

Siekiant parodyti viešojo sektoriaus srities kaitą 2007 – 2013 metais, palyginti šio laikotarpio Lietuvos
pasiekimus su ES ir BJR šalių pasiekimais bei apžvelgti kontekstinę informaciją, padedančią pamatus tolesnei
analizei, šioje dalyje apžvelgiama svarbiausių viešojo sektoriaus srities konteksto rodiklių dinamika 2007 –
2013 m.
8.1.1. Gyventojų pasitikėjimas valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis

Pasitikėjimas (proc.)

Kasmet, LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu, vertinamas gyventojų pasitikėjimas valstybės ir
savivaldybių institucijomis ir įstaigomis 2007–2013 m. buvo santykinai stabilus. Išskyrus 2011 m., kuomet
užfiksuotas gana ženklus (7 proc. punktų) pasitikėjimo lygio sumažėjimas, ŽIP VP nustatytas tikslas –
pasiekti, kad 40 proc. Lietuvos gyventojų išreikštų pasitikėjimą valstybės ir savivaldybių institucijomis –
buvo pasiektas ir viršytas beveik visu analizuojamu laikotarpiu. 53 paveikslas grafiškai pavaizduoti gyventojų
pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis pokyčiai 2007–2013 m.
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53 paveikslas. Gyventojų pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis pokyčiai 2007–2013 m.
Šaltinis: LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu, atliktos apklausos
8.1.2.

Valdymo efektyvumas

Kasmet Pasaulio banko ekspertų iš didelio skaičiaus atskirų rodiklių sudaromas Lietuvos valdymo
efektyvumo indeksas (jo sudedamosios dalys pateiktos 14 priede) Lietuvoje 2007–2013 m. kito nežymiai,
išskyrus 2008 m. ir 2012 m., kai užfiksuotas ženklesnis rodiklio, atitinkamai, sumažėjimas ir padidėjimas.
2012 m. valdymo efektyvumo indeksas buvo aukščiausias visu analizuojamu laikotarpiu, tačiau ŽIP VP
nurodytas tikslas – pasiekti, kad iki programos įgyvendinimo pabaigos valdymo efektyvumo indeksas siektų
1,25 – nebuvo pasiektas. Be to, 2007–2013 m. Lietuvos valdymo efektyvumo indekso reikšmė nusileido tiek
ES vidurkiui, tiek Baltijos jūros regiono šalių vidurkiui. 54 paveikslase grafiškai pavaizduoti valdymo
efektyvumo indekso pokyčiai 2007–2013 m.

107

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRAI VERTINIMAS. GALUTINĖ ATASKAITA

2,50

Indekso reikšmė

2,00
1,50

1,33

1,32

1,37

1,39

1,38

1,37

1,37

1,00

1,10

1,12

1,14

1,14

1,13

1,12

1,14

0,50

0,76

0,72

0,83

0,62

0,70

0,82

0,71

0,00
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Metai
Lietuva

ES vidurkis

BJR vidurkis

54 paveikslas. Valdymo efektyvumo indekso pokyčiai Lietuvoje, ES–28 ir Baltijos jūros regiono šalyse 2007–2013 m.
Šaltinis: Pasaulio bankas

8.1.3. Reguliavimo kokybė
Kasmet Pasaulio banko ekspertų iš didelio skaičiaus atskirų rodiklių sudaromo Lietuvos reguliavimo kokybės
indekso (jo sudedamosios dalys pateiktos 15 priede) raida 2007–2013 m. buvo netolygi. Aukštesnis šio
rodiklio lygis stebimas analizuojamo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, tuo tarpu laikotarpio viduryje
indekso reikšmė – mažiausia. 2013 m. buvo pasiektas ŽIP VP nurodytas tikslas – pasiekti, kad iki programos
įgyvendinimo pabaigos reguliavimo indeksas būtų 1,13. Šio rodiklio atžvilgiu, nėra didelio atotrūkio tarp
Lietuvos ir ES šalių bei Baltijos jūros regiono šalių pasiekimų. 2013 m. Lietuvos reguliavimo indeksas menkai
atsiliko nuo ES šalių vidurkio, nors nuo Baltijos jūros regiono šalių vidurkio – kiek daugiau. 55 paveikslase
grafiškai pavaizduoti reguliavimo kokybės indekso pokyčiai 2007–2013 m.
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55 paveikslas. Reguliavimo kokybės indekso pokyčiai Lietuvoje, ES ir Baltijos jūros regiono šalyse 2007–2013 m.
Šaltinis: Pasaulio bankas
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8.2.

Intervencijos logikos, jos tinkamumo ir rezultatyvumo analizė

Siekiant įvertinti 2007 – 2013 metų investicijų poveikį aptartiems konteksto rodikliams, šiame skyriuje
pirmiausia pristatoma paramos intervencijos logika, įvertinamas jos tinkamumas ir rezultatyvumas.
8.2.1. Intervencijų logika
Investicijos į žmogiškųjų išteklių plėtrą viešajame sektoriuje suplanuotos pagal ŽIP VP trijų prioritetų
(pirmojo, antrojo ir ketvirtojo) aštuonias priemones. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
administruojamos priemonės, finansuojamos pagal pirmąjį ŽIP VP prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir
socialinė aprėptis“, prisideda prie uždavinio – gerinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių.
LR švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės, finansuojamos pagal antrąjį ŽIP VP
prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“, prisideda prie ŽIP VP uždavinio – tobulinti ir stiprinti mokymosi visą
gyvenimą institucinę sistemą. LR vidaus reikalų ministerijos administruojamos priemonės, finansuojamos
pagal ketvirtąjį prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“, prisideda prie ŽIP VP uždavinio – tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti
administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje. Visos priemonės iš esmės apima „minkštąsias“ investicijas,
nukreiptas į viešojo sektoriaus darbuotojų žmogiškojo kapitalo didinimą.171
8.2.2. Intervencijų tinkamumas strateginės darbotvarkės kontekste
Intervencijos, suplanuotos pagal visas analizuojamas žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje srities
priemones, tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda prie žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje krypčių,
įtvirtintų 2007–2013 m. laikotarpiu aktualiuose nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose,
įgyvendinimo. Todėl laikytina, kad šios intervencijos yra tinkamos nacionalinės strateginės darbotvarkės
kontekste. Analizuojamu laikotarpiu užfiksuoti tik nežymūs pokyčiai nacionalinių strateginių dokumentų
nuostatose. Pastarieji iš esmės apima valstybės tarnautojų mokymo tikslų ir prioritetinių sričių pasikeitimus,
įtvirtintus atnaujintoje Valstybės tarnautojų mokymo strategijoje. Nors šie pokyčiai paveikė tik dalį
intervencijų (dalis mokymų sričių, į kurias buvo nukreiptos analizuojamos srities intervencijos, išliko
prioritetinėmis), pagal kai kurias priemones vykdomų projektų aktualumas kiek sumažėjo. Nepaisant to,
netrukus imtasi atitinkamų priemonių šiam iššūkiui išspręsti. Galima konstatuoti, kad žmogiškųjų išteklių
plėtros viešajame sektoriuje srities intervencijų tinkamumas nacionalinės strateginės darbotvarkės
kontekste išliko aukštas visu analizuojamu laikotarpiu.172
8.2.3. Intervencijų tinkamumas socialinių-ekonominių pokyčių kontekste
Reikšmingiausius socialinės-ekonominės situacijos pokyčius 2007–2013 m. laikotarpiu sąlygojo 2008 m.
prasidėjusi ekonomikos krizė, paskatinusi peržiūrėti viešajam sektoriui skiriamas lėšas. Reaguojant į
pastarąją buvo sumažinti viešojo sektoriaus darbuotojų (inter alia, medicinos darbuotojų, pedagogų ir
nestatutinių valstybės tarnautojų) darbo užmokesčio fondai, valstybės tarnautojų etatai ir jų mokymams
skiriamos nacionalinio biudžeto lėšos. Šie pokyčiai prisidėjo prie analizuojamų intervencijų tikslinės grupės
sumažėjimo ir paveikė žmogiškojo kapitalo kaupimą viešajame sektoriuje, tačiau jų įtaka žmogiškųjų išteklių
plėtros viešajame sektoriuje srities intervencijoms nebuvo žymi. Socialinių-ekonominių pokyčių kontekste
išaugo ES struktūrinių lėšų paramos svarba žmogiškųjų išteklių plėtrai šalies viešajame sektoriuje ir
sustiprėjo poreikis šias lėšas naudoti kiek įmanoma tikslingiau, atsižvelgiant į realius viešojo sektoriaus
171
172

Šios srities intervencijų logika detaliai aprašyta ir grafiškai pavaizduota priede I.
Šios srities intervencijų tinkamumas strateginės darbotvarkės kontekste detaliai aprašytas priede I.
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darbuotojų mokymų poreikius. Beveik visoms analizuojamoms šios srities priemonėms finansavimas buvo
skiriamas valstybinio arba regioninio planavimo būdu, todėl laikytina, kad jų intervencijos atitinka
strategines žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje kryptis (yra tinkamos strateginės darbotvarkės
kontekste). Tuo tarpu vienos žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje priemonės finansavimas
konkurso būdu sąlygojo nepakankamai proporcingą lėšų pasiskirstymą tarp įvairių viešojo sektoriaus
darbuotojų grupių. Analizuojamu laikotarpiu švietimo sistemą labiausiai veikė ilguoju laikotarpiu vykstantys
demografiniai pokyčiai (mažėjantis gimstamumas, didėjanti emigracija, senėjanti visuomenė) ir ekonominės
krizės kontekste išryškėję iššūkiai (inter alia, bendrojo ugdymo įstaigų mažėjimas, socialinės atskirties ar
rizikos šeimų skaičiaus padidėjimas). Pastarieji paskatino optimizuoti švietimo įstaigas peržiūrint mokyklų ir
jų personalo poreikį bei didinant ugdymo programų lankstumą. Nepaisant to, žmogiškųjų išteklių plėtros
viešajame sektoriuje srities intervencijos, orientuotos į švietimo specialistus, atitinka šiuos poreikius ir
bendras viešojo valdymo institucijų efektyvumo didinimo tendencijas. Galima teigti, kad, nepaisant 2007–
2013 m. įvykusių socialinių-ekonominių pokyčių, analizuojamų intervencijų tinkamumas išliko aukštas visu
analizuojamu laikotarpiu.173
8.2.4. Viešojo sektoriaus srities investicijų rezultatyvumas
Apie 41 proc. visų srities stebėsenos (produkto ir rezultato) rodiklių numatytos reikšmės jau yra pasiektos,
maždaug 38 proc. – vis dar siekiamos, o apie 22 proc. rodiklių (tarp kurių – apie 47 proc. visų rezultato
rodiklių) reikšmės vertinimo metu dar nebuvo nustatytos. Žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje
srities priemonių produkto ir rezultato rodiklių pasiekimo laipsnis grafiškai pavaizduotas 56 paveikslase
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56 paveikslas. Viešojo sektoriaus srities priemonių produkto ir rezultato rodiklių pasiekimo laipsnis
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS duomenis

Beveik 63 proc. priemonių atveju, numatytos produkto rodiklių reikšmės buvo pasiektos ir viršytos, nors tik
penktadalio šių priemonių projektų įgyvendinimas yra baigtas. Pusės priemonių produkto rodiklių reikšmių
pasiekimo mastas viršijo 120 proc., tačiau absoliučios daugumos šių priemonių projektų yra nebaigti
įgyvendinti. Galima teigti, kad dauguma analizuojamų priemonių užsibrėžtos pasiekti produkto rodiklių
reikšmės buvo nepakankamai ambicingos. Daugiau nei trečdalio (38 proc.) priemonių atveju, numatytos
173

Žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje srities intervencijų tinkamumas socialinių-ekonominių pokyčių kontekste
detaliai aprašytas priede I.
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produkto rodiklių reikšmės nebuvo pasiektos. Nepaisant to, dviejų trečdalių šių priemonių nė vienas iš
projektų nėra baigtas įgyvendinti. Galima tikėtis, kad įgyvendinus visus numatytus šių priemonių projektus
pavyks pasiekti ar net viršyti numatytas produkto rodiklių reikšmes. Bendras priemonių rezultatyvumas
(atmetus vieną išimtį) siekiant produkto rodiklių yra aukštas.
Ketvirtadalio priemonių atveju, numatytų rezultato rodiklių reikšmės (iš tų, kurios jau buvo įvertintos), buvo
pasiektos ir net viršytos, dar apie 63 proc. priemonių rezultato rodiklių reikšmės buvo beveik pasiektos,
nors absoliučios daugumos šių priemonių projektai nėra baigti įgyvendinti. Išskirtina tik viena priemonė,
kurios rezultato rodiklių siekime nesimato progreso, tačiau nė vienas šios priemonės projektas
analizuojamu laikotarpiu nebuvo iki galo įgyvendintas. Tikėtina, kad, įgyvendinus visus projektus,
užsibrėžtos rezultato rodiklių reikšmės bus pasiektos, tačiau kol kas to įvertinti negalima. Pažymėtina, kad,
dalies priemonių atveju, rezultato rodiklių reikšmės kol kas nėra apskaičiuotos, todėl neturint šių duomenų
sudėtinga daryti prielaidas apie bendrą rezultato rodiklių pasiekimo laipsnį įgyvendinus visus projektus. Kol
kas bendras priemonių rezultatyvumas (atmetus vieną išimtį) siekiant rezultato rodiklių yra aukštas.174
Atsižvelgiant į tai, kad didesnės dalies priemonių atveju, paramos sutartyse nurodytos planuojamos pasiekti
stebėsenos rodiklių reikšmės atitinka ar viršija nurodytas ŽIP VP priede, o, likusių priemonių atveju,
numatomas stebėsenos rodiklių pasiekimo laipsnis yra labai aukštas (ne mažesnis nei 89 proc.), darytina
išvada, kad analizuojamoms žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje priemonėms skirtas
finansavimas buvo pakankamas ŽIP VP priede nustatytiems rezultatams pasiekti.175

8.3.

Poveikis viešojo sektoriaus srities konteksto rodikliams

Šiame skyriuje pateikiama analizė, parodanti, kokį poveikį skyriuje „Viešojo sektoriaus srities konteksto
rodiklių dinamika 2007 – 2013 metais“ aptartų konteksto rodiklių „Gyventojų pasitikėjimas valstybės ir
savivaldybių institucijomis“, „Valdymo efektyvumo indeksas“ ir „Reguliavimo kokybės indeksas“ kaitai
turėjo ES struktūrinių fondų investicijos.
2014 m., LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu, atliktame tyrime176 buvo kompleksiškai įvertintas 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos poveikis viešojo sektoriaus sistemai. Pastarasis analizuotas sisteminiu,
organizaciniu (priemonių) ir asmeniniu lygmenimis. Nustatyta, kad ES struktūrinių fondų poveikis viešajam
valdymui žmogiškųjų išteklių srityje yra santykinai didelis: produktai ir rezultatai, sukurti siekiant ŽIP VP
kelto tikslo – tobulinti valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją, labai ženkliai prisidėjo prie
kvalifikacijos tobulinimo (mokymų masto prasme)177. Nepaisant to, žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame
sektoriuje srities intervencijų poveikis ŽIP VP numatytiems konteksto rodikliams (įskaitant intervencijų
pakankamumą poveikio lygmenyje ir poveikio tvarumą) kol kas nebuvo įvertintas.
8.3.1. Gyventojų pasitikėjimas valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis
Siekiant nustatyti analizuojamų žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje srities priemonių poveikį
šiam konteksto rodikliui, svarbu identifikuoti kaitos teoriją, atskleidžiančią, kaip viešosios politikos indėliai

174

Šios srities priemonių rezultatyvumas detaliai aprašytas prieduose.
Šios srities intervencijoms skirtų lėšų pakankamumas, rezultatų lygmeniu, detaliai aprašytas priede K.
176 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas (VPVI) „ES struktūrinės paramos rezultatyvumo ir poveikio viešojo valdymo
tobulinimui vertinimas veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių / projektų lygiu“. 2014 m. birželio 20 d. (užsakovas –
LR vidaus reikalų ministerija).
177 Ten pat, 180-181.
175
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(intervencijos pagal numatytas priemones) virsta išeigomis (poveikiu). 57 paveikslase pateikta schema,
kurioje pavaizduoti pagrindiniai taikomos kaitos teorijos elementai.

57 paveikslas. Teorija grįsto analizuojamų priemonių poveikio konteksto rodikliui „Gyventojų pasitikėjimas
valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis“ vertinimo kaitos teorijos schema
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting

Analizuojamas konteksto rodiklis yra nustatomas kasmet, LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu,
atliekamų gyventojų nuomonės tyrimų metu. Pastarojo reikšmė nustatoma apskaičiuojant procentinę dalį
apklaustųjų, kurie teigiamai atsakė į klausimą „Ar Jūs bendrai pasitikite valstybės ar savivaldybių
institucijomis / įstaigomis?“, nuo visų tyrimo respondentų. Pažymėtina, kad šiuose tyrimuose šalia klausimo
apie bendrą pasitikėjimo minėtomis viešojo sektoriaus organizacijomis lygį respondentų taip pat, inter alia,
prašoma įvertinti kreipimosi į valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas ypatumus, įvairius valstybės ir
savivaldybių tarnautojų darbo aspektus bei pateikti bendrą jų veiklos vertinimą. Be to, respondentų
prašoma identifikuoti institucijas / įstaigas, kuriomis jie daugiausiai ir mažiausiai pasitiki bei nurodyti
pasitikėjimo / nepasitikėjimo priežastis.
Remiantis gyventojų pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis (toliau – pasitikėjimo)
2007–2013 m. tyrimų rezultatais, kaip svarbiausi kriterijai, kurių vertinimo pagrindu respondentai buvo
linkę pasitikėti ar nepasitikėti nurodytomis viešojo sektoriaus organizacijomis, išskirtos asmeninės viešojo
sektoriaus darbuotojų178 savybės (pavyzdžiui, sąžiningumas, dėmesingumas, mandagumas, atsakingumas ir
pan.) ir viešojo sektoriaus darbuotojų funkcijų atlikimas (pavyzdžiui, teikiamos informacijos aiškumas ir
suprantamumas, klausimų sprendimo operatyvumas, aptarnavimo sparta, kvalifikacija ir pan.)179.
Atsižvelgiant į tai, galima teigti, jog valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasitikėjimo lygis yra
siejamas su šių viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų darbo kokybe. Pastarąją, savo ruožtu, lemia
žmogiškojo kapitalo lygis.
Visos analizuojamos ŽIP VP pirmojo, antrojo ir ketvirtojo prioritetų žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame
sektoriuje priemonės prisideda prie žmogiškojo kapitalo viešajame sektoriuje kaupimo, nes pagal jas
finansuojamų veiklų pagrindą sudaro viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos (t. y.
valstybės tarnautojų ir kitų viešojo sektoriaus darbuotojų mokymai). Pagrindiniai analizuojamų priemonių

178

LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu atliktuose pasitikėjimo tyrimuose vartojama „valstybės tarnautojų“ kategorija, tačiau,
atsižvelgiant į tyrimo objektą – valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, daroma prielaida, kad minėtuose tyrimuose vertinami
šių organizacijų žmogiškieji ištekliai apima platesnę viešojo sektoriaus darbuotojų grupę (ne tik valstybės tarnautojus).
179 Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu 2007–2013 m. „Vilmorus“, „Baltijos tyrimų“ ir „RAIT“ atliktų visuomenės
nuomonės tyrimų rezultatais.
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žmogiškojo kapitalo kaupimo veiklų produktai – sėkmingai kvalifikacijos tobulinimo veiklas (t. y. mokymus)
baigę viešojo sektoriaus darbuotojai. Šio kintamojo operacionalizavimas pateiktas 16 priede.
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58 paveikslase stulpeliais pavaizduotas sėkmingai kvalifikacijos tobulinimo veiklas baigusių viešojo
sektoriaus darbuotojų skaičius, fiksuotas 2012 m., 2013 m. ir 2014 m., o kreive – gyventojų pasitikėjimo
valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis kitimas lyginant su 2007 m.

Sėkmingai mokymus pagal ŽIPVP 1, 2 ir 4 prioritetų priemonių projektus baigusių
viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius
Gyventojų pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis irįstaigomis kitimas 20072013 m., lyginant su 2007 m. (2007 m. = 0)

58 paveikslas. Gyventojų pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis 2007–2013 m. ir sėkmingai mokymus
pagal analizuojamų ŽIP VP 1, 2 ir 4 prioritetų priemonių projektus baigusių viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus
2012 m. gruodžio 31 d. – 2014 m. birželio 30 d. dinamika
* 2014 m. Atveju, pateikti nepilnų metų duomenys (iki 2014–06–30)
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS duomenis ir VRM užsakymu 2007–2013 m. atliktų gyventojų pasitikėjimo
valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis tyrimų rezultatus

Kaip matyti iš pateikto grafiko, pasitikėjimo kaita 2007–2011 m. laikotarpiu daugiausiai buvo neigiama, o
2011 m. pasitikėjimas pasiekė žemiausią tašką per visą 2007–2013 m. laikotarpį. Tačiau 2012 m. matomas
ženklus pasitikėjimo išaugimas, kuris stebimas panašiu metu, kaip pradėti fiksuoti pirmieji intervencijų
rezultatai. Remiantis kaitos teorija, darytina išvada, kad prie išaugusio gyventojų pasitikėjimo valstybės ir
savivaldybių institucijomis ir įstaigomis prisidėjo į žmogiškojo kapitalo didinimą viešajame sektoriuje
nukreiptos analizuojamos ŽIP VP pirmojo, antrojo ir ketvirtojo prioritetų priemonės. Dėl pastarųjų
intervencijų išaugęs viešojo sektoriaus darbuotojų žmogiškasis kapitalas sąlygojo aukštesnę jų darbo kokybę
(trumpesnio laikotarpio poveikis), kurią įvertino šalies gyventojai išreikšdami didesnį pasitikėjimą valstybės
ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis (ilgesnio laikotarpio poveikis). Apibendrinant, galima daryti išvadą,
kad analizuojamos priemonės turėjo teigiamą poveikį šiam konteksto rodikliui. Atsižvelgiant į tai, kad 2014
m. prieinamos priemonių stebėsenos rodiklių reikšmės apima tik pusę metų (iki 2014 m. birželio 30 d.),
manytina, kad 2014 m. pabaigoje fiksuojamas sėkmingai kvalifikacijos tobulinimo veiklas baigusių viešojo
sektoriaus darbuotojų skaičius bus dar didesnis.
Vertinant analizuojamų intervencijų pakankamumą poveikio lygmeniu pažymėtina, kad priežastinis ryšys
tarp pastarųjų ir pasitikėjimo yra netiesioginis. Gyventojų pasitikėjimas valstybės ir savivaldybių
institucijomis ir įstaigomis (kitaip – politinis pasitikėjimas) yra šalies politinės kultūros dalis ir yra glaudžiai
susijęs su kitomis visuomenės charakteristikomis (pavyzdžiui, socialiniu pasitikėjimu), todėl gali būti
veikiamas įvairių veiksnių. Subjektyvios gyventojų nuomonės apklausų metu sudėtinga identifikuoti tikslias
stebimų pasitikėjimo tendencijų priežastis (atskirti analizuojamų intervencijų daromą poveikį nuo kitų
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veiksnių). Be to, esminiams šalies politinės kultūros ir visuomenės pokyčiams įvykti reikalingi reikšmingi
socialinės-ekonominės situacijos valstybėje pasikeitimai ilgesniu laikotarpiu. Todėl darytina išvada, kad vien
intervencinės politikos tam tikroje srityje (šiuo atveju – investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą viešajame
sektoriuje) nepakanka nulemti reikšmingus politinio pasitikėjimo lygio pokyčius.
Vertinant identifikuoto poveikio tvarumą atkreiptinas dėmesys, kad išvados apie žmogiškųjų išteklių plėtros
viešajame sektoriuje priemonių intervencijų ir gyventojų pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis
ir įstaigomis priežastinį ryšį padarytos stebint šių kintamųjų dinamiką santykinai trumpu laikotarpiu (2012–
2013 m.). Siekiant patvirtinti šį priežastingumą, būtina stebėti tolesnę pasitikėjimo ir sėkmingai
kvalifikacijos tobulinimo veiklas baigusių viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus kaitą bei pakartotinai
įvertinti jų sąsajas pasibaigus visiems pagal analizuojamas priemones įgyvendinamiems projektams bei
nustačius pasiektas visų aktualių rodiklių reikšmes. Nepaisant to, net ir patvirtinus šį priežastinį ryšį tolesnių
stebėjimų metu gautais duomenimis, svarbu imtis priemonių, reikalingų užtikrinti analizuojamų intervencijų
sukurto poveikio tvarumą. Dėl darbuotojų mobilumo ir potencialių kliūčių visiškam įgytų įgūdžių
panaudojimui egzistuoja analizuojamų intervencijų metu įgyto žmogiškojo kapitalo praradimo ar
nusidėvėjimo rizika. Siekiant to išvengti, būtina užtikrinti nuolatinį žmogiškojo kapitalo viešajame sektoriuje
kaupimą reguliariai vykdant konkretaus laikotarpio poreikį atitinkančias valstybės tarnautojų ir kitų viešojo
sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklas.
7 ES valstybių narių patirtis. Rytų ir Vidurio Europos šalių (Čekijos ir Estijos) žmogiškųjų išteklių plėtrai viešajame
sektoriuje stebėti naudojami rodikliai

Tokios Rytų ir Vidurio Europos (RVE) šalys, kaip Čekija ir Estija, remiasi panašiais rodikliais į Lietuvos ŽIP VP įtvirtintą
konteksto rodiklį – gyventojų pasitikėjimas valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis. Čekijos Žmogiškųjų
išteklių ir užimtumo veiksmų programoje 2007–2013 m. kaip vienas iš prioritetinės ašies „Viešasis administravimas ir
viešosios paslaugos“ poveikio rodiklių pasirinktas visuomenės pasitenkinimas viešuoju administravimu, nustatomas
visuomenės apklausų būdu bent du kartus per programavimo periodą. Estija Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programoje 2007–2013 m. kaip vieną iš prioritetinės ašies „Administracinių pajėgumų didinimas“ poveikio rodiklių
numato viešosios tarnybos profesionalumą, patikimumą ir atsidavimą, kurio elementai yra atskirai skaičiuojami ir
apibendrinami, Valstybės kanceliarijos užsakymu, kasmet atliekamos studijos metu.
Kaip buvo apibendrinta, Lietuvos atveju, atlikus teorija grįstą intervencijų poveikio vertinimą, tikėtina, kad
analizuojamos žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje priemonės galėjo lemti gyventojų pasitikėjimo rodiklio
kaitą, tačiau stebėjimas remiasi santykinai trumpu laikotarpiu, o identifikuotas priežastinis ryšys yra netiesioginis.
Panaši išvada padaryta atliktame Čekijos veiksmų programos rodiklių sistemos vertinime180, kuriame teigiama, kad
visuomenės pasitenkinimo viešuoju administravimu poveikio rodiklis tik netiesiogiai atspindi intervencijų viešojo
sektoriaus žmogiškųjų išteklių plėtros srityje poveikį. Estijos veiksmų programos vertinimo 181 metu taip pat buvo
išreikšta abejonė tokių rodiklių, kaip viešosios tarnybos profesionalumas, tinkamumu intervencijų poveikiui nustatyti.
Prie aukščiausio lygmens (strateginių) tikslų įgyvendinimo potencialiai prisideda daug veiksnių, o konkrečios
intervencijos – tik vienas iš jų. Akivaizdu, kad tiek Lietuvai, tiek kitoms RVE šalims būdingi iššūkiai pasirenkant
tinkamus strateginio lygmens (poveikio ar konteksto) rodiklius.
Nepaisant to, kai kurių šalių patirtis šioje srityje galėtų tapti gerąja praktika, kurią galėtų perimti kitos šalys.
Pavyzdžiui, skaičiuojant minėto Estijos poveikio rodiklio elementą – viešosios tarnybos atsidavimą – remiamasi

180

„Stebėsenos vertinimas – rodiklių sistemos vertinimas“, Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programos techninio
bendradarbiavimo projekto „Vertinimai, analizės ir speciali studija 2008–2015 m. Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų
programai“ (nr. CZ.1.04/6.1.00/09.00016) dalis.
181 Estijos Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 5 prioritetinės ašies „Administracinių pajėgumų didinimas“ efektyvumo ir poveikio
vertinimas (užsakovas – Estijos Finansų ministerija), 2011 m. lapkričio 10 d.
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specialia viešojo sektoriaus organizacijų personalo atsidavimo nustatymo metodologija, pagal kurią tikėtinai galima
gauti išsamesnius rezultatus nei vien sumuojant nuomonės apklausų metu gautus atsakymus (kaip daroma Lietuvoje
ir Čekijoje). Lietuvos ir Estijos atvejais, nustatant aukščiau aptartų rodiklių reikšmes remiamasi kasmet atliekamais
tyrimais. Tuo tarpu, Čekijos atveju, numatyta, kad visuomenės pasitenkinimas viešuoju administravimu bus
vertinamas bent du kartus per 2007–2013 m. programavimo periodą. Siekiant kuo tiksliau nustatyti priežastinį ryšį
tarp intervencijų ir strateginių rodiklių, svarbu stebėti rodiklių kitimą visu laikotarpiu, todėl šiuo atveju Lietuvos ir
Estijos praktikos vertintinos kaip pažangesnės už Čekijos.

8.3.2. Valdymo efektyvumo indeksas
Lietuvai taikomą valdymo efektyvumo indeksą kasmet sudaro Pasaulio banko ekspertai pagal 10 skirtingų
duomenų šaltinių, t. y. įvairių tyrimų centrų, nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų ir
privataus sektoriaus įmonių atliekamus tyrimus ir jų pagrindu sudaromus rodiklius. Šis konteksto rodiklis
atspindi valdžios įsipareigojimų patikimumo, politikos formavimo ir įgyvendinimo kokybės, valstybės
nepriklausomumo nuo politinio spaudimo, valstybės tarnybos ir viešųjų paslaugų kokybės vertinimus.
Lietuvos valdymo efektyvumo indeksas yra konstruojamas iš 33 individualių rodiklių. Tik apie ketvirtadalis
pastarųjų yra susiję su viešojo sektoriaus darbuotojų veikla – identifikuoja viešojo administravimo /
biurokratijos kokybės vertinimus. Likę rodikliai vertina šalies politikų veiklą ar atskirų viešųjų paslaugų
kokybę, kurią tik iš dalies lemia jų teikime dalyvaujančių viešojo sektoriaus darbuotojų žmogiškasis
kapitalas. Lietuvos valdymo efektyvumo indekso sudedamosios dalys pateiktos 14 priede.
Analizuojamos žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje priemonės, nukreiptos į viešojo sektoriaus
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, galėjo teigiamai prisidėti prie šalies viešojo administravimo kokybės.
Nepaisant to, pagal šias priemones vykdytos intervencijos galėjo paveikti tik santykinai menką dalį valdymo
efektyvumo indekso. Galima teigti, kad analizuojamos priemonės reikšmingo poveikio šiam konteksto
rodikliui neturėjo. Tai patvirtina ir valdymo efektyvumo indekso dinamikos bei analizuojamoms
priemonėms skirtų lėšų kaitos 2007–2013 m. analizė (grafiškai pavaizduota 59 paveikslase).
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59 paveikslas. Valdymo efektyvumo indekso ir žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje priemonėms skirtų
lėšų pokyčiai 2007–2013 m.
Šaltinis:
sudaryta
BGI
Consulting
pagal
SFMIS
ir
Pasaulio
banko
duomenis
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc)
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Kaip matyti iš pateikto grafiko, lėšos analizuojamoms priemonėms pirmą kartą skirtos 2009 m., po to
sparčiai augo ir 2011 m., pasiekusios aukščiausią tašką, pradėjo palaipsniui mažėti iki pat 2013 m. Tuo
tarpu, valdymo efektyvumo indekso atveju, stebima daugiau svyravimų, nesutampančių su priemonių
finansavimo tendencijomis. Šio konteksto rodiklio reikšmė 2008 m. krito ir pasiekė žemiausią tašką per visą
2007–2013 m. laikotarpį. 2009 m. stebimas valdymo efektyvumo indekso reikšmės sugrįžimas į pradinį
tašką, nors tuo metu analizuojamoms žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje priemonėms dar
nebuvo skirta finansavimo. 2010 m. valdymo efektyvumo indeksas dar paaugo, tačiau 2011 m. nukrito, nors
tais metais analizuojamoms priemonėms skirta daugiausiai lėšų. 2012 m. stebimas šio rodiklio reikšmės
augimas, pasiekęs aukščiausią tašką per visą analizuojamą laikotarpį, bet 2013 m. vėl užfiksuotas valdymo
efektyvumo indekso sumažėjimas. Darytina išvada, kad priežastinio ryšio tarp valdymo efektyvumo indekso
ir žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje priemonėms skiriamo finansavimo identifikuoti negalima.
Savo ruožtu, taip pat negalima įvertinti intervencijų pakankamumo poveikio šiam konteksto rodikliui
lygmeniu ir poveikio tvarumo.
Kadangi šis rodiklis savo turiniu tik iš dalies susijęs su intervencijomis, kurių poveikį pastarajam siekta
nustatyti, konstatuotina, kad šis konteksto rodiklis buvo pasirinktas nevisiškai tinkamai. Valdymo
efektyvumo indeksas yra itin kompleksiškas rodiklis, todėl siekiant identifikuoti tam tikrų viešosios politikos
intervencijų poveikį atskiriems jo komponentams, vertėtų atlikti atskirą ir išsamų vertinimą.
8.3.3. Reguliavimo kokybė
Lietuvos reguliavimo kokybės indeksą kasmet sudaro Pasaulio banko ekspertai pagal 10 skirtingų duomenų
šaltinių, t. y. įvairių tyrimų centrų, nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų ir privataus
sektoriaus įmonių atliekamus tyrimus ir jų pagrindu sudaromus rodiklius. Šis konteksto rodiklis atspindi
valdžios pajėgumų formuoti bei įgyvendinti patikimas viešąsias politikas ir reguliavimą, sukuriantį galimybes
privataus sektoriaus plėtrai, vertinimą. Reguliavimo kokybės indeksas yra konstruojamas iš 48 individualių
rodiklių. Visi šie rodikliai, kaip ir iš jų sukonstruotas reguliavimo kokybės indeksas, yra susiję su reguliacine
politika, t. y. valstybės prižiūrimų (reguliuojamų) subjektų reguliavimo turiniu ir procesu, o ne intervencinės
politikos įgyvendinimu ar viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių kokybiniais parametrais. Lietuvos
reguliavimo kokybės indekso sudedamosios dalys pateiktos 15 priede. Galima teigti, kad analizuojamos
priemonės turi labai mažai sąsajų su reguliavimo kokybės indekso komponentais. Tai patvirtina ir
reguliavimo kokybės indekso dinamikos bei analizuojamoms priemonėms skirtų lėšų kaitos 2007–2013 m.
analizė (60 paveikslas).
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Reguliavimo kokybės indekso pokytis, lyginant su 2007 m. (2007 m. = 0)
Žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje priemonėms skirtos lėšos (mln. Lt)

60 paveikslas. Reguliavimo kokybės indekso ir žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje priemonėms skirtų
lėšų pokyčiai 2007–2013 m.
Šaltinis:
sudaryta
BGI
Consulting
pagal
SFMIS
ir
Pasaulio
Banko
duomenis
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc)

Kaip matyti iš pateikto grafiko, fiksuojamos iš esmės priešingos analizuojamoms priemonėms skirtų lėšų ir
reguliavimo kokybės indekso kaitos tendencijos. 2011 m. analizuojamoms žmogiškųjų išteklių plėtros
viešajame sektoriuje priemonėms skirtas finansavimas buvo didžiausias, o reguliavimo kokybės indekso
reikšmė – mažiausia per visą analizuojamą laikotarpį. 2011–2013 m. laikotarpiu mažėjant analizuojamoms
priemonėms skiriamų lėšų kiekiui reguliavimo kokybės indekso reikšmė augo. Darytina išvada, kad
priežastinio ryšio tarp reguliavimo kokybės indekso ir žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje
priemonėms skiriamo finansavimo identifikuoti negalima. Savo ruožtu, taip pat negalima įvertinti
intervencijų pakankamumo poveikio šiam konteksto rodikliui lygmeniu ir poveikio tvarumo.
Kadangi šis rodiklis savo turiniu mažai susijęs su intervencijomis, kurių poveikį pastarajam siekta nustatyti,
jis laikytinas nevisiškai tinkamu analizuojamų intervencijų poveikio vertinimo kontekste.
8 ES valstybių narių patirtis. Rytų ir Vidurio Europos šalių (Čekijos ir Lenkijos) žmogiškųjų išteklių plėtrai viešojame
sektoriuje stebėti naudojami rodikliai

Tokios RVE šalys, kaip Čekija ir Lenkija, savo žmogiškųjų išteklių plėtros programose remiasi panašiais arba tokiais
pačiais strateginių tikslų pasiekimo rodikliais, kaip, Lietuvos atveju, taikomas reguliavimo kokybės indeksas. Lenkija
Žmogiškojo kapitalo veiksmų programoje 2007–2013 m. po prioritetine ašimi „Gera valdysena“ programos
strateginių tikslų pasiekimų matavimui taip pat yra pasirinkusi Pasaulio Banko ekspertų kasmet skaičiuojamą
reguliavimo kokybės indeksą. Tuo tarpu Čekijos Žmogiškųjų išteklių ir užimtumo veiksmų programoje 2007–2013 m.
kaip vienas iš prioritetinės ašies „Viešasis administravimas ir viešosios paslaugos“ poveikio rodiklių numatyta
reguliavimo kokybė, susidedanti iš dviejų elementų – procentinio administracinės naštos sumažėjimo ir
funkcionuojančios centrinio administravimo lygmens reguliavimo kokybės valdymo sistemos sukūrimo. Kaip buvo
konstatuota aukščiau, Pasaulio Banko skaičiuojamą reguliavimo kokybės indeksą sudaro didelis skaičius elementų,
susijusių su valstybės reguliacine politika, todėl sudėtinga identifikuoti intervencinės politikos poveikį šiam rodikliui.
Šiuo atveju būtų pravartu atsižvelgti į Čekijos patirtį ir reguliavimo kokybei įvertinti pasitelkti mažiau kompleksišką
bei labiau nacionaliniam kontekstui pritaikytą rodiklį.
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Išvados
HORIZONTALŪS KLAUSIMAI182
9.2.4. Kurie veiksmų programų prioritetai ir priemonės labiausiai prisidėjo prie žmogiškųjų išteklių plėtros?
Geros praktikos pavyzdžiai.
9.2.6. Kokius Strategijoje ir veiksmų programose nenumatytus pokyčius lėmė žmogiškųjų išteklių plėtrai
skirtos intervencijos?
9.1.7. Ar pakankamai Lietuvoje išnaudojamos ES struktūrine paramos teikiamos galimybės sprendžiant
žmogiškųjų išteklių plėtros problemas? Kokia yra kitų ES valstybių narių praktika (panagrinėti ne mažiau,
kaip trijų senųjų ir trijų naujųjų ES šalių – narių patirtį)?
9.1.3. Kurie veiksmų programų prioritetai (priemonės) tiesiogiai ir netiesiogiai prisidėjo prie Strategijoje
numatytų žmogiškųjų išteklių plėtros uždavinių įgyvendinimo?
9.1.4. Aprašyti veiksmų programų prioritetų (priemonių), tiesiogiai ir netiesiogiai prisidedančių prie
Strategijoje numatytų žmogiškųjų išteklių plėtros uždavinių įgyvendinimo, intervencijų logiką.
Tinkamumas/suderinamumas
9.1.1. Kaip keitėsi Lietuvos socialinė – ekonominė situacija ir makroekonominiai / konteksto rodikliai
žmogiškųjų išteklių plėtros srityje? Palyginti šių rodiklių dinamiką Lietuvoje, ES valstybėse ir Baltijos jūros
regiono šalyse.
9.1.2. Kokie yra ES reglamentų ir nacionalinių strateginių dokumentų reikalavimai 2007–2013 m.
laikotarpiu dėl žmogiškųjų išteklių plėtros? Kokie buvo pokyčiai strateginiuose dokumentuose? Kokį
poveikį jie turėjo intervencijų paskirstymui?
9.1.5. Ar pasirinktos tinkamos tiesioginės ir netiesioginės priemonės ir jų įgyvendinimo būdai produktyvių
žmogiškųjų išteklių plėtrai įgyvendinti? Išnagrinėti intervencijų tęstinį tinkamumą veiksmų programų
įgyvendinimo laikotarpiu.
9.1.8. Išnagrinėti intervencijų, prisidedančių prie Strategijoje numatytų žmogiškųjų išteklių plėtros
uždavinių įgyvendinimo, tarpusavio suderinamumą keičiantis socialinėms ekonominėms sąlygoms ir teisės
aktams.
Rezultatyvumas
9.2.1. Koks Veiksmų programose numatytų rodiklių (produkto ir rezultato), susijusių su Strategijoje
numatytų žmogiškųjų išteklių plėtros uždavinių įgyvendinimu, pasiekimas (rezultatyvumas)?
Poveikis
9.2.2. Ar pasiekti Strategijoje numatytos žmogiškųjų išteklių plėtros ir šios prioritetinės krypties veiksmų
programose planuoti tikslai ir uždaviniai?
9.2.3. Kokį poveikį Strategijoje ir veiksmų programose numatytų strateginio konteksto rodiklių pasiekimui
182

Atsakymai į horizontaliuosius vertinimo klausimus pateikti galutinės ataskaitos dėstomojoje dalyje arba inkorporuoti į išvadų
pagal kitus vertinimo klausimus dalis.
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turėjo veiksmų programų intervencijos, prisidedančios prie Strategijoje numatytų žmogiškųjų išteklių
plėtros?
9.2.5. Ar veiksmų programų rezultatai ir poveikis atitinka tikslinių grupių poreikius ir interesus?
Pakankamumas
9.1.6. Išnagrinėti intervencijų, prisidedančių prie Strategijoje numatytų žmogiškųjų išteklių plėtros
uždavinių įgyvendinimo, pakankamumą: nustatyti šių intervencijų mąstą ir struktūrą (lėšų sumą iš viso;
pagal Strategijoje keliamus uždavinius; pagal priemones ir pagal jas įgyvendinamų projektų skaičių,
pareiškėjo tipą, projekto dydį)
Tvarumas
9.2.7. Išnagrinėti rezultatų ir poveikio tvarumą.
Makroekonominiai rodikliai
Esama situacija
Išvada 1: Nuo 2006 metų, kai buvo ruošiamasi įžengti į 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo
fazę, Lietuvos makroekonominėje situacijoje buvo stebimi ženklūs pokyčiai. Nepaisant ženklaus Lietuvos
ekonomikos kritimo 2009 metų krizės metu, 2013 metais 1 Lietuvos gyventojui tekęs realus183 BVP buvo
24 proc. didesnis nei 2006 metais. Vis dėlto, Lietuva pagal šį rodiklį vis dar ženkliai atsilieka tiek nuo ES,
tiek nuo Baltijos jūros regiono vidurkio. Lyginant su ES ir Baltijos jūros regionu, Lietuvos ekonomika 2007–
2013 m. laikotarpiu patyrė gerokai didesnius pokyčius, įskaitant gilesnę recesiją, lėmusią itin ženklų
užimtųjų skaičiaus sumažėjimą ir nedarbo lygio padidėjimą kartu su tuo susijusiais socialiniais iššūkiais.
Poveikis
Išvada 1: 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų investicijos į žmogiškųjų išteklių plėtrą sukūrė tiek
trumpalaikį, tiek ilgalaikį poveikį Lietuvos ekonomikai, kurį galima pademonstruoti pasitelkus atskirus
makroekonominius rodiklius. Pavyzdžiui, investicijos į žmogiškųjų išteklių plėtrą prisidėjo prie ekonomikos
sektorių kuriamos pridėtinės vertės augimo. Investicijų sukeltas trumpalaikis paklausos pusės poveikis
buvo didžiausias statybos ir rinkos paslaugų sektoriams, kurių bendroji pridėtinė vertė veiksmų programų
įgyvendinimo laikotarpiu ženkliai išaugo. Pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui išlieka kuklesnis,
tačiau ilgalaikis pasiūlos pusės teigiamas poveikis šalies ekonomikoje kuriamos produkcijos apimtims.
Išvada 2: Aukštą ES struktūrinių fondų investicijų teikiamą grąžą atspindi ilgalaikis poveikis BVP lygiui, kuris
didėjo augant metinėms veiksmų programų injekcijoms. 2009 metais BVP lygis buvo 0,365 proc., o 2012
metais – 1,46 proc. didesnis nei būtų buvęs neįgyvendinus intervencijų. Prognozuojama, kad dėl
padidėjusio fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTEP bazės lygio investicijų poveikis BVP išliks ir
pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui. Dėl žmogiškųjų išteklių plėtros priemonių projektų poveikio
iki 2020 metų sukurtas papildomas BVP 2,17 karto viršys šių projektų išlaidas, todėl intervencijos ilguoju
laikotarpiu teiks realią naudą verslui ir visuomenei.
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T. y. BVP palyginamosiomis kainomis, eliminavus infliaciją.
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Tvarumas
Išvada 1: Žvelgiant iš ekonominės pusės, tvarumas sietinas su ilgalaikiais projektų rezultatais, sudarančiais
prielaidas padidinti verslo subjektų našumą ir gamybos apimtis ilguoju laikotarpiu. HERLITmodelio
terminais tai reikštų, kad viešosios fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir MTEP bazės lygio
pagerinimas ilguoju laikotarpiu turėtų teikti realią naudą visuomenei ir verslui. Toks tvarumas yra
užtikrinamas, kai su veiksmų programų įgyvendinimo pabaiga pasibaigus paklausos pusės (Keinsistiniam /
einamajam) poveikiui ekonomikoje išlieka ilgalaikis pasiūlos pusės poveikis. Modeliavimo rezultatai rodo
aukštą investicijų teikiamos grąžos tvarumą ir remiasi įžvalgomis, kad sukurti projektų rezultatai išliks
naudingi įprastą, tarptautinę praktiką atitinkantį laikotarpį, nors naudingumas vis labiau mažės.
Švietimo sritis
Tinkamumas/suderinamumas
Išvada 1: Bendrojo ugdymo švietimo srities pokyčiai analizuojamu laikotarpiu buvo teigiami. Ankstyvasis
pasitraukimas iš švietimo sistemos mažėjo, o jaunimo švietimo pasiekimų lygis augo. Lietuva šiose srityse
visu laikotarpiu viršijo tiek ES, tiek BJR šalių vidurkį, pavyko pasiekti ŽIP VP iškeltus tikslus. Tačiau
konteksto rodiklio, atspindinčio suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą lygį, kaita nebuvo palanki. Lyginant
su investicinio laikotarpio pradžia, rodiklio pokytis - minimalus. Tiek nuo ŽIP VP iškelto tikslo, tiek nuo ES ir
BJR vidurkio Lietuva šioje srityje atsiliko beveik du kartus.
Išvada 2: Priemonės, skirtos šių rodiklių gerinimui buvo suplanuotos tinkamai tiek ES ir nacionalinių
strateginių dokumentų, tiek socialinių – ekonominių pokyčių kontekste. Šios priemonės neprarado savo
aktualumo visu analizuojamu laikotarpiu. Vis dėlto, planuojant priemones per mažai atsižvelgta į apskričių
skirtumus, ankstesnių laikotarpių pamokas (pvz.: toliau investuota į aukštesnės kvalifikacijos darbuotojus,
nors toks sprendimas jau buvo įvertintas kaip turintis neigiamas pasekmes), dalis priemonių (pvz.:
tiesioginiai mokymai) nebuvo tinkamos mokymosi visą gyvenimą rodiklio kaitai užtikrinti.
Rezultatyvumas
Išvada 1: Šiuo metu pasiekti du trečdaliai visų numatytų švietimo srities priemonių produkto ir rezultato
rodiklių. Trečdalio produkto ir rezultato rodiklių dar siekiama. Taip pat 11 proc. rezultato rodiklių reikšmė
kol kas nebuvo įvertinta. Dalis projektų dar nėra baigti įgyvendinti. Remiantis atliktos analizės rezultatais,
tikėtina, kad baigus įgyvendinti visas priemonėse suplanuotas veiklas, bendras produkto ir rezultato
rodiklių pasiekimo laipsnis sieks arba bus labai artimas 100 procentų. Dalis produkto ir rezultato rodiklių
jau dabar viršija suplanuotus rezultatus, kai kurie jų – net 6 kartus. Tai rodo, kad dalies produkto ir
rezultato rodiklių reikšmės pasirinktos nepakankamai ambicingai.
Poveikis
Išvada 1: Konteksto rodiklio „Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos“ analizė parodė, kad ŽIP VP
iškelti tikslai buvo pasiekti ir viršyti. Pasiekti rezultatai ir sukurtas poveikis įvertinti kaip atitinkantys
tikslinių grupių poreikius ir interesus. Kiekybinį ŽIP VP intervencijų indėlį į poveikį rodiklio kaitai įvertinti
sunku viena vertus dėl neambicingai parinktos konteksto rodiklio reikšmės, kita vertus, dėl egzistuojančio
laiko lago poveikio atsispindėjimui statistiniuose duomenyse. Tačiau atlikus atskirų priemonės
„Alternatyvusis ugdymas švietimo sistemoje“ paramos gavėjų atvejo studijas matoma, kad kokybinis –
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individo lygmens poveikis buvo teigiamas ir didelio masto. Tai leidžia teigti, kad priemonės buvo
suplanuotos ir įgyvendintos tinkamai rodiklio gerėjimui užtikrinti, todėl galima tikėtis, kad po kelerių metų
tai atsispindės ir statistiniuose duomenyse. Tačiau taip pat reikia pastebėti, kad planuojant priemones,
atsižvelgta tik į šalies vidurkio gerinimą, nepakankamai užtikrinant tinkamą lėšų geografinį pasiskirstymą.
Rodiklio analizė pagal apskritis rodo, kad mažesnių apskričių (išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
apskritis) grupėje, rodiklio reikšmė gerokai mažesnė ir net nesiekia šalies vidurkio.
Išvada 2: Konteksto rodiklio „Jaunimo švietimo pasiekimų lygis“ analizė parodė, kad ŽIP VP iškelti tikslai
buvo pasiekti. Pasiekti rezultatai ir sukurtas poveikis įvertinti kaip atitinkantys tikslinių grupių poreikius ir
interesus. Kiekybinį ŽIP VP intervencijų indėlį į poveikį rodiklio kaitai įvertinti sunku dėl egzistuojančio laiko
lago poveikio atsispindėjimui statistiniuose duomenyse. Kadangi rodikliai „Ankstyvasis pasitraukimas iš
švietimo sistemos“ ir „Jaunimo švietimo pasiekimų lygis“ glaudžiai susiję, įvertinus tai, kad pirmojo rodiklio
gerėjimui intervencijos buvo parinktos tinkamai, tikėtina, kad jos prisidėjo ir prie rodiklio „Jaunimo
švietimo pasiekimų lygis“ gerėjimo bei turėtų atsispindėti statistiniuose duomenyse po keleto metų.
Išvada 3: Konteksto rodiklio „Mokymasis visą gyvenimą“ analizė parodė, kad ŽIP VP iškelti tikslai nebuvo
pasiekti. Nors pasiekti rezultatai ir sukurtas poveikis atitiko tikslinių grupių interesus, tačiau tiesioginio
poveikio priemonėmis (apmokant 324 tūkstančius darbingo amžiaus asmenų) nepavyko sukurti tęstinio
mokymosi kultūros, taigi poveikio konteksto rodiklio kaitai mastas nebuvo didelis. Planuojant investicijas
taip pat neatsižvelgta į skirtumus tarp skirtingo dydžio apskričių, taip pat neinvestuota į specifines, įprastai
mažiau besimokančias.
Pakankamumas
Išvada 1: Absoliučios daugumos rodiklių (tiek produkto, tiek rezultato) atveju paramos sutartyse įtvirtintos
reikšmės yra didesnės ar bent jau ne mažesnės už veiksmų programų prieduose pateiktas planines
reikšmes. Vadinasi, numatytas finansavimas yra pakankamas veiksmų programų prieduose nustatytiems
rezultatams pasiekti.
Išvada 2: Konteksto rodiklio „Mokymosi visą gyvenimą lygis“ atveju, finansiniai ir kiti ištekliai buvo
nepakankami tiesioginių intervencinių priemonių būdu (mokymais darbingo amžiaus žmonėms) pasiekti
užsibrėžtus tikslus. Tam reikėjo priemonių, siekiančių paskatinti tiek pačių darbingo amžiaus asmenų norą
ir gebėjimą nuolat mokytis, tiek darbdavių norą investuoti į darbuotojų mokymąsi ir jį skatinti aktyviomis ir
pasyviomis priemonėmis. Tokio tipo priemonių šiuo investiciniu periodu buvo įgyvendinta nepakankamai.
Nepakankamas buvo ir geografinis investicijų pasiskirstymas, kuris nepadėjo sumažinti mokymosi visą
gyvenimą lygio skirtumų tarp skirtingų šalies apskričių.
Išvada 3: Konteksto rodiklio „Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos“ atveju šalies mastu rodiklio
pasiekimui finansiniai ir kiti ištekliai buvo pakankamai mikro lygmens – kokybiniams pokyčiams pasiekti.
Tačiau nepakankamas jų geografinis paskirstymas. Taip pat priemonių planavimo metu skirtas
nepakankamas dėmesys svarbiam rodiklių skirtumo pagal lytis aspektui.
Išvada 4: Konteksto rodiklio „Jaunimo švietimo pasiekimų lygis“ atveju, vertinama, kad finansinių ir kitų
išteklių pakankamumas ankstyvajam pasitraukimui iš švietimo sistemos sumažinti, sudarė prielaidas ir
jaunimo švietimo pasiekimų lygio didinimui.
Tvarumas
Išvada 1: Poveikis konteksto rodikliams. Dalis poveikio konteksto rodikliams (pvz.: investicijos į
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infrastruktūrą, pedagogų kvalifikacijos kėlimą) bus tvari vidutiniu laikotarpiu – 3 – 5 metus, kol reikės iš
naujo investuoti į infrastruktūrą, pedagogų gebėjimus. Priemonių, tiesiogiai nukreiptų į inovatyvių metodų
diegimą, darbą su atskirais riziką patiriančiais vaikais tvarumas bus itin trumpalaikis. Į šio tipo veiklas
investuoti reikia nuolat, nes pagrindinė paramos gavėjų grupė yra kasmet atsinaujinanti.
Išvada 2: Asmeninio lygmens poveikis. Trumpiausias asmeninis poveikis tikėtinas darbingo amžiaus
žmonėms. Neturint įpročio nuolat investuoti į savo gebėjimų ir kvalifikacijos tobulinimą, projekto metu
įgyti įgūdžiai, tikėtina, nuvertės per vidutinį laikotarpį – 3 – 5 metus. Jaunesnėms amžiaus grupėms mokiniams ir studentams sukurtas poveikis išliks ilguoju laikotarpiu (6 ir daugiau metų).
MTEPI sritis
Tinkamumas/suderinamumas
Išvada 1: Kontekstinių pokyčių MTEPI srityje apžvalga rodo bendrą situacijos gerėjimą. Gausėja ir
atsinaujina MTEPI veiklas vykdantys žmogiškieji ištekliai, auga MTEPI veiklų finansavimas, didėja kuriamų
žinių apimtis. Vis dėlto, statistiniai duomenys rodo, kad tam tikrose srityse ženkliai atsiliekama nuo
užsibrėžtų tikslų bei ES ir Baltijos jūros regiono vidutinių reikšmių. Statistiniai duomenys atspindi ypač
silpną verslo įsitraukimą į MTEPI veiklas. Jeigu atsilikimą nuo ES vidurkio pagal tyrėjų skaičių versle pavyko
sumažinti iki mažiau nei 3 kartų, tai atsilikimas pagal verslo išlaidas MTEP (proc. nuo BVP) vis dar viršija 5
kartus. Vykdydamas ribotų apimčių eksperimentinės plėtros veiklas (moksliniai tyrimai, atsižvelgiant į
Lietuvos verslo dydį ir pasiektą brandos lygį, yra mažiau aktualūs) Lietuvos verslas sukuria nepakankamai
naujų produktų, kuriais galėtų būti grindžiamas Lietuvos verslo konkurencinis pranašumas ir augimas.
Išvada 2: Vertinant strateginiu lygmeniu, analizuojamos investicijos pasižymi aukštu tinkamumu, kadangi
prisideda prie visų MTEPI srities žmogiškųjų išteklių plėtros dedamųjų stiprinimo. Aukštas strateginis
tinkamumas išliko ir pasaulinės krizės kontekste – veiksmų programų investicijos padėjo stabilizuoti verslo
vykdomų MTEPI veiklų apimtis, todėl Lietuvos verslas į ekonomikos atsigavimo fazę įžengė nepraradęs
turėto ir taip ne itin didelio MTEPI potencialo.
Išvada 3: Nepaisant aukšto strateginio tinkamumo, įgyvendinimo lygmenyje susiduriama su nemažomis
tinkamumą ribojančiomis problemomis. Koordinavimo trūkumai ribojo investicijų papildomumą bei
nepriimtinai didelę MTEP infrastruktūros fragmentaciją (išskaidant MTEP infrastruktūrą tarp įvairių
institucijų ir subjektų), dėl kurios nėra sukuriama sinergija tarp atskirų (pvz., tematiškai susijusių)
infrastruktūros elementų, nefunkcionuoja vientisas MTEP ir inovacijų paslaugų tinklas. Nėra užtikrintas
sukurtos viešosios infrastruktūros išteklių panaudojimas verslo poreikiams tenkinti, įskaitant
infrastruktūros apskaitos ir informacijos trūkumą. Be to, pati MTEP samprata yra pernelyg akademizuota,
operuojama „mokslinių tyrimų verslui“ sąvoka, neįsigilinant, kad verslui aktualios MTEP veiklos daugiausia
apsiriboja eksperimentine plėtra (moksliniai tyrimai, atsižvelgiant į Lietuvos verslo dydį ir pasiektą brandos
lygį, yra mažiau aktualūs). Tokiu būdu verslas yra verčiamas į finansuojamus projektus dirbtinai įtraukti
mokslinių tyrimų komponentą arba vykdyti mažesnės apimties eksperimentinės plėtros veiklas neprašant
paramos. Teikiant finansavimą verslo MTEP veikloms pernelyg yra orientuojamasi į administravimo
procesą ir griežtą reglamentavimą.
Rezultatyvumas
Išvada 1: Nors vertinimo metu kai kurios priemonės pasižymėjo žemu faktiniu planuotų produkto ir
rezultato rodiklių reikšmių pasiekimu, tačiau tą lėmė numatytas rodiklių reikšmių pasiekimo momentas –
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pasiekimo fiksavimas pabaigus projektą, sukūrus infrastruktūrą ar net praėjus tam tikram laikui po
projekto pabaigos. Absoliučios daugumos rodiklių (tiek produkto, tiek rezultato) atveju paramos sutartyse
įtvirtintos reikšmės yra didesnės ar bent jau ne mažesnės už veiksmų programų prieduose pateiktas
planuotas reikšmes, todėl tai sukuria prielaidas gana optimistiškai vertinti bendrą investicijų į žmogiškųjų
išteklių plėtrą MTEPI srityje rezultatyvumą, su tam tikra išlyga dėl priemonės VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas
LT“, kurios projektų vykdytojų įsipareigojimai dėl mokslo tyrimų įstaigose ir (ar) aukštosiose mokyklose
užsakytų MTTP darbų ženkliai atsilieka nuo planuotų apimčių – tai dar vienas menko verslo ir mokslo
bendradarbiavimo (arba tokio bendradarbiavimo neįforminimo instituciniu lygmeniu) požymis.
Poveikis
Išvada 1: Analizuojamos veiksmų programų intervencijos pasiektoms MTEPI srities konteksto rodiklių
reikšmėms turi apčiuopiamą poveikį. Veiksmų programų investicijos pasižymi pakankama investicijų
objekto įvairove, todėl rezultatai ir poveikis atitinka pakankamai plačių tikslinių grupių poreikius ir
interesus. Vis dėlto, įgyvendinimo lygmenyje išlieka koordinavimo, o taip pat mokslo ir verslo
bendradarbiavimo problemų, dėl kurių Lietuvos bendrų išlaidų MTEP lygis ir eksperimentinės plėtros būdu
kuriamų naujų produktų apimtys išlieka itin žemi ir nustelbia anksčiau paminėtus teigiamus veiksmų
programų investicijų poveikio aspektus.
Išvada 2: Nors visą bendrų išlaidų MTEP prieaugį galima būtų priskirti veiksmų programų investicijoms, tai
nėra pakankamas poveikis, kadangi išlaidų MTEP augimą kol kas didele dalimi lėmė pats ES struktūrinės
paramos įsisavinimas, o veiksmų programų investicijos ženklesnių papildomų investicijų į MTEP kol kas
taip ir nepaskatino. Tuo tarpu planinė šio konteksto rodiklio reikšmė (nuo kurios atsiliekama daugiau nei
du kartus) galėtų būti pasiekta tik tokiu atveju, jeigu veiksmų programos investicijos sukeltų galingą
stimulą papildomoms verslo išlaidoms MTEP (o konkrečiau – eksperimentinei plėtrai). Kodėl šis stimulas
kol kas nėra pasireiškęs, lemia eilė seniai žinomų priežasčių, susijusių tiek su menku verslo matomu
poreikiu konkurencinį pranašumą ir augimą grįsti MTEPI veiklų (o konkrečiau – eksperimentinės plėtros)
rezultatais, tiek menku mokslo ir verslo bendradarbiavimu, nepakankamu tarpinstituciniu investicijų
koordinavimu ir tematiniu koncentravimu (ir to nulementa infrastruktūros fragmentacija bei sinergijos
efekto nebuvimu).
Išvada 3: Menką verslo matomą poreikį konkurencinį pranašumą ir augimą grįsti eksperimentinės plėtros
rezultatais lemia tiek pasiekta per žema Lietuvos ekonomikos plėtros fazė (investicinė), tiek ribota Lietuvos
verslo prieiga prie pasaulinių rinkų. Gebėjimas parduoti tarptautiniu mastu iš pradžių bent jau tarpinio
vartojimo prekes laikytinas kaip ex ante sąlyga Lietuvos verslo eksperimentinės plėtros veiklų vykdymui.
Pakankamumas
Išvada 1: Nors vertinimo metu kai kurios priemonės pasižymėjo žemu faktiniu planuotų produkto ir
rezultato rodiklių reikšmių pasiekimu, tačiau tą lėmė numatytas rodiklių reikšmių pasiekimo momentas –
pasiekimo fiksavimas pabaigus projektą, sukūrus infrastruktūrą ar net praėjus tam tikram laikui po
projekto pabaigos. Atsižvelgiant į projektų vykdytojų numatomas pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmes,
skirtas finansavimas vertintinas kaip pakankamas veiksmų programų prieduose nustatytoms stebėsenos
rodiklių reikšmėms, kurios tam tikrais atvejais laikytinos kukliomis, pasiekti.
Išvada 2: MTEPI srities konteksto rodiklių požiūriu, pasiektos arba beveik pasiektos tyrėjų skaičių
atspindinčių konteksto rodiklių planuotos reikšmės, taip pat atsižvelgiant į projektų vykdytojų nurodytą jau
įdarbintų ir dar numatomų įdarbinti tyrėjų skaičių, leidžia teigti, kad veiksmų programų finansavimas buvo
123

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRAI VERTINIMAS. GALUTINĖ ATASKAITA

pakankamas.
Išvada 3: Finansavimo apimtys nėra vienintelis veiksnys, įtakojantis bendrų išlaidų MTEP ir Europos
patentų biurui pateiktų paraiškų lygio planuotų reikšmių pasiekimą, kadangi tokiam pasiekimui yra būtinas
ženklaus stimulo verslo vykdomoms MTEPI veikloms suteikimas, ko negarantuoja vien finansai.
Tokio stimulo nepasireiškimo priežasčių analizė rodo, kad nepakankamomis laikytinos investicijos į
„minkštąsias“ veiklas, padedančias vystyti vadybines kompetencijas, formuoti bendradarbiavimo kultūrą,
taip pat padedančias Lietuvos subjektams gauti ES programų paramą (kuri ne tik būtų papildomas MTEPI
veiklų finansavimo šaltinis, bet ir suteiktų vertingos patirties ir įgūdžių). Kartu būtina spręsti kitas, ne
finansines, pakankamumo problemas – nepakankamo tarpinstitucinio koordinavimo ir tematinio
koncentravimo, sukurtos infrastruktūros nepakankamos apskaitos bei nepakankamo prieinamumo verslui,
nepakankamų viešojo sektoriaus tyrėjams sudarytų paskatų bendradarbiauti su verslu, nepakankamos
orientacijos į verslui aktualiausią eksperimentinės plėtros veiklą.
Tvarumas
Išvada 1: Atlikta analizė atskleidė, kad kyla rizika dėl pasiektos bendrų išlaidų MTEP rodiklio reikšmės
tvarumo, kadangi bendrų išlaidų MTEP augimą didele dalimi lėmė pats ES struktūrinės paramos
įsisavinimas, o ne verslui suteiktas stimulas vykdyti MTEP (o konkrečiau – eksperimentinės plėtros) veiklas.
Todėl, jeigu šios investicijos taip ir nesukurtų papildomo stimulo verslo MTEPI veikloms, sumažėjus
nacionalinio biudžeto ir / ar ES struktūrinių fondų investicijoms į MTEP sritį iškiltų poveikio tvarumo
problema. Nors sukurta viešoji ir privati MTEPI infrastruktūra, pagerinti žmogiškųjų išteklių įgūdžiai ir
kompetencijos (įskaitant vadybinį aspektą) sudaro prielaidas sukurti papildomą verslo poreikį vykdyti
MTEPI veiklas, tačiau būtina imtis reikiamų priemonių (tiek finansinių, tiek nefinansinių) šiam potencialui
išnaudoti.
Darbo rinkos sritis
Tinkamumas/suderinamumas
Išvada 1: 2007-2013 m. situacija darbo rinkoje reikšmingai keitėsi dėl besikeičiančių socialinių-ekonominių
aplinkybių. Pasirinktos investicijų kryptys į žmogiškųjų išteklių plėtrą darbo rinkos srityje buvo tinkamos,
tačiau pasikeitusios socialinės-ekonominės aplinkybės ir susiklosčiusi situacija darbo rinkoje koregavo
suplanuotų investicijų aktualumą. Į socialinės-ekonominės aplinkos pokyčius buvo reaguojama
perskirstant lėšas tarp atskirų priemonių ir daugiausiai lėšų nukreipiant kovai su nedarbu finansuojant
ADRP priemones. Tai buvo tinkama reakcija į darbo rinkos poreikių pokyčius ir padėjo sukurti greitą, tačiau
trumpalaikį poveikį, kadangi daugiausia buvo remiamas laikinas užimtumas.
Išvada 2: ES strateginę darbotvarkę koregavo besikeičianti ekonominė situacija ir prasidėjusi pasaulinė
finansų krizė, tačiau ji nesukūrė pagrindo naujiems tikslams ir tik dar labiau sustiprino poreikį kurti daugiau
ir kokybiškų darbo vietų, didinti įsidarbinimo galimybes ir skatinti integraciją į darbo rinką. Analizuojamu
laikotarpiu Lietuvos strateginiuose dokumentuose, susijusiuose su žmogiškųjų išteklių plėtra darbo rinkos
srityje, reikšmingų pokyčių nebuvo. Investicijos strateginės darbotvarkės pokyčių kontekste išliko aktualios
ir tinkamos per visą laikotarpį.
Rezultatyvumas
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Išvada 1: Pusė stebėsenos - produkto ir rezultato - rodiklių, numatytų žmogiškųjų išteklių plėtros darbo
rinkos srityje priemonėse, yra pasiekti, o devynių iš vienuolikos priemonių darbo rinkos srityje atveju
pasiektos ne mažesnės kaip du trečdaliai rodiklių reikšmės. Trijų priemonių rezultatyvumas yra santykinai
žemas, nes dauguma pagal priemones įgyvendinamų projektų dar nebaigti. Lyginant pasiektus rezultatus
su deklaruotinų lėšų ir priemonei suplanuoto skirti finansavimo santykiu, galima tvirtinti, kad suplanuoti
rezultatai bus pasiekti visa apimtimi, todėl bendras priemonių rezultatyvumas vertinimas palankiai.
Poveikis
Išvada 1: Darbo rinkos srityje 2015 m. bus pasiektos suplanuotos 4 iš 11 konteksto rodiklių reikšmės.
Situacija darbo rinkoje tiesiogiai priklauso nuo socialinių-ekonominių sąlygų, todėl suplanuotų konteksto
rodiklių reikšmių nepasiekimą labiausiai nulėmė kilęs ekonomikos nuosmukis bei dėl to reikšmingai
pasikeitusi situacija darbo rinkoje.
Išvada 2: Investicijos į žmogiškuosius išteklius darbo rinkos srityje sukūrė teigiamą poveikį darbo rinkos
srities konteksto rodikliams, tačiau nesudarė esminio postūmio jų pasiekimui. Dėl investicijų nežymiai
paaugo darbo našumas, kuris atsispindi padidėjusiame darbo užmokestyje, o teigiamas poveikis užimtumo
lygiui sušvelnino įtemptą situaciją darbo rinkoje ekonomikos nuosmukio metu. Nors investicijos nesukūrė
reikšmingo poveikio neįgaliųjų užimtumui, tačiau ekonomikos nuosmukio metu neįgaliesiems kilo didesnė
grėsmė būti išstumtiems iš darbo rinkos, jų galimybės įsidarbinti dar labiau sumažėjo, todėl investicijos
padėjo išlaikyti neįgaliųjų užimtumą tame pačiame lygyje. Beveik pusė investicijų teko kovai su nedarbu
finansuojant ADRP priemones ir turėjo tiesioginį plataus masto poveikį suteikiant naujas galimybes
bedarbiams.
Išvada 3: Faktiškai investicijos daugiausia buvo skirtos nedarbo problematikai spręsti ekonomikos
nuosmukio metu ir buvo nukreiptos į greitą poveikį sukuriančias kovos su nedarbu priemones.
Investicijomis buvo remiamas laikinas užimtumas – tai padėjo sušvelninti padėtį darbo rinkoje ir visiškai
atitiko momentinius darbo rinkos poreikius, t. y. mažinti nedarbo lygį.
Pakankamumas
Išvada 1: Nors pusė stebėsenos – produkto ir rezultato - rodiklių nėra pasiekta, tačiau devynių iš
vienuolikos priemonių atveju deklaruotinų lėšų suma nesiekia 100 proc. suplanuotų įgyvendinti investicijų
apimties, todėl palyginus pasiektų stebėsenos rodiklių dalį su deklaruotinų ir planuotų skirti lėšų santykiu
galima tvirtinti, kad likusių lėšų dalis bus pakankama pasiekti trūkstamas rodiklių reikšmes.
Išvada 2: Dauguma darbo rinkos srities konteksto rodiklių tiesiogiai priklauso nuo bendros šalies
ekonominės situacijos bei svyravimų ir intervencijomis jiems įtaką galima daryti santykinai ribotai.
Suplanuotų darbo rinkos srities konteksto rodiklių tokių, kaip užimtumo lygis, naujos galimybės suteikimas
bedarbiams, reikšmių 2015 m. nebus pasiektos, tačiau jų nepasiekimą pirmiausia lemia kilusi ekonomikos
recesija, o ne per mažos investicijų apimtys. Rodiklis, nusakantis dirbančių neįgaliųjų dalį, taip pat bus
nepasiektas, tačiau šiuo atveju nepasiekimą daugiausia lemia bendri sistemos struktūriniai trūkumai,
nepakankamai efektyvus profesinės reabilitacijos procesas.
Tvarumas
Išvada 1: Investicijų sukurtas teigiamas poveikis žmogiškųjų išteklių plėtrai darbo rinkos srityje užimtumui, darbo našumui, darbo užmokesčiui - pasibaigus investicijų įgyvendinimui, mažėja, tačiau išlieka
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ilguoju laikotarpiu, o 2014-2020 m. periodo intervencijos sukurs naują poveikį.
Išvada 2: Pusė investicijų į žmogiškuosius išteklius darbo rinkos srityje buvo nukreipta ekonomikos
nuosmukio sukeltoms nedarbo problemoms spręsti įgyvendinant ADRP priemones. Tai padėjo sukurti
greitą, tačiau trumpalaikį poveikį. Investicijos buvo skirtos laikinam užimtumui remti, o ilgalaikiai darbo
rinkos poreikiai nebuvo analizuojami ir vertinami, todėl tai lėmė investicijų poveikio trumpalaikiškumą. Tai
buvo tinkama reakcija į darbo rinkos problemas ekonomikos nuosmukio metu, tačiau pasibaigus investicijų
įgyvendinimui, kartu pasibaigia ir jų poveikis.
Viešojo sektoriaus sritis
Tinkamumas/suderinamumas
Išvada 1: Visų žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje srities konteksto rodiklių reikšmės per
2007–2013 m. laikotarpį daugiau ar mažiau padidėjo, tačiau nepasiekė nei ES šalių narių, nei Baltijos jūros
regiono valstybių vidurkio. Analizuojamu laikotarpiu pavyko pasiekti dviejų iš trijų konteksto rodiklių
planuotas reikšmes, nustatytas ŽIP VP.
Išvada 2: Visų žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje srities priemonių intervencijos atitiko 2007–
2013 m. nacionalinių strateginių dokumentų nuostatas. Analizuojamu laikotarpiu užfiksuoti tik nežymūs
aktualių nacionalinių strateginių dokumentų pokyčiai, neturėję reikšmingo poveikio vykdomoms
intervencijoms. Šios srities intervencijos vertintinos kaip tinkamos nacionalinės strateginės darbotvarkės
kontekste visu 2007–2013 m. laikotarpiu.
Išvada 3: 2008 m. ekonominė krizė paskatino sumažinti viešajam sektoriui skiriamas nacionalinio biudžeto
lėšas ir, savo ruožtu, padidino ES struktūrinės paramos lėšų svarbą žmogiškųjų išteklių plėtrai šalies
viešajame sektoriuje. 2007–2013 m. laikotarpiu įvykę socialiniai-ekonominiai pokyčiai tik nežymiai paveikė
šios srities intervencijas, todėl pastarųjų tinkamumas buvo tęstinis.
Rezultatyvumas
Išvada 1: Absoliučios daugumos žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje srities priemonių atveju
planuotos produkto rodiklių reikšmės buvo pasiektos ar viršytos. Kitų priemonių atveju mažesnis produkto
rodiklių pasiekimo mastas iš esmės sietinas su ribotu šių priemonių projektų baigtumu. Daugumos
analizuojamų priemonių užsibrėžtos pasiekti produkto rodiklių reikšmės buvo nepakankamai ambicingos.
Bendras priemonių rezultatyvumas siekiant produkto rodiklių yra aukštas.
Išvada 2: Kiek mažiau nei pusės žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje srities priemonių atveju
rezultato rodiklių reikšmės vertinimo metu dar nebuvo nustatytos. Absoliučios daugumos analizuojamų
priemonių, kurių rezultato rodiklių reikšmės buvo įvertintos, atveju numatytos rezultato rodiklių reikšmės
buvo pasiektos, viršytos arba beveik pasiektos. Kol kas bendras priemonių rezultatyvumas siekiant
rezultato rodiklių yra aukštas.
Poveikis
Išvada 1: ŽIP VP nustatyta planuota gyventojų pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis ir
įstaigomis rodiklio reikšmė 2007–2013 m. laikotarpiu buvo pasiekta. Žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame
sektoriuje priemonės turėjo teigiamą poveikį šio rodiklio pasiekimui. Nepaisant to, priežastinis ryšys tarp
sėkmingai kvalifikacijos tobulinimo veiklas baigusių viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus ir gyventojų
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pasitikėjimo nustatytas stebint šių kintamųjų dinamiką santykinai trumpu laikotarpiu. Siekiant patvirtinti šį
priežastingumą, būtina pakartotinai įvertinti minėtų kintamųjų sąsajas pasibaigus visiems analizuojamų
priemonių projektams.
Išvada 2: ŽIP VP nustatyta planuota valdymo efektyvumo indekso reikšmė 2007–2013 m. laikotarpiu
nebuvo pasiekta. Šis rodiklis savo turiniu tik iš dalies susijęs su žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame
sektoriuje intervencijomis, todėl pastarosios reikšmingo poveikio valdymo efektyvumo indeksui neturėjo.
ŽIP VP nustatyta planuota reguliavimo kokybės indekso reikšmė 2007–2013 m. laikotarpiu buvo pasiekta,
tačiau šis rodiklis savo turiniu mažai susijęs su žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje
intervencijomis, todėl priežastinio ryšio tarp pastarųjų ir reguliavimo kokybės indekso identifikuoti
negalima. Abu konteksto rodikliai pasirinkti nevisiškai tinkamai.
Išvada 3: Atsižvelgiant į aukštą žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje intervencijų tinkamumą
nacionalinių strateginių dokumentų ir socialinių-ekonominių pokyčių kontekste, nustatyta, kad
analizuojamų intervencijų rezultatai ir poveikis atitinka tikslinių grupių poreikius ir interesus.
Pakankamumas
Išvada 1: Didžiosios dalies žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje priemonių atveju paramos
sutartyse nurodytos planuojamos pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmės atitinka ar viršija nurodytas ŽIP VP
priede, o likusių priemonių atveju numatomas stebėsenos rodiklių pasiekimo laipsnis yra labai aukštas,
todėl šios srities priemonėms skirtas finansavimas vertintinas kaip pakankamas ŽIP VP priede nustatytiems
rezultatams pasiekti.
Išvada 2: Priežastinis ryšys tarp žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje intervencijų ir gyventojų
pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis yra netiesioginis – pasitikėjimo lygį gali
sąlygoti įvairūs veiksniai. Vien investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą viešajame sektoriuje nepakanka
siekiant nulemti reikšmingus pasitikėjimo lygio pokyčius.
Tvarumas
Išvada 1: Kadangi žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje srities intervencijų tinkamumas
nacionalinės strateginės darbotvarkės ir socialinių-ekonominių pokyčių kontekste yra aukštas, tikėtina, kad
jų metu sukurti rezultatai yra tvarūs, t. y. žmogiškasis kapitalas bus efektyviai naudojamas darbo viešajame
sektoriuje metu. Dėl analizuojamų intervencijų sukurtų rezultatų tvarumas priklauso nuo egzistuojančių
galimybių išlaikyti viešajame sektoriuje darbuotojus, užtikrinant pastariesiems jų kvalifikaciją atitinkančias
darbo vietas.
Išvada 2: Kadangi gyventojų pasitikėjimą valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, be
žmogiškųjų išteklių plėtros viešajame sektoriuje srities intervencijų, galimai lemia kiti veiksniai, nustatyti
konkrečiai intervencijų poveikį šiam konteksto rodikliui tvarumą yra sudėtinga. Nepaisant to, siekiant
užtikrinti intervencijų poveikio gyventojų pasitikėjimui tvarumą, būtina reguliariai vykdyti visuomenės
reikalavimus viešojo sektoriaus darbo kokybei konkrečiu laikotarpiu atitinkančias žmogiškojo kapitalo
kaupimo viešajame sektoriuje veiklas.
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Rekomendacijos

Nr.

Problema ar rizika

Rekomendacija

Už
įgyvendinimą /
priežiūrą
atsakinga
institucija

1

2

3

4

5

Modeliavimo rezultatai rodo, kad
net
ir
žemu
efektyvumu
pasižymintis lėšų įsisavinimas dėl
padidėjusių užsakymų verslui
sukuria pakankamą einamąjį
paklausos
pusės
poveikį
ekonomikai. Tačiau prastai verslo
poreikius atitinkantys projektų
rezultatai ribotai prisideda prie
verslo subjektų našumo ir
gamybos
apimčių
didinimo.
Todėl,
pasibaigus
veiksmų
programų
įgyvendinimui,
neefektyvių investicijų atveju
išlieka ženkliai kuklesnis pasiūlos
pusės poveikis.

Tęsti
pradėtą
iniciatyvą:
projektų
atrankai
plačiai
taikyti sąnaudų ir naudos
analizės metodą ir tokios
analizės rezultatais grįsti
sprendimų dėl finansavimo
priėmimą
(tačiau
neapkraunant šio metodo
taikymu
mažos
vertės
projektų).

LR
finansų
ministerija
(vadovaujančioji
institucija)

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

1.

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas

Visos
tarpinės
institucijos

Švietimo sritis
2.

Bendrojo
ugdymo
sritį
atspindintys
rodikliai
(„Ankstyvasis pasitraukimas iš
švietimo sistemos“ ir „Jaunimo
švietimo
pasiekimų
lygis“)
analizuojamu laikotarpiu keitėsi
teigiamai, ES SF investicijos šiai
kaitai turėjo teigiamą poveikį,
tačiau dėl natūralios ir nuolatinės
tikslinės grupės kaitos kyla rizika,
jog šis poveikis bendrajam
ugdymui nebus ilgalaikis.

Norint užtikrinti poveikio
tęstinumą būtinas tolesnis
priemonių,
skatinančių
individualų darbą su riziką per
anksti švietimo įstaigas palikti
patiriančiais
mokiniais,
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimą ir universitetinių
pedagogų rengimo programų
atnaujinimą,
švietimo
administratorių kompetencijų
tobulinimą, finansavimas.

LR Švietimo
mokslo
ministerija

ir

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

3.

Planuojant
priemones,
veikiančias kiekvieną iš trijų
nagrinėtų konteksto rodiklių
(ankstyvasis pasitraukimas iš
švietimo
sistemos,
jaunimo
švietimo pasiekimų lygis ir
mokymosi visą gyvenimą lygis),
nepakankamai
atsižvelgta
į
regioninius skirtumus.

Planuojant
investicijas
atsižvelgti
į
regioninius
netolygumus, kai didžiųjų
miestų apskrityse rodiklių
reikšmės yra gerokai didesnės
nei
mažesnių
apskričių
grupėse ir nei šalies vidurkis.

LR Švietimo
mokslo
ministerija

ir

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

4.

Analizuojamu
laikotarpiu
ankstyvasis pasitraukimas iš
švietimo sistemos mažėjo, o

Atsižvelgiant į tai, kad
minimalūs reikalavimai –
pagrindinio
ar
vidurinio

LR Švietimo
mokslo
ministerija

ir

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.
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5.

jaunimo švietimo pasiekimų lygis
augo. Lietuva šiose srityse visu
laikotarpiu viršijo tiek ES, tiek BJR
šalių vidurkį, buvo pasiektos ŽIP
VP nurodytos rodiklių reikšmės.
Nors tokie pasiekimai yra
reikšmingi, tačiau kyla rizika, kad
toliau investuojant tik į minimalių
reikalavimų
–
pagrindinio
ugdymo ir vidurinio ugdymo
baigimo pažymėjimų įgijimo –
įgyvendinimą
nepakankamai
dėmesio bus skirta kitoms
tikslinėms
grupėms
–
gabiausiems
mokiniams,
galintiems
pasiekti
aukštų
rezultatų tiek Lietuvos, tiek
tarptautiniu mastu.

ugdymo baigimo pažymėjimų
įgijimas – jau yra pasiekiami
dažniau nei ES ir BJR šalių
vidurkis,
dalį
veiklų
ir
finansavimo skirti bendrojo
ugdymo kokybės kėlimui,
aukštesnių mokinių pasiekimų
tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu
lygiu skatinimui.

Išanalizavus šiame vertinime
švietimo
sričiai
priskirtas
priemones, galima teigti, kad šiuo
investiciniu periodu įgyvendintų
veiklų tęstinumą buvo siekta
užtikrinti tik atskirų priemonių
atveju184.
Dalies
priemonių
atveju, ypač ten, kur reikalingas
nacionalinio lygmens tęstinumas,
tęstinio tvarumo užtikrinimo
mechanizmas nebuvo sukurtas.

Būtina užtikrinti tolesnį ES SF
lėšomis sukurtų produktų
palaikymą (tolesnį įdiegtų
modelių naudojimą, sukurtų
informacinių ir kitų sistemų
palaikymą, nupirktos įrangos
tinkamo
naudojimo,
atnaujinimo priežiūrą). ES SF
lėšos turėtų būti suprantamos
kaip būdas sistemų ir modelių
išbandymui,
pirminiam
įrangos
įsigijimui,
kurių
tolesnis palaikymas turi būti
užtikrinamas nacionalinėmis,
savivaldybių, paramos gavėjų
lėšomis. Taip pat turi būti
aiškiai nustatomi už sukurtų
produktų palaikymą atsakingi
asmenys,
organizacijos,
institucijos.

Lyginant
su
investicinio
laikotarpio
pradžia,
rodiklio
„Mokymosi
visą
gyvenimą
lygis“ pokytis minimalus. Tiek nuo
ŽIP VP nurodyto siekio, tiek nuo
ES ir BJR vidurkio Lietuva šioje
srityje atsiliko beveik du kartus.
Nuo kaimyninės Estijos šioje
srityje Lietuva atsilieka daugiau

Konkrečiai apibrėžti problemą
(pvz.: tam tikros kvalifikacijos
darbuotojų
trūkumas,
reemigravusių
asmenų
kvalifikacijos atnaujinimas ir
pan.), kurią Lietuvoje turėtų
spręsti
mokymosi
visą
gyvenimą lygis. Mokymosi
visą gyvenimą lygį traktuoti ne
kaip abstrakčią kategoriją,
kuriai priskiriamos bet kokios
investicijos į švietimo srities

6.

LR Švietimo
mokslo
ministerija

ir

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

LR
Finansų
ministerija
(vadovaujančioji
institucija)

LR Švietimo
mokslo
ministerija
LR
ministerija

ir

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

Ūkio

184

Pavyzdžiui, detaliau analizuotos priemonės „Alternatyvusis ugdymas švietimo sistemoje“ atveju, projektams baigiantis buvo
išleista metodinė modelių taikymo rekomendacijų literatūra, projekte dalyvavusios mokyklos per įvairius seminarus tapo gerosios
praktikos skleidėjomis tiek savo apskričių, tiek nacionaliniu lygmeniu.
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negu 2 kartus.

7.

8.

9.

Tam tikrų jautresnių socialinių
grupių atveju parama yra
nesubalansuota. Nors tinkamai
taikoma ir veiksminga tam tikrose
švietimo pakopose („Panevėžio
specialiojo
ugdymo
centro“ atvejis), tačiau perėjus į

tobulinimą,
tačiau
kaip
konkrečios
problemos
sprendimo įrankį, naudojamą
tikslingai
investuojant
į
pasirinktas grupes.
Atsižvelgiant į tyrimo metu
atskleistą problemą, kai ES SF
lėšos pasiekia daugiausia
aukštos
kvalifikacijos
specialistus, kurie mokytųsi ir
savo lėšomis, vadovaujantis
Lietuvos
profesijų
klasifikatoriumi,
prioritetą
skirti
investicijoms
į:
nekvalifikuotų
darbininkų,
įrenginių, mašinų operatorių
ir
surinkėjų,
taip
pat
kvalifikuotų darbininkų ir
amatininkų,
kvalifikuotų
prekinio žemės ūkio ir
žuvininkystės darbininkų bei
aptarnavimo
sferos
ir
prekybos
darbuotojų
mokymąsi.

LR Švietimo
mokslo
ministerija

Nesiorientuoti vien į tiesioginį
suaugusiųjų mokymą, o greta
investuoti
į
visuomenės
savivokos didinimo, mokymosi
visą gyvenimą populiarinimo,
visuomenės
informavimo
veiklas
(pvz.:
socialinės
reklamos,
skatinančios
mokytis
visą
gyvenimą,
pristatančios tokio mokymosi
naudą, atkreipiančios dėmesį į
įvairių, ne tik formalių
mokymosi formų egzistavimą,
keičiant
patį
mokymosi
supratimą,
įvairių
jau
egzistuojančių mokymosi visą
gyvenimą
galimybių
pristatymą parodant praktinį
mokymosi visą gyvenimą
naudingumo
aspektą
–
padidėjusias
pajamas,
galimybę keisti darbo vietą ir
pan.).

LR Švietimo
mokslo
ministerija

Priemonių planavimo etape
užtikrinti
tarpministerinį
suderinamumą,
ne
tik
negatyviąja
prasme,
apibrėžiant
savo
kompetencijos
sritis,
užtikrinant, kad finansuojamų

LR Švietimo
mokslo
ministerija

LR
ministerija

ir

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

Ūkio

LR
Finansų
ministerija

LR
ministerija

ir

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

Ūkio

ir

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

LR
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija
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aukštesnį švietimo lygį ar siekiant
įsitvirtinti darbo rinkoje, parama
nėra
teikiama
arba
nėra
pakankama.

priemonių
veiklos
nepersidengtų
tarpusavyje,
tačiau
ir
pozityviąja,
priemones planuojant kaip
papildančias viena kitą. Tai
ypatingai svarbu jautresnių
socialinių grupių atveju (pvz.:
neįgalieji), kurioms tam tikra
pagalba
reikalinga
visą
gyvenimą ar bent žymiai
ilgesnį gyvenimo tarpsnį, nei
kitų
socialinių
grupių
atstovams.

LR
Finansų
ministerija

Itin žemas verslo išlaidų MTEP
lygis reikalauja prioritetą teikti
verslo
vykdomų
eksperimentinės
plėtros
veiklų apimčių didinimui,
tokiu būdu kartu didinant
kuriamų naujų produktų,
kuriais gali būti grindžiamas
Lietuvos verslo konkurencinis
pranašumas
ir
augimas,
apimtis.

LR
ministerija

ūkio

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

Taip pat turi būti plėtojami
verslo gebėjimai inicijuoti,
vykdyti
ir
pritaikyti
eksperimentinės
plėtros
veiklas.

LR
ministerija

ūkio

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

Suprantant, kad kertinis MTEP
efektyvumo veiksnys yra
žmogiškieji
ištekliai,
tiesiogines
užsienio
investicijas
skatinančios
priemonės prioritetą turėtų
teikti eksperimentinės plėtros
veiklas numatantiems vykdyti
investuotojams, tokiu būdu
kartu pritraukiant aukštesnių
kompetencijų
tyrėjus
iš
užsienio, kurie galėtų perduoti
savo
žinias
vietiniams
tyrėjams.

LR
ministerija

ūkio

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

Paskatinti verslą įsijungti į
tarptautinius
tyrimus
ir
tarptautines vertės kūrimo
grandines,
tokiu
būdu
didinant
Lietuvos
verslo
tarptautiškumą ir priėjimą
prie
tarpinius
produktus
perkančių eksporto rinkų, o

LR
ministerija

ūkio

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

MTEPI sritis
10.

11.

Statistiniai duomenys atspindi
ypač silpną verslo įsitraukimą į
MTEPI veiklas – atsilikimas nuo ES
vidurkio pagal verslo išlaidas
MTEP (proc. nuo BVP) vis dar
viršija 5 kartus.
Vykdydamas ribotų apimčių
eksperimentinės plėtros veiklas
(mokslinių tyrimų komponentas
Lietuvos verslui yra mažiau
aktualus) Lietuvos verslas sukuria
nepakankamai naujų produktų,
kuriais galėtų būti grindžiamas
Lietuvos verslo konkurencinis
pranašumas ir augimas.

12.

13.

Gebėjimas parduoti tarptautiniu
mastu iš pradžių bent jau tarpinio
vartojimo prekes laikytinas kaip
ex ante sąlyga Lietuvos verslo
eksperimentinės plėtros veiklų
vykdymui.
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vėliau ir prie
vartotojų rinkų.

14.

15.

MTEP samprata yra pernelyg
akademizuota,
operuojama
„mokslinių tyrimų verslui“ sąvoka
neįsigilinant, kad verslui aktualios
MTEP
veiklos
daugiausia
apsiriboja eksperimentine plėtra
(moksliniai
tyrimai
Lietuvos
verslui yra mažiau aktualūs).
Tokiu būdu verslas yra verčiamas
į
finansuojamus
projektus
dirbtinai įtraukti mokslinių tyrimų
komponentą
arba
vykdyti
mažesnės
apimties
eksperimentinės plėtros veiklas
neprašant paramos.

16.

galutinių

Deakademizuoti
MTEP
sampratą versle, pašalinant
Frascati vadove pateikto
eksperimentinės
plėtros
sąvokos apibrėžimo vertimo
iškraipymus, kad verslui skirtų
paramos
priemonių
dokumentuose
būtų
užtikrintas
korektiškas
eksperimentinės
plėtros
sąvokos traktavimas.

LR
ministerija

Sudaryti
tarpministerinę
darbo grupę, skirtą optimaliai
institucinės atsakomybės už
eksperimentinę
plėtrą
alternatyvai nustatyti.

LR
ministerija

Numatyti
ir
organizuoti
atskirus finansinės paramos
kvietimus
eksperimentinės
plėtros veiklos finansavimui
be
mokslinių
tyrimų
komponento.

LR
ministerija

ūkio

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

ūkio

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

LR švietimo
mokslo
ministerija

LR švietimo
mokslo
ministerija

ūkio
ir

ūkio

Korektišką
eksperimentinės
plėtros
sąvokos
apibrėžimą Frascati
vadovo
vertime
pateikti iki 2016 m.
I ketv.

2016 m. II ketv.

ir

17.

Teikiant finansavimą verslo MTEP
veikloms
pernelyg
yra
orientuojamasi į administravimo
procesą
ir
griežtą
reglamentavimą.

Teikiant
finansavimą
orientuotis
ne
į
administravimo procesą ir
griežtą reglamentavimą, o į
rezultatą vertinant jį tiek ex
ante, tiek ex post, atsiribojant
nuo rezultato siekimo proceso
(rezultatui pasiekti sunaudotų
valandų skaičiaus, tyrimo
proceso dokumentavimo ir
pan.).

LR
ministerija

18.

Menko
verslo
ir
mokslo
bendradarbiavimo
viena
priežasčių yra nepakankamos
viešojo
sektoriaus
tyrėjams
sudarytos
paskatos
bendradarbiauti su verslu ir
orientuotis į verslui aktualias
MTEP veiklas.

Paskatinti mokslininkus /
tyrėjus
instituciniame
lygmenyje
vykdyti
bendradarbiavimą su verslu.

LR švietimo
mokslo
ministerija

ir

2016 m. II ketv.

Stiprinti
viešųjų
MTEPI
subjektų
vadybinius
gebėjimus, reikalingus MTEPI
veiklų rezultatų komercinimui,
taip pat atviros prieigos
infrastruktūros valdytojų ir
kitų MTEP paslaugų verslui
teikėjų vadybinius gebėjimus.

LR švietimo
mokslo
ministerija

ir

Visu 2014–2020 m.
programavimo
laikotarpiu.

2014 metų duomenimis, Lietuvai
skirtas
FP7
programos

Skatinti
Lietuvos
verslo
įmones teikti paraiškas ES

LR
ministerija

ūkio

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

19.

20.
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finansavimas sudarė 54,77 mln.
eurų, tuo tarpu daug mažesnei
Estijai atiteko 88,64 mln. eurų.
Analizuotose užsienio valstybėse,
tokiose kaip Estija ir Airija,
įgyvendinamomis priemonėmis
yra siekiama padėti įmonėms
gauti ES programų (pvz., Horizon
2020) finansavimą.

programų (pvz., Horizon 2020)
finansavimui gauti.

Mokslo, inovacijų
ir
technologijų
agentūra

Darbo rinkos sritis
LR
ministerija

ūkio

21.

Įgyvendinant
darbo
rinkos
politiką
atliekama
tik
trumpalaikių
darbo
rinkos
poreikių analizė, detalūs vidutinio
ir ilgo laikotarpio darbo rinkos
poreikių tyrimai nėra atliekami.
Tai
mažina
įgyvendinamų
investicijų poveikio tvarumą.

Norint užtikrinti investicijų
poveikio
tvarumą
reikia
vykdyti vidutinio ir ilgo
laikotarpio
darbo
rinkos
poreikių prognozavimą bei
tyrimus ir jais remiantis
organizuoti
profesinio
mokymo ir kitas darbo rinkos
politikos priemones.

22.

Pasibaigus
ekonomikos
nuosmukiui vis dar aktualios su
nedarbu susijusios problemos –
ilgalaikis nedarbas ir ribota
ilgalaikių bedarbių motyvacija,
aukštas jaunimo nedarbo lygis. Be
to, išlieka visuomenės senėjimo
problema, neigiama demografinė
kaita,
mažėjantis
darbingo
amžiaus asmenų skaičius.

Siekiant spręsti darbo jėgos
mažėjimo, socialinės atskirties
iššūkius,
turėtų
būti
finansuojamos
atskirų
socialinių grupių – jaunimo,
vyresnio amžiaus, ilgalaikių
bedarbių – integracijai ir
išlaikymui
darbo
rinkoje
skirtos priemonės.

LR
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

23.

Ekonomikos nuosmukio metu
didžioji dalis investicijų buvo
nukreipta nedarbo problematikai
spręsti
finansuojant
ADRP
priemones
–
remiamąjį
įdarbinimą, profesinį mokymą – ir
leido pasiekti greitų, tačiau
netvarių rezultatų.

Ekonomikai
atsigaunant,
stabilizuojantis
situacijai
darbo rinkoje bei mažėjant
nedarbo lygiui, turėtų būti
finansuojamos
ADRP
priemonės,
užtikrinančios
tvaresnį buvusių bedarbių
išlikimą
darbo
rinkoje,
pavyzdžiui,
profesinis
mokymas. Priemonės turėtų
būti
pasirenkamos
atsižvelgiant į ilgalaikius darbo
rinkos poreikius.

LR
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.

Tačiau kartu būtina turėti
veiksmų
planą
dėl
alternatyvaus
priemonių
paketo parengimo, kuris būtų
orientuotas į ekonomikos
nuosmukiui
būdingų
problemų
sprendimą.
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Veiksmų
planas
dėl
alternatyvaus
priemonių
paketo turėtų apimti veiksmų
seką, terminus ir atsakingus
asmenis, kurie, pablogėjus
ekonominei situacijai, per
nustatytą
laiką
turėtų
operatyviai parengti siūlymus
dėl
priemonių
keitimo
reaguojant į pasikeitusią
socio-ekonominę situaciją ir
jos padarinius.
Alternatyvus,
priemonių
paketas turėtų adaptuoti ir
inkorporuoti tiesiogiai prie
krizės padarinių mažinimo
galinčias
prisidėti
ADRP
priemones.

Viešasis sektorius
24.

Dėl
kintančios
socialinėsekonominės situacijos, išorinių ir
vidinių
reikalavimų
viešojo
sektoriaus darbo efektyvumui ir
kokybei, taip pat galimo viešojo
sektoriaus darbuotojų mobilumo
egzistuoja viešojo sektoriaus
darbuotojų žinių, įgūdžių ir
gebėjimų ar jų aktualumo
praradimo rizika.

Siekiant užtikrinti maksimalų
viešojo sektoriaus darbuotojų
žinių, įgūdžių ir gebėjimų
panaudojimą, būtina ir toliau
užtikrinti reguliarų viešojo
sektoriaus
darbuotojų
mokymų
vykdymą,
atsižvelgiant į aktualiuose
strateginiuose dokumentuose
numatytas viešojo sektoriaus
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo kryptis. Tai darant
pravartu diferencijuoti viešojo
sektoriaus
darbuotojų
mokymus pagal jų turimą
patirtį, žinias ir įgūdžius
konkrečioje srityje.

LR vidaus reikalų
ministerija

Visu 2014–2020 m.
laikotarpiu.
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Priedai
1 priedas. Vertinimo metu analizuojamų veiksmų programų priemonių sąrašas.
Nr.
1

Priemonės kodas
VP1-2.2-ŠMM-02-V

2

VP1-2.2-ŠMM-03-V

3

VP1-2.2-ŠMM-04-V

4

VP1-2.2-ŠMM-05-K

5

VP1-2.2-ŠMM-06-V

6
7
8
9

VP1-2.2-ŠMM-10-V
VP1-2.3-ŠMM-01-V
VP1-2.3-ŠMM-02-V
VP1-2.3-ŠMM-03-V

10

VP1-2.3-ŠMM-04-V

11

VP1-2.3-ŠMM-05-K

12
13

VP1-2.3-ŠMM-06-K
VP1-3.2-ŠMM-02-V

14

VP2-1.1-ŠMM-05-V

15

VP3-2.2-ŠMM-01-V

16
17
18
19

VP3-2.2-ŠMM-07-V
VP3-2.2-ŠMM-12-V
VP3-2.2-ŠMM-13-V
VP3-2.2-ŠMM-21-K

20
21

VP1-2.1-ŠMM-04-K
VP1-2.2-ŠMM-01-V

22
23
24

VP1-2.2-ŠMM-07-K
VP1-2.2-ŠMM-08-V
VP1-2.2-ŠMM-09-V

25

VP1-2.3-ŠMM-07-V

26

VP1-3.1-ŠMM-01-V

27

VP1-3.1-ŠMM-02-V

28
29
30

VP1-3.1-ŠMM-03-V
VP1-3.1-ŠMM-06-V
VP1-3.1-ŠMM-07-K

Priemonės pavadinimas
Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų
pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas VP1-2.2-ŠMM-02-V
Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio
šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais
mokiniais kompetencijų tobulinimas VP1-2.2-ŠMM-03-V
Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas VP12.2-ŠMM-04-V
Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir
diegimas VP1-2.2-ŠMM-05-K
Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo
švietimo sistemoje VP1-2.2-ŠMM-06-V
Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra VP1-2.2-ŠMM-10-V
Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra VP1-2.3-ŠMM-01-V
Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje VP1-2.3-ŠMM-02-V
Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą
paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse VP1-2.3-ŠMM-03-V
Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir
kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą
paslaugų prieinamumą VP1-2.3-ŠMM-04-V
Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių
asmenims (mokiniams ir kt.) VP1-2.3-ŠMM-05-K
Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje VP1-2.3-ŠMM-06-K
Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei
lyčių lygybės moksle skatinimas VP1-3.2-ŠMM-02-V
Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas
gilinimui ir sklaidai, kūrimas VP2-1.1-ŠMM-05-V
Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo
mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas VP3-2.2-ŠMM-01-V
Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-07-V
Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas VP3-2.2-ŠMM-12-V
Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-13-V
Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo
mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra VP3-2.2ŠMM-21-K
Studijų sistemos efektyvumo didinimas VP1-2.1-ŠMM-04-K
Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į
naujus kokybinius reikalavimus VP1-2.2-ŠMM-01-V
Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas VP1-2.2-ŠMM-07-K
Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra VP1-2.2-ŠMM-08-V
Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose VP1-2.2-ŠMM09-V
Studijų
prieinamumo
užtikrinimas
specialiųjų
poreikių
turintiems
studentams VP1-2.3-ŠMM-07-V
Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų
mokslinių darbų skatinimas VP1-3.1-ŠMM-01-V
Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo
duomenų bazės, e. dokumentai) VP1-3.1-ŠMM-02-V
Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas VP1-3.1-ŠMM-03-V
MTTP kokybė ir ekspertų rengimas VP1-3.1-ŠMM-06-V
Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija) VP1-3.1-
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31

VP1-3.1-ŠMM-08-K

32
33

VP1-3.1-ŠMM-10-V
VP2-1.1-ŠMM-02-V

34

VP2-1.1-ŠMM-03-V

35
36

VP2-1.1-ŠMM-04-V
VP2-1.1-ŠMM-06-V

37
38
39
40
41
42
43
44
45

VP3-2.2-ŠMM-02-V
VP3-2.2-ŠMM-14-V
VP3-2.2-ŠMM-15-K
VP3-2.2-ŠMM-16-V
VP3-2.2-ŠMM-18-V
VP1-1.1-SADM-01-K
VP1-1.1-SADM-07-K
VP1-1.1-SADM-08-K
VP1-1.1-SADM-09-V

46
47
48
49
50
51
52

VP1-1.1-SADM-11-V
VP2-1.3-ŪM-01-K
VP2-1.3-ŪM-02-K
VP2-1.3-ŪM-03-K
VP3-2.2-ŠMM-05-V
VP1-1.1-SADM-06-K
VP1-1.1-SADM-10-V

53

VP1-1.1-SADM-13-V

54

VP1-2.1-ŠMM-02-V

55

VP1-2.1-ŠMM-03-V

56

VP1-4.1-VRM-02-V

57

VP1-4.1-VRM-03-V

58

VP1-4.1-VRM-04-R

59
60

VP1-1.2-SADM-01-V
VP1-1.2-SADM-03-K

61
62

VP1-1.2-SADM-05-V
VP1-1.3-SADM-02-K

63

VP3-2.3-SADM-01-V

ŠMM-07-K
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių
kompleksinių programų tematikas VP1-3.1-ŠMM-08-K
Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas VP1-3.1-ŠMM-10-V
Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas VP2-1.1ŠMM-02-V
Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro
kūrimas VP2-1.1-ŠMM-03-V
Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas VP2-1.1-ŠMM-04-V
Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros projektų vykdymas VP2-1.1-ŠMM-06-V
Universitetų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra VP3-2.2-ŠMM-02-V
Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra VP3-2.2-ŠMM-14-V
Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms VP3-2.2-ŠMM-15-K
Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms VP3-2.2-ŠMM-16-V
Universitetų infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-18-V
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse VP1-1.1-SADM-01-K
Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas VP1-1.1-SADM-07-K
Verslumo skatinimas VP1-1.1-SADM-08-K
Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas VP11.1-SADM-09-V
Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+ VP1-1.1-SADM-11-V
Idėja LT VP2-1.3-ŪM-01-K
Intelektas LT VP2-1.3-ŪM-02-K
Intelektas LT+ VP2-1.3-ŪM-03-K
Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas VP3-2.2-ŠMM-05-V
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje VP1-1.1-SADM-06-K
Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo
pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas VP1-1.1-SADM-10-V
Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas VP1-1.1-SADM-13V
Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo
tobulinimas VP1-2.1-ŠMM-02-V
Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų)
kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra VP1-2.1-ŠMM-03-V
Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos
srityse VP1-4.1-VRM-02-V
Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas VP1-4.1-VRM03-V
Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas VP1-4.1VRM-04-R
Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką VP1-1.2-SADM-01-V
Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas,
specialistų mokymas VP1-1.2-SADM-03-K185
Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas VP1-1.2-SADM-05-V
Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką
VP1-1.3-SADM-02-K
Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas VP32.3-SADM-01-V

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting

185

Priemonė buvo pasirinkta tarp analizuojamų tyrimo atlikimo pradžioje, tačiau tyrimo eigoje analizuota nebuvo, todėl, kad šios
priemonės projektai nebuvo įgyvendinti. Tyrime analizuojamos likusios 62 priemonės.
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Pagrindinis tikslas: Sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama
nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus

3 Uždavinys. Siekti geresnės
aplinkos kokybės

2 Uždavinys. Teikti kokybiškas ir
prieinamas viešąsias paslaugas
1 Uždavinys. Geriau panaudoti
vietos potencialą

padidinti Europos patentų biurui pateiktų
paraiškų skaičių 1 mln. gyventojų iki 30 vnt.

3 Uždavinys.
Efektyvinti ekonominę
infrastruktūrą
2 Uždavinys.
Didinti aukštos pridėtinės
vertės verslo lyginamąją dalį

Padidinti gyventojų užimtumo lygį tarp 15–
64 m.g.–iki 70 %.,tarp 55–64 m. g.–iki 52 %.;

Padidinti darbo jėgos aktyvumo lygį tarp 15–
64 m. gyventojų iki 73,5 proc.

Pakelti mokymosi visą gyvenimą lygį iki 11
proc

Pakelti jaunimo švietimo pasiekimų lygį iki
90 proc.

Sumažinti ankstyvojo pasitraukimo iš
švietimo sistemos lygį iki 9 proc.

padidinti tyrėjų skaičių iki 6,1/15 proc.

pasiekti 400 vnt. mokslinių publikacijų 1
mln. gyventojų lygį

padidinti jaunų tyrėjų dalį iki 50 proc.

padidinti gyventojų pasitikėjimą valstybės ir
savivaldybių institucijomis ir įstaigomis ne
mažiau kaip iki 40 proc.

padidinti bendrą valdymo efektyvumo rodiklį
iki 1.25

padidinti bendrą reguliavimo kokybės rodiklį
iki 1.3

padidinti darbo našumą iki 65 proc. ES
vidurkio

1 Uždavinys. Pritraukti ir
išlaikyti žmones darbo rinkoje

2 Uždavinys. Siekti aktyvesnio
mokymosi visą gyvenimą

3 Uždavinys. Plėtoti
aukščiausios kvalifikacijos
darbo jėgą

4 Uždavinys. siekti efektyvesnio
viešojo administravimo

1 Uždavinys.
didinti produktyvumo lygį
versle, ypač sudarant palankią
aplinką inovacijoms ir
smulkiajam ir vidutiniam verslui

pasiekti 88 proc. bruto mokymosi aprėptį
tarp 5–24 metų vaikų ir jaunuolių

Vertinime pasitelkiami tikslų ir uždavinių pasiekimo rodikliai

3 Prioritetinė kryptis.
Gyvenimo kokybė ir
sanglauda
2 Prioritetinė kryptis.
Konkurencinga ekonomika
1 Prioritetinė kryptis. Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei

Socialinė sanglauda
Dirbančiojo sukuriama
pridėtinė vertė
Sukurtos darbo
vietos
BVP augimas

Trečiasis plėtros tikslas – plėtoti socialinę
sanglaudą
Antrasis plėtros tikslas – kurti daugiau
geresnių darbo vietų
Pirmasis plėtros tikslas – spartinti ūkio
augimą ilguoju laikotarpiu

NACIONALINĖ BENDROJI STRATEGIJA: LIETUVOS 2007–2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJA
KONVERGENCIJOS TIKSLUI ĮGYVENDINTI

Bendrasis ekonominės strategijos tikslas:
mažinti šalies ekonominio išsivystymo
lygio atsilikimą nuo ES šalių vidurkio

Nacionalinė Lisabonos
strategijos
įgyvendinimo
programa

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRAI VERTINIMAS. GALUTINĖ ATASKAITA

2 priedas. Strategijoje numatytos žmogiškųjų išteklių plėtros planuotų tikslų, uždavinių ir juos
išreiškiančių rodiklių hierarchinė sistema.

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting
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3 priedas. Veiksmų programų investicijų perklasifikavimas į HERLIT modelio kategorijas.
Norint modeliuoti veiksmų programų intervencijų poveikį, kiekvieno scenarijaus išlaidas reikia
perklasifikuoti. Planavimo etape tokio tipo išlaidos paprastai klasifikuojamos administraciniu požiūriu, t. y.
finansavimas, skiriamas įvairioms viešojo ir privataus sektoriaus institucijoms, gali apimti išlaidas toms
pačioms ekonominėms investicijų kategorijoms. Administracinis finansavimo atskyrimas būtų svarbus kitais,
pvz. stebėsenos, tikslais.
Siekiant perklasifikuoti ir agreguoti kiekvieno scenarijaus išlaidas, jos yra grupuojamos į toliau nurodytas
investicijų kategorijas:





Investicijos į viešąją fizinę infrastruktūrą;
Investicijos į žmogiškuosius išteklius (ši kategorija yra labiausiai aktuali atliekamo vertinimo
kontekste);
Investicijos į MTEP bazę;
Kitos investicijos, neįtrauktos į anksčiau įvardytas kategorijas.

Beveik trečdalis visų vertinimo metu analizuojamų veiksmų programų priemonių186 investicijų tiesiogiai
prisideda prie žmogiškojo kapitalo didinimo (61 paveikslas). Šiek tiek daugiau nei trečdalis investicijų
nukreipta į viešąją fizinę infrastruktūrą, kuri prie žmogiškųjų išteklių plėtros prisideda netiesiogiai. Dar 25
proc. investicijų prie žmogiškųjų išteklių plėtros prisideda per MTEP bazės stiprinimą.
647
11%

Investicijos į viešąją fizinę infrastruktūrą
2.049
34%

Investicijos į žmogiškuosius išteklius

1.520
25%
Investicijos į MTEP bazę

1.851
30%

Kitos investicijos, neįtrauktos į anksčiau
įvardytas kategorijas

61 paveikslas. Veiksmų programų investicijų perklasifikavimas į HERLIT modelio kategorijas, mln. Lt ir proc.
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS ir VP priedų duomenis

Į HERLIT modelį taip pat įvedama informacija apie kiekvienos kategorijos finansavimo šaltinius:




186

Europos Komisijos finansavimas;
Viešasis nacionalinis finansavimas;
Privatus finansavimas.

Vertinimo metu analizuojamų veiksmų programų priemonių sąrašas pateiktas prieduose.
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4 priedas. Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai: „minkštųjų“ investicijų poveikis
kiekybine išraiška.
Taip pat naudinga įvertinti, kokį poveikį turėjo „minkštosios“ investicijos į žmogiškųjų išteklių plėtrą, ir kokį
– „kietosios investicijos“.
Į scenarijų, apimantį tik „minkštąsias“ investicijas į žmogiškųjų išteklių plėtrą (II scenarijus) iš vertinimo
metu analizuojamų veiksmų programų priemonių sąrašo187 buvo įtrauktos tik tos priemonės, kurių didžioji
dalis išlaidų tenka „minkštosioms“ investicijoms (likusios priemonės buvo įtrauktos į III scenarijų).
„Minkštosioms“ investicijoms buvo priskirta apie 57 proc. I scenarijaus išlaidų.
„Minkštosios“ investicijos (II scenarijus) teikia didžiausią grąžą – dėl įgyvendintų projektų iki 2020 m.
sukurtas papildomas BVP 2,22 karto viršija šių projektų išlaidas. Didesnės grąžos viena priežasčių yra
scenarijuje dominuojančios investicijos į žmogiškojo kapitalo kategoriją, kurios pasižymi santykinai didesniu
paklausos pusės poveikiu. Be to, pasiūlos pusės poveikio aspektu, žmogiškojo kapitalo lygio pagerinimas
šiek tiek daugiau prisideda prie verslo subjektų našumo ir gamybos apimčių didinimo nei pagerintas fizinės
infrastruktūros lygis (kadangi prieš investicijas turėtas žmogiškojo kapitalo lygis yra modeliuojamas kaip
santykinai mažesnis ir ta pati išlaidų suma lemia didesnį procentinį lygio pokytį).
Toliau pateikiami modeliavimo rezultatai, rodantys, kaip analizuojamos „minkštosios“ investicijos prisidėjo
prie atskirų sektorių augimo (62 paveikslas). Ženklus paklausos pusės poveikis yra būdingas rinkos paslaugų
ir statybos sektoriams, kurie yra ženkliai veikiami vidaus paklausos. Pavyzdžiui, iš projektų lėšų perkant
mokymų ir jų organizavimo, konsultavimo ar informacinių sistemų kūrimo paslaugas sukuriamas
papildomas vidaus vartojimas, kurio didžioji dalis nukreipiama į rinkos paslaugų sektorių. Nors scenarijuje
dominuoja „minkštosios“ investicijos, tačiau ekonomikoje didėjančios išlaidos taip pat didina investicijas,
įgyvendinamas pasitelkus statybos sektoriaus pajėgumus, todėl didėja statybos sektoriaus pridėtinė vertė.
Pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui išlieka kuklus, bet ilgalaikis pasiūlos pusės poveikis minėtų
sektorių kuriamai pridėtinei vertei, be to išryškėja ilgalaikis pasiūlos pusės poveikis apdirbamosios gamybos
bendrajai pridėtinei vertei.

187

Vertinimo metu analizuojamų veiksmų programų priemonių sąrašas pateiktas prieduose.
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62 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis atskirų ekonominės veiklos rūšių
grupių bendrajai pridėtinei vertei (II scenarijus)
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai
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63 paveikslas vaizduoja „minkštųjų“ investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą sukeltą metinį užimtumo lygio
pokytį procentais, lyginant su scenarijumi „be investicijų“, bei nedarbo lygio pokytį procentiniais punktais,
lyginant su scenarijumi „be investicijų“. Matyti, kad didžiausias poveikis užimtumui / nedarbo lygiui
pasireiškia veiksmų programų įgyvendinimo metais kaip atsakas į ekonomikoje padidėjusias išlaidas.
Pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui išlieka kuklus ilgalaikis poveikis: ekonomikoje nedarbo lygis bus
vidutiniškai 0,08 proc. punkto188 mažesnis, lyginant su scenarijumi „be investicijų“.
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63 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis užimtumui (proc.) ir nedarbo lygiui
(proc. p.) (II scenarijus)
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai

188

Kadangi pats nedarbo lygio rodiklis yra išreiškiamas procentais, skirtumas tarp rodiklio reikšmių (gaunamas paprastos atimties
veiksmu) yra vadinamas skirtumu procentiniais punktais.
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64 paveikslas vaizduoja „minkštųjų“ investicijų poveikį vartotojų kainų augimui ir vidutiniam metiniam
vieno darbuotojo darbo užmokesčiui. Veiksmų programų įgyvendinimo metais vartotojų kainų augimas
tampa iki 0,95 proc. spartesnis, lyginant su scenarijumi „be investicijų“, o darbo užmokesčio lygis – iki
1,91 proc. didesnis, lyginant su scenarijumi „be investicijų“. Pagrindinės darbo užmokesčio kilimo priežastys
yra atliktomis investicijomis paskatintas našumo augimas, kurio dalis yra perduodama darbuotojams
padidėjusio darbo užmokesčio forma, ir šiek tiek išaugusi įtampa darbo rinkoje (per taip vadinamąjį Filipso
kreivės mechanizmą).
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64 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis kainų pokyčiui ir darbo užmokesčio
lygiui (II scenarijus)
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai
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5 priedas. Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai: „kietųjų“ investicijų poveikis kiekybine
išraiška.
III scenarijus apima tik „kietąsias“ investicijas į žmogiškųjų išteklių plėtrą. Į scenarijų iš vertinimo metu
analizuojamų veiksmų programų priemonių sąrašo189 buvo įtrauktos tik tos priemonės, kurių didžioji dalis
išlaidų tenka „kietosioms“ investicijoms. „Kietosioms“ investicijoms buvo priskirta apie 43 proc.
I scenarijaus išlaidų.
III scenarijaus teikiama grąža yra šiek tiek mažesnė už I ir II scenarijų teikiamą grąžą – dėl įgyvendintų
projektų iki 2020 m. sukurtas papildomas BVP 2,10 karto viršija šių projektų išlaidas. Mažesnės grąžos
priežastis yra dominuojančios investicijos į fizinę infrastruktūrą, kurios pasižymi šiek tiek mažesniu
paklausos ir pasiūlos pusės poveikiu. Viena iš mažesnio paklausos pusės poveikio priežasčių yra ta, kad
atnaujinant infrastruktūrą yra perkama importinė įranga ir medžiagos, todėl dėl santykinai trumpesnės
vartojimo grandinės mažiau multiplikuojamos ekonominių agentų pajamos šalies ekonomikoje. Mažesnį
pasiūlos pusės poveikį lemia modeliuojamas aukštesnis pradinis fizinės infrastruktūros lygis, kuris lemia
mažesnį procentinį fizinės infrastruktūros prieaugį dėl atliktų investicijų ir tuo pačiu mažesnį poveikį verslo
subjektų našumo ir gamybos apimčių augimui.
Toliau pateikiami modeliavimo rezultatai, rodantys, kaip analizuojamos III scenarijaus investicijos prisidėjo
prie atskirų sektorių augimo (65 paveikslas). Ženklus paklausos pusės poveikis yra būdingas rinkos paslaugų
ir statybos sektoriams, kurie yra ženkliai veikiami vidaus paklausos. Lyginant su „minkštųjų“ investicijų
scenarijumi (II scenarijus), reikšmingesnis poveikis modeliuojamas statybos sektoriaus pridėtinei vertei. Tą
lemia dominuojančios investicijos į fizinę infrastruktūrą – dalis tokių investicijų yra atliekama tiesiogiai
pasitelkus statybos sektoriaus pajėgumus, todėl tiesiogiai didinama statybos sektoriaus pridėtinė vertė.
Pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui išlieka kuklus, bet ilgalaikis pasiūlos pusės poveikis minėtų
sektorių kuriamai pridėtinei vertei, be to išryškėja ilgalaikis pasiūlos pusės poveikis apdirbamosios gamybos
sektoriaus bendrajai pridėtinei vertei.
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65 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis atskirų ekonominės veiklos rūšių
grupių bendrajai pridėtinei vertei (III scenarijus)
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai

189

Vertinimo metu analizuojamų veiksmų programų priemonių sąrašas pateiktas prieduose.
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66 paveikslas vaizduoja „kietųjų“ investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą sukeltą metinį užimtumo lygio
pokytį procentais, lyginant su scenarijumi „be investicijų“, bei nedarbo lygio pokytį procentiniais punktais,
lyginant su scenarijumi „be investicijų“. Matyti, kad didžiausias poveikis užimtumui / nedarbo lygiui
pasireiškia veiksmų programų įgyvendinimo metais kaip atsakas į ekonomikoje padidėjusias išlaidas.
Pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui išlieka kuklus ilgalaikis poveikis: ekonomikoje nedarbo lygis bus
vidutiniškai 0,05 proc. punkto190 mažesnis, lyginant su scenarijumi „be investicijų“.

Poveikis nedarbo lygiui, proc. p.

66 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis užimtumui (proc.) ir nedarbo lygiui
(proc. p.) (III scenarijus)
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai

67 paveikslas vaizduoja „kietųjų“ investicijų poveikį vartotojų kainų augimui ir vidutiniam metiniam vieno
darbuotojo darbo užmokesčiui. Veiksmų programų įgyvendinimo metais vartotojų kainų augimas tampa iki
0,75 proc. spartesnis, lyginant su scenarijumi „be investicijų“, o darbo užmokesčio lygis – iki 1,65 proc.
didesnis, lyginant su scenarijumi „be investicijų“. Pagrindinės darbo užmokesčio kilimo priežastys yra
atliktomis investicijomis paskatintas našumo augimas, kurio dalis yra perduodama darbuotojams
padidėjusio darbo užmokesčio forma, ir šiek tiek išaugusi įtampa darbo rinkoje (per taip vadinamąjį Filipso
kreivės mechanizmą).

190

Kadangi pats nedarbo lygio rodiklis yra išreiškiamas procentais, skirtumas tarp rodiklio reikšmių (gaunamas paprastos atimties
veiksmu) yra vadinamas skirtumu procentiniais punktais.
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67 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis kainų pokyčiui ir darbo užmokesčio
lygiui (III scenarijus)
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai
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6 priedas. Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai: žemą investicijų efektyvumą
numatantis scenarijus.
IV scenarijus apima I scenarijaus investicijas (visas vertinimo metu analizuojamas veiksmų programų
priemones191), tačiau numato žemą investicijų efektyvumą. Vis dėlto, net ir su ženkliai mažesniu pasiūlos
pusės poveikiu verslo subjektų našumui ir gamybos apimtims, šis scenarijus teikia teigiamą grąžą – 2020 m.
sukurtas papildomas BVP 1,63 karto viršija išlaidas.
Toliau pateikiami modeliavimo rezultatai, rodantys, kaip analizuojamos IV scenarijaus investicijos prisidėjo
prie atskirų sektorių augimo (68 paveikslas). Kaip ir ankstesnių scenarijų atveju, ženklus paklausos pusės
poveikis yra būdingas rinkos paslaugų ir statybos sektoriams, kurie yra ženkliai veikiami vidaus paklausos.
Paklausos pusės poveikis yra beveik identiškas I scenarijaus paklausos pusės poveikiui, kadangi padidėjusios
išlaidos ekonomikoje sukuria analogiškus multiplikatoriaus efektus. Pavyzdžiui, iš projektų lėšų perkant
mokymų ir jų organizavimo, konsultavimo ar informacinių sistemų kūrimo paslaugas sukuriamas
papildomas vidaus vartojimas, didinantis ekonomikoje kuriamą pridėtinę vertę. Skirtumas, lyginant su I
scenarijumi, pradeda ryškėti veiksmų programų įgyvendinimo paskutiniaisiais metais. Prastai verslo
poreikius atitinkantys projektų rezultatai ribotai prisideda prie verslo subjektų našumo ir gamybos apimčių
didinimo. Todėl pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui išlieka ženkliai kuklesnis pasiūlos pusės
poveikis, lyginant su I scenarijumi.
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68 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis atskirų ekonominės veiklos rūšių
grupių bendrajai pridėtinei vertei (IV scenarijus)
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai

69 paveikslas vaizduoja IV scenarijaus sukeltą metinį užimtumo lygio pokytį procentais, lyginant su
scenarijumi „be investicijų“, bei nedarbo lygio pokytį procentiniais punktais, lyginant su scenarijumi „be
investicijų“. Matyti, kad didžiausias poveikis užimtumui / nedarbo lygiui pasireiškia veiksmų programų
įgyvendinimo metais kaip atsakas į ekonomikoje padidėjusias išlaidas. Pasibaigus veiksmų programų

191

Vertinimo metu analizuojamų veiksmų programų priemonių sąrašas pateiktas prieduose.
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įgyvendinimui išlieka tik itin kuklus ilgalaikis poveikis: ekonomikoje nedarbo lygis bus vidutiniškai 0,05 proc.
punkto192 mažesnis, lyginant su scenarijumi „be investicijų“.

Poveikis nedarbo lygiui, proc. p.

69 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis užimtumui (proc.) ir nedarbo lygiui
(proc. p.) (IV scenarijus)
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai
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2,13

3

1

2,77

70 paveikslas vaizduoja IV scenarijaus poveikį vartotojų kainų augimui ir vidutiniam metiniam vieno
darbuotojo darbo užmokesčiui. Veiksmų programų įgyvendinimo metais vartotojų kainų augimas tampa iki
1,38 proc. spartesnis, lyginant su scenarijumi „be investicijų“, o darbo užmokesčio lygis – iki 2,77 proc.
didesnis, lyginant su scenarijumi „be investicijų“. Jau paskutiniaisiais veiksmų programų įgyvendinimo
metais pradeda ryškėti skirtumas nuo I scenarijaus, o pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui išlieka
ženkliai kuklesnis, lyginant su I scenarijumi, ilgalaikis poveikis.

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Poveikis vartotojų kainų pokyčiui, proc.

Poveikis darbo užmokesčiui, proc.

70 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis kainų pokyčiui ir darbo užmokesčio
lygiui (IV scenarijus)
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai

192

Kadangi pats nedarbo lygio rodiklis yra išreiškiamas procentais, skirtumas tarp rodiklio reikšmių (gaunamas paprastu atimties
veiksmu) yra vadinamas skirtumu procentiniais punktais.
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7 priedas. Į HERMIN modelį įtrauktos veiksmų programų investicijos.
Toliau pateiktuose paveiksluose yra pavaizduotas vertinimo metu analizuojamų veiksmų programų
priemonių193 investicijų pasiskirstymas pagal veiksmų programų prioritetus. Didžiausia investicijų į
žmogiškuosius išteklius suma – 1,785 mlrd. Lt (0,52 mlrd. Eur) (iš visų finansavimo šaltinių) – tenka
Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetui (75 paveikslas), o mažiausia – 0,1 mlrd. Lt (0,03 mlrd.
Eur) – Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetui (74 paveikslas).
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71 paveikslas. ŽIPVP 1 prioriteto194 investicijų į žmogiškuosius išteklius pasiskirstymas pagal metus ir lėšų šaltinį,
mln. Lt (2014P ir 2015P reiškia prognozę)
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS ir VP priedų duomenis
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72 paveikslas. ŽIPVP 2 prioriteto investicijų į žmogiškuosius išteklius pasiskirstymas pagal metus ir lėšų šaltinį, mln.
Lt (2014P ir 2015P reiškia prognozę)
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS ir VP priedų duomenis

193
194

Vertinimo metu analizuojamų veiksmų programų priemonių sąrašas pateiktas prieduose.
Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis.
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73 paveikslas. ŽIPVP 3 prioriteto195 investicijų į žmogiškuosius išteklius pasiskirstymas pagal metus ir lėšų šaltinį,
mln. Lt (2014P ir 2015P reiškia prognozę)
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS ir VP priedų duomenis
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74 paveikslas. ŽIPVP 4 prioriteto196 investicijų į žmogiškuosius išteklius pasiskirstymas pagal metus ir lėšų šaltinį,
mln. Lt (2014P ir 2015P reiškia prognozę)
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS ir VP priedų duomenis
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75 paveikslas. EAVP 1 prioriteto197 investicijų į žmogiškuosius išteklius pasiskirstymas pagal metus ir lėšų šaltinį,
mln. Lt (2014P ir 2015P reiškia prognozę)
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS ir VP priedų duomenis

195

Tyrėjų gebėjimų stiprinimas.
Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas.
197 Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra.
196
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76 paveikslas. SSVP 2 prioriteto198 investicijų į žmogiškuosius išteklius pasiskirstymas pagal metus ir lėšų šaltinį, mln.
Lt (2014P ir 2015P reiškia prognozę)
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal SFMIS ir VP priedų duomenis

198

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra.
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8 priedas. Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai: investicijų grąžos palyginimas taikant
sudėtinių daugiklių koncepciją.
Bendrai veiksmų programų investicijų poveikį ekonomikos augimui patogu įvertinti naudojant sudėtinius
daugiklius. Sudėtinių daugiklių koncepcija yra labai naudinga norint pateikti poveikio rezultatus tokiu būdu,
kad būtų galima tarpusavyje palyginti kelias veiksmų programas. Sudėtinis daugiklis rodo veiksmų programų
investicijų tikėtiną grąžą ir atspindi tęstinį ir ilgalaikį BVP lygio prieaugį, kuris turėtų išlikti po to, kai veiksmų
programų investicijos yra nutraukiamos. Sudėtinis daugiklis apibrėžiamas taip:
BVP lygio akumuliuotas procentinis prieaugis
Sudėtinis daugiklis =
Akumuliuota veiksmų programos išlaidų dalis BVP, proc.
Pavyzdžiui, jeigu 2009 metais dėl įvykdytų investicijų BVP lygis yra 0,365 proc. didesnis, o 2010 m. –
0,955 proc. didesnis nei būtų be šių investicijų, tai 2010 metais BVP lygio akumuliuotas procentinis
prieaugis yra lygus 0,365 + 0,955 = 1,32 proc. Jeigu veiksmų programų investicijos 2009 m. sudaro
0,32 proc. nuo BVP, o 2010 m. – 0,74 proc. nuo BVP, tai 2010 metais akumuliuota veiksmų programų
investicijų dalis BVP yra lygi 0,32 + 0,74 = 1,06 proc. Atitinkamai, sudėtinio daugiklio reikšmė 2010 metais
lygi 1,32 / 1,06 = 1,25, t. y. iki 2010 metų (imtinai) dėl atliktų investicijų papildomai sukurtas BVP 1,25 karto
viršija pačias investicijas.
Aukštą sudėtinį daugiklį turi tos programos, kuriose finansavimas buvo nukreiptas į tiek trumpuoju, tiek
ilguoju periodu daugiausiai grąžos generuojančius projektus.
77 paveiksle pateiktos pagrindiniam scenarijui (I scenarijus) apskaičiuotos sudėtinio daugiklio reikšmės.
Matyti, kad dėl įgyvendintų projektų iki 2020 m. sukurtas papildomas BVP 2,17 karto viršija šių projektų
išlaidas. Tai rodo, kad investicijos į žmogiškųjų išteklių plėtrą teikia aukštą grąžą.
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Akumuliuota veiksmų programų išlaidų dalis BVP, proc.
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I scenarijaus sudėtinis daugiklis, kartais

77 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą teikiama grąža (I scenarijus)
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai
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Sudėtinių daugiklių analizė parodė (78 paveikslas), kad didžiausią grąžą teikia „minkštosios“ investicijos (II
scenarijus) – dėl įgyvendintų projektų iki 2020 m. sukurtas papildomas BVP 2,22 karto viršija šių projektų
išlaidas. Didesnės grąžos viena priežasčių yra scenarijuje dominuojančios investicijos į žmogiškojo kapitalo
kategoriją, kurios pasižymi santykinai didesniu paklausos pusės poveikiu. Be to, pasiūlos pusės poveikio
aspektu, žmogiškojo kapitalo lygio pagerinimas šiek tiek daugiau prisideda prie verslo subjektų našumo ir
gamybos apimčių didinimo nei pagerintas fizinės infrastruktūros lygis (kadangi prieš investicijas turėtas
žmogiškojo kapitalo lygis yra modeliuojamas kaip santykinai mažesnis ir ta pati išlaidų suma lemia didesnį
procentinį lygio pokytį). Ir nors „kietosios“ investicijos (III scenarijus) turi šiek tiek didesnį investicijų į MTEP
bazę komponentą, kurio pasiūlos pusės poveikis modeliuojamas kaip didžiausias, to nepakanka anksčiau
minėtam „minkštųjų“ investicijų pranašumui kompensuoti. Prasčiausią grąžą teikia IV scenarijus, apimantis I
scenarijaus investicijas, tačiau numatantis žemą investicijų efektyvumą. Vis dėlto, net ir su ženkliai
mažesniu pasiūlos pusės poveikiu verslo subjektų našumui ir gamybos apimtims, šis scenarijus teikia
teigiamą grąžą – 2020 m. sukurtas papildomas BVP 1,63 karto viršija išlaidas.
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78 paveikslas. Atskirų scenarijų teikiama grąža
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai
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9 priedas. Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai: pagrindinio (I) scenarijaus poveikis
papildomiems makroekonominiams rodikliams.
Šiame priede pateikiamas pagrindinio (I) scenarijaus poveikis dar keliems makroekonominiams rodikliams –
namų ūkių vartojimui, bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui, grynajam prekybos perviršiui ir biudžeto
deficitui.
79 paveikslas vaizduoja tikėtiną poveikį dviem pagrindiniams vidaus išlaidų komponentams: namų ūkių
vartojimui ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui.
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Analizuojamos paramos priemonės nėra orientuotos į tiesioginį vartojimo skatinimą, tačiau jos skatina
vartojimą netiesiogiai, kai dėl teikiamos paramos padidėja augančių užimtųjų gretų gaunamos pajamos (čia
turimas omenyje užimtųjų skaičiaus augimas lyginant su baziniu scenarijumi). Veiksmų programų
įgyvendinimo metais stebimas apie 2 proc. namų ūkių vartojimo prieaugis, lyginant su scenarijumi „be
investicijų“. Poveikis bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui yra didesnis, kadangi šalies ekonomiką
pasiekusi finansinė injekcija pinigine išraiška maždaug vienodai paskatino tiek namų ūkių vartojimą, tiek
bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą, tuo tarpu namų ūkio vartojimas šalies ekonomikoje yra ženkliai
didesnis už bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą. Pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui, poveikis
namų ūkių vartojimui ir kapitalo formavimui krenta iki daug kuklesnio lygio, tačiau išlieka ilgą laikotarpį.
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Poveikis namų ūkių vartojimui, proc.
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79 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis namų ūkių vartojimui ir bendrojo
pagrindinio kapitalo formavimui (I scenarijus)
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai

80 paveikslas vaizduoja poveikį grynajam prekybos perviršiui (eksporto ir importo skirtumui, išreikštam
proc. nuo BVP) ir biudžeto deficitui (išreikštam proc. nuo BVP). Kol veiksmų programos yra įgyvendinamos ir
dar nėra pasireiškęs investicijų ženklesnis indėlis į Lietuvos gamybos pajėgumus, grynoji prekybos pozicija
suprastėja, lyginant su scenarijumi „be investicijų“. Tai įvyksta dėl veiksmų programų įgyvendinimo fazėje
pasireiškiančio išlaidų poveikio, kai ES struktūrinės paramos finansuojamas investicinės veiklos augimas
padidina paklausą importinėms gamybos prekėms, žaliavoms ir su jomis susijusioms paslaugoms, o visas
teigiamas poveikis Lietuvos ekonomikai dar nėra pasireiškęs. Vėliau situacija pasikeičia ir dėl padidėjusių
gamybos pajėgumų bei išaugusio įmonių konkurencingumo atsiranda ilgesnį laikotarpį trunkantis grynojo
prekybos perviršio pagerėjimas, lyginant su baziniu scenarijumi. 2016–2020 m., jau pasibaigus veiksmų
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programų įgyvendinimui, paklausos pusės keliamas skatinamasis poveikis investicijoms sumenksta ir tuo
pačiu sumažinama paklausa importinėms gamybos prekėms ir su jomis susijusioms paslaugoms, o
pasireiškęs pasiūlos pusės pajėgumų padidėjimas ir išaugęs konkurencingumas didina produkcijos ir
eksporto apimtis. Tuo tarpu biudžeto deficitas, lyginant su baziniu scenarijumi, yra šiek tiek sumažėjęs,
kadangi Lietuva turi finansuoti tik bendrojo finansavimo indėlį. Izoliuotos šalies atveju toks viešojo
sektoriaus išlaidų padidėjimas didintų biudžeto deficitą. Tačiau Lietuvos ekonomika nėra izoliuota, todėl tuo
pačiu metu jos augimą paskatina Europos Komisijos finansinė injekcija. Todėl padidėja biudžeto pajamos ir
sumažėja biudžeto deficitas (išreikštas proc. nuo BVP), lyginant su baziniu scenarijumi.
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80 paveikslas. Veiksmų programų investicijų į žmogiškųjų išteklių plėtrą poveikis grynajam prekybos perviršiui ir
biudžeto deficitui (I scenarijus)
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai
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10 priedas. Mokymosi visą gyvenimo lygį galėjusios paveikti VP priemonės.

Veiksmų programoje numatytos priemonės
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir
aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos
tobulinimas VP1-2.2-ŠMM-02-V
Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais,
gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais,
gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais
mokiniais kompetencijų tobulinimas VP1-2.2-ŠMM-03-V
Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo
paslaugų teikimas VP1-2.2-ŠMM-04-V
Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo
metodų kūrimas ir diegimas VP1-2.2-ŠMM-05-K
Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas
formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje VP1-2.2ŠMM-06-V
Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra VP1-2.2-ŠMM-10-V
Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir
plėtra VP1-2.3-ŠMM-01-V
Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje VP1-2.3-ŠMM02-V
Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų
mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas
ypač kaimo vietovėse VP1-2.3-ŠMM-03-V
Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar
socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems
teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų
prieinamumą VP1-2.3-ŠMM-04-V
Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas
specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) VP1-2.3ŠMM-05-K
Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo
sistemoje VP1-2.3-ŠMM-06-K
Studijų sistemos efektyvumo didinimas VP1-2.1-ŠMM-04-K
Studijas
reglamentuojančių
aprašų
rengimas
ar
atnaujinimas,
atsižvelgiant
į
naujus
kokybinius
reikalavimus VP1-2.2-ŠMM-01-V
Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas VP12.2-ŠMM-07-K
Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra VP1-2.2-ŠMM-08-V
Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse
programose VP1-2.2-ŠMM-09-V

Kitos MVG
priemonės
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

lygį

galėjusios

paveikti

Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos
tobulinimas, mobilumo ir studentų
mokslinių darbų skatinimas VP1-3.1-ŠMM01-V
Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir
kompetencijų
tobulinimas
(mokslo
duomenų bazės, e. dokumentai) VP1-3.1ŠMM-02-V
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
VP1-1.1-SADM-01-K
Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
VP1-1.1-SADM-07-K
Verslumo skatinimas VP1-1.1-SADM-08-K
Kaimo
vietovių
darbo
jėgos
persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas
veiklas VP1-1.1-SADM-09-V
Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+ VP1-1.1SADM-11-V
Suaugusiųjų
švietimo
institucijų
modernizavimas VP3-2.2-ŠMM-05-V
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame
sektoriuje VP1-1.1-SADM-06-K
Sveikatos specialistų, prisidedančių prie
sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių
neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos
kėlimas VP1-1.1-SADM-10-V
Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų
kompetencijų ugdymas VP1-1.1-SADM-13-V
Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos
reikalų ir tarnybinės etikos srityse VP1-4.1VRM-02-V
Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas VP1-4.1-VRM-04R

18. Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo
įstaigų valdymo tobulinimas VP1-2.1-ŠMM-02-V
19. Švietimo personalo (administravimo personalo,
švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo
sistemų plėtra VP1-2.1-ŠMM-03-V
Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis analizuojamų priemonių sąrašu.
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11 priedas. Interviu dalyvių sąrašas.
Nr.

Vardas, Pavardė

Institucija

Ričardas Totoraitis

LR Švietimo ir mokslo
ministerija

Artūras Bytautas

LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

Algimantas Šimaitis

LR Švietimo ir mokslo
ministerija

Kristina Valantinienė

LR Švietimo ir mokslo
ministerija

Žaneta Maskaliovienė

LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

Simona Plienaitytė

LR Švietimo ir mokslo
ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras

Projekto „Alternatyvusis
ugdymas“ vadovė

2014.11.21

7.

Artūras Černiauskas

Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacija

Pirmininkas

2015.01.27

8.

Danutė Šlionskienė

Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacija

Projektų vadovė

2015.01.27

9.

Evelina Šilinytė

Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacija

Teisininkė

2015.01.27

10.

Prof. Dainius H. Pauža

Lietuvos mokslo taryba

2015.02.11

11.

Romualdas Kalytis

LR ūkio ministerija

12.

Andrius Plečkaitis

Asociacija „INFOBALT“

Pirmininkas
Inovacijų departamento
Inovacijų politikos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Inovacijų vedėjas

13.

Edgaras Leichteris

Asociacija „Žinių ekonomikos
forumas“

Vadovas

2015.02.12

14.

Vidmantas Tomkus

Lietuvos kosmoso asociacija

Direktorius

2015.02.13

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Pareigos
Akademinio mobilumo ir
tęstinio mokymo skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Struktūrinės paramos
valdymo skyriaus vedėjas
Neformalaus ugdymo ir
švietimo pagalbos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo skyriaus vyriausioji
specialistė
Struktūrinės paramos
politikos skyriaus vyriausioji
specialistė

Interviu data

2014.11.10
2014.11.18
2014.11.18

2014.11.19

2014.11.20

2015.02.11
2015.02.12

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting
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12 priedas. Fokus grupių dalyvių sąrašas.
Nr.

Vardas, Pavardė

Institucija

Pareigos

Interviu data

1.

Lina Ševčiukienė

Kauno jaunimo mokykla

Direktoriaus pavaduotoja

2014.11.26

2.

Nida Pakėnienė

Kauno jaunimo mokykla

Spec. pedagogė ir mokytoja

2014.11.26

3.

Ramunė Levinskienė

Kauno jaunimo mokykla

Mokytoja

2014.11.26

4.

Danutė Sabaliauskienė

Kauno jaunimo mokykla

Mokytoja

2014.11.26

5.

Diana Trinkūnienė

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo
ugdymo centras

Mokytoja konsultantė

2014.11.27

6.

Ramūnas Jukna

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo
ugdymo centras

Psichologas

2014.11.27

7.

Kristina Raščiuvienė

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo
ugdymo centras

Direktoriaus pavaduotoja

2014.11.27

8.

Rasa Ramanauskienė

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo
ugdymo centras

Mokytoja konsultantė

2014.11.27

9.

Gita Kubilienė

Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija

Direktorė

2014.11.27

10.

Vaclovas Kirkščiūnas

Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija

Mokytojas

2014.11.27

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting
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13 priedas. Vertinimo metu analizuojamų rodiklių sąrašas su susietais duomenų šaltiniais ir
analizės metodais.
Rodiklis
Bendrasis vidaus
produktas tenkantis
vienam gyventojui
Vidutinis darbo
užmokestis
Darbo našumas
Emigracija
Gyventojų išsilavinimas

Trumpas aprašymas

Šaltinis

Analizės metodai

Nacionalinis rodiklis

Lietuvos statistikos
departamentas, Eurostat

Makroekonometrinis
modeliavimas

Nacionalinis rodiklis

Lietuvos statistikos
departamentas, Eurostat

Makroekonometrinis
modeliavimas

Lietuvos statistikos
departamentas, Eurostat
Lietuvos statistikos
departamentas, Eurostat
Lietuvos statistikos
departamentas
Inovacijų sąjungos
švieslentė (angl.
Innovation Union
Scoreboard)

Makroekonometrinis
modeliavimas
Kaitos teorija, teorija
grįstas poveikio vertinimas
Kaitos teorija, teorija
grįstas poveikio vertinimas

Nacionalinis rodiklis
Nacionalinis rodiklis
Nacionalinis rodiklis

Kaitos teorija, teorija
grįstas poveikio vertinimas

Inovacinės veiklos
aktyvumo indeksas

Nacionalinis rodiklis

Darbo jėgos (15–64 m.)
aktyvumo lygis (proc.)

Konteksto rodiklis

Lietuvos statistikos
departamentas, Eurostat

Makroekonometrinis
modeliavimas

Bendras (15–64 m.)
gyventojų užimtumo lygis

Konteksto rodiklis

Lietuvos statistikos
departamentas, Eurostat

Makroekonometrinis
modeliavimas

Eurostat

Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas, atvejo studijos
analizė

Lietuvos statistikos
departamentas, Eurostat

Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė,
makroekonometrinis
modeliavimas

Lietuvos statistikos
departamentas, Eurostat

Intervencijų logikos
analizė, atvejo studijos
analizė, kokybiniai
interviu, fokus grupės
diskusija, ekspertinis
vertinimas, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas

Lietuvos statistikos
departamentas

Intervencijų logikos
analizė, atvejo studijos
analizė, kokybiniai
interviu, fokus grupės
diskusija, ekspertinis

25–64 metų gyventojų,
per paskutines 4 savaites
dalyvavusių švietimo ir
profesinio mokymo
veikloje (mokymosi visą
gyvenimą lygis), dalis

Pagyvenusių asmenų (55–
64 m.) užimtumo lygis

Jaunimo švietimo
pasiekimų lygis: bent
vidurinį išsilavinimą (arba
vidurinį išsilavinimą ir
darbo

Konteksto rodiklis

Konteksto rodiklis

Konteksto rodiklis

rinkoje paklausią
profesinę kvalifikaciją)
įgijusių
20–24 metų asmenų dalis
Ankstyvojo pasitraukimo
iš švietimo sistemos lygis:
pagrindinį išsilavinimą
turinčių ir toliau

Konteksto rodiklis
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nesimokančių 18–24 metų
asmenų dalis
Tyrėjų skaičius (bendras
skaičius, tenkantis
tūkstančiui užimtųjų/dalis
versle, proc.)

Mokslinės publikacijos 1
mln. gyventojų

Jaunesnis tyrėjų amžius
(tyrėjai, turintys daktaro
laipsnį, amžiaus grupėse
iki 45 metų, be verslo
sektoriaus)
Gyventojų pasitikėjimas
valstybės ir savivaldybių
institucijomis ir įstaigomis
(proc.)
Reguliavimo kokybės
rodiklis (pagal Pasaulio
Banko rodiklį)

Valdymo efektyvumo
rodiklis (pagal Pasaulio
Banko rodiklį)

Europos patentų biurui
pateiktų paraiškų skaičius
1 mln. gyventojų
Ilgalaikių bedarbių,
dalyvavusių aktyviose
priemonėse (mokymas,
darbo praktika,
įdarbinimas), dalis

Vidutinis išėjimo iš darbo
rinkos amžius (metai)

Naujos galimybės
suteikimas bedarbiams
(mokymas, darbo

Konteksto rodiklis

Eurostat, MOSTA

Konteksto rodiklis

MOSTA, Thomson Web of
Science

Konteksto rodiklis

Lietuvos statistikos
departamentas

Konteksto rodiklis

Vilmorus, Baltijos tyrimai,
RAIT

Konteksto rodiklis

Pasaulio bankas

Konteksto rodiklis

Pasaulio bankas

Papildomas rodiklis

EPT, Eurostat, MOSTA

Papildomas rodiklis

Lietuvos darbo birža

Papildomas rodiklis

Lietuvos statistikos
departamentas, Eurostat

Papildomas rodiklis

Lietuvos darbo birža

vertinimas, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas
Statistinė analizė,
ekspertinis vertinimas,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas
Statistinė analizė,
ekspertinis vertinimas,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas
Statistinė analizė,
ekspertinis vertinimas,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas
Ekspertinių vertinimų
metaanalizė, intervencijų
logikos analizė, Kaitos
teorija, teorija grįstas
poveikio vertinimas
Ekspertinių vertinimų
metaanalizė, intervencijų
logikos analizė, Kaitos
teorija, teorija grįstas
poveikio vertinimas
Ekspertinių vertinimų
metaanalizė, intervencijų
logikos analizė, Kaitos
teorija, teorija grįstas
poveikio vertinimas
Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas
Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas
Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas
Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
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praktika, įdarbinimas) –
per 6

vertinimas

nedarbo mėnesius
jauniems (iki 25 metų)
bedarbiams

Dirbančių neįgaliųjų dalis

Vyrų ir moterų atlyginimų
lygio skirtumas

Naujos galimybės
suteikimas bedarbiams
(mokymas, darbo
praktika, įdarbinimas) –
per 12 nedarbo mėnesių
suaugusiems (25–64
metų)

Papildomas rodiklis

Lietuvos statistikos
departamentas, Eurostat

Papildomas rodiklis

Lietuvos statistikos
departamentas, Eurostat

Papildomas rodiklis

SODRA

Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas
Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas

Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas

bedarbiams

Moterų užimtumo lygis

Darbo našumas per darbo
valandą (proc. nuo ES-15
vidurkio)

Užimtųjų žemės ūkyje
dalis nuo visų užimtųjų
(proc.)
Nacionalinio biudžeto
išlaidos (be ES paramos)
formaliajam švietimui
(pagal švietimo lygius)
Nacionalinio biudžeto
išlaidos (be ES paramos)
suaugusiųjų švietimui

Nacionalinio biudžeto
išlaidos viešojo sektoriaus
darbuotojų mokymams

Papildomas rodiklis

Lietuvos statistikos
departamentas, Eurostat

Papildomas rodiklis

Eurostat

Papildomas rodiklis

Lietuvos statistikos
departamentas

Papildomas rodiklis

Lietuvos statistikos
departamentas

Papildomas rodiklis

Lietuvos statistikos
departamentas

Papildomas rodiklis

Valstybės tarnybos
departamento kasmetinės
ataskaitos dėl Valstybės
tarnybos įstatymo ir su

Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas
Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas
Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas
Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas
Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas
Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas
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juo susijusių teisės aktų
taikymo ir įgyvendinimo

Dalis 25 – 64 m. asmenų,
dalyvavusių bet kokiame
švietime per metus
Bendros išlaidos MTEP
(procentas nuo BVP)

Papildomas rodiklis

Lietuvos statistikos
departamentas

Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė, Kaitos teorija,
teorija grįstas poveikio
vertinimas

Papildomas rodiklis

Lietuvos statistikos
departamentas, Eurostat

Statistinė analizė,
intervencijų logikos
analizė

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting
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14 priedas. Lietuvos valdymo efektyvumo indekso sudedamosios dalys.
Nr.
1

3

Šaltinis
Economist Intelligence Unit Riskwire &
Democracy Index (EIU)
World
Economic
Forum
Global
Competitiveness Report (GCR)
Gallup World Poll (GWP)

4

Institutional Profiles Database (IPD)

5

Political Risk Services International Country
Risk Guide (PRS)
Global Insight Business Conditions and Risk
Indicators (WMO)
Business Enterprise Environment Survey
(BPS)

2

6
7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

8

Bertelsmann Transformation Index (BTI)

9

Global Integrity Index (GII)

10

Institute
for
Management
and
Development
World
Competitiveness
Yearbook (WCY)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Rodiklis
Biurokratijos kokybė / institucinis efektyvumas
Biurokratizmas
Infrastruktūra
Pradinio mokymo kokybė
Pasitenkinimas viešojo transporto sistema
Pasitenkinimas keliais ir greitkeliais
Pasitenkinimas švietimo sistema
Valstybinių mokyklų prieinamumas
Pirminių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas
Geriamojo vandens ir sanitarinių sąlygų prieinamumas
Elektros energijos prieinamumas
Transporto infrastruktūros prieinamumas
Aplinkos priežiūros ir atliekų šalinimo paslaugų
prieinamumas
Biurokratijos kokybė
Biurokratijos kokybė
Politikos nuoseklumas ir planavimo toliaregiškumas
Ar telekomunikacijų prieinamumas yra palankus verslo
augimui?
Ar elektros energijos prieinamumas yra palankus verslo
augimui?
Ar transporto prieinamumas yra palankus verslo
augimui?
Konsensuso pasiekimas
Valdžios aprėptis
Išteklių efektyvumas
Valstybės tarnybos dorumas
Viešasis valdymas
Verslo aplinka ir infrastruktūra
Socialinis aprūpinimas
Sveikatos apsauga ir švietimas
Valdžios ekonominė politika greitai neprisitaiko prie
pokyčių ekonomikoje
Viešosios paslaugos nėra nepriklausomos nuo politinio
įsikišimo
Valdžios sprendimai nėra efektyviai įgyvendinami
Biurokratija trukdo verslui
Bendra gėrybių ir paslaugų paskirstymo infrastruktūra
yra neefektyvi
Politikos kryptis yra nenuosekli

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal Pasaulio banko duomenis
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc)
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15 priedas. Lietuvos reguliavimo kokybės indekso sudedamosios dalys.
Nr.
1

Šaltinis
Economist Intelligence Unit Riskwire &
Democracy Index (EIU)

2

World
Economic
Forum
Competitiveness Report (GCS)

3

Heritage Foundation Index of Economic
Freedom (HER)
Institutional Profiles Database (IPD)

4

Global

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

23

Rodiklis
Nesąžiningos konkurencijos praktikos
Kainų kontrolė
Diskriminaciniai tarifai
Perdėtas protekcionizmas
Diskriminaciniai mokesčiai
Valdžios reguliavimo našta
Apmokestinimo mastas ir poveikis
Prekybos apribojimų mastas
Vietinės konkurencijos intensyvumas
Verslo pradėjimo sudėtingumas
Antimonopolinės politikos efektyvumas
Aplinkosauginių reikalavimų griežtumas
Investicinė laisvė
Finansinė laisvė
Vietinių įstatymų reguliuojamo verslo pradėjimo
sudėtingumas
Užsienio įmonių filialų įsteigimo sudėtingumas
Ar valstybė subsidijuoja prekes (pvz., maisto ir kitų
kasdienio vartojimo prekės, neskaitant naftos)?
Ar valstybės subsidijuoja kuro, parduodamo degalinėse,
kainas?
Administruojamų kainų dalis
De facto kliūčių naujiems veikėjams patekti į prekių ir
paslaugų rinkas (išskyrus finansų), susijusių su
administravimu, mastas
De facto kliūčių naujiems veikėjams patekti į prekių ir
paslaugų rinkas (išskyrus finansų), susijusių su rinkose
jau įsitvirtinusių konkurentų praktikomis, mastas
Konkurencijos reguliavimo rinkose (išskyrus finansų)
efektyvumas
Investicijų profilis

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Apmokestinimo efektyvumas
Teisės aktai
Darbo jėgos reguliavimo įtaka verslo augimui
Mokesčių reguliavimo įtaka verslo augimui
Muitų ir prekybos reguliavimo įtaka verslo augimui
Rinkos ir konkurencijos organizavimas
Kainų liberalizavimas
Prekybos ir užsienio valiutų sistema
Konkurencijos politika
Protekcionizmas šalyje neigiamai veikia verslą

34

Šalies konkurencijos įstatymai neapsaugo nuo
nesąžiningos konkurencijos
Kainų kontrolė veikia produktų kainas daugelyje
pramonės šakų
Patekimas į kapitalo rinkas (užsienio ir nacionalines) yra
nesudėtingas
Verslo
vystymo
nesudėtingumas
nėra
šalies
konkurencinis pranašumas
Šalies finansinių institucijų skaidrumas nėra pakankamai

16
17
18
19
20

21

22
5
6
7

Political Risk Services International Country
Risk Guide (PRS)
Global Insight Business Conditions and Risk
Indicators (WMO)
Business Enterprise Environment Survey
(BPS)

8
9

Bertelsmann Transformation Index (BTI)
European Bank for Reconstruction and
Development Transition Report (EBR)

10

Institute
for
Management
and
Development
World
Competitiveness
Yearbook (WCY)

35
36
37
38
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

išvystytas
Muitus reguliuojančios institucijos nepalengvina
efektyvaus prekių tranzito
Teisinė bazė yra žalinga šalies konkurencingumui
Užsienio investuotojai gali laisvai kontroliuoti
nacionalines įmones
Viešojo sektoriaus kontraktai yra pakankamai atviri
užsienio subjektams
Asmeniniai mokesčiai nėra iškreipiantys rinką
Įmonių mokesčiai nėra iškreipiantys rinką
Bankų reguliavimas netrukdo konkurencingumui
Darbo jėgos reguliavimas netrukdo verslui
Subsidijos trukdo ekonominiam vystymuisi
Lengva pradėti verslą

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting pagal Pasaulio banko duomenis
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc)
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16 priedas. Kintamojo „Sėkmingai kvalifikacijos tobulinimo veiklas baigę viešojo sektoriaus
darbuotojai“ operacionalizavimas.
ŽIP VP 1 prioriteto priemonių atveju tai – sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo
mokymo kursų baigimo pažymėjimai) (oficialus stebėsenos rodiklis).
Tuo tarpu ŽIP VP 2 prioriteto priemonių atveju tai – neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus
gavę mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. Šis rodiklis vertintojų buvo išvestas iš
kitų šio prioriteto priemonių rodiklių – produkto rodiklio „Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos
darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas“ ir rezultato rodiklio „Mokymosi visą
gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo
pažymėjimus, dalis“.
Pažymėtina, kad priemonės „VP1-2.1-ŠMM-02-V Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo
įstaigų valdymo tobulinimas“ atveju taikomi dar du rodikliai – „Mokymosi visą gyvenimą sistemos
administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas“ ir „Mokymosi visą
gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis“, iš
kurių būtų galima išvesti rodiklį, atskleidžiantį valstybės pripažįstamą kvalifikaciją gavusių mokymosi visą
gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų skaičių. Nepaisant to, SFMIS iki 2014 m. birželio 30 d.
nebuvo prieinamos šių rodiklių pasiekimo reikšmės, todėl jie neįtraukti į sėkmingai kvalifikacijos tobulinimo
veiklas pagal ŽIP VP 1, 2 ir 4 prioritetų priemones baigusių viešojo sektoriaus darbuotojų skaičių.
ŽIP VP 4 prioriteto priemonių atveju aktualus rodiklis – sėkmingai mokymus baigę ir pažymėjimus gavę
asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojai). Šis rodiklis vertintojų buvo išvestas iš kitų šio prioriteto priemonių rodiklių – produkto rodiklio
„Mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų darbuotojai“ ir rezultato rodiklio „Mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų,
statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus,
dalis“.
Bendri pagal ŽIP VP 1, 2 ir 4 prioritetų priemones sėkmingai kvalifikacijos tobulinimo veiklas baigusių viešojo
sektoriaus darbuotojų skaičiai (2012 m., 2013 m. ir 2014 m.) gauti atskirai sudėjus pagal 1, 2 ir 4 prioritetų
priemones sėkmingai kvalifikaciją patobulinusių (tai pažyminčius pažymėjimus gavusių) viešojo sektoriaus
darbuotojų skaičius (pagal SFMIS duomenis, fiksuotus 2012 m. gruodžio 31 d., 2013 m. gruodžio 31 d. ir
2014 m. birželio 30 d.).
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