
ILGALAIKĖS INSTITUCINĖS 2012 – 2014 METŲ EKONOMIKOS MOKSLINIŲ 

TYRIMŲ PROGRAMOS „LIETUVOS EKONOMIKOS ILGALAIKIO 

KONKURENCINGUMO IŠŠŪKIAI“  

 GALUTINĖ ATASKAITA  
 

 

1. DUOMENYS APIE PROGRAMĄ 

 

Programos pavadinimas 

Ilgalaikė institucinė 2012 – 2014 metų ekonomikos 

mokslinių tyrimų programa „Lietuvos ekonomikos 

ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“ 

Mokslo ir studijų institucija (programos 

vykdytoja) 

Kauno technologijos universitetas  

K. Donelaičio g. 73, LT-44309 

8 37 300 550 

ktu@ktu.lt  ; rastvf@ktu.lt; rytis.krusinskas@ktu.lt  

kodas: 111950581 

Programos trukmė 2012.09 – 2014.12 

Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita 2012.09-2014.12 

Programai skirti norminiai etatai 

13,5 

Etatai įvertinti atsižvelgiant į bendrą programos 

trukmę (28 mėn.), nominalus valandų skaičius per 

mėn. – 160 val. (28x160 = 4480 val./ 1 et.); bendras 

planuotų valandų skaičius per visas temas – 60334 

val. (60334 / 4480= 13.5 et. per 2012-2014 m.,. 

laikotarpį) 

 

 

2. PROGRAMOS VYKDYTOJAI 

 

Pateikiamas bendras vykdytojų sąrašas per 2012-2014 m. laikotarpį. 

Eil. Nr. Mokslo laipsnis Vardas, pavardė Pareigos 

Programos vadovas 

1.  Dr.  Rytis Krušinskas Vyriausias mokslo darbuotojas 

Kiti programos vykdytojai  

2.  Dr. Akvilė Čibinskienė Projekto mokslo darbuotojas (KTU) 

3.  Habil. dr. Aleksandras Vytautas 

Rutkauskas  

Vyriausias mokslo darbuotojas 

(VGTU) 

4.  Mag. Algimantas Venckus Projekto jaunesnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

5.  Dr.  Algirdas Bartkus Projekto mokslo darbuotojas (VU) 

6.  Dr. Algis Dobravolskas  Vyresnysis mokslo darbuotojas 

(MRU) 

7.  Dr. Andrius Guzavičius Projekto vyriausiasis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

8.  Mag. Andrius Rutkauskas  Jaunesnysis mokslo darbuotojas 

(VGTU) 

9.  Dr. Arūnas Pocius Mokslo darbuotojas (VU) 

10.  Dr. Asta Sabonienė  Projekto vyresnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

mailto:ktu@ktu.lt
mailto:rastvf@ktu.lt
mailto:rytis.krusinskas@ktu.lt
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11.  Dr. Asta Savanevičienė Projekto vyriausiasis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

12.  Mag. Asta Tarutė Projekto jaunesnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

13.  Mag. Audronė Klevienė Jaunesnysis mokslo darbuotojas 

(LEI) 

14.  Mag. Audronė Medžiaušienė Projekto jaunesnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

15.  Dr. Aura Drakšaitė Projekto jaunesnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

16.  Dr. Aušrinė Lakštutienė Projekto mokslo darbuotojas (KTU) 

17.  Dr. Daiva Laskienė Projekto mokslo darbuotojas (KTU) 

18.  Mag. Daiva Rapcevičienė Jaunesnysis mokslo darbuotojas 

(MRU) 

19.  Dr. Dalia Štreimikienė Projekto vyriausiasis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

20.  Dr. Dalius Tarvydas Vyresnysis mokslo darbuotojas 

(LEI) 

21.  Dr. Egidijus Bikas  Vyresnysis mokslo darbuotojas 

(VU) 

22.  Mag. Eglė Vaičiukynaitė Projekto jaunesnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

23.  Mag. Elena Vitkauskaitė Projekto jaunesnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

24.  Dr. Eugenijus Perednis Vyresnysis mokslo darbuotojas 

(LEI) 

25.  Mag. Evaldas Serva  Jaunesnysis mokslo darbuotojas 

(ASU) 

26.  Dr. Evelina Meilienė Projekto mokslo darbuotojas (KTU) 

27.  Dr. Gabrielė  Snieškienė Projekto mokslo darbuotojas (KTU) 

28.  Dr. Gediminas Černiauskas  Vyresnysis mokslo darbuotojas 

(MRU) 

29.  Dr. Gitana Dudzevičiūtė Vyresnysis mokslo darbuotojas 

(LKA) 

30.  Dr. Gitana Valodkienė Projekto jaunesnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

31.  Mag. Greta Keliuotytė- 

Staniulėnienė 

Mokslo darbuotojas  (VU) 

32.  Mag. Ieva Astrauskaitė Mokslo darbuotojas (VU) 

33.  Dr.  Inga Maksvytienė  Vyresnysis mokslo darbuotojas 

(VDU) 

34.  Dr. Irena Pekarskienė Projekto vyresnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

35.  Dr. Jelena Stankevičienė Mokslo darbuotojas (VGTU) 

36.  Dr. Jonas Žaptorius Mokslo darbuotojas (VGTU) 

37.  Mag. Julius Talubinskas Jaunesnysis mokslo darbuotojas 

(LEI) 

38.  Dr. Juozas Gudzinskas Vyresnysis mokslo darbuotojas 

(LEI) 
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39.  Dr. Jūratė Pridotkienė Projekto vyresnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

40.  Mag. Jūratė Šovienė Projekto jaunesnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

41.  Dr. Jurgita Bruneckienė Projekto vyriausiasis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

42.  Mag. Kęstutis Biekša Jaunesnysis mokslo darbuotojas 

(LEI) 

43.  Dr.  Laima Okunevičiūtė 

Neverauskienė 

Mokslo darbuotojas (VU) 

44.  Mag. Lina Murauskaitė Jaunesnysis mokslo darbuotojas 

(LEI) 

45.  Dr. Loreta Valančienė Projekto vyriausiasis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

46.  Dr. Mantas Marčiukaitis Vyresnysis mokslo darbuotojas 

(LEI) 

47.  Dr. Manuela Tvaronavičienė  Vyriausias mokslo darbuotojas 

(LKA) 

48.  Dr. Mindaugas Dapkus Vyriausias mokslo darbuotojas 

(VDU) 

49.  Dr. Oksana Palekienė Projekto jaunesnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

50.  Mag. Raminta Skvorčinskienė Jaunesnysis mokslo darbuotojas 

(LEI) 

51.  Dr. Rasa Norvaišienė Projekto mokslo darbuotojas (KTU) 

52.  Dr. Rasa Smaliukienė  Vyresnysis mokslo darbuotojas 

(LKA) 

53.  Dr. Rasa Subačienė Vyresnysis mokslo darbuotojas  

(VU)  

54.  Dr.  Rima Tamošiūnienė Projekto vyresnysis mokslo 

darbuotojas (MRU) 

55.  Dr. Rimantas Gatautis Projekto vyriausiasis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

56.  Mag. Rūta Adlytė Projekto jaunesnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

57.  Dr. Rūta Čiutienė Projekto vyriausiasis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

58.  Dr. Rūta Masteikienė Projekto jaunesnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

59.  Dr. Sigitas Vaitkevičius Projekto mokslo darbuotojas (KTU) 

60.  Dr.  Vaidas Gaidelys Projekto vyriausiasis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

61.  Habil. dr.  Valentinas Klevas  Vyriausias mokslo darbuotojas (LEI) 

62.  Dr. Viktorija Bobinaitė  Jaunesnysis mokslo darbuotojas 

(LEI) 

63.  Mag. Viktorija Sankauskaitė Jaunesnysis mokslo darbuotojas 

(LEI) 

64.  Dr. Viktorija Stasytytė  Mokslo darbuotojas (VGTU) 

65.  Dr. Vilda Gižienė Projekto jaunesnysis mokslo 
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darbuotojas (KTU) 

66.  Dr. Vita Karpuškienė  Vyresnysis mokslo darbuotojas 

(VU) 

67.  Dr. Vitalija Venckuvienė Projekto jaunesnysis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

68.  Dr. Vytautas Snieška Projekto vyriausiasis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

69.  Habil. dr.  Vladzė Vitunskienė  Vyriausias mokslo darbuotojas 

(ASU) 

70.  Habil. dr. Žaneta Simanavičienė Projekto vyriausiasis mokslo 

darbuotojas (KTU) 

 

3. ATLIKTI DARBAI IR PROGRAMOS REZULTATAI 

 

Ilgalaikė institucinė 2012–2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų programa  „Lietuvos 

ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“ (toliau – Programa) yra skirta kompleksinių ir 

turinčių ilgalaikį poveikį ekonomikos mokslinių tyrimų vykdymui užtikrinti.  

Programa pradėta įgyvendinti 2012 m. rugsėjo mėn. Sutartyje (Nr.IEP-01/2012, 2012.08.29) 

numatyta Programos įgyvendinimo pabaiga – 2014 m. gruodžio mėn. Ši ataskaita metinė 

Programos ataskaita yra teikiama už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. gruodžio 

mėn. Programoje dalyvauja 8 institucijos: Kauno technologijos universitetas (programos 

vykdytojas), Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos 

karo akademija, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 

Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. Per ataskaitinį laikotarpį Programos 

partneriai rinkosi į 4 partnerių susitikimus ir baigiamąjį rezultatų aptarimą 2014-12-15 LMT. 

Šiose diskusijose, tyrimų planuose, gautų preliminarių rezultatų pristatyme dalyvavo ir savo 

įžvalgomis dalinosi Vilniaus Universiteto prof.dr. R.Rudzkis ir Lietuvos banko ekonomistas dr. 

R.Kuodis. Iš viso programai įgyvendinti buvo numatyti dveji metai ir keturi mėnesiai, ši 

mokslinė ataskaita yra teikiama už visą Programos įgyvendinimo laikotarpį.  

 

Programos siekiamas tikslas – modeliuoti bei vertinti globalios ekonomikos iššūkių daromą 

įtaką šalies ekonomikai ir parengti rekomendacijas Lietuvos ekonomikos ilgalaikiam 

konkurencingumui didinti.  

Programos tikslo siekiama įgyvendinant 6 programos uždavinius (iš viso programoje yra 16 

etapų ir 19 skirtingų tematikų), kurių rezultatų santrauka pateikiama žemiau (atskirų temų 

rezultatai plačiau pateikiami prieduose, sugrupuotuose pagal Programos uždavinius ir 

tematikas): 

 

1 Uždavinys: nustatyti naujų augančių pasaulio ekonomikos centrų konkurencinę grėsmę 

tradicinėmis technologijomis grindžiamai gamybai Lietuvoje ir pasiūlyti šios grėsmės 

neutralizavimo būdus.  

 

1.1. Etapas. Nustatyti tradicinėmis technologijomis grindžiamos pramonės Lietuvoje aprėptį ir 

naujų augančių pasaulio ekonomikos centrų plėtros poveikio analizę Lietuvos ūkio pramonės 

sektorių restruktūrizacijai pasaulinio ūkio vystymosi tendencijų kontekste. (temų vadovės: Doc. 

dr. Jūratė Pridotkienė (Kauno technologijos universitetas) ir prof. dr. Manuela Tvarijonavičienė 

(Lietuvos karo akademija) 

 

Pirmosios etapo dalies tikslas – nustatyti tradicinėmis technologijomis grindžiamos 



5 

 

pramonės Lietuvoje apimtis ir paplitimą bei išanalizuoti, kokį poveikį tradicines technologijas 

naudojančio Lietuvos pramonės sektoriaus tarptautiniam konkurencingumui daro naujai 

augančių pasaulio ekonomikos centrų plėtra globalioje rinkoje. 

Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą, buvo atlikti parengiamieji tyrimo darbai: apžvelgti 

moksliniai tyrimai šioje srityje, išrinkta ir įsigyta mokslinė literatūra analizuojamu klausimu. 

Tikslo įgyvendinimas pradėtas sudarant tyrimo metodologiją, kurioje numatyti ir pagrįsti tyrimo 

metodų ir informacijos rinkimo būdų bei priemonių naudojimo tikslingumas. Siekiant 

įgyvendinti iškeltus uždavinius, tyrimo eigoje naudojami kokybiniai ir kiekybiniai duomenų 

analizės metodai: antrinių šaltinių (mokslinės literatūros, tarptautinių organizacijų dokumentų ir 

kt. šaltinių) kokybinė analizė, statistinių duomenų kiekybinė analizė (indeksų skaičiavimas, 

koreliacinė-regresinė analizė), duomenų rinkimas atvejo tyrimo metodu ir gautų duomenų 

apdorojimas turinio analizės metodu, pirminių duomenų rinkimas atliekant ekspertų apklausą ir 

gautų duomenų apdorojimas statistine programa, faktorinė analizė. 

Įgyvendinant pirmąjį tyrimo uždavinį, skirtą apibrėžti kriterijus, kuriais remiantis 

nustatomos tradicines technologijas gamyboje naudojančios pramonės šakos, buvo renkama ir 

analizuojama užsienio šalių patirtis atrenkant tradicinėmis technologijomis grindžiamos 

pramonės nustatymo kriterijus. Tarptautiniu mastu naudojama EBPO (OECD) sudaryta 

apdirbamosios pramonės klasifikavimo sistema, pagal kurią patogu analizuoti atskirų pramonės 

sektorių duomenis, lyginti juos tarp šalių ar regionų. Ši klasifikavimo sistema pagrįsta 

pagrindiniu technologinę pažangą atspindinčiu rodikliu – MTTP išlaidų dalimi nuo apyvartos 

(proc.). Kita vertus, dėl to, jog sistema pagrįsta tik vienu rodikliu, ji mokslinėje literatūroje 

kritikuojama, kad stebimas tik šakos vidurkis, tuo tarpu kiekviename pramonės sektoriuje yra 

įmonių, kurios viršija minimalų tam sektoriui numatomą rodiklį, arba atvirkščiai. Australijos 

apdirbamosios pramonės įmonių tyrimas parodė, kad tik keletą pramonės šakų galima aiškiai 

priskirti tam tikrai šios klasifikacijos grupei. Pagal naudojamus rodiklius negalima tiksliai 

pasakyti, kur yra riba tarp aukštąsias, aukštąsias vidutines ir žemąsias vidutines technologijas 

naudojančių pramonės šakų, nors žemąsias (tradicines) technologijas naudojančias pramonės 

šakas galima tiksliai identifikuoti. 

Susisteminus analizuojamus mokslinius tyrimus, be technologinio intensyvumo 

kriterijaus buvo išskirti ir kiti tradicinių technologijų pramonės šakas (TTPŠ) 

charakterizuojantys kriterijai: sektoriuje vyraujanti žemos kvalifikacijos darbo jėga, nedidelis 

investicijų srautas, skiriamas technologinėms, produkto, marketingo ar organizacinėms 

inovacijoms; nėra arba menka inovacinė veikla; priklausomos nuo vidaus rinkos (menkas 

eksportas). 

Kaip rodo kitose šalyse atlikti empiriniai tyrimai, TTPŠ sektoriaus įmonės nėra pasyvūs 

dalyviai, ypač inovacijų srityje: jos gali būti ir yra inovatyvios, pačios inicijuoja ir dalyvauja 

technologijų kūrimo procese. Todėl be technologinio intensyvumo kriterijaus Lietuvos TTPŠ 

statistinių duomenų tyrime taikyti ir kiti kriterijai. 

TTPŠ įmonių aprėpties Lietuvos apdirbamojoje pramonėje tyrimas išskirtas į dvi 

sudėtines dalis, kurių kiekviena savaip atskleidžia tradicinių technologijų pramonės įmonių 

indėlį ir reikšmę Lietuvos ekonomikoje: 

1) absoliučių statistinių dydžių pokyčių analizė, kurie parodo TTPŠ įmonių aprėptį ir 

raidos tendencijas per analizuojamą laikotarpį. Šioje analizės dalyje lyginami duomenys per 

2008-2011 m. laikotarpį. TTPŠ aprėpties ir raidos tendencijos atskleistos per įmonių skaičiaus ir 

struktūros, dirbančiųjų skaičiaus, pridėtinės vertės, darbo našumo, eksporto rodiklių analizę.  

2) santykinių ir absoliučių statistinių dydžių palyginamoji analizė, siekiant 

pademonstruoti TTPŠ sektoriaus indėlį apdirbamojoje pramonėje pagal analizuojamus kriterijus 

ir palyginti su kitais pramonės sektoriais. Šioje dalyje lyginami pradinių ir paskutiniųjų 

laikotarpio metų duomenys. Šioje tyrimo dalyje analizuojant apdirbamosios pramonės 

sektorius, remiamasi EBPO naudojama klasifikacija, o sektoriai palyginami pagal išskirtus 
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klasifikavimo kriterijus: MTEP intensyvumą, dizaino intensyvumą, technologinį intensyvumą, 

įgūdžių intensyvumą, inovacijų intensyvumą ir eksporto intensyvumą. 

Gauti rezultatai atskleidė, kad pagal įmonių skaičių TTPŠ įmonės sudaro daugiau nei du 

trečdalius apdirbamosios pramonės įmonių. šiose šakose vyrauja mikro įmonės, kuriose dirba 

iki 9 darbuotojų. Mikro įmonių dalis lyginant 2011 m. su 2008 m. turi augimo tendenciją. TTPŠ 

sektoriaus indėlis į darbo vietų kūrimą ir išlaikymą yra itin reikšmingas: šiame sektoriuje 

darbuojasi net virš 14 proc. visų šalies dirbančiųjų, arba virš 60 proc. apdirbamojoje pramonėje 

dirbančių asmenų. Mažinant nedarbą šalyje, ypatingai nekvalifikuotos darbo jėgos, TTPŠ 

sektoriaus plėtra tampa strategiškai svarbi ekonomikai. Atliktas tyrimas rodo, kad, nors TTPŠ 

sektoriaus šakos laikomos mažą pridėtinę vertę kuriančiomis šakomis, Lietuvos ekonomikoje 

šio sektoriaus šakos sukuria daugiau kaip pusę apdirbamojoje pramonėje sukuriamos pridėtinės 

vertės (išskyrus C19). Visai ekonomikai sunkiausiu 2009 m. laikotarpiu TTPŠ sukuriama 

pridėtinės vertės dalis apdirbamojoje pramonėje siekė net 55,2 proc., taigi, TTPŠ sektoriaus 

svarba ypač išaugo ekonominio sunkmečio laikotarpiu ir bendrai ekonomikai pagelbėjo gerokai 

sušvelninti nuosmukio pasekmes.  

TTPŠ sektoriuje darbo našumo rodiklis svyravo nežymiai, tačiau analizuojamu 

laikotarpiu išliko augimo tendencija. Galima teigti, kad TTPŠ sektorius gerokai sėkmingiau 

įveikė ekonominio nuosmukio mestus iššūkius nei bendrai apdirbamoji pramonė, yra labiau 

orientuotas į konkurencingą eksportą tiek ES, tiek kitų šalių rinkose. 

Įgyvendinant antrąjį tyrimo uždavinį, buvo atliktas statistinių duomenų tyrimas, kuris 

leido nustatyti tradicinėmis technologijomis grįstos Lietuvos pramonės šakų eksporto rinkas. 

Buvo atlikta TTPŠ eksporto struktūrinė analizė ir nustatytos daugiausiai pagal vertę 

eksportuojamos prekių grupės pagal CPA klasifikatorių. Išanalizavus vidutinius 2008-2011 metų 

duomenis paaiškėjo, kad didžiausią eksporto dalį tarp TTPŠ produktų sudaro maisto produktų, 

gėrimų ir tabako gaminių grupei priklausančios prekės. Antroje vietoje užima baldų gamyba su 

nieku kitur nepriskirta gamyba, nuo jų nežymiai atsilieka tekstilės, drabužių ir avalynės grupei 

priskiriami produktai. Mažiausią eksporto dalį tarp nagrinėjamų produktų sudaro medienos ir 

popieriaus gaminių grupei priskiriami produktai. Tolimesnėje analizėje atsiribota nuo maisto 

produktų eksporto, nes ši pramonės šaka išsamiai analizuojama kitoje projekto temoje. 

Atlikus TTPŠ prekių grupių eksporto analizę pagal šalis, nustatytos didžiausios 

tradicinėmis technologijomis grįstų Lietuvos pramonės šakų eksporto rinkos. Atliktos analizės 

rezultatai parodė, kad Vokietija yra didžiausia šios pramonės produkcijos importuotoja. Kitos 

pagrindinės šios pramonės produkcijos eksporto rinkos yra Švedija, Jungtinė Karalystė, Danija, 

Norvegija, Prancūzija ir kitos šalys, t.y., daugiausiai ekonomiškai gerai išsivysčiusios šalys, 

kurioms nėra būdingi dideli vidaus paklausos svyravimai. Šis veiksnys gali turėti teigiamos 

įtakos TTPŠ lietuviškos kilmės prekių (be maisto grupės) eksporto perspektyvoms 

Vienas iš būdų sumažinti nepageidaujamą poveikį eksportui - diversifikuoti eksportą 

pagal rinkas ir produktus. Siekiant tiksliau įvertinti Lietuvos apdirbamosios pramonės eksporto 

koncentraciją, buvo apskaičiuoti Herfindahl – Hirschman indeksai, kurie buvo skaičiuojami 

kiekvienam skirtingų technologinių lygių sektoriui atskirai. Eksporto koncentracija buvo 

vertinama pagal šalis ir produktus.  Gauti rezultatai rodo, kad visų apdirbamosios pramonės 

sektorių eksporto koncentracija pagal šalis yra vidutinė. Be to, visas Lietuvos apdirbamosios 

pramonės eksportas aiškiai orientuotas į geografiškai artimas šalis – į Europos Sąjungos šalis ir 

Rusiją. Pakankami stipri eksporto koncentracija į Rusiją ir į su ja glaudžiai ekonomiškai 

susijusias šalis, tokias kaip Latvija, Estija, Baltarusija, Ukraina, kelia grėsmę Lietuvos eksporto 

vystymuisi dėl gana permainingos vidaus paklausos ir dėl galimų politinių sprendimų, darančių 

poveikį Lietuvos ekonomikai. Eksportas į Europos Sąjungos šalis teikia didesnio stabilumo, 

tačiau nereiktų pamiršti, kad ir čia rinkos viena su kita labai susijusios, todėl paklausos 

svyravimai kokioje nors šalyje, gali atsiliepti ir kitų šalių vidaus paklausai. Todėl siekiant 

diversifikuoti eksporto rinkas ir taip sumažinti eksporto svyravimą, būtina stipresnė orientacija į 
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globalias rinkas (pagal galimybes): Aziją, Afriką, Šiaurės ir Pietų Ameriką. 

Ištyrinėjus Lietuvos eksporto diversifikaciją pagal prekes, nustatyta, kad tik TTPŠ 

sektoriaus eksportas yra gerai išskaidytas pagal išvežamą produkciją. Kitų sektorių eksportas 

šiuo požiūriu yra stipriai koncentruotas. Vadinasi, TTPŠ eksportas, kuris yra labai svarbus šalies 

ekonomikai, yra geriausiai pasiruošęs iš visų sektorių atlaikyti nepalankius išorės poveikius. 

Įvertinus ir tai, jog TTPŠ sektorius nėra homogeniškas, kokiu kartais laikomas, ir jį sudarantys 

subsektoriai kuria skirtingos (taip pat ir labai aukštos) pridėtinės vertės produktus, galima teigti, 

kad šis sektorius gali būti konkurencingas ir ilgalaikėje perspektyvoje.  

Įgyvendinant trečiąjį tyrimo uždavinį, kuriuo siekiama identifikuoti, kaip keisis TTPŠ 

tarptautinės konkurencijos sąlygos ir kokios kyla grėsmės šiam sektoriui, buvo atlikti statistinių 

duomenų tyrimai. 

Remiantis Lietuvos pramonės šakų eksporto struktūrinės ir kryptinės analizės rezultatais 

gilesnei analizei pasirinktos šios eksporto rinkos: Vokietija, Švedija, Norvegija, Jungtinė 

Karalystė ir Danija. Buvo ištirtos šių eksporto rinkų pagal atitinkamas tradicinių technologijų 

pramonės šakas importo rinkos, siekiant nustatyti iš kokių šalių kyla didžiausia konkurencija, 

kokios potencialiai naujos konkurentės atsiranda tarptautinėse rinkose.  

Atlikti tyrimai atskleidė tendenciją, kad eksporto srautuose didelis vaidmuo tenka 

eksporto rinkos geografinei alokacijai: kuo artimesnė rinka, tuo didesni eksporto/importo srautai, 

ypatingai tokia tendencija stebima Skandinavijos šalyse. Statistinių duomenų tyrimai rodo, kad 

didžiausi Lietuvos TTPŠ konkurentai pagrindinėse eksporto rinkose yra Kinija ir ES-15 šalys 

(Italija, Vokietija, Austrija, Švedija, Belgija ir kt.), tačiau vis stipresnis konkurencinis spaudimas 

kyla iš centrinės ES šalių (Slovėnija, Slovakija, Latvija). Be šių šalių taip pat didėja ir importo 

srautai iš naujai augančių ekonomikos centrų: neskaitant Kinijos, kuri dominuoja visuose 

segmentuose visose rinkose, Indonezijos, Malaizijos, Vietnamo eksportas sparčiai didėja kai 

kuriose ES rinkose. 

Analizuojant Lietuvos pramonės šakų konkurencingumą eksporto rinkose išsiskyrė 

tekstilės ir baldų pramonės šakos. Vertinant eksporto apimtis popieriaus ir kartono rinkoje 

Lietuvos gamintojai nėra stiprūs, išsiskiria tik Švedijos ir Rusijos rinkose. Odos gaminių  

eksportuotojai iš Lietuvos ryškesni JK ir Norvegijoje, patenka tarp didžiausių eksportuotojų. 

Tuo tarpu tekstiles produktų eksportas iš Lietuvos konkuruoja su tolimų šalių konkurentais – 

Tunisu, Vietnamu, Indija), o taip pat ir kaimyninėmis šalimis (Lenkija, Latvija) Danijos, 

Švedijos ir Norvegijos eksporto rinkose.  

Tyrimai rodo, kad naujai augantys ekonomikos centrai iškilo dėka į eksportą orientuotos 

politikos. Tokios šalys, kurios fokusuojasi į eksporto augimą (pvz., Kinija, BRIC šalys) kelia 

grėsmę daugeliui pasaulio ekonomikų, nes išsivysto stipri priklausomybė nuo pigių 

importuojamų gaminių, o tai lemia daugelio tradicinių rinkų susitraukimą. Taip pat gamybos 

pajėgumų perkėlimas didina riziką, kad vietinės rinkos liks be darbo vietų. 

Siekiant įgyvendinti ketvirtąjį tyrimo uždavinį, kuris skirtas numatyti naujai augančių 

pasaulio ekonomikos centrų keliamos nesąžiningos tarptautinės konkurencijos prielaidas, buvo 

atlikta mokslinės literatūros, tarptautinių organizacijų, ES institucijų dokumentų analizė, 

siekiant išryškinti tarptautinėje rinkoje kylančios nesąžiningos konkurencijos formas ir 

prielaidas, daugiau dėmesio skiriant naujesniems konkurencinių sąlygų iškraipymo variantams, 

taip pat ir šalių pastangas suvaldyti šias grėsmes taikant įvairias atsakomąsias priemones. 

Tyrimai atskleidė, kad nesąžiningos konkurencijos prielaidas galima išskirti į skirtingus 

šaltinius: vienas jų yra menkai reglamentuojama ir netgi aplaidi vyriausybės politika, antrasis 

kyla iš nusikalstamos ir neetiškos verslo veiklos. Dėl menkai reglamentuojamos vyriausybės 

politikos besivystančiose šalyse nepaisoma saugių darbo sąlygų, socialinių garantijų, o 

ypatingai tai skaudžia atliepia vaikų darbas. Vergiškos darbo sąlygos, socialinės apsaugos 

sistemos nebuvimas ir nepilnamečių išnaudojimas leidžia pagaminti nepalyginamai žemesniais 

kaštais nei pažangiose ekonomikose. Todėl nekvalifikuota, daug rankų darbo reikalaujanti 
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gamyba keliama į žemų kaštų šalis, tačiau šių šalių vyriausybėms verta analizuoti, ar valstybei 

tai suteikia ilgalaikę naudą. Kaip rodo Azijos tigrų pavyzdys, strategiškai planuojant valstybės 

gerovę, nuo žemų kaštų šalių stengiamasi pereiti prie didesnės pridėtinės vertės gaminių 

gamybos. Be darbo jėgos išnaudojimo aplaidi aplinkosaugos politika taip pat sudaro prielaidas 

nesąžiningai konkuruoti: aplinkosaugos kaštai be abejo gula ant įmonių ir vartotojų pečių, todėl 

tokiose šalyse pagaminti gaminiai kaštų požiūriu negali konkuruoti su gaminiais, kurie 

gaminami nepaisant aplinkosaugos. Vėlgi nuo valstybės politinių sprendimų ir ryžto priklausys, 

kiek ji bus pasirengusi vystyti šalyje aplinką tausojančią gamybą, kas yra priešingybė žemų 

kaštų politikai.  

Nusikalstama ir neetiška verslo veikla pasireiškia plagijuojant žinomų ženklų gaminius, 

idėjas, dizainą, o ypač kenksminga yra nesaugių vartoti gaminių gamyba, kai nukenčia ne tik 

gamintojai dėl plagijavimo, bet ir kyla grėsmė vartotojų sveikatai ar net gyvybei vartojant 

tokius produktus. Ir nors tokios nesąžiningos konkurencijos formos kyla iš mikro (įmonių) lygio 

bei nusikalstamos veiklos, galima teigti kad ji iš dalies priklauso ir nuo valstybės politikos, t.y. 

leidžiama plataus masto neteisėta gamyba, vadinasi valstybės atitinkamos tarnybos 

nepajėgios/nelinkusios sukontroliuoti tokių (nusikalstamų) verslo procesų.  

Siekdamos apsaugoti savo rinkas nuo nesąžiningos konkurencijos, valstybės taiko 

įvairias prekybos apribojimo priemones. Ir nors logiška būtų manyti, kad būtent išsivysčiusios 

šalys turėtų taikyti vis daugiau prekybos ribojimų priemonių, kad apsaugotų savo rinką nuo 

žalingos konkurencijos, tačiau kaip rodo atlikta analizė, rinkos apsaugos priemonių taikymas 

didėja naujai kylančiuose pasaulio ekonomikos centruose, o ne atvirkščiai.  

Siekiant įgyvendinti penktąjį tyrimo uždavinį, kuris skirtas atlikti naujų augančių 

pasaulio ekonomikos centrų plėtros analizę Lietuvos tradicinių technologijų pramonės sektoriui 

konkurencijos sąlygų ir grėsmių kontekste, buvo atlikti tokie empiriniai ir statistiniai tyrimai: 1) 

Lietuvos TTPŠ sektoriaus prekybos šakos viduje indeksų analizė 2004-2013 m. laikotarpiu; 2) 

Lietuvos TTPŠ sektoriaus eksporto į pagrindines eksporto rinkas (nustatytas 2-ajame 

uždavinyje) ir pagrindinių konkurentų iš naujai augančių ekonomikos centrų (nustatytų 

trečiajame uždavinyje) eksporto į tas pačias rinkas koreliacinė-regresinė analizė 2000-2012 m. 

laikotarpiu; 3) atvejo tyrimas, ekspertų apklausa.  

Prekybos šakoje indeksų tyrimas parodė, kad Lietuvos TTPŠ sektorius yra labai atviras 

tarptautinei prekybai, o 2007 metais eksportas buvo beveik balanse su importu. Vis tik 

analizuojant atskiras šakas, matoma tendencija, jog dalį Lietuvos TTPŠ smarkiai paveikė 

aštrėjanti tarptautinė konkurencija, ypač masinis importas į ES rinkas iš žemų kaštų šalių. Tam 

tikrų pramonės šakų eksporto spartesnis eksporto apimčių augimas nei importo parodo jų 

konkurencinio potencialo stiprėjimą. Ypatingai tokią tendenciją atspindi poligrafijos ir baldų 

pramonės, kurių augimas pagrįstas investicijomis į technologijas, gamybos modernizavimą bei 

ilgalaikius patikimus ryšius su eksporto partneriais. Nors medienos ir kailių pramonės 

konkurencingumas taip pat ženkliai augo, tačiau šios pramonės šakos daugiausiai orientuotos į 

žaliavų eksportą, tuo tarpu ekonomikai būtų naudingesnis didesnę pridėtinę vertę kuriančios 

gamybos vystymas šiose srityse. 

Koreliacinės-regresinės analizės rezultatai atskleidė, kad esminio priežastinio ryšio tarp 

Lietuvos TTPŠ sektoriaus eksporto ir žemų kaštų šalių eksporto nėra, išskyrus Turkiją ir 

Vietnamą (ryšys su šia šalimi labai silpnas). Todėl galima daryti prielaidą, kad didėjant Turkijos 

TTPŠ sektoriaus eksportui į Europos šalis, Lietuvos TTPŠ sektorius taip pat turės eksporto 

augimą. Atliktos analizės rezultatų apribojimas – multikolinearumas, kuris parodo, kad žemų 

kaštų šalių eksportas itin glaudžiai tarpusavyje koreliuoja, todėl negalima patikimai išskirti, kuri 

šalis turi tiesioginę įtaką Lietuvos TTPŠ eksportui. Galima daryti prielaidą, jog toks aukštas 

multikolinearumas yra nulemtas fakto, jog šių šalių eksportas labiausiai priklauso nuo Europos 

rinkų sugebėjimo absorbuoti žemų kaštų šalių eksportą, todėl norint gilesnės analizės, vertėtų 

tirti Europos šalių importo priklausomybę nuo atskirų kintamųjų. Priežastis, kodėl Turkijos ir 
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Azijos žemų kaštų šalių multikolinearumas išsiskyrė gali glūdėti fizinės aplinkos faktoriuje: 

Turkija, kaip ir Lietuva, yra arti eksporto rinkų Europoje, o tai lemia tam tikrus konkurencinius 

pranašumus. Vis tik atlikta analizė negali paaiškinti, dėl kokių veiksnių Lietuvos TTPŠ 

sėkmingai/nesėkmingai konkuruoja savo pagrindinėse eksporto rinkose ir kas gali nulemti 

tolimesnę eksporto veiklos raidą. 

Atliekant atvejo tyrimą, interviu dalyvavo pagal nustatytus kriterijus atrinktų įmonių 

aukščiausio lygio vadovai. Iš kiekvieno atlikto interviu parengti tyrimo protokolai kurie buvo 

apdoroti naudojant kokybinę turinio analizę. 

Nors mokslinės literatūros analizė rodo, kad investicijos į MTEP ir darbuotojai dirbantys 

MTEP srityje yra pagrindiniai rodikliai vertinant inovacijų lygį įmonėje, tačiau atvejo tyrimo 

interviu kokybinė analizė atskleidė, kad egzistuoja problema įvardinant inovacijų procesus 

įmonėje ir išskiriant investicijas į MTEP veiklą. Dažnai įmonėse organizacinės inovacijos 

netraktuojamos ir neidentifikuojamos inovacijomis. Respondentai pastebi, kad egzistuoja 

informacijos stoka šalies mastu, kaip inovacijas atpažinti įmonėje, kaip jas apskaityti, o ir nėra 

paskatų įmonėse apskaityti visas inovacijas. 

Prie iššūkių diegiant inovacijas galima priskirti darbo našumo augimo kliūtis, tarp kurių 

dominuoja tokios kaip didelė dalis vyresniojo ir priešpensinio amžiaus darbuotojų, kurie ne tiek 

imlūs naujovėms, kaip jaunesni darbuotojai arba greitu laiku išeis į pensiją (medienos, tekstilės 

pramonė). Įmonės susiduria su darbo jėgos trūkumu ir naujų darbuotojų kvalifikacijos stoka 

(naujus darbuotojus reikia apmokinti), taip pat technologinio proceso ypatumais (sunku pakeisti 

rankinį darbą, nes yra specifinių veiklų, kurių įrengimai ar robotai negali atlikti). 

Tradicinių technologijų įmonių inovacinę veiklą labiausiai charakterizuoja 

technologinės inovacijos, tačiau iš atvejo studijoje dalyvavusių įmonių matyti, kad gamybos 

procese gausu inovacinės veiklos ypatumų. Visų pirma tai nuolatinis technologijų bazės 

atnaujinimas, bendravimas su technologais, derinimai su įrangos gamintojais, technologijų 

naujovių/raidos sekimas rinkoje. Tai kompleksinis procesas apimantis produkto kūrimo 

metodologinių pagrindų sukūrimą, bendraujant tiek su žaliavos gamintojais, tiek su užsakovais, 

tiek su įrangos gamintojais.  

Nagrinėjant nesąžiningos konkurencijos klausimą, tyrimas atskleidė, kad nesąžiningos 

konkurencijos problemos aktualios apklaustoms įmonėms, tačiau pačių nesąžiningos 

konkurencijos atvejų nėra daug. Dažniausia problema – tai netikrų sertifikatų naudojimas. 

Nesąžiningos konkurencijos atvejų dažniausiai pasireiškia vietos (ES) rinkose, dalyvaujant 

viešuosiuose konkursuose (neskaidrumas, nepagrįsti reikalavimai), kuriuose esminis kriterijus – 

kaina. Ypatingai nesąžiningos konkurencijos, kylančios dėl naujai augančių centrų poveikio, 

problematika išryškėjo medienos ir tekstilės sektoriuose. Medienos sektoriuje pirmo aktualumo 

klausimas išlieka žaliavinės medienos įsigijimo sąlygos, kai valstybės remiamos Kinijos įmonės 

išgali pasiūlyti didesnę kainą, nei yra reali žaliavinės medienos rinkos vertė. Ypatingai tai 

aktualu pasaulyje vis labiau augant medienos poreikiui, o Lietuvai žalinga, nes parduodant 

žaliavinę medieną, ne tik nesukuriama papildoma pridėtinė vertė, bet ir pasireiškia grandininė 

reakcija (vietinių įmonių konkurencingumo mažėjimas, darbo vietų ir darbo užmokesčio 

augimo stabdymas ir kt.). 

Naujai augančių ekonomikos centrų keliama grėsmė didelį poveikį turi ir tekstilės 

pramonei. Respondentai pastebi, kad prekės iš tokių šalių pasižymi nepagrįstai žemomis 

kainomis (kai galutinio produkto kaina žemesnė už žaliavos rinkos kainą), taip pat dažnai 

melagingai nurodoma medžiagos/produkto sudėtis. 

Atliktos mokslinės literatūros ir atvejo tyrimo pagrindu buvo suformuotas klausimynas-

metodika ir atliktas ekspertinis vertinimas. Iš viso buvo apklausti pagal nustatytus kriterijus 

atrinkti 26 ekspertai iš šių pramonės šakų: tekstilės ir aprangos; medienos bei medienos 

gaminių, popieriaus; spausdinimo; baldų gamybos. Tyrimo rezultatų validumas buvo įrodytas 

nustatant patikimumo, nuomonių sutapimo bei kitus statistinius patikimumo įverčius.  
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Ekspertinio vertinimo rezultatai atskleidė, kad ekspertų nuomonė dėl stipriausių 

konkurentų išsiskyrė, o tai galėjo nulemti heterogeniškumo faktorius. Vis tik pagrindiniais 

konkurentais pagrindinėse eksporto rinkose išskirti centrinės ir rytų ES šalių, BRIC šalių ir 

Lietuvos gamintojai. Ekspertai sutaria, kad eksporto plėtrai patraukliausios ES-15 šalys. 

Pagrindinis eksporto rinklų patrauklumo kriterijus – rinkų artumas ir aukštas pajamų lygis. 

Lietuvos gamintojams konkurencinį pranašumą prieš Azijos šalių gamintojus suteikia buvimas 

arti eksporto rinkų, dėl ko patiriami mažesnis logistikos kaštai, įgyjamas pristatymo ir gamybos 

lankstumas, ypatingai tiekiant nedidelėmis partijomis. Galimybės gaminti mažomis partijomis ir 

galimybės keisti gamybos programas pagal užsakovo poreikius formuoja Lietuvos TTPŠ 

eksportuotojo labiau kaip lankstaus nišinio, o ne aukštos ar aukščiausios kokybės gamintojo 

įvaizdį. Tačiau gamyba mažomis apimtimis bei aukštos kokybės lygio išlaikymas sąlygoja 

didesnį kaštų lygį, todėl lietuviškos kilmės gaminys įkainojamas aukštesne nei žemų kaštų 

šalyse pagamintas prototipas kaina, o tai paaiškina, kodėl netoli esančios aukštų pajamų lygio 

ES šalys Lietuvos gamintojų laikomos labiausiai perspektyviomis eksporto plėtrai. 

Esminis eksporto plėtros barjeras susijęs su trumpalaikiais kontraktais ES-15 šalyse ir 

kitose eksporto rinkose (ilgalaikių ryšių nebuvimas). Galima daryti prielaidą, kad stiprūs 

ilgalaikiai ryšiai su užsienio partneriais būtų gera konkurencingumo paskata ir užtikrintų 

eksporto gyvybingumą, kadangi būtent ilgalaikiai kontraktai suteikia finansinį stabilumą ir 

pagrindą tikslinėms investicijoms į gamybinės įrangos ir technologijų atnaujinimą, kuris sudaro 

sąlygas įvairioms inovacijoms pasireikšti gamybinėse įmonėse. Kiti svarbūs barjerai – didėjanti 

centrinės ir rytų ES šalių bei BRIC gamintojų konkurencija eksporto rinkose. 

Nors ekspertų vertinimai rodo, kad nesąžiningos konkurencijos klausimai nėra labai 

svarbūs gamintojams, vis tik toks reiškinys fiksuojamas tekstilės ir aprangos sektoriuje 

produkto dizaino plagijavimo atvejais. Kita vertus, plagijavimas ir kai kurių tipų dempingo 

apraiškos traktuojamos kaip faktinės konkurencinės sąlygos, todėl Lietuvos gamintojai jas 

tiesiog priima kaip esančias tokias ir nesistengia jų pakeisti, o atvirkščiai, siekia prie jų 

prisitaikyti ir atrasti savo konkurencinį pranašumą ir naujų nišų konkuruoti, daugiausiai siūlant 

geresnę kokybę pagal atitinkamą kainos lygį. Esminės sąžiningos konkurencijos sąlygos, kurias 

nurodė dauguma iš tyrime dalyvavusių ekspertų – viešųjų pirkimų skaidrumas. Dažniausiai 

griežtos ir tendencingos konkursų sąlygos apriboja potencialų dalyvių skaičių ir geografiją. 

Eksporto skatinimo priemonių analizė parodė, kad reikalinga kompleksinė skatinimo 

sistema. Ekspertų vertinimai atskleidė, jog sėkminga eksporto skatinimo politika turi apimti tris 

dimensijas: 1) informacijos apie eksporto rinkas bei galimas paramos priemones prieinamumą; 

2) finansinį mechanizmą, įgalinantį eksportuotojus sumažinti eksporto riziką, ypatingai kredito 

ir politinę; 3) marketingo sprendimų paskatos (parama), kurių pagalba įgyjamas konkurencinis 

pranašumas prieš konkurentus eksporto rinkose. 

Reikia pripažinti, kad ir šiuo metu taikoma visa eilė eksporto skatinimo ir paramos 

priemonių (prekybinės misijos, parama dalyvaujant tarptautinėse parodose, eksporto 

informacijos portalas Versli Lietuva, ir kt.), tačiau ne visos priemonės pasiekia tikslines grupes 

ar veikia taip efektyviai, kaip galėtų. Tiek retkarčiais vis dar pasitaikanti korupcija, tiek dideli 

biurokratiniai reikalavimai ir suvaržymai riboja sėkmingą eksporto skatinimo priemonių 

taikymą. 

Siekiant įgyvendinti šeštąjį tyrimo uždavinį, kuris skirtas parengti tradicinėmis 

technologijomis grindžiamos pramonės bei naujai augančių pasaulio ekonomikos centrų 

keliamų grėsmių tyrimų metodologiją. Buvo sudarytas tyrimo modelis bei numatyti tyrimo 

metodai. Visi ankstesniuose uždaviniuose atlikti tyrimai sudarė metodologijos pagrindą. 

Siekiant įgyvendinti septintąjį tyrimo uždavinį, kuris skirtas parengti rekomendacijas 

Lietuvos tradicinių technologijų pramonės sektoriaus konkurencingumo stiprinimui, buvo 

suformuluotos rekomendacijos, remiantis užsienio šalių patirtimi bei atliktų tyrimų rezultatų 

pagrindu. Atliktas Lietuvos TTPŠ sektoriaus tyrimas inovacijų, konkurencingumo, eksporto 
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strategijos formavimo ir eksporto trukdžių aspektais leido pastebėti ir išryškinti esmines šio 

sektoriaus problemines sritis, kurias galima išskirti į keletą kategorijų: 

- sisteminės ekonominės problemos: didelis emigracijos lygis, socialinės srities 

problemos, pasireiškiančios darbo jėgos, specialistų trūkumu;  

- visam TTPŠ sektoriui būdingos problemos, tokios kaip griežti darbo santykių 

reikalavimai darbdavio atžvilgiu, inovacijų stoka ir jų reglamentavimo problemos, prekinių 

ženklų nevystymas/nebuvimas eksporto rinkose, Lietuvos, kaip pramonės šalies, 

nepatenkinamas įvaizdis tarptautinėse rinkose;  

- atskirų šakų specifinės problemos, pavyzdžiui, netolygus konkuravimas įsigyjant 

vietinę žaliavą (medienos gaminių ir baldų pramonė); nesąžininga konkurencija su importu iš 

žemų kaštų šalių (tekstilės pramonė). 

Siekiant keisti susidariusią sudėtingą situaciją darbo rinkoje ir paskatinti profesinio 

rengimo patrauklumą visuomenėje, reikalinga: 

1) didesnė informacijos sklaida ir populiarinimas apie veikiančius praktinio 

mokymo centrus tarp darbdavių ir visuomenėje, ypač mokyklose tarp mokinių ir jaunimo bei 

brandesnio amžiaus žmonių, norinčių pakeisti savo kvalifikaciją;  

2) skatinti profesinių mokyklų, koleginių bendradarbiavimą su įmonėmis, 

perkeliant dalį mokymo programos į įmones, kurioms reikalingi tokio pobūdžio specialistai. 

Įmonėms, iš anksto įsipareigojusioms įdarbinti tokių mokymo programų absolventus iš karto po 

mokyklos baigimo, skirti papildomas mokestines lengvatas kiekvienam įdarbintam asmeniui, 

pavyzdžiui, tokias pačias, kurios skiriamos įdarbinant jaunimą pagal „Įdarbinimo 

subsidijuojant“ programą (Lietuvos darbo birža, 2014). Profesinio rengimo mokyklos apie tokį 

bendradarbiavimą turėtų kuo plačiau paskleisti informaciją per bendruomenes, pagrindinio 

lavinimo mokyklas; 

3) kelti profesinių mokyklų mokytojų kompetenciją, įtraukiant į atestavimo 

reikalavimus stažuotes įmonėse, kurių metu susipažįstama su naujausiomis gamybos 

sistemomis, įrengimais ir pan. (pagal mokymo programos profilį).  

Siekiant sumažinti darbo rinkos šešėlį, valstybinė politika turėtų būti nukreipta į:  

1) darbo jėgos apmokestinimo mažinimą; 

2) verslo sąlygų gerinimą, kad būtų pritraukiama daugiau investicijų ir taip būtų 

didinamas darbo produktyvumas, kuris savo ruožtu didintų darbo užmokestį; 

3) socialinės paramos sistemos keitimą į tokią, kuri neskatintų žmonių nedirbti ar 

dirbti nelegaliai, kas šiuo metu yra paplitę Lietuvos ekonomikoje. 

Siekiant stabdyti emigracijos lygį ir su tuo susijusias darbo rinkos problemas, prioritetai 

turėtų būti teikiami tokioms priemonėms ir veiksmams: 

1) pertvarkyti švietimo, socialinės apsaugos ir darbo bei mokesčių sistemas taip, 

kad asmenys galėtų įgyti reikiamą kvalifikaciją, kuri suteiktų galimybę įsidarbinti greitai 

besikeičiančioje darbo rinkoje ir gauti didesnes pajamas; 

2) sudaryti palankias sąlygas emigravusių asmenų sugrįžimui bei jų socialinių 

kontaktų išlaikymui. Diegti tikslinės reintegracijos programas, ypač skirtąsias specialistų, 

aukštos kvalifikacijos darbuotojų, protų susigrąžinimui skatinti.  

Siekiant pradėti žingsnius liberalesnių darbo rinkos santykių reguliavimui, siūlomi tokei 

pradiniai DK pakeitimai:  

1) nustatyti ne maksimalią galimą darbo laiko trukmę, o leisti įmonėms, įstaigoms 

ir organizacijoms taikyti suminę darbo laiko apskaitą taip kaip reglamentuoja ES darbo laiko 

direktyva (2003/88/EC); 

2) leisti abiem su darbo santykiais susijusioms šalim susitarti dėl ilgesnių darbo 

valandų ir jų kompensavimo. 
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Siekiant paskatinti inovacijų kūrimą ir visapusišką teikiamos valstybinės bei ES 

struktūrinių fondų paramos įsisavinimą, siūloma: 

1) tobulinti įstatyminę bazę, parengiant tyrimų ir inovacijų skatinimo įstatymą. 

Tikslinga parengti tokį įstatymą, kuris reglamentuotų inovacijų sistemos dalyvius, jų 

pagrindines funkcijas, pateiktų aiškius, detalizuotas skirtingų inovacijų tipų apibrėžtis, viešinti 

įmonėms informaciją apie inovacijų tipus, jų veiklos rodiklius; 

2) parengti instrumentą atskiroms marketingo inovacijoms finansuoti, taip 

didinant supratimą apie marketingo inovacijų praktiką ir siekiant paskatinti įmones kurti bei 

eksportuoti su savo prekių ženklais ir taip siekti didesnės pridėtinės vertės generavimo.  

Siekiant formuoti Lietuvos, kaip patikimo partnerio, pramonės šalies, įvaizdį užsienio 

rinkų viešojoje erdvėje, siūloma: 

1) sukurti šalies industrinio įvaizdžio vystymo strategiją, apimančią ir „Made in 

Lithuania“ ženklo koncepciją bei vystymą. Valstybiniu lygmeniu įgyvendinant tokį projektą, 

viešųjų pirkimų esminis kriterijus turi būti ne mažesnė kaina, o aukšta kokybė; 

2) Lietuvos industrinį įvaizdį pristatyti ir garsinti užsienio šalyse išnaudojant 

turimą infrastruktūrą (ambasadas, atstovybes ir kt), elektroninę erdvę. 

Remiantis kitų šalių pavyzdžiu, kurios pirmenybę žaliavinės medienos įsigijimui teikia 

savo gamintojams, siūloma: 

 sureguliuoti žaliavinės medienos rinką, leidžiant vietiniams medienos 

perdirbėjams pirmumo teise įsigyti žaliavinę medieną iš urėdijų. 

Siekiant teisingesnių konkurencinių sąlygų, siūloma: 

1) intensyvinti nelegalių, klaidinančiai žymimų prekių patikrą, ypatingai 

turgavietėse, aprūpinti tyrimų laboratorijas reikalinga modernia įranga; 

2) šviesti visuomenę populiariai aiškinant suklastotų, klaidinančiai žymimų ar 

kitaip nelegalių  prekių atnešamą žalą valstybei ir visuomenei; 

3)  skaidrinti verslo sąlygas mažinant šešėlinės ekonomikos mastą, pavyzdžiui, 

didmeninės prekybos sandorius leidžiant vykdyti tik per bankinę sistemą (be grynųjų pinigų). 

Siekdama efektyviau skatinti TTPŠ eksportą, vyriausybės agentūros turėtų: 

1) atnaujinti eksporto kredito draudimo garantijas eksportuojančioms įmonėms; 

2) supaprastinti biurokratinius reikalavimus teikiamai paramai dalyvauti 

tarptautinėse parodose, pavyzdžiui, suteikiant pramonės įmonėms, veikiančioms 10 ir daugiau 

metų patikimo dalyvio statusą, kurio turėjimas leistų gauti numatytą paramos sumą pateikus 

parodos ploto nuomos sąskaitą. Taip pat tikslinga būtų teikiamą paramą diferencijuoti pagal 

parodos lygį – jeigu tai pasaulinio lygio paroda, teikti rečiau, bet didesnę paramą, nei numatyta 

šiuo metu; 

3) teikti specializuota potencialių eksporto rinkų analizę pagal pramonės šakas ir 

jų tikslines rinkas, plačiau išnaudojant specializuotų pagal pramonės šakas elektroninių 

naujienlaiškių galimybes, kai siunčiami naujienlaiškiai įmonėms su nuorodomis į aktualią 

atnaujintą informaciją apie potencialias rinkas, pokyčius, analitiką; 

4) siekiant efektyvesnio bendradarbiavimo tarp vyriausybės, jos agentūrų ir verslo, 

organizuoti apvaliuosius stalus, kur ne tik išklausomos verslo problemos, bet ir suderinamas 

problemų sprendimo laikas, o jam suėjus - duodamas atgalinis ryšys, kaip problema buvo 

išspręsta. 

 

Antrosios etapo dalies tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos ūkio pagrindinių pramonės sektorių 

perspektyvinį energetinį saugumą, tvarumą ir konkurencingumą, atsižvelgiant į energetinių 

išteklių ir darbo jėgos ribotumo specifiką ir numatyti tikslingus struktūrinius pokyčius, kurie, 

viena vertus, būtų būdingi atitinkamo išsivystymo ekonomikos radai, kita vertus, leistų įvertinti 

procesus, vykstančius užsienio rinkose, kurie daro įtaką gaminamos produkcijos paklausos 
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eksportui. 

Uždaviniai:  

1. Pagrįsti tarptautinio konkurencingumo ir energetiškai saugios ir tvarios plėtros 

sampratas. 

2. Išryškinti ekonominių ūkio struktūrų kitimo tendencijų dėsningumus, būdingus įvairaus 

ekonominio išsivystymo šalims; atskleisti pagrindinius veiksnius, lemiančius pagrindinių 

ūkio sektorių plėtrą. 

3. Išryškinti Lietuvos ūkio struktūros kitimo specifiką kitų šalių kontekste. 

4. Įvertinti Lietuvos atskirų pramonės šakų eksporto potencialą, atsižvelgiant į jų imlumą 

darbo jėgai, kapitalui bei, ypač, energetiniams ištekliams. 

5. Įvertinti materialinių investicijų į atskiras ūkio šakas poveikį jų plėtrai bei, atitinkamai, 

poveikį bendrai ūkio struktūrai. Įvertinti eksportuojančių šakų plėtros perspektyvas, 

atsižvelgiant į ir tokius veiksnius, kaip materialinės investicijos, energijos kainos, 

inovacijų plėtra. Numatyti Lietuvos eksportuojančių pramonės sektorių restruktūrizacijos 

tendencijas tarptautinės konkurencijos sąlygomis. 

6. Numatyti Lietuvos ūkio struktūros pokyčių kryptis, leidžiančias prisidėti prie šalies 

energetinio saugumo ir tarptautinį konkurencingumo didinimo, suformuluoti 

rekomendacijas ekonominei valstybės politikai ir verslo įmonėms. 

Rezultatų santrauka  

Atlikta kritinė literatūros analizė atskleidė prieštaringus mokslininkų ir praktikų požiūrius į 

šalies konkurengumą ir tvariąją plėtrą. Nuomonių įvairovė pristatyta, išanalizuota, apibendrinta 

ir kritiškai įvertinta. Šiam uždaviniui paskirta pirmoji monografijos dalis.  

Tam, kad įvertinti eksportuojančių šakų perspektyvas, atsižvelgiant į technologinį progresą bei 

investicijas, buvo naudojama Stokholmo universiteto sukurta Ilgalaikio energetinių alternatyvų 

planavimo sistema (The Long-range Energy Alternatives Planning system –LEAP) Heaps, C.G., 

2012. Long-range Energy Alternatives Planning (LEAP) system. [Software version 2012.0049] 

Stockholm Environment Institute. Somerville, MA, USA. www.energycommunity.org. Ši 

sistema yra modeliavimo priemonė kuri leidžia ilgalaikes pramones sektorių plėtros ir jų 

energijos intensyvumo kitimo tendencijas atskirose pramonės šakose, užduodant įvarius 

ekonominius parametrus. Šio modeliavimo galutinis tikslas – numatyti kaip vyks Lietuvos 

pramonės sektorių plėtra bei kaip ji veiks tvarų ekonominį augimą bei i energetinių išteklių 

paklausą. 

 Parengta anketa, gauti atsakymai iš 129  Lietuvos eksportuojančių pramonės įmonės.  

 

Programos ataskaitinio laikotarpio rezultatų santrauka ir apibendrintos išvados 

Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės, ekonomikos struktūrinių pokyčių evoliucija apima 

palyginti trumpą laikotarpį. Pažymėtina, kad per 1990-2011 metų laikotarpį Lietuvos 

ekonomikos struktūriniai pokyčiai buvo žymiai intensyvesni nei kitose Pasaulio šalyse. Jų 

intensyvumas buvo dukart didesnis nei kitose Europos šalyse, daugiau, kaip tris kartus didesnis 

nei Amerikos ir dešimt kartų didesnis nei Azijos ekonomikose. Tai rodo Lietuvos ekonomikos 

struktūros nestabilumą. 

Išsivysčiusių šalių pramonėje dominuoja mašinos ir įrengimai, transporto priemonės ir chemijos 

pramonės produkcija. Minėtose pramonės šakose sukuriama daugiau, kaip pusė visos pramonės 

pridėtinės vertės. Per paskutinįjį dešimtmetį mašinų ir įrengimų dalis bendroje pramonės 

pridėtinėje vertėje augo, tačiau transporto priemonių ir chemijos produkcijos lyginamasis svoris 

liko nepasikeitęs. Lietuvos pramonė pasižymi skirtinga struktūra, palyginus su išsivysčiusiomis 

šalimis. Lietuvoje reikšmingas vaidmuo tenka maisto pramonei ir tabakui, chemijos pramonės 

produkcijai bei tekstilei ir odai. Per paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas chemijos 

pramonės augimas bendroje pridėtinėje vertėje, tuo tarpu maisto pramonės ir tabako bei tekstilės 

ir odos dalis bendroje pridėtinėje vertėje mažėjo. Įvertinus pramonės struktūros ypatumus, 
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galima pastebėti, kad Lietuvos pramonės struktūra labiau panaši į besivystančių šalių pramonės 

struktūras nei išsivysčiusių.  

Pažymėtina, kad šalies ekonomikos struktūra svarbų vaidmenį vaidina energijos intensyvumo 

kontekste. Chemijos pramonės produkcija, mineraliniai produktai bei metalai ir jų dirbiniai- tai 

labiausiai energijai imlios pramonės šakos tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose 

ekonomikose, tame tarpe ir Lietuvoje. Per paskutinįjį dešimtmetį aukšto ir žemo energijos 

intensyvumo pramonės sektorių lyginamasis svoris bendroje Lietuvos pramonės pridėtinėje 

vertėje didėjo, tuo tarpu vidutinio intensyvumo – mažėjo. Įvertinus tai, kad 50 proc. aukšto 

energijos intensyvumo produkcijos yra eksportuojama ir siekiant toliau išlaikyti Lietuvos 

pramonės konkurencingumą, tolimesni veiksmai turėtų būti nukreipti į energijos naudojimo 

efektyvumo didinimą Lietuvos pramonėje, ypatingą dėmesį skiriant medienos ir jos dirbinių, 

popieriaus, chemijos produkcijos, mineralinių produktų ir metalų bei jų dirbinių sektoriams. Per 

paskutinįjį dešimtmetį Lietuvai nors ir pavyko sumažinti energijos intensyvumą pramonėje, 

tačiau jis iki šiol 1.3 karto viršija išsivysčiusių šalių energijos intensyvumo rodiklį. 

Įvertinus dabartinę situaciją, toliau pateikiamos pagrindinės gairės Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei pramonės ilgalaikio konkurencingumo plotmėje. 

Rekomendacijos Lietuvos Respublikos Vyriausybei  

Siekiant išlaikyti Lietuvos ekonomikos ilgalaikį konkurencingumą, išskirtinis dėmesys turi būti 

skiriamas žemiau aprašytoms sritims. 

Lietuvos pramonė sudaro santykinai didelę dalį šalies ekonomikoje. Lietuvos pramonės 

sektoriaus indėlis į BVP ir eksportą reikšmingesnis negu išsivysčiusiose (pažengusiose) šalyse. 

Nežiūrint į tai, kad dabartiniu metu Lietuvos eksportas užima konkurencingas pozicijas 

tarptautinėse rinkose, atkreiptinas dėmesys į energijos suvartojimo pramonėje intensyvumą, 

kuris per paskutinįjį dešimtmetį nors ir palaipsniui mažėjo, tačiau išliko pakankamai aukštas- 1.3 

karto didesnis, palyginus su pažengusiomis šalimis. Dabartiniu metu suvartojamos energijos 

intensyvumas neturi lemiamos įtakos Lietuvos eksportui. Iki šiol aukšto energijos intensyvumo 

produkcija- mediena, popierius ir jų dirbiniai, chemijos pramonės produkcija, mineraliniai 

produktai bei metalai ir jų dirbiniai– sėkmingai buvo eksportuojama, tačiau vertinant ilgalaikę 

perspektyvą ir nesiimant priemonių didinančių energijos efektyvumą pramonėje, Lietuvos 

pramonės konkurencingumui gali iškilti grėsmė.  

Lietuvoje veikiančių pramonės įmonių apklausos rezultatai parodė, kad aukštas energijos 

intensyvumas įmonių iš viso nebuvo akcentuojamas, kaip konkurencingumą lemiantis veiksnys. 

Apklaustosios įmonės viltis deda į produkcijos eksportą ir neįžvelgia energijos efektyvumo 

problemos, kuri, tikėtina, kad gali turėti neigiamą poveikį eksportuojamos produkcijos 

konkurencingumui tarptautinėse rinkose ateityje.   

Tuo tarpu tyrimo rezultatai rodo, kad siekiant išlaikyti Lietuvos ekonomikos ir atskirų pramonės 

šakų konkurencingumą, reikalinga ekonomikos politika, nukreipta į pramonės įmonių energijos 

intensyvumo mažinimą. Remiantis šiomis įžvalgomis, formuojant ekonomikos politiką, 

rekomenduojama:  

1) atsakingos vyriausybės institucijos turėtų suformuoti ir adaptuoti koordinuotą energijos 

strategiją, apimančią tikslus, nustatytas tam tikras vertinimo gaires ir kitus mechanizmus. 

Pažymėtina, kad be vyriausybės paramos per įvairias ekonomikos politikos priemones, Lietuvos 

pramonės konkurencingumo potencialas turi realias prielaidas ateityje mažėti. 

2) būtina kelti darbo jėgos kvalifikaciją. Dauguma apklaustų įmonių pripažino, kad darbuotojų 

kvalifikacija vaidina lemiamą vaidmenį ilgalaikio pramonės konkurencingumo kontekste, tačiau, 

paradoksalu, jos nelinkusios skirti lėšų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. 

3) keisti požiūrį į energijos suvartojimo svarbą ir pajungti visus vidinius išteklius energijos 

panaudojimo efektyvumo pramonėje didinimui. Šiuo požiūriu turėtų būti organizuojami 

atitinkami personalo mokymai, nukreipti į energijos efektyvumo gerinimą per elgsenos 

pokyčius. 
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4) skatinti užsienio investicijas, kurios tiesiogiai susijusios su energijos taupymu ir darbo jėgos 

kvalifikacijos kėlimu/tobulinimu. Remiantis įmonių apklausos rezultatais, tiesioginės užsienio 

investicijos buvo laikomos vienu iš mažiausiai poveikį darančių veiksnių, formuojant 

vyriausybės politiką, nukreiptą į pramonės plėtrą.   

 

1.2. Etapas. Atlikti tradicinėmis technologijomis grindžiamos gamybos šakų Lietuvoje 

konkurencingumo prielaidų išlaikymo bei perėjimo prie aukštųjų technologijų galimybių 

vertinimą. (temų vadovės: Doc. dr. Asta Sabonienė (Kauno technologijos universitetas) ir prof. 

dr. Vladzė Vitunskienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)) 

 

Pirmosios etapo dalies tikslas – identifikuoti tradicinėmis technologijomis grindžiamos 

gamybos šakų Lietuvoje konkurencingumo prielaidų išlaikymo ir stiprinimo galimybes bei 

parengti rekomendacijas šio proceso skatinimui. 

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį, kuriuo siekiama atlikti tradicinėmis technologijomis 

grindžiamos gamybos šakų Lietuvoje konkurencingumo veiksnių bei jų kitimo tendencijų 

vertinimą, atlikus mokslinės literatūros analizę suformuotas tradicinių technologijų gamybos 

šakų Lietuvoje konkurencingumo vertinimo modelis, aprašyti mokslinio tyrimo metodai. 

Apibendrinti pramonės šakų konkurencingumo vertinimo metodologiniai principai, kurie 

naudojami pramonės konkurencingumo vertinimui. Mokslinėje literatūroje autorių analizuojami 

kritiniai kintamieji, naudoti konkurencingumo vertinimui, susisteminti ir suskirstyti į veiksnius, 

formuojančius pramonės konkurencingumo prielaidas, ir rodiklius, kuriais vertinamas pramonės 

šakų konkurencingumas. Tyrimų metodologijoje pateikta konkurencingumo veiksnių 

klasifikacija į endogeninius ir egzogeninius, kurie pagal prigimtį skirstomi į smulkesnes grupes. 

Šių veiksnių analizė naudojama tiek kiekybiniam, tiek kokybiniam tradicinių technologijų 

pramonės šakų Lietuvoje konkurencingumo vertinimui.  

Taip pat susisteminti mokslinėje literatūroje naudojami rodikliai, kurie tolesniam tyrimui 

suskirstyti pagal tyrimo objektą: 

(1) rodikliai, charakterizuojantys pasiektą pramonės konkurencingumą ir rodo esamą 

pramonės veiklą, būklę ir pasiektus rezultatus. Pasiektam pramonės šakų konkurencingumui 

vertinti naudojami finansiniai rodikliai, MTEP veiklos ir užsienio prekybos rodikliai;  

(2) rodikliai, vertinantys pramonės šakų potencialą ir plėtros galimybes. Potencialo 

vertinimui naudojama kokybinių ir kiekybinių veiksnių ir rodiklių analizė, skaičiuojami 

sudėtiniai indeksai.  

Siekiant įvertinti apdirbamosios pramonės veiklą buvo atlikta pagrindinių finansinių, 

tokių kaip parduotos pramonės produkcijos, sukurtos bendrosios pridėtinės vertės, pridėtinės 

vertės, tenkančios vienam dirbančiajam, lyginamoji analizė (naudota NACE rev.2 klasifikacija). 

Lietuvos apdirbamosios pramonės struktūra akivaizdžiai skiriasi nuo ES-27, kur 2011 metų 

duomenimis vyravo variklinių transporto priemonių gamyba (ES-27 10.2 proc. LR 0.8 proc.),  

mašinų ir įrangos gamyba (ES-27 9.3 proc., LR 1.6 proc.), metalo gaminių gamyba (ES-27 6.4 

proc., LR 2.5 proc.), pagrindinių metalų gamyba (ES-27 6.2 proc., LR 0.5 proc.), kompiuterinių, 

elektroninių ir optinių gaminių gamyba (ES-27 3.9 proc., LR 1.2 proc.), pagrindinių vaistų 

pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba (ES-27 3.2 proc., LR 0.4 proc.). Tuo tarpu 

chemikalų ir chemijos pramonė sudarė didesnę struktūrinę dalį Lietuvoje nei ES (ES-27 7,9 

proc., LR 11,7 proc.) Tradicinių technologijų pramonės šakos Lietuvoje sudarė didesnes 

struktūrines dalis lyginant su ES – maisto pramonė 15.6 proc. (ES 12.9 proc.), medienos bei 

medienos gaminių gamyba 4.2 proc. (ES 1.9 proc.), baldų pramonė 5.1 proc. (ES 1.4 proc.). 

Ženkliai didesnė ir rafinuotų naftos produktų gamyba, kuri 2011 m. Lietuvoje sudarė 34.9 proc. 

(ES 8.5 proc.). 

Struktūrinių pokyčių tyrimai parodė, kad parduotos pramonės produkcijos struktūroje 

akivaizdžiai didėjo chemikalų ir chemijos produktų, baldų pramonės ir rafinuotų naftos produktų 
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pramonės dalys, o tuo tarpu gana nemažos maisto, tekstilės gaminių bei drabužių siuvimo 

pramonės dalys mažėjo. Tarp žymesnių pokyčių reiktų pastebėti kompiuterinių, elektroninių ir 

optinių gaminių pramonės dalies mažėjimą daugiau nei tris kartus. Lietuvos apdirbamosios 

pramonės struktūriniai pokyčiai yra skirtingi nei ES, nes 2005-2011 metų laikotarpiu ES augo 

kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba, farmacijos gaminių, transporto 

priemonių gamyba.  

Pramonės gamybos specializacijai vertinti svarbus sukurtos pridėtinės vertės rodiklis, 

kuris atspindi pramonės struktūros kokybinį aspektą. Pagal pateiktus statistikos departamento 

duomenis, pridėtinės vertės struktūroje didžiausią dalį sudaro maisto ir gėrimų gamyba, tačiau ši 

dalis 2000-2011 laikotarpiu ženkliai mažėjo nuo 27.3 proc. iki 18.4 proc. Svarbu paminėti, kad 

augo baldų pramonės (11.8 proc. 2011 m.) ir medienos ir popieriaus gaminių pramonės (11.7 

proc. 2011 m.) sukurta bendroji pridėtinė vertė. Nuo 19.6 proc. iki 10 proc. mažėjo tekstilės, 

darbužių siuvimo ir odos pramonės sukurta pridėtinė vertė. Nepaisant įvykusių ilgojo laikotarpio 

pokyčių sukurto pridėtinės vertės struktūroje, Lietuvos apdirbamojoje pramonėje didžiausią 

pridėtinės vertės dalį kuria tradicinių technologijų pramonės šakos (51.9 proc. 2011 m.).  

Santykį tarp sukurtos pridėtinės vertės ir parduotos produkcijos apibūdina pridėtinės 

vertės intensyvumo rodiklis, kuris įgyja reikšmę, aukštesnę nei vienetas, jei sukurtos pridėtinės 

vertės dalis yra didesnė nei pardavimų dalis. Aukštesnis pridėtinės vertės rodiklis yra būdingas 

aukštesnių technologijų pramonės šakoms, kita vertus, aukšti pridėtinės vertės intensyvumo 

rodikliai buvo apskaičiuoti tradicinių technologijų pramonės šakose: baldų, medienos, 

popieriaus, tekstilės ir drabužių siuvimo šakose. Kita vertus, pridėtinės vertės, tenkančios 

vienam dirbančiajam tradicinių technologijų pramonės šakose yra žemiausi, ypač tekstilės, 

drabužių siuvimo ir odos pramonėje. Pridėtinės vertės, tenkančios vienam dirbančiajam rodiklis, 

lyginant su ES-27 yra ženkliai mažesnis ir didžiausias struktūrines dalis Lietuvoje turinčiose 

apdirbamosios pramonės šakose: maisto pramonė (LR 13.7 tūkst. eurų, ES-27 41.1 tūkst. eurų), 

chemijos pramonė (LR 74.1 tūkst. eurų, ES-27 96 tūkst. eurų), medienos pramonė (LR 9.7 tūkst. 

eurų , ES-27 30.8 tūkst. eurų), baldų pramonė (LR 11.7 tūkst. eurų,  ES-27 28 tūkst. eurų). 

Bendras Lietuvos apdirbamosios pramonės pridėtinės vertės, tenkančios vienam dirbančiajam 

rodiklis 2011m. duomenimis yra daugiau nei 3.5 karto mažesnis už ES-27 (LR 15.6 tūkst. eurų, 

ES-27 55 tūkst. eurų). 

Vertinant Lietuvos apdirbamosios pramonės šakų mokslinių tyrimų ir eksperimentinę 

veiklą bei inovatyvumą buvo atlikta MTEP išlaidų struktūros, MTEP intensyvumo, inovatyvių 

įmonių skaičiaus, užregistruotų patentų, užregistruotų prekių ženklų skaičiaus pokyčių analizė 

tiriamuoju laikotarpiu. MTEP ir inovacinės veiklos statistinių duomenų nepakankamumas 

apsunkina atlikto tyrimo vertinimą, nes, kaip pažymi užsienio mokslininkai, tradicinių 

technologijų pramonės šakos taip pat yra inovatyvios, tik jų pasiekimai dažnai neįgyja 

„technologinio svorio“, todėl daugeliu atveju nėra statistikai registruojami. MTEP veiklai skirtų 

lėšų suma pasiskirstė pagal šakų dalis pramonės struktūroje, todėl tiksliau MTEP veiklos 

intensyvumą charakterizuoja santykiniai dydžiai. MTEP intensyvumo rodiklis atspindi santykį 

tarp MTEP veiklai skirtų lėšų ir parduotos produkcijos, tačiau tyrimai parodė, kad vyraujančios 

Lietuvos tradicinių technologijų pramonės šakos įgijo pakankamai žemus MTEP intensyvumo 

rodiklius. Šios šakos nepasižymi ir aukštais inovatyvių įmonių skaičiaus rodikliais. Vertinant 

patentų biuro pateiktus duomenis matyti, kad tarp užregistruotų išradimų 2000-2011 m. 

laikotarpiu pirmavo maisto ir gėrimų pramonės šakos, o kitų tradicinių technologijų šakų 

duomenys itin kuklūs. Taip pat buvo įvertinti užregistruotų prekių ženklų 2000-2011m. 

duomenys, jie parodė, kad šiuo pažiūriu tradicinės šakos buvo lyderių (25 proc. užregistruotų 

prekių ženklų priklausė baldų pramonei, 31 proc. maisto ir gėrimų pramonei). 

Eksporto rezultatų vertinimui buvo analizuotos pramonės šakų eksporto dalys bendroje 

apdirbamosios pramonės eksporto struktūroje, naudojant lietuviškos kilmės eksporto duomenis. 

Taip pat įvertinti eksporto augimo/žemėjimo bei eksporto intensyvumo rodikliai. Tyrimas 
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parodė, kad eksporto dalys gan glaudžiai susiję su pramonės pardavimų rodikliais, todėl 

didžiausios eksporto dalys priklausė chemijos pramonei (2000-2011 m. laikotarpiu išaugo 

dvigubai iki 13.8 proc.) bei maisto ir gėrimų pramonei (13.4 proc. 2011 m., ši dalis taip pat 

didėjo). Beveik trigubai mažėjo tekstilės ir drabužių siuvimo pramonės eksporto dalys bendroje 

struktūroje. Nuo 6.5 proc. iki 4 proc. 2000-2011m. laikotarpiu mažėjo medienos ir jos gaminių 

pramonės eksportas, kita vertus, ši šaka liko tarp didžiausių Lietuvos eksportuotojų. Didėjo 

baldų pramonės eksporto dalis bendroje struktūroje ir 2011 m. sudarė 6.9 proc. Eksporto 

intensyvumo rodiklis, skaičiuotas kaip eksporto ir pramonės gamybos apimčių santykis, rodo 

pramonės šakų polinkį eksportuoti, jei rodiklis įgyją reikšmę aukštesnę nei vienetas, jis atspindi 

pramonės šakos aukštą eksporto intensyvumą. Aukšti eksporto intensyvumo rodikliai būdingi 

Lietuvos transporto įrangos, pagrindinių metalų, elektros įrangos, chemijos, baldų bei tekstilės, 

drabužių siuvimo ir odos pramonėms. Gan žemas eksporto intensyvumo rodiklis maisto ir 

gėrimų pramonės atspindi pakankamą orientaciją ir į gamybą vietinei rinkai. Eksporto 

intensyvumo rodiklio žemėjimas 2000-2011 m. laikotarpiu akivaizdus tekstilės ir medienos 

gaminių pramonės šakose.  

Lietuvos eksporto kokybinei struktūrai tirti apdirbamosios pramonės šakose pagamintos 

(t.y. lietuviškos kilmės) eksportas buvo klasifikuotas pagal kokybės (angl. Quality mode), 

naudojamų gamybos veiksnių (angl. Factor input) ir darbuotojų kvalifikacijos (angl. Labour 

skill) kategorijas.  

Panaudojant Aiginger (2000) pasiūlytą klasifikaciją lietuviškos kilmės eksportas pagal 

apdirbamosios pramonės sektorius buvo suskirstytas į aukšto, vidutinio ir žemo santykinio 

elastingumo kokybei (ang. High-, Medium-, Low Revealed Quality Elasticity (RQE)) grupes. 

Eksporto struktūros kokybės požiūriu analizė leido įvertinti, ar eksporto apimčių pokyčiai yra 

susiję su kokybės parametrais (kai eksportuojami gaminiai, pasižymintys aukštu santykiniu 

elastingumu kokybei) ar yra susiję su kainų (kaštų) pokyčiais (kai eksportuojami gaminiai, 

vertinami žemu santykiniu elastingumu kokybei). Ryškėjančios kaštų (ypač darbo jėgos) augimo 

tendencijos patvirtina eksporto konkuravimo kokybinių parametrais svarbą, kas leistų sumažinti 

eksporto galimo mažėjimo grėsmę augant prekių kainoms (kaštams). Atlikus lietuviškos kilmės 

eksporto klasifikaciją, matyti, kad didžiausią dalį (60.5 proc. 2011 metais) sudarė vidutinio 

elastingumo kokybei eksportas, ši eksporto dalis tiriamuoju laikotarpiu augo. Deja, aukšto 

elastingumo kokybei eksporto dalis mažėjo nuo 27.7 proc. 2000 metais iki 17.4 proc. 2011 

metais ir tarp ES-27 buvo viena mažiausių. Žemo elastingumo kokybei eksporto, jautraus kainų 

(kaštų) pokyčiams, dalis tirtuoju laikotarpiu išliko nepakitusi ir 2011 m. sudarė 22.1 proc. 

Lietuviškos kilmės eksporto analizė pagal gamybos sektorius, panaudojant Peneder 

(1999) gamybos veiksnių klasifikaciją (angl. Factor input taxonomy) parodė, kad eksporto 

struktūrą sudarė: 54.1 proc. kapitalui intensyvus (angl. capital intensive), 13.1 darbo jėgai 

intensyvus (angl. labour intensive), 3.4 proc. technologijai intensyvus (angl. technology driven), 

16 proc. marketingui intensyvus (angl. marketing driven) ir 13.4 proc. kitas (angl. mainstream) 

eksportas. Tiriamuoju laikotarpiu technologijai ir darbo jėgai intensyvaus eksporto dalys mažėjo. 

Kokybinį eksporto aspektą taip pat išryškina panaudotos darbo jėgos kvalifikacijos (angl. 

Labour skill) vertinimas. Panaudojus to paties autoriaus pasiūlytą klasifikaciją nustatyta, kad 

aukštos kvalifikacijos (angl. high skill) darbo jėgos sukurta eksporto dalis itin maža (2.5 proc. 

2011 metais) ir tiriamuoju laikotarpiu nekito. Didžiausią dalį eksporto struktūroje sudaro 

vidutinės kvalifikacijos darbo jėgos kurta produkcija (58.5 proc. (angl. medium skill/white collor 

workers) ir 13.9 proc. (angl. medium/blue collor workers). Žemos kvalifikacijos (angl. low skill) 

darbo jėgos sukurtos produkcijos eksporto dalis mažėjo ir 2011 metais sudarė 25.1 proc. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį buvo siekiama įvertinti Lietuvos pramonės ir 

analizuojamųjų šakų potencialą, panaudojant sudėtinį CI indeksą (angl. Index of Long Run 

Income Potencial of Industry Structure) ir kompleksiškai ištirti gamybos struktūros pokyčius 

charakterizuojančius rodiklius. Šiuo tikslu buvo suformuota pramonės struktūrinių pokyčių 
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analizės sistema bei apsibrėžti svarbiausi pramonės šakų rodikliai (subindikatoriai), kuriuos 

taikant atliktas pramonės šakų būklės vertinimas sudėtiniu indeksu.  

Išskirti pagrindiniai rodikliai (subindikatoriai), naudotini skaičiuojant sudėtinį indeksą: 

(1) pridėtinė vertė, tenkanti vienam darbuotojui – ekonominio veikimo potencialo indikatorius; 

(2) vidutinis atlyginimas – pajamų generavimo indikatorius; (3) eksporto augimas, (4) sektoriaus 

eksporto dalis, (5) eksporto intensyvumas – globalios paklausos indikatoriai; (6) MTEP 

intensyvumas – mokslo ir tyrimų plėtros potencialo indikatorius; (7) tiesioginės užsienio 

investicijos. Šie pagrindiniai indikatoriai taikomi skaičiuojant visos apdirbamosios pramonės 

struktūros pajamų potencialo ilguoju laikotarpiu indeksą CI ir leidžia parodyti tradicinėmis 

technologijomis grindžiamų pramonės šakų indėlį bei reikšmingumą.  

Apdirbamosios pramonės šakų pasiektus rezultatus atspindi atlikta apdirbamosios 

pramonės šakų lyginamoji analizė (angl. benchmarking). Pramonės šakos suranguotos pagal 

apskaičiuotąjį svertinį subindikatorių rodiklį, o lyginamoji analizė pagal septynis subindikatorius 

parodo pramonės šakų pasiektus rezultatus bei leidžia atskleisti silpnąsias ir problemines 

apdirbamosios pramonės šakų veiklos charakteristikas. Tarp analizuotų apdirbamosios pramonės 

šakų, aukščiausią svertinį rodiklį įgijo ir pirmąją poziciją užėmė chemikalų bei chemijos 

produktų pramonė, tai lėmė palyginti aukšti eksporto, pridėtinės vertės ir vidutinio atlyginimo 

bei pritrauktų tiesioginių užsienio investicijų rodikliai. Aukštas pozicijas užėmė pagrindinių 

vaistų ir farmacijos bei kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių pramonės šakos, kurių 

eksporto rodikliai žemi, tačiau kiti tirtieji subindikatoriai aukšti. Tarp tradicinių technologijų 

pramonės šakų aukščiausias pozicijas užėmė baldų ir maisto bei gėrimų pramonės šakos. Deja, 

tekstilės, drabužių siuvimo ir odos pramonės šakos pagal svertinius septynių rodiklių rangus liko 

žemiausiose pozicijose, nepaisant gerų eksporto rodiklių, kiti šių šakų rodikliai, kaip MTEP 

veiklos intensyvumas, pridėtinė vertė, tenkanti vienam darbuotojui, vidutinis atlyginimas itin 

žemi lyginant su kitomis pramonės šakomis. 

Atliktas Lietuvos apdirbamosios pramonės potencialo vertinimas sudėtiniu rodikliu CI 

2000-2002, 2003-2005, 2006-2008 ir 2009-2011 metų laikotarpiais. CI indeksu analitiškai 

vertinama apdirbamosios pramonės struktūra, atskleidžiamos potencialiausios pramonės šakos 

bei jų galimybės ilguoju laikotarpiu generuoti augančias pajamas. Tyrimas parodė, kad tirtuoju 

laikotarpiu bendrasis Lietuvos apdirbamosios pramonės CI rodiklis nežymiai didėjo ir viršijo 

vidutinę reikšmę, kas atspindi stiprėjančius rodiklius ir augantį pramonės potencialą, tačiau šis 

poslinkis yra gan nestiprus. Pagal atskirų pramonės šakų indėlį į CI rodiklį yra vertintas 

pramonės jų reikšmingumas analizuotu laikotarpiu bei galimas atskirų sektorių potencialas 

tolesnei pramonės plėtrai. Empirinis tyrimas atskleidė, kad ženkliausiai augo chemikalų ir 

chemijos pramonės indėlis į CI indeksą, tai atspindi stiprėjantį šakos potencialą ir galimybes 

generuoti augančias pajamas. Augančiu potencialu pasižymėjo maisto ir gėrimų bei baldų 

pramonės šakos. Šie sektoriai užėmė pirmąsias pozicijas pagal indėlį į CI indeksą 2009-2011 

metais. Akivaizdžiai mažėjo tekstilės gaminių ir drabužių siuvimo pramonės šakų indėlis į CI 

indeksą, nors 2000-2002 metų laikotarpiu šios šakos užėmė aukščiausias pozicijas. Žymesni 

neigiami pokyčiai akivaizdūs kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių pramonėje, nežymiai 

mažėjo medienos ir medienos pramonės indelis. Tuo tarpu nežymiai didėjančiu potencialu 

pasižymėjo guminių ir plastikinių gaminių pramonė, popieriaus gaminių ir spausdinimo 

pramonė, metalo gaminių pramonė, variklinių transporto priemonių pramonė bei kita gamyba. 

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad tarp potencialiausių sektorių šakų vyrauja 

tradicinių technologijų pramonės šakos, tai maisto ir gėrimų bei baldų ir medienos gaminių. 

Akivaizdus chemikalų ir chemijos pramonės augantis potencialas ir reikšmingumas Lietuvos 

ekonomikai. Ir nors atlikti tyrimai išryškino tekstilės ir drabužių siuvimo pramonės rodiklių ir 

potencialo silpnėjimo tendencijas, visgi šios šakos išliko svarbios eksporto ir užimtumo 

požiūriais. Svarbu pažymėti, kad empiriniai tyrimai neparodė aukštųjų ir vidutinių aukštųjų 

technologijų pramonės šakų potencialo augimo Lietuvoje.  
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Įgyvendinant trečiąjį uždavinį, kuriuo siekiama įvertinti tradicinių technologijų 

pramonės šakų eksporto konkurencingumą, panaudojant RCA (angl. Revealed Comparative 

Advantage index) indeksą, atlikta Lietuvos apdirbamosios pramonės pagamintos produkcijos 

santykinių konkurencinių pranašumų rodiklių (Balassa indekso, modifikuoto RCA indekso), 

konkurencingumo rodiklio (XCI indekso) ir jų pokyčių analizė 2006-2011 metų laikotarpiu, 

naudojant metinius CN (kombinuotosios nomenklatūros) prekių grupių užsienio prekybos 

rodiklius dviejų ir keturių ženklų prekių grupių lygiu.  

RCA rodiklių analizė apima visas gaminių grupes, siekiant atskleisti sėkmingiausiai 

konkuruojančias tarptautinėje rinkoje prekių grupes bei jų rodiklių dinamiką. Tyrimu nustatyta, 

kad kiekvienoje prekių grupėje yra gaminių, įgijusių santykinius konkurencinius pranašumus, 

tačiau daugumos jų eksporto (ir gamybos) apimtys yra labai nedidelės. Tai leidžia teigti, kad 

gaminių, turinčių nemažas eksporto apimtis ir įgijusių aukštus santykinių konkurencinių 

pranašumų rodiklius yra nedaug. Tarp jų didžiausią dalį sudaro tradicinių technologijų pramonės 

šakų produkcija: maisto produktai, medienos gaminiai, baldai, tekstilės gaminiai bei drabužiai. 

Taip reiktų pažymėti, kad aukštus konkurencinių pranašumų rodiklius turi tokios eksporto 

grupės kaip trąšos, javai, gyvi gyvūnai, kitos transporto priemonės, spausdinta produkcija, 

plastikiniai gaminiai. Kita vertus, ilgojo laikotarpio RCA rodiklių pokyčiai rodo, kad trąšų, kaip 

vieno svarbiausio eksportuojamo produkto konkurencinės pozicijos silpnėja (rodikliai ilguoju 

laikotarpiu žemėja). Atlikta pramonės šakų eksporto klasifikacija pagal makro kategorijas 2006-

2011 metų laikotarpiu patvirtino, kad didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudaro tarpinio vartojimo 

prekių grupės, ši dalis eksporto struktūroje laipsniškai didėja. 

Atliktas Lietuvos ir Europos Sąjungos apdirbamosios pramonės šakų Balassa indeksų 

palyginimas parodė, kad Lietuvoje aukštesnį konkurencinį pranašumą, lyginant su ES-27 yra 

įgijusios tradicinės žemųjų technologijų pramonės šakos. Stipriausi santykinio konkurencinio 

pranašumo rodikliai priklauso baldų pramonei (2009 m. duomenis Balassa indeksas LR 6.0, ES-

27 1.2), medienos pramonei (LR 3.4, ES-27 1.2), maisto pramonei (LR 2.0, ES-27 1.1). Geros 

rodiklio reikšmės apskaičiuotos ir chemijos pramonėje (LR 1.4, ES-27 1.2), gėrimų (LR 1.2, ES-

27 1.6) tekstilės (LR 1.1, ES-27 0.7), drabužių siuvimo (LR 1.4, ES-27 0.8), guminių ir 

plastikinių gaminių pramonėje (LR 1.2, ES-27 1.2). Aukštus Balassa indekso rodiklius yra 

įgijusios koncentruotos pramonės šakos: tabako (LR 5.7, ES-27 1.6), rafinuotų naftos produktų 

(LR 4.9, ES-27 0.8). Kitų Lietuvos pramonės šakų konkurencinio pranašumo rodikliai žemesni 

už vienetą. ES-27 didesnius už vienetą Balassa indekso rodiklius yra įgijusios šios aukštųjų ir 

vidutinių aukštųjų technologijų pramonės šakos: vaistų ir farmacinių preparatų – 1.5 (LR 0.4), 

variklinių transporto priemonių – 1.3 (LR 0.7), mašinų ir įrangos – 1.2 (LR 0.5), kitų transporto 

priemonių – 1.2 (LR 0.5), metalo gaminių – 1.2 (LR 1.0), kitų nemetalo mineralinių produktų 

pramonė – 1.2 (LR 0.8). 

Tradicinių technologijų pramonės šakų prekių grupių santykinių konkurencinių 

pranašumų rodiklių analizei skirti gilesni tyrimai. Atlikta detali tradicinėmis technologijomis 

grindžiamose gamybos šakų (tekstilės, drabužių siuvimo ir odos pramonės, medienos ir 

medienos dirbinių, popieriaus ir popieriaus gaminių, baldų pramonės) santykinių konkurencinių 

pranašumų rodiklių (Balassa indekso, modifikuoto RCA indekso), konkurencingumo rodiklio 

(XCI indekso) ir jų pokyčių lyginamoji analizė tiriamuoju laikotarpiu. Analizuoti rinkos dalies 

pasaulinėje rinkoje ir jos augimo rodikliai, atlikta jų pokyčių analizė, numatytos ilgojo 

laikotarpio pokyčių tendencijos.  

Tekstilės ir drabužių siuvimo pramonės šakų pardavimų dalis, eksporto dalis ir įmonių 

skaičius ženkliausiai sumažėjo tiriamuoju laikotarpiu. Tai rodo, kad šiame sektoriuje, 

patirdamos stiprų konkurencinį spaudimą tarptautinėje rinkoje, įmonės konkuruoja ne tik dėka 

žemų darbo jėgos kaštų, bet ir įsitvirtindamos gan siaurose rinkos nišose, kuriose konkuruoja 

išskirtiniu produktu, lanksčiais gamybos apimčių, užsakymo vykdymo ir pristatymo sąlygų 
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kuriamais pranašumais. Tekstilės pramonės gaminių, įgijusių konkurencinį pranašumą, skaičius 

nedidelis, tačiau šių produktų eksporto dalis pasaulinėje rinkoje išlaiko nors ir neaukštas, bet 

stabilias pozicijas. Tekstilės pramonėje vyrauja tarpinio vartojimo produktai, šis faktas rodo 

pramonės šakų priklausomumą nuo užsienio vartotojų veiklos sėkmingumo ir paklausos šiems 

produktams pokyčių. Drabužių siuvimo pramonėje atvirkščiai – gaminių, įgijusių 

konkurencinius pranašumus yra nemažai, tačiau daugelio jų RCA ir Balassa indeksų vertės 

ilguoju laikotarpiu žemėjo, eksporto dalys pasaulinėje rinkoje taip pat turėjo žemėjimo 

tendencijas. Prekių grupių keturių ženklų lygiu santykinių konkurencinių pranašumų rodiklių 

analizė parodė, kad konkurencingų grupių skaičius mažėjo tiek tekstilės, tiek drabužių siuvimo 

pramonėje. Tačiau, nepaisant to, kad tekstilės ir drabužių siuvimo pramonės šakų eksporto 

apimtys mažėjo, svarbu paminėti, kad santykinį konkurencinį pranašumą išlaikė ne masinės 

gamybos, o specializuoti gaminiai, kuriems būdingos nedidelės gamybos partijos ir palyginti 

nemažai darbo sąnaudų. Viena mažiausių Lietuvos apdirbamojoje pramonėje odos gaminių 

gamyba nepasižymi konkurenciniai pranašumais, kita vertus, tirtuoju laikotarpiu dalis 

pasaulinėje eksporto rinkoje stabiliai augo.  

Tarp galimybių stiprinti konkurencinius pranašumus medienos bei medienos gaminių 

pramonėje taip pat yra stipresnė orientacija į specializuotų produktų gamybą. Nors šios 

pramonės šakos produkcija išlaiko eksporto dalies augimo pasauliniame eksporte tendenciją, 

tačiau ilgojo laikotarpio konkurencinių pranašumų rodikliai, nors liko pakankamai aukšti, tačiau 

mažėjo. Šioje šakoje beveik puse gaminių grupių sėkmingai konkuruoja eksporto rinkose 

panaudodama ne tik žemesnių kaštų ir vietinės žaliavos teikiamus pranašumus, bet ir geru kainos 

ir kokybės santykiu, dideliu lankstumu vykdant nestandartinių gaminių užsakymus. Kita vertus, 

Azijos gamintojų auganti paklausa Lietuvos medienos žaliavos rinkoje silpnina konkuravimo 

žemesniais kaštais galimybes. Didžiausią dalį eksporto sudaro tarpinio vartojimo gaminiai, o 

žaliavinės medienos eksportas viršijo importą. Tirtuoju laikotarpiu medienos gaminių prekių 

grupių keturių ženklų lygiu, įgijusių santykinius konkurencinių pranašumų rodiklius, skaičius 

išliko stabilus, pastarųjų penkių metu laikotarpiu konkurencinės pozicijos išliko gana geros. 

Gana nedidelės popieriaus bei popieriaus gaminių bei spausdinimo pramonės šakos nepasižymi 

įgytais pranašumais tarptautinėje rinkoje, tačiau yra keletas prekių grupių (vertinant rodiklius 

keturių ženklų lygiu), kurių RCA ir Balassa rodikliai aukšti.  

Lietuvos baldų pramonės eksporto specializacija yra akivaizdi, pagal eksporto dalį 

pasaulinėje rinkoje ši šaka užėmė 28 poziciją 2011 metais, o pagal Balassa indekso vertę 2011 

metais Lietuva užėmė 4 vietą pasaulyje. Tirtuoju laikotarpiu didėjo XCI, RCA ir Balassa 

rodikliai, patvirtinantys eksporto plėtrą ir šios šakos potencialą. Svarbu paminėti, kad didžiausią 

dalį baldų pramonės eksporto sudarė ne tarpinio, o galutinio vartojimo prekės ir ši dalis žymiai 

lenkė vartojimo prekių importą. Detalesnė rodiklių analizė atskleidė šiek tiek žemėjančias 

pozicijas, tačiau penkios iš šešių prekių grupių keturių ženklų lygiu 2011 metais išlaikė aukštas 

rodiklių vertes. Kaip ir kitų Lietuvos tradicinių technologijų pramonės šakų konkurencinių 

pranašumų stiprinimo galimybės siejamos su aukšta gaminių kokybe, vis dar žemesniais darbo 

jėgos kaštais, žaliavų prieinamumu, aukštų standartų technologijų panaudojimu bei galimybėmis 

vykdyti lanksčius specializuotų gaminių užsakymus. 

Dalis empirinio tyrimo buvo skirta bendrojo Lietuvos eksporto specializacijos pagal 

eksportuotos produkcijos technologijų lygmenį ir imlumą gamybos veiksniams ir jos pokyčių 

2006-2011 metais analizei. Empiriniame tyrime taikyta Erlat et al. (2006, 2008) klasifikacija, 

skirstanti prekių grupes į (1) žaliavai imlią produkciją (angl. raw material-intensive goods), (2) 

darbo jėgai imlią produkciją (angl. labour intensive goods), (3) kapitalui imlią produkciją (angl. 

capital-intensive goods), (4) lengvai nukopijuojamiems tyrimams imlią produkciją (angl. easy-

to-imitate research-intensive goods) ir (5) sunkiai nukopijuojamiems tyrimams imlią produkciją 

(angl. difficult-to-imitate research-intensive goods). Bendrojo eksporto klasifikacija parodė, kad 

2011 metų duomenimis beveik puse Lietuvos eksporto (47.8 proc.) sudarė žaliavai imli 
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produkcija, didelę dalį (19.5 proc.) – darbo jėgai imli produkcija, tai patvirtina „natūralių“ 

konkurencinių pranašumų dominavimą. Aukštesnį technologijų lygmenį atspindinčios prekių 

grupės sudarė mažesnes eksporto dalis – sunkiai nukopijuojamiems tyrimams imli produkcija – 

13.8 proc., lengvai nukopijuojamiems tyrimams imli produkcija – 6.7 proc. ir kapitalui imli 

produkcija – 12.1 proc. Lietuvos eksporto klasifikacijos pokyčiai tiriamuoju laikotarpiu parodė, 

kad nežymiai didėjo žaliavai imlios produkcijos, kapitalui imlios produkcijos ir lengvai 

nukopijuojamiems tyrimams imlios produkcijos dalys eksporto struktūroje, tačiau nežymiai 

mažėjo sunkiai nukopijuojamiems tyrimams imlios produkcijos eksportas. Darbui imlios 

produkcijos eksporto dalis tiriamuoju laikotarpiu mažėjo ženkliausiai (5.7 procentinio punkto). 

Siekiant tirti, kaip pakito prekių grupių, pasižyminčių aukštais santykinių konkurencinių 

pranašumų rodikliais, pasiskirstymas pagal technologijų lygį, buvo atlikta 2006-2011 metų 

pokyčių analizė pagal šį kriterijų. Šiuo tikslu prekių grupes dviejų ir keturių ženklų lygiu buvo 

suranguotos pagal apskaičiuotus Balassa ir RCA indeksus ir sugrupuotos pagal technologijų 

lygmens ir imlumą gamybos veiksniams klasifikaciją. Tyrimas parodė, kad konkurencingos 

eksporto požiūriu prekių grupės priklauso žaliavai imlios produkcijos ir darbo jėgai imlios 

produkcijos kategorijoms, o 2006-2011 metais ženklių pokyčių, patvirtinančių, kad didėjo 

aukštesnį technologijų lygmenį atspindinčių prekių grupių konkurencingumas tarptautinėje 

rinkoje, nepastebėta.  

Ketvirtas uždavinys skirtas rekomendacijoms tradicinių technologijų gamybos įmonių 

konkurencingumui didinti ir perėjimo prie aukštųjų technologijų procesui skatinti. Siekiant 

atlikti tradicinėmis technologijomis grindžiamos gamybos šakų Lietuvoje konkurencingumo 

veiksnių stiprinimo galimybių vertinimą pasitelktas kokybinis tyrimas, kurio metu pagal 

parengtą ekspertinio vertinimo metodologiją (ekspertinio vertinimo klausimyną), atliktas 

ekspertinis vertinimas kviečiant pokalbiui ekspertus. Ekspertais kviesti tradicinių technologijų 

pramonės šakų įmonių vadovai ir aukščiausio rango specialistai.  

Ekspertai įvardijo, kad svarbiausias konkurencingumo veiksnys, kuriam ekspertai skyrė 

aukščiausią vertinimo rangą, yra Lietuvos gamintojų gamybos lankstumas/prisitaikymas prie 

vartotojų poreikių. Taip pat tarp reikšmingų veiksnių yra Lietuvos pramonės gamintojų 

transportavimo/pristatymo lankstumas Europos rinkose, produkto kokybė (kuriama išskirtinumu, 

naujumu, inovacijomis) bei patrauklus produkcijos kainos ir kokybės santykis. Kiti 

konkurencingumo formavimo veiksniai (gera žaliavų kokybė ir prieinamumas, gera (žema) 

kaina, kvalifikuota darbo jėga, specialistai, stiprūs vadovai bei pažangi technologija, naudojama 

gamyboje ar aukštas darbo našumas) įgijo žemesnius vertinimo rangus. 76.9 proc. ekspertų 

pažymėjo, kad jų įmonės ketina plėsti savo veiklą ir gamybą Lietuvoje, o 46.2 proc. – užsienyje. 

Kadangi pramonės plėtrai strateginę reikšmę turi inovacijos, ekspertų buvo prašoma 

nurodyti kuri inovacinė veikla labiausiai būdinga. Ekspertai nurodė, kad jų atstovaujamoms 

įmonėms labiau būdingos produkto inovacijos ir technologinių naujovių, procesų diegimas bei  

įsisavinimas. Tačiau organizacines inovacijos (nauji organizacijų valdymo būdai, kokybės 

standartai, procesų valdymo sistemos), marketingo inovacijos bei tinklaveiklos inovacijos įgijo 

žemesnius ekspertų vertinimo rangus, atskleisdamos, kad ši veikla nėra pakankama Lietuvos 

pramonės įmonėse. 

Kalbant apie perėjimą prie aukštųjų technologijų, moksliniu požiūriu skiriami du 

aspektai: (1) aukštųjų ir vidutinių aukštųjų pramonės šakų dalies pramonės struktūroje 

didinimas; tai ypač sudėtingas procesas, susijęs su užsienio investicijų ir kapitalo į šalį 

pritraukimu; (2) aukštųjų technologijų ir pažangių gamybos procesų diegimas pramonės 

įmonėse.  Tradicinių technologijų pramonės šakose svarbiausias dėmesys turi būti skiriamas 

aukštųjų ir modernių technologijų diegimo ir įsisavinimo procesui įmonėse skatinimui. 

Investicijos į pažangias technologijas yra svarbi inovacinės veiklos dalis, įvardijama kaip 

proceso inovacija. 

Analizuojant įmonių poreikį investicijoms į naujas, pažangesnes technologijas 19.2 proc. 
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ekspertų nurodė, kad jų atstovaujama įmonė nėra pajėgi įsigyti naujausios technologijos, 38.5 

proc. – įmonė yra įsigijusi naujausią technologiją, o 34.6 proc. – ketina ją įsigyti. 34.6 proc. 

ekspertų nuomone, turima ar įsigyta technologija jų įmonei yra tinkamiausia, nes gamina 

nestandartizuotą produktą. Kad įmonę tenkina turima technologija ir neketina investuoti 

pažymėjo 11.5 proc. ekspertų.  

Ekspertų nuomone, svarbiausios problemos trukdančios inovacinės veiklos plėtrą yra 

dideli inovacijų kūrimo kaštai bei nepakankamos ar ribotos įmonių finansinės galimybes 

inovacinei veiklai. Tarp kitų problemų ekspertai pažymėjo ir tokias problemas, kaip įmonių 

bendradarbiavimo su inovacijų partneriais stoka, nepakankamas žmogiškųjų išteklių, kuriančių 

inovacijas, potencialas (sugebėjimai, kūrybiškumas) ir motyvacija.  

Itin svarbią reikšmę įmonės konkurencingumui turi žmogiškieji ištekliai bei situacija 

darbo rinkoje. Tarp itin reikšmingų problemų šioje srityje ekspertai nurodė, ne darbo jėgos 

trūkumą, o darbo jėgos kokybės ir kvalifikacijos stoką, pastebėdami, kad Lietuvos įmonėms 

trūksta aukštos kvalifikacijos vadovų. Ekspertai pažymėjo, kad svarbi problema yra žemas darbo 

rinkos lankstumas, griežtas darbo santykių reglamentavimas.  

Verslo aplinkos ir patrauklumo investicijoms politinės, teisinės ir ekonominės problemos 

taip pat turi didelę įtaką verslo įmonių konkurencingumui bei tiesioginėms užsienio 

investicijoms. Dažni verslą įtakojančios įstatymines bazės keitimai ekspertų nuomone viena 

svarbiausių problemų. Vis dar aktuali mokesčių sistemos sudėtingumo ir nelankstumo problema 

Lietuvoje. Ekspertai pažymėjo, kad Lietuvoje gan aukšti verslo mokesčiai ir didelis jų 

nepastovumas. Ekspertų nuomone valstybė nepakankamai skiria dėmesio ir taiko ekonominių 

priemonių, skirtų šalies įmonių ir produkcijos tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtų 

produkcijos žinomumui, tarptautinių ryšių ir pan. skatinimui. 

Tradiciškai ekspertai akcentavo per didelį biurokratijos lygį ir korupciją valdžios 

institucijose, per stiprų valstybinį verslo reguliavimą aplinkosaugos, darbo saugos, priešgaisrinės 

saugos, veterinarinių ir higienos reikalavimų srityse.  

Šio tyrimo pagalba suformuotos rekomendacijos vyriausybei pramonės 

konkurencingumui išlaikyti bei stiprinti.  

Inovacinės veiklos skatinimas ir perėjimas prie aukštųjų technologijų. 
1. Integruotos ir nuolat atnaujinamos inovacinės veiklos duomenų bazės sukūrimas ir  

inovacijų sklaidos didinimas (informacija apie inovacijų tipų aiškų reglamentavimą, 

finansuojamas veiklas, mokymus, konsultavimą, ekspertavimą, investicinių projektų 

finansavimo galimybes, lengvatas, dalyvius, kuriems reikalingos inovatyvios 

universitetų, mokslo laboratorijų ar kitų įmonių paslaugos). Šios informacinės bazės 

pagalba skatinti ryšius tarp aukštųjų technologijų ir tradicinių technologijų pramonės 

įmonių, nes pastarosios sukuria paklausą inovacijų kūrimui aukštųjų technologijų 

pramonės šakose, kurios diegiamos tradicinių technologijų pramonės šakose. 

2. Mažinti dokumentacines kliūtis mokesčių lengvatų taikymui. Didinti informacinę 

sklaidą apie mokesčių lengvatų taikymą inovacinei veiklai, taikyti mokesčių 

lengvatas netechnologinėms inovacijoms. Taikyti mokesčių lengvatas ne tik 

diegiamoms technologinėms inovacijoms, bet ir kuriamoms inovacijoms. 

3. Bendradarbiavimo su mokslo institucijomis stiprinimas, apjungiant mokslo tyrimų 

potencialą, finansinių (tiesioginių ir netiesioginių) priemonių taikymas inovacinei 

veiklai remti bei dokumentacijos šiai veiklai paprastinimas, perkėlimas atitinkamoms 

agentūroms (inovaciniai čekiai, garantijos banko paskoloms, inovatyvių veiklų 

konsultavimo ir ekspertavimo išlaidų dengimas, verslo planų rengimas); 

4. Naujų/pažangių technologijų įsigijimo ir diegimo pramonės įmonėse skatinimas, 

finansuojant/subsidijuojant dalį jų įsigijimo kaštų; 

5. Mokymų, orientuotų į inovacijų kūrimą, jų adaptavimą, organizavimas ir 

finansavimas ir nuolatinio pažangaus mokymosi proceso diegimas. Ypatingai 
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akcentuojamas gebėjimų įsisavinti technologines, organizacines, marketingo 

naujoves skatinimas. 

Žmogiškieji ištekliai ir darbo rinka. 

1. Darbo rinkos lankstumo didinimas, darbo santykių reguliavimo supaprastinimas 

(lanksčiai nustatomų darbo valandų reglamentavimas, paprastesnio atleidimo iš darbo 

reglamentavimas).  

2. Aukštųjų mokyklų absolventų specialybių pasiūlos ir realių rinkos poreikių 

subalansavimas formuojant priėmimo į rinkos paklausą atitinkančių 

specialybių/profesijų studijų programas skatinimą. Bendradarbiavimo tarp pramonės 

įmonių ir mokslo institucijų didinimas rengiant specialistus; 

3. Finansinė parama įmonėms specializuotos darbo jėgos, kurios nerengia mokymo 

institucijos, apmokymui ir parengimui darbui įmonėje; 

4. Finansinė parama įmonėms, priimančioms studentus apmokamoms praktikoms; 

5. Finansinė parama personalo mokymui šalies viduje, užsienyje (pvz. naujų/sudėtingų 

technologijų įsisavinimo, diegimo ir aptarnavimo mokymai, persikvalifikavimo 

kursai). 

Politinė ir teisinė verslo aplinka.  

1. Efektyvesnis nacionalinio verslo atstovavimas ir interesų gynimas užsienyje 

valstybiniu lygmeniu, palankių politinių santykių su šalimis, svarbiomis 

eksportuojančiam verslui plėtojimas. 

2. Verslą įtakojančios įstatyminės bazės pastovumo ir nuspėjamumo didinimas. 

3. Biurokratijos lygio mažinimas, paprastesnis reglamentavimas, įstatyminių normų ir 

reikalavimų taikymo skaidrumo didinimas savivaldos institucijų (savivaldybių 

administracijos ir joms pavaldūs padaliniai) sistemose; 

4. Korupcijos mažinimas nacionalinės valdžios, savivaldos ir verslą kontroliuojančiose 

institucijose; 

5. Savivaldos institucijų administracinių paslaugų kokybės, efektyvumo bei užsakymų 

atlikimo terminų gerinimas; 

Ekonominė verslo aplinka ir patrauklumas investicijoms. 

1. Verslo mokesčių sistemos pastovumo ir nuspėjamumo didinimas (pvz. ilgalaikių 

mokesčių normų 7-10 metams fiksavimas); 

2. Verslo mokesčių sistemos supaprastinimas; 

3. Mokesčių administravimo skaidrumo (pvz. vienodi principai ir standartai visiems) ir 

lankstumo (pvz. mokėjimų atidėjimai, lankstūs mokėjimo grafikai) didinimas; 

4. Reinvestuoto pelno neapmokestinimas; 

5. Verslo duomenų deklaravimo supaprastinimas ir unifikavimas (apjungtas 

deklaravimas VMI, Statistikos departamentui, SoDrai); 

6. Savivaldos nustatomų mokesčių, nuspėjamumo ir centralizuotos kontrolės didinimas; 

Valstybinės priemonės, didinančios nacionalines produkcijos žinomumą užsienio rinkose bei 

ekonominių tarpvalstybinių ryšių skatinimas, tarptautinių ekonomikos ir prekybos forumų, 

konferencijų organizavimas ir kt., bei valstybinis atstovavimas tokiuose renginiuose užsienyje. 

 

Antrosios etapo dalies tyrimo tikslas – identifikuoti ir ištirti Lietuvos maisto grandinės šakoms 

kylančias konkurencines grėsmes bei naujas galimybes, atsirandančias tiek dėl dabartinių žemės 

ūkio ir maisto produktų eksporto lyderių šalių prekybos specializacijos poslinkių link aukštoms 

technologijoms imlių produktų, tiek dėl naujų šalių eksportuotojų spartaus skverbimosi į žemės 

ūkio ir maisto produktų tarptautines rinkas.  

Tyrimo uždaviniai – 

1) parengti tyrimo metodologiją;  

2) atlikti Lietuvos eksporto specializacijos pokyčių analizę ir identifikuoti maisto grandinės 
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šakų konkurencingumo tarptautinėse rinkose pokyčius; 

3) atlikti žemės ūkio ir maisto produktų pasaulinio eksporto prekinės ir geografinės 

struktūros pokyčių analizę ir identifikuoti atrinktų šalių (dabartinių eksporto lyderių ir sparčiai 

kylančių eksportuotojų) prekybos specializacijoje vykstančius poslinkius pagal eksportuojamų 

prekių gamybos technologinį lygį; 

4) atlikti Lietuvos ir atrinktų šalių (dabartinių prekybos lyderių ir sparčiai kylančių 

eksportuotojų) konkurencingų maisto grandinės šakų tarptautinės prekybos rezultatyvumo 

lyginamąjį vertinimą ir identifikuoti kylančias konkurencines grėsmes bei naujas galimybes 

Lietuvos maisto grandinės šakoms tarptautinėse rinkose. 

 

Pagal pirmąjį uždavinį – parengti tyrimo metodologiją  

Parengta tyrimo metodika, kurios pagrindiniai elementai yra:  

1.1. Prekių eksporto srautų analizei pritaikytos keturios žemės ūkio ir apdirbamosios 

gamybos šakų ir prekių klasifikacijos: 1) Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

(EBPO) parengta apdirbamosios gamybos šakų klasifikacija pagal technologijų intensyvumą, 

kitaip, MTEP intensyvumą; 2) EBPO parengta dvišalės prekybos srautų klasifikacija pagal 

prekių galutinio vartojimo kategorijas (EUC); 3) tarptautinė Jungtinių Tautų Harmonizuotos 

prekių  aprašymo ir kodavimo sistemos (HS) prekių klasifikacija; 4) Jungtinių Tautų Maisto ir 

žemės ūkio organizacijos FAOSTAT prekybos statistikoje naudojama žemės ūkio ir maisto 

produktų klasifikacija (kategorizavimas). 

Atkreiptinas dėmesys, kad pirmoji EBPO pramonės šakų klasifikaciją pagal MTEP 

intensyvumą, panaudota siekiant pakeisti tyrimo techninėje užduotyje užsienio prekybos srautų 

analizei numatytą taikyti Neven (1995) pramonės šakų klasifikaciją pagal kapitalo naudojimo 

intensyvumą ir darbo išteklių kvalifikaciją. Rengiant tyrimo metodiką nustatyta, kad Neven 

pramonės šakų klasifikacija parengta pagal seną Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių 

NACE CLIO (1970) klasifikatorių, kuris šiuo metu nenaudojamas ir yra pakeistas vėlesnėmis 

redakcijomis – NACE 1 red., o vėliau NACE 2 red. Atlikus ryšių tarp NACE (1970) ir 

Harmonizuotosios prekių aprašymo ir kodavimo sistemos (HS), kuri yra taikoma Jungtinių 

Tautų ir Pasaulio prekybos organizacijos Tarptautinės prekybos centro (ITC – International 

Trade Centre UNCTAD/WTO) duomenų bazėje, analizę, nustatyta, kad Neven pramonės šakų 

klasifikacija pagal NACE CLIO (1970) yra pasenusi ir jos neįmanoma pritaikyti dabartinei 

užsienio prekybos srautų analize. Detalesnė šio klausimo analizė pateikta „Metinėje ataskaitoje 

už 2013 m.“.  

Remiantis EBPO pramonės šakų klasifikaciją pagal MTEP intensyvumą, tyrime naudotos 

šešios šakų grupės: aukštų technologijų pramonė (HITECH); vidutiniškai aukštų technologijų 

pramonė (MHTECH); vidutiniškai žemų technologijų pramonė (MLTECH); žemų technologijų 

pramonė, išskyrus maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamybą (LOTECHexFood); 

maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba (Food); ir agreguota grupė – žemės ūkio, 

medžioklės bei maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba (Agri-Food). Dvi 

pastarosios grupės kategorizuotos kaip žemų technologijų šakos. Tokia prekių klasifikacija 

leidžia nagrinėti šalies eksporto struktūros pokyčius ir specializacijos/konkurencingumo 

poslinkius pagal prekių gamyboje naudojamų technologinį intensyvumą.  

 

1.2. Eksporto, pagal poreikį ir importo, srautų analizei taikyti rodikliai:  

 vidutinis metinis eksporto augimas;  

 eksporto dalies tarptautinėje rinkoje bendrasis efektas (TE);  

 atskleistojo santykinio pranašumo (RCA) indeksas; 

 tarptautinio konkurencingumo pasirinktoje rinkoje indeksas (LCI); 

 tarptautinio konkurencingumo poslinkio indeksas (SL); 
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 prekinė ir geografinė eksporto struktūros.  

 

1.3. Parengtas analitinis instrumentas  RCA ir TE rodiklių kompozicinei analizei atlikti, 

siekiant nustatyti eksporto specializacijos/konkurencingumo poslinkius ilguoju ir/ar vidutinės 

trukmės laikotarpiais – RCA-TE matrica, parengta pritaikius “Product Mapping” ir “Flying 

Geese” koncepcijų sintezę, produktų/ gamybos šakų poslinkiams tarp eksporto 

konkurencingumo kategorijų nustatyti.  

 

1.4. Tyrimo duomenų rinkmenų sudarymui naudoti keturi viešai prieinamų statistikos 

duomenų šaltiniai: 1) Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 

struktūrinės analizės (STAN) Dvišalės prekybos prekėmis pagal pramonės/gamybos šakas ir 

galutinio vartojimo kategorijas (BTDIxE) ISICred.3 2013 m. redakcijos duomenų bazė; 2) 

Jungtinių Tautų ir Pasaulio Prekybos Organizacijos (UNCTAD/WTO) Tarptautinės prekybos 

centro (ITC) prekybos duomenų bazė; 3) Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos 

FAOSTAT prekybos žemės ūkio kilmės (augalininkystės ir gyvulininkystės) produktais 

duomenų bazė; 4) Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Jungtinių Tautų 

Maisto ir žemės ūkio organizacijos OECD-FAO „Agricultural Outlook 2014-2023“ duomenų 

bazė. 

 

1.5. Tyrimo metodai: bendramoksliniai abstrahavimo, dedukcijos ir indukcijos metodai, 

analizės ir sintezės, statistiniai duomenų analizės metodai.   

 

Pagal antrąjį uždavinį – atlikti Lietuvos eksporto specializacijos pokyčių analizę ir 

identifikuoti maisto grandinės šakų konkurencingumo tarptautinėse rinkose pokyčius 

 

2.1. Iš OCDE STAN BTDIxE dvišalės prekybos duomenų bazės išfiltruoti 86 šalių 

(bendras jų prekių eksportas sudaro daugiau kaip 95 proc. pasaulinio prekių eksporto vertės) 

eksporto duomenys pagal žemės ūkio ir maisto apdirbamosios gamybos šakas bei prekių end-

use kategorijas už 1994–2012/2013 m. Atliktas duomenų apdorojimas ir sudarytas tyrimo 

duomenų masyvas. Atlikta Lietuvos duomenų analizė pagal pasirinktus eksporto dinamikos, 

eksporto rinkos dalies, RCA bei TE rodiklius ir nustatyti eksporto 

specializacijos/konkurencingumo pokyčiai pagal keturias prekių grupes (tarpinio vartojimo, 

namų ūkių vartojimo ir investicinių prekių bei visų prekių) ir visas anksčiau minėtas maisto 

grandinės ir apdirbamosios gamybos šakų grupes (Agri-Food, Good, HITECH, MHTECH, 

MLTECH ir LOTECHexFood). Tyrimo rezultatai pristatyti parengtame leidybai straipsnyje, 

konferencijų pranešimuose, rekomendacijų dokumente ir rengiamos monografijos rankraštyje. 

 

2.2  Iš UNCTAD/WTO ITC „Trade map“ duomenų bazės išfiltruoti Lietuvos žemės ūkio ir 

maisto produktų pagal HS klasifikatoriaus 01-24 kodų grupes eksporto duomenys iš viso ir 

pagal pagrindines eksporto rinkas, už 2001–2012 m. Atliktas duomenų apdorojimas ir sudarytas 

tyrimo duomenų masyvas. Atlikta Lietuvos duomenų analizė pagal pasirinktus eksporto 

dinamikos, eksporto prekinės ir geografinės struktūros, RCA, LCI bei SI rodiklius. Nustatytos 

penkios produktų grupės pagal HS prekių klasifikaciją, sudarančios didžiausią žemės ūkio ir 

maisto prekių eksporto ir santykinę pasaulinės rinkos dalį: HS 04 – pienas ir pieno produktai; 

HS 07 – daržovės; HS 10 – grūdai;  HS 16 – gaminiai iš mėsos, žuvies ir kitų vandens 

bestuburių; HS 23 – maisto pramonės liekanos ir atliekos bei paruošti pašarai gyvūnams. 

Nustatytos pagrindinės šių produktų Lietuvos eksporto rinkos: pieno ir pieno produktų – 

Rusijos, Italijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Olandijos, JAV, Estijos, Ispanijos ir Didžiosios 

Britanijos; daržovių –  Rusijos, Vokietijos, Latvijos, Švedijos, Prancūzijos, Estijos, Italijos, 
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Baltarusijos, Šveicarijos, Lenkijos; grūdų – Latvijos, Saudo Arabijos, Irano, Vokietijos, 

Ispanijos, Baltarusijos, Turkijos, Olandijos, Lenkijos, Alžyro; gaminių iš mėsos, žuvies ir kitų 

vandens bestuburių – Vokietijos, Prancūzijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Ispanijos, Belgijos, 

Italijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos; maisto pramonės liekanų ir pašarų gyvūnams – 

Didžiosios Britanijos, Rusijos, Vokietijos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, Olandijos, Danijos, 

Italijos, Norvegijos. Atlikta eksporto specializacijos/konkurencingumo pokyčių analizė pagal 

minėtas prekių grupes ir pagrindines eksporto rinkas. Tyrimo rezultatai publikuoti straipsnyje, 

pristatyti konferencijų pranešimuose, o pagal atnaujintus ir papildytus už 2013 m. duomenis – 

rekomendacijų dokumente, rengiamos monografijos rankraštyje.  

 

Pagal trečiąjį uždavinį – atlikti žemės ūkio ir maisto produktų pasaulinio eksporto prekinės 

ir geografinės struktūros pokyčių analizę ir identifikuoti atrinktų šalių (dabartinių eksporto 

lyderių ir sparčiai kylančių eksportuotojų) prekybos specializacijoje vykstančius poslinkius 

pagal eksportuojamų prekių gamybos technologinį lygį 

3.1. Iš Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos FAOSTAT prekybos duomenų 

bazės išfiltruoti visų žemės ūkio ir maisto produktus eksportuojančių šalių eksporto duomenys 

pagal visų augalininkystės ir gyvulininkystės kilmės produktų grupę už 1994–2012 m. Atliktas 

duomenų apdorojimas ir sudarytas tyrimo duomenų masyvas. Atlikta visų šalių duomenų 

analizė pagal pasirinktus eksporto dinamikos, eksporto rinkos dalies bei TE rodiklius. 

Identifikuotos pagrindinės Lietuvos konkurentės: 1) daugiausia žemės ūkio ir maisto produktų 

eksportuojančios šalys (JAV, Olandija, Vokietija, Brazilija, Prancūzija, Indonezija, Malaizija, 

Indija, Tailandas, Argentina, Kinija, Australija, Lenkija, Kanada, Turkija, Meksika, Jungtinė 

Karalystė, Ispanija, Airija, Italija, Austrija, Belgija, Danija ir Naujoji Zelandija); ir 3) šalys, 

užimančios mažą eksporto rinkos dalį, tačiau jų eksportas per penkerius metus iki pasaulinės 

ekonominės krizės, ir po kriziniu laikotarpiu auga sparčiausiai, atitinkamai, jos laimi vis didesnę 

pasaulinio eksporto rinkos dalį (Latvija, Rumunija, Bulgarija, Estija, Etiopija, Slovakija, 

Uganda, Vietnamas, Peru, Iranas, Nikaragva, Vengrija, Pakistanas, Singapūras, Hondūras, 

Baltarusija ir Salvadoras). Lietuva patenka į pastarųjų grupę, tačiau jos eksporto rinkos dalies 

laimėjimai trejus pirmuosius pokrizinius metus kuklūs, palyginti su prieškriziuniu eksporto ir jo 

rinkos dalies augimu. Tyrimo rezultatai pristatyti parengtame rekomendacijų dokumente ir 

rengiamos monografijos rankraštyje, taip pat bus pristatyti pranešime tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje (2015 m.). Stiprėjančios konkurencijos grėsmės Lietuvai kyla iš -ios ir 4-ios 

grupės šalių Eksporto potencialas Lietuvai žemės ūkio ir maisto produktų rinkose gali susidaryti 

dėl 3-ios ir 4-ios grupės šalių.  

 

3.2. Pagal iš OCDE STAN BTDIxE dvišalės prekybos duomenų bazės išfiltruotus 86 šalių 

eksporto duomenis už 1994–2012/2013 m. pagal žemės ūkio ir maisto apdirbamosios gamybos 

šakas bei prekių end-use kategorijas, atlikta anksčiau paminėtų žemės ūkio ir maisto produktus 

eksportuojančių šalių – Lietuvos konkurenčių eksporto dinamikos, eksporto rinkos dalies, RCA 

bei TE rodiklių palyginamoji analizė pagal keturias prekių grupes (tarpinio vartojimo, namų 

ūkių vartojimo ir investicinių prekių bei visų prekių) ir visas anksčiau minėtas maisto grandinės 

ir apdirbamosios gamybos šakų grupes (Agri-Food, Good, HITECH, MHTECH, MLTECH ir 

LOTECHexFood). Išanalizuoti šalių eksporto specializacijos/ konkurencingumo poslinkiai 

ilguoju laikotarpiu ir po ekonominės krizės. Kad identifikuoti šalis pagal jų stiprėjančias / 

silpnėjančias pozicijas žemės ūkio ir maisto produktų eksporto rinkose bei jų specializacijos 

eksportuojant HITECH ir/ar MHTECH preke lygį bei poslinkius, nustatytos 4 šalių Lietuvos 

konkurenčių eksportuojant žemės ūkio ir maisto produktus grupės. 1. Šalys, kurios 

specializuojasi maisto ir žemės ūkio produktų eksporte ir kurių konkurencinės pozicijos 

tarptautinėse rinkose vis labiau stiprėja; taip pat jos specializuojasi ir  HITECH ir/ar MHTECH 

prekių eksporte (Malaizija, JAV, Prancūzija, Italija, Lenkija, Portugalija ). Nustatyta, kad visos 
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jos, išskyrus Prancūziją didina specializaciją HITECH ir/ar MHTECH prekių eksporte, o 

Prancūzija mažina.  2. Šalys, kurios specializuojasi maisto ir žemės ūkio produktų eksporte ir 

kurių konkurencinės pozicijos tarptautinėse rinkose vis labiau stiprėja; tačiau jos 

nesispecializuoja HITECH ir/ar MHTECH prekių eksporte (Argentina, Brazilija, Kanada, 

Indonezijai, Paragvajus, Urugvajus, Ukraina, Naujoji Zelandija, Bulgarija, Kroatija, Latvija, 

Rumunija, Turkija, Paragvajus, Urugvajus, Hondūras). 3. Šalys, kurios specializuojasi maisto ir 

žemės ūkio produktų eksporte, tačiau jų specializacija menksta; jos taip pat specializuojasi ir  

HITECH ir/ar MHTECH prekių eksporte (Vengrija, Airija, Olandija, Tailandas).  Nustatyta, 

kad  Vengrija, Airija, Olandija didina specializaciją abiejų HITECH ir MHTECH prekių, o 

Tailandas MHTECH prekių  eksporte. 4. Šalys, kurios specializuojasi maisto ir žemės ūkio 

produktų eksporte, tačiau jų specializacija menksta; jos nėra specializuotos eksportuojant 

HITECH ir/ar MHTECH prekes (Indija, Australija, Belgija, Danija, Graikija, Pietų Afrika, 

Kolumbija, Ekvadoras, Moldova, Kosta  Rika). Lietuva patenka į antrą grupę.  

 

Pagal žemės ūkio ir maisto produktų eksporto vidutinį metinį augimą ir jo rinkos dalies pokyčio 

kryptį identifikuotos keturios šalių grupės. 1. Agresyviai augančio eksporto – sparčiai augančią 

žemės ūkio ir maisto produktų eksporto rinkos dalį, tiek iki ekonominės krizės, tiek po jos 

išlaiko Indonezija, Tailandas, Malaizija, Indija, Vietnamas (patenkančios į eksportuotojų 25-ką) 

ir Rumunija, Bulgarija, Hondūras, Paragvajus (smulkesnės eksportuotojos). Visos jos 

specializuojasi šių produktų eksporte. 2. Nuosaikiai augančio eksporto – mažą produktų 

eksporto rinkos dalies metinį prieaugį išlaiko Brazilija, Argentina ir JAV (patenkančios į 

eksportuotojų 25-ką) ir Suomija, Vengrija, Latvija, Estija, Baltarusija, Slovakija (smulkios 

eksportuotojos).3. Išsikvėpusio eksporto augimo – mažėjanti žemės ūkio ir maisto produktų 

eksporto rinkos dalis būdinga daugeliui ES šalių narių, t. y. Olandijai, Prancūzijai, Belgijai, 

Italijai, Ispanijai, Didžioji Britanijai, Danijai, Airijai, Austrijai, Švedijai, Kiprui, ne ES šalims 

Kanadai, Naujajai Zelandijai 4. Trumpalaikio eksporto rinkos dalies mažėjimo – augusi žemės 

ūkio ir maisto produktų eksporto rinkos dalis iki ekonominės krizės mažėjusi po jos Lenkijoje, 

Portugalijoje, Šveicarijoje, Kazachstane, Rusijoje, Čekijoje, Slovėnijoje, Maltoje. Eksporto 

potencialas Lietuvai žemės ūkio ir maisto produktų rinkose susidaro dėl 2-ios ir 3-ios grupės 

šalių. Konkurencinės grėsmės – kyla iš 1-sios šalių grupės. Neapibrėžta perspektyva – dėl 4-ios 

grupės šalių. Tyrimo rezultatai pristatyti parengtame leidybai straipsnyje, rekomendacijų 

dokumente ir rengiamos monografijos rankraštyje, taip pat bus pristatyti pranešime tarptautinėje 

mokslinėje konferencijoje (2015 m.). 

 

Pagal ketvirtąjį uždavinį – atlikti Lietuvos ir atrinktų šalių (dabartinių prekybos lyderių ir 

sparčiai kylančių eksportuotojų) konkurencingų maisto grandinės šakų tarptautinės prekybos 

rezultatyvumo lyginamąjį vertinimą ir identifikuoti kylančias konkurencines grėsmes bei naujas 

galimybes Lietuvos maisto grandinės šakoms tarptautinėse rinkose. 

4.1. Iš UNCTAD/WTO ITC „Trade map“ duomenų bazės išfiltruoti tyrimui atrinktų 

aukščiau minėtų šalių konkurenčių eksporto duomenys pagal penkias tyrimui atrinktas žemės 

ūkio ir maisto produktų HS kodų grupes iš viso ir pagal aukščiau paminėtas pagrindines 

Lietuvos eksporto rinkas, taip pat šių rinkų importo duomenys už 2001–2013 m. Atliktas 

duomenų apdorojimas pagal kiekvieną tiriamą šalį-eksportuotoją ir pagal kiekvieną tiriamą 

eksporto rinką-šalį ir sudarytas tyrimo duomenų masyvas. Tyrimo rezultatai pristatyti 

parengtame rekomendacijų dokumente ir rengiamos monografijos rankraštyje. taip pat bus 

pristatyti konferencijų (2015 m.) pranešimuose. Tyrimo rezultatai pristatyti parengtame 

rekomendacijų dokumente ir rengiamos monografijos rankraštyje, taip pat bus pristatyti 

mokslinės konferencijos (2015 m.) pranešime. 
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4.2. Atlikta Lietuvai apskaičiuotų eksporto dinamikos, eksporto rinkos dalies, RCA ir LCI 

rodiklių analizė pagal kiekvieną tiriamą žemės ūkio ir maisto produktų grupę kiekvienoje 

tiriamoje rinkoje pagal pasirinktus. Nustatyta, kad per visą tyrimo laikotarpį Lietuvos 

eksportuotojai  neturėjo stabilių pozicijų pagrindinėse pieno produktų rinkose.  Per pastaruosius 

penkerius  metus pieno produktų eksportuotojai Italijos ir Lenkijos rinkose turi vidutinio 

stiprumo santykinį pranašumą, o Olandijos ir Ispanijos – silpną, Rusijos, Vokietijos, JAV, 

Estijos ir D. Britanijos rinkose santykinio pranašumo neturi. Grūdų eksporto rinkose Lietuva 

turi vidutinį santykinį pranašumą. Paminėtini Lietuvos grūdų eksporto geografiniai pokyčiai per 

paskutinius 5 metus, didžiausi augimo pokyčiai nustatyti naujose rinkose – Saudo Arabijos, 

Turkijos, Irano ir Alžyro. Kitų analizuotų produktų eksporto rinkose Lietuva tai pat turi 

vidutinius arba stiprius santykinius pranašumus:  eksportuojant daržoves – RCA vidurkis 2,75 

ilguoju laikotarpiu ir 4,03 po kriziniu laikotarpiu, mėsos gaminius atitinkamai 1,25 ir 1,27 ir 

maisto pramonės liekanas ir atliekas bei paruoštus pašarus gyvūnams 2,12 ir 1,73. 

 

4.3. Nustatyta, kad sparčiausiai augančiomis eksportuotojomis ir konkurencinę grėsmę 

Lietuvai keliančiomis šalimis po kriziniu laikotarpiu (kaip ir iki kriziniu) išlieka: pieno 

produktų eksporte – Naujoji Zelandija (22 proc. vidutinis metinis eksporto augimas 2009–2013 

m.), Baltarusija (22 proc.), Argentina (26 proc.) ir Urugvajus (30 proc.); grūdų eksporte – Indija 

(eksporto vertės padidėjimas po kriziniu laikotarpiu 99 proc.!), Brazilija (65 proc.), Ukraina (61 

proc.), Bulgarija (47 proc.) ir Paragvajus (19 proc.). Pažymėtina, kad pieno produktų eksporte 

mąžtanti šalių konkurenčių eksporto ekspansija, nesukuria papildomų galimybių Lietuvos 

eksportuotojams. Tradicines Lietuvos pieno prekių rinkas (Lenkija, Italija, Latvija, Vokietija) 

galima įvardinti kaip stiprios konkurencijos ir santykinai užpildytas. Tuo tarpu, Lietuvos pieno 

produktų eksportas silpnai orientuotas į sparčiausiai augančias rinkas – Kiniją, Malaiziją, 

Indoneziją, JAE. Būtina Lietuvos pieno produktų eksporto geografinė diversifikacija. Grūdų 

eksportui iš Lietuvos atsiveria potencialios galimybės naujose rinkose, tiek dėl santykinai 

mažėjančios konkurentų (Vokietijos, Belgijos, Italijos ir kt.) rinkos dalies, tiek dėl potencialių 

eksporto rinkų spartaus augimo.  Stambiausiomis ir labiausiai augančiomis daržovių 

importuotojomis įvardintinos Azijos regiono rinkos – Kinijos (55 proc. vidutinis metinis 

eksporto augimas 2009–2013 m.), Vietnamo (193 proc. vidutinis metinis eksporto augimas 

2009–2013 m.), Honkongo (59 proc. vidutinis metinis eksporto augimas 2009–2013 m.) ir 

Korėjos (35 proc. vidutinis metinis eksporto augimas 2009–2013 m.). Paminėtinas menkas 

pagrindinių eksportuotojų augimas – Ispanijos (7,21 proc. vidutinis metinis eksporto augimas 

2009–2013 m.), Turkijos (0,89 proc. vidutinis metinis eksporto augimas 2009–2013 m.), 

Argentinos (2,83 proc. vidutinis metinis eksporto augimas 2009–2013 m.). Eksportuojant mėsos 

gaminius kaip beišsikvepiančios eksporto konkurentes galima įvardinti Prancūzija (2,72 proc. 

vidutinis metinis eksporto augimas 2009–2013 m.), ir Didžiąją Britaniją (2,15 proc.). Kaip 

labiausiai augančios maisto pramonės liekanos ir atliekos bei paruošti pašarai gyvūnams rinkos 

įvardintinos – Šiaurės Afrikos regiono šalys (Egiptas 73,05 proc. eksporto augimas 2009–2013 

m., Marokas – 51,10 proc., Alžyras – 58,97 proc.). 

 

2 Uždavinys: ištirti aukštųjų technologijų ir inovacijų plitimo ūkyje sąveiką su verslo 

aplinka ir pasiūlyti, joms palankaus, investicinio klimato formavimo priemones. 

 

2.1. Etapas. Nustatyti investicijų į aukštas technologijas įmonėse veiksnius, paramos programų 

bei priemonių veiksmingumą, identifikuoti pagrindinius MTI  indikatorius Lietuvoje, palyginti 

šalies MTI potencialą globaliame kontekste formuojant šalies prioritetines technologijų 

strategijas. (temos vadovas: Prof. dr. Rytis Krušinskas (Kauno technologijos universitetas)) 

 

Atsižvelgiant į 2013 metų tarpinės programos ataskaitos ekspertų vertinimo pastabas bei 
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pateiktas rekomendacijas vertinime, kuriuose buvo paminėtas didesnis tyrimo dalies siejimas su 

visos programos pagrindiniu tikslu ir uždaviniais, 2014 metais buvo nežymiai koreguotas 

tyrimų planas, išlaikant pagrindinį uždavinio siekį : „ištirti aukštųjų technologijų ir inovacijų 

plėtimo ūkyje sąveiką su verslo aplinka ir pasiūlyti joms palankaus investicinio klimato 

formavimo priemones“.  

Tyrimų temos detalesnis tikslas – nustatyti esminius veiksnius, kurie leistų įvertinti šalyje 

vykdomų investicijų į technologijas efektyvumą, kas taptų pagrindu MTI indikatorių galimos 

įtakos valstybės strateginių sprendimų priėmime vertinimui/modeliavimui, tyrėjų nuomone iš 

esmės yra pasiektas.  

Atliepiant į tyrime iškeltus ir eigoje, atsižvelgiant į rekomendacijas, ekspertų siūlymus partnerių 

susitikimų metu, šiek tiek koreguotus uždavinius, galima teigti jog esminiai šios tyrimo srities 

rezultatai gali būti apibendrinti sekančia rezultatų santrauka (išplėstinis tyrimo rezultatų 

pateikimas yra prieduose): 

 

Inovacinė veikla yra vienu iš svarbiausių veiksnių, sąlygojančių šalies konkurencingumą ir 

pažangą. Intensyvų ekonomikos augimą lemia efektyvesnis gamybos veiksnių išnaudojimas. 

Plėtojant MTEP ir įsisavinant jos pasiekimus, vykstant nenutrūkstamam inovacijų procesui ima 

vyrauti kokybiniai ekonomikos augimo veiksniai.  

Pasiekimų technologinėje srityje pritaikymas kartu su verslumu ir inovaciniu požiūriu į 

prekių ir paslaugų kūrimą sąlygoja mokslinę ir technologinę pažangą. Visa tai lemia ekonominį 

augimą, jei rinkos struktūra ir egzistuojanti teisinė bazė sudaro palankias sąlygas plėtoti 

produktyvesnę veiklą. Inovacinės pastangos, įskaitant ir formalius tyrimus ir plėtrą, yra būtina 

augimo sąlyga.  

Ekonomikos augimą, sąlygotą inovacijų, lydi kompleksinė struktūrinė ekonomikos 

transformacija, kuri pasireiškia gamybos struktūros, užimtumo, pajamų, kainų, vartojimo 

pokyčiais. Makrolygmenyje šie poslinkiai lemia santykių tarp atskirų ekonomikos sektorių 

pokyčius, naujų sektorių atsiradimą. Šis mechanizmas pasireiškia tokiu būdu: greitesnio darbo 

našumo augimo pasekoje didėja pajamos vienam gyventojui, o tai savo ruožtu lemia vartojimo 

struktūrinius pokyčius. Reaguojant į naujus poreikius, vykdomos atitinkamos inovacijos, ko 

pasekoje vyksta pokyčiai darbo užimtumo srityje. Rinkoje pasirodžius naujiems, 

kokybiškesniems produktams, konkuruojantiems su tradicinėmis prekėmis keičiasi kainų 

struktūra. Inovacijų atsiradimas sąlygoja atskirų šakų ir gamybų vaidmens, tenkinant vartotojų 

poreikius, pokyčius, atsiranda naujos, efektyvesnės šakos, o senosios išnyksta.  

Inovacinių technologijų įgyvendinimo pasekoje atsirandantys nauji produktai sąlygoja 

rinkos plėtrą, sudaro galimybes didinti pelną, viršijantį vidutinius šakos rodiklius, o taip pat 

viršijantį vidutinį pelningumą šalies ekonomikos mastu.  

Globalizacija sąlygoja būtinumą konkuruoti šalims dėl finansų, realizavimo rinkų ir žmonių 

išteklių. Šalies konkurencingumą lemia galimybė gaminti didesnio pelningumo produkciją su 

didesniu darbo našumu ir šis efektas pasiekiamas tik šakose, naudojančiose aukštas 

technologijas. 

Taigi, inovacijos kompleksiškai veikia tiek kokybinius, tiek kiekybinius ekonomikos 

augimo parametrus.  

Europos Sąjungos valstybių narių inovacinės veiklos lygis ir jos poveikis tiriamas 

pasitelkus Suminis inovacijų indeksą. Lietuva, remiantis Suminiu inovacijų indeksu, patenka į 

šalių, priskiriamų nuosaikiems novatoriams, grupę. Inovacijų Sąjungos 2014 m. švieslentėje 

skelbiama, kad Lietuvos suminis inovacijų indeksas 2013 m. buvo 0,289. Nors teigiami 

pokyčiai šioje srityje akivaizdūs (2006 m. Lietuvos suminis inovacijų indeksas buvo 0,241), 

tačiau pagal šį rodiklį Lietuva vis dar itin ženkliai atsiliko nuo ES šalių narių (suminis ES-28 

šalių inovacijų indeksas 2013 m. buvo 0,554). Atsilikimas nuo šalių – lyderių inovacijų srityje 

yra dar didesnis: Šveicarijos suminis inovacijų indeksas 2013 m. buvo 0,835, Švedijos 0,750, 
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Danijos 0,728, Vokietijos 0,709, Suomijos 0,684.  

Analizuojant Lietuvos Suminio inovacijų indekso dedamąsias dalis pagal kiekvieną 

rodiklių grupę galima išskirti, tokias svarbiausias stiprias inovacinės veiklos puses: 

 Žmogiškųjų išteklių srityje Lietuvos rodiklis yra didesnis negu ES 28 vidurkis ir 

lenkia daugelį ES šalių. Tokį aukštesnį, nei vidutinis, rodiklio lygi sąlygoja tai, kad 

itin didelė dalis 20-24 amžiaus žmonių turi vidurinį išsilavinimą, o taip pat didelė 

aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių dalis. Deja, mokslo daktarų skaičiumi 25-34 m. 

amžiaus žmonių grupėje beveik dvigubai atsiliekama nuo ES šalių vidurkio, o lyginant 

su inovacijų lyderėmis atsilikimas pagal jaunų mokslo daktarų skaičių siekia net 3 

kartus.  

 Finansavimo ir paramos srityje Lietuvos rodiklis palyginus nedaug atsilieka nuo ES 

vidurkio: 2013 m. ši inovacijų indekso dedamoji Lietuvoje siekė 0,546, tuo tarpu ES 

0,558. Tokį nedidelį atsilikimą nuo ES šioje srityje lemia gana nemažos viešojo 

sektoriaus skiriamos išlaidos MTEP.  

 Nedidelis atsilikimas nuo ES vidurkio pastebimas ir pagal įmonių investicijų 

dedamąją: 2013 m. Lietuvoje ši dedamoji buvo 0,398, tuo tarpu Europos Sąjungoje 

0,417. Nors šioje srityje itin žymiu mastu mąstu atsiliekama pagal verslo įmonių 

MTEP skiriamas lėšas (santykyje su BVP), tačiau Lietuvos verslo įmonės daugiau nei 

dvigubai didesnį kiekį  lėšų, skaičiuojant nuo jų uždirbamų pajamų, skiria ne MTEP 

inovacijoms.  

Tačiau pagal visas kitas Suminio inovacijų indekso dedamąsias labai ženkliai atsiliekame 

nuo kitų ES šalių: 

 Žemas tyrimų sistemos atvirumas ir patrauklumas. Tai sąlygoja tik iš dalies 

išnaudojamos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės, nes susiduriama su tyrėjų 

iš užsienio pritraukimo į Lietuvą sunkumais (doktorantai iš ne ES šalių Lietuvoje 

sudaro tik 0,24% visų doktorantūros studentų, tuo tarpu kitose ES šalyse jie 

vidutiniškai sudaro net 24% doktorantų) 

 Menkas bendradarbiavimas ir verslumas. Labai maža dalis Lietuvos SVV įmonių 

diegia inovacijas. Nors inovatyvios įmonės gana noriai bendradarbiauja 

tarpusavyje, tačiau Lietuvos verslo įmonės neišnaudoja bendradarbiavimo su 

mokslo ir studijų institucijomis teikiamų galimybių. Parengiama mažai bendrų 

verslo-mokslo publikacijų (1 mln. gyventojų Lietuvos tenka 9,6 publikacijos, tuo 

tarpu ES-27 vidurkis yra 52,8 publikacijos).  

 Lietuva labia atsilieka nuo ES šalių ir intelektinės nuosavybės srityje. Ypač didelis 

atsilikimas patentavimo srityje: 1 mlrd. Lietuvoje sukuriamo BVP tenka 0,39 

patentavimo paraiškos, tuo tarpu 1 mlrd. ES BVP vidutiniškai tenka 3,9 

patentavimo paraiškos (Suomijoje, Švedijoje šis rodiklis siekia beveik 10).  

 Laba mažas inovacinės veiklos efektas, inovacijų įvedimo į rinką ir komercinimo 

rezultatai yra prasti. Ekonominio efekto rodiklis Lietuvoje yra žemiausias, 

lyginant su kitomis ES šalimis (Lietuvoje jis tesiekia 0,193, vidutiniškai ES – 

0,595).  Tai lemia santykinai maža žinioms imliose srityse dirbančių asmenų dalis 

– Lietuvoje tokie asmenys sudaro 9,1% visų 15-64 m. amžiaus  užimtųjų, o ES – 

13,9 %. Santykinai mažos žinioms imlių paslaugų eksporto apimtys – Lietuvoje 

šio tipo paslaugos sudaro 12,5 % visų paslaugų eksporto, o ES – 45,3%. 

Santykinai mažos pajamos gaunamos iš rinkai pristatytų naujų arba iš esmės 

patobulintų produktų, kurie ir įmonei buvo naujovė – pajamos Lietuvoje sudaro 

6,6% apyvartos, o ES – 14,4% apyvartos. Itin mažos iš užsienio gaunamos 

pajamos už patentus ir licenzijavimą – pajamos Lietuvoje sudaro 0,01% BVP, o 

ES – 0,59% BVP. 
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Siekiant detalesnės šios srities analizės ekonometrinių instrumentų pagalba atliekant Lietuvos 

investicijų į technologijas lyginamąją analizę Europos šalių kontekste, buvo sukonstruotas 

investicijų į technologijas indeksas, apimantis tik tris pagrindines komponentes: investicijas į 

gebėjimus, finansines investicijas ir šalies technologijų lygį. Klasterinės analizės metodu 

Europos šalys buvo suklasifikuotos į lyderes, sekėjas ir pasyvias investicijų į technologijas 

atžvilgiu. Lietuva pateko į pasyvių šalių grupę, kartu su Slovėnija, Estija, Kipru, Lenkija, 

Graikija, Slovakija, Bulgarija, Latvija ir Rumunija. Svarbus aspektas, vertinant tokius 

klasifikavimo rezultatus yra tas, jog Lietuvos investicijoms į technologijas, skirtingai nei šalių-

lyderių (pvz. Vokietijos) investicijoms yra būdingas cikliškumas. Nustatyta, kad pasyvių šalių 

grupėje egzistuoja statistiškai reikšmingas tiesinys ryšys tarp investicijų į technologijas indekso 

ir bendrojo vidaus produkto augimo, koreliacijos koeficientas tarp šių kintamųjų yra 0,7. Tuo 

tarpu šalių-lyderių investicijos į technologijas nepriklauso nuo ekonominio ciklo. 

Lietuvos investicijų į technologijas indeksas 0,70 yra žemiau Europos šalių vidurkio 0,96, 

tačiau viršija pasyvių investicijų į technologijas aspektu šalių grupės vidurkį 0,61. Analizuojant 

atskiras Lietuvos investicijų į technologijas komponentes, nustatyta, kad ji užima sąlyginai 

aukštą poziciją investicijų į gebėjimus atžvilgiu (Lietuvos komponentės reikšmė - 0,45; EU 

vidurkis – 0,46), tačiau atsilieka vertinant finansinių investicijų (Lietuva – 0,23, EU vidurkis – 

0,35) ir yra labai silpna šalies technologinio lygio atžvilgiu (Lietuva – 0,02; EU vidurkis 0,15). 

Galima daryti išvadą, kad Lietuva nepanaudoja turimo potencialo, kad pasiektų aukštą šalies 

technologijų lygį kuriant pridėtinę vertę bei ekonominį efektą ūkiui.  

Lietuvoje, lyginant su kitomis ES šalimis, moksliniams tyrimams ir ekonominei plėtrai skiriama 

itin mažai lėšų. Strategijoje „Europa 2020“ numatyta siekti, kad išlaidos moksliniams tyrimams, 

eksperimentinei plėtrai (toliau – MTEP)  ir inovacijoms – 2020 m. turėtų sudaryti ne mažiau 

kaip 3% ES BVP. Lietuvoje 2006-2011 m. išlaidos MTEP sudarė 0,79-0,92 % šalies BVP, tuo 

tarpu vidutiniškai Europos Sąjungoje MTEP išlaidų santykis su BVP 2011 m. siekė 2,03 %. 

Atsilikimas nuo Suomijos, Švedijos, Danijos šioje srityje dar didesnis, nes šiose šalyse MTEP 

išlaidų santykis su BVP 2011 m. siekė atitinkamai 3,78 %,  3,37 % ir 3,09 %.  

Analizuojant išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai pasiskirstymą pagal 

sektorius, pastebima, kad Lietuvoje, lyginant su šalimis inovacijų lyderėmis, MTEP išlaidų 

struktūra yra visiškai priešinga: inovacijų lyderėse didžioji dalis MTEP lėšų išnaudojama verslo 

sektoriuje, tuo tarpu Lietuvoje MTEP išlaidų daugiausiai išleidžiama aukštojo mokslo 

sektoriuje. 2006-2011 m. Lietuvos verslo sektoriuje patirtos išlaidos sudarė 23,8-29,4 % visų 

šalies MTEP išlaidų. Tuo tarpu vidutiniškai Europos Sąjungoje šis rodiklis 2011 m. siekė net 

62,3 %. Suomijoje tais pačiais metais verslo sektoriui teko 70,4 % visų MTEP išlaidų, Švedijoje 

– 69,3 %, Danijoje – 67,6 %. 

Europos Sąjungoje 2006-2011 m. laikotarpiu verslo sektoriaus išlaidos MTEP sudarė 

1,17-1,31 % nuo BVP, Lietuvos verslo įmonių vykdomos MTEP veiklos intensyvumas yra 

ženkliai mažesnis, negu vidutiniškai Europos Sąjungoje: Lietuvos verslo įmonių išlaidos MTEP 

tiriamu laikotarpiu svyravo nuo 0,19 iki 0,24 % nuo BVP.  

Lietuvos pramonės įmonių inovacinė veikla yra neaktyvi, o įmonių vykdomos 

investicijos neleidžia užtikrinti ilgalaikių konkurencinių pranašumų, garantuoti technologinio 

dominavimo rinkose. Daugelyje parengtų inovacinės veiklos skatinimo programų 

akcentuojama, kad aukštųjų technologijų sektorius kuria didžiausią pridėtinę vertę, todėl būtent 

šio sektoriaus plėtrai turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys. Tačiau Lietuvoje aukštųjų 

technologijų sektoriaus pramonės įmonių sukuriama pridėtinė vertė pastaraisiais metais 

tesudaro 3-4 % Lietuvos pramonės įmonių pridėtinės vertės, o vidutiniškai aukštų technologijų 

pramonės įmonės sukuria 15,6-21,3 % pramonės įmonių sukurtos pridėtinės vertės.  

Vis svarbesne ekonomikos varomąja jėga, skatinančia naujoves, tampa paslaugų 

sektoriaus plėtra, ko pasėkoje stiprinamas ir tarptautinis konkurencingumas. Paslaugų sektorius 
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Lietuvoje pasižymi nemenkais augimo tempais ir tai pastebima tiriant tiek paslaugų įmonių 

skaičiaus, tiek dirbančių žmonių skaičiaus dinamiką, tiek šių įmonių kuriamos pridėtinės vertės 

pokyčius.  

Paslaugas teikiančių įmonių skaičius nuo 2005 m. kasmet sparčiai didėjo ir 2012 m. 

pabaigoje beveik 2 kartus viršijo tiriamo laikotarpio pradžioje buvusį paslaugų įmonių skaičių. 

2005 m. 38,7 % visos šalyje sukurtos pridėtinės vertės buvo sukurta paslaugų įmonėse, tuo 

tarpu 2012 m. ši dalis jau siekė 46,8 %. Pastebima, kad Lietuvos paslaugų sektoriuje didžiąją 

dalį pridėtinės vertės (64,3-68,4%) kuria žinioms ir naujoms technologijoms neimlios įmonės. 

Pasaulinė krizė, sukėlusi itin žymų kritimą daugelyje ekonomikos sektorių, turėjo menkos 

įtakos aukštųjų technologijų žinioms imlioms įmonėms: 2009 m. šio sektoriaus įmonių sukurta 

pridėtinė vertė sumažėjo tik 1,4 % (tuo tarpu kituose paslaugų sektoriaus pastebimas pridėtinės 

vertės kritimas net iki 27,3 %), įmonių skaičius, o taip pat šiose įmonėse dirbančių darbuotojų 

skaičius nuolat augo. 

Lietuvos pramonės įmonių investicijų į materialųjį turtą  intensyvumas nuo 2006 iki 

2012 m.  sumažėjo daugiau nei 2 kartus: 2006 m. pramonės įmonės materialiosioms 

investicijoms skyrė 9,8 % savo pajamų, o 2012 m. šis rodiklis tesiekė  4,2 %. Tyrimo rezultatai 

parodė, kad iki 2010 m. investicijų į materialųjį turtą srityje lyderės buvo vidutiniškai žemų 

technologijų įmonės, o nuo 2010 m. kitus Lietuvos pramonės sektorius investicijų intensyvumo 

lygiu reikšmingai lenkia aukštųjų technologijų sektorius. 

Investicijų į materialųjį turtą lygiu Lietuvos pramonės įmones 2006-2011 m. lenkė 

paslaugų įmonės, tačiau dėl jautresnės paslaugų įmonių reakcijos į ekonominės aplinkos 

svyravimus itin sumažėjus šio sektoriaus įmonių investiciniam aktyvumui, 2012 m. paslaugų 

įmonių materialiosioms investicijoms skiriama pajamų dalis jau tesiekė 4,2 %.   

Investicijoms į nematerialų turtą Lietuvos pramonės įmonės skiria nedidelę dalį savo 

pajamų ir ši dalis 2006-2012 m. svyravo nuo 0,09 iki 0,26 %. Didžiausiu nematerialių 

investicijų lygiu tiriamu laikotarpiu pasižymėjo aukštųjų technologijų pramonės įmonės. 

Lietuvos paslaugų įmonės ir nematerialiųjų investicijų lygiu 2006-2012 m. lenkė pramonės 

įmones, tačiau jo kritimo tempai tiriamu laikotarpiu staigesni. 

Didelė dalis Lietuvos pramonės įmonių investicijų skirtos gamybinių pajėgumų 

didinimui, jų atnaujinimui, bet ne technologinių inovacijų diegimui. 2006-2008 m. inovacijas 

diegė vos 30,2 % Lietuvos pramonės įmonių, o 2010-2012 m. inovacijas diegusių pramonės 

įmonių siekė 35,9 %.  Lietuvos pramonės įmonių inovacinis aktyvumas yra ženkliai mažesnis, 

nei vidutiniškai Europos Sąjungoje, nes 2006-2010 m. vidutiniškai net 52,9-54,5 % ES 

pramonės įmonių diegė inovacijas. Savo inovaciniu aktyvumu tarp kitų pramonės įmonių itin 

išsiskiria aukštųjų technologijų įmonės: 2006-2008 m. 51,5 % šio sektoriaus įmonių buvo 

inovatyvios, o 2010-2012 m. inovatyvių šio sektoriaus įmonių dalis jau siekė 66,8 %. 

Tyrimai rodo, kad daugelyje Europos Sąjungos šalių pramonės įmonės yra 

inovatyvesnės, nei paslaugų įmonės. 2008-2010 m. Lietuvoje situacija buvo priešinga, nes 

paslaugų įmonės savo inovaciniu aktyvumu aplenkė pramonės įmones. Paslaugų sektoriuje, 

kaip ir pramonėje, aukštas technologijas naudojančios įmonės žymiai aktyviau vykdo inovacinę 

veiklą, nei kitos įmonės: 2010-2012 m. net 70,3 % aukštųjų technologijų žinioms imlių 

paslaugų įmonių buvo inovatyvios.  

Tiriant Lietuvos įmonių inovacinės veiklos specifiką nustatyta, kad vis mažiau tiek 

pramonės, tiek paslaugų įmonių diegė technologines inovacijas, bet vis didesnis dėmesys 

skiriamas netechnologinėms inovacijoms.  

Didžiausią dalį visų inovacinės veiklos išlaidų tiek Lietuvos pramonės, tiek paslaugų 

sektoriuje sudaro materialios investicijos, t.y. išlaidos mašinų, įrenginių ir įrangos įsigijimui ir 

tik nedidelė dalis inovacinės veiklos išlaidų tenka moksliniams tyrimams ir eksperimentinei 

plėtrai.  

Itin tikslingos pramonės įmonių investicijos ir vis augantis pramonės įmonių 
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inovatyvumas sąlygojo tai, kad pramonės įmonių darbo našumas 2006-2012 m. išaugo beveik 

44 %. Aktyvi inovacinė veikla turėjo itin didelį poveikį aukštųjų technologijų pramonės įmonių 

veiklos efektyvumui: aukštųjų technologijų pramonės įmonėse nuo 2006 m. darbo našumas 

išaugo net 3,2 karto ir 2012 m. šio sektoriaus įmonių darbo našumas beveik 2 kartus viršijo 

vidutinį šalies pramonės įmonių darbo našumą.  Beveik visą tiriamą laikotarpį didžiausiu darbo 

našumu pasižymėjo vidutiniškai aukštų technologijų pramonės įmonės, kuriose darbo našumas 

1,8-2,5 karto vidutinį šalies pramonės įmonių darbo našumą.  

Itin didelis teigiamas inovacijų poveikis pastebimas ir paslaugų sektoriuje: paslaugų 

įmonės, net su gerokai mažesniu materialiųjų investicijų intensyvumu, bet intensyviau 

vykdomomis nematerialiosiomis investicijomis, imlios žinioms  ir  naudojančios aukštąsias 

technologijas gali pasiekti gerokai aukštesnį produktyvumą, nei žinioms neimlios paslaugų 

įmonės, kurios, norėdamos išlikti konkurencingomis, priverstos investuoti žymiai daugiau.  

Visgi paslaugų įmonių vykdomos investicijos ir inovacinė veikla turėjo žymiai mažesnį 

poveikį jų produktyvumui, nei pramonės įmonių sektoriuje: paslaugų įmonių darbo našumas per 

tą patį laikotarpį išaugo 32,9 %. Aukštųjų technologijų žinioms imlios paslaugų įmonės pasiekė 

net 2-3 kartus aukštesnį darbo našumą, lyginant su vidutiniu Lietuvos paslaugų įmonių darbo 

našumu, tačiau šio sektoriaus įmonių vykdomos investicijos ir diegiamos inovacijos nesąlygojo 

darbo našumo augimo šiame sektoriuje.   

Lietuvos aukštųjų technologijų ir vidutiniškai aukštų technologijų pramonės įmonės 

didžiąją dalį savo pagaminamos produkcijos eksportuoja ir ši dalis tiriamu laikotarpiu 

pasižymėjo augimo tendencijomis. Šių sektorių įmonės eksporto dalimi bendroje apyvartoje 

ženkliai skiriasi nuo kitų šalies pramonės įmonių: 2010-2012 m. aukštųjų ir vidutiniškai aukštų 

technologijų pramonės įmonių pajamos iš eksporto sudarė 80,6-82,3% visose šių įmonių 

pardavimo pajamose, tuo tarpu atitinkamas šalies pramonės įmonių vidurkis siekė 59-60 %.  

Itin svarbia įmonių veiklos efektyvumo sąlyga tampa inovacinis aktyvumas, nes 

aukštesnis investicijų intensyvumas nebūtinai sąlygoja didesnį turto valdymo efektyvumą, ypač 

tuomet, kai investicijos nepasižymi technologiniu inovatyvumu, t.y. pramonės šakose, kurios 

pasižymėjo didesniu investiciniu aktyvumu, bet menku inovaciniu aktyvumu,  pastebimas 

mažesnis grynasis pelningumas ir turto pelningumas, nei šakose, kurios itin aktyviai diegia 

inovacijas.  

Panašios tendencijos pastebimos ir Lietuvos paslaugų sektoriuje: aukštųjų technologijų 

žinioms imlių paslaugų įmonių turto pelningumas ženkliai viršija kitų paslaugų įmonių 

analogišką rodiklį: 2012 m. vienas turto litas Lietuvos paslaugų  įmonėse uždirbo 2,5 cento 

grynojo pelno, tuo tarpu aukštųjų technologijų žinioms imliose paslaugų įmonėse iš vieno turto 

lito buvo uždirbta net 7,6 cento grynojo pelno.   

Tyrimo rezultatų analizė leidžia daryti išvadą, kad Lietuvos pramonės įmonių, o ypač 

aukštųjų technologijų pramonės įmonių, vykdoma investicinė ir inovacinė veikla yra 

efektyvesnė, nei paslaugų įmonių, sąlygojanti spartesnį pramonės įmonių konkurencinių 

pranašumų kūrimą.  

Apibendrinant: aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų įmonės tiek darbo našumu, 

tiek eksporto apimtimis, tiek turto pelningumo rodikliais yra pranašesnės, lyginant su 

vidutiniškai žemų ir žemų technologijų įmonėmis. Tačiau pažymėtina, kad vidutiniškai aukštų 

technologijų pramonės įmonės, nors ir atsiliko nuo aukštųjų technologijų pramonės įmonių savo 

investicijų intensyvumu, inovacijų aktyvumu, jų veiklos efektyvumas beveik visą tyrimo 

laikotarpį buvo didesnis, negu aukštųjų technologijų įmonių. 

Aukštesnes technologijas naudojančiuose Lietuvos pramonės sektoriuose įmonių darbo 

našumą, eksporto dalį pajamose, turto pelningumą didžia dalimi sąlygoja ne tik investicijų 

intensyvumas ir inovacijos. Kita vertus, tiek investicijos, tiek įmonių inovacinė veikla 

didžiausią efektą duoda ne iš karto, todėl  veiklos efektyvumo rodiklių skirtumai skirtinguose 

pramonės sektoriuose labiau išryškės tik po ilgesnio laikotarpio, tuo labiau, kad aukštųjų 
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technologijų pramonės sektorius Lietuvoje tik pastaraisiais metais ėmė intensyviau plėtotis ir 

stiprėti. 

Itin didelį efektą investicijų ir inovacijų skatinimas turėtų ne tik aukštųjų, bet ir 

vidutiniškai aukštų technologijų pramonės įmonėse, nes tai sąlygotų tiek spartesnį darbo 

našumo, tiek eksporto apimčių, tiek šiuose sektoriuose veikiančių įmonių veiklos efektyvumo 

augimą.  

Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad paslaugų įmonės, net su gerokai mažesniu 

materialiųjų investicijų intensyvumu, bet intensyviau vykdomomis nematerialiosiomis 

investicijomis, imlios žinioms  ir  naudojančios aukštąsias technologijas gali pasiekti gerokai 

aukštesnį produktyvumą, nei žinioms neimlios paslaugų įmonės, kurios, norėdamos išlikti 

konkurencingomis, priverstos investuoti žymiai daugiau.  

Materialiųjų ir nematerialiųjų investicijų derinys, kartu su aukštesniu naudojamų 

technologijų lygiu sąlygoja didesnį veiklos efektyvumą: aukštųjų technologijų žinioms imlių 

paslaugų įmonių darbo našumas net 2-3 kartus viršija kitų paslaugų subsektorių įmonių darbo 

našumą, o tai leidžia užtikrinti didesnį turto pelningumą. 

 

Atsižvelgiant į gautus tyrimų rezultatus, galima daryti tokias ilgalaikes įžvalgos bei teikti  

rekomendacijas susijusias su technologijų diegimu bei jų kuriama verte Lietuvai: 

 Lietuvai reikalinga inovatyviai, kūrybiškai mąstančių ir kuriančių inžinierių rengimo 

sistema, integruojanti technologinius, socialinius ir humanitarinius mokslus; 

 Verslas turėtų būti skatinamas ir pats orientuotis į: 

 naujų technologijų adaptavimą/pritaikymą pramonėje, kas duotų greitesnį ekonominį 

efektą;  

 naujų technologinių produktų/paslaugų įvedimą į rinką/pardavimo proceso skatinimą; 

 Skatinant/remiant verslumą technologijų srityje reikalingi valstybės remiami rizikos 

fondai, kurie teiktų paramą perspektyviems, o tuo pačiu ir rizikingiems verslams. 

Verslas vengia „suklysti“, nepasiekti „finansuojamo projekto“ rezultatų, o tai riboja 

kūrybiškumą ir riziką vardan sėkmingų sprendimų.  

 

2.2. Etapas. Atlikti IRT  ekonominio poveikio verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms 

vertinimą konkurencingumo didinimo kontekste. (temos vadovas: Prof. dr. Rimantas Gatautis 

(Kauno technologijos universitetas)) 

 

Plačiai pripažįstama, jog informacinė ir ryšio technologijos (IRT) IRT atlieka dvejopą 

vaidmenį: 

• IRT pripažįstama kaip visuotinė technologija, nes plinta visuose sektoriuose, laikui 

bėgant tobulėja bei įgalina įvairias inovacijas (naujos prekės, paslaugos, procesai, darbo 

metodai, t.t.); 

• IRT stipriai įtakoja Esminių Įgalinančių Technologijų (angl. Key enabling 

technology) plėtrą, tokių kaip - nanotechnologijos, mikro ir nano elektronika, fotonika, 

biotechnologijos, pažangios (angl. advanced) medžiagos ir t.t. 

Taip pat įvairiuose moksliniuose šaltiniuose yra teigiama, jog IRT ekonominis poveikis 

gali pasireikšti trijose skirtinguose lygmenyse: 

• Bendrame ekonomikos lygmenyje (makro lygis); 

• Pramonės lygmenyje (mezo lygis); 

• Kompanijos lygmenyje (mikro lygis). 

Akcentuotina, jog tiek IRT, tiek IRT pagrįstų praktikų panaudojimas tapo populiarus 

pastarąjį dešimtmetį, tačiau skirtingu įmonės gyvavimo laikotarpiu yra adaptuojami skirtingi 

IRT pagrįsti sprendimai. Šie sprendimai yra siejami su organizaciniais pokyčiais bei pačių 
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organizacijų išmanymu, kaip IRT gali paveikti įmonės veiklą. Šis procesas neturėtų būti 

interpretuojamas kaip bendras ar deterministinis adaptacijos procesas, kurį galima atkartoti 

instituciniame kontekste. Reikia pažymėti, jog tiek IRT diegimą, tiek IRT adaptaciją privačiame 

ir viešajame sektoriuose lemia labai daug „aplinkos“ elementų, pradedant nuo politikos, 

valstybinio valdymo, kompetetingumo/bendradarbiavimo galimybių, švietimo lygio ir kokybės, 

verslininkų kultūros, IRT infrastruktūros ir kt. veiksnių, sąlygojančių elektroninio verslo 

vystymąsi.  

Mokslinėje literatūroje IRT poveikio vertinimo studijos kaip mokslinių tyrimų objektas 

sutinkamas nuo 1990 m. Tradiciškai didesnis dėmesys buvo skiriamas verslo sektoriui, kuris 

sparčiau adaptuoja IRT dėl didesnės konkurencijos rinkoje (Ollo-Lopez, Aramendia-Muneta, 

2012). Daugeliu atvejų įmonės pradeda nuo labai paprastų sprendimų, kaip kad e. paštas ar 

internetinė svetainė, tačiau laikui bėgant šie sprendimai gali tapti labai sofistikuotais. 

Pažymėtina, kad IRT paveikė IRT paslaugų sektorių, turizmą, finansines paslaugas, leidybą ir 

logistiką stipriau nei daugelį SMV įmonių įvairiuose sektoriuose. Šiuose sektoriuose IRT 

naudojamos ne tik siekiant pagerinti veiklos procesų efektyvumą, bet turi gilų poveikį vertės 

grandinėse, įskaitant  naujų rinkos žaidėjų pasirodymą. Pavyzdžiui, turizmo sektoriuje ne tik 

leidžia paslaugos tiekėjui bendrauti tiesiogiai su turizmo klientais, bet taip pat daro didžiulį 

spaudimą tradicinei rinkai. 

Tuo tarpu viešojo sektoriaus konstekste – skiriamas mažesnis dėmesys (Petkovšek, 

Cankar, 2013; Hollanders, 2013). Daugiausia studijų atlikta, kurios analizuoja elektroninių 

paslaugų  plėtrą ir priimtinumą vartotojams (piliečiams). Mokslinėje literatūroje teigiama, kad 

viešasis sektorius pasižymėjo gana lėta reakcija /adaptacija į IRT atnešamus iššūkius 

(Asgarkhani, 2005). Reikia pažymėti, kad viešojo sektoriaus organizacijos nesusiduria su tokia 

intensyvia konkurencija kaip privatusis sektorius, kuri skatintų ieškoti greitų sprendimų tiek IRT 

įdiegimui, tiek  adaptacijai. Akcentuotina, kad viešosios paslaugos turi atitikti tiek augančius 

verslo įmonių, tiek piliečių poreikius, ko pasekoje yra užtikrinamas viešojo sektoriaus 

organizacijų veiklos efektyvumas. 

IRT poveikio vertinimo teoriniai aspektai 

IRT poveikio studijose akcentuojama ne tik būtinų IT įgūdžių, kvalifikacijos ir 

kompetencijų svarba, tačiau ir itin didelė ilgalaikių investicijų į IRT svarba, nes teigiamas 

poveikis dažniausiai pasireiškia tik po tam tikro laikotarpio nuo įdiegimo ir įsisavinimo. 

Mokslinėje literatūroje vieningai identifikuojamos pagrindinės, lengvai išmatuojamos, IRT 

poveikio formos, tokios kaip padidėjęs produktyvumas ir efektyvumas, ekonominis vystymasis 

ir augimas. IRT taip pat daro poveikį organizacijų ir įmonių lankstumui – įmonės, kurios 

įsisavina IRT yra linkusios geriau veikti rinkoje ir lengviau diferencijuoti prekes ir paslaugas. 

Tokios įmonės taip pat turi didelį potencialą darnaus vystymosi palaikymui. Viešajame 

sektoriuje IRT suteikia galimybes užtikrinti geresnę paslaugų teikimo kokybę, sumažinti kaštus, 

skatinti veiklos skaidrumą, efektyvumą ir našumą. Skirtingai nei verslo sektorius, viešasis 

sektorius pasižymi lėtesniu IRT adaptavimu savo veikloje. Nepaisant to, pastebimas 

reikšmingas IRT poveikis viešojo sektoriaus veiklos efektyvumui, kuris gali lemti 

administracinės naštos verslui sumažėjimą ir taip skatinti verslo sektoriaus konkurencingumo 

didėjimą. 

Apibendrinus mokslinės literatūros analizės rezultatus buvo išgrynintos 3 pagrindinės IRT 

poveikio vertinimo sritys: 

● Veikla (angl. Performance) -  pasireiškianti per našumo, efektyvumo, produktyvumo, 

pardavimų,  konkurencingumo didėjimą bei neapčiuopiamus efektus (pvz.: vartotojų bei 

darbuotojų pasitenkinimas); 

● Plėtra (angl. Expansion) – pasireiškianti organizacine plėtra ir transformacijomis, įėjimu 

į globalias rinkas; 

● Inovacijos (angl. Innovations) – pasireiškiančios per naujų prekių / paslaugų kūrimą, 
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prekių / paslaugų kokybės gerinimą ir procesų inovacijas, organizacines inovacijas; 

Pažymėtina, jog veiklos ir inovacijų sritys būdingos ir verslo, ir viešajam sektoriams. IRT 

poveikis plėtrai būdingas tik verslo sektoriuje.  

Veiklos rezultatų vertinimas. IRT poveikio veiklos rezultatams vertinimas negali būti 

ribojamas tik kiekybinių rodiklių įvertinimu, būtina pasitelkti specifinius kokybinius rodiklius. 

IRT poveikio įmonių veiklos rezultatų vertinimo konstruktas „Veikla“ atskleidžiamas 

pasitelkiant tris rodiklių grupes: efektyvumo, našumo ir neapčiuopiamos naudos 

(konkurencingumo) vertinimo rodiklius. Efektyvumui ir našumui vertinti pasitelkiami 

ekonominiai, kiekybiniai rodikliai, tokie kaip grynojo pelno, darbuotojų ir aptarnaujamų klientų 

skaičiaus pokyčiai, standartinės darbo užduoties atlikimo trukmės ir skaičiaus pokyčiai bei 

išlaidų, skirtų kelionėms, pašto mokesčių tarpininkams, pokyčiai. Konkurencingumo rodiklių 

grupė vertinama pasitelkiant tokius kokybinius rodiklius kaip darbuotojų ir klientų 

pasitenkinimas, aplinkosaugos, socialiniai, kultūriniai projektai, prekių / paslaugų asortimento 

kokybės pokyčiai. 

Viešojo sektoriaus įstaigų ekonominės veiklos rezultatų vertinimui pasirenkama eGEP 

(eGEP, 2006) metodika. Pažymėtina, kad viešojo sektoriaus atveju pagrindinis dėmesys 

skiriamas finansiniams aspektams, kurie siejami su ekonominiais rodikliais, įvertinami 

kiekybiškai ir daro didžiausią įtaką viešojo administravimo institucijoms. Dėl šios priežasties 

buvo renkami biudžeto, gautų pajamų dėl geresnės aprėpties (buvo vertinamos už suteiktas el. 

paslaugas gautos pajamos); atliekamų vidutiniškai užduočių skaičius per dieną, palaikymo 

sąnaudų rodikliai. 

Įmonės plėtros vertinimas. Šis konstruktas naudotas tik IRT poveikiui verslo sektoriuje 

vertinti. Įmonės plėtros konstruktas vertinamas pasitelkiant dvi esmines rodiklių grupes: 

strateginės plėtros, kuri argumentuojama įmonės struktūros pokyčiais bei internacionalizacija. 

Siekiant įvertinti įmonės plėtrą renkami duomenys apie naujų skyrių, darbo vietų, padalinių 

steigimą, jų skaičių bei vykdomą veiklą užsienio rinkose (ar ji vykdoma, kiek plačiai (rinkų 

skaičius)), konkurencijos lygis užsienio rinkose, kuriose įmonė vykdo veiklą. 

Inovacijų vertinimas. Verslo sektoriuje inovacijos klasifikuojamos vadovaujantis 

Lietuvos Statistikos departamento pateikiama klasifikacija į technologines ir netechnologines 

inovacijas. Vadovaujantis teorinėmis įžvalgomis tyrimo metu vertintas įvairių inovacinių 

sprendimų diegimo įmonės veikloje pobūdis, intensyvumas bei kiekiai. 

Viešojo sektoriaus atveju akcentuotina, jog pastaruoju metu mokslinėje literatūroje 

dominuoja studijos, kurios inovacijas viešajame sektoriuje vertina remiantis inovacijų 

matavimu verslo sektoriuje grįsta metodologija. Apibendrindami skirtingus autorių (Bloch, 

Bugge, 2013; Bugge et al., 2011; Bloch, 2011; Thenint, 2010) ir OECD (2005) požiūrius į 

inovacijų tipą, identifikuojami trys inovacijų tipai, kurie šio tyrimo kontekste vertinami kaip 

rodikliai: iš naujo reikšmingai patobulintos e. paslaugos, procesų inovacijos, organizacinės 

inovacijos. 

IRT poveikio empirinis vertinimas  

Tiriant informacinių ir ryšio technologijų ekonominį poveikį verslo ir viešajame 

sektoriuose konkurencingumo didinimo kontekste, tikrinamos hipotezės (dalinės hipotezės), 

kurių kėlimas grindžiamas trečioje studijos dalyje susistemintomis teorinėmis nuostatomis: 

H1. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas sąlygoja institucijų ekonominės veiklos rezultatus. 

H2.Investicijos į IRT sąlygoja inovacijų plėtrą įmonėje/ viešojo administravimo 

institucijoje. 

H2a. Investicijos į IRT sąlygoja inovacijų plėtrą įmonėje 

H2b. Investicijos į IRT sąlygoja inovacijų plėtrą viešojo administravimo institucijoje 

H3.IRT panaudojimo žinių lygis sąlygoja įmonės ekonominės veiklos rezultatus ir 

konkurencingumą. 
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H3a. IRT panaudojimo žinių lygis sąlygoja įmonės ekonominės veiklos rezultatus 

H3b. IRT panaudojimo žinių lygis sąlygoja įmonės konkurencingumą 

H4. Įmonės tipologija sąlygoja IRT pagrįstą įmonės plėtrą. 

H5.IRT adaptavimo lygis sąlygoja inovacijų plėtrą įmonėje/ viešojo administravimo 

institucijoje. 

H5a. IRT adaptavimo lygis sąlygoja inovacijų plėtrą įmonėje 

H5b.IRT adaptavimo lygis sąlygoja inovacijų plėtrą viešojo administravimo 

institucijoje 

Remiantis konceptualaus modelio struktūra ir loginėmis prielaidomis, hipotezės 

suskirstytos į dvi grupes: hipotezės sietinos su IRT poveikiu verslo sektoriuje (H2a, H3a, H3b, 

H4, H5a) ir hipotezės sietinos su IRT poveikiu viešajame sektoriuje (H1, H2b, H5b). 

 

Tyrimui atlikti naudojamas neatsitiktinės atrankos metodas – patogumo atranka. 

Kiekybinio tyrimo duomenų rinkimo metodas – apklausa. Apklausa vykdyta platinant 

klausimynus e.paštu, kadangi toks platinimo būdas yra daug ekonomiškesnis bei greitesnis, 

lyginant jį su alternatyviais klausimynų platinimo būdais. Taigi, apklausos metodas – 

netiesioginė apklausa. Kiekybinio tyrimo atlikimui parengti du instrumentarijai – klausimynas 

skirtas verslo sektoriaus atstovams bei klausimynas, skirtas viešojo sektoriaus atstovams  Abu 

klausimynai testuojami pateikiant pirmines versijas skirtingų sektorių atstovams ir atsižvelgiant 

į gautas pastabas. 

Hipotezių vertinimas atliekamas keliant ir tyrinėjant dalines hipotezes. Pažymėtina, jog 

kiekybiniam tyrimui atlikti renkami tiek pirminiai, tiek antriniai duomenys. Antriniai 2008–

2012 metų duomenys surinkti iš Lietuvos statistikos departamento, Informacinės visuomenės 

plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos bei Lietuvos Respublikos valstybinio patentų 

biuro internetinių svetainių. 

Tyrimas vykdytas 2014 metų balandžio - spalio mėnesiais. Klausimynai buvo platinami 

netiesioginiu būdu, siunčiant klausimynus e. paštu verslo sektoriaus įmonių, veikiančių 

Lietuvoje, vadovams bei viešojo sektoriaus atstovams. Verslo sektoriaus klausimyno 

grįžtamumas 13,87 proc., surinkti 53 teisingai užpildyti klausimynai. Viešojo sektoriaus 

klausimyno grįžtamumas 52,21 proc., surinkti 59 teisingai užpildyti klausimynai. Tyrimo 

duomenys analizuojami naudojantis MS Excel 2013 ir statistinės informacijos apdorojimui 

skirtu programiniu paketu SPSS 16.0 (angl. k. – Statistical Package for the Social Science). 

IRT poveikio verslo sektoriuje empirinio vertinimo apibendrinimas  

Tikrinant iškeltas hipotezes (H2a, H3a, H3b, H4, H5a), pasitelkiama koreliacinė 

analizė. Svarbu paminėti, jog koreliacinių ryšių analizės metu nustatytas ryšys negali būti 

interpretuojamas kaip priežastingumas, o tik kaip asociacijos arba ryšio matas. Hipotezių 

patvirtinimui arba atmetimui nustatyti naudojamas Spearman ranginės koreliacijos 

koeficientas, taip pat kriterijaus p reikšmė, kuria remiantis sprendžiama, ar koreliacija 

statistiškai reikšminga: kintamieji koreliuoja, kai p < α, kintamieji nekoreliuoja, kai p >= 

α (čia α — nustatytas reikšmingumo lygmuo, šio tyrimo atveju α = 0.05). 
Teorinėmis studijomis argumentuota prielaida, jog didesnės investicijos į tyrimus / 

vystymą ir IRT gali sąlygoti inovacijų plėtrą įmonėje (H2a). Tikrinant dalinę hipotezę atlikta 

statistinių (antrinių) duomenų bei regresinė analizė, kuria siekiama išsiaiškinti ar investicijos į 

MTEP sąlygoja inovacijų plėtrą verslo sektoriuje. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, jog 

ekonominės veiklos sritys, kuriose skiriama daugiausiai lėšų MTEP plėtrai, nepasižymi 

intensyvesniu inovacijų diegimu, t.y. didesnės investicijos į MTEP nesąlygoja inovacijų plėtros 

įmonėse (hipotezė, kad regresija yra netiesinė neatmetama, nes p-reikšmė yra 0,8859, (p>0,05), 

taigi regresija yra netiesinė. Determinacijos koeficiento reikšmė yra maža ir lygi 0,0027. 

Tiesinio ryšio tarp MTEP investicijų ir diegiamų inovacijų nėra).  

Verslo sektoriaus atstovų tyrimo rezultatai taip pat nepagrindžia tiesioginių sąsajų 



38 

 

tarp investicijų informacinėms ir ryšio technologijoms bei inovacijų plėtros – atliktos 

koreliacinės analizės rezultatai atskleidė, jog investicijos į IRT bei inovacijų plėtra nėra 

sietini statistiškai reikšmingu ryšiu (koreliacijos koeficiento reikšmė -0,065, p = 0,785). 

Nepaisant to, jog neidentifikuoti statistiškai reikšmingi ryšiai tarp investicijų į IRT ir 

inovacijų plėtros, nuspręsta patikrinti, ar investicijos į IRT sietinos statistiškai reikšmingu 

ryšiu su kitais tyrime naudotais konstruktais bei jų elementais – identifikuotas vidutinio 

stiprumo (0,607) statistiškai reikšmingas (p =  0,013) ryšys tarp investicijų į IRT bei 

įmonių veiklos efektyvumo. Atsižvelgiant į tai, kad koreliacinių ryšių analizės rezultatai 

gali būti vertinami tik kaip asociacijos arba ryšio matai ir neidentifikuoja ryšių 

priežastingumo, nuspręsta atlikti tiesinę regresinę analizę. 
Atliktos regresinės analizės rezultatai atskleidė vidutinio stiprumo investicijų į IRT 

poveikį įmonių veiklos efektyvumui. Pažymėtina, jog įmonės veiklos rezultatai taip pat 

analizuojami tikrinant mokslinės literatūros analizės metu išsiaiškintą prielaidą, jog aukštesnis 

IRT panaudojimo žinių lygis gali lemti teigiamus įmonės ekonominės veiklos rezultatus ir 

konkurencingumą (H3).  

Atlikus antrinę duomenų analizę pastebėta tendencija, jog aukštesnis darbuotojų IT 

kompetencijų lygis verslo sektoriuje gali lemti  intensyvesnį IT priemonių panaudojimą, 

tačiau empirinio tyrimo metu tarp IRT žinių lygio konstrukto bei įmonės ekonominių 

veiklos rezultatų ir įmonės konkurencingumo (neapčiuopiamos naudos) konstruktų 

neidentifikuoti statistiškai reikšmingi koreliaciniai ryšiai. Pažymėtina, jog tyrimo metu 

identifikuotas statistiškai nereikšmingas vidutinio stiprumo ryšys tarp įmonės IRT 

panaudojimo žinių lygio ir įmonės konkurencingumo, tačiau IRT panaudojimo žinių lygis 

verslo sektoriuje nesąlygoja tiesioginio ar vienareikšmiškai identifikuojamo poveikio 

ekonominiams veiklos rezultatams (įmonių veiklos efektyvumui bei našumui). Atlikus 

išsamesnę tyrimo konstruktų tarpusavio ryšių analizę identifikuotas labai stiprus IRT 

žinių lygio poveikis vidutinio dydžio (darbuotojų skaičius 50-249) įmonių 

konkurencingumui (0,999) ir veiklos efektyvumui (0,938). 

Mokslinės literatūros analizės metu išsiaiškinta, jog įmonių tipologija gali sąlygoti 

inovacijų plėtrą įmonėje (H4). Ši teorinė prielaida iš dalies pagrindžiama antrinių duomenų 

analizės rezultatais. Atliktos statistinių duomenų analizės rezultatai atskleidė, jog Lietuvoje 

veikiančios didelės įmonės (pasižyminčios didesniais finansiniais resursais) savo veikloje 

greičiau pritaiko IT sistemas diegiant technologines inovacijas nei mažos ir vidutinės įmonės 

bei vykdo intensyvesnę plėtrą įmonės viduje (steigiant naujas darbo vietas bei padalinius) ir 

išorėje (plėtra į kitas, užsienio rinkas). Pažymėtina, jog verslo sektoriaus atstovų tyrime 

dalyvavusios mažos ir vidutinės įmonės pasižymi intensyviu technologinių ir netechnologinių 

inovacijų diegimu bei IRT naudojimu savo veikloje 2011-2014 metų laikotarpiu, tačiau tik 

nedidelė dalis šių įmonių plečia veiklą steigdamos naujas darbo vietas, padalinius ar 

vykdydamos veiklą kitose rinkose. Tyrimo metu identifikuotas silpnas ryšys (0,334) tarp 

įmonės dydžio ir įmonės plėtros, tačiau šis ryšys statistiškai nereikšmingas (p = 0,15).  

Empirinio tyrimo metu pastebėta, jog įmonės, pasižyminčios aukštesniu IRT adaptavimo 

lygiu intensyviau diegia netechnologines inovacijas (naujus kainodaros metodus, naujus išorinių 

ryšių organizavimo metodus bei atlieka reikšmingus produkto dizaino keitimus). Ši tendencija 

itin būdinga administracinę ir aptarnavimo veiklą vykdančioms bei didmenine ir mažmenine 

prekyba užsiimančioms įmonėms, tačiau statistiškai reikšmingas ryšys tarp IRT adaptavimo 

lygio bei inovacijų plėtros įmonėje (H5a) - neidentifikuotas (-0,354, p = 0,126). 

IRT poveikio viešajame sektoriuje empirinio vertinimo apibendrinimas  

Antrinių informacijos šaltinių statistinių duomenų analizė leido išsiaiškinti ir 

patikrinti dalinę hipotezę ar valstybės ir savivaldybių įstaigų teikiamos e. paslaugos 

(lygiai) priklauso nuo darbuotojų kvalifikacijos, nematerialinių investicijų ir valstybės bei 

savivaldybių įstaigų biudžetų dydžių. Nepaisant to, tiesinis ryšys tarp valstybės ir 



39 

 

savivaldybių įstaigų teikiamų e. paslaugų lygių ir darbuotojų kvalifikacijos, 

nematerialinių investicijų ir valstybės bei savivaldybių įstaigų biudžetų dydžių – 

neidentifikuotas, t.y. tiesioginės priklausomybės nėra (regresinės analizės rezultatai 

parodė, jog hipotezė, kad regresija yra netiesinė, neatmetama - p=0,7400 (p>0.05),  taigi 

regresija yra netiesinė. Determinacijos koeficiento reikšmė yra maža (0,1317). Tiesinio 

ryšio tarp analizuotų kintamųjų nėra. Tai patvirtina, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų  

teikiamų e.paslaugų lygiai nepriklauso nuo darbuotojų kvalifikacijai skirtų lėšų. 

Tačiau empiriškai vertinant IRT poveikį viešajame sektoriuje išsiaiškinta, jog 

darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijos kėlimas viešajame sektoriuje lemia efektyvesnį 

užduočių atlikimą. 

Remiantis mokslinės literatūros analize, buvo identifikuota, kad investicijas į IRT 

sąlygoja inovacijų plėtrą viešojo administravimo institucijoje (H2b). Todėl buvo atlikta 

regresinė analizė. Investicijos į IRT buvo gaunamos išvedus  9, 11, 12 klausimų atsakymų 

sumas. Hipotezė, kad regresija yra netiesinė neatmetama, nes p-reikšmė yra 0,2858, o tai 

daugiau už duotą reikšmingumo lygmenį 0,05, taigi regresija yra netiesinė. Determinacijos 

koeficiento reikšmė yra  vidutinė ir lygi 0,5101. Tiesinio ryšio tarp investicijų į IRT ir inovacijų 

plėtros viešojo administravimo institucijoje nėra 

Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant viešojo sektoriaus inovacinę veiklą, buvo 

nustatyta, jog investicijos į IRT siejamos su naujų viešųjų e. paslaugų (tiek verslo, tiek 

gyventojams) diegimu bei tobulinimu. Be to, buvo identifikuota, kad didesnės viešojo 

administravimo institucijos (pasižyminčios didesniu dydžiu, biudžetu, darbuotojų 

skaičiumi) daugiau skiria lėšų naujam e. paslaugų įsigijimui, dėl to sugeneruojamos 

didesnės pajamos už suteiktas paslaugas. Išryškėjo tendencija, kad didesnės investicijos 

sietinos su viešojo sektoriaus dydžiu. Didesnės viešojo sektoriaus organizacijos pasižymi 

intensyvesniu inovacijų diegimu. Rezultatai patvirtino tyrėjų Bernier, Hafsi, Deschamps 

(2014) anksčiau atliktus tyrimus.  

Pažymėtina, jog inovacijų plėtra viešojo administravimo institucijoje taip pat buvo 

analizuojama tikrinant hipotezę H5b. Atlikto empirinio tyrimo metu identifikuota, kad 

regresija yra netiesinė atmetama, nes p-reikšmė yra lygi 0,0184, o tai mažiau už duotą 

reikšmingumo lygmenį 0,05, taigi regresija yra tiesinė.  

Determinacijos koeficiento reikšmė yra didelė 0,9636 (ryšys  stiprus). Vadinasi, kad 

inovacijų plėtra viešojo administravimo institucijoje priklauso nuo IRT adaptavimo lygio 

viešojo administravimo institucijoje (H5b). Nustatyta, kad intensyvesnis IRT adaptavimas (4 ar 

5 lygmens) sąlygoja  naujų e.paslaugų tiek verslo subjektams, tiek gyventojams diegimą, 

tobulinimą. 

Empirinio tyrimo rezultatų apibendrinimas 

Konceptualaus modelio dimensijas atskleidžiančių konstruktų tarpusavio sąsajos 

išsiaiškintos tikrinant tyrimo pradžioje iškeltas hipotezes, kurių apibendrinti tikrinimo rezultatai 

pateikiami 9 lentelėje. 

1 lentelė. Apibendrinti hipotezių tikrinimo rezultatai 

Hipotezė Rezultatas 

H1 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas sąlygoja institucijų ekonominės 
veiklos rezultatus. 

Patvirtinta iš 
dalies 

H2 Investicijos į IRT sąlygoja inovacijų plėtrą įmonėje/ viešojo 
administravimo institucijoje. 

Nepatvirtinta 

H2a Investicijos į IRT sąlygoja inovacijų plėtrą įmonėje Nepatvirtinta 

H2b Investicijos į IRT sąlygoja inovacijų plėtrą viešojo administravimo Nepatvirtinta 
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institucijoje 

H3 IRT panaudojimo žinių lygis sąlygoja įmonės ekonominės veiklos 
rezultatus ir konkurencingumą. 

Nepatvirtinta 

H3a IRT panaudojimo žinių lygis sąlygoja įmonės ekonominės veiklos 
rezultatus 

 Nepatvirtinta 

H3b IRT panaudojimo žinių lygis sąlygoja įmonės konkurencingumą  Nepatvirtinta 

H4 Įmonės tipologija sąlygoja IRT pagrįstą įmonės plėtrą. Nepatvirtinta 

H5 IRT adaptavimo lygis sąlygoja inovacijų plėtrą įmonėje/ viešojo 
administravimo institucijoje. 

 Patvirtinta iš 
dalies 

H5a IRT adaptavimo lygis sąlygoja inovacijų plėtrą įmonėje  Nepatvirtinta 

H5b IRT adaptavimo lygis sąlygoja inovacijų plėtrą viešojo 
administravimo institucijoje 

 Patvirtinta 

Pažymėtina, jog esminiai tyrimo ribotumai sietini su tyrimo faktinės imties dydžiu bei 

potencialių IRT poveikio grupių neįtraukimas į tyrimą. Akcentuotina, jog IRT poveikio verslo 

sektoriui tyrimo metu susidurta su itin dideliu pasyvumu – įmonių atstovai nenoriai dalyvavo 

tyrime, įmonių asociacijos nebuvo linkusios raginti asociacijų nares bendradarbiauti. Šis tyrimo 

aspektas lėmė netolygų tyrime dalyvavusių įmonių pasiskirstymą įmonės dydžio (tyrimo imtį 

sudarė tik 5 proc. didelių įmonių) bei vykdomos veiklos (pagal ekonominės veiklos rūšies 

klasifikatorių) atžvilgiu.  

Vykdant viešojo sektoriaus atstovų apklausą taip pat pastebėtini apribojimai sietini su 

tyrimo imtimi – tyrime nedalyvavo kai kurių valstybių ir savivaldybių  įstaigų atstovai, todėl 

nebuvo galima detalus palyginimas pagal visas valstybės įstaigų valdymo funkcijas bei pagal 

organizacijų dydį. Pažymėtina, jog viešųjų organizacijų skirtumai lemia skirtingus pajėgumus 

organizuoti savo veiklą (pvz., mažos savivaldybės turi mažesnius išteklius), o didesnės viešojo 

sektoriaus organizacijos pasižymi intensyvesniu inovacijų diegimu. Gonzalez, Llopis, Gasco 

(2013) teigimu savivaldybės dydis turi įtakos inovacijų tipui (pvz., mažesnėse savivaldybėse 

siekiama vidinių (procesų) reikšmingų patobulinimų, kurie susiję su restruktūrizacija (procesų 

inovacijos)). Atkreiptinas dėmesys, kad reikalingas naujas inovacijų vertinimas ne tik paremtas 

naujų paslaugų / reikšmingai pagerintų paslaugų skaičiumi (tradicinis požiūris), konceptualus ir 

sistematiškas inovacijų supratimas (Hassan, Shehab, Peppard, 2011). 

Mokslinės literatūros analizės metu išsiaiškinta, jog aukštesnis IRT panaudojimo žinių lygis 

gali lemti teigiamus įmonės ekonominės veiklos rezultatus ir konkurencingumą, o didesnės 

investicijos į tyrimus / vystymą ir IRT bei įmonių tipologija gali sąlygoti inovacijų plėtrą 

įmonėje. Empiriškai pagrindžiant šias teorines prielaidas, identifikuota, jog aukštesnis 

darbuotojų IT kompetencijų lygis verslo sektoriuje lemia intensyvesnį IT priemonių 

panaudojimą, tačiau pastarasis nesąlygoja tiesioginio ar vienareikšmiškai identifikuojamo 

poveikio ekonominiams veiklos rezultatams. Empirinio tyrimo metu tarp IRT žinių lygio 

konstrukto bei įmonės ekonominių veiklos rezultatų ir įmonės konkurencingumo 

(neapčiuopiamos naudos) konstruktų neidentifikuoti statistiškai reikšmingi koreliaciniai ryšiai 

(atitinkamai 0,375, p = 0.103 ir -0.305, p=0.289). Atlikus išsamesnę tyrimo konstruktų 

tarpusavio ryšių analizę identifikuotas labai stiprus IRT žinių lygio poveikis vidutinio dydžio 

(darbuotojų skaičius 50-249) įmonių konkurencingumui (0,999) ir veiklos efektyvumui 

(0,938). 

Taip pat pirminiame projekto etape atliktos statistinių duomenų analizės rezultatai atskleidė, jog 

Lietuvoje veikiančios didelės įmonės (pasižyminčios didesniais finansiniais resursais) savo 

veikloje greičiau pritaiko IT sistemas diegiant technologines inovacijas nei mažos ir vidutinės 
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įmonės bei vykdo intensyvesnę plėtrą įmonės viduje (steigiant naujas darbo vietas bei 

padalinius) ir išorėje (plėtra į kitas, užsienio rinkas). Pažymėtina, jog verslo sektoriaus atstovų 

tyrime dalyvavusios mažos ir vidutinės įmonės pasižymi intensyviu technologinių ir 

netechnologinių inovacijų diegimu bei IRT naudojimu savo veikloje 2011-2014 metų 

laikotarpiu, tačiau tik nedidelė dalis šių įmonių plečia veiklą steigdamos naujas darbo vietas, 

padalinius ar vykdydamos veiklą kitose rinkose. 

Atlikus antrinių duomenų analizę išsiaiškinta, jog didesnės verslo sektoriaus atstovų investicijos 

skiriamos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai nesąlygoja inovacijų plėtros 

įmonėse (p-reikšmė yra 0,8859, (p>0,05), taigi regresija yra netiesinė. Determinacijos 

koeficiento reikšmė yra maža ir lygi 0,0027. Tiesinio ryšio tarp MTEP investicijų ir diegiamų 

inovacijų nėra). Pažymėtina, jog verslo sektoriaus atstovų tyrimo rezultatai taip pat 

nepagrindžia tiesioginių sąsajų tarp investicijų informacinėms ir ryšio technologijoms bei 

inovacijų plėtros (koreliacijos koeficiento reikšmė -0,065, p = 0,785), nors net 83 proc. 

apklaustųjų įmonių teigia diegiančios inovacijas. Taip pat pastebėta, jog įmonės, pasižyminčios 

aukštesniu IRT adaptavimo lygiu intensyviau diegia netechnologines inovacijas (naujus 

kainodaros metodus, naujus išorinių ryšių organizavimo metodus bei atlieka reikšmingus 

produkto dizaino keitimus). Ši tendencija itin būdinga administracinę ir aptarnavimo veiklą 

vykdančioms bei didmenine ir mažmenine prekyba užsiimančioms įmonėms, tačiau statistiškai 

reikšmingas ryšys tarp IRT adaptavimo lygio bei inovacijų plėtros įmonėje - neidentifikuotas (-

0,354, p = 0,126). 

Empiriškai vertinant IRT poveikį viešajame sektoriuje išsiaiškinta, jog darbuotojų kvalifikacijos 

ir kompetencijos kėlimas viešajame sektoriuje lemia efektyvesnį vidutinių užduočių atlikimą (p-

reikšmė yra 0,05, (p<0,1), determinacijos koeficiento reikšmė – aukšta ir lygi 0,8935), ko 

pasekoje pastebimi didėjantys viešojo sektoriaus įmonių veiklos rodikliai. Akcentuotina 

darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijos svarba valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuri 

tiesiogiai siejasi su teikiamų paslaugų lygmeniu bei vartotojų suvokiama paslaugų kokybe. 

Empirinio tyrimo metu tarp investicijų konstrukto ir  inovacijų plėtros viešojo administravimo 

institucijoje identifikuotas stiprus koreliacinis ryšys (r=0,800), tačiau nėra statistiškai 

reikšmingas (p=0,210). 

Vertinant viešojo sektoriaus inovacinę veiklą, nustatyta, kad didesnės investicijos į IRT 

nesąlygoja inovacijų plėtros viešojo administravimo institucijoje (p-reikšmė yra 0,2858, 

(p>0,05)). Atkreiptinas dėmesys, jog viešajame sektoriuje vertinant inovacijų plėtrą nebuvo 

identifikuotos organizacinės inovacijos. Pažymėtina, kad empirinio tyrimo metu buvo nustatyta, 

kad didesnės viešojo sektoriaus organizacijos pasižymi intensyvesniu inovacijų diegimu, kuris 

siejamas su naujų viešųjų e.paslaugų (tiek verslo, tiek gyventojams) diegimu bei tobulinimu.  

Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, jog IRT adaptavimo lygis sąlygoja inovacijų plėtrą 

viešajame sektoriuje (p-reikšmė yra 0,0184, (p<0,05), determinacijos koeficiento reikšmė yra 

aukšta ir lygi 0,9636), ko pasekoje galima teigti, jog viešojo sektoriaus institucijos, 

pasižyminčios aukštesniu IRT adaptavimo lygiu, intensyviau diegia naujas e.paslaugas (tiek 

verslo, tiek gyventojams), reikšmingus jų patobulinimus. 

 

2.3. Etapas. Nustatyti atsinaujinančių energijos išteklių  ir energijos taupymo technologijų 

įsisavinimo plačiu mastu įtaką BVP, užsienio prekybos balansui, siekiant sudaryti ekonomines 

prielaidas pagrįsti valstybės paramą pagrindimui kuriant ir diegiant atsinaujinančių energijos 

išteklių technologijas. (temos vadovas: Habil. dr. Valentinas Klevas (Lietuvos energetikos 

institutas)) 

 

Tikslai: Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) ir energijos taupymo technologijų įsisavinimo 

plačiu mastu įtakos BVP, užsienio prekybos balansui vertinimas siekiant sudaryti ekonomines 

prielaidas valstybės paramos pagrindimui. 
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Miestų centrinio šildymo sistemų ekonominių problemų analizė ir sprendimo galimybių 

rekomendacijos AEI technologijų pagrindu. 

Uždaviniai:  

(1-am tikslui iškeltas apibendrinantis uždavinys) Pagrįsti atsinaujinančių energijos išteklių 

technologijų panaudojimo naudingumo vertinimo makroekonominiu lygiu metodologiją.  

(2-am tikslui iškeltas apibendrinantis uždavinys) Išanalizuoti šilumos vartotojų ir gamintojų - 

centralizuoto šildymo sistemų (CŠT) - sąveikos organizacinius, teisinius ir ekonominius 

metodus, kurie skatina šilumos vartotojus panaudoti AEI pasigaminant šilumą savoms 

reikmėms, sudarant galimybę realizuoti perteklinę energiją. 

 

2014 metais buvo vykdomi pradėti tyrimai ir apibendrinimai šiais probleminiais klausimais: 

 

AEI panaudojimo paklausos didinimui gamintojo ir vartotojo pusėse scenarijai miestų 

energetikos programų formavimo CŠT modernizavimo variantų bazėje. 

Tyrimų rezultatų analizė, apibendrinimas/sintezė ir perspektyvų numatymas: AEI technologijų 

įsisavinimo ekonominio rėmimo stabilios ir vieningos politikos prielaidos. 

Teritorinio (miestų) ekonomikos ir energetikos sąveikos planavimo ir organizavimo metodai bei 

prielaidos, leidžiančios integruoti AEI ir energijos taupymo alternatyvas. CŠT integravimo į 

miestų darnios raidos kontekstą metodologijos suformavimas remiantis užsienio pavyzdžiais. 

Skaičiavimams panaudota programa, suformuota svertinės energijos kainos metodu 

Parengiamieji, su programos temų vykdymu susiję darbai: 

1. Pasiruošimas ir dalyvavimas partnerių susitikimuose, dalyvavimas konferencijose. 

2. Baigti skaičiavimai Varėnos miestui, įvertinant saulės kolektorių jėgainės bei Gargždų 

miestui geoterminės energijos panaudojimo techninius-finansinius rodiklius.  

4. Komandiruotės Lietuvos miestuose/miesteliuose duomenų rinkimui. 

5. Papildomai surinkti Gargždų, Varėnos miesto CŠT duomenys, reikalingi skaičiavimams 

programos Energy Pro 4.1. pagrindu, pristatyti skaičiavimų duomenys Varėnos ir Gargždų 

šilumos tiekimo įmonėse. 

6. Intensyvios diskusijos bendruose darbo grupės susitikimuose aptariant atliktus darbus. 

7. Pasirengimas ir dalyvavimas atliktų darbų ir rezultatų aptarimuose 2014 gegužės 15 

programos partnerių ir gruodžio 15 išplėstiniame susitikimuose. 

8. Išplėstinės ataskaitos parengimas. 

9. Jungtinės monografijos, aprėpiančios temas 2.3. ir 5.1., parengimas. 

10. Jungtinės monografijos vertimas į anglų kalbą. 

11. Paraiškos leidyklai Nova Science Publischers parengimas; leidyklos atsakymas į laišką. 

12. Skaičiavimams būtina įranga: EnergyPRO 4.1 programa. 

Skaičiavimams naudotas EnergyPRO modeliavimo programinės įrangos paketas, skirtas 

kogeneracinių jėgainių su absorbciniu aušinimu (trigeneracija) projektų, taip pat energijos 

projektų su jungtiniu elektros ir šiluminės energijos aprūpinimu (garai, karštas vanduo ar 

aušinimas) tiekiant energiją iš skirtingų energijos gaminimo vienetų, techninei-ekonominei 

analizei ir optimizacijai atlikti. 

Ši programa skirta analizuoti ir detalizuoti projektus kuriuose biodujų, biomasės, saulės, 

geoterminės ir vėjo atsinaujinanti energija panaudojama šilumai ir elektrai gaminti.  

Būtini programos moduliai: DESIGN, FINANCE, REGION. Visas programinės įrangos paketas 

yra skirtas regiono, miesto, miestelio energetinio aprūpinimo iš įvairių šaltinių techninei- 

ekonominei analizei ir optimizavimui. 

Detalesniems skaičiavimams įvertinami aplinkosauginiai aspektai. 

Pateiktoje temos 2.3. ataskaitoje pateikiami apibendrinimai. 

Ataskaitos turinys:  

1. Pažangių energetikos technologijų (AEI technologijų) diegimo įtakos ekonomikai vertinimo 
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metodologija  

1.1. Tyrimo objekto charakteristika  

1.2. AEI įsisavinimo naudingumo sąvoka ir jos turinys  

1.3. AEI įsisavinimo ir parinktų makroekonominių rodiklių tarpusavio ryšių įvertinimo metodų 

parinkimas ir skaičiavimo algoritmo sudarymas  

1.3.1. AEI ir energijos taupymo įtakos makroekonominiams rodikliams kontekstas: BVP 

apskaita trimis metodais  

1.3.2. Svertinės energijos kainos metodas  

1.3.3. Energijos, pagamintos naudojant AEI, kainos pokyčių įtakos šalies BVP modeliavimas 

2. Saulės energijos panaudojimo technologijų klasifikavimas šildymui ir karšto vandens 

ruošimui  

2.1. Saulės energijos panaudojimo technologinės galimybės  

2.1.1. Saulės energetikos technologijų klasifikacija  

2.1.2. Saulės karšto vandens ruošimo sistemos  

2.1.3. Pastatų šildymo saulės energija sistemos  

2.1.4. Saulės kolektorių konstrukcijos technologiniam orui šildyti  

2.2. Saulės kolektorių panaudojimas daugiabučiuose ir individualiuose pastatuose  

2.3. Saulės fotoelementų panaudojimas elektros energijai savoms reikmėms daugiabučiuose 

pastatuose  

2.4. Geoterminės energijos technologijų panaudojimas (panaudojimo galimybės, įvairių 

technologijų pranašumai ir trūkumai, investicijos ir eksploatacinės išlaidos)  

3. Saulės ir geoterminės energijos technologijų ekonominio efektyvumo vertinimas  

3.1. Saulės energijos panaudojimo daugiabučiuose namuose karšto vandens pasigaminimui 

efektyvumo tyrimas  

3.1.1. Metodinis išorinio naudingumo ekonominio vertinimo principas  

3.1.2. Saulės energijos panaudojimo ekonominis vertinimas  

3.2. Saulės ir geoterminės energijos panaudojimo efektyvumo vertinimas konkretaus miesto 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemos pavyzdžiu  

3.2.1. Saulės kolektoriai karšto vandens ruošimui centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje  

3.2.2. Saulės ir geoterminės energijos panaudojimo ir efektyvumo vertinimas daugiabutyje 

konkretaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos pavyzdžiu  

3.3. Nacionalinių energijos plėtros rodiklių ir įsipareigojimų įgyvendinimo problemos bei jų 

sprendimo galimybės  

4. Centralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūra, kaip palanki techninė priemonė AEI 

panaudojimui plačiu mastu, kartu sprendžiant ekonominius, socialinius, aplinkosauginius 

reikalavimus  

4.1. Naudingumo principo realizavimas AEI atžvilgiu dabartinėmis sąlygomis žinių 

ekonomikos plėtotės pagrindu  

4.2. Miestų energetikos ūkio valdymo sistemos tobulinimas  

4.3. Įvairių AEI rūšių paklausos skatinimo priemonių subalansavimo teritoriniu aspektu 

galimybių teorinė analizė  

4.4. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos infrastruktūros svarba AEI technologijų 

panaudojimui  

4.5. Paramos AEI panaudojimui centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje teisinė bazė 

4.6. CŠT kainodaros tobulinimo kryptys schemos užsienio šalyse taikomų schemų analizės 

pagrindu  

5. Miestų savivaldybių vaidmuo (teisiškai įformintas ir potencialai pagal funkcijas galimas) 

atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos taupymo technologijų panaudojimo organizuojant 

valstybinių programų, direktyvinių įsipareigojimų įgyvendinimą  

5.1. Lietuvoje atliktos studijos bei šių studijų analizė  
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5.2. Sąveikos tarp CŠT ir vartotojų organizavimo prielaidos (techninės, teisinės, ekonominės, 

fiskalinės, kainodara) bei techninės galimybės, esamos ir galimos įdiegti IRT pagrindu  

5.3. Ekonominės, finansinės ir teisinės prielaidos AEI ir energijos vartojimo efektyvumo 

didinimui  

5.3.1.Investicinių lėšų konsolidavimo miestuose esmė, galimybės ir principinė schema  

5.4. Teisinių aktų, susijusių su AEI ir energijos vartojimo efektyvumo didinimu, charakteristika  

5.5. AEI planavimo galimybės ir problemos savivaldybėse  

Išvados 

Literatūra 

Rezultatai aptariami pagal temos planuotus punktus: 

1. Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos taupymo įsisavinimo plačiu mastu 

vertinimo makroekonominiu požiūriu metodologija. 

Atlikta išsami užsienio ir Lietuvos autorių publikuotų tyrimų analizė išryškinant atsinaujinančių 

energijos išteklių (AEI) poveikio makroekonominiams šalies rodikliams metodus. Visi šie 

metodai vertina bendrą šalies atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros lygį ir jų įtaką 

makroekonominiams rodikliams besiremiant istoriniais duomenimis šalies (ar atskirų sektorių) 

mastu. Taip stebimos bendros tendencijos negali nieko pasakyti apie konkretaus projekto įtaką 

šalies makroekonominiams rodikliams. Mes suformavome skaičiavimų metodą, kaip įrankį 

leidžiantį AEI sektoriaus vystymą ir/ar skatinimą optimizuoti, siekiant didžiausios 

makroekonominės naudos, pasirenkant optimalius paramos metodus, kurių pagalba būtų galima 

minimaliomis paramos lėšomis pasiekti maksimalią naudą tiek paramos gavėjui, tiek valstybės 

(makroekonominiu) mastu. Toks vertinimas neatsiejamas nuo mikro ekonominio atskiro 

pasirinkto projekto vertinimo (įvertinant vystytojo gaunamą ekonominę naudą), bet gautus 

rezultatus papildant išoriniais parametrais, susiejant juos su makroekonominiais rodikliais. 

Tokiu būdu gautus rezultatus interpoliuojant scenarijų metodu galima vertinti pasirinktos 

technologijos ar paramos schemos platesnio panaudojimo įtaką žymiai platesniu miesto mastu 

valstybės prisiimtų įsipareigojimų pagal ES direktyvas kontekste bei siekiant makroekonominio 

efekto.  

Parengta AEI technologijų įsisavinimo plačiu mastu vertinimo makroekonominiu požiūriu 

metodologija. Jos pagrindu atliktas AEI klasifikavimas pagal atsinaujinimo pobūdį ir įtaką 

aplinkosauginiams, socialiniams ir ekonominiams rodikliams, analizuoti ryšiai tarp AEI 

įsisavinimo ir BVP, užsienio prekybos balanso, socialinių rodiklių. Sudarytas AEI įsisavinimo 

įtakos ekonomikos raidai teorinis algoritmas ir skaičiavimų programa. Tai leido suformuoti 

skaičiavimų metodą, kaip įrankį leidžiantį AEI sektoriaus vystymą ir/ar skatinimą optimizuoti, 

siekiant didžiausios makroekonominės naudos, kuri traktuojama ekonominiu pagrindu 

pasirenkant optimalius paramos AEI įsisavinimui metodus. 

2. Teritorinio (miestų) ekonomikos ir energetikos sąveikos planavimo ir organizavimo 

metodai bei prielaidos, leidžiančios integruoti AEI ir energijos taupymo alternatyvas. 
Siekiant daryti apibendrintus vertinimus, kokio dydžio sudėtinio efekto galima tikėtis didinant 

atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo mastą šalyje panaudojame scenarijų metodą.  

Miestą ir centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) infrastruktūrą pasirenkame kaip racionaliausias 

saulės ir geoterminės energijos panaudojimui reikalingas sritis, kuriose būtų įmanomas AEI 

panaudojimo masiškumas, atliekami ne tik konkretūs skaičiavimai, bet ir tų skaičiavimų 

rezultatų įgyvendinimo teisiniai ir ekonominiai mechanizmai bei esamos infrastruktūros 

galimybės.  

Miestas traktuojamas kaip stambus kompleksinis AEI vartotojas, kuris esamos CŠT 

infrastruktūros rėmuose organizuoja AEI įgyvendinimo ir namų renovavimo programas, kartu 

sukaupdamas/konsoliduodamas lėšas iš įvairių šaltinių. Pasirinkome konkretiems 

skaičiavimams Varėnos ir Gargždų miestus. Varėnoje skaičiuotas scenarijus saulės kolektorių 

jėgainei ir Gargžduose geoterminės jėgainės įrengimo techniniai ekonominiai įvertinimai. 
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Analizuojame ir pagrindžiame energijos gamintojų ir energijos vartotojų sąveikos organizavimo 

teisines ir ekonomines prielaidas šilumos energijos gamybai saulės ir geoterminės energijos 

pavyzdžiu.  

Būtinybė ne tik numatyti siektinus rezultatus įsisavinant AEI, bet ir suformuoti tinkamiausias 

prielaidas teigiamiems išoriniams efektams realizuoti, sąlygoja organizacinių priemonių bei 

prielaidų šiems siekiams įgyvendinti numatymą. Pastarąjį dešimtmetį vis didesnę įtaką 

valstybės politikai įvairiose srityse daro griežtėjantys Europos Sąjungos reikalavimai. Ne išimtis 

yra ir AEI plėtra bei energijos vartojimo efektyvumas. 

Lietuvos teisinėje sistemoje savivaldai suteiktos gana plačios galimybės dalyvauti energijos 

vartojimo efektyvumo didinime ir AEI naudojimo plėtroje. Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymas išskiria savarankiškas savivaldybių funkcijas, tarp kurių – savivaldybės 

strateginio planavimo dokumentų ir juos įgyvendinančių planavimo dokumentų rengimas ir 

įgyvendinimas. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu nustatytos priemonės rengti AEI 

plėtros planus. Savivaldybės taip pat (atlikdamos valstybės deleguotą funkciją) administruoja 

kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimą. Vietos savivaldos įstatymas nustato, kad 

savivaldybės organizuoja šilumos tiekimą savo teritorijoje, tuo tarpu Šilumos ūkio įstatymas 

detaliai reglamentuoja vieną iš šios pareigos įgyvendinimo mechanizmų – šilumos ūkio 

specialųjį planavimą. Šalia plačių atsakomybių rengiant planavimo dokumentus, pastaruosius 

kelerius metus ženkliai sustiprintas savivaldybių vaidmuo vykdant daugiabučių namų 

atnaujinimą (modernizavimą). Todėl ypatingai svarbu koordinuoti visus šiuos planus 

vieningame dokumente. Mūsų indėlis šiuo požiūriu tas, kad:  

a) Rekomenduojamas scenarijų metodas, kuriame lygias teises turėtų energijos gamybos iš 

įvairių AEI šaltinių lygiagrečiai vartojimo ir gamybos sferoje; 

b) Teisinės prielaidos iš esmės egzistuoja, įmanoma įgyvendinti suformuojant programas, 

tačiau didžiausias sunkumas yra iniciatyvos būtinybė, pavyzdžių stoka ir tai, kad strateginės 

nuostatos aprėpia tik neilgą laikotarpį. 

Pagrindinė problema yra ta, kad atskirų ES direktyvų įgyvendinimui kuriamos atskiros 

programos, kurios neturi konsoliduojančio vieningumo. Tai sukelia rimtų problemų, pvz. 

masiškai renovuojant daugiabučius ženkliai sumažėtų suvartojamos šilumos kiekis, dėl ko 

centralizuotai tiekiamos šilumos kaina dar išaugtų. Todėl problemoms spręsti reikalinga stabili 

ir subalansuota valstybės politika bei tinkamai parinkti subsidijų dydžiai, įgalinantys šilumos 

vartotojų ir šilumos tiekėjų sąveiką.  

Valstybės narės turi galimybę pasirinkti, kaip paskirstyti atsakomybę už direktyvų 

įgyvendinimą šalies viduje. Direktyvoje 2012/27/ES jau atkreiptas dėmesys į galimą savivaldos 

vaidmenį skatinant energijos vartojimo efektyvumą, nurodant, kad: valstybės narės turėtų 

skatinti savivaldybes ir kitas viešąsias organizacijas priimti integruotus tvaraus energijos 

vartojimo efektyvumo planus, kuriuose būtų nustatyti aiškūs tikslai, įtraukti piliečius į šių planų 

rengimą bei įgyvendinimą ir tinkamai juos informuoti apie šių planų turinį ir pažangą siekiant 

tikslų. Vykdant tokius planus gali būti sutaupyta daug energijos, ypač jei jie būtų įgyvendinami 

pasitelkiant energijos naudojimo vadybos sistemas, kurios sudaro sąlygas atitinkamoms 

viešosioms organizacijoms geriau valdyti savo energijos vartojimą. Turėtų būti skatinamas 

miestų, miestelių ir kitų viešųjų organizacijų keitimasis patirtimi, susijusia su naujoviškesnių 

priemonių taikymu. 

Savivaldybės privalo rengti savo teritorijos strateginio planavimo dokumentus ir juos 

įgyvendinti bei turi galimybę įtraukti į juos energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir AEI 

plėtros priemones (kita vertus, jos turi ir valstybės deleguotą funkciją - Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymu nustatytą priemonę rengti atsinaujinančių energijos išteklių plėtros 

planus).  

Tačiau svarstant galimybę įtraukti efektyvų išteklių naudojimą ir AEI plėtrą į savivaldybių 

planavimo dokumentus, neretai iškyla finansavimo klausimas – savarankiškų savivaldybių 
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funkcijos, t.y., ir programinių dokumentų įgyvendinimas, yra finansuojamas iš savivaldybių 

biudžetų, dėl kurių ribotumo sunku tikėtis sprendimų skirti lėšas šioms sritims. Tuo tarpu lėšos 

valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamos iš valstybės 

biudžeto arba valstybės piniginių fondų ir pervedamos savivaldybėms kaip specialioji tikslinė 

dotacija. 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimų sprendimas savivaldybėse dar nėra plačiau 

reglamentuotas, tačiau kol kas į nacionalinę teisę dar nėra perkelta Direktyva 2012/72/ES.  

Esminių kliūčių (išskyrus finansavimo problemas) imtis atitinkamų veiksmų savivaldybėms 

nėra. Kai kurios jų yra pasirašę Merų paktą, tačiau tik nedaugelis imasi aktyvių veiksmų.  

Šalia plačių atsakomybių rengiant planavimo dokumentus, pastaruosius kelerius metus ženkliai 

sustiprintas savivaldybių vaidmuo vykdant daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą). 

2013 m. sausį įsigaliojo Šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnio pataisos, numatančios, kad 

savivaldybės institucija turi teisę įpareigoti daugiabučio namo, kuriame buvo viršyta 

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta) maksimali šilumos suvartojimo 

norma, butų ir kitų patalpų savininkus Vyriausybės nustatyta tvarka per 24 mėnesius 

rekonstruoti namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemas pagal privalomuosius reikalavimus ir 

(ar) atlikti kitus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus ir tokiu būdu užtikrinti 

daugiabučio namo atitiktį minimaliems pastatų energinio naudingumo reikalavimams. 

Išanalizavus šiuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, matome, kad juose 

pakankamai detaliai reglamentuotos savivaldybių atsakomybės AEI plėtros srityje. Energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo reglamentavimas apsiriboja galių suteikimu Šilumos ūkio 

įstatymo 33 straipsnyje – atskirų daugiabučių renovacijos inicijavimu. 

Teisinių kliūčių savivaldybėms planuoti AEI plėtros ir energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo priemones įstatymuose nėra. 

3. Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) šiuolaikinių sistemų organizavimo, technologinės 

pažangos, kainodaros principų apibendrinimas ir rekomendacijos Lietuvos miestų CŠT 

tobulinimui. 
CŠT infrastruktūra yra racionaliausia saulės ir geoterminės energijos panaudojimui reikalinga 

sritis, kurioje būtų įmanomas AEI panaudojimo masiškumas. Turi būti atliekami ne tik 

konkretūs skaičiavimai, bet ir tų skaičiavimų rezultatų įgyvendinimo teisiniai ir ekonominiai 

mechanizmai ir esamos infrastruktūros panaudojimo galimybės. Tyrimai atlikti nustatant ir 

apibendrinant galimybes ir įstatymais numatytas prievoles miestuose ir rajonuose realizuoti 

valstybinės politikos prielaidas (direktyvinius įsipareigojimus, miestų programas, specialiuosius 

šilumos ūkio planus ir t.t.). Pasirinkome konkretiems skaičiavimams Varėnos ir Gargždų 

miestus. Programos Energy PRO.4.1 pagrindu atlikti saulės kolektorių jėgainės karšto vandens 

ruošimui techniniai-finansiniai įvertinimai Varėnos miestui ir Gargžduose skaičiuoti ir įvertinti 

geoterminės jėgainės įrengimo techniniai –ekonominiai aspektai. 

Per CŠT infrastruktūrą valstybė gali įgyvendinti bendruosius šalies tikslus: vietinės ir 

atsinaujinančios energijos panaudojimo didinimas, buitinių atliekų utilizavimas, kuro balanso 

diversifikavimas siekiant energijos tiekimo patikimumo, centralizuoto pastatų vėsinimo 

įdiegimas, efektyvi elektros gamyba naudojant kogeneraciją, šiltnamio dujų išmetimo 

mažinimas ir t.t.  

Šilumos ūkio reformų ir miestų savivaldos principų suderinamumą reikia paversti kryptinga 

įteisinta scenarijų formavimo sistema, kad vartotojai ir šilumos tiekėjai sąveikautų, o 

investiciniai spendimai būtų sinchronizuojami vieningame investiciniame scenarijuje.  

AEI panaudojimas centralizuotai tiekiamai šilumos energijai gaminti leistų paįvairinti kuro ir 

energijos šaltinius. Tačiau tam reikia spręsti nepriklausomų šilumos gamintojų prijungimo prie 

šilumos tinklų problemas, sureguliuojant iš AEI pagamintos šilumos energijos supirkimą, ir 

kitomis priemonėmis skatinti AEI naudojimą šilumos energijai gaminti, o tai priklauso nuo 

šilumos tiekėjų ir vartotojų sąveikos organizavimo. 
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4. Prisijungusių prie centrinio šildymo sistemos vartotojų techninių galimybių pasigaminti 

elektros ir šilumos, panaudojant AEI, scenarijai. 

Didžiulis saulės ir geoterminės energijos potencialas glūdi daugiabučių namų sektoriuje. Šį 

potencialą galima realizuoti renovuojant daugiabučius pastatus, kartu modernizuojant ir pastatų 

šilumos ūkį. Saulės kolektorių panaudojimas karšto vandens gaminimui daugiabučiuose 

namuose šiuo metu yra viena iš perspektyviausių krypčių, jos potencialas vertinamas iki 40 

karštam vandeniui reikiamo šilumos kiekio. Norint, kad šis potencialas būtų tinkamai 

panaudotas, turi būti formuojamos programos, kuriose vartotojų ir tiekėjų planai bei 

investiciniai sprendimai sudarytų vientisą scenarijų. 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme yra keletas nuostatų, skirtų individualiam AEI 

naudojimui energijai gaminti. Tačiau problema ta, kaip fiksuoto tarifo, žaliųjų sertifikatų, 

aukcionų schemos, taikomos Lietuvoje ir kitose ES šalyse, yra priimtinos didelės apimties 

projektus vystantiems subjektams, turintiems atitinkamas kompetencijas. Šių schemų taikymas 

mažiems gamintojams sąlygoja dideles administravimo sąnaudas ir pastariesiems dažnai yra 

nepriimtinas dėl sudėtingumo. Tokiems gamintojams ar vartotojams racionalu taikyti paramos 

investicijoms schemas, nereikalaujančias plačios ekonominės ar finansinės kompetencijos ir 

ženkliai paprastesnes kontrolės ir administravimo požiūriu. 

Išanalizuota teisinė bazė ir parengti pasiūlymai kainodaros, teisinių dokumentų pagrindimui, 

kurie leistų realizuoti AEI panaudojimo vartotojų pusėje racionalius scenarijus. Parengtos 

teritorinio (miestų) ekonomikos ir energetikos sąveikos planavimo ir organizavimo prielaidos, 

leidžiančios integruoti AEI ir energijos taupymo alternatyvas. Būtina pastebėti, kad AEI 

projektų įgyvendinimas jau vyksta, tiesa, kol kas tai tik pavieniai atvejai. Paminėtini atvejai, 

kurie parodo, jog ir esamoje teisinėje sistemoje bei finansavimo prielaidų sąlygomis įmanoma 

įgyvendinti drąsius AEI projektus. 

Druskininkų “GrandSPA Lietuva” poilsio ir pramogų kompleksas 2007 m. įsirengė modernią 

šildymo ir vėsinimo sistemą, panaudojant geoterminius ir aeroterminius šilumos siurblius. 

Pastatų kompleksą sudaro 3 viešbučiai („Lietuva“, „Dzūkija“, „Druskininkai“), gydyklos ir 

konferencijų centras, iš viso 7 pastatai. Viešbučiai koridoriais ir perėjimais sujungti su 

gydyklomis ir vandens pramogų parku. Bendra instaliuotų šilumos siurblių galia siekia 1,6 MW. 

Investicijos į šilumos siurblių technologijas visam pastatų kompleksui viršijo 6 mln. litų. 

Lietuvos aplinkos apsaugos ir investicijų fondas (LAAIF) skyrė maksimalią galimą subsidiją 

690 tūkst. litų. Likusias lėšas investicijoms skyrė koncernas „Achemos grupė“. 

„GrandSPA Lietuva“ kompleksas, nors ir įsirengęs modernią šildymo ir vėsinimo įrangą, 

neatsijungė nuo CŠT tinklų. Pagrindinė priežastis buvo siekis panaudoti CŠT aukštesnės 

temperatūros poreikiams tenkinti bei išlaikyti aukštą šilumos siurblių efektyvumą, naudojant 

žematemperatūrį režimą grindiniam patalpų šildymui. Šilumos siurbliais tenkinamas tik dalinis 

šilumos poreikis, šalčiausiais žiemos mėnesiais apie 20 proc. šilumos energijos imama iš CŠT. 

Kasmetiniai energetiniai sutaupymai dėl alternatyvių energijos šaltinių naudojimo sudaro apie 

800 tūkst. Lt. Pastatų komplekso metiniai šilumos energijos suvartojimai sudaro apie 4000 

MWh, elektros energijos suvartojama apie 500-600 MWh. 

Varėnos mieste Marcinkonių g.12 esantis daugiabutis vienintelis Lietuvoje, įsirengęs 

geoterminio šildymo ir saulės kolektorių sistemą bei atsijungęs nuo CŠT tinklų. Atsinaujinančių 

energijos šaltinių diegimas kainavo apie 170 tūkst. litų be PVM.  

Daugiabutis atsijungė nuo CŠT tinklų 2013 metų liepos mėn. Visa gyventojams reikalinga 

šiluma ir karštu vandeniu aprūpina geoterminio šildymo ir saulės kolektorių sistema. 

Daugiabučio teritorijoje iškasti 7 gręžiniai po 100 metrų. Rūsyje įrengtas 40 kW galios šilumos 

siurblys. Pastatytos dvi akumuliacinės talpos po 500 l. Šilumos siurblys aprūpina namo 

gyventojus karštu vandeniu ir šildo patalpas šaltuoju sezonu, naudodamas elektros energiją. Ant 

daugiabučio stogo pastatyta 10 saulės kolektorių, kurių bendras paviršiaus plotas 18 m
2
. Rūsyje 
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pastatyta atskira 500 l akumuliacinė talpa, kuri kaupia dienos metu saulės kolektoriais įšildytą 

karštą vandenį.  

Sutaupymai sudaro apie 60 proc. lyginant su nerenovuotu namu. Keturių aukštų, 2254 m
2
 

naudingojo ploto, 40 butų daugiabučio gyventojai 2013 m. lapkričio mėnesį už šildymą mokėjo 

vos 64 ct/m
2
. Daugiabučio paskola iš banko renovacijai ir AEI diegimui sudaro 1,2 mln. litų. 

Renovacijos metu apšiltintas fasadas, cokolis, rūsio perdanga, stogas. Pakeisti langai, durys, 

įstiklinti balkonai. Renovuota karšto vandens ir šildymo sistema, radiatoriuose įtaisyti 

termostatiniai ventiliai. Įrengta geoterminio šildymo ir saulės kolektorių sistema. Daugiabučiui 

skirta 60 proc. parama, kurios 30 proc. dengia valstybė ir 30 proc. savivaldybė. Gyventojai už 

paskolą bankui moka 3 proc. palūkanų normą 20 metų trukmės kreditui (440 tūkst. Lt) pagal 

JESSICA fondą. 

Vertinant AEI plėtrą daugiabučiuose svarbu atsižvelgti į teikiamos paramos dydį ir galimas 

pasekmes CŠT sistemai. Akivaizdu, kad gyventojams gaunant subsidijas pastatų renovacijai ir 

AEI diegimui pasiekiami žymūs šiluminės energijos sutaupymai. Tačiau padaugėjus nuo CŠT 

sistemos atsijungiančių daugiabučių skaičiui, ne tik būtų išbalansuotas šilumos tiekimo tinklas, 

bet ir išaugtų šilumos kaina likusiems vartotojams. Šilumos tinklų perdavimo nuostolius turėtų 

apmokėti vis mažesnis skaičius šilumos vartotojų. Masiškai renovuojant daugiabučius ženkliai 

sumažėtų suvartojamos šilumos kiekis, dėl ko centralizuotai tiekiamos šilumos kaina dar 

išaugtų.  

Todėl yra labai svarbūs tyrimai atlikti nustatant ir apibendrinant galimybes ir įstatymais 

numatytas prievoles miestuose ir rajonuose realizuoti valstybinės politikos prielaidas 

(direktyvinius įsipareigojimus, miestų programas, specialiuosius šilumos ūkio planus ir t.t.) 

Paramos investicijoms schemos taip pat turėtų būti taikomos iš anksto apibrėžtą laikotarpį ir 

stabilios, kaip rodo kitų sričių praktika (daugiabučių namų renovacijos, mokesčių lengvatų ir 

kt.), paramos apimties svyravimai didina nepasitikėjimą ir ilguoju laikotarpiu stabdo investicijas 

(pavyzdžiui, padidinus paramą investicijos procentine išraiška, nuviliami ankstesnieji projektų 

formuotojai, tuo tarpu tie, kurie dar nėra priėmę galutinio sprendimo, yra linkę delsti ir nesiimti 

projekto iki galimo sekančio paramos padidinimo. 

Taip pat ženklią įtaką šilumos ūkio plėtros sprendimams turėtų lemti ir kartu su šia metodika 

VKEKK priimtas sprendimas rekomenduoti šilumos tiekėjams, rengiant ilgalaikius investicinius 

planus, o savivaldybėms, derinant šilumos tiekėjų parengtus ilgalaikius investicinius planus, 

numatyti priemones daugiabučių namų renovacijos efektui kompensuoti (šilumos tiekimo 

pastoviosioms sąnaudoms mažinti). 

 

2.4. Etapas. Atlikti šalies ekonominio aktyvumo ir integracijos į ES bei tvarios plėtros 

galimybių ir pasekmių modeliavimą atsižvelgiant į inovacijų akumuliavimo galimybes ugdyti 

šalies konkurencinį potencialą. (temos vadovas: Prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas 

Rutkauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)) 

 

1. Parengtas šalies tvaraus konkurencingumo konceptas ir jo realizavimo modelių sistema. 

Tvaraus konkurencingumo konceptas remiasi autorių naujai siūloma konkurencingumo 

tvaros samprata ir ankstesniuose tyrimų etapuose pasiūlytais plėtros tvarumo kiekybinio 

matavimo modeliais. Atliktas eksperimentinis tvaraus konkurencingumo galimybių 

vertinimas.  

Konkurencingumo (angl. competitiveness) sąvoka Vakarų šalių ekonomikos, politikos ir 

geografijos srityse pradėta naudoti XIX a. aštuntajame dešimtmetyje. Klasikinės politinės 

ekonomijos pradininkai konkurenciją manė esant pagrindine jėga, kurios dėka rinkoje 

formuojasi spontaniška ir produktyvi socialinė tvarka, lemianti prekių kainas, atlyginimo už 

darbą lygį, gamybos būdų pasirinkimą, išteklių paskirstymą, verslo organizavimo formas, 
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gyventojų pajamų dydį. 

Konkurencija – tai siekis nugalėti kitą jėgą, norint įgyti dominuojančią poziciją, pasiekti tikslą 

ar atlygį, arba biologiniu požiūriu – išlikti, išgyventi. Konkurencija gali pasireikšti tarp dviejų ar 

daugiau jėgų, gyvybės formų, organizacijų, sistemų, individų ar grupių, priklausomai nuo šios 

sąvokos vartojimo konteksto. Konkurencingumas ir jo didinimo problemos plačiau pradėtos 

analizuoti aštuntame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai išryškėjo JAV bendrovių ir pramonės 

šakų konkurencingumo silpnėjimas tarptautinėje rinkoje. Konkurencingumo didinimo 

problemomis ėmė aktyviai domėtis ir JAV vyriausybė, verslo ir politikos atstovai. 

Vykdant ekonomikos mokslinių tyrimų programos 2.4 temą, išsamiai išanalizuotos Šiuolaikinės 

konkurencingumo teorijos ir praktikos raida, Istorinės konkurencingumo sampratos šaknys ir 

evoliucija ekonomikos mokslo raidos kontekste, pateikti ir monografijos dalyje susisteminti 

įvairių užsienio autorių siūlomi konkurencingumo sampratos ir vertinimo indikatoriai, 

atsižvelgiant į įvairius konkurencingumo analizės lygmenis (mega, makro, mezo ir mikro), 

susisteminti įvairiems lygmenims pasiūlyti konkurencingumo analizės modeliai.  

Apibendrinti pasaulio konkurencingumo ataskaitoje esantys konkurencingumo matavimo 

indikatoriai ir jų sandara. Konkurencingumas nagrinėtas kaip subjekto būsenos išskirtinė savybė 

konkurencingumas ekonomikos mokslo požiūriu – tai racionalus negausių neatkuriamų išteklių 

naudojimas ir kas tampa nemažiau aktualu negu paminėta aplinkybė – efektyviam tvarios 

plėtros poreikiams reikalingų sukuriamų veiksnių (išteklių) formavimui. Vadybos mokslo 

požiūriu konkurencingumo valdymas – tai gebėjimas sukurti interesų, mechanizmų ir strategijų 

sistemą, leidžiančią įžvalgiai adaptuotis prie dinamiškai besikeičiančių sąlygų tiek globaliniu 

mastu, tiek praktiškai kiekvienoje šalyje ar regione.  

Savo ruožtu, platus spektras tiek sąvokos formavimo požiūriu, tiek veiksnių ir matavimo 

rodiklių parinkimo požiūriu – tai tam tikra garantija, kad adekvačiai susiklosčiusiai šiandienos 

situacijai, tiek ir ypač dinamiškai nesikeičiančiai situacijai, tiek globaliniu mastu, tiek atskiruose 

regionuose ir šalyse bus įvardinta subjekto konkurencingumo valdymo problema kaip viena iš 

svarbiausių bendrų ekonomikos ir vadybos mokslo problemų; bus įžvelgtos konkurencingumo 

fenomenui svarbiausios funkcijos, suformuoti veiksmai ir interesai konkurencingumo tapsmui, 

kartu atveriant galimybes įvertinti, kiek šalis, regionas ar globalus pasaulis turi skirti 

efektyviausių konkurencingumo veiksnių ugdymui.  

Ir dar, labai svarbu, kad individualūs tyrėjų, šalių ar jų asociacijų tyrimai nuolat būtų papildomi, 

atnaujinami principai ir metodai, kuriais grindžiamas greitkelis konkurencingumo plėtrai 

globaliu mastu. 

Matomai, adekvačiausia nacionalinio (šalies) konkurencingumo monitoringo forma tenka 

pripažinti WEF pasaulio šalių raidos analizės, sėkmės veiksnių ir nesėkmių priežasčių 

išryškinimo, adekvatėjančios realybės konkurencingumo sampratos formavimo ir, pagaliau, 

prasmę įgaunančio konkurencingumo mato parinkimo sistemą. Pateikiamas Lietuvos 

konkurencingumo vertinimas pagal WEF konkurencingumo sistemą.  

Analizuojant konkurencinį tvarumą, svarbu pabrėžti, jog WEF didžiulį dėmesį skiria globalaus 

konkurencingumo indekso adaptavimui tvarumo kanonams (Sustainability Adjusted Global 

Competitiveness Index – GCI). 

2. Išnagrinėtos konkurencingumo ir tvarumo sąsajos 
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Tvarumas kaip neatsiejama sistemų, procesų, veiklų ar būsenų savybė įgauna išskirtinį dėmesį 

nagrinėjant paminėtų objektų efektyvumą ir patikimumą, taip pat puoselėjant valdymo 

galimybes ir kuriant valdymo principus. Tiesa, tvarumas kaip paminėtų objektų savybė dar 

neįgavusi vienaprasmio turinio ir neturi vienareikšmio kiekybinio matavimo nei skalės nei 

dimensijos. Be to, tvarumas vis labiau tampa neatsiejamu konkurencingumo atributu. Tai 

pabrėžiama svarbiausiuose Europos Sąjungos dokumentuose (Baltic Sea Region Programme 

2014-2020, EU Future Program 2014-2020, Post-2015 Development Agenda). Atlikus tyrimą, 

nustatyta, jog sistemos, proceso, veiklos ar būsenos tvarumą tikslinga seikėti veiksnia paminėtų 

objektų efektyvumo ir patikimumo kompozicija. 

Klausimas, kaip matuoti ir valdyti sistemos ar proceso tvarumą, ypač tuomet, kai ta sistema yra 

šalis, regionas ar kuri nors kita sudėtinga sistema, yra pradinėje sprendimo būsenoje. Netgi 

tokioms posistemėms kaip ekonomika, ekologija, socialiniai – demografiniai procesai, kurių 

tvarumo tyrimai vyksta jau ilgą laikotarpį tiek jas nagrinėjant kartu, tiek nagrinėjant atskirai, 

nėra išbaigtų metodinių principų ir ypač metrikų, kurių pagrindu galėtume seikėti sistemų ar 

procesų tvarumą. Tos metrikos neretai suprantamos, kaip įvairūs indikatoriai, gairės (angl. 

benchmarks), įvairūs pasekmių įvertinimai ar galimybių projektai. Gal todėl dažnai tvarumo 

matavimo tikslas yra nusakomas, kaip matavimas to, ko negalima išmatuoti. 

Kalbant apie kiekybinį tvarumo matavimą, jo turiniui artimiausia yra išlikimo funkcijos (angl. 

survival function) - P{ξ > x} = Px logika. Savo ruožtu, išlikimo funkcija tiesiogiai priklauso nuo 

variacijos (angl. variation), kuriai esant tiesiogiai ar remiantis tam tikra funkcija matuojamas 

proceso rizikingumas. Išlikimo analizė susiformavusi biologijos moksle sistemingai plėtojama 

tiek inžinerijoje, kaip patikimumo teorija ir analizės įrankis, tiek ekonomikoje, kaip trukmės 

(angl. duration) modeliavimo ir analizės schema, tiek kitose mokslo srityse. Svarbu pastebėti, 

kad tiek inžinerijoje, tiek ekonomikoje šių kategorijų panaudojimas yra nukreiptas parengti 

atsakymą į klausimą, kiek reikia išteklių, kad procesas ar sistema išlaikytų savo būseną, ar 

pasakyti, kad tai padaryti neefektyvu arba visai neįmanoma.  

Finansuose galimybės x ir jos patikimumo sandaugos – x × P{ξ > x} tam tikros savybės tampa 

efektyviu kriterijumi sprendimams kaip sudaryti ir valdyti investicinius portfelius valiutų ir 

kapitalo rinkose ir kituose uždaviniuose, kur reikia integruotai įvertinti veiksmo ar galimybės 

efektyvumą ir patikimumą. 

Sprendžiant šalies plėtros universalaus tvarumo matavimo ir valdymo problemas panaudojant 

veiksnių efektyvumo ir patikimumo rodiklių kompoziciją, kuomet siekiama optimizuoti 

investicinių išteklių panaudojimą, skirstant juos tarp išskirtų keturių šalies plėtros posistemių ir 

siekiant adekvačiai parinkti naudingumo funkcijos maksimumą, tikslinga panaudoti adekvataus 

portfelio modelį, kurio pagalba galima optimaliai paskirstyti išteklius tarp norimo komponentų 

(aktyvų) skaičiaus. Nagrinėjamų atveju aktyvais laikomi šalies tvarios plėtros ir 

konkurencingumo veiksniai.  

Ieškant tvarumo ir konkurencingumo sąvokų bendrumų ir skirtumų, nustatyta, kad tvarumas - 

tai veiksnių visuma, puoselėjanti konkurencingumą. Tačiau iš kitos pusės nesunku suvokti, kad 

konkurencingumo didinimas yra tiesioginė priemonė sistemos efektyvumui ir patikimumui, 

taigi ir tvarumui, ugdyti. 

Suprantama, kad tvarumo ir konkurencingumo sąvokų santykis labai priklauso ir nuo sistemos, 

kuriai tai taikoma, struktūros ir mąsto. Nors įprasta manyti, kad tvarumas tai labiau ilgalaikio 

matymo atributas ir daugiau liečia pačios sistemos būsenos valdymą, tuo tarpu 

konkurencingumo ugdymas turi būti orientuotas į einamuosius pokyčius, kuriuos diktuoja rinka. 
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Vis dėlto visuomet yra prasminga mąstyti apie tvarumo įtaką konkurencingumui ir apie 

konkurencingumo tvarumą. Šiai problemai literatūroje yra skiriama ypač daug dėmesio. 

3. Išanalizuotas regiono konkurencingumo ir rizikos įvertinimas, pasitelkiant 

daugiasektorinės analizės elementus ir rizikos valdymo teorijos nuostatas, remiantis 

pasaulyje pripažintais Australijos ir Naujosios Zelandijos rizikos valdymo standartais. 

Stimson, Stough ir Roberts (2006) atskleidžia, kaip regioninės analizės kiekybinių metodų 

taikymas naudojant antrinius duomenis, gali suteikti mums supratimą apie regioninės 

ekonomikos pokyčius laike ir ekonomikos sektorių tarpusavio priklausomybę. Tai gali apimti 

projekcijų naudojimą išbandant tikėtiną regioninės plėtros ateitį. Kiekybiniai metodai yra tikrai 

labai galingi analitiniai įrankiai, tačiau jie turi apribojimus leidžiant mums užtikrintai 

prognozuoti ateities tendencijas (Mintzberg 1994). Kokybiniai metodai taip pat gali būti 

naudojami siekiant išsiaiškinti ekonominės plėtros regione vystymosi modelių priežastis ir 

pagerinti savo gebėjimus spekuliuoti ekonominių galimybių ar ateities požiūrių diapazone 

remiantis kolektyvine patirtimi, išmintimi ir regioninės ekonomikos veikėjų sprendimais. 

Regioninės ekonomikos analizės ir planavimo strategijos problema yra išsiaiškinti, kaip plėtoti 

dar labiau rafinuotas ir naujas technologijas, kurios susietų kiekybinius ir kokybinius analizės 

metodus ir padėtų rasti geresnius faktorius, kurie prisidėjo prie konkurencingos regioninės 

ateities kūrimo ir palaikymo bei kurie padeda mums įvertinti riziką, su kuria yra susiduriama 

formuojant regioninės plėtros planavimo strategijas ir politiką, perspektyvas bei programų 

intervencijas. 

Tiriant ekonomikos mokslinių tyrimų programos 2.4 temą, nustatyta, jog daugiasektorinė 

analizė (MSA) yra adekvati priemonė, kuri padeda spręsti šią problemą ir visų pirma numatanti 

gidą regioninės ekonomikos plėtros praktikams formuojant strategiją, kurie remiasi metodika, 

kuri yra aiškiai skirta regioninio konkurencingumo ir rizikos vertinimui. MSA yra eklektinė 

priemonė, sukurta iš įvairių kokybių ir kiekybinių analizės metodų ir minčių mokyklos. Ji 

prasideda nuo analitinių priemonių, kurios bendrai teikia elementus MSA metodikos sistemos 

kūrimui, aptarimo. Tada seka diskusija apie esminius regioninio konkurencingumo ir rizikos 

aspektus, kurie gali būti analizuojami MSA. Atvejų tyrimai yra naudojami, siekiant įrodyti 

faktinius MSA praktikos atlikimus, tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse. Svarbiausiu 

MSA panaudojimu yra laikoma pagalba stiprinant pramonės klasterio bazinės strategijos požiūrį 

į regioninės ekonomikos plėtrą. 

4. Parengtas daugiasektorinis, daugiafaktorinis, daugiakriterinis stochastinio 

optimizavimo modelis, orientuotas į išsamų daugiasektorinių ryšių įvertinimą, 

daugiafaktorinių gamybinių funkcijų panaudojimą, daugelio kriterijų suderinimą, 

kuomet optimizuojamas plėtros išteklių panaudojimas, adekvačiai įvertinant rizikos 

valdymo galimybes. Atliktas eksperimentinis modelio panaudojimas (Lietuvos pavyzdžiu) 

analitiniais ir prognozavimo tikslais, panaudojant naujus statistinius duomenis, parengtas 

pagal EUROSTATO reikalavimus, o taip pat atsižvelgiant į ES deklaruojamas plėtros 

kryptis. 

Daugiasektorinė, daugiafaktorinė daugiakriterinio stichastinio optimizavimo modelių sistema 

(3DSOMS) – tai adaptyvi stochastinių priklausomybių sistema integruojanti savyje laike ir 

neapibrėžtyje susiformavusius: tarpsektorinius ryšius, daugiafaktorines priklausomybes, 

nusakančias sektoriuje sukurtino produkto ar suteiktinų paslaugų apimčių sąryšį su sektoriaus 

kuriamąją potenciją nulemiančiais veiksniais; integralaus mokslo žinių, inovacijų ir 

technologijų klasterio funkcijas tiek formuojant sektoriaus ir visos daugiasektorinės sistemos 



52 

 

kuriamąsias galias, tiek ir pasitarnaujant adaptyvia kompleksinės sistemos technologija; 

analitinį mechanizmą nustatant racionalias importo – eksporto proporcijas. Panaudojant 

statistinius duomenis, modelių sistema bus adaptuota Lietuvos ekonominės plėtros situacijai 

nagrinėti. Vertinimai yra pateikiami trimatėje – efektyvumas, patikimumas ir rizika – erdvėje. 

Siūlomos sistemos privalumai yra aptariami regionų ekonominės plėtros ir globalizacijos 

procesų, ekonomikoje atsirandančių konfliktų derinimo kontekste. 

3DSOMS remiasi: 

 Laike ir neapibrėžtyje nusistovėjusių tarpsektorinių ryšių sistema, t.t. ir input-output 

sistemos galimybėmis; 

 Daugiafaktorinėmis lygtimis, nusakančiomis sektoriuje sukurtino produkto ar suteiktinų 

paslaugų mastų ir sektorių gamybinę potenciją sąlygojančių veiksnių apimčių 

priklausomybes; 

 Išsamia importo poreikio ir eksporto galimybių, siekiant optimizuoti importo-eksporto 

efektą, tenkinant gamybos ir gyventojų poreikius ir atsižvelgiant į šalies mokėjimų 

balanso galimybes, analize; 

 Tvarumo kriterijais siekiant maksimalios naudos; 

 Integralaus KNIT klasterio ir paskirų jo komponenčių galimybių panaudojimu; 

 Ryšių su ES ir atitinkamos informacijos apie ES šalių daugiasektorinės dinamikos 

pokyčius.  

5. Atliktas praktinis daugiasektorinės, daugiafaktorinės daugiakriterinio stochastinio 

optimizavimo modelių sistemos panaudojimas.  

Analitiniuose vertinimuose stengtasi pasitelkti visas aptartas daugiasektorinio modelio 

galimybes, tačiau pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į tai, kaip reikėtų optimaliai paskirstyti 

investicinius išteklius tarp skirtingų gamybos ir paslaugų tiekimo sektorių, kad ribinis 

investicinis vienetas sukurtų didžiausią naudą vartotojui iš sukurtinų galutinio vartojimo 

apimčių. 

Atsižvelgiant į turimus statistinės atskaitomybės ar statistinio vertinimo duomenis 

išskirtos šias veiklos sritys arba tiesiog šie 3DSOMS sektorius:  

1. Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė; 

2. Pramonė, išskyrus energetiką (elektros, dujų, garo tiekimą ir oro 

kondicionavimą); 

3. Energetika (elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas); 

4. Statyba; 

5. Didmeninė ir mažmeninė prekyba; transportavimas; apgyvendinimo ir maitinimo 

paslaugų veikla; 

6. Informacija ir ryšiai; 

7. Finansinė ir draudimo veikla; 

8. Nekilnojamo turto operacijos; 

9. Profesinė, mokslinė ir techninė veikla; administracinė ir aptarnavimo veikla; 

10. Viešasis valdymas ir gynyba; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis 

darbas; 

11. Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų 

remontas ir kitos paslaugos. 

Atliekant skaičiavimus, buvo naudotasi stochastinio traktavimo ir stochastinės optimizacijos 

galimybėmis. 

Atlikus tyrimą, prieita išvados, jog 3DSOMS – tai bandymas koncentruoti tuos ekonominio 
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augimo veiksnių ir galimybių tyrimus, kurie skirti skirtingų plėtros aspektų – tarpsektorinės 

plėtros struktūros ir dinamikos problemai; mokslinių žinių, inovacijų ir technologijų klasterio 

struktūros optimizavimo problemos; neapibrėžties ir rizikos valdymo problemos – nagrinėjimui 

į vieningą sistemą. 

Eksperimentiniai 3DSOMS taikymai paliudijo minimos sistemos konstruktyvumo, 

nagrinėjant susietai atrodytų neturinčių bendrų dimensijų procesus, tačiau kartu atskleidė 

būtinumą sistemos informacinio aprūpinimo ir analitinio universalumo galimybių didinimui. 

 

3 Uždavinys: Nustatyti natūralių monopolijų ir galimų oligopolijų kartelinių susitarimų 

neigiamos įtakos, įėjimo į rinkas barjerų ir pasitraukimo iš rinkų valstybinio reguliavimo 

(bankrotų procedūros) tobulinimo būdus. 

 

3.1. Etapas.  Nustatyti natūralių monopolijų ir galimų oligopolijų kartelinių susitarimų neigiamą 

įtaką, įėjimo į rinkas barjerų ir pasitraukimo iš rinkų valstybinio reguliavimo (bankrotų 

procedūros) tobulinimo būdus. (temos vadovai: Doc. dr. Jurgita Bruneckienė (Kauno 

technologijos universitetas) ir doc. dr. Mindaugas Dapkus (Vytauto Didžiojo universitetas)). 

 

Pirmoji etapo dalis: 

POTEMĖ 1: Natūralių monopolijų daromos įtakos šalies ekonomikai modeliavimas 

ir jos neutralizavimo priemonės 

 

Pilnai parengta monografija anglų kalba. Monografijos turinys: 

 

1. Natūralios monopolijos ir jų įtaka šalies konkurencingumui 

1.1 Natūralios monopolijos 

1.1.1 Natūralių monopolijų samprata ir bruožai 

1.1.2 Natūralių monopolijų reguliavimo priežastys, tikslai ir priemonės 

1.1.3 Natūralių monopolijų transformacijos 

1.2. Natūralių monopolijų įtaka šalies ekonomikai ir konkurencingumui 

1.2.1 Natūralių monopolijų sąveika su ekonomikos subjektais 

1.2.2 Natūralių monopolijų įtaka (teigiama ir neigiama) ekonomikai  

1.2.3 Natūralių monopolijų ir šalies konkurencingumo ryšys 

2. Lietuvos energetikos sektoriaus natūralių monopolijų apžvalga 

2.1 Elektros sektorius 

2.1.1 Elektros rinkos atvėrimo etapai 

2.1.2 Rinkos struktūra 

2.1.3 Nuosavybė 

2.1.4 Elektros gamyba ir paklausa 

2.1.5 Elektros sektoriaus reguliavimas 

2.1.6 Elektros kainos 

2.2 Gamtinių dujų sektorius 

2.2.1 Gamtinių dujų rinkos atvėrimo etapai 

2.2.2 Rinkos struktūra ir nuosavybė 

2.2.3 Gamtinių dujų paklausa 

2.2.4 Reguliavimas 

2.2.5 Gamtinių dujų kainos 

2.3 Centrinio šildymo sektrorius 

2.3.1 Centrinio šildymo sektoriaus restruktūrizavimas 

2.3.2 Centrinio šildymo sektoriaus struktūra ir nuosavybė 

2.3.3 Reguliavimas 
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2.3.4 Šildymo paklausa 

2.3.5 Centrinio šildymo kainos 

3. Energijos rinkos reformų poveikis energijos kainomis ir konkurencingumui 

3.1 Energijos rinkos reformos 

3.2 Energijos rinkos reguliavimo panaikinimo poveikio elektros energijos kainoms 

empirinių tyrimų apžvalga 

3.3 Gamtinių dujų rinkos reguliavimo panaikinimo poveikio gamtinių dujų 

kainoms empirinių tyrimų apžvalga 

3.4 Centrinio šildymo rinkos reguliavimo panaikinimo poveikio centrinio šildymo 

kainoms empirinių tyrimų apžvalga 

4. Daugiakriterinis energijos rinkos liberalizavimo poveikio šalies konkurencingumui 

vertinimo modelis 

4.1 Energijos rinkos liberalizavimoas ir energijos politikos prioritetai 

4.2 ES energijos politios prioritetų apžvalga 

4.3 Energijos liberalizavimo poveikio ES energijos politikos prioritetams 

vertinimo struktūra 

4.4 Energijos rinkos liberalizavimas etapai ir vertinimo rodikliai  

4.5 Elektros rinkos liberalizavimo poveikio siekiant ES energetikos politikos 

tikslų įgyvendinimo lyginamasis vertinimas 

4.6 Specifinių energijos rinkos liberalizavimo rodiklių poveikis 

konkurencingumui  

IŠVADOS 

 

Pirmoje monografijos dalyje atliktas natūralių monopolijų poveikio šalies 

konkurencingumui tyrimas, kuris pagrindžia natūralių monopolijų reikšmę bendrai šalių 

ekonominei aplinkai, konkurencingumui, o taip pat ir makroekonominiams rodikliams.  

Bendrai yra pripažįstama, jog šalies viešosios infrastruktūros visuma yra ekonominės 

veiklos pagrindas, kurį sudaro natūralių monopolijų teikiamos prekės ir paslaugos. Atlikta 

daugelio šalių empirinių tyrimų analizė rodo, kad viešoji infrastruktūra t.y. natūralių monopolijų 

egzistavimas teigiamai veikia šalies gamybinį potencialą (Easterly ir Rebelo, 1993, Canning ir 

Fay, 1993, Canning, 1999), tačiau šalia poveikio gamybiniam potencialui, nereikia pamiršti ir 

šios infrastruktūros poveikio ir reikšmės gyventojams (namų ūkiams). 

Teoriniame tyrime išskirti natūralios monopolijos požymiai sąlygoja jos veiklos 

reguliavimą. Siekiant išvengti monopolinio vartotojų išnaudojimo ir priartėjimo prie 

konkurencinių sąlygų. Pagrindinė natūralios monopolijos reguliavimo priežastis yra: užtikrinti 

vartotojų ir reguliuojamų įmonių interesų balansą. Taip pat reguliavimu turi būti siekiama 

paskatinti įmones mažinti kaštus, gerinti prekių ir paslaugų kokybę, didinti investicijų 

efektyvumą, sudaryti konkurencijos sąlygas. Turi būti reguliuojamas ir užtikrinimas natūralių 

monopolijų prekių ir paslaugų pasiekiamumas, teikimas naujiems vartotojams.  

Daugelis konkurencingumo vertinimo modelių išskiria veiksnius, veikiančius šalies 

konkurencingumą. Konkurencingumas gali būti veikiamas ne tik dėl natūralių monopolijų 

kainų, bet ir pačių natūralių monopolijų teikiamų prekių ar paslaugų buvimo šalyje, jų kokybės. 

Šalių konkurencingumo ataskaitų tyrimas rodo, jog vertinant jį yra vertinama šalies 

infrastruktūra, kurią paprastai sudaro natūralios monopolijos.  

Antroje dalyje atlikta detali Lietuvos elektros, dujų ir šilumos sektorių analizė bei 

energetikos sektoriaus reformų Lietuvoje bei natūralių monopolijų kainų daromos įtakos šalies 

ekonomikai vertinimo energetikos sektoriuje tyrimų analizė. Pagrindinis dėmesys skirtas 

energetikos sektoriaus monopolijų įtakos elektros, šilumos bei gamtinių dujų kainoms 

vertinimui ir energetikos sektoriaus liberalizavimo studijų, skirtų monopolijų daromos 

neigiamos įtakos ekonomikai vertinimui.  
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Trečiojoje dalyje atlikta empirinių studijų analizė parodė, kad energijos rinkų 

liberalizavimo įtaka energijos kainoms nėra vienareikšmė.  

Remiantis atlikta analize, ketvirtojoje dalyje parengtas Energijos rinkų liberalizavimo 

įtakos konkurencingumui, energijos tiekimo saugumui ir aplinkosauginiam darnumui vertinimo 

ekonometrinis modelis. Šio modelio pagalba buvo siekiama nustatyti, kokios energetikos 

sektoriaus liberalizavimo ir reguliavimo priemonės turi didžiausios įtakos energijos kainoms bei 

kitiems svarbiems energetikos politikos prioritetams, tokiems kaip energijos tiekimo 

patikimumas ir aplinkosauginis darnumas, lemiantiems šalies konkurencingumą. Sukurtame 

modelyje pateikta energetikos sektoriaus liberalizavimo rodiklių sistema bei daugiakriterinių 

metodų pagalba atliktas liberalizavimo įtakos šalies konkurencingumui vertinimas, remiantis 

apskaičiuotu energetikos politikos rezultatyvumo vertinimo indeksu.  

Parengtas modelis realizuojamas dviem etapais: pirmame etape, remiantis 

daugiakriteriniais vertinimo metodais sudaromas integruotas rinkos liberalizavimo indeksas, 

leidžiantis nustatyti šalies pažangą, pasiektą liberalizuojant sektorius, kuriuose veikia natūralios 

monopolijos bei sušvelninti jų daromą neigiamą įtaką šalies konkurencingumui. Šiame etape 

taip pat remiantis daugiakriteriniais vertinimo metodais sudarytas šalies ekonomikos 

konkurencingumo vertinimo indeksas, paremtas energetikos politikos prioritetiniais tikslais. 

Remiantis ES-27 šalių duomenimis, buvo suskaičiuoti šalių energetikos sektoriaus 

liberalizavimo indeksai 2011.  

Taip pat atliktas ES-27 šalių konkurencingumo indekso vertinimas 2011 m., remiantis ES 

energetikos politikos prioritetiniais tikslais. Regresinės analizės pagalba nustatyta, kad šalys 

turinčius aukščiausius elektros rinkos liberalizavimo rodiklius, nebūtinai pasižymi aukščiausiais 

konkurencingumo rodikliais, todėl būtina nustatyti, kurie iš svarbių rinkos liberalizavimo 

rodiklių turi tiesioginę teigiamą įtaką ekonomikos konkurencingumo vertinimo indeksui, kuris 

paremtas energetikos politikos prioritetiniais tikslais.  

Sekančiame modelio realizavimo etape atliktas konkrečių energijos rinkos liberalizavimo 

rodiklių, tokių kaip reguliavimo kokybė, privatizacija, trečiosios šalies priėjimo prie tinklų, 

didmeninės konkurencijos egzistavimas, mažmeninės konkurencijos egzistavimas ir kt. įtaka 

šalies konkurencingumo indeksui, siekiant nustatyti, kuris iš šių energetikos rinkos 

liberalizavimo veiksnių turi didžiausios įtakos šalies konkurencingumui. Tam tikslui panaudotas 

adaptuotas Steiner ekonometrinis modelis, leidžiantis nustatyti atskirų liberalizavimo veiksnių 

įtaka ekonomikos konkurencingumo vertinimo indeksui, paremtam energetikos politikos 

prioritetiniais tikslais.  

Pritaikius sukurtą Energijos rinkų liberalizavimo įtakos konkurencingumui 

makroekonominį modelį, atliktas empirinis tyrimas Lietuvoje, pritaikius adaptuotą Steiner 

makroekonominį modelį. 

 

Remiantis atliktais tyrimais suformuotos šios įžvalgos ir rekomendacijos dėl energijos 

rinkos liberalizavimo bei reguliavimo priemonių diegimo elektros, dujų ir šilumos ūkiuose, 

siekiant sumažinti neigiamą poveikį šalies konkurencingumui: 

1. Natūralių monopolijų poveikis šalies konkurencingumui yra tikrai reikšmingas ir 

įtrauktas į daugelio vertinimo modelių ir konkurencingumo vertinimo indeksų veiksnius. Jis gali 

būti vertinamas atsižvelgiant ne tik į šių prekių ir paslaugų kainas, tačiau akcentuojamas jų 

paslaugų teikimo egzistavimas, stabilumas ir kiti aspektai.  

2. Energijos rinkų liberalizavimo įtaka energijos kainoms nėra vienareikšmė, todėl 

buvo tiriama energijos rinkų liberalizavimo įtaka kitiems svarbiems šalies konkurencingumo 

veiksniams, atspindintiems ES energetikos politikos prioritetus: atsinaujinančių energijos 

išteklių panaudojimas, energijos efektyvumo didinimas, šiltnamio dujų emisijų sumažėjimas ir 

kt. 

3. Nustatyta, kad šalys, turinčios aukščiausius elektros rinkos liberalizavimo 
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rodiklius, nebūtinai pasižymi aukščiausiais konkurencingumo rodikliais, todėl buvo vertinama, 

kurie iš svarbių rinkos liberalizavimo rodiklių turi tiesioginę teigiamą įtaką ekonomikos 

konkurencingumo vertinimo indeksui, kuris paremtas energetikos politikos prioritetiniais 

tikslais.  

4. Atlikus empirinį tyrimą nustatyta, kad Lietuvos konkurencingumui (išreikštam 

konkurencingumo indeksu) didžiausią teigiamą įtaką 1990 -2012 m. turėjo mažmeninės elektros 

rinkos sukūrimas, generavimo ir perdavimo veiklų atskyrimas bei reguliavimo kokybė. 

 

5. Lietuvoje siekiant užtikrinti šalies ūkio konkurencingumą ir energetikos politikos 

prioritetinių tikslų įgyvendinimą elektros sektoriuje didesnį dėmesį reikia skirti reguliavimo 

kokybei, tuo tarpu privatizavimo procesas nebūtinai turės teigiamos įtakos konkurencingumo 

didinimui ir energetikos politikos prioritetinių tikslų įgyvendinimui. 

6. Vykdant ateityje tolimesnį šilumos bei gamtinių dujų sektoriaus liberalizavimą, 

būtina pagrindinį dėmesį skirti reguliavimo kokybei. Todėl būtina stiprinti Valstybinę kainų ir 

energetikos kontrolės komisiją ir didinti jos nepriklausomumą bei tobulinti energetikos 

sektoriaus reguliavimo įstatyminę bazę.  

7. Mažmeninės rinkos sukūrimas gamtinių dujų bei šilumos sektoriuje taip pat gali 

turėti teigiamos įtakos šalies konkurencingumo didinimui, tačiau būtini tolimesni tyrimai, nes 

nors atliktų studijų rezultatai parodė panašų rinkos atvėrimo poveikį visiems energijos tiekimo 

sektoriams, šilumos ir gamtinių dujų sektoriai pasižymi sava specifika. 

8. Nors atliktas empirinis tyrimas Lietuvos elektros sektoriuje neparodė didmeninės 

rinkos bei trečios šalies priėjimo prie tinklų teigiamos įtakos šalies konkurencingumui, šilumos 

ir gamtinių dujų sektoriuje šie liberalizavimo veiksniai gali teigiamai įtakoti šalies 

konkurencingumą ir prioritetinių energetikos politikos tikslų įgyvendinimą.  

9. Atnaujinant Nacionalinę energetikos strategiją ir numatant šilumos ūkio bei 

gamtinių dujų sektoriaus plėtros kryptis, didžiausią dėmesį skirti prioritetinių energetikos 

sektoriaus plėtros tikslų, susiejant juos su šalies konkurencingumu, įgyvendinimui. 

Liberalizuojant šilumos ir gamtinių dujų sektorius, prioritetai turėtų būti nukreipti reguliavimo 

teisinės bei institucinės bazės stiprinimui, labai rezervuotai apsvarstant privatizavimo 

sprendimus. 

 

POTEMĖ 2: Galimų oligopolijų kartelinių susitarimų daromos įtakos šalies 

ekonomikai modeliavimas ir jos neutralizavimo priemonės 

Pilnai parengta monografija anglų kalba. Monografijos turinys: 

 

1. KARTELIAI IR JŲ DAROMOS EKONOMINĖS ŽALOS KONCEPCIJA 

1.1. Ekonominės žalos koncepcija: istorinė raida, žalos ir nuostolių sąvokos, 

klasifikacija.  

1.2. Kartelis: samprata ir įvairovė. 

1.3. Karteliai ekonominės minties teorijose: du skirtingi požiūriai 

1.4. Kartelių pagrindiniai bruožai 

1.5. Kartelių statistika ir praktiniai pavyzdžiai. 

2. KARTELIŲ ATSIRADIMAS IR VEIKIMAS RINKOSE  

2.1.  Karteliai ir rinkos 

2.2. Kartelių sudarymo motyvai 

2.3. Kartelių sudarymo principai 

2.4. Kartelinio susitarimo struktūra 

2.5. Kartelis rinkos ekonominėje sistemoje 

2.6. Kartelis ir gamintojų asociacijos 
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2.7. Kartelių stabilumas 

3. KARTELIŲ RINKOS  

3.1. Verslo ciklai ir karteliai 

3.2.  Rinkų, kuriose kartelinių susitarimų atsiradimo rizika didesnė, požymiai ir jų 

įvardinimas Lietuvoje 

4. KARTELINIŲ SUSITARIMŲ TEISINIS REGULIAVIMAS  

4.1. Kartelinių susitarimų reguliavimo priežastys ir tikslai. 

4.2. Kartelinių susitarimų reglamentavimas ES ir Lietuvoje  

4.3. Kartelinių susitarimų išaiškinimas: institucijos bei priemonės ES ir Lietuvoje. Baudų 

sistema. 

4.4. Kartelinių susitarimų prevencijos priemonės: jų taikymo ypatumai bei problematika 

ES ir Lietuvoje 

4.5. Konkurencijos politikos kartelių atžvilgiu įgyvendinimo Lietuvoje pagrindinės 

problemos. Jų sprendimo būdai užsienyje. 

5. KARTELINIŲ SUSITARIMŲ POVEIKIS ŠALIES EKONOMIKAI IR 

KONKURENCINGUMUI 

5.1. Kartelis ir rinkos neefektyvumas (visuomenės gerovės nuostolis) 

5.2. Kartelio neigiama įtaka ekonomikai ir konkurencingumui 

5.3. Kartelio poveikis tarptautiniu mastu 

5.4. Kartelio teigiama įtaka ekonomikai ir konkurencingumui 

6. KARTELIŲ BAUDŲ EKONOMINIS EFEKTYVUMAS 

6.1. Optimalios baudos teorinė samprata 

6.2. Baudų atgrasomasis poveikis 

6.3. Baudų ekonominio efektyvumo empiriniai tyrimai 

7. KARTELINIŲ SUSITARIMŲ POVEIKIO ŠALIES EKONOMIKAI VERTINIMO 

METODOLOGIJA 

7.2. Kartelinių susitarimų poveikių grupės 

7.3. Kartelinių susitarimų poveikio kiekybinis vertinimas 

7.4. Žalos vertinimo etapai 

7.5. Kartelinių susitarimų padarytos žalos vertinimo metodai 

7.6. Žalos vertinimo sunkumai praktikoje 

7.7. Žalos vertinimo tikslumo didinimo aspektai 

8. KARTЕLIO POVEIKIO ŠALIES ЕKONOMIKAI KOMPLEKSINIO VЕRTINIMO 

MODЕLIS 

9. KARTELIO POVEIKIO ŠALIES EKONOMIKAI KOMPLEKSINIO VERTINIMO 

MODELIO EMPIRINIS TAIKYMAS LIETUVOS ATVEJU 

10. REKOMENDACIJOS PRIEMONĖMS, NEUTRALIZUOJANČIAS GALIMŲ 

OLIGOPOLIJŲ KARTELINIŲ SUSITARIMŲ NEIGIAMĄ ĮTAKĄ ŠALIES 

EKONOMIKAI IR KONKURENCINGUMUI 

 

Pirmame skyriuje išsamiai pristatyta kartelių koncepcija: pateikta kartelio samprata ir 

įvairovė, supažindinta su skirtingais požiūriais į kartelius ekonominės minties teorijose, išskirti 

pagrindiniai kartelių bruožai, išanalizuota statistika ES ir Lietuvoje bei įvardinti kartelinių 

susitarimų Lietuvoje pagrindiniai požymiai.  

Kartelis apibrėžiamas kaip susitarimas tarp teisiškai savarankiškų įmonių, veikiančių toje 

pačioje rinkoje, ar jų tarpusavyje suderinti veiksmai dėl kainų fiksavimo (padidinimo pirkėjams 

ar sumažinimo tiekėjams), gamybos ar pardavimo kvotų sumažinimo bei rinkų pasidalinimo, 

siekiant gauti didesnį pelną, riboti tarpusavio konkurenciją ir priimamų sprendimų 
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savarankiškumą. Šis kartelio apibrėžimas atitinka sunkiųjų kartelių (angl. hard core cartels) 

sampratą.  

Tyrimai leido išskirti šias apibendrintas kartelių charakteristikas ir tendencijas:  

- Vidutinė kartelių gyvavimo trukmė dažniausiai svyruoja nuo 5 iki 11 metų, 

priklausomai nuo analizėje naudotų kartelio atvejų.  

- Vis daugiau susekami ilgesnį laikotarpį rinkoje gyvavę karteliai.  

- Praktikoje dažniausiai pasitaiko su kainų fiksavimu susiję karteliai. Vidutinis kartelio 

antkainis siekia 20 - 30 proc. 

- Didesnį antkainį nustato ilgiau gyvuojantys, tarptautiniu mastu veikiantys, didesnę 

rinkos dalį užimantys ir daugiau narių turintys karteliai;  

- Šalyje aktyviai vykdoma antimonopolinė politika sąlygoja mažesnio antkainio 

nustatymą.  

- Nors dažnai pelnas nėra pagrindinis kartelio tikslas, tačiau pastebėta, kad kartelio 

įmonių pelningumas karteliniu laikotarpiu padidėja. 

Lietuvos kartelių atvejų analizė dinaminiu aspektu išryškino panašias tendencijas kaip ir 

užsienio šalių praktikoje: Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba, kaip ir EK, vykdo griežtą 

politiką kartelių atžvilgiu; auga identifikuotų kartelių skaičius ir didėja paskirtų baudų suma. 

Lietuvos kartelių praktikos apžvalga statiniu aspektu parodė, kad pagal susitarimo objektus 

(pagrindiniai susitarimo objektai yra kaina, rinkos pasidalijimas ir įėjimo į rinką ribojimas) ir 

dalyvių skaičių Lietuvos karteliai panašūs į kitų šalių kartelius. Pagrindiniai Lietuvos kartelių 

skirtumai, lyginant su teoriniais bei kitų šalių karteliais, yra šie: 

- Lietuvos karteliai yra „jauni“: vidutiniškai gyvuoja 4.5 metus. Vidutinė kartelių 

gyvavimo trukmė Lietuvoje yra mažesnė tiek už teorinį (6 metai), tiek ir EK nustatytą (10 – 11 

metų) vidurkį.  

- Dauguma kartelių Lietuvoje sudaromi rinkoje „verslas - verslui“ir apima paslaugų sferą; 

- Dažniausiai karteliuose dalyvauja pirmą kartą draudžiamą susitarimą įgyvendinančios 

įmonės; 

- Kartelių veiklos geografija neperžengia nacionalinės rinkos ribų, o neretai apsiriboja tik 

vietine rinka.  

Antrame skyriuje išsamiai aptariami kartelių atsiradimo ir veikimo rinkose ypatumai: 

išskirti kartelių sudarymo motyvai ir pagrindiniai principai, apibrėžta kartelinio susitarimo 

struktūra, išanalizuotas kartelio veikimo mechanizmas rinkos ekonominėje sistemoje, apžvelgta 

kartelio atsiradimo problematika gamintojų asociacijose ir nagrinėtas kartelių stabilumo 

klausimas.  

Kartelio bruožų ir ypatumų analizė parodė, kad karteliai pasižymi skirtingomis 

charakteristikomis, todėl kiekvienas jų turėtų būti traktuojamas kaip unikalus ir reikalaujantis 

atskiro poveikio vertinimo tyrimo. Kartelio suformavimas yra sudėtingas procesas. Kiekvienas 

kartelis, kaip ir įmonė ar organizacija, turi savo organizacinę struktūrą, susidedančią iš kainų 

nustatymo, paskirstymo, susitarimo laikymosi sistemų, tarpusavyje apjungtų komunikacijos ir 

informacijos. Kartelio organizacinės struktūros ir vadybinių aspektų analizė parodė, kad kartelio 

veiklai analizuoti gali būti pritaikomos įvairios vadybinės teorijos ir modeliai, naudojamos 

pavienių įmonių ir pramonės šakų analizei. Užsienio ir Lietuvos kartelių naudojamos strategijos 

vadybine prasme nesiskiria. 

Trečiame skyriuje nuodugniai nagrinėti kartelių rinkos bruožai: nustatytas ryšys tarp 

verslo ciklo ir kartelių, išskirti pagrindiniai kartelinių susitarimų rinkų požymiai, rodantys, kad 

kartelinio susitarimo atsiradimo rizika rinkose didesne nei kitose rinkose, identifikuoti kartelio 

egzistavimo rinkoje ekonominiai požymiai, įvardintos ir aprašytos kartelinių susitarimų rinkos 

Lietuvoje, apžvelgtos kartelių atskleidimo ekonominiais metodais galimybės.  

Požymiai, rodantys, kad kartelinio susitarimo atsiradimo tikimybė rinkose didesnė nei 

kitose rinkose dažniausiai susiję su išorine kartelio aplinka: paklausa, pasiūla, rinkos sąlygomis, 
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vyriausybės veikla ir kartelio įmonių tarpusavio panašumu, atsiradusiu dėl atitinkamų rinkos 

sąlygų. Kartelio galimo egzistavimo rinkoje ekonominiai požymiai labiau susiję su vidinės 

kartelio organizacinės struktūros komponentais: kainų nustatymo, paskirstymo ir vykdymo 

sistemomis. Rinkų, kuriuose formuojasi Lietuvoje karteliai, požymiai (aukšta rinkos 

koncentracija, didelė pasiūlos kontrolė, didelė ūkio subjektų sąveikos galimybė) yra analogiški 

mokslinėje literatūroje aprašomiems rinkų požymiams.   

Ketvirtame skyriuje išsamiai supažindinta su kartelinių susitarimų teisiniu reguliavimu: 

identifikuotos reguliavimo priežastys ir tikslai, apžvelgtas ir palygintas reglamentavimas ES ir 

Lietuvoje, išnagrinėtas kartelinių susitarimų išaiškinimo mechanizmas ir prevencijos priemonės, 

nustatytos konkurencijos politikos kartelių atžvilgiu įgyvendinimo Lietuvoje pagrindinės 

problemos ir pateikti užsienio šalyse taikomi jų sprendimo būdai. 

Kartelių teisinis reglamentavimas Lietuvoje yra iš esmės suderintas su Europos Sąjungos 

konkurencijos teise bei teisės taikymo praktika. Pagrindiniai teisės aktai, kurie taikomi kartelių 

išaiškinimui yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis (iki 2008 m. EB 81 str.) 

ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnis. Lietuvoje galiojanti baudų už 

kartelinius susitarimus skaičiavimo tvarka iš esmės yra analogiška Europos Komisijos baudų 

dydžio nustatymo gairėms, kurios didelę svarbą teikia atgrasomajam (individualiam bei 

bendrajam) baudų poveikiui. Baudos skaičiavimas iš esmės remiasi su pažeidimu susijusių 

prekių pardavimų verte bei pažeidimo trukme. Siekiant ūkio subjektus atgrasinti nuo kartelinių 

susitarimų vien tik už dalyvavimą juose, yra taikomas papildomas baudos dydis (nuo 15 iki 25 

procentų pardavimų vertės) kartelio dalyviams. Maksimali ūkio subjektams skirtina bauda už 

konkurencijos teisės pažeidimus tiek pagal ES, tiek pagal Lietuvos konkurencijos teisę yra 10 

procentų ūkio subjekto bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. 2011-2012 metų 

laikotarpyje Lietuvoje priimtos teisės aktų pataisos suteikia Konkurencijos tarybai teisę skirti 

labiau atgrasančias baudas, nei buvo galima skirti anksčiau. 

Penktame skyriuje atskleistas kartelinių susitarimų poveikis šalies ekonomikai ir 

konkurencingumui: nagrinėtas kartelio ir visuomenės gerovės nuostolio ryšys, išsamiai 

išanalizuotas neigiamas ir teigiamas kartelio poveikis ekonomikai ir konkurencingumui 

nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.  

Kartelio poveikis ekonomikai gali būti neigiamas ir teigiamas, tiesioginis ir netiesioginis. 

Dažniausiai kartelio neigiamas poveikis susijęs su kainos vartotojams padidinimu ar tiekėjams 

sumažinimu, gamybos/pardavimo apimties sumažinimu, tyrimų, inovacijų, investicijų stabdymu 

bei išstumiamųjų veiksmų įgyvendinimu, konkurencijos rinkoje pakeitimu, sąlygų neefektyviai 

veikiančioms įmonėms išlikti rinkoje sudarymu (skėčio efektas), eksporto apimčių mažėjimu, 

importo – didėjimu (šalies eksporto deficito augimu), mokesčių nesumokėjimu į valstybės 

biudžetą, atsiradusiu kaip pasekmė dėl kartelio veiksmų. Dažniausiai kartelio teigiamas 

poveikis susijęs su bendradarbiavimo tarp konkurentų skatinimu bei bendrų išlaidų tyrimams ir 

rinkodarai skyrimu. Eksporto karteliai sukuria nacionalinėms įmonėms tam tikrą rinkos galią 

eksporto rinkose bei pasidalinant bendras veiklos išlaidas. Pagrindinės kartelio poveikio grupės 

yra šios: tiеsioginiai ir netiesioginiai pirkėjai, ne kartelio įmonės („skėčio“ еfеktas), prarasti 

pirkėjai, kartelio įmonių tiеkėjai, kartеlio konkurеntai (esami ir potencialūs), kartelio rinką 

papildančių prekių ir paslaugų tiekėjai, advokatų kontoros/ teisininkai, reklamos įmonės/ media, 

kartelio produktų pakaitalų rinka, valstybės biudžetas, šalies tarptautinė prekyba.  

Šeštame skyriuje išsamiai analizuotas karteliams skirtų baudų ekonominio efektyvumo 

klausimas: nagrinėta antimonopolinės politikos daroma įtaka karteliams, apžvelgta optimalios 

baudos teorinė samprata, aprašytas baudų kompensacinis, atgrasomasis ir baudžiamasis 

pobūdis.  

Tyrimai patvirtino tiesioginį ryšį tarp antimonopolinės politikos ir kartelių: kuo didesnė ir 

griežtesnė antimonopolinės politikos plėtra, tuo didesnį atgrasomąjį efektą ji sukuria, daro įtaką 

antkainio mažėjimui, didina atskleistų dabartiniu laikotarpiu bei mažina būsimų kartelių 
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atsiradimo ateityje skaičių. 

Septintame skyriuje išsamiai pristatomi kartelinių susitarimų poveikio šalies ekonomikai 

vertinimo pagrindiniai metodologiniai aspektai: pateikta žalos ir nuostolių sąvokų teorinė 

interpretacija, išskirtos pagrindinės kartelių poveikių grupės, apžvelgtos kartelinių susitarimų 

poveikio kiekybinio vertinimo galimybės, išskirti žalos vertinimo etapai, apžvelgti kartelinių 

susitarimų padarytos žalos vertinimo metodai, identifikuoti poveikio vertinimo sunkumai 

praktikoje ir pateikti jo tikslumo didinimo aspektai.  

Nustatyta, kad kartelio žalos vertinimo metodiniai principai gali būti pritaikyti 

kompleksinio kartelių poveikio ekonomikai vertinimo metodologijai. Kartelio žala gali būti 

išreikšta skirtingais mato vienetais, t.y. turėti tiek finansinę, tiek ir nefinansinę išraišką. 

Dažniausiai vertinamas kartelio daromas aukštesnės kainos, apimties, perdavimo poveikis bei 

išstumiamieji veiksmai, išreikšti antkainiu, kartelio pelnu, įvairių subjektų negautu pelnu, 

įmonės vertės pokyčiu, papildomomis sąnaudomis dėl išstumiamų veiksmų. Kartelių daroma 

žala vertinama įvairiais etapais. Dažniausiai išskiriami šie: 1 etapas: Žalos vertinimo 

metodologinių principų suformavimas; 2 etapas: Duomenų rinkimas; 3 etapas: Priešingos 

padėties scenarijaus nustatymas; 4 etapas: Žalos vertinimas, lyginant su priešingos padėties 

scenarijumi; 5 etapas: Vertinimo rezultatų tvirtumo ir jautrumo analizė; 6 etapas: Rezultatų 

interpretavimas, išvadų ir strateginių siūlymų rengimas. Kartelio žala skaičiuojama įvairiais 

metodais, tačiau dažniausiai sutinkami antkainio, antkainio perkėlimo ir prarasto pelno 

skaičiavimo metodai. Kelių skirtingų metodų taikymas pagrindžia ir patikslina skaičiavimo 

rezultatus. 

Aštuntame skyriuje suformuojamas kartelio poveikio šalies ekonomikai kompleksinio 

vertinimo modelis, susidedantis iš poveikio komponentų (KartEKo) ir vertinimo etapų 

(KartEpų) modelių. Suformuotame kartelio poveikio šalies ekonomikai kompleksinio vertinimo 

modelyje tarpusavyje derintas kartelio poveikio objektų, grupių ir vertinimo etapų parinkimas ir 

apjungimas į bendrą sistemą. Modelis susidedanti iš: kartelio poveikio šalies ekonomikai 

kompleksinio vertinimo komponentų (KartEKo) modelio ir Kartelių kompleksinio poveikio 

ekonomikai vertinimo etapų (KartEpų) modelio, kurį sudaro šie etapai: 1 etapas: Kompleksinio 

kartelio poveikio vertinimo metodologinių principų suformavimas; 2 etapas: Duomenų 

rinkimas; 3 etapas: Priešingos padėties scenarijaus nustatymas ir lyginimas; 4 etapas: 

Kompleksinio kartelio poveikio vertinimas, lyginant su priešingos padėties scenarijumi; 5 

etapas: Vertinimo rezultatų tvirtumo ir jautrumo analizė; 6 etapas: Rezultatų interpretavimas; 

baudų ekonominio efektyvumo vertinimas; išvadų ir strateginių siūlymų rengimas. KartEKo 

modelis įsikomponuoja į ketvirtą KartEpų modelio etapą. 

Devintame skyriuje atliktas kartelio poveikio šalies ekonomikai kompleksinio vertinimo 

metodikos empirinis tyrimas trijų skirtingų Lietuvos kartelių – Popieriaus, Ortopedijos ir Pieno, 

pavyzdžiu, ir identifikuotos pagrindinės empirinio tyrimo atlikimo problemos.  

Empirinio tyrimo metu nustatyta, kad: 

- Lietuvoje kartelio neigiamas poveikis (žala) ekonomikai yra žymiai didesnė už teigiamą 

poveikį (naudą). Karteliai be abejonės daro neigiamą suminį poveikį ekonomikai.  

- Lietuvoje už konkurencijos pažeidimus nagrinėtoms įmonėms skirtos baudos buvo per 

mažos: jos nekompensavo ekonomikai padaryto suminio (neigiamo) poveikio ir dėl gauto pelno 

(atskaičius mokesčius ir sumokėtas baudas) galimai neužkirto kelio potencialių ateities 

kartelinių susitarimų atsiradimui tiek kartelio, tiek ir kitose rinkose. 

- Abejojama baudų dydžio prilyginimui diskontuotam kartelio suminiam poveikiui dėl tokio 

dydžio baudų sumokėjimo galimybės ir socialinių bei ekonominių pasekmių kartelio įmonėms 

ir rinkai Lietuvoje, tačiau įmonėms skirtų baudų dydžio prilyginimas gautam kartelio pelnui, 

atskaičius mokesčius, per visą jo veikimo laikotarpį ne tik dalinai padengtų žalą ekonomikai, 

bet ir labiau atgrasintų nuo kitų kartelinių susitarimų, kurie, jei jie būtų atskleisti, taptų 

nepelningi. 
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Dešimtame skyriuje pateiktos rekomendacinės priemonės, galimai neutralizuojančios 

kartelinių susitarimų neigiamą poveikį šalies ekonomikai.  

Siekiant mažinti kartelių daromą neigiamą įtaką šalies ekonomikai, išskirtos šešios 

prioritetinės kryptys: 1. Kartelių išaiškinamumo rodiklių gerinimas; 2. Atgrasančių sankcijų už 

kartelius taikymas praktikoje; 3. Atleidimo nuo baudų programos kartelių informatoriams 

veiksmingumo stiprinimas; 4. Konkurencijos kultūros lygio kėlimas; 5. Privataus konkurencijos 

teisės įgyvendinimo kartelių atžvilgiu stiprinimas; 6. LR Konkurencijos tarybos 

nepriklausomumo užtikrinimas ir institucinis stiprinimas. Tikėtina, kad įvairių priemonių 

įgyvendinimas praktikoje pagal išskirtas prioritetines kryptis stipriai prisidėtų prie kartelinių 

susitarimų skaičiaus ir jų daromo neigiamo poveikio ekonomikai mažėjimo Lietuvoje. 

 

Antrosios etapo dalies tyrimo tikslas – rinkos jėgų pagrindu sukurti metodiką efektyviam 

Lietuvos natūralių monopolinių kainų reguliavimui ir patikrinti šią metodiką vieno Lietuvos 

monopolinio sektoriaus pavyzdžiu. Ataskaitiniam laikotarpiui buvo numatyta atlikti šiuos 

uždavinius:  

4)Aprašyti institucinio kainų reguliavimo per konkurencinių rinkos svertų suaktyvinimą 

mechanizmą;  

5)Sukurti matematinį monopolinės sistemos kainų nustatymo modelį, leidžiantį apskaičiuot 

efektyvias reguliuojamas natūralių monopolijų kainas, išsaugant ir suaktyvinant globalios 

rinkos jėgas;  

6)Pasiūlyto kainų nustatymo modelio ir metodikos pagalba įvertinti vieno iš Lietuvos natūralių 

monopolijų sektoriaus kainas, nustatant kainų kitimo gaires numatomam reformos periodui.  

7) Siūlyti galimas kainų korekcijas Lietuvos natūralioje monopolijoje;  

8) Pateikti rekomendacijas įgyvendinant monopolijų efektyvumą skatinančią kainų reguliavimo 

politiką. 

4 ir 5 uždaviniai galutinai buvo baigti realizuoti 2014 metų pradžioje; vėlavimą lėmė kūrybinio 

proceso prognozės sunkumai.   

 

4 uždavinys. Atlikus literatūros analizę bei vertinant Lietuvos ekonominę aplinką įsitikinta, kad 

institucinio kainų reguliavimo per konkurencinių rinkos svertų suaktyvinimą mechanizmas, anot 

šio tyrimo autorių, turi remtis kainų pozicionavimo-benčmarkingo (angl. benchmarking) metodo 

taikymu. Benčmarkingo idėja glūdi kainos nustatyme, orientuojantis į geriausiai savo veiklą 

vykdančias įmones. Kaip išsiaiškinta literatūros analizės fazėje, monopolijos atveju esminės 

problemos kyla dėl visuomenei ribotos informacijos, kas kliudo įvertinti efektyvias monopolijų 

veiklos sąnaudas ir kainas (savininko-vadybininko problema- angl.principal–agent problem). 

Kainų pozicionavimo atveju kainos būtų nustatomos ne atsižvelgiant į faktinius įmonių kaštus 

(kuriais galima manipuliuoti), bet remiantis analogiškų pavyzdinių  įmonių pasiekimais. Šio 

tyrimo autoriai mano, kad orientyras turėtų būti ne geriausios Lietuvos įmonės (nes egzistuoja 

tam tikrų neoficialių monopolinių susitarimų galimybė ar tiesiog blogos praktikos dominavimas 

Lietuvoje), o kainos turi būti nustatomos atsižvelgiant į didesnę patirtį turinčių užsienio šalių 

analogiškų monopolinių įmonių kainas. Šios kainos yra rezultatas bendros tų šalių monopolinių 

įmonių ir visuomenės institucijų sąveikos rezultatas. Tokiu būdu „konkurencinių jėgų 

suaktyvinimo mechanizmas“ – tai realistinių siektinų kainų nustatymas monopolinėms įmonėms 

jų „konkurentų“ kainų lygmenyje, nors tiesioginės konkurencijos dėl geografinio atstumo vietos 

ir užsienio monopolinės kompanijos ir nepatiria. Lietuvos natūralių monopolijų kainų lyginimo 

su užsienio šalių analogiško sektoriaus kainomis metodas šiame tyrime buvo įvardintas kaip 

tarptautinio kainų pozicionavimo metodas (TKPM). Šiuo būdu nustačius kainas vietos 

monopolinių paslaugų teikėjams monopolistai turi realias galimybes veikti pelningai perimant 

geriausių užsienio šalių kompanijų patirtį, tuo pat metu valstybės priežiūros institucijoms 

sumažėja poreikis griežtai kontroliuoti monopolinių sistemų veiklą- jos pačios suinteresuotos 
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veikti taip, kad jų paslaugų savikaina būtų kuo mažesnė, o pelnas didesnis.  

 

5 uždavinys. Siekiant pasiūlyti kainos nustatymo metodiką esant ribotiems laiko ir žmogiškiems 

ištekliams reikėjo apsispręst dėl sektoriaus, kurio pagrindu bus rengiama metodika ir atliekamas 

vertinimas. Tam tikslui peržiūrėta Lietuvos įstatyminė bazė susijusi su monopolinių veiklų 

reguliavimu: analizuoti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtos šilumos 

ūkio, elektros gamybos ir tiekimo, vandens gamybos ir tiekimo kainų metodikos, reguliavimo 

taisyklės, lyginamosios analizės aprašai. Monopolinių sektorių veiklos susijimas su strateginiais, 

sunkiai prognozuojamais politiniais sprendimais, technologinis sudėtingumas lėmė, jog 

tolimesniems tyrimams pasirinktas geriamo vandens gamybos ir tiekimo sektorius. Išeinant iš to 

buvo parengtas kainų nustatymo metodas skirtas būtent namų ūkių - geriamo vandens vartotojų 

atvejui, tačiau pats kainos nustatymo principas gali būti taikomas ir kitoms natūralioms 

monopolijoms atitinkamai šį metodą adaptuojant, įvertinant jame kiekvienos veiklos technines 

charakteristikas. 

Kaip minėta, esmine problema reguliuojant monopolijų veiklą yra siekis užtikrinti tiek 

visuomenės (pigių paslaugų, kokybinio paslaugų tobulėjimo), tiek ir verslo (pelno gavimo) 

interesus, kuriems kliudo realizuotis paslaugų teikimo proceso menkas pažinimas (žiūrint iš 

valstybės kontrolės institucijų pusės), o taipogi valstybės institucijų siekis minimizuoti 

monopolinį pelną (tuo mažinamas verslo interesas stengtis tobulinti procesus).  

Atsižvelgiant į pastebėtą prieštaravimą, siekiant kryptingiau paveikti monopolijas siekti 

efektyvumo, mūsų projekte ir siūloma nustatyti ilgalaikį kainų mechanizmą- 30 metų (tai 

diskutuotinas sistemos reformavimo laikotarpis), kurio esmė- kainų nustatymas, orientuojantis į 

užsienio šalių lyderių duotoje srityje kainas, nustatant pastovų kainų konvergavimo 

intensyvumą. Tokiu būdu būtų užtikrintas stabilumas vandentvarkos įmonėse, o įgyta nauda 

anksčiau laiko vykdant projektinius tikslus- gerinant įmonių veiklos efektyvumą- būtų palikta 

natūralių monopolijų verslo akcininkams. Mūsų siūlomoje kainos nustatymo metodikoje, 

orientyru, link kurio turi judėti kainos imamos vienos iš geriausių vartotojų aprūpinimo 

vandeniu šalių. Taigi, tolimesniuose tyrimuose pagrinde remiamės Danijos ir Nyderlandų 

vandens tiekimo įmonių suvidurkintais rodikliais. Šios šalys pasirinktos todėl, kad jos yra vienos 

iš aktyviausių ES lyginamosios (benčmarkingo) analizės diegėjų praktikoje. Tyrime naudoti šie 

pagrindiniai informacijos šaltiniai: Water in figures/ DANVA benchmarking 2011- process 

benchmarking and statistics; Dutch drinking water statistics- the water cycle from source to tap 

2008, 2012- Vewin; EUREAU Statistics Overview on Water & Wastewater in Europe – 2008, 

Lietuvos statistikos departamentas, 2012. Vertinant infrastruktūros disponavimo nulemtus kaštus 

naudotasi contructioncost.eu kaupiamais duomenimis apie statybos kaštus įvairiose šalyse.  

Siūlomos metodikos esmė- tolimesnis tiekiamo geriamo vandens kainų Lietuvos namų ūkiams 

nustatymas atsižvelgiant į išlaidų vandeniui pirkti lyginamąją dalį vidutinėse pajamose 

(remiantis perkamosios galios paritetu), bei tas kainas koreguojant atsižvelgiant į šalių 

geografinius, demografinius, klimatinius skirtumus, galinčius turėti įtakos kainai. Tyrimo 

autorių siūloma Lietuvos geriamojo vandens sektoriaus (GVS) teikiamų vandens tiekimo 

paslaugų santykinius įkainius įvertinti  remiantis formule (1):  

 (1) 

 

Čia, a – santykinė amortizacinių kaštų dalis vandens kainoje; D – gyventojų tankis GVS 

aptarnaujamame tinkle (gyv.sk./1km tinklo); Txt – mokesčių lygiai, % (geriausiose šalyse B ir 

Lietuvoje Lt atitinkamai); C – statybų kaštai, Eurais/m
2
 (lyginamosiose geriausiose šalyse B ir 

Vokietijoje G atitinkamai, pagal www.contructioncost.eu); Vokietija buvo panaudota kaip 

Lietuvos klimatines sąlygas labiau atspindinti valstybė ir ji mums galėtų pasitarnauti vertinant 

Lietuvos vykdomų infrastruktūros statybos (pastoviųjų kapitalo kaštų) kainų lygį; s- vidutinės 
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šalies gyventojo pajamos; E- vidutinės šalies gyventojo išlaidos geriamam vandeniui apmokėti.  

Ši (1) formulė leidžia įvertinti geriausių „orientacinių“ šalių santykinį išlaidų dydį, kuris būtų 

fiksuojamas, jei užsienio šalių geriamo vandens tiekėjai veiktų Lietuvos sąlygomis.  

1 formulės pagalba išskaičiuotas santykinis išlaidų vandeniui įsigyti koeficientas leidžia 

įvertinti Lietuvos GVS teikiamų paslaugų kainų (p
m

) „pervertinimo lygį“, lyginant su 

orientacinėmis šalimis (čia Danija ir Nyderlandai). Šis santykis išskaičiuojamas 2 formulės 

pagalba: 

 (2) 

Čia eLt- Lietuvos santykinis Lietuvos  išlaidų vandeniui lygis; eB
m

- orientacinių šalių išlaidų 

vandeniui kainų lygis (jei jos veiktų Lietuvos sąlygomis); P- vandens kainos; Q- vidutinis 

gyventojo suvartojamo vandens kiekis, m3; s- vidutinės gyventojo pajamos.  

Sutinkamai su 2 formule, jei vertinant santykines išlaidas GVS paslaugoms pirkti būtų p
m

 

gautas 1 ar mažesnis už vienetą (p
m

<1), tai demonstruotų tokį pat ar geresnį Lietuvos GVS 

paslaugų kainų lygį ekonominio efektyvumo prasme. Šiais dviem atvejais čia siūlomas 

tarptautinio kainų pozicionavimo metodas (TKPM) Lietuvos GVS efektyvių kainų nustatymui 

netiktų ir tektų ieškoti kitų kainų reguliavimo metodų, vedančių prie efektyvesnės veiklos arba 

tektų konstatuoti, jog Lietuvos GVS yra tobulai organizuotas ir efektyvus. Tik esant p
m

>1 

užfiksuotume faktą, jog Lietuva turi potencialą gerinti GVS efektyvumą, o kainos mažinimo 

potencialo dydis būtų apskaičiuojamas kaip (p
m

-1)*100 procentiniai punktai.  

Tokiu būdu įvertinus pradinį atotrūkį tarp geriausių šalių ir Lietuvos kainų (p0
m

-1)*100 būtų 

galima numatyti ilgalaikį dinaminį kainų mechanizmą, kuriame būtų įvertinti numatomų 

reformų mastai, jų kitimo intensyvumas. Lietuvoje nustatomos kainos sutinkamai su siūlomu 

TKP metodu nuo pradinio kainų lygio turėtų būti nustatomi remiantis formule (3): 

 (3) 

Čia T- numatomas autorių siūlomo kainų mechanizmo vykdymo periodas, metais (čia tyrimo 

autoriai siūlo 30 metų šio kainų mechanizmo palaikymo periodą).  

Toliau atlikto tyrimo siekis- nustatyti Lietuvos geriamo vandens paslaugų kainų lygį orientacinių 

šalių (Danija, Nyderlandai) atžvilgiu, kas leistų ateityje nustatyti Lietuvos GVS paslaugų kainas, 

atsižvelgiant į sektoriaus nekontroliuojamų ekonominės-socialinės aplinkos veiksnių 

pasikeitimą.  

 

6 uždavinys. Kuriant metodiką, teko įsitikinti, kad Lietuvos geriamo vandens kainų nustatymo 

dokumentacijoje numatomas efektyvumo skatinimas per ankstesnių metų įmonių lyginamųjų 

rodiklių gerinimą. Tokiu būdu metodikoje praktiškai mėginama įgyvendinti kainų 

pozicionavimo (benchmarking‘o) idėja. Tačiau, mūsų vertinimu, lyginamosios analizės 

(benčmarkingo) metodikoje tobulinimas praktiškai remiasi Lietuvoje susiklosčiusia situacija, 

„vidutinės įmonės“ praktika, kai tuo tarpu gal būt net geriausia Lietuvos įmonė negali būti 

laikoma pavyzdine, vertinant ekonominio efektyvumo prasme. Kita vertus, pačioje metodikoje 

taip vadinami „efektyvumo rodikliai“ siejami su „normatyviniais“ rodikliais, kurių pagrįstumas 

remiasi iki šiol susiklosčiusia veikos vykdymo praktika. Tarp pačių „normatyvinių“ rodiklių 

daug technologinio pobūdžio rodiklių, kurių valdymo galimybės ribotos. Manytume, kad 

visumoje turima metodika pernelyg sudėtinga- apima net 30 rodiklių, tačiau tuo pat metu jie 

mažai tiesiogiai susieti su esminiu efektyvumo siekimu- kaštų mažinimu, aptarnavimo kokybės 

gerinimu, tai kas keliama tikslu Kainų nustatymo metodikoje. Pvz., įmonėms keliami tikslai 

Vandens tiekimo įmonėse sumažinti dirbančiųjų skaičių, tuo mažinant darbo kaštus, o tuo pačiu 

ir paslaugų tiekimo savikainą; tačiau tarp siektinų proceso gerinimo rodiklių yra ir siekis 
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perduoti daugiau veiklų išorinėms organizacijoms (angl. outsourcing), tuo pereinant prie 

didesnės pagrindinės veiklos specializacijos, tačiau pats šalutinių veiklų iškėlimas nereiškia 

didesnio ekonominio efektyvumo. Taigi visumoje tai neleidžia teigti, jog Visuomenės interesai- 

gauti pigias ir kokybiškas paslaugas- yra tenkinami ir todėl esama kainodaros metodika turi būti 

tobulinama ir tobulinimas turi būti siejamas su ekonominio efektyvumo paieška, gretinant su 

efektyviausiomis, bent europiniu mastu, sistemomis.  

Remiantis 5 užduoty aprašyta metodika buvo atliktas tyrimas, kurio sutrumpinti rezultatai 

pristatomi toliau šioje ataskaitoje (su išsamesniu TKPM aprašymu ir tyrimo rezultatais galima 

susipažinti Dapkus, Mindaugas; Maksvytienė, Inga. Monopolinės kainos reguliavimas 

tarptautinio kainos pozicionavimo metodu : Lietuvos atvejis, 2014).  

Atliktų tyrimų eigoje nustatyta, kad metinės išlaidos geriamam vandeniui pirkti Danijoje sudaro 

0,63, Nyderlanduose 0,4%, o Lietuvoj 0,70% nuo vidutinio metinio darbuotojų atlyginimo, už 

bazę imant Lietuvos suvartojamo 37m
3
 vandens lygio (102 l/žmogui/dieną- Šaltinis EUREAU 

Statistics Overview on Water & Wastewater in Europe – 2008). Jei remsimės vidutiniu Danijos 

ir Nyderlandų rodikliu (0,51%), tai galima sakyti, jog vien tik perkamąja galia geriamo vandens 

kainos Lietuvoj 1,37 karto didesnės nei minėtose šalyse (arba Lietuvos kainų lygis didesnis 

37%).  

Demografine prasme susiformavusios kainos gali būti įtakojamos ir nusistovėjusių gamybos 

kaštų, kuriuos gali nulemti gyventojų tankis; kuo tankiau apgyvendinta teritorija, tuo reikia 

mažesnio geriamo vandens tiekimo tinklo, tuo mažesnės sąnaudos ir tuo pačiu mažesnės kainos 

turėtų būti. Remiantis disponuojama informacija nustatyta, kad Danijoje 1km vandens tinklo 

aptarnauja vidutiniškai 113žmonių, Nyderlanduose 141 žmogus (vidurkis abiejų šalių 124), o 

Lietuvoje 2005 metų tinklo duomenimis (10945km)- 195žmonės. Vadinasi, esant 1,36 karto 

didesniam aptarnaujamam žmonių kiekiui jiems tenkanti kaštų dalis turėtų sumažėti, o tuo pačiu 

tai galėtų mažinti galutinio produkto kainas. Jie perskaičiuoti ankstesnes orientacines vidutines 

Danijos ir Nyderlandų kainas proporcingai sumažinant potencialios ekonomijos atžvilgiu 

(laikant, kad jose tinklas aptarnautų tokį pat gyventojų skaičių kaip Lietuvoj), tai kainos galėtų 

sumažėti apie 14% (kai a=0,38 Lietuvos duomenimis). Todėl perkamąja galia ir demografinio 

faktoriaus įvertintas orientacinis išlaidų vandeniui rodiklis turėtų tapti 0,51*(1-0,14)=0,44% 

mažesnis nei Lietuvoje (0,7%) arba kainos Lietuvoje p
m

=0,70/0,44=1,59karto didesnės nei 

lyginamosiose šalyse.  

Klimatinis faktorius kainose turi būti įvertintas, nes, pvz., šaltesnės žiemos gali lemti gilesnių ir 

tuo pačiu brangesnių infrastruktūros, materialinių investicijų sąnaudas. Tenka pastebėti, kad tiek 

Danijos, tiek Nyderlandų vidutinė metinė žiemos mėnesio temperatūra yra teigiama, Lietuvos 

neigiama. Artimiausia klimato prasme ir statybų srityje efektyvesne šalimi laikysime Vokietiją ir 

todėl jos technologijų pagrindu vykdytus statybos kaštus laikysime orientyru, leisiančiu nustatyti 

Lietuvos infrastruktūros kainas koreguojant orientacinių šalių GVS paslaugų kainas. Nustatyta, 

kad pramoniniai objektai Vokietijoje, lyginant su pastaraisiais Nyderlanduose ir Danijoje 

kainuoja vidutiniškai 1,45 karto brangiau. Taigi, laikysime, jog Lietuvos vandens tiekimo 

infrastruktūra, lygiuojantis į vokiečių infrastruktūros vertę galėtų būti 45% didesnė nei 

Nyderlandų bei Danų, o tuo pačiu orientacinis vandens išlaidų lygis turėtų didėt didėjant 

amortizaciniams atskaitymams. Jei analogiškus kaštus patirtų ir Danijos bei Nyderlandų vandens 

tiekėjai, tai jų gamyba brangtų proporcingai amortizacinių atskaitymų daliai vandens gamybos 

kaštuose (a=0,38 Lietuvos duomenimis): visumoje išlaidos vandeniui pabrangtų 

0,38*45%=17%. Vadinasi, ankstesnis pažangių šalių pagrindu suformuotas orientacinis 

pažangių šalių išlaidų vandeniui pirkti rodiklis tampa 0,44*(1+0,17)=0,51%, lyginant su 0,7% 

paprastu nekoreguotu Lietuvos faktiniu išlaidų vandeniui rodikliu. Kitaip tariant po šios 

korekcijos laikytina, kad geriamo vandens kainos Lietuvoje yra 1,37karto didesnės nei 

orientacinės (arba 37% didesnės).  

Kainos koregavimo šaltiniu turi tapti ir mokesčių skirtumai tarp valstybių. Nustatyta, kad 
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vidutiniai Danijos mokesčiai (PVM, ir kt.) vandens kainoje sudaro 30,8% nuo kainos; 

Nyderlandų atveju mokesčių dalis 2010 metais sudarė 23,9%. Taikant paprastą vidurkį gauname, 

jog vidutiniškai mokesčiai šalyse siekia 27,35%. Lietuvos vandens kainoje PVM sudaro 21%, o 

kiti mokesčiai 3,1%. Sutinkamai su Lietuvos įstatymais, vandens tiekimo įmonėms nustatytas 

5% normatyvinis pelnas, ko neturi Danai ir Nyderlandai. Šį normatyvinį pelną galime laikyti 

faktoriumi, kuris dirbtinai didina Lietuvos vandens kainas, ir jis turi būti traktuojamas kaip 

mokestis, didinantis teikiamų paslaugų kainas. Vadinasi, visumoje Lietuvoj mokesčių dalis 

vandens kainoje siekia 29,1%. Taigi, jei koreguoti orientacines Danijos-Nyderlandų kainas 

sutinkamai su Lietuvoje nusistovėjusiais mokesčiais, tai vidutiniškai jos turi padidėti 29,1-

27,35=1,85% procento arba Lietuvos vandens išlaidos turi būti koreguojamos mažėjimo 

kryptimi. Taigi orientacinis pažangių šalių vandens išlaidų santykinis rodiklis tampa 

0,51*(1+0,0185)=0,52% lyginant su Lietuvos 0,7%: galiausiai matome, kad Lietuvos vandens 

išlaidų lyginamoji dalis (o tuo pačiu ir vandens kainos tarifas) yra 0,7/0,52=1,34karto arba 34% 

didesnis, arba 34% neefektyvenis. 

Apibendrinant, tyrimų eigoje nustatyta, kad Lietuvos GVS teikiamų paslaugų kainų lygis yra 

apie 34 procentų didesnis nei tirtų orientacinėmis laikytinų Europos šalių GVS vidutinių įmonių 

kainų lygis.  

 

7 uždavinys. 6 uždavinyje nustatytas Lietuvos kainų lygio perviršis lyginant su pažangiomis 

šalimis sudaro 34%, kas visumoje reiškia, jog Lietuvos GVS kainos gali būti mažinamos be 

neigiamų pasekmių Lietuvos GVS operatorių ekonominei gerovei, tuo pat metu vartotojams 

garantuojant paslaugų kokybę atitinkančią ES šalių standartus.  

Čia pristatyto TKPM bazėje galime teigti, jog jei kiti faktoriai apart vidutinių pajamų nekis 

(vidutinė metinė temperatūra, gyventojų tankis- const.), projekto įgyvendinimo pradžios vandens 

tarifai turi būti keliami 34/30=1,13 procento mažesniu tempu nei augs vidutiniai atlyginimai (su 

sąlyga, jog bus priimtas sprendimas reformą vykdyt 30 metų ir konstatuotas atotrūkis turi būti 

likviduotas per numatytą laikotarpį). Bazinių kapitalo kaštų kitimas turi būti koreguojamas 

atsižvelgiant ne į Lietuvos statybos kaštų kitimus, bet į užsienio orientacinių šalių statybų kaštų 

pasikeitimus ir bendrą kaštų lygį. Taip būtų išvengta galimo piktnaudžiavimo per sutartinius 

konkursus infrastruktūros projektams vykdyti bei būtų paskatintas efektyvesnis statybų 

bendrovių darbas.  

Šiame projekte atliktas tyrimas įvertino tik pagrindinius veiksnius, galinčius turėti didžiausios 

įtakos GVS natūralių monopolijų kainų skirtumams tarp atskirų šalių. Manytina, kad pateiktas 

metodas leidžia užtikrinti pakankamą tikslumą nustatant natūralių monopolijų paslaugų kainas 

ilguoju laikotarpiu: kaip orientyras Lietuvos GVS paslaugų kainoms buvo pasirinktas kelių šalių 

rodiklių vidurkis, kuris užtikrina tam tikrą manevro laisvę GVS operatoriams Lietuvoje (tai nėra 

absoliučiai efektyviausios kainos). Tyrimo autoriai laiko, kad ilgalaikiu laikotarpiu pasiūlytas 

metodas leidžia paskatinti intensyvų didžiausių monopolijų neefektyvumo šaltinių pašalinimą, o 

reformų laikotarpio pabaigai turėtų būti teikiami svarstymui kiti metodai, leidžiantys skatinti 

efektyvesnę monopolijų veiklą.  

Prieinamų viešų statistinių duomenų pagrindu buvo nustatytos svarbiausios sritys, kuriose 

galimas gauti didžiausias ekonominis efektas, panaudotas Lietuvos GVS kainų lygio mažinimui: 

A) Darbo užmokesčio fondo potencialas: 2005 metų Lietuvos geriamo vandens tiekimo tinklo 

duomenimis vienas darbuotojui vidutiniškai teko 2km tinklo; Danijoje ir Nyderlanduose 2010 

metų duomenimis atitinkamai 14 ir 22km (vidutiniškai 18km). Kitaip tariant aptarnaujama 

infrastruktūra su 9 kartus mažesniu darbuotojų skaičiumi. Kita vertus, nustatyta, kad Nyderlandų 

E sektoriaus (apima vandens, elektros ir dujų tiekimą) vidutiniai metiniai atlyginimai yra 

1,16karto didesni nei BVP vienam gyventojui; Lietuvos atveju per paskutinius 5 metus E36 

(vandens gamyba, paskirstymas) sektoriaus vidutinis atlyginimas BVP atžvilgiu sudarė 0,74. 

Kitaip tariant Lietuvos vandens tiekimo sektoriaus vidutinis atlyginimas atsilieka nuo 
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Nyderlandų vidutinio darbuotojų atlyginimo 1,57 karto. Įvertinant perteklinį Lietuvos 

darbuotojų skaičių, visumoj darbo užmokesčio fondas yra didesnis nei Nyderlandų 5,77karto.  

B) Tarp didesnio masto efektyvumo gerinimo sričių gali būti ir investavimo, infrastruktūros 

objektų statybos mažinimo kaina (buvo nustatytas 37% Lietuvos kapitalo (vidutinio 

vandentiekio tinklo km) kaštų pervertinimas lyginant su Vokietijos infrastruktūros kaštais), 

lemiantis 0,38*37%=14% didesnį vandens tiekimo kaštų lygį, o tuo pačiu ir aukštesnes paslaugų 

kainas.  

C) Lyginant su Nyderlandų 7,64% vandens nuostolius su pastaraisiais Lietuvos (20%), matomas 

dar 12,36% naudos gavimo potencialas iš efektyvumo gerinimo.  

8 uždavinys. Siūlomas TKPM ir tyrimo eigoje nustatytos efektyvumo gerinimo sritys tarnauja 

baze siūlomoms rekomendacijoms siekiant įgyvendinti monopolijų efektyvumą skatinančią 

kainų reguliavimo politiką. Akcentuotina keletas esmingiausių rekomendacijų: 

 Rekomenduojamas 30metų siūlomo kainos mechanizmo periodas turi užtikrinti verslo 

atstovams jų veiklos prognozuojamumą, kas leis geriau planuoti natūralių monopolijų 

reformavimo procesus; 

 Numatant pasiūlytą kainų nustatymo mechanizmą vis tik būtina sukurti tam tikrus 

apsauginius svertus, kurie saugotų natūralių monopolijų įmones nuo perdėto, neplaningo 

vidaus procesų pertvarkymo siekiant minimizuoti kaštus ir maksimizuoti pelną 

trumpuoju laikotarpiu. Pastarųjų nebuvimas gali lemti, jog, pvz., pernelyg intensyvus, 

neparengtas darbuotojų skaičiaus mažinimas, sutrikdys normalų natūralių paslaugų 

teikimą ar net sąlygos įmonės ilgalaikį gamybinių procesų sutrikdymą.  

 Manytina, kad užfiksuotas virš 30% pelno gavimo potencialas per artimiausius 30metų 

pasitarnauja didele paskata imtis rimtų ekonominių pertvarkymų, tačiau, valstybė, 

savivaldybės turėtų numatyti konkretesnes skatinamąsias/drausminamąsias priemones 

vadybiniame lygmenyje, idant efektyvumo didinimo priemonės būtų kryptingai 

įgyvendinamos. 

 

4 Uždavinys: Ištirti kreditų rinkos šoko poveikį, infliacijos valdymo ir valstybės finansų 

tvarkymo gerinimo būdus.  
 

4.1. Etapas. Ištirti ir susisteminti Lietuvos valstybės skolos tvarumo prielaidas veiksmingai 

tvarkyti valstybės finansus. (temos vadovas: Prof. dr. Vytautas Snieška (Kauno technologijos 

universitetas)) 

 

Temos tikslas – numatyti globalios ekonomikos iššūkių daromą įtaką Lietuvos valstybės skolos 

tvarumui bei parengti rekomendacijas dėl valstybės finansų tvarkymo. 

Temos uždaviniai: 

1) parengti  valstybės skolos tvarumo vertinimo tyrimų metodologiją; 

2) atskleisti mažos atviros ekonomikos skolinimosi ypatumus; 

3) nustatyti tvaraus valstybės skolos portfelio formavimo prielaidas stochastinės 

prigimties ekonomikos sąlygomis; 

4) identifikuoti pagrindines tvaraus valstybės skolos valdymo stochastinės ekonomikos 

sąlygomis prielaidas bei priemones, padedančias suformuoti tvarų Lietuvos valstybės skolos 

portfelį; 

5) pateikti valstybės finansų tvarkymo tobulinimo rekomendacijas. 

 

ATLIKTI TYRIMAI 

1) Atlikta Lietuvos, kaip mažos atviros ekonomikos šalies, skolinimosi globalioje rinkoje 

ypatumų analizė bei tvarios valstybės skolos koncepcijos analizė. 
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2) Atlikta valstybės skolos tvarumo vertinimo metodų analizė. 

3) Atlikta globalios ekonomikos pokyčių įtakos mažos atviros valstybės skolos tvarumui ir 

tvaraus valstybės skolos portfelio formavimo prielaidų stochastinės prigimties ekonomikos 

sąlygomis analizė. 

4) Atlikta valstybės finansų tvarkymo, atsižvelgiant į globalios ekonomikos pokyčius, įtakos 

valstybės skolos tvarumui analizė. 

5) Atlikta pagrindinių tvaraus valstybės skolos valdymo stochastinės ekonomikos sąlygomis 

prielaidų bei priemonių, padedančių suformuoti tvarų Lietuvos valstybės skolos portfelį, 

analizė. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, apibendrintos atitinkamos pagrindinės tvaraus 

valstybės skolos valdymo stochastinės ekonomikos sąlygomis prielaidos bei priemonės. 

Atliktas empirinis Lietuvos valstybės skolos tvarumo vertinimo tyrimas bei globalios 

ekonomikos įtakos Lietuvos valstybės skolos tvarumui tyrimas. 

6) Parengtos Lietuvos finansų tvarkymo tobulinimo rekomendacijos. Atliktų tyrimų 

rezultatų pagrindu suformuluotos tvaraus Lietuvos valstybės skolos valdymo prielaidos bei 

parengtos rekomendacijos dėl Lietuvos valstybės finansų tvarkymo. Atlikta rezultatų 

taikomumo analizė bei perspektyvų vertinimas. 

7) Parengta teorinė tvaraus valstybės skolos portfelio formavimo prielaidų stochastinės 

prigimties ekonomikos sąlygomis bei pagrindinių tvaraus valstybės skolos valdymo 

stochastinės ekonomikos sąlygomis prielaidų bei priemonių, padedančių suformuoti tvarų 

Lietuvos valstybės skolos portfelį, studija. 

Atlikti tyrimai bei apibendrinti jų rezultatai: 

Tvaraus mažos atviros ekonomikos valstybės skolinimosi koncepcijai atskleisti naudoti 

mokslinės literatūros ir normatyvinių dokumentų sisteminimo ir lyginamosios analizės, 

modeliavimo metodai, loginė analizė, antrinių duomenų lyginamoji ir kokybinė analizė, 

apibendrinimas. Empiriniame tvaraus mažos atviros ekonomikos valstybės skolinimosi tyrime 

naudoti grafinės, lyginamosios pirminių ir antrinių kiekybinių duomenų analizės, kokybinės 

empirinių duomenų analizės, atvejo analizės, koreliacinių ryšių nustatymo, dinaminio 

stochastinio simuliacinio modeliavimo, nekintančio scenarijaus, loginės analizės metodai.  

Remiantis mokslinės literatūros analize, su valstybės skolinimosi mastu, skolos valdymu 

bei skolinimosi rizikos valdymu susijusius klausimus nagrinėja Knedlik ir Von Schweinitz 

(2012), Gatzert ir Martin (2012), Melecky (2012), Agliardi, et al. (2012), Duan ir Van Laere 

(2012), Baldacci, et al. (2011), Korinek (2011), Bordo, et al. (2010), Fuentes ir Saravia (2010), 

Vlasenko ir Kozlov (2009), Genberg ir Sulstarova (2008), Karazijienė (2008), Tomz ir Wright 

(2007), Drudi ir Giordano (2000). Valstybės skolinimosi įtaką šalies ekonomikai nagrinėja 

Moinescu (2013), Faraglia, et al. (2013), Legrenzi ir Milas (2012), von Wijnbergen ir France 

(2012), Taylor, et al. (2012), Eggertsson ir Krugman (2012), Molănescu ir Aceleanu (2011), 

Aspromourgous, et al. (2010), Liliko, et al. (2009), Neck ir Sturm (2009), Cebula (2002), 

Burnside (2004), Douglas, et al. (1998). Galimus valstybės skolos tvarumo vertinimo metodus 

nagrinėja Faraglia, et al. (2013), Campa (2012), Barkbu, et al. (2012), Teica (2012), Chen 

(2011), Byrne, et al. (2011), Sacuragawa ir Hosono (2010), Goldstein (2010), Hajdenberg ir 

Romeu (2010), Vlasenko ir Kozlov (2009), Frank ir Ley (2009), Neck ir Sturm (2009), Sopek 

(2009), Yusof et al. (2008), Genberg ir Sulstarova (2008), Kudrin (2007), Alberola ir Montero 

(2006), Andrys, et al. (2006), Taeho (2004), Telatar, et al. (2004), Burnside (2005), Rotemberg 

(2003), Uctum ir Wickens (2000). 

Mokslinėje literatūroje nėra vieningos nuomonės, kokie yra valstybės skolos tvarumo 

kriterijai ir kokios valstybės skolos tvarumo prielaidos. Skirtingų autorių pateikiamos skirtingos 

tiek tvarios valstybės skolos, tiek valstybės skolos tvarumo prielaidų koncepcijos. 

Valstybės skolinimosi politika priklauso nuo specifinių šalies ekonomikos ypatumų. 

Todėl, pavyzdžiui, didelės atviros ekonomikos valstybės skolinimosi strategija skiriasi nuo 

mažos atviros ekonomikos valstybės skolinimosi strategijos (Jeanne & Ranciere, 2011; Pisani, 
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2011; Cuadra & Sapriza, 2008; Fisher, 2008). Vertinant mažos atviros ekonomikos valstybės 

skolos tvarumą tiek ekonomikos recesijos, tiek ekonominio atsigavimo metu, prioritetas turėtų 

būti teikiamas ekonomikos neapibrėžtumą įvertinantiems metodams. Tvaraus valstybės skolos 

portfelio formavimo strategijos kūrimas atsižvelgiant į specifinius atskirų valstybių ekonomikos 

bruožus nėra plačiai nagrinėjamas.  

Šalių ekonomikos bei vidaus rinkos ribotumas dažniausiai lemia jų atvirumą. Atviros 

ekonomikos šalys, prisitaikydamos prie tarptautinės rinkos poreikių, ne tik vykdo prekybą 

pasaulinėje rinkoje konkurencingomis prekėmis bei paslaugomis, bet ir dalyvauja tarptautinėje 

finansų rinkoje skolindamos arba skolindamosi finansinius išteklius. Mažų ir didelių ekonomikų 

šalių skirtumai dažnai parodomi remiantis šalių ekonomikos, socialinės politikos ir politinio 

valdymo bruožais. Maža atvira ekonomika dažniausiai suprantama kaip atvira ekonomika, kuri 

yra per maža, kad darytų įtaką pasaulio realiajai palūkanų normai. Taip pat, maža atvira 

ekonomika negali paveikti pasaulinėje rinkoje nusistovėjusio kainų lygio. 

Plačiąja prasme galima teigti, kad valstybės skolos tvarumas yra susijęs su valstybės 

gebėjimu ateityje prisiimti savo skolos finansinę naštą. Tvaraus skolos lygio viršutinė riba nėra 

apibrėžta. Tvarumo ribos yra skirtingos įvairiose šalyse ir įvairiu metu. Ekonominėje 

literatūroje nurodoma, kad gebėjimas valdyti dideles skolas dažnai priklauso inter alia nuo 

finansų rinkų išsivystymo lygio, tikėtinos rizikos, pasitikėjimo valstybės gebėjimu įgyvendinti 

struktūrines reformas ir konsoliduoti deficitą, pasaulio nenoro rizikuoti laipsnio ir vyriausybės 

vertybiniams popieriams alternatyvių investicijų. Tačiau šalys, kurių valstybės skolos santykis 

yra didelis (taip pat didelis išorės disbalansas ar neapibrėžtieji įsipareigojimai) yra ypač jautrios 

tokiems neramumams rinkoje kaip palūkanų normų ir jų skirtumų pokyčiai. 

Taigi požymis, signalizuojantis, kad valstybės skolinimosi politika gal būt nėra tvari, jei 

laikui bėgant dėl jos pernelyg didėja valstybės skola – dabar, arba artimiausioje ateityje – ir 

nuolat auga skolos aptarnavimo kaštai. Teigti, kad valstybės skolinimosi politika nėra tvari, 

galima, jei einant laikui skola auga nekontroliuojamai ir valstybė tampa nepajėgia vykdyti savo 

skolinius įsipareigojimus. 

Apibendrinus atliktą analizę, nustatyta, kad valstybės skolos tvarumas turi būti 

suprantamas kaip toks valstybės skolos kitimas dėl valstybės skolos valdymo, kuris užtikrina, 

kad būtų tenkinami valstybės skolinimosi poreikiai ir kuriam esant valstybė išlaiko arba 

pagerina kreditingumą bei sugebėjimą vykdyti prisiimtus skolinius įsipareigojimus ilguoju 

laikotarpiu. Vertinant valstybės skolos tvarumą svarbu įvertinti jos sugebėjimą vykdyti 

prisiimtus skolinius įsipareigojimus sutartomis sąlygomis ir sugebėjimą grąžinti skolas ateityje. 

Atlikus mokslinės literatūros analizę, nustatyta, kad dažnai įvairūs valstybės skolinimosi 

aspektai nagrinėjami sąlyginai stabilios ekonominės aplinkos arba numatomų ekonomikos 

pokyčių sąlygomis. Valstybės skolos tvarumas dažnai vertinamas atsižvelgiant į pasirinktų 

statistinių rodiklių retrospektyvinę dinamiką (Goldstein, 2010; Izák, 2009; Presbitero & Arnone, 

2006). Kai kurie autoriai valstybės valdžios sugebėjimą grąžinti skolas sieja su skolos struktūros 

ypatumais (Melecky, 2012; Consiglio & Staino, 2012; Date et al., 2011; Milne, 2011; Choi et 

al., 2010). Tačiau pastaruoju metu vis dažniau pripažįstama, kad taikomuosiuose 

ekonominiuose ir finansų modeliuose, tiriant valdžios skolos tvarumą, rezultatų tikslumui didelę 

įtaką daro atsitiktinių dydžių naudojimas (Consiglio & Staino, 2012; Date et al., 2011; 

Sacuragawa & Hosono, 2010; Hajdenberg & Romeu, 2010; Frank & Ley, 2009; Ferrarini, 2009; 

Budina & van Wijnbergen, 2009; Ferrarini, 2008; Tanner & Samake, 2008; Genberg & 

Sulstarova, 2008; Teresiene et al., 2008; Yusof et al., 2008) ir kompleksinis skolos rodiklių 

tyrimas (Knedlik & Von Schweinitz, 2012; Sopek, 2009). Šie metodai vis dažniau naudojami 

kaip efektyvi skolinių įsipareigojimų rizikos vertinimo bei prognozavimo priemonė. Tačiau tik 

pastarąjį dešimtmetį stochastinę ekonomikos prigimtį įvertinantys metodai pradėti plačiau 

taikyti valstybės skolos tvarumo tyrimui. Vis dėlto, šiuolaikinėje ekonomikoje formuojant 

mažos atviros ekonomikos valstybės skolos portfelį, ne visada atsižvelgiama į stochastinę 
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ekonomikos prigimtį. 

Taip pat, ištyrus įvairius ekonominius modelius, nustatyta, kad juose naudojamas 

kompleksinis tam tikrų priemonių taikymas sukuria sinergijos efektą (Ginevicius & Podvezko, 

2009; Diskiene et al., 2008).  

Dažniausiai valstybės skolos tvarumas siejamas su skolininko mokumu skolos grąžinimo 

metu, todėl vertinamas valstybės mokumas. Atlikus analizę pastebėta, kad vertinant valstybės 

skolos tvarumą, dažnai pateikiami modeliai, kurių esmė – valstybės sugebėjimas išlaikyti 

mokumu pasižymintį biudžetą ilguoju laikotarpiu, taip pat svarbus biudžeto subalansuotumo 

aspektas. Dažniausiai pasitaikęs mokumo principo esmės aiškinimas: esama būtino pirminio 

biudžeto vertė turi būti lygi diskontuotai būsimo pirminio deficito vertei. Analizuoti tyrimai, 

kuriuose analizuojama pirminio valstybės biudžeto balanso įtaka skolos aptarnavimo kaštams. 

Taip pat analizuoti (taip pat ir empiriškai patikrinti Lietuvos atveju) itin dažnai literatūroje 

pasitaikantys tyrimai, teigiantys, kad yra stiprus ryšys tarp valstybės skolos dydžio kitimo ir 

šalies BVP kitimo. Pastebėta, kad vis dar atliekant valstybės skolos tvarumo vertinimą, ne 

visada atsižvelgiama į ekonomikos kitimo nepastovumą. Pavyzdžiui, analizuodami valstybės 

sugebėjimą išlaikyti mokumu pasižymintį valstybės biudžetą, kai kurie autoriai tyrinėja 

grynosios skolos pastovumą, kiti autoriai analizuoja valstybės skolos, pirminio deficito, 

palūkanų už valstybės skolą tarpusavio ryšius ir pan., tačiau neatsižvelgiama į stochastinę 

ekonomikos prigimtį. 

Taip pat analizuotas metodas, kai, vertinant valstybės skolos tvarumą, siūloma įvertinti 

skolos portfelio struktūrą pagal skolinimosi rinkas (vidaus ir užsienio). Kitas analizuotas 

valstybės skolos tvarumo vertinimo aspektas – skolintų lėšų panaudojimo efektyvumas. 

Nustačius skolintų lėšų panaudojimo efektyvumą, daromos prielaidos dėl valstybės skolos 

valdymo efektyvumo. 

Atlikus tyrimą nustatyta, kad, atsižvelgiant į stochastinės ekonomikos prigimties svarbą 

mažų atviros ekonomikos šalių skolų tvarumui, vertinant valstybės skolos tvarumą, dažnai 

siūloma naudoti stochastinio optimizavimo metodą, Monte Carlo metodą, scenarijų metodą, 

VAR, @RISK modelius. Stochastinis optimizavimas nusako tikslo funkcijos su stochastinės 

prigimties kintamaisiais optimizavimą. Didėjant Monte Carlo metodu paremto simuliacinio 

modeliavimo poreikiui, simuliacinio modeliavimo programinių priemonių gamintojai į jas 

įtraukia stochastinio optimizavimo galimybę. Atliekant stochastinį simuliacinį modeliavimą, 

skaičiavimo rezultatai naudojami kaip įvesties kintamieji optimizavimo algoritmui. Šio metodo 

tikslas – nustatyti optimalią valstybės skolos portfelio struktūrą, kuri užtikrintų, kad skolos 

grąžinimo tikimybė būtų maksimali. Taip pat analizuoti tyrimai, paremti stochastiniu 

imitavimu, tokiu būdu nustatant skolos lygio projekcijas (Garcia, Rigabon, 2004; Hostland, 

Karam, 2005; Celasun et al., 2006; Taner, Samake, 2006). 

Kita tirta priemonė, kurios pagalba vertinamas valstybės skolos tvarumas – DSM+ (angl. 

Debt Sustainability Model Plus). Šios programos pagalba analizuojamas valstybės skolos 

mažinimo/didinimo poveikis šalies finansų sistemai, darant įvairias prielaidas (pavyzdžiui, 

keičiant palūkanų ir valiutos keitimo kursus). Naudojant šį modelį galima apskaičiuoti būsimos 

valstybės skolos esamas vertes diskontuojant. Šio modelio taikymas suteikia galimybę 

apskaičiuoti bei įvertinti galimybes pasiekti valstybės skolos tvarumą. Pagal šį metodą įvairios 

tarptautinės institucijos kasmet vertina mažas pajamas gaunančių valstybių (angl. Low income 

countries - LIC) skolinimąsi. 

Nemažai analizuotų mokslinėje literatūroje pateikiamų valstybės skolos tvarumo metodų 

įvertina su skolinimusi susijusių rizikų valdymą. Literatūros analizė parodė, kad dažnai 

susiduriama su rizikos vertinimo sunkumais, nes tam reikalingas sudėtingas palūkanų normų, 

valiutos kurso keitimo, pajamų, turto, įsipareigojimų ir kitų kintamųjų modeliavimas. Pasaulio 

bankas ir TVF sukūrė valstybės skolos portfelio ir kainos – rizikos suderinimo metodiką – 

MTDS (Vidutinio laikotarpio skolos valdymo sistema). Tai planas, kurį valstybė turi sudaryti 
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pagal pateiktus šablonus bei įgyvendinti vidutiniu laikotarpiu. Remiantis juo reikia sukurti tokią 

portfelio kompoziciją, kuriame yra įvertinta rizika bei skolinimosi kaina. MTDS daug dėmesio 

skiriama rizikos valdymui, būtent kainai už skolos aptarnavimą bei jos poveikį valstybės 

biudžetui. Ši valstybės skolos tvarumo vertinimo metodika daugiausiai remiasi kokybine 

analize. Valstybėms pateikiamos atitinkamos rekomendacijos dėl valstybės skolos tvarumo 

didinimo. 

Europos sąjungoje, siekiant kiekybiškai įvertinti valstybių narių viešųjų finansų tvarumo 

riziką, naudojama nusistovėjusi „tvarumo atotrūkio“ koncepcija. Šis rodiklis rodo, kiek reikėtų 

pakoreguoti mokesčius arba išlaidas dabar ir ilguoju laikotarpiu, norint užtikrinti, kad valdžios 

sektoriaus skola per projekcijos laikotarpį išliktų priimtino dydžio. Tačiau norint atlikti išsamų 

įvertinimą, reikia atsižvelgti į daugelį kitų rodiklių, tokių kaip dabartinė skola, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai, valstybei priklausančio turto dydis, mokesčių našta, numatomas vidutinės 

pensijos dydžio kitimas, privačių pensijų schemų veikimas bei tvarumo atotrūkio dydis kai 

nesiimama jokių veiksmų. Taip pat turi būti vertinamas galimas socialinės apsaugos stiprinimas 

kai kuriose šalyse. Taip pat taikomi nekintančios politikos scenarijai, naudojami moderniems 

ilgalaikio valstybės skolos tvarumo vertinimams. Šie scenarijai yra naudingi siekiant parodyti, 

kokio masto politiniai veiksmai reikalingi siekiant užtikrinti viešųjų finansų tvarumą ir kokios 

būtų pasekmės, jei nebūtų imtasi jokių veiksmų. Tokį metodą, jau naudotą rengiant 2006 m. 

tvarumo ataskaitą, patvirtino ES Ekonomikos ir finansų taryba, kuri padarė išvadą, kad tokia 

ataskaita turėtų būti ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo vertinimo pagal metines stabilumo ir 

konvergencijos programas pagrindas. 

Taip pat analizuoti metodai, kuriais siūloma valstybės skolos tvarumą vertinti atsižvelgiant 

į valstybės skolos struktūrą. Pavyzdžiui, M. Arnone ir A. F. Presbiterio (2006) analizavo 

valstybės skolos struktūros klausimus bei padarė išvadą, kad valstybės skolos struktūra yra 

lemiamas veiksnys, turintis įtakos valstybių mokumui bei rizikai. 

Literatūroje pateikiamus valstybės skolos tvarumo vertinimo metodus galima skirstyti į 

kokybinius ir kiekybinius. Išanalizavus literatūrą galima išskirti dažniausiai minimus metodus, 

kuriais remiasi vėlesni valstybės skolos tvarumo vertinimo metodai: diskriminantų analizė, 

santykinių koeficientų analizė, atsitiktinio kintamojo metodas, rinkose esančių palūkanų 

analizės metodas. Šie metodai skiriasi pasirinktais kintamaisiais, vertinimo aspektais, laiko 

veiksnio vertinimu ir kt. Juos jungia bendras bruožas: naudojamų kintamųjų skaičius viršija 

dvidešimt, kai kuriais atvejais trisdešimt kintamųjų. 

Išanalizavus literatūrą pastebėta, kad skolos tvarumui įvertinti dažniausiai pasitelkiami 

modeliai, leidžiantys atskirus veiksnius vertinti kompleksiškai, argumentuojant, kad 

kompleksinė valstybės skolos tvarumo veiksnių analizė geriau atspindi skolos tvarumą ar 

netvarumą. Dauguma šiuolaikinių valstybės skolos tvarumą vertinančių modelių atsižvelgia į 

nagrinėjamų rodiklių dinamiką. 

Išanalizavus literatūrą pastebėta, kad viena iš problemų analizuojant valstybės sektoriaus 

skolą – nepakankamas tiek kiekybinės, tiek kokybinės informacijos kiekis. Pavyzdžiui, S. A. 

Abbas (2007). U. Panizza ir F. Sturzenegger  (2006) analizavo 23 besivystančių valstybių 

skolos kitimą, tačiau tyrimams trukdė tai, kad nebuvo duomenų apie valstybės skolos dydį 

dvidešimto amžiaus devintame dešimtmetyje. S. A. Abbas (2007) analizavo 27 valstybių 

duomenis 1980-2000 metų periodu ir 66 valstybių skolas 1998-2004 metais. Atlikus tyrimus 

pastebėta priklausomybė tarp valstybės skolos bei BVP augimo, taip pat sukonstruotas modelis, 

kuriuo remiantis galima prognozuoti finansines krizes. Tačiau nemažai ekonomistų nevertina 

šių tyrimų teigiamai, kadangi naudojama nepakankamai duomenų, kad būtų galima įvertinti 

valstybių skolos kitimo tendencijas. T. Kim (2004) teigia, kad norint tinkamai įvertinti valstybės 

skolos tvarumą, nėra būtina naudoti formules su dešimtimis kintamųjų. Jo siūlymas – tai 

žingsnis po žingsnio atliekama analizė nuo pasirinktų pavienių kintamųjų analizės iki pilnos 

ekonominės analizės. T. Kim (2004) pirmajame žingsnyje naudoja pasirinktų rodiklių analizę, 
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antrasis vertinimo žingsnis – pirmajame vertinimo žingsnyje aptartų rodiklių priklausomybės 

(santykinių rodiklių analizė). Trečiasis žingsnis – bendroji makroekonominė analizė. 

Atliktų tyrimų rezultatų pagrindu atlikta pagrindinių tvaraus valstybės skolos valdymo 

stochastinės ekonomikos sąlygomis prielaidų bei priemonių, padedančių suformuoti tvarų 

Lietuvos valstybės skolos portfelį, analizė. 

Nustatyta, kad šalies ekonomikos dydis nedaro neigiamos įtakos valstybės skolos 

tvarumui. Tačiau su mažos atviros ekonomikos valstybės skolinimusi susijusi rizika yra didesnė 

už su didelės ekonomikos valstybės skolinimusi siejamą riziką. 

Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad vienos svarbiausių mažos atviros ekonomikos tvaraus 

valstybės skolinimosi prielaidų yra: 

 į tvarią ekonomikos plėtrą orientuota valstybės politika; 

 valstybės skolinimosi strategijos formuotojų bei skolos administratorių kompetencija 

tinkamai įvertinti mažos atviros ekonomikos valstybės skolinimosi ypatumus, su 

valstybės skolinimusi susijusią riziką, stochastinę ekonomikos prigimtį ir taikyti 

priemones skolos tvarumui užtikrinti; 

 pakankamas skolos grąžinimui reikalingų lėšų generavimas; 

 siekiant tvaraus valstybės skolos portfelio formavimo mažoje atviroje ekonomikoje 

užtikrinimo, skolos tvarumas turėtų būti nuolat vertinamas, o skolinimosi kaštai nuolat 

lyginami su skolinimosi teikiama nauda, optimaliai valdant su valstybės skolinimusi 

susijusias rizikas; 

 valstybėje turėtų būti sudaromos sąlygos struktūrinėms reformoms, skirtoms 

skolinimosi poreikiui mažinti; 

 siekiant tvaraus valstybės skolos valdymo, turėtų būti užtikrinamas efektyvus 

pasiskolintų lėšų panaudojimas. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad valstybės skolos tvarumas turėtų būti vertinamas 

atsižvelgiant į specifinius atskiros šalies ekonomikos bruožus, skolinimosi tikslus ir praktiką. 

Kiekybiniai valstybės skolos tvarumo vertinimo metodai turi būti derinami su kokybiniais 

metodais, nesiremiant vien deterministiniais metodais bei atliekant kompleksinę skolos tvarumą 

veikiančių veiksnių analizę.  

Remiantis atlikta valstybės skolos tvarumo vertinimo metodikos analize, nustatyta, kad, 

pagal valstybės skolos tvarumo koncepcijos objektą, išskiriami šie pagrindiniai valstybės skolos 

tvarumo didinimo modelių formavimo principai: 

 valstybės mokumo veiksnių poveikio skolos tvarumui modeliavimas; 

 vertinami šalies BVP ir valstybės įsiskolinimo kitimo tempai; 

 vertinamas skolintų lėšų panaudojimo efektyvumas; 

 valstybės skolos portfelio struktūros modeliavimas; 

 su skolinimusi susijusios rizikos valdymas ir modeliavimas; 

 valstybės įsiskolinimo lygio keitimo įtakos valstybės finansams modeliavimas; 

 fiskalinės politikos sprendimų įtakos valstybės skolos dydžiui modeliavimas; 

Tyrime analizuotos šios dažniausiai taikomos valstybės skolos tvarumo vertinimo 

priemonės: teisinis reglamentavimas, rizikos valdymo priemonės (išvestiniai finansiniai 

instrumentai, jų taikymo modeliai, pvz., Black-Scholes modelis, veiklos vykdymo kontrolė, 

skolinimosi limitų nustatymas ir kt.). Universalūs metodai: regresinė analizė, prognozavimas 

(remiantis istoriniais duomenimis, scenarijų metodas; VAR, @Risk); dinaminis stochastinis 

simuliacinis modeliavimas (VAR, @Risk, GoldSim, Monte Carlo metodas, blogiausio atvejo 

metodas (stress test), stochastinis optimizavimas). 

Pagrindinių tvaraus valstybės skolos valdymo stochastinės ekonomikos sąlygomis 

prielaidų bei priemonių, padedančių suformuoti tvarų Lietuvos valstybės skolos portfelį, tyrimui 

atlikti naudoti pirminiai tyrimo rezultatai bei sisteminė, lyginamoji, loginė mokslinės literatūros 

bei oficialių ataskaitų analizė, šiuos ryšius nagrinėjančių modelių analizė, statistinių duomenų 
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analizė. Naudota atvejo analizė, paremta kokybiniu bei kiekybiniu valstybės vykdomos 

skolinimosi strategijos vertinimu. 

Remiantis statistiniais duomenimis bei atliktų tyrimų rezultatais, atliktas empirinis 

Lietuvos valstybės skolos tvarumo vertinimas pagal aukščiau minėtus valstybės skolos tvarumo 

vertinimo metodus. Empirinis tyrimas atliktas minėtų pagrindinių valstybės skolos tvarumo 

didinimo principų požiūriu. 

Atlikus empirinį tyrimą nustatyta, kad Lietuvos atveju, trumpalaikės ekonomikos recesijos 

atveju, valstybės skolos tvarumo sąlyga pažeidžiama dėl padidėjusių skolinimosi ir skolos 

valdymo kaštų. Be valiutos apsikeitimo ir išankstinio valiutos keitimo sandorių taikymo 

valiutos kursų pasikeitimo rizikai mažinti, taip pat turėtų būti vertinama valiutų keitimo 

pasirinkimo sandorių sudarymo galimybė, atsižvelgiant į šių finansinių priemonių kaštų 

palyginimą. Atsižvelgiant į priimtiną rizikos lygį, turėtų būti analizuojama galimybė didinti 

skolinimosi už kintamas palūkanų normas apimtį, sudarant palūkanų normų apsikeitimo 

sandorį. Priimant sprendimą šios skolinimosi strategijos kaštai turėtų būti lyginami su palūkanų 

normų pasikeitimo rizikos eliminavimo strategijos įgyvendinimo kaštais. 

Atsižvelgiant į tyrimo tikslą buvo pririmti šie pagrindiniai tyrimo apribojimai: 

 neanalizuojama skolintų lėšų skirstymo ir panaudojimo konkretiems biudžetinių lėšų 

gavėjams įtaka valstybės skolinimosi strategijos formavimui; 

 tyrime vertinamas valstybės skolos tvarumo kitimas dėl skolos valdymo sprendimų, o 

ne dėl taupymo ypatumų įvairiuose ekonomikos sektoriuose.  

Remiantis šių tyrimų rezultatais parengta tvaraus valstybės skolos portfelio formavimo 

prielaidų stochastinės prigimties ekonomikos sąlygomis bei pagrindinių tvaraus valstybės 

skolos valdymo stochastinės ekonomikos sąlygomis prielaidų bei priemonių, padedančių 

suformuoti tvarų Lietuvos valstybės skolos portfelį, studija. 

 

4.2. Etapas. Atlikti kreditų rinkos šoko pasekmių ekonomikai modeliavimą ir pasiūlyti 

pasekmių korekcijos priemones. (temos vadovas: Prof. dr. Vytautas Snieška (Kauno 

technologijos universitetas)).  

 

Temos „Kreditų rinkos šokų pasekmių ekonomikai modeliavimas ir pasekmių korekcijos 

priemonės“ nuoseklumą ir struktūrą apsprendė iškeltas tikslas ir uždaviniai. Siekiant įgyvendinti  

programos tikslą – „sukurti kreditų rinkos šokų pasekmių ekonomikai modelį, padedantį parinkti 

kreditų rinkos šokų pasekmių ekonomikai korekcijos priemones“. Įgyvendinant tyrimo tikslą 

buvo atlikti parengiamieji tyrimo darbai: išnagrinėti moksliniai tyrimai šioje srityje, mokslinė 

literatūra analizuojamu klausimu.  

 

Siekiant įgyvendinti pirmąjį uždavinį „Parengti kreditų rinkos šokų pasekmių ekonomikai 

modelio, padedančio parinkti kreditų rinkos šokų pasekmių ekonomikai korekcijos 

priemones, sukūrimo metodologija.“, visų pirma sudarytos metodologinės gairės, kurios tyrimo 

eigoje, atsižvelgus į atliktų tyrimų rezultatus bei duomenų bazių prieinamumo galimybes, buvo 

nuolatos pildomos ir koreguojamos.  

Siekiant visapusiškai ištirti temą „Kreditų rinkos šokų pasekmių ekonomikai modeliavimas ir 

pasekmių korekcijos priemonės“, vadovautasi šiomis metodologinėmis gairėmis. 

Metodologinės gairės: 
1. Teoriniai tyrimai. Temos ištyrimui naudojama mokslinė, palyginamoji, sisteminė 

literatūros ir dokumentų analizės metodai. Analizuojami naujausi moksliniai tyrimai 

kreditų šokų bei finansinės krizės prielaidų ir pasekmių, bei jų modeliavimo aspektais. 

Išskirtos 2007-2008 m. krizės pagrindinės prielaidos ir pasekmės, bei korekcijos 

priemonės, kurios naudojamos tolimesniuose empiriniuose tyrimuose (ekspertinis 

vertinimas ir statistiniuos kiekybiniuose tyrimuose). 
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2. Teorinių sprendimų modelio sudarymas. Sudarytas modelis, integruojantis kiekybines 

ir kokybines kreditų šokų ir finansinės krizės dimensijas. 

3. Pasirinkta įgyvendinti kokybinio ir kiekybinio tyrimo strategijos: 

a. Kiekybinis tyrimas: statistinių duomenų analizė. Remiantis atliktais teoriniais 

tyrimais surinkti statistiniai duomenys iš įvairių duomenų bazių (LR statistikos 

departamentas, LR Statistikos departamento, Eurostat, Odin bazės). Naudoti šie 

duomenų apdorojimo metodai: Statistikos metodai (Excell ir SPSS programiniais 

paketais); Laiko eilučių modeliavimas (Excell ir SPSS programiniais paketais); 

Koreliacija ir daugialypė regresija (Excell ir SPSS programiniais paketais); 

b. Kokybinis tyrimas – ekspertinis vertinimas. Siekiant giliau išanalizuoti kreditų 

rinkų šokų ir finansinės krizės prielaidas, pasekmės ir korekcijos priemones, 

pasirinktas ekspertinio vertinimo metodas. Ekspertinio vertinimo tyrimas atliktas 

šia seka: 1) remiantis teoriniais tyrimais sudarytas klausimynas; 2) ekspertų 

atranka ir apklausa; 3) duomenų apdorojimas ir rezultatų interpretavimas. 

4. Išvadų ir rekomendacijų pateikimas. 

 

Antrasis uždavinys „Atlikti kreditų rinkos šokų pasekmių ekonomikai taikomų modelių analizę“ 

įgyvendinamas šiais etapais: 

- Atlikta populiarių mokslinėje literatūroj kreditų rinkos šokų modelių analizė. 
Analizės pagrindu tolesnei modelių analizei išskirti šie pagrindiniai modeliai: dinaminių 

stochastinių bendrosios paklausos (DSGE), VAR modeliai, ARIMA modeliai. 

- Atlikta dinaminių stochastinių bendrosios paklausos (DSGE) modelių analizė. 
Šiame etape iširti DSGE modeliai, nusakant jų pagrindines charakteristikas. Atlikta 

mokslinės literatūros analizė DSGE modeliavimo srityje. Tyrimai parodė, kad egzistuoja 

įvairios DSGE modelių variacijos, kurios skiriasi tarpusavyje, apsibrėžiant skirtingas 

ekonomikos veikimo prielaidas, skaičiavimams pasitelkiama skirtingas skaičius lygčių, 

įtraukiant skirtingus modelio parametrus, naudojant įvairius rodiklius. Skiriami du 

pagrindiniai DSGE modeliavimo požiūriai: naujųjų Keinsistų (angl. New Keynesian – 

toliau NK) ir Bajeso (angl. Bayesian) požiūriai. Naujausi tyrimai rodo, kad kai kurie 

DSGE modeliai atspindi sintezę šių dviejų teorijų, pavyzdžiui, MEDEA Ispanijos 

makroekonominis modelis sukurtas Burriel, Fernández-Villaverde, ir Rubio-Ramírez 

(2010).  

- Atlikta DSGE modelių pritaikymo ir ribotumų analizė. Naujausiuose DSGE modelių 

panaudojimo tyrimuose akcentuojama, kad iki 2008 m. krizės centrinių bankų DSGE 

modeliais prognozuojama remiantis naujųjų Keinsistų teorijos pagrindais, kuriuose 

ribotai atsižvelgiama į finansų rinkos ypatumus, išryškėjusius krizės metu. 

- Atlikta DSGE modelių pavyzdžių analizė. Atlikta Europos šalių (Švedijos, Vengrijos) 

Euro zonos modelių (AWM ir NAWM) analizė. Išskirti pagrindiniai modeliavimo 

principai. 

- Nustatyti pagrindiniai kredito rinkos šokui modeliuoti naudojami rodikliai: Credit 

spreads (Bedock & Stevanovic, 2012; Fornari & Stracca, 2011; Gilchrist & Zakrajšek, 

2012); interest rate spread index (Pesaran and Xu, 2013); credit default swaps (Jia-Yuh 

Yeh, 2012; Chenyu Shany, 2012). 

Apibendrinant atliktus tyrimus matyti, kad ekonomikos prognozavimą galima atlikti 

vadovaujantis tiek kokybiniu, tiek ir kiekybiniu požiūriais. Kiekybinė analizė moksliniuose 

tyrimuose atliekama įvairiais metodais, pasirenkant paprasčiausius regresinius modelius, laiko 

eilučių prognozavimą, tiek pereinant prie sudėtingesnių vektorinės autoregresijos modelių 

(VAR) ir DSGE modelių. Dažnai šie modeliai grindžiami tam tikra ekonominės teorijos 

kryptimi, pavyzdžiui DSGE modeliai grindžiami naujųjų keinsistų principais, tuo tarpu VAR 

modeliuose atsispindi Bajeso teorijos (angl. Bayesian theory) principai. Nors šiems modeliams 
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buvo skirta nemažai dėmesio mokslinėse publikacijose iki 2008 m., tačiau jų prognozės apie 

2008 m. krizę ir gilias jos pasekmes nebuvo tikslios. Naujausi tyrimai rodo, kad post-keinsitų  

požiūriu paremti modeliai tiksliausiai atspindėjo kreditų rinkos šokus 2008 m. (Setterfield, 

2011).  

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį „Atlikti ES šalių vykdomų kreditų rinkos šokų pasekmių 

ekonomikai švelninimo priemonių analizę“ atlikti šie tyrimai: 

- Atlikta kreditų rinkos šokų prielaidų analizė. Mokslinės literatūros tyrimai atskleidė 

nemažai rinkos šokų susidarymo sąlygų. Literatūros mokslinių tyrimų pagrindu išskirtos 

šios kreditų rinkos šokų susidarymo prielaidos: 

 Asimetrinės informacijos problema. Kredito gavėjų ir teikėjų turimos informacijos 

asimetriškumas sudaro prielaidas finansinio stabilumo praradimui;  (ESRV, 2011) 

 Aukšto rizikos lygio skolinimas. Augantis skolinimas kredito gavėjams, kurių rizika 

nėra apdrausta, gali sąlygoti reikšmingą sisteminę riziką, sukurti prielaidas 

neigiamam poveikiui; (ESRV, 2011) 

 Didelė Europos Sąjungos finansinių grupių integracija gali dar labiau paskatinti 

rizikos  ir neigiamo poveikio išplitimą  į kitas šalis; (ESRV, 2011) 

 Nepakankama finansinių institucijų priežiūra.  Iki 2008m. finansų  įstaigoms nebuvo 

sukurtos paskatos geriau identifikuoti su kredito išdavimu susijusią paslėptą ir mažai 

tikėtinų  įvykių riziką bei internalizuoti atitinkamas išlaidas; (OECD, 2013; ESRV, 

2011; Bank for International Settlements, 2000; Bank of England, 2007; ) 

 Plaukiojančių palūkanų nekilnojamojo turto paskolos (hipotekos) (angl. Adjustable-

rate mortgages) Esant žemoms palūkanų normoms ir lengvoms skolinimosi sąlygoms 

paprastai daugybė gyventojų įsigyja nekilnojamąjį turtą pervertinta kaina ir 

neapskaičiavę savo finansinių galimybių. Ėmus kilti palūkanų normoms, daugelis 

skolininkų nebegali padengti kredito išlaidų ir bankai yra priversti perimti 

nekilnojamąjį turtą. (Bank for International Settlements, 2000; OECD, 2013) 

 Priešciklinių priemonių netaikymas (ignoravimas). Prieš 2008m. kreditų rinkos šoką 

daugelyje valstybių nebuvo imtasi pakankamų priemonių, kurios pakilimo metu 

veiktų kaip priešciklinės priemonės, ypač kai buvo pastebimas spartus bendras 

kreditų augimas. Taip būtų buvusi sumažinta turto kainų burbulo susidarymo ir 

vėlesnio jo sprogimo rizika; (ESRV, 2011) 

 Reglamentavimo sąlygų pasirinkimo galimybės. Nuo 2000 m. daugelyje valstybių 

buvo imtasi politinių priemonių kovai su rizika, kylančia dėl per didelio nesaugaus 

skolinimo augimo, bet daugelis jų buvo neveiksmingos, daugiausia dėl galimybės 

rinktis palankesnes reglamentavimo sąlygas; (ESRV, 2011) 

 Spekuliacijos. Ekonominio kilimo laikotarpiu, dėl bankų vykdomos politikos ir 

galimybių lengvai gauti kreditą iš bankų, daugelis investuotojų mano, kad turto 

kainos augs. Tai paskatina daugelį asmenų siekti gauti papildomas paskolas 

lengvatinėmis sąlygomis (pvz., mažais arba nuliniais pradiniais avansiniais 

mokėjimais, ir/arba nedideliais reikalavimais paskolos gavėjo kreditingumui). Staigūs 

turto kainų šuoliai (pvz. nekilnojamojo turto kainos augimas 2007 m.) paskatina 

investuotojus investuoti į nesaugius ir nepagrįstus projektus. Esant investicijų bumui, 

turto kainos pasiekia rekordines aukštumas ir susidaro prielaidos naujam kreditų 

rinkos šokui. (OECD, 2013; Bank for International Settlements, 2000) 

 Valiutų kursų pokyčiai. Bendra ES finansų sistema turėtų būti atsparesnė 

nepalankiems valiutų kurso pokyčiams, kurie daro neigiamą poveikį kredito gavėjų 

gebėjimui sumokėti savo skolas, išreikštas užsienio valiutomis. (ESRV, 2011; Bank 

for International Settlements, 2000). 

- Atlikta kreditų rinkos šokų pasekmių analizė. Apibendrinant atliktos mokslinės 
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literatūros analizę (Zukang, Sh., Panitchpakdi, S., 2009; Vilkas, E., Vasiliauskas, A., 

Kuodis, R.,2005; Smets, F., Wouters, R., 2002; Schnabl, Ph., 2007; Meeks, R. 2009; 

Leika, M. , 2008; Ho, M., 2010; Greenstone, M., Mas, A. ,2012), buvo išskirtos šios 

daugiausiai analizuojamos kreditų rinkos šokų pasekmės: 
1. Mažėjantis vartojimo lygis ir  pirkimų atidėjimai. Lėtėjant ekonomikai ir kylant 

nedarbo lygiui, daugelis vartotojų (namų ūkių) mažina išlaidas, kad išgyventų 

recesijos laikotarpiu. Tai sukelia mažmeninės prekybos pardavimų griūtį, vartotojų 

pasitikėjimo smukimą. Sumažėjus kredito gavimo galimybėms, stambių pirkimų 

skaičius smunka. Namų ūkiai atsisako planų įsigyti būstą, transporto priemones, 

remonto paslaugas ir kt. taip dar labiau skatindami ekonomikos lėtėjimą.  

2. Palūkanų normų augimas ir nuosavybės teisių į turtą praradimas.  Daugelis 

(fizinių ir juridinių) skolininkų, jau turėdami dideles skolas, nebegali pakelti 

palūkanų normų padidėjimo kaip papildomo finansinio spaudimo. Juridiniai (o 

dabar jau ir fiziniai) asmenys pasinaudoja bankroto galimybe, kaip būdu sumažinti 

savo skolas ir praranda nuosavybės teises į turėtą turtą. Bankams tai reiškia 

nurašymus bei didelio masto finansinius nuostolius.
1
 

3. Sugriežtintos sąlygos visų kitų tipų kreditams. Dėl rizikingų hipotekų 

sugriežtinamos visų kitų tipų kreditų (pvz. lizingo, kreditų linijų) išdavimo 

sąlygos. Tai sukelia mažmeninės prekybos pardavimų smukimą ir prisideda prie 

vartojimo traukimosi bei ekonomikos lėtėjimo. Sugriežtintos sąlygos visų kitų tipų 

kreditams ypatingai pakenkia SVV įmonėms, kurios yra priklausomos nuo mažos 

apimties paskolų ir kredito linijų, skirtų kasdieninėms operacijoms finansuoti. To 

pasekoje, negalėdamos apmokėti būtiniausių sąskaitų, tokios SVV tampa 

nemokiomis, ir yra priverstos bankrutuoti.  

4. Kylantis nedarbo lygis ir didėjanti emigracija. Nebegalėdamos finansuoti savo 

operacijų, įmonės yra priverstos atleisti darbuotojus. Didėjantis nedarbas šalyje 

paskatina kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbingo amžiaus žmonių emigraciją į 

užsienį.  

5. Pasitikėjimo praradimo problema. 

 

- Atlikta priemonių kreditų rinkos šokų rizikai mažinti (švelninti) analizė. Mokslinės 

literatūros analizė parodė, kad, idant sumažinti kredito rinkos šokų galimybes, atskirų 

šalių nacionalinėms priežiūros institucijoms rekomenduojamos šios kreditų rinkos šokų 

pasekmių ekonomikai rizikos mažinimo (švelninimo) priemonės: 

1. Kredito  gavėjų informavimas apie riziką; 

2. Kredito gavėjų kreditingumo nuolatinis monitoringas;  

3. Kreditų augimo monitoringas; 

4. Vidinis rizikos valdymas ir vertinimas; 

5. Reikalavimai kapitalui; 

6. Likvidumas ir finansavimas; 

7. Nacionalinių rizikos mažinimo priemonių apėjimo galimybių eliminavimas; 

8. Asimetrinės informacijos problemos sprendimas; 

9. Priešciklinių priemonių sistemos diegimas; 

10. Rizikos (ų) internalizacija.  

                                                           
  

1
 Lietuvoje finansų sektoriaus liberalus kreditavimas ir kitos sunkmečio nulemtos aplinkybės nulėmė spartų 

neveiksnių (nuvertėjusių ir uždelstų ilgiau nei 60 d.) būsto paskolų augimą. 2011 m. I ketv. neveiksnios paskolos 

sudarė 8,4 % viso būsto paskolų portfelio. Griežtesni paskolos ir įkeisto turto, paskolos įmokos ir mėnesinių 

pajamų santykiai bei kitos atsakingo skolinimo priemonės būtų padėjusios sumažinti nemokių gyventojų skaičių 

ir bankų patirtus nuostolius. (Lietuvos bankas, 2011) 
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Įgyvendinant ketvirtąjį ir penktąjį tyrimo uždavinius („Identifikuoti galimas kreditų rinkos šokų 

pasekmes Lietuvos ekonomikai“ ir „Atlikti kreditų rinkos šokų pasekmių korekcijos Lietuvoje 

priemonių vertinimą“) atliktas ekspertinio vertinimo tyrimas. Šis metodas pasirinktas idant 

atskleisti kreditų rinkos šokų pasekmių ekonomikai kokybinius aspektus ir nustatyti 

efektyviausias pasekmių korekcijos priemones. 

Ekspertinio tyrimo etapai: 

1. Klausimyno parengimas. Remiantis teoriniais tyrimais, parengtas koncentruotas 

klausimynas, kuris skirtas identifikuoti svarbiausias kreditų rinkos šokų ir 2007-2009 m. krizės 

prielaidas, pasekmes ir identifikuoti efektyviausias priemones siekiant sumažinti kredito rinkos 

šokų neigiamas pasekmes. 

2. Ekspertų paieška ir duomenų surinkimas; 

3. Rezultatai ir jų interpretacija. Klausimyno patikimumui vertinti paskaičiuota Cronbacho alfa, 

ekspertų nuomonių suderinamumui – Kendalo konkordacijos koeficientas, o taip pat 

neparametrinės statistikos ryšio matas – Spearman koreliacijos koeficientas.  

 Remiantis atliktais tyrimais koncentruotas parengtas klausimynas ekspertams, kurį sudaro trys 

pagrindiniai klausimų blokai: 

1) finansinę krizę lėmusių veiksnių nustatymui; 

2) svarbiausių kreditų rinkos šoko ir 2007-2009 m. krizės PASEKMIŲ nustatymui. 

3) efektyviausioms PRIEMONĖS, kurių turėtų imtis LR vyriausybė idant sumažinti kredito 

rinkos šokų rizikas, nustatymui. 

Tyrimo ekspertai - ekonomistai, turintys ilgametę patirtį analizuojant makroekonominius 

reiškinius (ekonomikos srities specialistai –universitetų profesoriai; bankų analitikai, finansinių 

institucijų valdytojai). 

Iš viso į klausimyną atsakė 9 ekspertai, 7 ekspertai - Lietuvos bankų sektoriaus atstovai ir 2 

ekspertai – mokslininkai, tyrinėjantys analizuojamą objektą. Ekspertų skaičius atitinka 

mokslinėje literatūroje rekomenduojamą tokio tipo kokybiniams ekspertiniams tyrimams. 

Analizuojant statistinius tyrimo parametrus nustatytas pakankamas klausimyno vidinis 

suderinamumas (vidurkis Cronbach alfa 0,82) bei atlikti neparametriniai testai (Friedman ir 

Kendall‘s concordance testai) kiekvienam klausimui nurodo statistiškai patikimą ekspertų 

vertinimų dėl pateiktų teiginių suderinamumą.  

Taigi tyrimu nustatyta, kad, ekspertų nuomone, svarbiausios (labiausiai įtakojančios) kreditų 

rinkos šoko ir 2007-2009 m. krizės prielaidos yra dvi: 1) Gavus neplanuotų ciklinių pajamų, 

nebuvo kauptas rezervas, o dar labiau buvo padidintos viešojo sektoriaus išlaidos, lėmusios dar 

didesnį biudžeto deficitą krizės metu; 2) Nepagristų lūkesčių dėl NT vertes augimo ateityje 

formavimas. Ekonominio kilimo laikotarpiu, dėl bankų vykdomos politikos, lengvai išduodamų 

kreditų ir nepakankamo vartotojų informavimo NT rinkoje susiformavo "burbulas". 

Tuo tarpu, remiantis ekspertų nuomone, „Nepakankama konkurencija tarp komerciniu bankų“ 

ir „Mažos palūkanų normos“ mažiausiai reikšmingos kreditų rinkos šokų ir 2007-2009 m. 

krizės prielaidos.  

Taip pat tyrimu nustatytos ekspertų vieningai išskirtos svarbiausios kreditų rinkos šoko ir 2007-

2009 m. krizės pasekmės, tarp kurių  BVP ir vyriausybės pajamų mažėjimas, Vidaus paklausos 

Lietuvoje kritimas ir eksporto svarbos ekonomikos plėtrai išaugimas, Mažėjantis vartojimo lygis 

ir pirkimų atidėjimai bei svarbių verslo sričių ir ilgalaikio vartojimo prekių gamybos 

susitraukimas. Šiek tiek mažiau reikšmingos, remianti ekspertų suteiktais vertinimais, tokios  

pasekmės, kaip investicijų lygio kritimas; kylantis nedarbo lygis ir auganti emigracija bei 

sugriežtintos sąlygos finansiniam sektoriui. 

Nustatyta, kad mažiau svarbios kreditų rinkos šoko ir 2007-2009 m. krizės pasekmės, remiantis 

ekspertų vertinimu yra: 

- Įmonių akcijų vertės sumažėjimas, akcijų biržų veiklos stagnacija; 
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- Ženklūs naftos produktų ir aukso kainų šuoliai; 

- Krentančios prekių ir paslaugų kainos bei mažėjanti infliacija. 

Taip pat, remiantis ekspertų vertinimais, nustatytos šios svarbiausios priemonės kredito rinkos 

šokų neigiamų pasekmių mažinimui: 

- Griežtinti reikalavimus kreditus išduodančių institucijų kapitalui ir rezervams; 

- Užtikrinti, kad kreditus išduodančios institucijos išsamiai ir tinkamai informuotų kredito 

gavėjus apie su tuo susijusias rizikas, t.y. atsakingo skolinimosi užtikrinimas; 

- Užtikrinti pakankamą gyventojų ekonominį - finansinį informuotumą apie ekonominių 

ciklų bruožus ir pasekmes. 

- Užtikrinti, kad būtų vykdomas kredito gavėjų kreditingumo nuolatinis monitoringas; 

- Griežtinti reikalavimus kreditus išduodančių institucijų likvidumui ir finansavimui; 

- Užtikrinti, kad būtų atliekamas kreditus išduodančių institucijų vidinės rizikos valdymas 

ir vertinimas; 

- Užtikrinti, kad būtų atliekamas kreditų augimo monitoringas; 

- Nacionalinių skolinimo rizikos mažinimo priemonių apėjimo galimybių eliminavimas; 

- Valstybinės kontraciklinių priemonių sistemos diegimas; 

- Biudžeto išlaidų mažinimas ir jo subalansavimas; 

Taigi nustatyta, remiantis ekspertinio tyrimo rezultatais, kad neigiamų kredito šoko pasekmių 

minimizavimui reikšmingos priemonės, susijusios su kreditus išduodančių institucijų 

monitoringu, idant minimizuoti rizikas, susijusias su kreditų išdavimais bei efektyviu valstybės 

finansų valdymu. Mažiau reikšminga priemonė minimizuojant neigiamas kredito šoko 

pasekmes, ekspertų nuomone, yra išankstinio patikimo išėjimo iš krizės plano parengimas (angl. 

credible exit strategy). 

 

4.3. Etapas. Ištirti lengvatinio apmokestinimo operacijų įtaką Lietuvos ekonomikai, mokesčių 

surinkimui. (temos vadovas: Prof. dr. Vaidas Gaidelys (Kauno technologijos universitetas)).  

 

Temos tikslas – nustatyti bendrovių, registruotų teritorijose, kur mokesčiai mažesni, nei 

Lietuvoje, veiklos apimtis, įtaka Lietuvos ekonomikai bei mokesčių surinkimui. Temos 

uždaviniai: 1) įvertinti sumokamų ir atsiimamų iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų apimtis; 2) 

įvertinti mokesčių, kurių gali išvengti aukščiau paminėtos bendrovės, apimtis; 3) įvertinti 

importo ir eksporto, kurį vykdant dalyvauja bendrovės, registruotos teritorijose kur mokesčiai 

mažesni nei Lietuvoje, apimtis. 

 Ataskaitiniu laikotarpiu temos vykdymo kalendoriniame plane 2014 metams buvo numatyti 

šie darbai:  tyrimų rezultatų vertinimas (2014 m. sausis- 2014 m. gruodis); rezultatų 

publikavimas ir sklaida (2014 m. gruodis). 

 2014 metais, siekiant įvykdyti temos uždavinius ataskaitiniam laikotarpiui, buvo atliktas 

tyrimo rezultatų vertinimas  parengtas esamos situacijos vertinimas, įžvalgos ir rekomendacijos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei.  

 2014 metais, atliekant tyrimo rezultatų vertinimą, atskleista, jog po Azijos finansų 

krizės metais 1997-1998 metais Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) 

pažymėjo, jog „Vyriausybės negali nekreipti dėmesio, kai jų mokesčių sistemų pagrindus ardo 

šalys, siūlančios mokesčių mokėtojams būdus, leidžiančius sumažinti mokesčius“. Vis dėl to tik 

nedidelė pažanga buvo pasiekta nuo šios deklaracijos. 2007-2008 metų finansų krizė vis 

padidino vyriausybių susirūpinimą dėl mažesnių mokesčių teritorijų joms daromos žalos. 2009 

metais G20 šalių vadovai susitarė imtis veiksmų prieš nebendradarbiaujančias jurisdikcijas, 

įskaitant ir mokesčių rojus. G8 2013 metų Lough Erne‘o susitikime pažymėta, jog „mokesčių 

institucijos visame pasaulyje įsipareigos keisis informacija, kad būtų žinoma, kas įmones valdo, 

o mokesčių inspektoriams ir teisėsaugos pareigūnams būtų suteikta galimybė lengvai gauti šią 
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informaciją. Visgi, reikia pažymėti, G20, G8, EBPO nutarimų nuostatos dėl mažesnių mokesčių 

teritorijų (ofšorinių finansų centrų) įgyvendinamos lėtai ir nenuosekliai. 

 Lietuvoje priemonių prieš mažesnių mokesčių teritorijas imtasi 1997 metais  

Vyriausybės nutarimu buvo nuspręsta papildomu 29 proc. tarifu apmokestinti bet kokias ūkines 

operacijas su ofšorinėmis bendrovėmis. Tuo tikslu buvo taip pat sudarytas sąrašas teritorijų, 

kuriose mokesčiai mažesni nei Lietuvoje. Tyrimui pasirinktos teritorijos pagal Tikslinių 

teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. 

įsakymu Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 110-4021; 

pakeitimai  2002, Nr. 41-1544; 2004, Nr. 130-4684). Pažymėtina, jog kai kurios teritorijos, 

tokios kaip Azorų salos, Džersis, Guernsis, Sarkas, Aldernis, Meno sala, Taičio sala, Maderos 

salos, priklausančios mažesnių mokesčių teritorijoms nepriklausančioms šalims (Didžiajai 

Britanijai, Ispanijai ir kt.), statistinėje apskaitoje neatsispindi, todėl nebuvo nagrinėtos. 

 2001 metais finansų ministro įsakymų teritorijų kur mokesčiai mažesni nei 

Lietuvoje sąrašas buvo papildytas, tačiau vis dėl to buvo praleistos kai kurios teritorijos, pvz, 

Delavero valstija (JAV). Pažymėtina, jog kai kurios teritorijos, tokios kaip Azorų salos, Džersis, 

Guernsis, Sarkas, Aldernis, Meno sala, Taičio sala, Maderos salos, priklausančios mažesnių 

mokesčių teritorijoms nepriklausančioms šalims (Didžiajai Britanijai, Ispanijai ir kt.), statistinėje 

apskaitoje neatsispindi. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į tai, jog, siekiant nustatyti taikomų 

ekonominių ir mokestinių priemonių efektyvumą, o neefektyvaus vykdymo laiku atsisakyti, 

būtina tobulinti statistinės apskaitos mechanizmus, paliekant galimybę oficialioje statistikoje 

lengviau identifikuoti su visa veikla per visas tikslines teritorijas susijusius duomenis. Šios 

priemonės sudarys galimybes tikslingiau vykdyti ekonominės ir finansinės analizės veiksmus, o 

taip pat tikslingiau įgyvendinti teisės aktus. 

 Atsižvelgiant į EBPO rekomendacijas, rekomenduojama įvesti teisinėje sistemoje 

sąvokas „ofšorinis finansų centras“ arba „ofšorinis centras“. Tai sudarys galimybes efektyviau 

spręsti su mokesčių surinkimu į valstybės biudžetus susijusius klausimus. 

 Būtina tobulinti bendrai šalyje patiriamų nuostolių dėl mokesčių sukčiavimo 

apskaitą ir (arba) vertinimus, sudarant galimybes lengvai gauti patikimą informacijos duomenų 

bazę apie faktinius duomenis, surinktus nacionaliniu lygiu, dėl mokesčių sukčiavimo (vengimo). 

 Importo ir eksporto, kurį vykdant dalyvauja bendrovės, registruotos teritorijose, 

kur mokesčiai mažesni nei Lietuvoje, apimtys. Prekyba per mažesnių mokesčių teritorijas 

Lietuvoje pasiekė didelį mastą. Nuo 2002 iki 2012 metų eksporto ir importo per šias teritorijas 

apimtys daugiau nei du kartus (pavyzdžiui, eksporto apimtys padidėjo nuo 422,83 mln. Lt iki 

814,51 mln. Lt.).  
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1 pav. Eksporto dinamika pagal šalių grupes 

(parengta autorių pagal Statistikos departamento duomenis) 

 

 
2 pav. Eksporto struktūra pagal šalis ir šalių grupes 2012 metais, % 

(parengta autorių pagal Statistikos departamento duomenis) 

 

 
3 pav. Importo struktūra pagal šalių grupes 

(parengta autorių pagal Statistikos departamento duomenis) 
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4 pav. Importo struktūra pagal šalis ir šalių grupes 2012 metais, % 

(parengta autorių pagal Statistikos departamento duomenis) 

 

 

 Teritorijos nagrinėtu laikotarpiu užsienio prekybai vykdyti naudotos labai 

nevienodai, kiekvienos jų panaudojimo mąstai per visą nagrinėtą laikotarpį buvo labai 

netolygūs, priklausantys nuo konkrečios prekių grupės importo arba eksporto situacijos. Štai, 

2012 metais daugiausia eksporto vykdyta per šias teritorijas: Gibraltaras, Honkongas, Jungtiniai 

Arabų Emyratai, Urugvajus, Didžiosios Britanijos Mergelių salos, daugiausia importo  per 

Honkongą, Jungtinius Arabų Emyratus, Ekvadorą, Panamą, Urugvajų. Nors pa, pavyzdžiui, per 

visą nagrinėtą laikotarpį daugiausiai eksporto vykdyta per Kiprą, Honkongą, Jungtinius Arabų 

Emyratus, Gibraltarą, Panamą; taip pat reikia pažymėti ir Maltą (8 vieta tarp tikslinių teritorijų 

pagal eksporto apimtis).  

 2004 metų gegužės 1 dieną Kiprui, Maltai ir kitoms Europos šalims tapus 

naujosiomis  Europos Sąjungos narėmis, Lietuvoje veikusios ir per ofšorinius finansų centrus su 

Europos Sąjungos šalimis prekybą vykdžiusios įmonės pajuto verslo aplinkos pokyčius. Kipras 

ir Malta, iki tol laikyti ofšoriniais finansų centrais, po įstojimo į ES, tokio statuso neteko. 

Lietuvoje veikusios bendrovės, siekdamos mažinti valstybės biudžetams mokamų mokesčių 

apimtis ir dėl kitų priežasčių, iš karto žymiai sumažino per šias teritorijas vykdytų verslo 

operacijų apimtis  pavyzdžiui, per Kiprą ir Maltą vykdytų eksporto operacijų apimtys 2005 

metais, lyginant su 2003 metais, sumažėjo 87,89 proc.  
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5 pav. Didžiausios eksportui naudojamos mažesnių mokesčių teritorijos 

(parengta autorių pagal Statistikos departamento duomenis) 

 

 Reikia taip pat pažymėti,  operacijos per tikslines teritorijas koncentruojasi 

keliuose sektoriuose, pavyzdžiui eksporto operacijose daugiausiai per tikslines teritorijas 

vykdytų operacijų apima šias prekių grupes: laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai 

(kombinuotosios prekių nomenklatūros prekių grupė KN 89); mineralinis kuras, mineralinės 

alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai (KN 27); trąšos 

(KN 31); elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, 

televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys (KN 85). 

Visos šios prekių grupės kartu sudaro 60,60 proc. viso per tikslines teritorijas vykdyto eksporto. 

Labai panašias tendencijas galima įžvelgti ir importo operacijų kontekste.  

 Apibendrinant eksporto ir importo operacijų kryptis bei jų prekinį pobūdį, galima 

teigti, jog yra gana nesudėtinga identifikuoti didžiausią importo arba eksporto per tikslines 

teritorijas apimtis generuojančius „svarbiausius“ sektorius bei šalis; šių „svarbiausių“ šalių ir 

prekių grupių kiekis yra mažas. Taip pat būtina pažymėti kai kuriuos statistinės analizės 

sunkumus, iškylančius dėl duomenų patekimo į oficialią statistiką procese atliekamų korekcijų, 

dėl ko dalis per tikslines teritorijas vykdomų eksporto ir importo operacijų „pasislepia“ po 

teritorijomis, nepriskiriamomis šioms tikslinėms teritorijoms.  Taigi realios per tikslines 

teritorijas vykdomų importo ir eksporto operacijų apimtys turėtų būti didesnės.  

 Remiantis ekspertų pastabomis ir pasiūlymais, taip pat buvo įvertinta galimai 

netiesioginė prekybos per mažesnių mokesčių teritorijas įtaka žaliavinės naftos ir jos produktų 

prekių grupėje: išanalizuotos AB „ORLEN Lietuva“ bei visos ORLEN įmonių grupės perkamos 

ir importuojamos žaliavos kainos, jos palygintos su vidutinėmis atitinkamo laikotarpio 

pasaulinėmis naftos kainomis, tačiau didesnių skirtumų tarp šios įmonių grupės perkamos naftos 

ir pasaulinių naftos kainų nenustatyta.  

 Remiantis ekspertų pastabomis ir pasiūlymais, išanalizuoti ir įvertinti Nyderlandų 

karalystės, kaip tariamai savo dydžiu į Lietuvą panašaus regiono, rodikliai. Nustatyta, jog 

Nyderlandų karalystės ekonominiai rodikliai negali būti palyginti su Lietuvos rodikliais dėl 

pakankamai skirtingų išeities sąlygų: nors šios šalies dydis yra artimas Lietuvos dydžiui, tačiau 

gyventojų skaičius ir juridinių asmenų skaičius  yra kelis kartus didesnis, todėl ekonominės 
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veiklos rodikliai yra nepalyginami su Lietuvos. 

 Mokesčių, kurių gali išvengti aukščiau paminėtos bendrovės, apimtys. Sumokamų 

ir atsiimamų iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų apimtys. Tyrime vertinta tikslinių teritorijų 

galima neigiama įtaka pridėtinės vertės mokesčiui, pelno mokesčiui, kitiems mokesčiams. 

Pirmiausia reikia pažymėti, jog Lietuvoje valstybės biudžeto pajamų netekties mastas dėl PVM 

vengimo ir sukčiavimo nėra nustatytas, tačiau vienus ar kitus šios PVM pajamų netekties 

dydžius aptarimuose ar diskusijose mini politikai ir valstybės institucijų atstovai – šie nuostoliai 

gali sudaryti apie 0,5 mlrd. Litų. Tyrime vertinant per tikslines teritorijas vykdomų importo ir 

eksporto operacijų naudoto vertinimo duomenimis, dėl neteisėtų PVM machinacijų į šalies 

biudžetus kasmet paskutinių metų duomenimis galėjo nepatekti nuo 8,88 mln. Lt iki 17,10 mln. 

Lt pridėtinės vertės mokesčio mokesčio per metus. Vertinimo duomenimis dėl tikslinių teritorijų 

panaudojimo tarptautinėje prekyboje šalies biudžetas galėjo netekti nuo 9,38 mln. Lt iki 17,98 

mln. Lt pelno mokesčio. ES valstybių duomenys rodo, kad ES narių netekimai dėl PVM 

vengimo kasmet sudaro apie 10 proc. visų PVM pajamų. Visgi reikia pažymėti, jog tyrimų 

duomenų nebuvo galima palyginti su Lietuvos mastu apskaičiuoto PVM sukčiavimo mąstais, 

nes tokie duomenys nėra suskaičiuoti. 

Esamos padėties ofšoriniuose centruose analizė parodė, kad daugelis jų pasižymi 

ganėtinai mažu nedarbo lygiu. Steigiamuose ofšoriniuose centruose sukuriama darbo vietų 

(pagal įstatymus, galiojančius beveik visuose ofšoriniuose centruose, reikalaujama turėti 

minimalų skaičių personalo, kuriuo gali būti tik tos valstybės, kurioje yra įsteigtas ofšorinis 

centras, piliečiai). Pagrindinės darbo vietos sukuriamos paslaugų sektoriuje. 

Išanalizavus ofšorinių centrų veiklos sąlygas nustatyta, kad pagal daugelyje 

ofšorinių centrų galiojančius teisės aktus samdomais ofšorinės bendrovės vadovais ar 

darbuotojais gali būti tik tos valstybės piliečiai, kurioje registruota ta ofšorinė bendrovė. Dėl to 

konkurencija darbo rinkoje smarkiai sumažėja, kadangi daugelyje ofšorinių centrų gyventojų yra 

labai nedaug, o tie, kurie yra, vadovauja ne vienai ofšorinei bendrovei. 

Remiantis atlikta analize galima teigti, kad ofšoriniuose centruose BVP augimas 

yra daug spartesnis nei buvusiose posovietinėse valstybėse. Tačiau tai didesnės įtakos valstybės, 

kurioje įsteigtas ofšorinis centras, plėtrai neturi. Vienas pagrindinių pajamų šaltinių, turinčių 

įtakos valstybės ekonominei gerovei, yra daugelyje ofšorinių centrų imamas vienkartinis 

mokestis už ofšorinės bendrovės įsteigimą bei kas metus už bendrovės veiklą renkamas fiksuotas 

mokestis. Daugelis ofšorinių centrų pasižymi nedideliu gyventojų skaičiumi bei menku šalies 

ekonominiu išsivystymu. 

Kai kurie išnagrinėti atvejai parodė, kad siekdami didesnio pelno ir vengdami 

mokėti mokesčius valstybei, ofšorinių centrų paslaugomis gali pasinaudoti verslininkai, 

nevengiantys ir neteisėtais būdais gauti didesnį pelną. Neretai taip atsitinka teikiant komercinio 

tarpininkavimo, tarptautinės prekybos, verslo konsultavimo ir kitų sričių paslaugas. Paprastai 

didžioji dalis gautų pajamų yra pervedama į ofšorinių įmonių sąskaitas, o tokia veikla įvardijama 

kaip mokesčių planavimas. 

Iš kai kurių ofšorinių centrų valstybinės valdžios ir valdymo institucijų atstovų bei 

tarptautinių organizacijų atstovų teiginių analizės galima daryti išvadą, jog mažesnės ir 

ekonomiškai silpnesnės valstybės deklaruodamos, kad siekia pritraukti stambų kapitalą, leidžia 

tarptautinėms korporacijoms diktuoti sąlygas bei kuria daugeliu atvejų tik joms naudingą verslo 

aplinką. 

Iš ofšorinių centrų veiklos analizės matyti, kad jie yra tarpusavyje susiję ir tik 

nedaugelis jų yra universalūs, t. y. teikia beveik visas ofšoriniams centrams būdingas paslaugas, 

o kiti specializuojasi vienoje ar keliose ofšorinio verslo srityse. 

Išnagrinėtų situacijų analizė parodė, kad dviprasmių įstatymų, suteikiančių 

ofšoriniams centrams galimybę nevaržomai teikti savo paslaugas, priėmimas yra viena iš 

ofšorinių centrų populiarumo ir paplitimo priežasčių. 
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Kai kuriose valstybėse priimti ofšorinių centrų veiklą reglamentuojantys teisės 

aktai dalinai sudaro sąlygas neteisėtai ofšorinių centrų veiklai. Pvz., į Lietuvos Respublikos 

teisės aktus, reglamentuojančius ofšorinių centrų veiklą, nėra įtrauktos teritorijos, kurios kitose 

valstybėse ar kitų autorių yra pripažįstamos ofšoriniais centrais. 

Nustatyta, kad kai kurios valstybės gamindamos, pirkdamos ir parduodamos 

karinės pramonės produkciją naudojasi ofšorinių centrų teikiamomis paslaugomis. Todėl galima 

teigti, kad ofšorinių centrų teikiamomis paslaugomis yra suinteresuotos galingą karinę pramonę 

turinčios valstybės. 

Nustatyta, kad atėjusios vienos valstybės valstybinio kapitalo bendrovės įsigyja 

kitų valstybių strateginę reikšmę tos šalies ekonominiam saugumui turinčias bendroves, kurių 

pagrindinis akcijų paketas priklausė tai valstybei. Tų verslo sričių, kurios turi strateginę reikšmę 

valstybės ekonominiam ir finansiniam gyvenimui, tokias bendroves įsigijusios užsienio firmos, 

kurių pagrindinis akcijų paketas priklausė valstybei, gali turėti galimybę daryti didžiulę įtaką 

kitos valstybės visuomeniniam, ekonominiam bei politiniam gyvenimui ir toje valstybėje 

priimamiems teisės aktams. 

Išanalizavus OECD organizacijos skelbiamą informaciją apie šios organizacijos 

narius ir jos veiklą bei ofšorinių centrų įsteigimo skirtingose valstybėse datas galima teigti, kad 

valstybės į OECD organizaciją priimamos neatsižvelgiant į tai, ar prieš įstodamos į OECD 

organizaciją jau buvo įsteigusios ofšorinį centrą savo teritorijoje, ar ne. Dalis OECD 

organizacijai priklausančių valstybių ne tik naudojasi ofšorinių centrų teikiamomis paslaugomis, 

bet ir pačios kuria šiuos centrus savo teritorijoje. 

Išnagrinėjus populiariausias Lietuvoje naudojamas mokesčių mažinimo schemas 

bei išanalizavus ekspertų teiginius nustatyta, kad Lietuvoje dažniausiai yra naudojamos tipinės 

mokesčių mažinimo schemos (atsižvelgiant į toje valstybėje galiojančius teisės aktus) įtraukiant 

ofšorines bendroves. 

Remiantis kai kurių NVS valstybių ekonomistų bei valstybinės valdžios atstovų 

teiginių analize daroma išvada, kad į kai kurių posovietinių valstybių ekonomiką investuojamos 

lėšos iš užsienio daugeliu atveju yra vietinių verslininkų išvežto kapitalo grąžinimas ir 

reinvestavimas į įvairius projektus. 

Remiantis atlikta analize nustatyta, kad ekonominių santykių su lengvatinių 

mokesčių valstybėmis veiklos apribojimai gali paskatinti kapitalo nutekėjimą į ofšorinius 

centrus. 

Lietuvos verslininkai, nusprendę pasinaudoti ofšorinių centrų teikiamomis 

paslaugomis, dažniausiai kreipiasi į Latvijoje veikiančias bendroves, teikiančias ofšorinių 

bendrovių steigimo ir palaikymo paslaugas. 

Ofšorinės bendrovės dažniausiai sąskaitas atsidaro Lichtenšteine, kurias formaliai 

valdo NVS valstybių piliečiai. 

Išanalizavus surinktą informaciją galima teigti, kad Lietuvos Statistikos departamento pateikiami 

atskirų šakų pelningumo rodikliai, galimai neatitinka tikrų bendrovių rezultatų, kadangi 

ofšorinių schemų panaudojimo pagalba, didžiausia uždirbto pelno dalis patenka į ofšorinių 

bendrovių sąskaitas. Tai gali iškreipti tikrąją bendrovių pelningumo situaciją mažą bendrovių 

pelningumą (pvz. 1-2 proc.). 

 Atsižvelgiant į tyrimo rezultatų vertinimo rezultatus, Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

rekomenduota: 

1. Atsižvelgiant į EBPO rekomendacijas, rekomenduojama įvesti teisinėje sistemoje sąvokas 

„ofšorinis finansų centras“ arba „ofšorinis centras“. Tai sudarys galimybes efektyviau spręsti 

su mokesčių surinkimu į valstybės biudžetus susijusius klausimus. 

2. Nors 2001 metais finansų ministro įsakymų teritorijų kur mokesčiai mažesni nei Lietuvoje 

sąrašas buvo papildytas (šiuo metu negaliojantis), tačiau vis dėl to buvo praleistos kai kurios 
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teritorijos, pvz.:, Delavero valstija (JAV). Pažymėtina, jog kai kurios teritorijos, tokios kaip 

Azorų salos, Džersis, Guernsis, Sarkas, Aldernis, Meno sala, Taičio sala, Madeiros salos, 

priklausančios mažesnių mokesčių teritorijoms nepriklausančioms šalims (Didžiajai 

Britanijai, Ispanijai ir kt.), statistinėje apskaitoje neatsispindi. Taip pat būtina atkreipti 

dėmesį į tai, jog, siekiant nustatyti taikomų ekonominių ir mokestinių priemonių 

efektyvumą, o neefektyvaus vykdymo laiku atsisakyti, būtina tobulinti statistinės apskaitos 

mechanizmus, paliekant galimybę oficialioje statistikoje lengviau identifikuoti su visa veikla 

per visas tikslines teritorijas susijusius duomenis. Šios priemonės sudarys galimybes 

tikslingiau vykdyti ekonominės ir finansinės analizės veiksmus, o taip pat tikslingiau 

įgyvendinti teisės aktus. 

3. 2002 m. įsigaliojus naujai Pelno mokesčio įstatymo redakcijai, pradėjo sparčiai populiarėti 

Belizo, Seišelių bei Meno ofšoriniai centrai, kuriuose registruotos bendrovės banko sąskaitas 

atsidaro Lichtenšteine, NVS valstybių piliečių vardais, tokiu būdu įgydamos didesni 

konfidencialumą. Mūsų nuomone, siekiant maksimalaus mokesčių surinkimo efektyvumo, 

tikslinga finansinės priežiūros tarnyboms kontroliuojant ofšorinių bendrovių sąskaitas 

identifikuoti tikruosius ofšoriniuose centruose registruotų bendrovių valdytojus bei 

piniginius srautus. 

4. 2014 m. duomenimis apie 32 proc. Lietuvos importo/eksporto procedūrų gali vykti per 

ofšoriniuose centruose registruotas bendroves. Todėl rekomenduojama parašyti atitinkamą 

algoritmą, kurio pagrindu būtų galima sukurti automatizuotą ofšoriniuose centruose 

registruotų bendrovių stebėjimo sistemą. 

5. Taip pat rekomenduojame ne tik kovoti su ofšoriniuose centruose registruotų bendrovių 

mokesčių vengimu, tačiau ir išanalizuoti galimybes minimaliu tarifu apmokestinti tokias 

operacijas. Tokiu atveju būtina atsižvelgti į tarptautinę verslo aplinką, kadangi verslas 

dirbantis NVS šalyse yra priverstas naudotis ofšoriniuose centruose registruotų bendrovių 

paslaugomis dėl užsakovų pageidavimų. Be to, panašių veiksmų turėtų imtis ir kitos 

valstybės, priešingu atveju valstybė gali susidurti su kapitalo „nutekėjimo“ iš šalies 

problema. 

6. Sukurti nuolatinę ofšoriniuose centruose registruotų bendrovių stebėjimo sistemą. 

7. Būtina tobulinti bendrai šalyje patiriamų nuostolių dėl mokesčių sukčiavimo apskaitą ir 

(arba) vertinimus, sudarant galimybes lengvai gauti patikimą informaciją iš duomenų bazės 

apie faktinius duomenis, surinktus nacionaliniu lygiu, dėl mokesčių sukčiavimo (vengimo). 

8. Tyrėjų nuomone, taip pat tikslinga išanalizuoti galimą esminio požiūrio į ofšorinių centrų 

veiklą pakeitimą ir vietoj finansinių išteklių mokesčių vengimo byloms tirti skyrimo, siekti 

mokestinės naudos valstybei minimaliai apmokestinant ofšoriniuose centruose registruotų 

bendrovių operacijas su Lietuvoje registruotais ūkio subjektais. 

 

Tyrimo pagrindu 2014 metų gruodį buvo parengta monografija „The spread of the companies, 

which are registered in the territories, where taxes are lower than in Lithuania, and their 

influence on Lithuanian economy and collecting of taxes“ . 

4.4. Etapas. Parengti socialiai teisingo gyventojų apmokestinimo dermės su ekonominiu ir 

mokestiniu šalies veiksmingumu rekomendacijas. (temos vadovas: Doc. dr. Egidijus Bikas 

(Vilniaus universitetas)).  

 

Tikslas – įvertinti gyventojų pajamų ir turto apmokestinimo progresinių mokesčių sistemos 
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ekonominį ir socialinį efektyvumą ir sukurti Lietuvos progresinių mokesčių diegimo bei 

taikymo modelį. 

Siekiant įgyvendinti šį tikslą kelti šie uždaviniai: 

1. Išanalizuoti Europos Sąjungos valstybių taikomas gyventojų pajamų ir turto 

apmokestinimo metodikas; 

 

Buvo išanalizuotos visų ES-28 šalių narių taikomos gyventojų turto ir pajamų apmokestinimo 

sistemos, palyginti tarifai, surenkamos ir perskirstomos biudžeto pajamos, gauti rezultatai, 

apskaičiuotas ir palygintas Gini koeficientas. 

Europos Sąjungoje vidutiniškai per BVP yra perskirstoma 40% mokestinių valstybių biudžetų 

pajamų 2002-2004 m. laikotarpiu. Euro zonos mokestinės naštos rodikliai 0,6-0,8 proc. punkto 

didesni – vidutiniškai 40,6-40,8% mokestinių pajamų nuo BVP. 

Didžiausias mokestines pajamas į valstybės biudžetą 2002-2004 m. agregavo ir perskirstė 

Skandinavijos šalys (Suomija, Švedija, Danija, Norvegija) vidutiniškai 2-10 proc. punktų 

viršydamos ES 27 ir 1-9 proc. punktų Euro zonos vidurkį.  Kita didžiausią dalį mokestinių 

pajamų per BVP perskirstančių valstybių grupė – Belgija, Austrija, Prancūzija – taip pat 5-7 

proc. punktų viršijanti ES 27 ir 4-6 proc. punktų Euro zonos vidurkį. Šių valstybių mokestinė 

našta vertintina viena didžiausių visoje ES.  

Priežastingumo prielaidos: progresinio tarifo apmokestinimas. 

Mažiausias mokestines pajamas į valstybės biudžetą 2002-2004 m. agregavo ir perskirstė Rytų 

ir Centrinės Europos šalys (Čekija, Slovakija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija) vidutiniškai 10 

proc. punktų stokodamos ES 27 ir 11 proc. punktų Euro zonos vidurkio. Kita mažiausią dalį 

mokestinių pajamų per BVP perskirstančių valstybių grupė ES naujokės (2007 m. 

prisijungusios prie sąjungos) – Rumunija, Bulgarija – taip pat 10-12 proc. punktų atsiliekanti 

nuo ES 27 ir 12-13 proc. punktų Euro zonos vidurkio. Šalims, nesiekiančioms ES ir Euro zonos 

vidutiniškai per BVP perskirstomų mokestinių pajamų priskirtinos ir Airija bei Šveicarija. Šių 

valstybių mokestinė našta vertintina viena mažiausių visoje ES. 

 Priežastingumo prielaidos: „plokščio“ tarifo apmokestinimas.  

2005-2007 m. laikotarpiu atotrūkis tarp ES 27 ir Euro zonos šalių bei turinčių didžiausią ir 

mažiausią mokestinę naštą vertinamų valstybių sumažėja. Europos Sąjungoje vidutiniškai per 

BVP yra perskirstomų mokestinių valstybių biudžetų pajamų dydis išauga iki 41% BVP ir 

pasiekia euro zonos mokestinės naštos lygį. 

Didžiausias mokestines pajamas į valstybės biudžetą 2005-2007 m. agregavo ir perskirstė taip 

pat Skandinavijos šalys (Suomija, Švedija, Danija, Norvegija) vidutiniškai 2-8 proc. punktų 

viršydamos ES 27 ir euro zonos vidurkį. Kita didžiausią dalį mokestinių pajamų per BVP 

perskirstančių valstybių grupė – Belgija, Austrija, Prancūzija – 5-7 proc. punktų viršijanti ES 27 

ir euro zonos vidurkį. Pastebėtina, kad Austrijoje 2005-2007 m. laikotarpiu mokestinė našta 

sumažėjo 1-2 proc. punktais BVP lyginant su 2002-2004 m. laikotarpiu. 2005-2007 m. šių 

valstybių mokestinė našta, kaip ir 2002-2004 m. laikotarpiu, vertintina viena didžiausių visoje 

ES.  

Priežastingumo prielaidos: progresinio tarifo apmokestinimas.  

Mažiausias mokestines pajamas į valstybės biudžetą 2005-2007 m. agregavo ir perskirstė taip 

pat Rytų ir Centrinės Europos šalys (Čekija, Slovakija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija) 

vidutiniškai 10 proc. punktų stokodamos padidėjusio ES 27 ir Euro zonos vidurkio. Pastebima, 

kad atotrūkis lyginant 2002-2004 m. ir 2005-2007 m. laikotarpius tarp mažiausią BVP dalį per 

biudžetą perskirstančių šalių ir ES vidurkio nepasikeitė. 2005-2007 m. laikotarpiu stebimas 

vidutiniškai 4 proc. punktų Slovakijos rodiklio sumažėjimas. Kita mažiausią dalį mokestinių 

pajamų per BVP perskirstančių valstybių grupė ES naujokės (2007 m. prisijungusios prie 

sąjungos) – Rumunija, Bulgarija – taip pat 10-12 proc. punktų atsiliekanti nuo ES 27 ir euro 

zonos vidurkio. 2005-2007 m. laikotarpiu Rumunijos mokestinės naštos įvertinimas išaugo 1-2 
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proc. punktu. Šalims, nesiekiančioms ES ir euro zonos vidutiniškai per BVP perskirstomų 

mokestinių pajamų priskirtinos ir Airija bei Šveicarija. Šių valstybių mokestinė našta vertintina 

viena mažiausių visoje ES. 

Priežastingumo prielaidos: „plokščio“ tarifo apmokestinimas.  

2008-2011 m. laikotarpiu stebimas ES 27 ir Euro zonos šalių mokestinės naštos dalies BVP 

rodiklių sumažėjimas vidutiniškai 1 proc. punktu, lyginant su 2002-2007 m. laikotarpiu. 

Europos Sąjungoje vidutiniškai per BVP yra perskirstomų mokestinių valstybių biudžetų 

pajamų dydis sumažėja iki 40% BVP, kaip ir euro zonos mokestinės naštos lygis. 

Didžiausias mokestines pajamas į valstybės biudžetą 2008-2011 m. agregavo ir perskirstė taip 

pat Skandinavijos šalys (Suomija, Švedija, Danija, Norvegija) vidutiniškai 3-6 proc. punktų 

viršydamos ES 27 ir euro zonos vidurkį. 2008-2011 m. stebimi 1-2% Suomijos, Švedijos, 

Danijos rodiklių pokyčiai (-). Kita didžiausią dalį mokestinių pajamų per BVP perskirstančių 

valstybių grupė – Belgija, Austrija, Prancūzija – 3-5 proc. punktų viršijanti ES 27 euro zonos 

vidurkį. 2008-2011 m. šių valstybių mokestinė našta, kaip ir 2005-2007 m. laikotarpiu, 

vertintina viena didžiausių visoje ES.  

Priežastingumo prielaidos: progresinio tarifo apmokestinimas.  

Mažiausias mokestines pajamas į valstybės biudžetą 2008-2011 m. agregavo ir perskirstė taip 

pat Rytų ir Centrinės Europos šalys (Čekija, Slovakija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija) 

vidutiniškai 12 proc. punktų stokodamos sumažėjusio ES 27 ir Euro zonos vidurkio. Pastebima, 

kad atotrūkis lyginant 2002-2004 m. ir 2005-2007 m. laikotarpius tarp mažiausią BVP dalį per 

biudžetą perskirstančių šalių ir ES vidurkio išaugo. 2008-2011 m. laikotarpiu stebimas 

vidutiniškai 1-2 proc. punktų Rytų ir Centrinės Europos valstybių rodiklio sumažėjimas. Kita 

mažiausią dalį mokestinių pajamų per BVP perskirstančių valstybių grupė ES naujokės (2007 

m. prisijungusios prie sąjungos) – Rumunija, Bulgarija – taip pat 11-12 proc. punktų atsiliekanti 

nuo ES 27 ir euro zonos vidurkio. Šalims, nesiekiančioms ES ir euro zonos vidutiniškai per 

BVP perskirstomų mokestinių pajamų priskirtinos ir Airija bei Šveicarija. Šių valstybių 

mokestinė našta vertintina viena mažiausių visoje ES. 

Priežastingumo prielaidos: „plokščio“ tarifo apmokestinimas.  

Stebint viso nagrinėjamo laikotarpio (2002-2011 m.) dinamiką, pažymėtini didžiausi darbo 

apmokestinimo struktūriniai pokyčiai Bulgarijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, galimai sąlygoti 

mokestinių sistemų dedamųjų kitimų. Kitų valstybių pokyčiai tolygūs. 

Išvados: 

 2002-2011 m. laikotarpiu pažymėtina pastovi mokesčių naštos pokyčių tendencija (1-2 

proc. punktų, tiek augant, tiek mažėjant mokestinei naštai vertinant % nuo BVP). 

Aukščiausias ir žemiausias pozicijas rodiklio statistikos švieslentėje užima tos pačios 

valstybės: pirmauja Skandinavija, atsilieka Centrinė ir Rytų Europa. Ieškant priežastinių 

pokyčių ir situacijos ryšių, darytina prielaida dėl mokestinių sistemų tarifų 

progresyvumo, kuris padidintų mokestinės naštos vertinimą valstybėje. 

 2002-2011 m.  stebima pastovi darbo apmokestinimo pokyčių tendencija (1-2 proc. 

punktų, tiek augant, tiek mažėjant darbo pajamų mokestinei naštai vertinant % nuo 

BVP). Aukščiausias ir žemiausias pozicijas rodiklio statistikos švieslentėje užima tos 

pačios valstybės: pirmauja Skandinavija, atsilieka Pietų Europa. Ieškant priežastinių 

pokyčių ir situacijos ryšių, darytina prielaida dėl mokestinių darbo pajamų tarifų 

progresyvumo, kuris padidintų mokestinės naštos vertinimą valstybėje. 

 2002-2011 m. didžiausi darbo apmokestinimo struktūriniai pokyčiai stebimi Bulgarijoje, 

Vokietijoje, Ispanijoje, galimai sąlygoti mokestinių sistemų dedamųjų kitimų. Kitų 

valstybių pokyčiai tolygūs. Pastebėtini pokyčiai tarp didžiausio darbo apmokestinimo 

nuo BVP turinčių valstybių ir tų, kurių apmokestinime darbo apmokestinimas sudaro 

didžiausią dalį. Išsiskiria Baltijos valstybės.  
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Lyginant ES šalis pagal Gini koeficientą Europos Sąjungos valstybių išsidėstymas pagal Gini 

koeficiento reikšmę 2010 m. rodo, jog dvylikoje šalių (Lietuvoje, Latvijoje, Ispanijoje, 

Portugalijoje, Rumunijoje, Airijoje, Bulgarijoje, Jungtinėje Karalystėje, Graikijoje, Estijoje, 

Italijoje ir Lenkijoje) Gini koeficiento reikšmė viršija 30 procentų, kas lemia tai, jog ir Europos 

Sąjungos vidurkis, nors nežymiai, bet taip pat viršija šią teorinę ribą. Iš trijų Baltijos valstybių, 

mažiausias pajamų pasiskirstymo netolygumas visu nagrinėjamu laikotarpiu buvo pastebimas 

Estijoje; Gini koeficiento reikšmė šioje šalyje nagrinėjamu laikotarpiu mažėjo ir priartėjo prie 

Europos Sąjungos vidurkio. Pajamų nelygybė Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu (išskyrus 2010 

m., kuomet Gini koeficiento reikšmė Lietuvoje buvo didesnė nei Latvijoje) buvo mažiau 

išreikšta nei Latvijoje; šiose šalyse Gini koeficiento dinamika neįgavo vieningos tendencijos. 

 

2. Įvertinti gyventojų pajamų ir turto apmokestinimą: socialiniu, fiskaliniu, 

ekonominio efektyvumo aspektais; 

Gyventojų apmokestinimo socialinė, fiskalinė ir ekonominė dimensijos tirtos naudojant 

faktorinę analizę. Analizei naudoti kintamieji ir prielaidos: 

 Kintamasis Prielaida  

X1 Minimalaus mėnesinio atlygio (toliau MMA) 

ir GPM pajamų vienam gyventojui santykis 

Tikrinama MMA neapmokestinimo 

galimybė, kaip GPM pajamų netektis, 

bei jos fiskalinis poveikis 

X2 MMA ir BVP vienam gyventojui santykis Tikrinama MMA neapmokestinimo 

galimybė bei jos ekonominis poveikis 

X3 MMA ir socialinių išmokų vienam gyventojui 

santykis 

Tikrinama MMA neapmokestinimo 

galimybė bei jos socialinis poveikis 

X4 PNPD netekimai GPM pajamose Tikrinamas PNPD tikslingumas bei jo 

fiskalinis poveikis 

X5 PNPD netekimai vaikui Tikrinamas PNPD tikslingumas bei jo 

ekonominis poveikis 

X6 PNPD vaikui Tikrinamas PNPD tikslingumas bei jo 

socialinis poveikis 

X7 Studijų lengvatos netekimai GPM pajamose Tikrinamas studijų lengvatos 

tikslingumas ir jos fiskalinis poveikis 

X8 Studijų lengvatos netekimų vienam gavėjui ir 

studento vietos kainos valstybei santykis 

Tikrinamas studijų lengvatos 

tikslingumas ir jos ekonominis 

poveikis 

X9 Studijų lengvatos netekimų ir aukštąjį 

išsilavinimą turinčių gyventojų skaičiaus 

santykis 

Tikrinamas studijų lengvatos 

tikslingumas ir jos socialinis poveikis 

X1

0 

Lengvatos savanoriškam pensijų kaupimui 

netekimų dalis GPM pajamose 

Tikrinamas lengvatos pensijų kaupimui 

tikslingumas ir jos fiskalinis poveikis 

X1

1 

Lengvatos savanoriškam pensijų kaupimui 

netekimų vienam gavėjui ir pensijų fondų 

investicijų dalies vienam dalyviui santykis 

Tikrinamas lengvatos pensijų kaupimui 

tikslingumas ir jos ekonominis 

poveikis 

X1

2 

Lengvatos savanoriškam pensijų kaupimui 

netekimų dalies vienam gavėjui ir 

minimalios pensijos santykis 

Tikrinamas lengvatos pensijų kaupimui 

tikslingumas ir jos socialinis poveikis 

X1

3 

Lengvatos gyvybės draudimui netekimų dalis 

GPM pajamose 

Tikrinamas lengvatos gyvybės 

draudimui tikslingumas ir jos fiskalinis 

poveikis 
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X1

4 

Lengvatos gyvybės draudimui netekimų 

vienam gavėjui ir gyvybės draudimo fondų 

investicijų dalies vienam dalyviui santykis 

Tikrinamas lengvatos gyvybės 

draudimui tikslingumas ir jos 

ekonominis poveikis 

X1

5 

Lengvatos gyvybės draudimui netekimų 

dalies vienam gavėjui ir skurdo ribos 

santykis 

Tikrinamas lengvatos gyvybės 

draudimui tikslingumas ir jos socialinis 

poveikis 

 

Analizės rezultatai kintamuosius suskirstė į faktorius ir identifikavo jų poveikio kiekvienam 

faktoriui stiprumą. 

Kintamųjų gausa ir pobūdis suponavo pirmojo faktoriaus įvardijamą „Socialiniu lengvatų 

poveikiu ir tikslingumu“, poveikį įvardijant ženklu (+/-), o tikslingumą - koeficiento reikšme 

(>0,7). Didžiausią socialinį poveikį ir tikslingumą turinčioms lengvatoms faktorius priskiria šias 

lengvatas: 

 PNPD ir jo poveikis vaikų skaičiui (kurio sąsaja su faktoriumi vertintina 0,776 

koreliacijos koeficientu); 

 studijų lengvatos biudžeto netekimų poveikį aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų 

skaičiui (kurio sąsaja su faktoriumi vertintina 0,871 koreliacijos koeficientu); 

 MMA ir socialinių išmokų vienam gyventojui santykį, kuris susijęs su faktoriumi 0,722 

koreliacijos koeficientu; 

 lengvatos gyvybės draudimui netekimų dalies vienam gavėjui ir skurdo ribos santykį, 

kuris susijęs su faktoriumi 0,717 koreliacijos koeficientu; 

 lengvatos savanoriškam pensijų kaupimui netekimų GPM pajamose dalis, kuri susijusi 

su faktoriumi 0,766 koreliacijos koeficientu. 

Taigi daroma išvada, kad PNPD ir lengvatos studijoms yra tikslingos, nes įgyvendina 

socialinius tikslus – auga gimstamumas ir išsilavinusių gyventojų skaičius. MMA ir socialinių 

išmokų gyventojui teigiama priklausomybė socialinės srities faktoriui parodo šių dydžių 

socialinę sąsają ir skatina vykdyti ekonominę politiką, siekiant atvirkštinės tarpusavio 

priklausomybės (kad didėjantis MMA mažintų socialines išmokas). Dėl teigiamo stipraus 

koeficiento socialiniame faktoriuje lengvatų gyvybės draudimui biudžeto netekimai taip pat 

įvardytini tikslingais panaudojant juos skurdo ribos mažinimui.  

Kintamųjų gausa ir pobūdis suponuoja antrojo faktoriaus įvardijamą „Fiskaliniu lengvatų 

poveikiu“, poveikį įvardijant ženklu (+/-), o priskyrimą faktoriui koeficiento reikšme (>0,7).  

Didžiausią fiskalinį poveikį turinčioms lengvatoms faktorius priskiria šias lengvatas: 

 studijų lengvata (0,601); 

 lengvata savanoriškam pensijų kaupimui (0,639); 

 lengvata gyvybės draudimui (0,969). 

Kadangi netekimai nėra dideli lyginant su surenkamomis GPM biudžeto pajamomis, tikėtinas 

latentinis arba netiesioginis teigiamas ryšys: studijų lengvatoms kuriant aukštojo mokslo vietas, 

išsilavinusiems asmenims sumokant didesnį GPM, GPM pajamos auga; pensijų kaupinių ir 

gyvybės draudimo lengvatų biudžeto netekimai naudojami kitoms investicinėms veikloms, 

kurios taip pat sukuria GPM apmokestinamą objektą ir iš to atsirandančią prievolę, didindamos 

GPM pajamas.  

Lengvatos savanoriškam pensijų kaupimui netekimų vienam gavėjui ir pensijų fondų investicijų 

dalies vienam dalyviui santykis (-0,932) bei lengvatos savanoriškam pensijų kaupimui netekimų 

dalies vienam gavėjui ir minimalios pensijos santykis (-0,786) neigiamai koreliuoja su fiskaliniu 

faktoriumi. Daroma išvada, kad šios lengvatos turi didesnę fiskalinę kainą (netekimus) nei 

socialinę ar ekonominę naudą.  

Kintamųjų gausa ir pobūdis suponuoja trečiojo faktoriaus įvardijamą „Ekonominiu lengvatų 

poveikiu ir tikslingumu“, poveikį įvardijant ženklu (+/-), o tikslingumą koeficiento reikšme 
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(>0,7).  

Didžiausią ekonominį poveikį turinčioms lengvatoms faktorius priskiria šias lengvatas: 

 MMA įtaką BVP vienam gyventojui (0,709), kuomet neapmokestinama MMA vertė 

kurtų didesnę pridėtąją vertę; 

 lengvatos gyvybės draudimui skatina gyvybės draudimo fondų investicijas: didesni 

biudžeto netekimai (lengvatos pajamomis) skatina investicinę veiklą, kuria ir didina 

fondų vertę. 

Apibendrinant: 

 Tyrimas atskleidė PNPD, lengvatos studijoms tikslingumą ir socialinį poveikį. 

 Neapmokestinta MMA vertė kurtų didesnę pridėtąją vertę.  

 Nepatvirtinta lengvatos gyvybės draudimui socialinė potekstė, tačiau jomis skatinamos 

gyvybės draudimo fondų investicijos: didesni biudžeto netekimai (lengvatos pajamomis) 

skatina investicinę veiklą, kuria ir didina fondų vertę. 

 Fiskalinė komponentė pasižymi latentiniu (netiesioginiu) pobūdžiu, kuomet lengvatų 

netekimai sugrįžta kitomis biudžeto pajamomis. 

 Lengvata pensijų kaupimui pasižymi stipriu fiskaliniu poveikiu, tačiau neatskleistas 

ekonominis ar socialinis jos poveikis.  

 

3. Atlikti Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimo tyrimą; 

Lietuvos gyventojų apmokestinimas tirtas naudojant šiuos metodus: palyginamoji, NPD 

vertinimo, koreliacinė-regresinė, jautrumo, faktorinė analizės, skaičiuota Lafero kreivė. 

Pagrindinės išvados: 

1. ES kontekste Lietuvoje santykinai maža darbo sąnaudų dalis tenka darbo užmokesčiui - čia 

2011 m. darbo užmokestis sudarė 71 procentą, o darbdavio mokamos socialinio draudimo 

įmokos ir kitos sąnaudos, tenkančios darbdaviui – net 29 procentus darbo sąnaudų. 

2. Lietuvoje darbo sąnaudų mokestis nežymiai mažėja, kas rodo, jog šalyje atsiranda paskatų 

dirbti ir įdarbinti, t.y. darbo užmokesčio fondo dalis, skiriama valstybei mokesčių pavidalu, 

mažėja, kas leidžia daryti prielaidą apie mažėjančius iškraipymus darbo rinkoje (paskatų 

įsitraukti į darbo rinką augimą). Vis dėlto, darbo sąnaudų mokesčio rodiklis Lietuvoje 

išlieka pakankamai aukštas, dėl to iškraipymai darbo rinkoje, nors ir mažėja, vis dar lieka 

reikšmingi. 

3. Lietuvos nedarbo spąstų rodiklio didėjimas rodo, kad Lietuvoje gyventojams daugėja 

paskatų nedirbti ir gauti pajamas socialinių išmokų pavidalu, kas neigiamai veikia tiek 

užimtumo, tiek kitus ekonominius rodiklius. 

4. Mažėjantis Lietuvos žemo darbo užmokesčio spąstų rodiklis rodo, kad sumažėjus gyventojų 

pajamų mokesčio naštai, Lietuvos gyventojams padaugėjo paskatų dirbti daugiau valandų 

arba geriau apmokamą darbą, t.y. mažą darbo užmokestį gaunantys darbuotojai tapo labiau 

motyvuoti daugiau dirbti ir uždirbti, nes iš jų pajamų atskaitoma mažiau mokesčių. 

5. Lietuvos atveju stebimas vidutinis neigiamas darbo sąnaudų mokesčio ir nedarbo lygio 

ryšys rodo, kad užimtumo lygis šalyje labiau yra veikiamas darbo apmokestinimo, nei kitų 

veiksnių. Nustatytas silpnas neigiamas darbo sąnaudų mokesčio ir BVP ryšys leidžia daryti 

prielaidą, kad darbo mokesčių naštos didinimas nors ir nežymiai, bet neigiamai veikia šalies 

BVP. 

6. Ne su darbo santykiais susijusios pajamos ir iš jų surenkamas GPM sudaro santykinai 

nedidelę dalį visų GPM pajamų; 

7. Vertinant koreliacinius ne su darbo santykiais susijusių GPM pajamų ir BVP bei mokestinės 

naštos koeficientus, randamas stiprus ir vidutinis statistinis ryšys; 

8. Įvertinus trijų 2014 m. apmokestintų pajamų grupes (VP, obligacijų sandorių ir dividendų) 

su vertinimo apribojimais, nepastebimas lauktinas fiskalinis efektas, tačiau tikėtinas 
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ekonominis. 

 

Nagrinėjant gyventojų pajamų mokestinių lengvatų poveikį ir tikslingumą atlikta faktorinė 

analizė, kurios išvados: 

 Svarbiausia komponente, apimančia didžiausią kintamųjų ir jų pasiskirstymo dalį, 

išskiriama fiskalinės reikšmės ir darbo rinkos įtakos komponentė, kuri apima lengvatų 

teigiamą poveikį darbo jėgos ugdymui, tačiau neigiamai veikia arba nėra orientuota į 

kuriamų darbo vietų skaičių. Fiskalinė reikšmė išreiškiama augančio lengvatų skaičiaus 

didinamomis išlaidomis administraciniam aparatui (VMI). Taip pat lengvatų netekimų ir 

BVP bei lengvatų netekimų ir nacionalinio biudžeto pajamų teigiamais reikšmingais 

koeficientais. 

 Antrojoje komponentėje susiformavus korupcijos ir NT lengvatų sandoriams poveikiui bei 

PVM lengvatų eksportui poveikiui, darytina išvada apie lengvatų specifiškumą ir mažesnės 

apimties pritaikymą – paplitimą. PVM lengvatas ir jų egzistavimą ribojant ES 

reglamentams ir teisės harmonizavimui, NT lengvatos gali būti reguliuojamos ar 

naikintinos nacionalinės valdžios institucijų. 

 Kita išskirtinė mokestinių lengvatų komponentė – vartojamoji (kaininė). Tiek akcizo, tiek 

PVM lengvatų įtaka mažina vidaus vartojimo prekių kainas, bet neužtikrina 

konkurencingumo užsienio rinkose (neigiama įtaka eksporto apimtims).  

 Faktorinė analizė išryškino fiskalinį ir ekonominį šalyje egzistuojančių lengvatų poveikius. 

 

Išskyrus NPD, kaip didžiausio poveikio lengvatą, atliktas vertinimas parodė: 

 Įvertinus NPD realią vertę grupėse, nustatoma bendra NPD reali vertė, kuri sudaro 

48592060Lt, o tai mokestinėse GPM pajamose sudaro – 1,27 proc., ką galima būtų vertinti, 

kaip nepakankamai reikšmingą dydį, kas reikštų, jog NPD taikymas nacionalinio biudžeto 

mokestinėms GPM pajamoms nedaro reikšmingos įtakos. 

 Didžiausią dalį NPD taikymo reali vertė sudaro mažiausio DU lygyje ir siekia beveik 9 

proc. Kitoms DU reikšmėms ši dalis dar mažesnė. 

 Įvertinus NPD reikšmę, išryškėjo jo tiesioginės naudos poveikis mažas pajamas 

gaunantiems Lietuvos gyventojams, kas turėtų patvirtinti socialinę šio dydžio paskirtį, 

tačiau nuo 2013m. pakėlus minimalią algą iki 1000Lt, NPD teikiama nauda sumažėjo 6Lt. 

Su tikslu įvertinti GPM sistemos pokyčius ir jų jautrumą, gautos analizės išvados: 

 Didesnių pajamų gyventojų grupės didesne dalimi prisideda prie surenkamų GPM pajamų 

padidintų NPD ir PNPD, sumažinto mokesčio tarifo laikotarpiais, atitinkamai surenkant 

proporcionaliai mažiau GPM pajamų iš mažiau uždirbančių gyventojų. Išryškėja gyventojų 

bruto pajamų grupių jautrumo tendencija, kuomet mažiausiai uždirbančiųjų elastingumas 

pasikeitusioms sąlygoms (GPM tarifui, NPD, PNPD, ekonomikos ciklui) yra didžiausias, o 

vis daugiau uždirbančiųjų mažėja ir tampa stabilus. 

 Surenkamos GPM pajamos auga, didėjant darbuotojų skaičiui didesnių ir vidutinių pajamų 

grupėse, mažėja – augant GPM tarifui. Surenkamoms GPM pajamoms didėlės reikšmės 

neturi darbuotojų skaičiaus mažų pajamų grupėse, NPD ir PNPD. 

 Didžiausius surenkamų GPM pajamų pokyčius lemia darbuotojų skaičiaus pokytis 

didžiausias ir vidutines pajamas gaunančiųjų grupėse bei progresinis mokesčio tarifas. 

Mažiausiai uždirbančiųjų darbuotojų grupių ir surenkamų GPM pajamų sąsajos nebuvimo 

sąlygoja NPD, kurio kitimas didelių permainų surenkamoje mokesčio sumoje nesukelia. 

Lafero kreive modeliuoti scenarijai atskleidė optimalią 24 proc. GPM tarifo ribą. 

 

4. Pasiūlyti progresinių mokesčių sistemos diegimo praktikoje modelį. 

Metodologija, pasirinkimo argumentai.  
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Imitacinis modeliavimas – tai realios sistemos modelio konstravimo ir eksperimentavimo su juo 

procesas, siekiant suvokti sistemos funkcionavimo principus arba įvertinti skirtingas šios 

sistemos veikimą užtikrinančias strategijas, esant tam tikriems iš anksto žinomiems 

apribojimams, aprašytiems kriterijų rinkiniu (Shannon, 1998).  

Esminis imitacinio modeliavimo bruožas - analitinių priklausomybių, aprašančių tiriamosios 

sistemos įėjimų, jos būsenų bei rezultatų tarpusavio ryšius, pakeičiamumas tikimybiniu 

modeliu, vaizduojančiu (imituojančiu) nagrinėjamoje sistemoje vykstančius procesus. Šio 

modelio parametrai yra šios sistemos kintamųjų tikimybinės charakteristikos (Shannon, 1998). 

Tai leidžia įgyti įžvalgų, kaip modeliuojama sistema iš tiesų veikia ir supratimo, kurie 

kintamieji yra veiklai svarbiausi. Modeliavimas suteikia galimybę eksperimentuoti naujomis ir 

nežinomomis situacijomis ir atsakyti į klausimus "kas jeigu". 

Imitacinis modeliavimas atliekamas keliais etapais (Šutienė, 2013): 

1. apibrėžiami tiriamos sistemos ar jos dalies analizės tikslai ir uždaviniai (kaip Boolean 

arba skaitiniai sprendimai); Boolean sprendimais įvardijami tokie sprendimai, kurie 

matematiniuose modeliuose įgyja vieną iš dviejų (tiesos/ne) reikšmių; 

2. sudaromas konceptualus modelis, nurodant esminius faktorius, ryšius tarp jų, kurie yra 

reikšmingi nagrinėjamai problemai, taip nustatant modelio būsenos kintamuosius, jų 

variacijas; 

3. sudaromas loginis algoritmas, kuriame numatoma kokiais žingsniais ir sąlygomis bus 

realizuojamas modelis, užrašant tai formalia kalba ar blokinėmis schemomis. Taip pat 

atliekamas statistinių duomenų rinkimas ir analizavimas siekiant suformuoti įvestį 

(konstantos, parametrai, tikimybiniai skirstiniai) į imitacinį modelį. Jei tokių duomenų 

nėra, tai įvesties modeliai sudaromi ad-hoc būdu taikant stochastinius modelius; 

4. skaičiuojamas imitacinis modelis, parenkant realizavimo algoritmą: Monte-

Carlo metodą (kai laiko tėkmė yra ne lemiamas modeliuojamos sistemos elementas) 

ar įvykiais-grįstą metodą (įvertina laiko faktorių kaip kintamąjį); 

5. modelis verifikuojamas; realizuotas skaičiuojamasis modelis turi atitikti sudarytas 

specifikacijas, t.y. ar realizuojant iš specifikacijos nepadaryta klaidų (loginių, 

ekonominių);  

6. modelis validuojamas; tikrinama, ar realizuotas imitacinis modelis atitinka tiriamą realią 

sistemą, t.y. ar sukurtas modelis yra teisingas. 

Imitacinio modeliavimo metodas pritaikytas GPM mokesčio sistemos analizei. Šiuo 

modeliavimu papildomas GPM sistemos tyrimas: veiksnių jautrumo analizė, instrumentarijaus 

faktorinė analizė, bei siekiama ankstesnių modelių ir tyrimų įžvalgų praktinio taikymo 

patikrinimo.  

Modeliuojant gyventojų pajamų mokesčio sistemą keliamas tikslas: optimizuoti valstybės 

surenkamas GPM pajamas, modifikuojant mokesčio instrumentarijų bei socialines ir 

ekonomines sąlygas. 

Imitacinio modeliavimo uždaviniai: 

1) Patikrinti NPD padidinimo galimybes ir jų įtaką valstybės GPM surenkamoms 

pajamoms; 

2) Nustatyti mokesčių mokėtojų grupėms tenkančius mokesčio tarifus, esant numatytam 

konkrečiam fiskaliniam GPM tikslui arba įvertinti GPM tarifo progresyvumo galimybes; 

3) Įvertinti socialinių išmokų poveikį GPM surenkamoms pajamoms, koreguojant GPM 

surinkimo tikslą; 

4) Įvertinti GPM mokesčio lengvatų poveikį GPM surenkamoms pajamoms, koreguojant 

GPM surinkimo tikslą. 

Imitacinis modeliavimas atliktas Microsoft Excel Solver įrankio pagalba, pasirenkant galutinę 

biudžeto reikšmę (apskaičiuotą prielaidų pagrindu) ir leidžiant sistemai atlikti kintamųjų, 

sudarančių tikslinį dydį, komponavimą.  Detalūs skaičiavimai pateikiame Prieduose, nuorodos į 
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juos – dėstyme. 

 

Prielaidos, modelio įeities duomenys, kintamieji ir apribojimai 

 

Imitacinio modeliavimo etapų pritaikymas tyrimo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti 

pavaizduotas 1 pav. 

  

 
 

 

 

1 pav. Imitacinio GPM sistemos modeliavimo etapai 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Modelio kintamieji: 

1) GPM mokesčio tarifas; 

2) NPD; 

3) PNPD; 

4) Lengvatos: aukštajam mokslui, pensijų kaupimui ir gyvybės draudimui; 

5) Socialinės išmokos: nedarbo socialinio draudimo išmokos. 

Bruto pajamų intervalo maksimaliai reikšmei pritaikius scenarijumi pasiūlytą NPD bei GPM 

tarifą, apskaičiuojamos nacionalinio biudžeto surenkamos pajamas iš GPM. Dėl individualaus 

lengvatų pobūdžio ir turimos suminės statistikos, suminiais lengvatų dydžiais sumažinamos 

apskaičiuotos nacionalinio biudžeto GPM pajamos. Neskirstant gyventojų pagal šeiminę padėtį, 

PNPD suminė lengvata taip pat sumažinamos nacionalinio biudžeto surenkamos GPM pajamos.  

2014 m. gyventojų skaičius gyventojų pajamų grupėse ir jų persiskirstymas lyginant su 2013 m. 

(kurių duomenis turimi) atliktas remiantis pagrindinių makroekonominių rodiklių projekcijomis, 

GPM sistemos apibrėžimas, tikslai ir 

uždaviniai 

Konceptualaus modelio sudarymas 

Loginis modelio sudarymas 

Imitacinių scenarijų sudarymas 

Modelio verifikavimas, validavimas ir 

rezultatai 

Surenkamų nacionalinio 

biudžeto GPM pajamų 

optimizavimas  

GPM instrumentarijus ir 

optimizuojamos reikšmės 

apskaičiavimo algoritmas 

GPM kintamieji ir kitimo 

reikšmių intervalai, modelio 

apribojimai  

Prielaidų konstravimas ir 

pritaikymas modeliui 

Validavimas ankstesnių metų 

duomenimis ir koreguojančių 

koeficientų apskaičiavimas 
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kurias pateikia LR Finansų ministerija: vid. darbo užmokesčio (5,3 proc.) bei vid. metinio 

sąlyginio darbuotojų skaičiaus (1,6 proc) pokyčiai
2
.  

Modelio įeities duomenys su palyginimu ankstesnių metų reikšmėms pateikiami 1 lentelėje, 

struktūrą ir apmokestinimo pajėgumą (gebėjimą mokėti) atvaizduojant 2 pav. 

 

1 lentelė. Gyventojų pasiskirstymas pagal vid. bruto darbo užmokestį 2012-2014 m. 

Vidutinis mėnesinis 

bruto DU 

Gyventojų skaičius Pokytis, proc. 

2012 m. faktas 2014 m. planas 

<290EUR 537092 530274 -1,3 

291-348 EUR 104861 116392 11 

349-637 EUR 332139 325407 -2 

638-1014 EUR 204272 214317 5 

1015 EUR < 123672 136477 10,3 

Iš viso 1302036 1322869 1,6 

Šaltinis: VMI ir autorių skaičiavimai 

Iš 1 lentelės matyti, kad didžiausia dalis gyventojų šalyje uždirba 349-637 EUR per mėnesį, 

mažiausia – 291-348 EUR per mėnesį. Lyginant  faktinius ir prognostinius duomenis, 

pastebėtina, kad pagrindinių makroekonominių rodiklių prognozės ženkliausiai padidina 

vidutines bei didžiausias pajamas uždirbančiųjų skaičių (11 ir 10,3 proc. atitinkamai), sumažina 

mažiausiai uždirbančiųjų grupę (-1,3 proc.).  

Taikant diferencijuotą apmokestinimą reikalingas gyventojų pasiskirstymas pagal gaunamas 

pajamas pavaizduotas 2 pav. Iš šio paveikslo matyti, kad gyventojai pagal gaunamas pajamas 

nėra pasiskirstę tolygiai (vertinant grupes), todėl diferencijuotas apmokestinimas, tikėtina, 

nepasiektų laukiamų rezultatų ir nebūtų efektyvus (mažesnei daliai sumažinus mokestinę naštą, 

didesnei ji padidėtų).  

 
2 pav. GPM mokėtojų struktūra pagal gaunamas mėnesines pajamas 2014 m. 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Tyrimo laikotarpis: modeliuota 2014 metams.  

Sumodeliuoti 4 GPM sistemos scenarijai: 

1) Siektina planuojama 2014 m. nacionalinio biudžeto GPM reikšmė, vertinant metinį 

NPD, kuris padidintas iki 3.600,00 EUR (arba 300 EUR per mėnesį), kintant mokesčio 

tarifui skirtingose gyventojų pajamų grupėse bei PNPD (toliau 1 scenarijus); 

2) Siektina planuojama 2014 m. nacionalinio biudžeto GPM reikšmė, leidžiant kisti 

metiniam NPD, kintant mokesčio tarifui skirtingose gyventojų pajamų grupėse bei 

PNPD (toliau 2 scenarijus); 

3) Siektina planuojama 2014 m. nacionalinio biudžeto GPM reikšmė, vertinant metinį 

NPD, kuris padidintas iki 3.600,00 EUR, kintant mokesčio tarifui skirtingose gyventojų 

pajamų grupėse, leidžiant kisti mokesčio lengvatoms bei PNPD didėjančia linkme 

                                                           
2
 LR Finansų ministerijos makroekonominių rodiklių projekcijos 2014 m. Prieiga per internetą: 

http://www.finmin.lt/web/finmin/aktualus_duomenys/makroekonomika  

http://www.finmin.lt/web/finmin/aktualus_duomenys/makroekonomika
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(toliau 3 scenarijus); 

4) Nacionalinio biudžeto GPM reikšmė padidinta 11 proc., nedarbo socialinių išmokų 

gavėjais padidinant <290 EUR gyventojų grupę su prielaida naikinti nedarbo socialines 

išmokas, vertinant metinį NPD, kuris padidintas iki 10.000,00 EUR, kintant mokesčio 

tarifui skirtingose gyventojų pajamų grupėse, leidžiant kisti mokesčio lengvatoms bei 

PNPD didėjančia linkme (toliau 4 scenarijus). 

Modeliams pritaikyti apribojimai: 

1) GPM tarifas visose grupėse negali viršyti 24 proc. (Lafero kreive sumodeliuota reikšmė 

Lietuvos atvejui); 

2) Lengvatos negali būti mažesnės pradiniams įeities duomenims; 

3) PNPD negali būti mažesni pradiniams įeities duomenims; 

4) Kiti kintamieji turi būti neneigiami. 

Modelio koncepcija ir rezultatas validuoti 2012 m. duomenims, apskaičiuojant koregavimo 

koeficientą, kuris parodo nuokrypį nuo faktinių reikšmių.  

 

Empiriniai rezultatai 

Siekiant modelio tikslo, pritaikius prielaidas ir apribojimus, leidžiant kisti kintamiesiems, gauti 

rezultatai susisteminti 2 lentelėje.     

2 lentelė. 4 numatytųjų scenarijų imitacinio modeliavimo rezultatai 2014 m. duomenims 

 Pradinės 

reikšmės 

1 scenarijus 2 scenarijus 3 scenarijus 4 scenarijus 

Nacionalinio 

biudžeto 

metinės GPM 

pajamos, 

EUR 

1.304.472.89

2 

1.246.265.72

8 

1.304.474.19

6 

1.304.472.89

2 

1.449.998.48

8 

Metinis NPD, 

EUR 
1.981 3.600 2.552 2.555 2.567 

GPM tarifas      

<290EUR 15 - 20 20 22 

291-348 EUR 15 24 20 20 22 

349-637 EUR 15 24 20 20 22 

638-1014 

EUR 
15 24 20 20 22 

1015 EUR < 15 24 20 20 22 

Suminis 

PNPD, EUR 
28.692.000 28.692.000 28.692.000 28.033.266 27.823.190 

Suminė 

lengvata 

aukštajam 

mokslui, 

EUR 

2.994.000 2.994.000 2.994.000 2.984.023 2.981.947 

Suminė 

lengvata 

savanoriškam 

pensijų 

kaupimui, 

EUR 

633.000 633.000 633.000 632.554 632.462 

Suminė 1.737.000 1.737.000 1.737.000 1.733.641 1.732.945 
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lengvata 

gyvybės 

draudimui, 

EUR 

Nedarbo 

socialinio 

draudimo 

išmokų 

gavėjų 

skaičius 

40619 40619 40619 40619 0 

Nedarbo 

socialinio 

draudimo 

išmokos, 

EUR 

6.656.800 6.656.800 6.656.800 6.656.800 0 

Šaltinis: autorių skaičiavimai 

Kaip matyti iš 2 lentelės, pirmu scenarijumi siekta surinkti 2014 m. nacionalinio biudžeto 

planuojamą pajamų dydį (1.304.472.892 EUR), padidinant NPD iki 3.600 EUR metams (arba 

300 EUR per mėn.), paliekant galioti esamą GPM lengvatų schemą su prielaida, kad jų 

pritaikymas (dydžiai) išliks nepakitęs, leidžiant sistemai modeliuoti mokesčio tarifą, reikalingą 

nacionalinio biudžeto planinei reikšmei pasiekti su numatytais apribojimais. 1 scenarijaus 

optimizavimo sprendinys pasirenka maksimalų leistiną 24 proc. GPM tarifą, tačiau planinės 

2014 m. biudžeto sumos nepasiekia (surenkama ~96 proc. plano). Darytina išvada, kad norint 

surinkti 2014 m. biudžeto planą, visuotinis 3.600 EUR metinis NPD yra per didelis, t.y. 

gyventojų uždirbančių daugiau nei neapmokestinama yra per mažai planuojamai biudžeto 

reikšmei surinkti. Kita alternatyva – lengvatų sistemos keitimas (mažinimas). Nedarbo 

socialinio draudimo išmokos ir jų gavėjų sk. nebuvo įtraukti į modelį.  

Antru scenarijumi siekta surinkti 2014 m. nacionalinio biudžeto planuojamą pajamų dydį 

(1.304.472.892 EUR), leidžiant sistemai modeliuoti NPD bei mokesčio tarifą, reikalingus 

nacionalinio biudžeto planinei reikšmei pasiekti su numatytais apribojimais, paliekant galioti 

esamą GPM lengvatų schemą su prielaida, kad jų pritaikymas (dydžiai) išliks nepakitęs. 2 

scenarijus pateikia 2552 EUR (arba 29 proc. didesnį nei pradinė reikšmė) metinio NPD dydį, 

kuriam esant galiotų visuotinis 20 proc. GPM tarifas (5 proc. punktais didesnis už pradinę 

reikšmę). Po tokių pakeitimų pasiekta GPM pajamų biudžeto reikšmė yra 1.304.474.196 EUR 

arba 0,001 proc. didesnė už pradinę reikšmę. Darytina išvada, kad didesnis socialinis 

teisingumas (NPD mažesnes pajamas gaunantiems), sąlygoja didesnę mokesčio naštą (dėl 

padidėjusio tarifo) kitiems mokesčių mokėtojams. Pažymėtina, kad norint pasiekti valstybės 

biudžeto planuojamas GPM pajamas, reikalinga apmokestinti visas gyventojų grupes, t.y. NPD 

negali būti didesnis nei mažiausiai uždirbančiųjų intervalo pajamų lubos, kitoms sąlygoms 

(pvz.: taikomoms mokesčio lengvatoms) nekintant. Nedarbo socialinio draudimo išmokos ir jų 

gavėjų sk. nebuvo įtraukti į modelį.  

Trečiu scenarijumi siekta surinkti 2014 m. nacionalinio biudžeto planuojamą pajamų dydį 

(1.304.472.892 EUR), leidžiant sistemai modeliuoti NPD bei mokesčio tarifą, reikalingus 

nacionalinio biudžeto planinei reikšmei pasiekti su numatytais apribojimais, taip pat 

modeliuojant ir GPM lengvatų schemą. 3 scenarijus pateikia 3 EUR didesnį NPD nei antrame 

scenarijuje, kuris siekia 2555 EUR per metus bei kuriam esant galiotų visuotinis 20 proc. GPM 

tarifas (tapatus antro scenarijaus tarifui). 3 scenarijaus modelis sumažina lengvatas: 

 Suminė PNPD lengvata sumažėja 2,3 proc. lyginant su pradine reikšme; 

 Suminė lengvata aukštajam mokslui sumažėja 0,33 proc. lyginant su pradine reikšme; 
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 Suminė lengvata savanoriškam pensijų kaupimui sumažėja 0,07 proc. lyginant su 

pradine reikšme; 

 Suminė lengvata gyvybės draudimui sumažėja 0,19 proc. lyginant su pradine reikšme. 

Tokius nežymius lengvatų pokyčius sąlygojo jų suminiai dydžiai. Pastebėtinas proporcingas 

lengvatų mažinimas, didžiausias lengvatas sumažinant didžiausiomis sumomis ir atvirkščiai. 

Darytina išvada, kad 3 EUR padidintas metinis NPD, sąlygoja daugiau nei 3 proc. (suminių 

lengvatų pokyčių suma) lengvatų sumažėjimą, kitiems dydžiams nekintant. Nedarbo socialinio 

draudimo išmokos ir jų gavėjų sk. nebuvo įtraukti į modelį.  

Ketvirtu scenarijumi siekta surinkti 1.450.000.000 EUR nacionalinio biudžeto planuojamą 

pajamų dydį (arba 11 proc. daugiau), padidinant NPD iki 2.552 (2 scenarijaus rezultatas), 

leidžiant sistemai modeliuoti esamas lengvatas bei mokesčio tarifą, reikalingus nacionalinio 

biudžeto planinei reikšmei pasiekti su numatytais apribojimais. Modeliui pritaikyta nedarbo 

socialinio draudimo išmokų panaikinimo prielaida, perkeliant išmokų gavėjus į pirmąją 

gyventojų pajamų grupę (<290 EUR). 4 scenarijus pateikia 2567 EUR (arba 0,6 proc. už duotąjį 

2552 EUR dydį didesnį) metinį NPD, 22 proc. visuotinį GPM tarifą bei atitinkamai sumažina 

lengvatas: 

 Suminė PNPD lengvata sumažėja 3 proc. lyginant su pradine reikšme; 

 Suminė lengvata aukštajam mokslui sumažėja 0,4 proc. lyginant su pradine reikšme; 

 Suminė lengvata savanoriškam pensijų kaupimui sumažėja 0,08 proc. lyginant su 

pradine reikšme; 

 Suminė lengvata gyvybės draudimui sumažėja 0,23 proc. lyginant su pradine reikšme. 

Apibendrinant visus scenarijus, pastebėtina, kad jautriausi sisteminiams pokyčiams yra 

mokesčio tarifas ir NPD dydis, numatytosioms lengvatoms dėl suminės prigimties kintant 

lėčiau. Kita vertus, jautriausios pokyčiams yra tos lengvatos, kurių biudžeto netekimai yra 

didžiausi: PNPD bei lengvata aukštajam mokslui.  

Surenkamos GPM pajamos nacionaliniame biudžete pagal numatytus scenarijus pasiskirstytų 3 

pav. pavaizduota struktūra.  

 
3 pav. Nacionalinio biudžeto surenkamų GPM pajamų struktūra pagal mokesčių 

mokėtojų mėnesinį pajamingumą. Šaltinis: sudaryta autorių 

Kaip matyti iš 3 pav., didžiausi struktūriniai skirtumai yra tarp 1 ir 2, 3, 4 scenarijų. Pastebėtina, 

kad šie scenarijai reikšmingiau skyrėsi NPD dydžiu, mokestiniam tarifui varijavus ±2 proc. 

punktų intervale. 2,3,4, scenarijų pokyčiai nėra struktūriškai ženklūs dėl vienodo mokestinio 

tarifo ir NPD dydžio pritaikymo. Siekiant didesnių biudžeto reikšmių (4 scenarijus), 

proporcingai prisideda visos visuomenės grupės (proporcingai išaugant mokėtinam GPM). 

Atleidžiant tam tikras gyventojų grupes nuo mokesčio (1 scenarijus) bei kitoms sąlygoms 

nekintant, nesurenkamos planuojamos valstybės biudžeto pajamos.  Darytina išvada, kad 

proporcinio GPM tarifo bei fiksuoto NPD dydžio taikymas yra pakankami biudžeto surinkimui 

tuomet, kuomet yra taikomi visiems mokesčių mokėtojams. 
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Modelio struktūros patikimumas patikrintas 2012 m. duomenimis, gautas reikšmes prilyginant 

2012 m. planinei ir faktinei reikšmei. 2012 m. duomenys pasirinkti dėl statistinio išbaigtumo 

(atsakingų institucijų pateikiamų pilnų reikšmių charakteristikų). Imitacinio modelio koncepciją 

ir loginę schemą pritaikius 2012 m. duomenims, gauta 0,06 paklaida 2012 m. planinei GPM 

reikšmei ir 0,1 – faktinei. Atitinkamai modelio rezultatus pakoregavus 0,94 arba 0,9 

koeficientais, kitiems veiksniams nekintant, turėtų būti gaunamos faktinės 2014 m. reikšmės.  

 

Remiantis atliktu tyrimu, gautos tokios pagrindinės išvados: 

 Didinant NPD bei esant tiems patiems biudžeto surinkimo tikslams, mokesčio tarifas 

didėja iki Laferu leistino apribojimo, tačiau nepasiekus planuoto rezultato darytina 

išvada apie NPD dydžio apribojimą, kuris negali būti didesnis už mažiausiai 

uždirbančiųjų intervalo didžiausias pajamas, t.y. visos gyventojų grupės turi būti 

apmokestinamos, tuo atveju jei NPD yra visuotinis.  

 Didėjant siekiamai nacionalinio biudžeto reikšmei, imitacinio modeliavimo metu 

didinamas mokesčio tarifas bei mažinamos didžiausios suminės apimties lengvatos: 

PNPD (-3 proc.), lengvata aukštajam mokslui (-0,4 proc.).  

 Lyginant kintamuosius tarpusavyje, esant toms pačioms aplinkybėms (scenarijui), dažnu 

atveju stebimi didesni mokesčio tarifo pokyčiai nei kinta mokesčių lengvatos.   

 Vertinant mokesčio lengvatų tarpusavio pokyčius, žymiausiai kito didesnių suminių 

dydžių mokesčio lengvatos aukštajam mokslui ir PNPD (-0,33 ir -2,3 atitinkamai 3 

scenarijaus atveju; -0,4 ir -3 proc. 4  scenarijaus atveju). 

 Nedarbo socialinio draudimo išmokų gavėjų mažinimas (panaikinant nedarbo socialinio 

draudimo išmokas), sumažina kitų kintamųjų (lengvatų ir tarifo) pokyčių amplitudę 

(stebimas mažesnis lengvatų sumažėjimas ar tarifo padidėjimas). 

 Vieno tikslo siekimas (pvz.: NPD didinimas) reikalauja mažesnių kintamųjų pokyčių, 

negu kombinuoto tikslo siekiamas (pvz.: NPD ir nacionalinio biudžeto pajamų 

didinimas). 

 Sukonstruoto modelio išvadomis galima pasitikėti 0,90 tikimybe.  

 Formuojama rekomendacija: norint didinti NPD ir siekiant tapačių ar didesnių GPM 

nacionalinio biudžeto surinkimo tikslų, reikalinga mažinti mokesčio lengvatas ir didinti 

mokesčio tarifą. Būtinas kompleksinis priemonių taikymas. 

Autoriai gautų skirtingų analizių ir jų pjūvių rezultatų pagrindu nesiūlo Lietuvoje įgyvendinti 

progresinio GPM tarifo dėl esamo gyventojų pajamų pasiskirstymo, mažo pajamų vidurkio, iš 

to kilsiančios biudžeto surinkimo problematikos. Mokesčio reformos siūlomos lengvatų, tame 

tarpe ir NPD, PNPD, bei socialinių išmokų optimizavimu. 

Tolimesnių tyrimų kryptys: pakopinis GPM tarifo pasiskirstymas, administracinės naštos 

surenkant diferencijuotą mokesčio tarifą vertinimas, mokesčio naštos, implicitinių tarifų 

kiekvienai gyventojų pajamų grupei sumodeliuotuose atvejuose vertinimas. 

 

5 Uždavinys: Išanalizuoti išteklių skirstymo ir naudojimo viešajame ūkio sektoriuje 

tobulinimo priemones. 

 

5.1. Etapas. Pateikti valstybės biudžeto ir disponuojamų struktūrinių fondų lėšų naudojimo bei 

įvairių mokestinių-finansinių priemonių pažangioms energetikos technologijoms 

(atsinaujinančių energijos išteklių, energijos taupymo ir kt.) vertinimo principų gaires. (temos 

vadovas: Habil. dr. Valentinas Klevas (Lietuvos energetikos institutas)) 

 

Tikslas – pagrįsti valstybės lėšų panaudojimo pažangioms energetikos technologijoms 
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vertinimo koncepciją. 

Projekto tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 

1. Parengti programos tyrimų metodologiją, analizuojant bei pristatant kitų šalių patirtį. 

2. Remiantis apibendrintomis metodologinėmis nuostatomis, atlikti ekonominius tyrimus, kurie 

leistų nustatyti pažangių energetikos technologijų paramos formų ryšį su valstybinių 

programų siekiamu rezultatu energetikoje. 

3. Atlikti ekonominius tyrimus, kurie leistų identifikuoti, konkretizuoti, klasifikuoti bei 

palyginti viešąsias išlaidas energijos gamybai panaudojant vėjo energiją. 

4. Ekonomiškai pagrįsti miestų energetikos programų formavimo metodus AEI technologijų 

panaudojimui centralizuoto šilumos tiekimo techninėje bazėje. 

2014 metais buvo tęsiami  tyrimai ir apibendrinimai probleminiais klausimas 3 uždavinio 

užbaigimui ir 4 uždavinio įvykdymui 

3 uždavinio užbaigimui analizuoti valstybės biudžeto ir disponuojamų struktūrinių fondų lėšų 

panaudojimo rekomenduojami metodai ir priemonės (ekonominės-fiskalinės-finansinės), kurie 

prisideda prie spartesnio vėjo energiją naudojančių technologijų diegimo ir vėjo energijos 

panaudojimo; vykdytas rezultatų – rodiklių nustatymas vėjo energijos panaudojimo pavyzdžiu 

(pasiekti AEI įsisavinimo tempai ir t.t.); elektros kainodara, kompensavimo galių apmokėjimo 

problema; valstybės biudžeto ir disponuojamų struktūrinių fondų lėšų panaudojimo metodai ir 

būdai energijos gamybai panaudojant vėjo energijos technologijas; vėjo energijos panaudojimo 

technologijų pritaikymo galimybės, privalumai, trūkumai: investicijų analizė; eksploatacinių 

išlaidų analizė; išorinių išlaidų panaudojant vėjo technologijas analizė, prijungimo schemos, 

galios kompensavimo klausimai: išlaidos, techninės schemos; paramos priemonių 

klasifikavimas ir vertinimas vėjo energijos panaudojimo pavyzdžiu: paramos priemonės 

energijos, pagaminamos iš AEI, tiekėjams vėjo energijos panaudojimo pavyzdžiu; paramos 

priemonės energijos, pagaminamos savoms reikmėms, vartotojams / vėjo energijos 

panaudojimo pavyzdžiu. 

4 uždavinio atžvilgiu buvo analizuotas platus teorinis natūralių monopolijų funkcionavimo 

pagrindimas neiškreipiant rinkos klaidų ir apibrėžiamos sritys, kurios turi lemiamą reikšmę 

racionaliam natūralių monopolijų ekonominiam funkcionavimui. 

Atlikta CŠT sistemos natūralios monopolijos problemų sprendimo scenarijų analizė miestų 

energetikos aprūpinimo klausimų ir valstybės įsipareigojimų kuo plačiau panaudoti AEI 

kontekste.  

Kitų darbų sąrašas: 

1. Parengiamieji, su programos temų vykdymu susiję darbai. 

2. Pasiruošimas ir dalyvavimas partnerių susitikimams, dalyvavimas konferencijose. 

3. Intensyvios diskusijos bendruose darbo grupės susitikimuose aptariant atliktus darbus. 

4. Surinkti Riešės ir Avižienių seniūnijų energetiniai bei ekonominiai duomenys skaičiavimams. 

5. Pasirengimas ir dalyvavimas  atliktų darbų ir rezultatų aptarimuose 2014 gegužės 15 

programos partnerių ir gruodžio 15d. išplėstiniame susitikimuose. 

7. Išplėstinės ataskaitos parengimas  

8. Jungtinės monografijos, aprėpiančios temas 2.3. ir 5.1., parengimas. 

9. Jungtinės monografijos vertimas į anglų kalbą  

10. Paraiškos leidyklai Nova Science Publishers parengimas  

11. Leidyklos atsakymas į laišką  

12. Parengtos publikacijos, dalyvauta konferencijose 

Temos 5.1. ataskaitoje pateikiami apibendrinimai  

 

Ataskaitos turinys 

1. PAŽANGIŲ ENERGETIKOS TECHNOLOGIJŲ (AEI TECHNOLOGIJŲ) DIEGIMO 

SIEKIAMI REZULTATAI 
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1.1. ES direktyvų reikalavimų ir tarptautinių įsipareigojimų AEI technologijų diegimo srityje 

analizė 

1.2. LR teisės aktų, nustatančių AEI technologijų diegimo siektinus rezultatus, analizė 

1.3. AEI įsisavinimo ir parinktų makroekonominių rodiklių tarpusavio ryšių įvertinimo metodų 

parinkimas ir skaičiavimo algoritmo sudarymas 

1.4. Matematiniam formaliam vertinimui sudaroma skaičiavimų programa 

1.5. Pagaminamos AEI energijos savikainos ir kainos skaičiavimo schema 

2. PARAMOS ATSINAUJINANČIŲJŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTRAI PRIEMONĖS IR 

JŲ ANALIZĖ 

2.1. Paramos AEI priemonės, numatytos Direktyvoje 2009/28/EB 

2.2. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių rėmimo patirtis ES šalyse 

2.2.1. Sektorinės paramos AEI schemos ES–27 

2.2.2. AEI plėtros rėmimo sėkmės istorijos 

2.2.2.1. Vokietijos patirtis 

2.2.2.2. Danijos patirtis 

2.2.2.3. Švedijos patirtis 

2.3. Valstybės biudžeto ir disponuojamų struktūrinių fondų lėšų AEI ir energijos taupymo 

technologijoms klasifikavimas 

2.4. Vertinimo programos sudarymas ir skaičiavimai 

2.5. Paramos AEI priemonių Lietuvoje analizė 

2.5.1. Paramos priemonės elektros energijai, pagamintai iš AEI 

2.5.2. Paramos priemonės šilumos energijai, pagamintai iš AEI 

2.5.3. Paramos priemonės AEI, naudojamiems transporto sektoriuje 

3. UŽSIENIO ŠALYSE NAUDOJAMŲ ATSINAUJINANČIŲJŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 

FINANSAVIMO PRIEMONIŲ APŽVALGA 

3.1. AEI sektoriaus finansavimo kanalai besivystančiose šalyse 

3.2. AEI sektoriaus finansavimo kanalai išsivysčiusiose šalyse 

3.3. AEI sektoriaus finansavimo instrumentai 

4. PAŽANGIŲ ENERGETIKOS TECHNOLOGIJŲ FINANSAVIMO IŠ TARPTAUTINIŲ 

FONDŲ GALIMYBĖS LIETUVOJE 

4.1. 2007–2013 m. ES struktūrinė parama 

4.1.1. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 

4.1.1.1. JESSICA kontroliuojantysis fondas 

4.1.1.2. Energijos gamybos efektyvumo didinimas 

4.1.1.3. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai 

4.1.2. Ekonomikos augimo veiksmų programa 

4.1.2.1. JEREMIE kontroliuojantysis fondas 

4.1.2.2. INVEGOS fondas 

4.2. 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programa 

4.3. Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa 

5. REZULTATŲ – RODIKLIŲ NUSTATYMAS VĖJO ENERGIJOS PANAUDOJIMO 

PAVYZDŽIU 

5.1. Vėjo energetikos plėtros tikslai 

5.2. Pasiekti vėjo energetikos rezultatai 

5.3. Vėjo energetikos sektoriaus plėtros skatinimas 

5.4. Lietuvoje naudojamų vėjo elektrinių kategorijos 

5.5. Vėjo elektrinių parkų investicijų analizė 

5.5.1. Vėjo jėgainių iki 350 kW galios investicijų analizė 

5.5.2. Mažos galios vėjo jėgainės individualiems poreikiams 

5.6. Vėjo elektrinių integracija į elektros energetikos sistemą, galios balansavimo aktualijos ir 
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problemos 

IŠVADOS 

LITERATŪRA 

 

Rezultatai aptariami pagal temos planuotus rezultato punktus: 

1. Valstybės biudžeto ir disponuojamų struktūrinių fondų lėšų panaudojimo bei įvairių 

fiskalinių-finansinių priemonių pažangioms energetikos technologijoms (AEI, energijos 

taupymo ir kt.) vertinimo metodologija. 

Pagrindinis rezultatas – vieningos atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) technologijų 

įsisavinimo vertinimo programos suformavimas, kuri leistų pagrįsti vieningą ilgalaikę AEI 

technologijų panaudojimo motyvavimo sistemą ekonominės teorijos pagrindu pagal šiuos 

esminius akcentus:  

Pirmas vertinimo akcentas – tai ekonomikos raidos analizė, išskiriant trumpalaikę, vidutinę ir 

ilgalaikę perspektyvą. Makroekonominiu požiūriu ekonominio laikotarpio periodizavimas ir 

įvairių AEI paramos formų vertinimas bei organizavimas, atsižvelgiant į kiekvieno laikotarpio 

specifiką, turi savo tikslą ir uždavinius.  

Trumpuoju laikotarpiu motyvacijos sistema yra parengta, įteisinta kaip ES direktyvomis 

įpareigotų AEI įsisavinimo tikslų įgyvendinimo prielaida. Tačiau valstybės paramos schema 

turėtų būti palankesnė saulės, vėjo, geoterminės energijos atžvilgiu. Įvykdytas AEI įsisavinimo 

ir makroekonominių rodiklių tarpusavio ryšių įvertinimo metodų parinkimas ir sudarytas 

skaičiavimo algoritmas. Matematiniam formaliam vertinimui sudaryta skaičiavimų programa. 

Atliktas AEI finansinės, ekonominės paramos formų inventorizavimas, jų finansavimo šaltinių 

išryškinimas, rezultatų rodikliai ir jų pasiekimo dinamika. Atlikta užsienio šalyse naudojamų 

finansavimo, kreditavimo, kainodaros ir kt. AEI technologijų paramos schemų bei priemonių 

apžvalga, bei įvertintos pažangių energetikos technologijų finansavimo iš tarptautinių fondų 

(pvz., JESSICA, JEREMIE ir kt.) galimybės Lietuvoje. Įvertinamas priimtinų finansavimo 

kanalų atsiradimas ir inovacinių finansavimo instrumentų naudojimas finansuojant galutinius 

vartotojus ir pramonę. Tačiau vidutinės trukmės laikotarpiu šios priemonės turi būti 

koreguojamos ir keičiamos, atsisakant akivaizdžiai rinkos santykius iškraipančių paskatų. 

Vyriausybės vaidmuo palaipsniui turėtų apsiriboti AEI sektoriaus atžvilgiu įvertinant tai, kad 

investicijų į AEI sektorių aplinkosauginė ir socialinė grąža yra gerokai didesnė už privačią 

(individo) grąžą. Vyriausybė turėtų formuoti nacionalines programas ir remti jų įgyvendinimą, 

teikiant subsidijas, lengvatines paskolas, paskolų garantijas ir mokestines lengvatas per 

programas. 

Ilgalaikėje perspektyvoje svarbiausias akcentas turėtų būti skiriamas mokymui ir švietimo 

sistemos tobulinimui, bei moksliniams tyrimams. Mokslinės ir techninės pažangos, įvairių 

priemonių ir prielaidų formavimo poveikis atsiliepia šalies tarptautiniam konkurencingumui ne 

iš karto. Poveikis intelektualiniam kapitalui, jo augimui yra juntamas ir artimoje perspektyvoje. 

Svarbiausia finansavimo forma turėtų tapti viešojo–privataus sektoriaus partnerystė, t.y. 

ilgalaikis viešojo sektoriaus įstaigos ir privataus sektoriaus atstovo partnerystės sutartimi 

pagrįstas bendradarbiavimas, įgyvendinant veiklų kompleksą (pavyzdžiui, infrastruktūros 

objektų projektavimą, statybą, rekonstrukciją, remontą ir priežiūrą). Partnerystės privalumas yra 

tai, kad įgyvendinamo projekto rizika paskirstoma tarp partnerių, atsižvelgiant į jų gebėjimus 

valdyti riziką. 

Antras aspektas – tai įvairių motyvavimo sistemų vertinimas pagal energijos tiekėjus, 

technologijų kūrėjus ir vartotojus. Atlikti tyrimai parodo ryškią disproporciją tarp paramos 

energijos tiekėjams ir energijos vartotojams, o skaičiavimai įrodo, kad būtent vartotojų pusėje 

įmanomas didžiausias makroekonominis efektas. 

Pagrindinė metodologinės vertinimo koncepcijos nuostata yra vieningos motyvacinės sistemos 

ekonominės teorijos pagrindu suformavimas. Vertinant daugelį teorinių ir praktinių reiškinių, 



101 

 

susijusių su AEI panaudojimu, pastebėtinas ypatingas reiškinys, nubrėžiantis takoskyrą tarp 

AEI rūšių. Vertinimo akcentas – tai AEI grupavimas ir klasifikavimas pagal atsinaujinimo 

pobūdį: 

a) Atsinaujinimas gamtos sferoje, o tai reiškia gamtinių AEI – vėjo, saulės, geoterminės 

energijos neišsenkamumo kokybę, kuri yra viena pagrindinių darnios energetikos raidos akcentų 

užtikrinant ateities kartų užtikrinimą energijos ištekliais. Vėjas, saulė, žemės šilumos energija 

reprezentuoja būtent gamtinį atsinaujinimo fenomeną, kurio ekonominis įvertinimas vis dar 

lūkuriuoja įprasminimo ir įteisinimo ekonominės teorijos rėmuose. Ši energijos rūšis 

nepagaminama, ji amžina, todėl vieno laikotarpio panaudojimo mastai neturi įtakos kito 

laikotarpio panaudojimo mastams, o tai atsiliepia investitorių ir vartotojų lūkesčiams. 

Kalbant apie būtinybę diskontuoti neatsinaujinančių energijos ir kitų išteklių išsekimą ir 

aplinkos degradavimą ateityje, jau nuo trečio dešimtmečio keliama idėja taikyti žemesnę 

diskonto normą, nei rinkos. Pvz. O.Tahvonen ir J. Kuuluvainen (1993) skaičiavimais parodė, 

kad AEI panaudojimas yra galimas tik santykinai žemos diskonto normos atveju. Jie ne 

vieninteliai mokslininkai, kurie įrodinėja, jog didesnės nei 5% diskonto normos taikymas 

atspindi nedarnias alternatyvas. 

Todėl svarbi gamtinių išteklių neišsenkamumo ekonominio įvertinimo galimybė glūdi 

teisingame diskontavimo procedūrų taikyme. Išeities taškas mūsų svarstymuose – diskonto 

norma – yra dalis kainų sistemos. Pirmenybės laiko atžvilgiu atspindi tai, kad žmonės 

vertindami ateities įvykius paprastai naudoja diskonto normas. Tolimesnės ateities įvykiams 

suteikiamas menkesnis svoris nei įvykiams, kurie vyksta dabartyje. Šalia kitų veiksnių, kurie 

sąlygoja diskonto normos lygį yra skolintų pinigų (finansinio kapitalo) palūkanų norma, kurią 

sąlyginai galima traktuoti atskaitos tašku vertinant minimalių diskonto normos lygį. Rizikos dėl 

galimų pokyčių ar tiekimo pertrūkių, bei lūkesčių pokyčius dėl energijos išteklių išsekimo, 

natūralu įkainoti didesne diskonto norma. 

b) Atsinaujinimas, kaip daugiau ar mažiau nenutrūkstamos ūkinės veiklos produktas. Jį 

reprezentuoja pagaminamas biokuras ir biodegalai. Tai yra miškininkystės ir žemės ūkio 

produkcija. Dabartiniu metu didžiulės viltys siejasi su biokuro panaudojimu net elektros 

gamybai konkuruojant su vėjo energija jau nekalbant apie masinį panaudojimą šilumos 

gamybai. Tačiau ūkinės veiklos rezultatas ir pereksploatavimas gali atsiliepti nacionalinio turto 

miško ar žemės naudmenų sumažėjimui.  

Paminėtinas modernios įmonės Pasvalyje pavyzdys gaminant bioetanolį. UAB „Kurana“ veiklą 

pradėjo prieš ketverius metus, 2009 m. pabaigoje. Įmonė pirmoji Europos Sąjungoje į 

nepertraukiamą technologinį procesą apjungė bioetanolio (skirto biodegalams) bei elektros ir 

šilumos gamybą iš biodujų. Technologinėje grandinėje nelieka gamybos atliekų, dirbama 

uždaru ciklu. Gamykloje naudojamos naujausios ES šalių (Vokietijos, Danijos, Švedijos, 

Anglijos) bei JAV technologijos ir įranga.  

Metinis pagaminamų biodujų kiekis sudaro apie 25 mln. Nm
3
. UAB „Kurana“ biodujas degina 

termofikacinės elektrinės kogeneratoriuose ir garo katiluose. Dalis elektros ir šilumos 

sunaudojama įmonės technologiniame procese. Likusi dalis elektros energijos parduodama AB 

Lesto.  

c) Atsinaujinimas kaip stabiliai dėl ekonominės veiklos susidarančios  tiesioginės kenksmingos 

atliekos. Juos atstovauja municipalinės atliekos miestuose ir kurias galima įvairiomis 

technologijomis panaudoti kaip energetinius išteklius. Jų panaudojimas tiesiogiai siejasi su 

gamtosauginiu efektu. Naujausias pavyzdys yra nauja, moderni „Fortum“ municipalinių atliekų 

deginimo įmonė Klaipėdoje, šiuo metu veikianti itin konkurencingai dėka to, kad įmonei 

apmokama už priimamas municipalines atliekas. 

Trečias esminis vertinimo aspektas yra motyvavimo sistemos pagrindimas. Mes atskiriame: a) 

tiekėjų interesą ir technologijų naudingumą; b) energijos vartotojų interesą ir vartojimo naudą, 

kurie turi skirtingus aspektus. 
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 2. Valstybės biudžeto ir disponuojamų struktūrinių fondų lėšų panaudojimo 

rekomenduojami metodai ir priemonės (ekonominės-fiskalinės-finansinės) plačiam AEI 

technologijų panaudojimui vėjo energijos panaudojimo rėmimo pavyzdžiu. 

Kiekviena iš AEI rūšių turi labai platų ir savitą panaudojimo spektrą, todėl šioje temoje 

koncentruotas dėmesys į vėjo energijos panaudojimo galimybių analizę. Atliktas vėjo energijos 

klasifikavimo, finansinės, ekonominės paramos formų inventorizavimas, jų finansavimo šaltinių 

išryškinimas, rezultatų rodikliai ir jų pasiekimo dinamika. Vėjo energetikos technologijos 

skiriasi daugeliu požiūriu. Atliktas jų grupavimas rodo, kad perspektyvumas priklauso ne tik 

nuo jų galingumo, bet ir nuo mažųjų jėgainių integravimo į aplinką. Kai kurios iš mažųjų vėjo 

jėgainių tinkamai dera kaimo aplinkoje, tačiau itin dideles perspektyvas gali turėti plintančios 

išmaniosios elektros srautų valdymo technologijos, įgalinančios paversti namus išmaniaisiais 

energijos gamintojais. Toks pavyzdys egzistuoja Klaipėdoje, „Eksponentės“ pastate įrengta 

saulės kolektorių sistema, vėjo jėgainė, perteklinė energija krauna elektromobilio 

akumuliatorių. Perspektyviomis gali būti viena vertus didžiosios jūrinės vėjo jėgainės, tačiau vis 

didesnio pripažinimo sulaukia plintančios hibridinės nedidelės galios saulė-vėjas jėgainės. 

Detalesnė analizė apipavidalintame straipsnyje. Labai svarbi prielaida yra mažųjų vėjo jėgainių, 

kurių serijinė gamyba būtų įmanoma Lietuvoje, paklausos schemų analizė. Atlikta pasirinkto 

rajono (Riešės ir Avižienių seniūnijų) energetinė, ekonominė, socialinė, aplinkosauginė būklės 

analizė įvertinant energetinį potencialą, ir energetikos ūkio plėtros scenarijų suformavimas bei 

vertinimas. Įdomu tai, kad didesnė AEI, tame tarpe ir vėjo jėgainių paklausa įmanoma naujame 

Žaliųjų gyvenviečių „sąjūdyje“, kur labai svarbus akcentas yra apsirūpinimas energija vietiniais 

ištekliais. 

Trečias esminis dalykas yra finansavimo rėmimo formos, metodai, kurie tikslingai 

koncentruotai konsoliduojant lėšas gali būti naudingiausi valstybiniu, makroekonominiu mastu. 

Kadangi kiekviena AEI rūšis turi savitą specifiką, mes pagal tyrimų programą orientuojame  

tyrimus vėjo energijos panaudojimo pavyzdžiu kaip numatyta tyrimų plane. 

Lietuvoje vėjo elektrinių (VE) parkai pagamina apie 5% visos šalyje suvartojamos elektros 

energijos, prie perdavimo tinklo prijungtų VE instaliuota galia sudaro 223 MW, o prie 

skirstomojo – apie 50 MW. 

Ekonominiai tyrimai leidžia identifikuoti, konkretizuoti, klasifikuoti, palyginti viešojo 

sektoriaus finansavimo išlaidas, susijusias su AEI ir energijos taupymo technologijų įdiegimu, ir 

pateikti jų susistemintą visumą bei parengti valstybės lėšų panaudojimo pasiūlymus, scenarijus, 

korektūras. Palyginimai su užsienio šalyse panaudojamomis finansavimo, kreditavimo 

formomis leido nustatyti trūkstamas grandis ir naujas pažangias ekonomines prielaidas ir 

finansavimo metodus. 

Tyrimas vykdytas pagal keturias vėjo energijos technologijų kategorijas: 

a) Didesnės kaip 350 kW galios. Šios kategorijos VE Lietuvoje daugiausia. Statomos arba 

pavienės didelės galios (nuo 600 iki 2000 kW) VE, arba VE parkai, sudaryti iš kelių VE (nuo 2 

iki 19 vnt.). Planuojami VE parkai iš daugiau nei 100 VE. Kadangi pasaulio vėjo energetikos 

ateitis siejama su didelės galios VE plėtra, šios kategorijos įrangos gamintojų pasiūla didelė – 

galima rinktis iš daugiau nei dešimties didžiausių gamintojų. VE rinkos Lietuvoje lyderis – 

kompanija Enercon, kurios gaminamos VE sudaro absoliučią daugumą. Šios VE yra palyginti 

brangios, tačiau pasižymi aukštu efektyvumu, todėl įrengtas galios vienetas pagamina daugiau 

elektros energijos. 

b) Nuo 30 iki 350 kW galios. Šios kategorijos VE paskutiniaisiais metais daugėja, nes 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytos supaprastintos sąlygos šios galios VE 

projektų įgyvendinimui, o VKEKK 2012 m. pradžioje patvirtintas maksimalus elektros 

energijos supirkimo tarifas lygus 36 ct/kWh, tuo tarpu didesnės kaip 350 kW galios VE šis 

tarifas lygus 28 ct/kWh. 2012 m. pabaigoje šios kategorijos VE bendra galia sudarė 12,3 MW. 

Tokios galios VE pasiūla rinkoje nedidelė – investuotojai renkasi iš kelių galimų variantų: 
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naujos (Enercon E33, Vergnet GEV MP, SIVA 50/250) arba naudotos elektrinės (Bonus, 

WindWorld, DanWind ir kt.). Pasirinkimą paprastai apsprendžia galimų skirti investicijų dydis 

bei investuotojų apskaičiavimai – naujos VE kainuoja daugiau nei dvigubai brangiau už 

naudotas, tačiau jos pagamina daugiau energijos ir joms reikia mažiau priežiūros, todėl 

eksploatacijos kaštai žymiai mažesni. Pasirinkus naudotą VE, pradinės investicijos mažesnės, 

tačiau energijos pagaminama mažiau (senesnė technologija, VE atidirbusi apie 20 metų), ir 

priežiūra kainuoja brangiau, didesnė projekto rizika. Populiariausios Lietuvoje – 330 kW galios 

Enercon E33 elektrinės, kurių maksimali galia eksploatacijos metu apribojama iki 250 kW. Taip 

daroma dėl to, kad leidimai plėsti energijos gamybos pajėgumus buvo gauti bei PAV atrankos 

procedūros buvo atliekamos prieš įsigaliojant naujam Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymui ir poįstatyminiams aktams, kuriuose maksimalios galios riba pakeista iš 250 kW į 350 

kW. Dėl to E33 elektrinės santykinė įrengtosios galios vieneto kaina gaunama didelė, lyginant 

su kitų gamintojų kainomis – apie 6600 Lt/kW. 

a) ir b) vėjo energijos panaudojimo kategorijos sprendžia valstybinius energetikos strategijos 

realizavimo uždavinius vykdant prisiimtus direktyvinius įpareigojimus. Pagrindinis vėjo 

jėgaines ir parkus įrengiančių kompanijų motyvavimas sietinas su parama vėjo jėgainių veikimo 

netolygumo išlyginimui. Viena iš didžiausių techninių vėjo energetikos problemų, lyginant su 

tradiciniais elektros energijos gamybos būdais, yra VE galios priklausomybė nuo vėjo 

nepastovumo. Dėl šios priežasties turi būti nuolat palaikomas tam tikras galios rezervas, kuris 

kompensuotų energijos trūkumą nurimus vėjui. Tuo pačiu yra apsunkinamas balansavimas, 

ypač jeigu vėjo energija sudaro žymią dalį šalies elektros energetikos sistemoje. Todėl gamybos 

kompanijų rėmimas gali būti susiejamas su parama techninių sprendimų įgyvendinimu, kad šios 

jėgainės galėtų sėkmingai konkuruoti elektros rinkoje. 

Vėjo elektrinių plėtros galimybių analizės studijose nurodoma, kad vėjo elektrinės turi 

netrikdyti elektros tinklų darbo ir leisti tinkamai vykdyti savo funkcijas bei nemažinti elektros 

kokybės ir jos tiekimo patikimumo. Vėjo elektrinė, kurios galia yra iki 30 kW, privalo atitikti 

tokio tipo įrenginiams galiojančius standartų reikalavimus, turi būti įrengta atskira komercinė 

apskaita bei išpildytos supaprastintos skirstomųjų tinklų projektavimo techninės sąlygos. Visos 

vėjo elektrinės, kurių galia didesnė kaip 30 kW, turi atitikti vėjo elektrinių prijungimo taisyklių 

bendruosius reikalavimus ir skirstomojo tinklo operatoriaus projektavimo technines sąlygas. 

Daugelyje šalių, tarp jų ir Lietuvoje, bendra VE dalis elektros energetikos sistemose sparčiai 

didėja. 

Kaip rodo kitų šalių patirtis, galios balansavimo problemų sprendimą palengvina VE 

generacijos prognozė kelioms paroms į priekį. Žinant, kiek elektros energijos VE pagamins po 

kelių valandų ar parų, dispečeriams yra lengviau planuoti visos sistemos darbą. Taip pat 

užsienio šalių patirtis rodo, kad liberalios rinkos sąlygomis vėjo prognozė turi didelę įtaką VE 

gaminamos elektros energijos kainai ir leidžia vėjo energijai konkuruoti su tradiciniais energijos 

šaltiniais. 

Tuo tarpu mažosios jėgainės turi kitokio pobūdžio rėmimo motyvaciją. Jos Lietuvoje 

klasifikuojamos taip: 

c) Ne didesnės kaip 30 kW galios. Šios VE dažniausiai naudojamos individualiems energijos 

poreikiams tenkinti, nes praktika rodo, jog, nepaisant gana aukšto fiksuoto elektros energijos 

supirkimo tarifo (37 ct/kWh) ir nemokamo prijungimo prie skirstomojo tinklo, komerciniai 

projektai nėra ekonomiškai patrauklūs. Priežastys – didelės investicijos galios vienetui, mažas 

pagaminamos energijos kiekis bei investicijų grąžos norma, dažni įrangos gedimai, brangi 

eksploatacija. Pvz., 250 kW galios vėjo jėgainės statyba apytikriai kainuotų 1,25 mln. Lt (1 kW 

kaina – 5000 Lt), 50 kW galios - apie 400 tūkst. Lt (1 kW kaina – apie 8 000 Lt), o buitinės, 

vertikalios ašies 5 kW vėjo jėgainės kaina gali siekti apie 50-100 tūkst. Lt (1 kW kaina – 10-20 

tūkst. Lt). 

AB LITGRID duomenimis, 2013 m. vasario mėn. leidimą gaminti elektros energiją gavo viena 
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30 kW galios vėjo elektrinė (Šaltenių VE). 

d) Ne didesnės kaip 10 kW galios. Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis ne didesnės kaip 

10 kW įrengtosios galios elektrinėse pagaminta perteklinė elektros energija privalomai 

superkama už nustatytą fiksuotą tarifą (33 ct/kWh). Pertekline elektros energija pripažįstama ne 

daugiau kaip 50 procentų vartotojo elektros tinkle įrengtose elektrinėse, kuriose elektros 

energijai gaminti naudojami AEI, pagamintos elektros energijos per kalendorinius metus. 

Įrengiant tokios galios vėjo elektrines, leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 

nereikalingas, jeigu elektros energija bus gaminama tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams. 

Gamintojas, numatantis plėtoti ne didesnės kaip 10 kW įrengtosios galios elektros energijos 

gamybos pajėgumus ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apie tai privalo informuoti tinklų 

operatorių.  

AB LESTO duomenimis, visoje Lietuvoje įrengtos vos kelios tokios galios elektrinės. AB 

LITGRID duomenų bazėje užregistruota vienintelė, 2 kW galios jėgainė ER-2, veiklą pradėjusi 

2013 m. balandžio mėn.  

Svarbiausia rėmimo forma yra perteklinės energijos realizavimo galimybė. 

Perteklinės energijos pardavimo elektros tinklui schema yra nauja, ir visuomenei trūksta 

informacijos apie tokios sistemos įrengimo technines galimybes bei ekonominę naudą. 

Reikalingi skaičiavimai bei demonstraciniai projektai, galintys parodyti, ar tokiai sistemai 

reikalingi akumuliatoriai, neretai sudarantys iki pusės viso projekto kaštų. 

- Norint paskatinti energijos vartotojus aktyviai domėtis energijos gamybos iš AEI 

technologijomis, jas diegti, būtina užtikrinti jų pasitikėjimą teisine aplinka ir vengti pernelyg 

dažnų jos pakeitimų; 

- Fiksuoto tarifo, žaliųjų sertifikatų, aukcionų schemos, taikomos Lietuvoje ir kitose ES 

šalyse, yra priimtinos didelės apimties projektus vystantiems subjektams, turintiems atitinkamas 

kompetencijas. Šių schemų taikymas mažiems gamintojams sąlygoja dideles administravimo 

sąnaudas ir pastariesiems dažnai yra nepriimtinas dėl sudėtingumo. Tokiems gamintojams ar 

vartotojams racionalu taikyti paramos investicijoms schemas, nereikalaujančias plačios 

ekonominės ar finansinės kompetencijos ir ženkliai paprastesnes kontrolės ir administravimo 

požiūriu. 

Mažieji projektai, ne tik vėjo, gali turėti rimtesnio proveržio šansą tik tuo atveju, jeigu bus 

taikomas teritorinio planavimo uždavinių sprendimas finansuojant scenarijų pagrindu.  

Vystantis išmaniosioms kompiuterinėms technologijoms greitu metu energijos vartotojai galės 

tapti energijos gamintojais. Prognozuojama evoliucija kryptimi „sumanieji būstai“. 

Gyvenamieji namai bei kiti pastatai, įdiegus išmaniąsias technologijas, taps protingais namais ir 

aktyviais energijos gamintojais. Įrengus ant stogų saulės modulius, pastačius vėjo elektrines, 

įrengus geoterminį šildymą, naudojant elektromobilį kaip akumuliacinę talpą, galima 

pasigaminti tiek energijos, kad jos užteks ne tik savam namų ūkiui, bet ir pardavimui. Tokie 

namai su išmania energetine infrastruktūra jau nėra vien ateities vizija, o tampa realybe 

Lietuvoje bene vienintelis yra UAB „Eksponentė“ pastatas Klaipėdoje. Šiuo metu tokius namus 

ar kaimus jau galime aplankyti Austrijoje, Vokietijoje, Švedijoje ir kitose ES bei pasaulio 

šalyse.  

Sparti išmaniųjų technologijų bei AEI technologijų plėtra atveria galimybes ne tik išmaniųjų 

namų rinkoje, bet ir protingų gyvenviečių plėtrai, kuriose energija gaminama naudojant 

žaliąsias technologijas. „Žaliosios“ gyvenvietės jau ne vieną dešimtmetį sėkmingai veikia 

daugelyje pasaulio valstybių, jų priskaičiuojama jau ne šimtai, o tūkstančiai. 

Pirmųjų ekologinių gyvenviečių kūrėjai susiduria su aibe problemų, nes neužtenka, kad iš 

gamtai nekenksmingų medžiagų pastatytas būstas įsikomponuotų į kraštovaizdį ir naudotų 

gamtos jėgų sukurtą energiją. Tikrąją savo paskirtį ekologinė gyvenvietė, kaip ir etnografinis 

kaimas, atliks tik tuo atveju, jei bus užtikrintas ilgalaikis jos egzistavimo stabilumas, kuris 
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priklauso ne tik nuo techninių gyvenvietės įrengimo charakteristikų, bet ir nuo tolesnio jų 

eksploatavimo taisyklių laikymosi. Todėl Lietuvoje kol kas pradėti tik kelių ekologinių kaimų 

kūrimo darbai. Daugiausiai kuriasi pavienės sodybos, besistengiančios įgyvendinti bent dalį 

ekologiško gyvenimo būdo nuostatų: naudoti geoterminę, saulės energiją ir pan.  

Energetikos srityje yra ne tik sumanytų, bet ir realizuotų projektų – Smalininkų bendruomenės 

(Jurbarko r.) vėjo elektrinė. 2009 m. buvo pastatyta 250 kW galios vėjo jėgainė, tikėtina, kad po 

investicijų atsipirkimo gautos pajamos už parduotą elektros energiją bus naudojamos 

bendruomenės reikmėms. 30 proc. projekto vertės buvo finansuojama iš ES lėšų. Smalininkų 

bendruomenės projektas buvo pirmasis, todėl ir objektyvių bei subjektyvių klaidų neišvengta. 

Gali būti, kad ne visai tinkamai parinkta vėjo jėgainės vieta, buvo problemų dėl jos priežiūros. 

Vis dėlto, tai svarbus žingsnis bendruomenės konsolidavimo bendram darbui srityje. 

Deja, daugiau panašių bendruomeninių projektų energetikos srityje Lietuvoje nėra, o 

perspektyvos šioje srityje – didelės. AEI vystymas mažuose regionuose, gyvenvietėse skatintų 

bendrą AEI plėtrą šalyje, padėtų bendrai siekti Nacionalinėje energetikos strategijoje užsibrėžtų 

tikslų. Bet AEI projektams įgyvendinti reikia didelių pradinių investicijų, ir be valstybės 

paramos tai nėra įmanoma. 

Programos rėmuose atlikome Riešės ir Avižienių seniūnijų energetinės veiklos panaudojant visų 

AEI rūšių technologijų galimybių analizę. Nustatėme gyvenvietės, (šiuo atveju Riešės ir 

Avižienių) energetinį potencialą ir plėtros galimybes. Atliktas gyvenvietės energetikos ūkio 

plėtros scenarijų suformavimas ir vertinimas. Įgyvendinant pažangias struktūras svarbūs yra ne 

tik ekonominiai ir ekologiniai veiksniai. Šalia ekonominio teigiamo efekto prisideda regioninės 

plėtros socialiniai, kultūriniai ir žinių aspektai. Būtina taikyti „iš apačios į viršų“ metodą, nes 

geriausi sprendimai ar idėjos paprastai pateikiami vietinės valdžios lyderių ar bendruomenės 

veikėjų. Tačiau taisyklių nustatymas ir reguliavimo mechanizmai, inovacijų ir investicijų 

skatinimo priemonės yra būtinos „iš viršaus žemyn“ parenkant tinkamiausią regiono 

energetikos ekonomikos plėtros scenarijų. 

3. Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos natūralios monopolijos problemų 

sprendimo scenarijai miestų energetikos aprūpinimo klausimų, o taip pat valstybės 

įsipareigojimų kuo platesniam AEI panaudojimui kontekste. 

Detalesnė apžvalga pateikta prieduose. 

Pagrindinė nuostata yra organizuotas reformavimas miestų energetikos programų rėmuose. 

Monopolinė padėtis lemia tai, kad CŠT yra itin stabdantis konkurencingumą veiksnys Lietuvos 

ekonomikai dėl kainų nestabilumo, dėl nuolat augančių kainų, dėl žymios gyventojų dalies 

perkamosios galios sumažinimo. Atlikta palyginamoji analizė su užsienio šalių CŠT sistemų 

ekonominėmis prielaidomis leidžia daryti išvadas ir teikti pasiūlymus. 

Parengta vertinimo sistema leidžia pasiūlyti vieningos ilgalaikės AEI paskatų motyvacijos 

sistemos principus bei esamos sistemos transformavimo schemą, atsižvelgiant į trumpo, 

vidutinio ir ilgalaikio laikotarpių uždavinius makroekonomikoje. Ši schema pateikiama 

monografijoje. 

Monopolinė CŠT padėtis yra susidariusi dėl pačios infrastruktūros pobūdžio. Susidariusi 

kenksminga tendencija spręsti kompleksinius uždavinius vienkartinėmis priemonėmis. Reikia 

susieti vieningose programose energijos gamybos ir tiekimo sferas. Beveik visa parama 

koncentruota į gamybos pusę, kai tuo tarpu infrastruktūrą galima panaudoti vartotojų 

pastangoms mažinti vartojimo apimtis ir pasigaminti šilumą ir karštą vandenį naudojant saulės 

ir geoterminę energiją neatsijungiant nuo CŠT. Būtina reformuoti kainodarą, kurios principas 

tas, kad kategoriškai kenksminga susieti pelną su tiekiamos energijos apimtimi. 

Šilumos ūkio reformų, namų renovavimo programų, atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo įgyvendinimo prielaidas ir jų suderinamumą reikia paversti kryptinga, įteisinta 

scenarijų formavimo sistema, kad vartotojai ir šilumos tiekėjai sąveikautų, o investiciniai 

sprendimai būtų sinchronizuojami vieningame investiciniame scenarijuje. 
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5.2. Etapas. Atlikti viešojo sektoriaus išteklių skirstymo ir naudojimo plėtrai vertinimą. (temos 

vadovas: Doc. dr. Algis Dobravolskas, Dr. Rima Tamošiūnienė (Mykolo Romerio 

universitetas)) 

 

Parengta ir išleista mokslo studija „Vešojo sektoriaus plėtra Lietuvoje“. Aprašyti pagrindiniai 

veiksniai ribojantys privataus sektoriaus veiklą ir skatinantys viešąjį sektorių. Tai: 

 Rizikos nesuvokimas (risk aversion), 

 Nepalanki atranka (adverse selection), 

 Išmokų pagunda (moral hazard), 

 Informacijos asimetrija, 

 Informacijos stoka, 

 Legali monopolija. 

 

Tačiau viena didžiausių problemų lemiančių viešojo sektoriaus raidą yra gyventojų senėjimas. 

Lietuvoje reikšmingiausias likusios gyvenimo trukmės padidėjimas prognozuojamas 

pagyvenusiems gyventojams (sulaukusiems 60 ir 80 metų), kas padidins socialinės (pensijų) ir 

sveikatos apsaugos (ypač – ilgalaikės slaugos ir globos) poreikius. Todėl aktualiausiomis 

problemomis tampa šių sričių finansinis tvarumas, o taip pat socialinės ir sveikatos apsaugos 

kokybė. Jaunimo dalies santykinis mažėjimas mažins ir viešojo sektoriaus išlaidų dalį % nuo 

BVP (nuo 5,38 2010 m. iki 3,3 – 2050). 

Įvertinti pagrindiniai ES viešojo sektoriaus prognozavimui naudojami modeliai (Suomijos 

modelis BOF5, Suomijos EMMA, Centrinės ir Rytų Europos šalių modelis LAM3, LEMAM, 

Lietuvos LITMOD, HERLIT).  Prieita išvadų, kad: 

 Valstybės sektoriaus modeliavimą lemia konkreti valstybės biudžeto sandara, pajamų ir 

išlaidų struktūra, bei modeliavimo detalumo lygis. 

 Bendrieji ES makro modeliai negali būti taikomi dėl Lietuvos specifikos viešajame 

sektoriuje, pereinamojo laikotarpio viešosios politikos formavimo bei mažos duomenų 

imties. 

 Svarbu pabrėžti, kad vertinant atskirai kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos ir 

socialinės apsaugos perspektyvas iki 2030 ir 2050 metų svarbu atkreipti dėmesį į 

bendrosios politikos formavimą ilguoju periodu ne tik Lietuvoje bet ir Europos 

Sąjungoje, kas sąlygoja korekcijas ir modelių struktūroje. 

 

Atskiras  dėmesys buvo skirtas viešojo sektoriaus išlaidoms pensijoms. 

Trys išlaidų pensijoms ir BVP santykio ekonominiai veiksniai: 

 Demografinis: pensininkų skaičiaus santykis su darbingo amžiaus asmenų skaičiumi; 

 Darbo rinkos: nedarbo lygis; 

 Institucinis-ekonominis:  santykis tarp vidutinės pensijos ir vidutinio darbuotojo 

produktyvumo, kas iš esmės nusako taisykles, kaip skaičiuojamos pensinės išmokos ir jų 

indeksavimas, ir kitas normas, kurios turi įtakos atlyginimų augimo ir pensijų augimo 

sąryšiui. 

Domino efektas gyventojų senėjimo procesui: 

Progresuojant gyventojų senėjimo procesui, kitoms sąlygoms nepasikeitus, valstybės 

finansinė būklė silpnėja. Silpnesnė valstybės finansinė būklė dažnai mažina jos 

konkurencingumą pagal esamų ir būsimų gyventojų norą įsidarbinti šalyje dėl to, jog keliami 

mokesčiai lėtina vidutinio atlyginimo kilimą, be to, mažinama socialinė parama. Kadangi 

jaunimas yra labiau linkęs sekti palankesnę darbo aplinką nei vyresni žmonės, taip didėja 

jaunimo emigracija ir visuomenė dar sparčiau senėja. 
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Kaupiamųjų įmokų, pervedamų į pensijų fondus tarifų įtaka viešiesiems 

finansams: 

 Įmokos nuo dalyvio pajamų nedaug sumažins VSD senatvės pensiją bei atlyginimą; 

 Sodros bei valstybės biudžeto įmokos didins jų išlaidas bei apsunkins VSDF ir valstybės 

biudžetų balanso bei skolų sprendimo problemas. 

 

Dėl Lietuvos specifinių bruožų (sunkus ekonometrinių modelių pritaikomumas, 

neprognozuojama jaunimo emigracija, gyventojų spartus senėjimas, kt.) buvo prieita išvados, 

kad viešojo sektoriaus išlaidas geriausia vertinti remiantis scenarijų (optimistinio, realistinio bei 

pesimistinio) metodais. Šis metodas buvo pritaikytas prognozuojant įvairias Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo išlaidas. 

Pastebėta, kad dėl globalizacijos atsiranda ir veiksnių mažinančių viešojo sektoriaus dalį 

ekonomikoje. Šį reiškinį galima pavadinti „Baumolio mirtimi“. Pagal Viljamą Baumolį viešojo 

sektoriaus technologija yra imlesnė darbui, palyginti su privačiu sektoriumi. Be to, produkto 

tipas yra toks, kad sunku padidinti našumą ir pakeisti darbą kapitalu. Tačiau darbo pakeitimas 

kapitalu gana sparčiai vyksta ir viešajame sektoriuje XX-XXI amžių sandūroje dėl nuotolinio 

mokymo ir kitų šiuolaikinių technologijų kitimo. Be to dėl migracijos į išsivysčiusias šalis 

plaukia kvalifikuota, bet daug pigesnė darbo jėga iš besivystančių. Be to ir paslaugų sektoriuje 

vis daugėja gyvojo darbo reikšmė – tiesioginiai gamintojo ir vartotojo kontaktai. Todėl 

Baumolio išvados kelia daug abejonių. 

 

5.3. Etapas. Parengti verslo ir viešojo sektoriaus veiklų valdymo poveikio bei ekonominio 

veiksmingumo vertinimo matavimo metodiką. (temos vadovas: Prof. habil. dr. Aleksandras 

Vytautas Rutkauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)) 

 

1. Išanalizuotas tvarumo turimas ir puoselėjimas naujas potencialas civilizacijos plėtrai, 

kaip ekonominio veiksmingumo svarbus veiksnys. Apibrėžta ir įtraukta į platųjį 

vartojimą universalaus tvarumo kategorija 

Neabejotina, kad kalbant apie šalies, regiono, miesto ar kito geografinio ar organizacinio 

vieneto būsenos ar plėtros tvarumo problemas sunku išsitekti tik tiesiogiai ekonominiame, 

ekologiniame ir socialiniame trikampyje. Ir ne todėl, kad čia nelieka neišspręstų problemų, bet 

visų pirma, dėl to, kad šiame trikampyje neužtenka interesų, argumentų ir išteklių nagrinėti ir 

spręsti susikaupusias problemas. Vis dažniau kartu su tvarumo kategorija girdime ir 

universalaus tvarumo atmainą, kuriai adresuojamos ir naujos funkcijos.  

Dažnai universalumui suteikiamas interesų ir pastangų visapusisškumo požymis, sprendžiant 

suformuluotas problemas. Pavyzdžiui, formuluojant šalies plėtros tvarumą, orientuojamasi į 

visų pagrindinius interesus atstovaujančių subjektų galimybių integravimą, siekiant 

suformuluotos problemos sprendimo (Rutkauskas, 2012a; 2012b; Rutkauskas, Stasytytė, 2012). 

Universalaus tvarumo sąvoka praplečia tvarumo sąvokos aprėptį, kuomet čia tenagrinėjamos tik 

ekonominės veiklos pasekmės socialiniams ir ekologiniams procesams. Universalųjį tvarumą 

apibrėžianti struktūra neretai pristatoma plačiu turiniu, įtraukiant ekonominius, edukacinius, 

politinius, socialinius, mokslinius ir technologinius bei visuomeninius komponentus.  

2. Parengta šalies fiskalinės politikos, apjungiant mokesčių, valstybės skolos, darbo rinkos 

ir migracijos problemas, tobulinimo schema. Sudaryti pradiniai matematinių modelių, 

skirtų šios problemos sprendimui, variantai. Schema ir parinkti modeliai 

eksperimentiškai išbandyti realios statistikos duomenų pagrindu.  

Šalies gyventojų migracijos rodikliai glaudžiai susieti su užimtumo galimybėmis šalyje,  

migracijos ir užimtumo procesų valdymo kokybė yra šalies socialinės-ekonominės politikos 

kompetencijos indikatorius, o šių procesų valdymas yra šalies fiskalinės politikos ir valstybės 
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skolos valdymo įžvalgaus suderinimo pagrindinis tikslas. Siekiama sudaryti tokią kiekybinių 

rodiklių sistemą, kuomet atskleidus fiskalinės politikos galimybes įtakoti užimtumo lygį ir 

struktūrą šalyje būtų pasitelktos ir valstybės skolos galimybės pasirinkti tokį fiskalinės politikos 

variantą, kad neužimtumas šalyje netaptų pagrindine praktiškai nevaldomos migracijos 

priežastimi. Atsižvelgiant į tai, kad naują pagreitį įgaunantys globalizacijos procesai ir šalies 

integracijos galimybės įneša daug neapibrėžties tiek į nusistovėjusį  teorinių prielaidų 

veiksnumą, tiek ir į naudojamų kiekybinių metodų adekvatumą, sprendžiant šalies fiskalinės 

politikos, mokesčių, valstybės skolos, darbo rinkos ir migracijos problemas, pasitelktos 

stochastinio optimizavimo ir stochastiškai informatyvios ekspertizės galimybės, siekiant 

užimtumo ir migracijos procesų bei fiskalinės politikos ir valstybės skolos nuostatų integruoto 

valdymo galimybių. 

Kiekviena iš panaudotų sąvokų - fiskalinė politika, mokesčiai, valstybės skola, darbo rinka ir 

migracija - atstovauja aiškiai apibrėžto proceso turinį ir yra valstybės politikos dėmesio 

objektas. Šių procesų visumą tenka priimti kaip labai reikšmingą šalies ar regiono mastu 

hierarchizuotą kompleksinę sistemą su keletu gravitacinių centrų ir skirtingų, tačiau 

sąveikaujančių tarpusavyje gravitacinių jėgų sistemą. 5.3 temos dalyje nagrinėjamos sąvokos 

pačios savaime reikalauja išskirtinio dėmesio, tačiau jų  visavertis pažinimas reikalauja 

integruoto požiūrio į jų sąveikavimo įvairovę ir visapusiškumą. Tiesa, tiek atskirų iš paminėtų 

procesų ar reiškinių analizei, tiek ir integracinių aspektų pažinimui mokslinėje literatūroje 

galima sakyti visą laiką buvo skiriamas didelis dėmesys, tačiau intensyvi globalizacija atskleidė 

visai naujas ir skubiai spręstinas tiek paskirų procesų, tiek jų sąveikavimo pažinimo ir valdymo 

problemas. 

Atliekant tyrimą buvo pasiremta taip vadinamos stochastiškai informatyvios (Rutkauskas 2012) 

ekspertizės pagalba, kuomet buvo generuojama informacija reikalinga tiek valstybės skolos 

valdymo problemų sprendimui, tiek užimtumo bei migracijos galimybių įvertinimui. 

Netenka abejoti, kad pavienis tokių procesų kaip valstybės skolos efektyvumas, nedirbančiųjų 

skaičius ir emigruojančiųjų dinamika, fiskalinės politikos efektyvumo vertinimai gali atskleisti 

neblogas galimybes suprasti atskiras paminėtų procesų sąveikavimo ypatybes ir netgi 

dėsningumus. Tačiau konstruktyvi valdymo informacija tegalima tik nagrinėjant šiuos procesus 

ir juos įtakojančius veiksnius bendroje sistemoje. Bendras šių procesų nagrinėjimas yra 

apsunkintas tuo, kad net didelio ekonomikos masto šalyse tai yra stochastinių procesų ir sąveikų 

visuma. Tie procesai ir sąveikos įvairuoja ir sudėtingėja, kuomet prisiliečiama prie nedidelių 

šalių tikrovės. Tačiau, kita vertus, taip galima pažvelgti į procesus, kuriems sukurtos valdymo 

prielaidos ir galimybės atsipirktų panaudojant tai plėtros efektyvumui didinti. 

Atsižvelgiant į tai, kad pateiktame tyrime remtasi Eurostat.eu duomenimis Lietuvai, todėl 

tikslinga peržvelgti kokia tyrime nagrinėtų bendrų jų rodiklių detalizacija būtų labiausiai 

reikalinga Lietuvai – apie tai matomai jau galima spręsti iš Lietuvos statistikos departamento 

kaupiamos detalios informacijos apie migraciją ir kokiam detalizavimo lygiui galėtų būti 

pertvarkyta hierarchizuota regresijų sistema neprarandant sistemos veiksmingumo (Statistikos 

departamentas 2013). Tokiais rodikliais matomai turėtų ir galėtų būti: migracijos pasiskirstymas 

pagal amžių, lytį, geografinę vietovę, veiklos sritį, išsilavinimą – žvelgiant iš Lietuvos pusės, o 

kartu ir atvykimo šalis, atvykimo tikslus ir migrantų galimybes atvykimo šalyje. 

3. Tvariosios plėtros sprendimų pagalba analizuojamos Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių 

industrijų galimybės, ugdant jų dinamiką ir sąveiką, stiprinant kūrybinių ir kultūrinių 

šalies industrijų, o kartu ir visos ekonomikos potencialą verslo ir viešojo sektoriaus veiklų 

valdymo kontekste. 

Šioje tyrimo dalyje skiekiama sisteminti besiformuojančios universaliai tvariosios plėtros 

konceptą ir plėtoti šios kategorijos taikymo sritį. Siūlomas tvarumo sampratos kiekybinio 

matavimo komponentas, nagrinėjantis būsenos, proceso ar sistemos kaitos galimybės 

patikimumą. Lygiaverčiai tapsmo analizei siūlomų tvariosios plėtros sprendimų pagalba 
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analizuojamos Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų galimybės, ugdant jų dinamiką ir 

sąveiką, stiprinant kūrybinių ir kultūrinių šalies industrijų, o kartu ir visos ekonomikos 

potencialą. Atlikta kūrybinių ir kultūrinių industrijų gebėjimų efektyviai panaudoti investicines 

ar kitokius plėtros išteklius analizė, kai siekiama įdiegti šalies industrijoje ypač efektyvius šiai 

dienai instrumentus: žinių ir socialinio kapitalo bei intelektinės nuosavybės galios, regioninės 

plėtros ir pridėtinės vertės kūrimo strategiškumą, komunikacinį universalumą ir pan. Kūrybinių 

ir kultūrinių industrijų perspektyvos traktuojamos kaip stochastiniai įvykiai ar procesai, o tai 

pareikalavo perspektyvos nagrinėjimui pasitelkti stochastiškai informatyvios ekspertizės 

nuostatas ir stochastinio optimizavimo būtinumą ir galimybes. Tyrimo dalis skirta 

universaliosios tvariosios plėtros sampratai apibrėžti ir išanalizuoti vertybines nuostatas, 

grindžiamas naujosios tvarumo paradigmos iškilimu per kultūros integraciją. Pateikiamas 

Lietuvos kūrybos ekonomikos šerdies – kūrybinių ir kultūrinių industrijų – tyrimas ir siūlomas 

tvarumo kiekybinio mato įvedimas, kuris apspręstų galimybių patikimumo (garantijos) 

matavimo sistemiškumą. 

Atliekant empirinį tyrimą, remiantis kūrybos ekonomikos plėtros teorine analize, sprendžiamas 

investicijų į kūrybines industrijas tvarumo uždavinys. Kūrybos ekonomikos tyrimo 

metodologija reikalauja išskirtinės tyrimų metodų dermės dėl šių priežasčių: 1) kūrybos 

ekonomikos reiškinio kompleksinių ekonomikos srities tyrimų nebuvimo; 2) nerasto kiekybinio 

dialogo kūrybos ekonomikos problematikai analizuoti; 3) kūrybos ekonomikos dedamųjų 

įvairialypės prigimties. Keliamas empirinio tyrimo tikslas – kaip paskirstyti tvarumo veiksnių, 

darančių įtaką atskirų industrijų evoliucijai, plėtrą, kad jų bendrosios egzistencijos efektas būtų 

didžiausias. Tyrime taikomi metodai – Delphi struktūruota komunikacinė technika paremta 

ekspertų apklausa, investicinio portfelio sudarymas adekvačiojo portfelio modeliu. Gauti 

ekspertinio vertinimo rezultatai gali būti tiesiogiai panaudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų 

universaliai tvarios plėtros projektavimui. 

4. Parengti konceptualiniai pagrindai ir atlikti eksperimentiniai integralaus žinių, 

inovacijų ir technologijų klasterio finansinės struktūros optimizavimo sprendimai.  

Tvari plėtra bei mokslo, inovacijų ir technologijų kryptinga integracija – 

pagrindinės priemonės pasauliui įveikiant esamus ir galimus ateityje iššūkius. Sparčiai 

besiplėtojanti globalizacija ir susiformavęs šalies plėtros tvarumo poreikis skatina 

nuolatinės žinių, inovacijų ir technologijų integracijos poreikį. Tačiau atliekamuose 

tvarios plėtros tyrimuose yra pasigendama tvarumo kiekybinio mato ir atitinkamai 

suvienodintos tvarumo sąvokos bei išraiškos, kaip ir teoriškai nepriekaištingai ir 

pragmatiškai veiksnaus suvokimo apie žinių, inovacijų ir technologijų integraciją 

puoselėjant įvairių sistemų ar procesų tvarumą.  

Jeigu įsigilinti į JT (Jungtinių Tautų) = UN rengiamą the Post – 2015 UN 

development agenda (Millennium...2014), tai matome, kad tiek globalaus ekonominio 

augimo užtikrinimui, tiek atskirų regionų ar šalies augimo potencijos didinimui, tiek 

atsiradusių globalių - maisto, sveikatos, ekologinio netvarumo didėjimo – problemų 

sprendimai gali būti sėkmingi tik pasitelkiant kryptingai išplėtotą žinių, inovacijų ir 

technologijų klasterį (KNIT).  

Ganėtinai panašiai traktuojami ateities iššūkiai ir jų galimų pasekmių išvengimo  

būdai ir ES programoje Future Programme 2014-2020. Čia taip pat kaip ir Post-2015 UN 

Development Agenda ryžtingai pasisakoma už mokslinių tyrimų pasislinkimą nuo 

tarpdisciplininio tikrovės pažinimo link probleminių tyrimų.  

Tiek pirmoje, tiek antroje iš paminėtų programų, tiek daugelyje kitų JT ir ES 

dokumentų atsakingai inventorizuojamos plėtros kryptys ir prioritetai, galimos problemos  

ir jų sprendimo būdai, aptariami lokaliniai ir globalūs iššūkiai. Ir beveik visur matomas 

vieningas požiūris į plėtros tvarumą kaip pamatuotai naudingiausią kelią į perspektyvą, 

kaip ir į adekvačios tam integralaus KNIT klasterio struktūros kaip efektyviausios tvarios 
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plėtros būsenai pasiekti priemonės puoselėjimą.  

Šiame kontekste tikslinga spręsti tokias problemas: 

 kokios beribio ekonominio ir demografinio augimo suderinamumo su ribotomis 

Žemės planetos galimybės; 

 kokios praktiškai nevaldomos ar netgi dirbtinai skatinamos globalizacijos 

neigiamos pasekmės, ar jos nesugriaus visų globalizacijos sąlygotų privalumų;  

 koks turėtų būti procesų ar sistemų tvarios būsenos ar plėtros kiekybinio 

matavimo konceptas ir modeliai; 

 kokie KNIT klasterio optimalios struktūros formavimo mechanizmai; 

 kokios skirtingų valstybių bendravimo ir integracijos formos turėtų dominuoti 

postglobalizaciniame periode. 

Neabejotina, kad tai sudėtingiausios globalinės politinės problemos, kurių 

efektyviam jų sprendimui gali tarnauti integralaus KNIT klasterio kaip žinių, inovacijų ir 

technologijų integracijos, kurią veikia įvairūs vidiniai ir išoriniai veiksniai (socialiniai, 

kultūriniai, ekonominiai, politiniai, inovaciniai ir kt.) parengimas.  Tokio klasterio 

koncepto parengimas ir jo komponentų – žinių, inovacijų ir technologijų funkcijų 

suderinimas leistų lengviau suprasti pagrindinius įžvalgaus investavimo principus 

puoselėjant šalies plėtros tvarumą. Atlikus įžvalgaus investavimo galimybių tyrimą butų 

galima argumentuotai kalbėti apie integralaus KNIT klasterių galimą panaudojimą 

puoselėjant šalies tvarią plėtrą.  

Kaip gerokai supaprastintą paminėtos problemos sprendinio schemą tyrime panaudota 

inovacijos funkcijų sistemos modelio struktūa, performuota universaliai tvarios plėtros 

galimybių analizei ir pasitelkiant panaudotus stochastiškai informatyvius ekspertavimo 

principus, skirtus finansinių lėšų optimaliam paskirstymui tarp keturių integruotų universaliai 

tvarios plėtros komponentų.  

Apibendrinant, galima teigti, kad integruotas žinių, inovacijų ir technologijų klasteris 

daugeliu atveju tampa tuo instrumentarijumi, kurio pagrindu nagrinėjama sistema (šalis, 

regionas) maksimaliai išnaudoja kitų subjektų generuotas plėtros galias. 

5. Pristatyta atsitiktinio Markowitzo lauko technika – priemonė, leidžianti spręsti 5.3 

temoje iškeltas problemas stochastinio optimizavimo pagalba.  

H. Markowitzo atskleista efektyvioji investicinio portfelio linija (efficient frontier) 

visiškai pagrįstai gali būti suprasta kaip atsitiktinis laukas, kur vedančiuoju parametru tampa 

galimų investicinių portfelių, formuojamų iš pasirinktos aktyvų aibės, rizikingumas, 

matuojamas portfelio kaip atsitiktinio dydžio standartiniu nuokrypiu, o lauko reikšmė ar 

indeksas tapatinamas su atitinkamu portfelio kaip atsitiktinio dydžio tikimybės skirstiniu, kurio 

atstojamaja H. Markowitzas pasiūlė jo vidurkį. Susiformavo teorinių ir pragmatinių tyrimų 

kryptis įvardinta vidurkio – variacijos optimizaciniai metodai, kurie tapo vienais iš kertinių 

instrumentų ieškant efektyvaus investavimo galimybių praktikoje. Ir ypač svarbu tai, kad šių 

tyrimų kontekste „susitiko“ galbūt aktualiausią civilizacijos plėtros tvarumui – visaverčio 

investavimo į civilizacijų patirtį – problema ir adekvačiausia neapibrėžties ir globalizacijos 

sąlygomis tokios problemos sprendimo mokslų kryptis – stochastinė optimizacija.  

Šioje tyrimo dalyje bandoma prisidėti prie problemos – kaip galėtų būti formuojami 

šiandien priimami investavimo sprendimai, kad jie išsaugotų ir didintų į juos investuojamą vertę 

ateityje. Tai siekiama atlikti atsitiktinio Markowitzo lauko konkretizavimo – adekvataus 

investicinio portfelio ir jo papildymo plėtotės pagalba. Tyrime kartu su konceptualiu atsakymu į 

suformuluotą problemą atskleistos ir praktinės tokios problemos sprendimo galimybės. 

 

6 Uždavinys: Nustatyti žmogiškojo kapitalo, darbo išteklių struktūrinius pokyčius, darbo 

paklausos ir pasiūlos lankstumo ūkio sektoriuose ir profesijose didinimo aspektus. 
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6.1. Etapas. Atlikti Lietuvos ir užsienio šalių patirties formuojant žmogiškąjį kapitalą bei 

tobulinant darbo rinką lyginamąją analizę siekiant gerinti verslo aplinką, atsižvelgiant į darbo 

išteklių struktūrinius  pokyčius, darbo pasiūlos ir paklausos lankstumą ūkio sektoriuose, 

šešėlinės ekonomikos įtaką darbo ištekliams. (temos vadovė: Prof. dr. Rūta Čiutienė (Kauno 

technologijos universitetas)).  

 

Tyrimo tikslas: ištirti žmogiškojo kapitalo formavimosi ypatumus ir nustatyti darbo rinkos 

efektyvinimo metodus šalyje žmogiškojo kapitalo kontekste. 

Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą buvo atlikta:  

1. Išanalizuoti teoriniai žmogiškojo kapitalo formavimosi ypatumai. 

1.1.  Analizuojant žmogiškojo kapitalo formavimosi ypatumus teoriniu požiūriu buvo remtasi 

užsienio ir lietuvių moklininkų darbais (Becker, 1964; Heckman, 2000; Jaw, Yu PingWang, Chen, 

2006; Mincer, 1958; Schultz, 1961, 1971; Smith, 1776, 1937; Heckman, Cunha, 2007; Bagdanavičius, 

2009; John M. Kagochi, Curtis M. Jolly, 2010 ir kt.). Analizuojant teorinę medžiagą apie  žmogiškojo 

kapitalo formavimąsi, išskirti šie žmogiškojo kapitalo formavimosi etapai: 

• Pirmasis etapas iki XVIII a. – žmogiškojo kapitalo formavimosi užuomazgos. 

• Antrasis etapas nuo XVIII iki XX a. – žmogiškojo kapitalo formavimosi prielaidos siejamos 

su ekonomikos augimu, kuris išreiškiamas produkcijos funkcija, kai produkcijos apimtys priklauso 

nuo darbo, kapitalo ir žemės sąnaudų. Darbas vertinamas kaip individo indėlis (žmogiškasis kapitalas). 

• Trečiasis etapas nuo XX a. – žmogiškojo kapitalo sąvokos, turinio ir teorijos susiformavimas 

bei sparti plėtra, sąlygojama technologinių procesų ir inovacijų. 

Atlikta žmogiškojo kapitalo sampratos analizė, kuri atskleidė, jog individo žinios ir gebėjimai 

gali būti apibrėžti kaip nematerialus kapitalas; visi individai siekia pakelti savo žmogiškojo kapitalo 

akcijas ir tam didelę įtaką daro išsilavinimas. Investicijos į žmogų didina darbo produktyvumą. 

Įsidarbinimo pagrindas yra ir bus žmogaus kvalifikacija ir investicijos į žmogiškąjį kapitalą. 

Žmogiškasis kapitalas apibūdinamas kaip žmogaus žinios, įgūdžiai, patirtis, motyvacija, sveikata, 

kurie naudojami siekiant gauti didesnių pajamų. Žinios ir gebėjimai lemia kvalifikacijos lygį. 
Apibendrinus užsienio ir Lietuvos autorių žmogiškojo kapitalo sąvokas galima išskirti, kad 

žmogiškasis kapitalas –  tai išsilavinimas, įgimti gebėjimai, žinios, profesinė kvalifikacija, darbo 

patirtis, kompetencija. Žmogiškąjį kapitalą sudaro įgytos žinios, įgūdžiai, motyvacija ir energija, 

kuriomis apdovanoti individai ir kurios gali būti naudojamos atitinkamą laikotarpį; protinių 

sugebėjimų, įgytų dėl formalaus mokymo, išsilavinimo ar praktinės patirties; žinių, kurios yra 

neišsemiamos ir tuo pačiu metu prieinamos begaliniam vartotojų skaičiui be kokių nors apribojimų. 

Žmogiškojo kapitalo analizė leido išskirti rodiklius, padedančius apibūdinti ir įvertinti žmogiškąjį 

kapitalą: mokymosi pasiekimai 25-64 metų amžiaus individų; vidutinė mokymosi trukmė tarp 25-64 

metų amžiaus gyventojų; mokymosi pasiekimai pagal amžiaus grupes; išsilavinimo ir kvalifikacijos 

lygis pagal lytį; raštingumo įgūdžių pasiskirstymas tarp darbingo amžiaus individų; raštingumas pagal 

ekonominės veiklos sektorius; raštingumas pagal išsilavinimą; darbo jėgos dalis, kuri atlieka 

mokslinius tyrimus ir plėtrą.  

Apibendrinus atliktą žinių ekonomikos įtakos investicijoms į žmogiškąjį kapitalą (šalies ir 

organizacijų plėtros kontekste), išskirti du žmogiškojo kapitalo vertinimo (matavimo) būdai: 

žmogiškasis kapitalas vertinamas finansiniais aspektais ir žmogiškasis kapitalas vertinamas įvertinant 

skirtingus kintamuosius. Vertinant investicijų efektyvumą (teigiamą poveikį), vertinami šie rodikliai: 

studijų trukmė (pasirenkama 4 metai), darbo užmokestis individui, įgijusiam aukštąjį išsilavinimą, 

darbo užmokestis individui, įgijusiam tik vidurinį išsilavinimą ir valstybės išlaidos (subsidijos) 

aukštajam mokslui. Naudojant G. Psacharopoulos (1995) trumpalaikio periodo metodą, 

leidžiantį apytiksliai apskaičiuoti išsilavinimo atsipirkimą individo bei valstybės požiūriu 

pageidaujama grąžos normą, gauti tokie rezultatai:  

 Investicijų grąžos norma (ROR) individui, 2013m: ROR individo iš koleginių studijų = 9.58 

proc; ROR individo iš universitetinių studijų = 26,14 proc;  
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 Investicijų grąžos norma (ROR) valstybei, 2013 m.: ROR valstybės iš koleginių studijų = 1,48 

proc.; ROR valstybės iš universitetinių studijų = 4,08 proc. 

Investicijų grąžos norma įgijusiems aukštesnįjį išsilavinimą, lyginant su investicijų grąžos norma 

įgijusiems aukštąjį išsilavinimą, yra mažesnė vertinant tiek individo, tiek valstybės požiūriu, tai leidžia 

daryti išvadą, kad naudingiau investuoti į aukštąjį išsilavinimą, nei į aukštesnįjį (kolegijinį). 

Atlikta paklausių specialybių analizė (5-iuose didžiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose) atskleidė, kad mažiausias kvalifikuotos darbo jėgos (specialistų, 

su aukštuoju universitetiniu ar neuniversitetiniu, aukštesniuoju išsilavinimu) poreikis yra Panevėžio 

mieste, daugiausia reikia Vilniaus, Kauno ir Šiaulių miestuose. Populiariausios specialybės, kurias 

įgijus yra didžiausia tikimybė įsidarbinti yra apskaitininkai, vadybininkai, programuotojai ir 

inžinieriai. Nagrinėjant nekvalifikuotą darbo jėgos poreikį (darbininkai, turintys profesinį parengimą) 

nustatyta, kad tokie specialistai yra reikalingi visuose penkiuose nagrinėjamuose miestuose ir jų 

poreikis yra didžiulis. Didžiausią tikimybę įsidarbinti turi virėjai, barmenai, pardavėjai, siuvėjai ir 

plataus profilio darbuotojai, galintys dirbti statybose. 

  Darbo rinka ir žmogiškasis kapitalas yra labai glaudžiai tarpusavyje susiję. Atliekant darbo 

rinkos analizę ir norint nustatyti investicijų į žmogiškąjį kapitalą poreikį, būtina nagrinėti tiek vidaus, 

tiek išorės darbo rinką (vidinius ir išorinius veiksnius), švietimo sistemą ir jų tarpusavio sąsają. Atlikus 

darbo rinkos ir žmogiškojo kapitalo tarpusavio sąsajų analizę, išskirti pagrindiniai darbo rinkos ir 

švietimo sistemos rodikliai, darantys įtaką investicijoms į žmogiškąjį kapitalą. Švietimo sistemai 

įvertinti išskirti tokie rodikliai: Universitetų ir kolegijų skaičius Lietuvoje; Studijuojančių skaičius; 

Parengtų specialistų skaičius pagal įgyjamą išsilavinimą; Pasiskirstymas pagal specialybes; 

Įsidarbinusių individų su aukštuoju išsilavinimu skaičius; Studentų pasiskirstymas pagal studijų 

pakopas (I pakopa – bakalauro studijos; II pakopa – magistro studijos; III pakopa – doktorantūros 

studijos; koleginės studijos) 

Darbo rinką nusakantys rodikliai: Gyventojų aktyvumo lygis; Gyventojų užimtumo lygis; 

Migracija; Darbo našumas; Darbo užmokestis; Nedarbo lygis; Darbo rinkoje paklausios specialybės. 

1.2. Analizuojant žmogiškojo kapitalo formavimosi ypatumus buvo atkreiptas dėmesys ir į 

socialinių paslaugų reikšmę ŽK formavimuisi bei šalies ekonomikai. Socialinės pagalbos labiau reikia 

individams gyvenantiems mažesniuose miesteliuose, kaimuose, kur mažiau darbo vietų, mažiau 

galimybių prisitaikyti. Labiausiai pažeidžiami yra pensinio amžiaus žmonės, vaikai, neįgalieji, 

probleminės šeimos. Socialinės paslaugos turėtų skatinti ugdyti asmens savarankiškumą, skatinti 

savipagalbą, klientai neturėtų būti laikomi pasyviais paslaugų gavėjais. Gaudamas paslaugas klientas 

turi įgyti gebėjimų, išmokti pasirūpinti savimi. Teikiama socialinė pagalba turi skatinti individą 

investuoti į žmogiškąjį kapitalą, o ne skatinti jo nuvertėjimą.  

 

2. Parengta žmogiškojo kapitalo formavimosi bei darbo išteklių struktūros vertinimo 

metodologija.  

Empiriniam žmogiškojo kapitalo (ŽK) formavimosi tyrimui atlikti buvo parengta metodologija, 

apimanti tris esminius metodologinius postulatus: duomenis, analizės procesą ir sintezę. Tyrimui 

atlikti pasirinkta fenomenologinė prieiga, kuri derinama su epistemiologine tyrimo filosofija. Tyrimo 

dizainas apima: 

 Su tyrimu susijusių rodiklių surinkimą ES šalių mastu (šiam etapui taikytas manifestinės 

hermeneutikos analizės metodas); 

 Rodiklių parengimą jų tarpusavio sąveikos modelių konstravimui (šiam etapui atlikti taikytas 

didėjimo ir vidutinio didėjimo tempo skaičiavimo metodai, skirti pašalinti sveikąją rodiklio dalį, 

 siekiant statinį kintamąjį konvertuoti į dinaminį); 

 Rodiklių sąveikos faktorinį modeliavimą ir verifikavimą ES šalių dinaminių rodiklių išraiškos 

pagrindu, sukuriant vieną ar kelis žmogiškojo kapitalo formavimosi indeksus, apibūdinančius 

žmogiškojo kapitalo formavimąsi, žmogiškojo kapitalo konvergencijos su darbo ištekliais struktūrą, 

ir nusakančius rinkos lankstumo savybes;  
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 Indeksų dinamikos eilučių sudarymą, multiplikuojant indekso principines nuostatas 

konkretiems ES rodiklių periodams, siekiant sudaryti Lietuvos indeksinio rodiklio dinaminę eilutę 

(naudotas vidurkinimo metodas);  

 Dinamikos eilučių formavimą pagal rodiklius, surinktus Lietuvos Respublikos regioniniu 

pjūviu.  

 Atliekant tyrimą buvo siekiama išsiaiškinti, kaip indeksas replikuoja darbo išteklių 

demografinių rodiklių pokyčius, darbo rinkos socialinių-ekonominių rodiklių pokyčius, nusako ŽK 

struktūrą.   

Šešėlinės ekonomikos neigiamos įtakos darbo ištekliams tyrimui atlikti, buvo numatyta 

identifikuoti  šešėlinės ekonomikos fenomeną bei konverguoti šešėlinės ekonomikos turinį į rodiklį, 

kuris gali būti palyginamas su sukonstruotu ŽK formavimosi faktoriniu indeksu.  

Darbo biržos vaidmens, siekiant užtikrinti darbo rinkos geografinį ir profesinį mobilumą, tyrimui 

pasirinktas retrospektyvinės analizės metodas, parengta tyrimo metodika, leidžianti identifikuoti 

įmonių statistinius duomenis, darbuotojų tekamumą ir pagrindinių priežasčių identifikavimą. Švietimo 

sistemos analizei buvo pasirinktas antrinių duomenų analizės metodas, giluminio interviu bei focus 

metodas.  

3. Atliktas šalies žmogiškojo kapitalo, darbo rinkos struktūrinių pokyčių bei darbo rinkos 

lankstumo empirinis tyrimas. 

3.1. Remiantis žmogiškojo kapitalo (ŽK) formavimosi teorinės analizės dalyje išskirtais ŽK 

bei darbo rinkos struktūros rodikliais, surinkti statistiniai duomenys apie (iš viso 924 pirminiai 

statistiniai rodikliai). 

Tiriant žmogiškojo kapitalo (ŽK) formavimą lemiančius veiksnius buvo sudarytas ŽK formavimo 

indeksas (1lentelė), apimantis tris pagrindinius veiksnius: žmogiškojo kapitalo vystymąsi, 

žmogiškojo kapitalo ekonominį potencialą bei žmogiškojo kapitalo vartojamąją vertę.  

1 lentelė  

Žmogiškojo kapitalo formavimo indeksas 

ŽMOGIŠKOJO KAPITALO FORMAVIMO INDEKSAS  

Gyventojų pokytis, Bendras sk. I.1.1.1. ŽK demografinis 
pokytis 

I.1.1 
 

ŽK 
Socialinio 
išsivystym
o indeksas 

I.1 
 

ŽK 
VYSTYMO

SI 
INDEKSAS 

I. 
 

ŽK 
FORMAVIMA

S 

Migracijos saldo 

Žmonės ties skurdo ar socialinės atskirties 
rizika, % nuo visų gyventojų, amžius - 18-64;  

I.1.1.2.  ŽK Skurdo rizikos 
indeksas - REK  ŽK 

Atsparumo skurdo rizikai 
indeksas 

Žmonės ties skurdo rizika pagal išsilavinimą, 
ISCED97 (0-2 lygis), nuo 18-64 amžius;  

Žmonės ties skurdo rizika pagal išsilavinimą, 
ISCED97 (3-4 lygis), amžius nuo 18-64;  

Nedarbo lygis, bendras,%; 

Bendras mirtingumo lygis, % (Crude death 
rate); I.1.1.3.  ŽK Regresas - REK 

ŽK Progresas Savižudybių sk. lygis 100 000 gyventojų, 
2009; 

Žmonės ties skurdo rizika pagal išsilavinimą, 
ISCED97 (5-6 lygis), amžius nuo 18-64  I.1.1.4. ŽK Ekonominio 

vystymosi indeksas Žmonių išsivystymo indeksas (Human 

Development Index) *; 

Naujagimių mirtingumo lygis (mirčių sk. 1000 
gimimų) - Naujagimių išgyvenimo lygis; 

I.1.1.5. ŽK Sveikatingumo 
indeksas 

Dirbančiųjų dalis šalyje, %; 

Išlaidos sveikatos priežiūrai, proc. nuo BVP 
2009; 

Aukštųjų technologijų importas, % nuo 
bendro importo,  2009; 

I.1.2.1. Aukštųjų technologijų 
apyvartumas 

I.1.2 
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Aukštųjų technologijų eksportas, % nuo 
bendro eksporto 2009; 

ŽK 
Inovacinės 

raidos 
Indeksas 

Mokymasis visą gyvenimą arba dalyvavimas 
kvalifikacijos kėlime, bendras%, nuo 25- 64 

amžiaus grupė; 

I.1.2.2. Mokymosi ir 
inovacinės plėtros mastas 

Žmogiškieji ištekliai mokslo ir technologijų 
srityje nuo visos darbo jėgos, 25-64, % nuo 

visų gyventojų;  

Mokslininkai ir inžinieriai, % nuo visų 
gyventojų amžiaus grupė 25-64 ; 

Oficiali parama plėtrai iš kitų narių šalių, %;  

Įdarbintų kitose šalyse drabuotojų skaičius, 
2009; 

Patentų paraiškos nacionaliniu lygiu/milijonui 
gyventojų;  

Internetinės prieigos lygis/ namų ūkiams, %;  

Išlaidos infor. technologijoms, % nuo BVP; 

Išlaidos tyrimams ir ekspertinei. veiklai, 
visoms sritims, mln. euro; 

Išlaidos tyrimams ir ekspertinei veiklai, 
aukštojo mokslo sritis, mln. euro;  

Bendros išlaidos švietimui kaip % nuo visų 
viešų išlaidų, visi mokslo lygiai (0-6); I.1.3.1. ŽK Formavimo kaštų 

indeksas 
I.1.3  

 
ŽK 

Vystymosi 
apimtis 

Bendros viešosios išlaidos švietimui kaip % 
nuo BVP, visi mokslo lygiai (0-6); 

Studentai (5-6) dirbantys pagal studijų kryptį, 
% nuo visų studentų ; 

I.1.3.2. Aukštojo mokslo 
patrauklumas 

Studentai (aukštojo mokslo - 5,6 lygis), 
atvykę iš užsienio ; 

Gyventojai su aukštuoju išsilavinimu, 
amžiaus grupė 15-64 ( 5-6 lygis  ); 

Tiesioginės užsienio investicijos % nuo BVP;  
I.2 
 

ŽK EKONOMINIS POTENCIALAS 

Dirbantieji pagal išsilavinimą, visi lygiai, 
amžiaus grupė 15-64, %;  

Realus BVP, euro / 1 gyventojui; 

Vidutinės ekvivalentinės grynosios pajamos 
pagal išsilavinimą (0-2 lygis) amžiaus grupė 

18-64, euro;  

I.3.1.  Vidutinės pajamos 
pagal išsilavinimą 

I.3 
 

ŽK VARTOJAMOSIOS 
VERTĖS INDEKSAS 

Vidutinės ekvivalentinės grynosios pajamos 
pgl išsilavinimą (3-4 lygis) amžiaus grupė 18-

64, euro ; 

Vidutinės ekvivalentinės grynosios pajamos 
pgl išsilavinimą (5-6 lygis) amžiaus grupė 18-

64, euro; 

Vidut. ekvivalentinės grynosios pajamos 
prieš soc.atskait., amžius 18 -64, euro ; 

I.3.2. Vidutinės grynosios 
pajamos ir atlyginimai 

Atlyginimai darbuotojams, įskaitant 
darbdavių socialines įmokas, euro/1 

gyventojui *; 
Vidutinės ekvivalentinės grynosios pajamos, 

nuo 65 m. amžiaus, euro. 

ŽK formavimo indeksas leido palyginti ES ir Lietuvos situacijas (2 lentelė). Tyrimo rezultatų 

analizė leido išskirti problemines sritis, reikalaujančias sprendimo:  

• žmogiškojo kapitalo socialinis išsivystymas, kuris rodo žmogiškojo kapitalo raidos sąlygas 

valstybėje; 

•  žmogiškojo kapitalo inovacinė raida, kuri rodo kiek žmogiškasis kapitalas geba sukurti save 

eksploatuodamas; vidutinės pajamos pagal išsilavinimą, kuris rodo kiek valstybėje investuojama į 

žmogiškąjį kapitalą;  

• vidutinės grynosios pajamos ir atlyginimai, kurie rodo kiek yra tenkinami žmogiškojo kapitalo 

baziniai poreikiai. 
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2 lentelė  

ES ir Lietuvos ŽK formavimo indeksai ir jų palyginimas 

ES Šalys 

Ž
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Liuksemburgas 4.7 4.3 3.9 4.4 4.7 4.7 5.0 5.0 5.0 

Danija 4.1 4.3 3.8 4.3 4.7 3.7 4.5 5.0 4.0 

Švedija 4.2 4.4 4.3 4.5 4.5 4.3 3.7 4.0 3.3 

Nyderlandai 4.4 4.2 4.5 4.3 3.9 4.7 4.3 4.3 4.3 

Airija 4.3 4.0 3.5 4.3 4.1 4.3 4.5 4.7 4.3 

Suomija 4.2 3.7 3.7 3.9 3.6 4.3 4.7 4.7 4.7 

Belgija 3.9 3.8 3.7 3.2 4.6 3.7 4.2 4.0 4.3 

Austrija 4.1 3.7 3.8 3.8 3.3 4.0 4.7 4.7 4.7 

Jungtinė 

Karalystė 3.7 3.8 3.6 4.1 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 

Prancūzija 3.8 3.4 3.7 4.1 2.5 3.7 4.3 4.3 4.3 

Kipras 3.5 3.2 2.8 2.3 4.5 3.7 3.5 3.7 3.3 

Vokietija 3.7 3.2 3.4 3.9 2.5 4.3 3.5 4.0 3.0 

Malta 2.9 3.2 3.6 3.5 2.3 2.7 2.8 2.7 3.0 

Estija 2.7 2.8 2.1 2.3 3.9 3.3 2.0 2.0 2.0 

Slovenija 2.6 2.8 3.6 2.3 2.7 2.7 2.3 2.0 2.7 

SIspanija 2.8 2.8 3.4 2.4 2.7 2.3 3.2 3.0 3.3 

Čekijos 

Respublika 2.5 2.9 3.0 3.5 2.2 2.7 2.0 2.0 2.0 

Portugalija 2.4 2.4 2.7 2.2 2.2 2.3 2.5 2.3 2.7 

Italija 2.5 2.3 3.3 2.4 1.2 2.0 3.3 3.0 3.7 

Graikija 2.5 2.3 2.6 1.6 2.7 2.0 3.2 3.0 3.3 

Latvija 1.9 2.0 1.3 1.8 2.9 1.7 2.0 2.0 2.0 

Slovakija 2.0 2.2 2.6 1.9 2.2 1.7 2.0 2.0 2.0 

Lenkija 1.7 2.3 2.0 2.3 2.6 1.7 1.2 1.0 1.3 

Vengrija 1.7 2.4 1.7 3.5 1.9 1.7 1.2 1.0 1.3 

Lietuva 1.5 2.1 1.5 1.6 3.1 1.3 1.2 1.0 1.3 

Bulgarija 1.6 1.4 1.3 1.1 1.9 2.3 1.0 1.0 1.0 

Rumunija 1.4 1.5 1.6 1.8 1.0 1.7 1.0 1.0 1.0 

Žemos ŽK indekso rodiklių reikšmės parodo, kad Lietuvoje ŽK yra menkai vertinamas  nepaisant 

gana spartaus vystymosi ir pakankamai aukšto vertinimo. Šiandieninė situacija rodo, kad vis dar 

atlyginimų augimas darbuotojams smarkiai atsilieka nuo verslo ekonominio augimo masto. Išsamūs 

tyrimo rezultatai pristatomi moksliniame straipsnyje „Typology of Human Capital Development in EU 

countries“.  

3.2.Atlikta empirinė Lietuvos darbo rinkos struktūros analizė (išanalizuota samdomųjų 

struktūra, nedarbo lygio struktūra bei bedarbių struktūra pagal profesijas ir amžių; (iš viso 230 

rodiklių). 
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Nedarbo lygis Lietuvoje nuo 2005 metų stipriai kito. Per laikotarpį nuo 2005 iki 2012 metų, mažiausias 

nedarbo lygis buvo 2007 metais, o didžiausias – 2010, kas atitinkamai sudaro 4,2 proc. ir 17,8 proc.  

Nuo 2011 metų stebimas nedarbo lygio mažėjimas – 2011– 15,4 proc.,  2012– 13,4 proc., 2013– 11,8 

proc.   Vertinant nedarbo lygį tarp vyrų ir moterų  pastebimos panašios tendencijos. Pasiskirstymo lygis 

ryškiau pradeda skirtis nuo 2009 metų, kai vyrų nedarbo lygis siekia 17,10 proc., o moterų mažesnis – 

6,9 proc., 2010 metais vyrų nedarbo lygis buvo 6,7 proc. didesnis nei moterų, 2011 – 5 proc., o 2012 – 
3,6 proc.  Nedarbo lygio skirtumai mieste ir kaime pradėjo ryškėti nuo 2009 metų, mieste sudarė 12,6 

proc., kaime – 16,8 proc. 2010 metais nedarbo lygis kaimo vietovėse buvo didesnis 4,2 proc., 2011– 8,4 

proc., 2012– 9 proc. Vyrų nedarbo lygis kaimo vietovėse aukščiausią lygį per vertinimo laikotarpį buvo 

pasiekęs 2010 metais, kas sudarė 23,5 proc., t.y. 5,1 proc. daugiau nei mieste. 2011 metais kaime vyrų 

nedarbo lygis buvo didesnis 8,4 proc., 2012 – 10 proc. Moterų nedarbo lygis taip pat buvo didesnis 

kaimo vietovėse 2009 metais – 3,8 proc., 2010 – 7, 8 proc., 2011– 7,7 proc., 2012 – 7,3 proc.  2005 

metais didžiausias nedarbo lygis buvo Panevėžio (10,8 proc.) ir Šiaulių (10,1) apskrityse, mažiausias – 

Marijampolės apskrityje (3 proc.). 2009 metais visose apskrityse nedarbo lygis stipriai išaugo. Tuomet 

šalies nedarbo lygis buvo 13,8 proc., Alytaus apskrityje  nedarbo lygis buvo 1,8 proc. didesnis, 

Klaipėdos – 0,4 proc., Panevėžio ir Šiaulių apskrityse  – 0,7 proc., Telšių apskrityje – 3 proc. 2010 

metais didžiausias nedarbo lygis (23,2 proc.) buvo Panevėžio apskrityje, mažiausias (11,9 proc.) – 

Tauragės apskrityje, 2011 metais didžiausias nedarbo lygis (23,8 proc. ) buvo Utenos apskrityje, 

mažiausias (11,3 proc.) – Tauragės. 2012 metais nedarbo lygis beveik visose apskrityse mažėjo. 

Didžiausias pokytis stebimas Panevėžio apskrityje, kur nedarbo lygis sumažėjo 4,3 proc. Tačiau 

Marijampolės apskrityje nors ir nežymiai, tačiau nedarbo lygis išaugo 0,8 proc., o Tauragės – 1,5 proc. 

Vertinant bedarbių pasiskirstymą pagal profesijas tarp moterų  didžiausias bedarbių skaičius 2011 ir 

2012 metais buvo tarp nekvalifikuotų darbininkų ir paslaugų sektoriaus darbuotojų ir pardavėjų, o 

vertinant vyrus – tarp kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbininkų, amatininkų. Mažiausias vyrų bedarbių 

skaičius buvo tarp tarnautojų : 2011–1,5 tūkst.,  2012 – 1,7 tūkst. Bedarbių moterų skaičius mieste 2011 

ir 2012 metais paslaugų sektoriuje atitinkamai sudarė 15,8 tūkst. ir 13,1 tūkst., tarp nekvalifikuotų 

darbininkų 8,2 tūkst. ir 9 tūkst. bedarbių vyrų. Didžiausias skaičius bedarbių vyrų skaičius (23,4 tūkst.) 

2011 metais buvo kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų tarpe, 2012 metais – 17,5 tūkst. Bedarbių 

moterų kaime daugiausia taip pat buvo tarp nekvalifikuotų darbininkų. Tokia pati situacija buvo ir tarp 

bedarbių vyrų. 2011 -2012 metais bedarbių vyrų didžiausias skaičius buvo tarp nekvalifikuotų ir 

kvalifikuotų darbininkų. Tiek vyrų tiek moterų mieste ir kaime nedarbas mažėjo lyginant 2011 ir 2012 

metus. Bedarbių skaičiaus mažėjimo tendencija išlieka ir tarp skirtingų profesijų. Išsami darbo rinkos 

struktūros analizė pateikiama 2 priede. Apibendrinant darbo rinkos struktūrinių pokyčių rodiklius galima  

išskirti problemines sritis: teritoriniai ir tarpsektoriniai nedarbo rinkos skirtumai, jaunimo nedarbas, 

kvalifikacijų neatitikimas darbo rinkos poreikiams. 

3.3. Atliekant empirinį tyrimą analizuoti visų pakopų švietimo sistemos privalumai ir trūkumai. 

Švietimo sistemos vertinimo tyrimas apima: 

3.3.1. Atliktų švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių institucijų mokslinių tyrimų formuojant 

žmogiškąjį kapitalą bei efektyvinant darbo rinką (2001–2013) analizę: analizuotos švietimo ir mokslo 

ministerijai pavaldžių įstaigų funkcijos, jų indėlis į žmogiškojo kapitalo formavimą, darbo rinkos 

efektyvinimą. Atlikta tyrimų analizė (focus metodas). Nagrinėjant švietimo sistemos privalumus ir 

trūkumus buvo apžvelgiami ankstesni 2000–2013 atlikti tyrimai. Švietimo ir mokslo ministerija 

kiekvienais metais inicijuoja nemažai tyrimų), kurie atskleidžia visų švietimo pakopų sistemos 

privalumus ir trūkumus. Reikia paminėti, kad atlikus tyrimų analizę, galima konstatuoti, kad: 

pagrindinės tyrimų (nors atliktų ir skirtingais metais) išvados sutampa. Išsami informacija pateikta 3 

priede. Iš tikrųjų tai rodo, kad problemos išlieka tos pačios: institucijų tinklas ir įvairovė, prieinamumas, 

finansavimas.  Tiek mokiniai, tiek studentai pasigenda valstybės apsisprendimo ir nuoseklios politikos 

švietimo srityje. Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių įstaigų funkcijų, jų indėlio į žmogiškojo 

kapitalo formavimą, darbo rinkos efektyvinimą tyrimas (dokumentų analizė) parodė, kad ministerijos 

skirtos lėšos panaudojamos neefektyviai, institucijos dubliuoja funkcijas. Dauguma institucijų yra 

susijusios su neformaliuoju švietimu, profesinio mokymo organizavimu. Tuo metu aukštojo mokslo 

plėtros klausimai, karjeros stebėsenos, įsidarbinimo ir specialistų poreikio praktiškai nenagrinėjami 
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jokiose pavaldžiose  institucijose.  

3.3.2.  Jaunimo ugdymo karjerai mokymo programos veiklos efektyvumo bendrojo ugdymo 

mokyklose vertinimą (atlikta tėvų apklausa panaudojant struktūrizuotą giluminį interviu). Tyrimas 

parodė, kad dabartiniu metu rengiamos įvairios programos ministerijų lygiu numato tik darbdavių 

atsakomybes, įsipareigojimus, tačiau nenumato būtent glaudesnio bendradarbiavimo tarp verslo atstovų 

ir jaunų žmonių. Mažai skiriama dėmesio jaunimo profesinės karjeros klausimams: trūksta jaunimo 

švietimo, jaunimo atgalinio ryšio su mokyklomis. Formuojami jaunimo lūkesčiai dažniausiai neatitinka 

darbo rinkos poreikių. Veikiančios profesinio orientavimo sistemos yra neefektyvios, nes daugiau yra 

susijusios su savo darbo vietos išsaugojimu. 2012 m. rudenį daugelyje bendrojo ugdymo mokyklų 

pradėta įgyvendinti Ugdymo karjerai mokymo programa. Tačiau dažniausiai profesinį orientavimą 

vidurinėse mokyklose atlieka tam priskirtas tik vienas darbuotojas. Veikiantis kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centras skirtas tik labai siauram profesiniam mokymui (t. y. orientuotas tik į profesinio 

mokymo įstaigas bei į tokio lygio išsilavinimo gavimą). 

3.3.3. Jaunimo darbo įgūdžių formavimo tyrimą užsienio šalyse. Tyrimas atliktas Islandijoje. 

Tyrimo tikslas buvo susipažinti su jaunimo darbinių įgūdžių formavimo ir ugdymo 

programomis. Islandijoje jaunimo darbinė karjera prasideda nuo 14 metų. Tyrimas parodė, kad 

plačiau būtų tikslinga naudoti pažangių šalių ankstyvosios karjeros modelį. 
3.3.4. Darbo rinkos efektyvinimo, jaunimo darbo įgūdžių formavimo ir įmonių lūkesčių vertinimo 

tyrimas smulkių ir vidutinių įmonių savininkų vadovų požiūriu. Tyrimui atlikti naudotas focus 

metodas. Tyrimas parodė, kad verslininkai pasigenda glaudesnio bendradarbiavimo su aukštosiomis 

mokyklomis, išskirta netinkamo praktikų organizavimo problema (labai trumpas praktikos laikotarpis), 

verslininkų nepasitikėjimas studentais (informacijos pateikimo problema), aukštųjų mokyklų atotrūkis 

nuo verslo supratimo (dauguma dėstančių dėstytojų net neturi supratimo apie verslą, bet dėsto apie jį). 
Išsami tyrimo informacija pateikta 3 priede.    

3.3.5.Universitetų absolventų įsidarbinimo ir tolimesnės karjeros galimybių vertinimą. Tyrimas 

parodė, kad universitetai neturi atgalinio ryšio su absolventais, dažniausiai  duomenys apie absolventą 

yra kaupiami katedrose, kurios yra atsakingos už studijų programos, o aukštųjų mokyklų karjeros centrai 

(jei tokie yra) tik imituoja darbą. Išsami tyrimo informacija pateikta 4 priede.    

3.4  Tirtas Darbo biržos vaidmuo stiprinant darbo rinkos geografinį ir profesinį mobilumą 

Analizuojant Darbo biržos vietą, stiprinant darbo rinkos geografinį ir profesinį mobilumą, buvo 

taikyta užimtumo didinimo priemonių retrospektyvinė analizė, apimanti: darbo biržos vaidmens analizę, 

LR vyriausybės priimtų sprendimų susijusių su DB vaidmens didinimu bei užimtumo didinimo 

strateginių krypčių analizę  (UŽIMTUMO DIDINIMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA).  

Tyrimas parodė, kad augant šalies ekonomikai, daugiau lėšų skiriama tiek pasyvios, tiek ir aktyvios 

darbo rinkos politikos įgyvendinimui. Šalies ekonomikos augimas suponuoja didesnes socialinės 

apsaugos išlaidas ir galimybes investuoti į darbo jėgos įsidarbinimo galimybių didinimą. Tai verčia 

diskutuoti ar pasyvių ir aktyvių darbo rinkos priemonių politika yra pakankamai efektyvi, sprendžiant 

nedarbo problemas kritiniais šalies plėtros etapais, kai reikalinga reali valstybės parama labiausiai 

pažeidžiamiems darbo rinkos dalyviams.  

Pasyvių darbo rinkos priemonių lėšų rodikliai (išmokos, pašalpos) atvirkščiai koreliuoja su užimtųjų 

skaičiumi ir ilgalaikių bedarbių skaičiumi. Jeigu atvirkštinė koreliacija su užimtųjų skaičiumi yra 

logiška, tai faktas, jog sumažėjus ilgalaikių bedarbių skaičiui vis didinamas pasyvių darbo rinkos 

priemonių finansavimas, rodo socialinės politikos problemas. 2004–2007 m. m. laikotarpiu nedarbas 

sumažėjo iki natūralaus nedarbo lygmens, nedarbo socialinės apsaugos išlaidų finansavimas didėjo. 

Vertinant iš valstybės socialinės, ekonominės politikos tikslų perspektyvos, esant itin mažam nedarbui, 

darbo rinkos priemonės yra ne tokios aktualios ir valstybės įsikišimas šioje situacijoje gali būti mažesnis. 

Galima diskutuoti: ar tokiu būdu nėra skatinama sąmoninga bedarbystė, nes, kai  esant mažam nedarbui 

ir išaugusiai darbuotojų paklausai didinamos išmokos bedarbiams, jie skatinami naudotis šia situacija ir 

išlaikyti bedarbio statusą, priimdami sprendimą ,,nedirbti“. Tai neigiamai veikia ekonominę elgseną. 

Reikia paminėti, kad bendra nedarbo socialinių išmokų ir paslaugų išlaidų dinamika nuo 2009 m. 
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atitinka darbo rinkos poreikius – tris kartus  išaugus nedarbo lygiui, bendros socialinių išmokų ir 

paslaugų lėšos padvigubėjo, o 2010–2013 metais, palaipsniui mažėjant nedarbui, šios lėšos taip pat buvo 

mažintos.  Taigi, nors paskutinių metų tendencijos normalizavosi, tačiau būtina užkirsti kelią 2004–

2007metų situacijos pasikartojimui ateityje. 

Aktyvių darbo rinkos priemonių lėšų kitimas ir sąsajos su darbo rinkos rodikliais rodo nemenkas 

problemas finansuojant šias svarbias valstybės intervencijos į darbo rinką priemones. 2010–2012 m. 

Lietuvoje susidarė situacija, jog mažėjant nedarbui, valstybė skyrė  vis daugiau lėšų aktyvioms darbo 

rinkos priemonėms (2005–2007 m. laikotarpis), bet kai nedarbas yra labai išaugęs  (2008–2009 m. 

laikotarpius), šių aktyvių darbo rinkos priemonių finansavimas mažesnis negu tuo laikotarpiu, kai 

nedarbo lygis buvo du - tris kartus mažesnis (2010-2013 m. m. laikotarpis).  

Taip pat pastebėta situacija, jog, kai užimtumas yra didesnis, tai daugiau lėšų skiriama ir įdarbinimo 

ir darbo paieškos paslaugoms. Tai taip pat prieštaringa, nes didėjantis užimtumas suponuoja tokių 

priemonių aktualumo mažėjimą. Taigi apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, jog 2000–2013 m. 

m. laikotarpiu Lietuvoje pastebimas nedarbo socialinės apsaugos poreikį finansavimo ir darbo rinkos 

rodiklių pokyčių neatitikimas, pvz.: bedarbių pašalpos, aktyviųjų darbo rinkos priemonių finansavimas 

didėja tuomet, kai mažėja bedarbių skaičius, mažėja nedarbo lygis, nors priešingai, tokių priemonių 

aktualumas mažėja. Lietuvoje nedarbo socialinių išmokų ir paslaugų lėšų dinamika per menkai susieta 

su tais rodikliais, kurių korekcijai šios lėšos skiriamos – tai nedarbo, bedarbių skaičiaus, užimtumo 

rodikliai. Galima teigti, jog šiems rezultatams įtaką turėjo tai, jog ekonomikos augimo laikotarpiu, 2004–

2007 metais, didėjant valstybės biudžeto pajamoms buvo didinamas įvairios socialinės apsaugos 

priemonių finansavimas, atitinkamai finansavimas sumažintas ištikus krizei ir išaugus valstybės biudžeto 

deficitui. Taigi Lietuvos nedarbo socialinės apsaugos priemonių finansavimas siejamas ne tiek su realiu 

šių priemonių poreikio pokyčiu, kiek su bendru valstybės biudžeto finansiniu pajėgumu. Tokia situacija 

nėra teisinga socialiniu požiūriu.  

Taip pat pažymėtina, kad Lietuvoje aktyvioms darbo rinkos priemonėms įgyvendinti skiriama lėšų 

dalis, palyginti su išlaidomis pasyviai darbo rinkos politikai, yra gerokai mažesnė, nors ir pastarosios 

asmenų skaičiumi yra kiek mažesnės. Be to, Lietuva yra tarp Europos Sąjungos šalių, skiriančių 

mažiausiai lėšų užimtumo politikos įgyvendinimui. 

 Išnagrinėjus aktyvių darbo rinkos priemonių efektyvumo vertinimo metodologinius aspektus, 

apibendrintos keturios pagrindinės aktyvių darbo rinkos priemonių efektyvumo vertinimo metodikos, 

kuriomis galima sėkmingai naudotis nagrinėjant priemonių įgyvendinimo rezultatus bendrai, įskaitant 

akademinę ir politinę visuomenę ir priemones įgyvendinančias institucijas. Vis dėlto, nei vienoje iš 

nagrinėtų metodikų nėra akcentuojamas priemonių vertinimas ilgalaikėje perspektyvoje. Trumpalaikis 

priemonių efektyvumo vertinimas (iki 6 mėn. po priemonės įgyvendinimo) atliekamas ir pagal Lietuvos 

darbo biržos sistemoje naudojamą aktyvių darbo rinkos priemonių efektyvumo vertinimo metodiką.  

  Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu nustatytos aktyvios darbo rinkos priemonės, 

pasižymėjo aukštesniu užimtumo lygiu priemonėms pasibaigus, nei LR Vyriausybės nutarime numatyta. 

Prie efektyviausių aktyvios darbo rinkos priemonių galima priskirti darbo užmokesčio skirtumo 

kompensavimo priemonę. Nors ilgalaikėje perspektyvoje priemonės efektyvumas mažėja, tačiau išlieka 

vienas aukščiausių lyginant su kitomis priemonėmis. Tarp Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo 

įstatyme nustatytų priemonių, visais vertinimo laikotarpiais, aukščiausiu efektyvumu išsiskyrė darbo 

įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė. Profesinis mokymas, tarp nagrinėtų aktyvių darbo rinkos priemonių, 

išsiskiria didžiausiu efektyvumo augimu ilgalaikėje perspektyvoje. Tarp nagrinėtų priemonių, pačiomis 

neefektyviausiomis priemonėmis galima laikyti verslumo skatinimo ir išmokos darbo paieškos išlaidoms 

kompensuoti priemones. Pati brangiausia priemonė – profesinis mokymas – pasižymi sąlyginai aukštu 

efektyvumu bei aukščiausiu efektyvumo didėjimu ilgalaikėje perspektyvoje. Antros, brangiausios 

priemonės – verslumo skatinimo – efektyvumas yra vidutinis, ilgalaikėje perspektyvoje mažiausiai 

tvarus vertinant veiklos tęstinumą. Tuo metu dviem pačioms efektyviausioms priemonėms – darbo 

įgūdžių įgijimo rėmimas ir darbo užmokesčio skirtumo kompensavimas – finansuoti, skiriamos vidutinės 

išlaidos yra dvigubai mažesnės. Todėl galime teigti, kad priemonių įgyvendinimui panaudotų išlaidų 

dydžiai didelės įtakos užimtumui ilgalaikėje perspektyvoje neturi. Priemonės efektyvumas didžiąja 

dalimi priklauso nuo pačios priemonės turinio ir esmės. 

Aktyvių darbo rinkos priemonių dalyvių charakteristikos turi įtaką pačių priemonių efektyvumui. 

Aktyvių darbo rinkos priemonių dalyvių charakteristikos požiūriu, priemonės pasižymėjo aukštesniu 
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efektyvumu bei efektyvumo tvarumu ilgalaikėje perspektyvoje tada, kai jos buvo taikytos moterims. 

Priemonės efektyvesnės, jei jos yra taikomos jaunesniems nei vyresniems amžiumi asmenims. Ilgą laiką 

darbo biržoje registruotiems asmenims (ilgalaikiams bedarbiams), taikomos priemonės pasižymi 

neaukštu ir ilgalaikėje perspektyvoje mažėjančiu efektyvumu. Taigi jaunimo įsidarbinimo skatinimas 

turi būti prioritetinis. 

Viena iš pagrindinių nedarbo priežasčių – darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikimai, kai 

darbdavių keliami kvalifikaciniai reikalavimai neatitinka darbo ieškančių asmenų profesinio 

pasirengimo. Būtina plėsti profesinio mokymo priemonės apimtis, siekiant darbo ieškantiems asmenims 

suteikti kvalifikaciją arba ugdyti profesinius gebėjimus ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Profesinis mokymas, 

kaip aktyvi darbo rinkos priemonė, prisideda, tačiau negali visiškai išspręsti švietimo sistemos spragų 

ruošiant darbo rinkos poreikiams pritaikytus kvalifikuotus specialistus ir darbuotojus. Būtina teikti 

prioritetą valstybės priemonėms, susijusioms su švietimo sistemos tobulinimu.  

Taip pat empirinis tyrimas parodė, kad kuo daugiau įvairių priemonių buvo taikyta vienam žmogui, 

tuo jis sėkmingiau integravosi darbo rinkoje. Šis rezultatas yra kiek kontraversiškas, nes viena vertus 

bylota apie kompleksinės prieigos prie problemos sprendimo svarbą, tačiau kita vertus verčia susimąstyti 

apie individualizuotą prieigą, parenkant atskiriems individams užimtumo skatinimo priemonių 

tikslingumą.  

 

3.5. Atliktas šešėlinės ekonomikos neigiamos įtakos darbo ištekliams tyrimas.  

 

4.1. Išanalizuotas šešėlinės ekonomikos mastas Lietuvoje: atlikta šešėlinės ekonomikos analizė 5 

metų laikotarpiu, išanalizuoti šešėlinės ekonomikos pokyčiai. 

4.2. Nustatyti pagrindinai šešėlinės ekonomikos veiksniai, darantys įtaką darbo ištekliams 

Lietuvoje ir jų tarpusavio sąveika. 

4.3. Atliktas šešėlinės ekonomikos pasireiškimo rizikos žmogiškojo kapitalo kontekste bei 

tarpusavio priklausomybės vertinimas.  

 

Šešėlinės ekonomikos rizikos sąveika su žmogiškuoju kapitalu vertinta taikant tiesinės regresijos 

metodą. Tiesinės regresijos metodas pasirinktas siekiant nustatyti žmogiškojo kapitalo rodiklius, 

lemiančius šešėlinės ekonomikos rizikos rodiklio kaitą. Tyrimui buvo naudoti tokie ŽK rodikliai:  

 Socialinio išsivystymo indekso rodikliai, tokie kaip darbo išteklių demografiniai pokyčiai bei 

skurdo rizika.  

 HC ekonominio vystymosi indekso rodiklis –  žmonės ties skurdo rizika pagal išsilavinimą, 

ISCED97 (5-6 lygis, amžius 18-64) .  

 ŽK Ekonominio potencialo rodiklis – tiesioginės užsienio investicijos % nuo BVP.  

Šešėlinės ekonomikos ir žmogiškojo kapitalo tarpusavio sąveikai modeliuoti buvo atrinkti ir patikrinti 

Žmogiškąjį kapitalą atspindintys rodikliai. Rodiklių atranka atlikta remiantis dėsningo fakto arba 

sąryšio tendencijos egzistavimo atvejo kriterijais.  

Šešėlinės ekonomikos rizikos ir ŽK tarpusavio sąveikos tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, jog tirti 

ŽK rodikliai, tokie kaip tiesioginių užsienio investicijų % nuo BVP ir žmonių ties skurdo rizika pagal 

išsilavinimą, ISCED97 (0-2 lygis, 18-64 amžius)  gali lemti šešėlinės ekonomikos rizikos didėjimą.  

Tiesioginių užsienio investicijų % nuo BVP atveju, mažėjančios užsienio investicijos gali būti 

traktuojamos kaip rodiklis, nusakantis šešėlinės ekonomikos rizikos didėjimą. Tiesioginės užsienio 

investicijos, kaip rodiklis, nusako žmogiškojo kapitalo patrauklumą. Į ŽK investuojama, kai jis yra 

pelningas ir konkurencingas. Kai žmogiškasis kapitalas nepasižymi tokiomis savybėmis, jis tampa 

mažai vertingu, todėl už jį mokama mažai. Tokiais atvejais ir formuojasi prielaidos šešėlinei 

ekonomikai vystytis. Žmonių ties skurdo rizika pagal išsilavinimą, ISCED97 (0-2 lygis), nuo 18-64 

amžius rodiklis, skirtingai nei tiesioginės užsienio investicijos, tiesiogiai apibūdina žmogiškųjų išteklių 

materialinę padėtį, bet kaip ir tiesioginės užsienio investicijos, nusako jų ekonominę vertę. Šiuo atveju 

tyrimas parodė, kad kuo didesnis yra žmonių ties skurdo rizika pagal išsilavinimą tuo didesnė yra 

šešėlinės ekonomikos rizika. Tai patvirtina jau išsakytus argumentus, kad blogesnė žmonių ekonominė 

padėtis yra viena iš šešėlinės ekonomikos rizikos padidėjimo priežasčių. Žmonių ties skurdo rizika 

pagal išsilavinimą  rodo, jog juos galima vertinti tik kaip tam tikrą tendenciją apibūdinančius rodiklius.  
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Sudarytas adityvinis visų trijų įtakos šešėlinės ekonomikos rizikai modelis parodė, kad 

reikšmingiausias yra  žmonių ties skurdo rizika pagal išsilavinimą, ISCED97 (3-4 lygis),  mažiausiai 

reikšmingas yra žmonių ties skurdo rizika pagal išsilavinimą, ISCED97 (0-2 lygis), nors pastarojo 

statistinės kokybės rodikliai yra geriausi. Tyrimo rezultatai leidžia apibendrinti ir teikti tokias išvadas:  

 ŽK išsilavinimo lygis yra svarbus argumentas teigiant, jog formuojasi palankios sąlygos vystytis 

šešėlinei ekonomikai. Silpnėjanti sąveika tarp šešėlinės ekonomikos rizikos ir žmonių ties skurdo 

rizika fenomenologiniu požiūriu taip pat yra svarus argumentas ir gali būti siejamas su žmonių išteklių 

socializacijos turiniu. Aukštesnis išsilavinimas yra susijęs su geresniu socialinės tvarkos pažinimu bei 

rizikos, susijusios su įstatymų pažeidimu išmanymu. Net ir blogėjant ekonominei padėčiai, aukštesnio 

išsilavinimo asmenys yra mažiau linkę į vartojamosios vertės padindimą šešėlinės ekonomikos 

sąskaita. Be to, aukštesnį išsilavinimą turintys žmogiškieji ištekliai, sprendžiant iš rodiklio reikšmių, 

buvo mažiau paliesti skurdo rizikos. Taigi, išsilavinimas tampa viena iš prielaidų žmogiškajam 

kapitalui pasiekti geresnį ekonominės gerovės lygį ir sumažinti skurdo riziką šešėlinės ekonomikos 

sąlygomis.  

 Tyrimo rezultatai tik patvirtino  Bajada ir Schneider (2009) teiginius, kad augant šešėlinei 

ekonomikai, didėja šešėlinis nedarbas ir atvirkščiai. Šešėlinės ekonomikos sąlygomis, dalis 

žmogiškojo kapitalo pasitraukia į šešėlį, kur savo pajėgumus panaudoja sukurti neapskaitytus 

rezultatus.  
 

6.2. Etapas. Ištirti MMA keitimo įtaką Lietuvos darbo rinkai ekonometrinės analizės metodais. 

(temos vadovė: Doc. dr. Vita Karpuškienė (Vilniaus universitetas)).  

 

Temos „Minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) įtakos Lietuvos darbo rinkai 

ekonometrinė analizė“ tikslas - apibendrinus atliktų naujausių Lietuvos ir užsienio tyrimų 

rezultatus ir įžvalgas, ekonometrinių metodų pagalba įvertinti minimalios algos pokyčių įtaką 

pagrindiniams Lietuvos darbo rinkos elementams: vidutiniam darbo užmokesčiui (VDU) ir 

užimtumui(UŽ)  valstybiname ir privačiame sektoriuose atskirai. Atliktas tyrimas leis įvertinti 

MMA didinimo  teigiamus ir neigiamus poveikius ir nustatyti pagrįstą minimalaus atlyginimo 

dydį konkrečiomis darbo rinkos sąlygomis.  

2012.09-2014.12mėn.  laikotarpiui temos vykdymo sutartyje numatytos tokios užduotys: 

 Lietuvos ir užsienio atliktų MMA tyrimų studijos ir sisteminimas  

 MMA ir kitų darbo rinkos reglamenavimo priemonių poveikio šalies  

konkurencingumui loginės schemos sudarymas  

 Modeliams reikalingų duomenų paieškos ir rinkimo darbai bei duomenų statistinė 

analizė  

 Ekonometrinių modelių sudarymas MMA UŽ, NL, LDV ir DU pokyčiams 

privačiame ir valstybiniame  sektoriuose  

 MMA racionalaus dydžio valstybiniame ir privačiame sektoriuose skaičiavimas  

 Kitų darbo rinkos priemonių poveikio darbo rinkos konkurencingumui įžvalgos ir 

išvados 

Toliau atliktų darbų ataskaita pateikiama pagal užduotis  

1 užduotis: Lietuvos ir užsienio atliktų MMA tyrimų studijos ir sisteminimas 

Atlikti darbai. Programos temos vykdymas pradėtas nuo atliktų tyrimų ir straipsnių MMA 

poveikio darbo rinkai tema analizės. Darbo eigoje buvo analizuojami po 2000 metų paskelbti 

tyrimų rezultatai  lietuvių ir anglų kalbomis. Parengtos trys literatūros šaltinių apžvalgos, 

1)Lietuvoje atliktų MMA tematika tyrimų bei publikacijųanalizė; 2) Užsienio autorių straipsnių 

apžvalga; 3) 2013m. MMA padidinimo iki 1000Lt pasekmių komentarai Lietuvos 

žiniasklaidoje bei informaciniuose portaluose (Verslo žinios, Ekonomika.lt, Delfi.lt).  

Lietuvoje atliktų MMA tyrimų bei publikacijų apžvalga. 

Lietuvos autorių paskelbtų literatūros šaltinių analizė buvo atlieka keturiuose leidinių 

segmentuose: 1) monografijos; 2) straipsniai mokslo žurnaluose (Ekonomika, Pinigų studijos ir 
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kt.) 3) mokslo ir viešojo administravimo institucijų atliktų tyrimų ataskaitos; 4) Laikraščiuose ir 

internetiniuose portaluose (Delfi, Ekonomika.lt, Verslo žinios) .  

 

Rezultatai   

Lietuvos autorių publikacijų apžvalga.  Lietuvių autorių mokslinėse publikacijose daug 

dėmesio  yra skiriama šioms su MMA susijusioms problemoms:       

        MMA dydžio nustatymo problema. Stebimos dvi tyrėjų argumentavimo  kryptys.  Pirmoji,  

akcentuoja MMA gavėjų poreikių užtikrinimą: orų gyvenimą, darbo motyvaciją ir kt. Šie 

autoriai dažnai cituojama TDO rekomendacijas ypač 135 straipsnį, kuriame  yra  išskirti šeši 

kriterijai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama, nustatant minimalaus darbo užmokesčio lygį šalyje 

(darbuotojų ir jų šeimų poreikiai, bendrasis šalies darbo užmokesčio lygis, pragyvenimo 

minimumas ir jo pokyčiai, socialinės paramos sistema ir socialinių išmokų dydis, santykinis 

įvairių visuomenės grupių pragyvenimo lygis, ekonominiai veiksniai, taip pat ekonominis 

augimas ir užimtumo lygis.)
3
  

       Antroji argumentų kryptis akcentuoja darbdavių galėjimą mokėti atitinkamo dydžio MMA.  

Pateikiamos neigiamos MMA didinimo pasekmės: sumažėjas užimtumas, ypač jaunų žmonių, 

didėjanti smulkių ir vidutinių įmonių bankrotų tikimybė, augantis neoficialus darbo 

apmokėjimas ir kt. Atkreipiamas dėmesys, kad nustatant minimalų darbo užmokestį turėtų būti 

atsižvelgta į  MMA  pakėlimo poveikį aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų apmokėjimui už 

darbą.  

      MMA diferencijavimo problema. Publikacijose neretai rekomenduojama MMA 

diferencijuoti. Siūlomi skirtingi MMA diferencijavimo kriterijai DSTI (Darbo ir socialinių 

tyrimų institutas) atliktame tyrime „Minimaliojo darbo užmokesčio didinimo prielaidos ir 

pasekmės“ (DSTI, 2004) minimi šie galimi diferencijavimo pjūviai: ekonominė veikla (žemės 

ūkis); regionas (mažieji miestai bei kaimas); darbuotojų grupės (žemiausios kvalifikacijos 

darbuotojai). LRŪM užsakymu 2005m. atliktame tyrime „Minimalaus darbo užmokesčio 

padidinimo įtakos smulkiajam ir vidutiniam verslui analizė“  siūloma nustatyti skirtingą  

MMA: tekstilės, medienos, viešbučių ir restoranų, žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės 

sektoriams. Trišalė taryba, 2009 savo rekomendacijose siūlomas skirtingas MMA dydis pagal 

regionus, ūkio šakas ir kvalifikacijos grupes.  

MMA dydžio adekvatumas Atliktuose tyrimuose MMA dydžio vertinimai yra skirtingi Antai 

“Minimaliojo darbo užmokesčio didinimo prielaidų ir pasekmių tyrimo“ autoriai (DSTI, 2004) 

atlikę analizę  padarė išvadą, jog stebimu laikotarpiu (2001-2002m. ) Lietuvoje egzistavo visos 

prielaidos darbuotojų darbo užmokesčio (tame tarpe – ir minimalaus) didinimui Tuo tarpu 

straipsnyje
4
, autoriai Vetlov I. ir Virbickas E, atlikę realaus ir nominalaus darbo užmokesčio 

analizę daro išvadą, kad “... nominalus darbo užmokesčio lankstumas (gebėjimas susireguliuoti 

po patirto šoko) buvo pakankamas, išskyrus 2001-2002 laikotarpį, kai jį ribojo palyginti didelis 

minimalus darbo užmokesčio padidinimas.“  

 Dabartiniu metu Lietuvoje MMA poveikio tyrimui atlikti yra labai geros sąlygos, nes jos 

didinimas nuo 2008m vyko gana sparčiai ir ženklia dalimi. Todėl 6.2 temos dalyviai analizuoja 

ne tik mokslinius straipsnius, bet atidžiai seka ir fiksuoja viešoje  erdvėje (Delfi, Verslo žinios, 

Ekonomika.lt ir kt. ) pasirodančią informaciją apie MMA 2013m. MMA padidinimo pasekmes. 

Periodikoje ir internetiniuose portaluose paskelbta informacija buvo analizuojama,  grupuojant 

ją pagal  autorių pateikiamas teigiamas, neutralias ir neigiamas MMA didinimo pasekmes. 

Apibendrinant galima teigti, kad greta teigiamos informacijos, kad 2013m. pirmojo ketvirčio 

makroekonominiai rodikliai nerodo neigiamo MMA padidėjimo poveikio, yra ir  informacijos, 
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kuri nurodo, kad didėja darbaimlių ūkio šakų produkcijos kaina (duona, konditerija ir kt. ), 

didėja savivaldybių skolos, daugėja nepilną darbo dieną dirbančių žmonių, lėtėja ilgą laiką gana 

sparčiai augęs SODROS apdraustųjų skaičius.  

Lietuvių autorių darbuose pateikiamos išvados nėra vienareikšmiškos. Neabejotinai silpna vieta 

matematinių - statistinių metodų taikymas, tiriant darbo apmokėjimą. Atliekama minimalaus 

darbo užmokesčio didinimo pasekmių analizė, dažniau yra aprašomojo pobūdžio, beveik 

netaikomi sudėtingesni matematiniai analizės metodai (išskyrus Vetlov.I ir Virbicko.E  

straipsnį), kurie išgrynintų MMA padidinimo įtaką, kartu  veikiant ir kitiems faktoriams.  

Užsienio atliktų MMA tematika tyrimų bei publikacijų analizė 

Užsienio autorių publikacijos ir informacija buvo analizuojamos trijose šaltinių grupėse: 

1)Moksliniai straipsniai; 2) Tarptautinių organizacijų (EPBO, Eurostat, TDO, IMF ir PB)  

dokumentai ir ataskaitos; 3) Periodiniuose leidiniuose: The Economist  ir kt  

Moksliniai straipsniai:  

Dažniausiai cituojami yra du straipsniai:  

Card D. Krueger A.B., 2000 Minimums wage and Emoloyment. A case study of a Fast-Food 

indusrty in New Jersy and Pensilvania. AER (American Economic Review, 90(5))  

Neumark D., Washer  W. (2006) Minimum Wage and Employment. A Review of Evidence 

from the New Minimum Wage research. (National Biuro of Economic Research. Working 

paper 12663)  

Šių dviejų straipsnių autoriai nagrinėdami MVA (minimalus valandinis atlyginimas) 

padidinimo poveikį užimtumui Naujojo Džersio ir Pensilvanijos valstijų greitojo maisto 

restoranuose, pateikia visiškai skirtingus rezultatus. Pirmajame straipsnyje įžvelgiama teigiamas 

poveikis užimtumui, o antrajame gi, neigiamas. Nors, po Card ir Krueger straipsnių 

pasirodymo,MMA  tyrimų atlikta labai daug, išlieka dviejų  pozicijų priešprieša.  Siekiant 

konsensuso, MMA klausimu,  JAV Kongrese buvo sudaryta komisija, kurios tikslas buvo įnešti 

aiškumą, labai kontraversiškai vertinamos MMA politikos klausimais. Komisija paruošė 

išsamią iki 1982m. atliktų tyrimų MMA klausimu apžvalgą, kuri buvo publikuota žurnale 

„Journal of Economic Literature“ 1982m. birželio mėnesio numeryje. Pagrindinė išvada, kuri 

vėliau įsitvirtino, kaip viešai priimtina nuomonė, buvo tokia “ 10 proc. MMA padidinimas 

sumažina paauglių ir jaunimo užimtumą nuo 1 iki 3 proc. „ 

2007m. D. Neumark ir W. Washer (IZA discussion paper series. IZA DP 2570. Minimum Wage 

and Employment)  publikavo apžvalgą, kurioje išanalizuoti  po 1990m. paskelbtų 102  tyrimų  

ir straipsnių MMA klausimu įžvalgų palyginimas. Galutinė išvada yra tokia - tik aštuoniuose 

tyrimuose buvo stebimas teigiamas MMA didinimo poveikis užimtumui. Visgi autoriai 

konstatuoja, kad šie aštuoni tyrimai apsiribojo užimtumo analize tik tam tikrose ūkio šakose su 

gana trumpomis laiko eilutėmis.  

Kadangi viešojoje erdvėje MMA klausimas išlieka labai aktualus, tai AEA (Amerikos 

ekonomistų Asociacija) vykdo mokslininkų apklausas dėl MMA didinimo poveikio. Tokios 

apklausos buvo vykdomos:   

2003 metais Daniel Klein ir Charlotta Strern apklausė AEA narius apie minimalią algą. Iš 264 

gautų atsakymų paaiškėjo, kad MMA stipriai ar bent dalinai remia 47,3 proc. respondentų, o 

stipriai ar dalinai prieštarauja 38,3 proc.  

2005 metais į R. Whaples apklausą atsakiusių 77 AEA narių nuomonė pasiskirstė taip: 

„...minimali alga turi būti panaikinta“, teigė – 46,8 proc., „...palikta, kokia buvo“ – 14,3 proc.  

„...padidinta“ – 37,7 proc 

Po 2008m. krizės užsienio ekonominių straipsniuose atsiranda daugiau nepritariančių MMA 

komentarų. Pvz. Wilson  M.(Mark Wilson. The Negative Effects of Minimum Wage Laws., 

Policy Analysis Nr. 701 Birželio 21, 2012) pateikia informaciją, kad daugiau kaip 100 MMA 

poveikio užimtumui atliktų tyrimų išvadose du trečdaliai rezultatų patvirtina neigiamą MMA 

įtaką užimtumui. Be to, įvardinamos ir kitos MMA didinimo pasekmės, tarp kurių teigiamos: 
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motyvacija, visuomenės solidarumas ir t.t.  ir neigiamos: žemos kvalifikacijos darbuotojų 

ilgalaikio nedarbo padidėjimas ypač ekonominio nuosmukio laikotarpiu; darbdaviai mažina 

kvalifikacijos kėlimo apimtis; padidėja darbuotojų kaita ypač persiskirstymas tarp sektorių, 

kurių neliečia MMA įstatymai; darbą taupančių technologijų diegimas; infliacijos padidėjimo 

tikimybė, padidėjęs jaunimo nedarbas- didina nusikalstamumą arba migraciją; šešėlio augimas.  

Analizuojant tyrimo metodus taikomi įvairus analizės būdai: apklausos, statistinė ir 

palyginamoji analizė, ekonometrinio modeliavimo metodai, tarp kurių yra  pusiausvyros, 

regresiniai modeliai, SVAR, panelinių duomenų bei kiti laiko eilučių  modeliai. 

     Tarptautinių organizacijų ( EPBO, Eurostat, TDO, IMF ir PB)  dokumentai ir 

ataskaitos,  

Pateikiama informacija apie MMA lygi ES ir kitose pasaulio šalyse įvairiais pjūviais. (Europos 

šalių kontekste 2013m.  Lietuvos MMA absoliučiu dydžiu mažesniųjų MMA grupėje, bet pagal 

perkamosios galios indeksą , o ypač pagal vidutinės algos ir MMA santykį yra sąrašo viduryje. 

MMA politikos studijose  paskutinio laikotarpio dokumentuose konstatuojama, kad nuosaikus 

minimalaus atlyginimo dydis, nedaro daug žalos, o gal turi ir tam tikros naudos. Toks nuosaikus 

dydis yra 30-40 proc. medianinės algos (EPBO).  

     Apibendrinimas: Daugelis šalių susiduria su visuomenės ir atskirų grupių priešprieša MMA 

klausimu. Visgi MMA (arba MVA) daroma žala arba nauda priklauso nuo skirtumo tarp 

nustatytos MMA ir analogiško darbo atlyginimo rinkoje. Rekomenduojamas automatinis 

prisiderinimo mechanizmas prie vidutinės (medianinės) algos.  („ New York Times 2013-03-

15)  arba prie darbo našumo šalyje (TDO).  

 

2 užduotis Modeliams reikalingų duomenų paieškos ir rinkimo darbai bei duomenų 

statistinė analizė  

Atlikti darbai.   
Temos vykdytojai duomenys rinko Statistikos departamento, Darbo biržos, Mokesčių 

inspekcijos ir SODROS duomenų bazėse. Informacija buvo analizuojama dviem pjūviais: 

esamos padėties bei kitimo tendencijų analizė.  

Padėties analizė atlikta atskirai pagal MMA mokėtojus (darbo jėgos paklausa) ir MMA gavėjus 

(darbo jėgos pasiūla). Atlikta minimalaus darbo užmokesčio gavėjų analizė pagal amžių, 

profesijų grupes ir teritoriją. Taip pat nagrinėta visą ir ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų 

skaičiaus pokyčiai. Kadangi duomenys buvo renkami iš skirtingų informacijos šaltinių, todėl 

teko atlikti ir palyginamąją duomenų analizę, siekiant parinkti tinkamus duomenis 

ekonometrinio modelio sudarymui.  

Rezultatai 

Atlikta MMA mokėtojų ir gavėjų duomenų analizė leidžia daryti tokias išvadas:  

MMA mokėtojai - tai darbdaviai t.y., įmonės arba kiti veikiantys ūkio subjektai, kurie  tam 

tikrai daliai samdomų darbuotojų moka  minimalią algą. Todėl atlikta veikiančių ūkio subjektų 

skaičiaus bei juose MMA gaunančių darbuotojų dalies kitimo analizė valstybės ir privačiame 

sektoriuje, bei pagal ekonominės veiklos (EVRK 2) rūšis. Ši analizė parodė, kad šalyje 

veikiančių įmonių skaičius 2007-2013 metais buvo gana pastovus. Analizuojant darbdavių 

struktūrą, pagal ūkio šakas, matyti, kad didžiausia šalies verslo įmonių dalis, yra sukoncentruota 

prekybos bei kitos aptarnavimo veiklos  įmonėse.  2013 m. jos sudarė atitinkamai 25 ir 15 proc. 

šalies įmonių.   Esant gana stabiliam darbdavių skaičiui nagrinėjamo ilguoju laikotarpiu, visgi 

krizės metu ir po jos stebimas tam tikras jų skaičiaus  sumažėjimas stambiausiose darbuotojų 

skaičiumi ekonominėse veikose – prekyboje, statyboje ir pramonėje (apdirbamojoje gamyboje). 

Bendra MMA gaunančiųjų darbuotojų dalis 2013 metais sudarė 221,6 tūkst., t.y., 20,7 proc. 

visų dirbančiųjų. Valstybiniame  sektoriuje ji yra du kartus mažesnė negu privačiajame 

sektoriuje  (valstybiniame 2013m.  tesiekė 12,8 proc., tuo tarpu privačiame sektoriuje -24,6 

proc.). Skaitlingiausios samdomų darbuotojų skaičiumi yra didmeninė ir mažmeninė prekyba, 
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švietimo ir apdirbamosios gamybos įmonės. Šių šakų įmonėse  dirba didžiausias skaičius 

darbuotojų, gaunančių MMA: (didmeninės ir mažmeninės prekybos - 20,3 tūkst., švietimo 13,6 

tūkst. ir apdirbamosios gamybos 13,2 tūkst.). Nors šiose veiklose dirba daugiausia MMA 

gavėjų, tačiau santykinė dirbančiųjų už jų dalis nebuvo aukšta - prekyboje 15,7 proc., 

apdirbamosios pramonės įmonėse- 10,4 proc.. Didžiausią MMA gavėjų dalį  turi gana 

neskaitlingos ūkio šakos, tokios, kaip apgyvendinimo ir maitinimo (26,7 proc.) bei kitos 

aptarnavimo  veiklos įmonės (22,7 proc.). Todėl galima daryti išvadą, kad Lietuvoje padidinus 

MMA, jo poveikis daugiausia priklausys, nuo darbdavių ir samdomųjų darbuotojų elgsenos 

prekybos, statybos ir švietimo šakose, o didžiausią riziką dėl MMA padidinimo patirs : 

apgyvendinimo ir maitinimo, bei  kitos aptarnavimo veikos šakų  įmonės.  

Padidinus MMA, didėja ne visą darbo dieną dirbančių žmonių skaičių. Statistikos departamento 

duomenimis 2013 m. spalio mėn. MMA (1000 litų) ir mažesnį bruto darbo užmokestį gavusių 

darbuotojų skaičius, įskaitant individualiųjų įmonių darbuotojus, sudarė 20,7 procento (221,8 

tūkst.). Daugiau negu pusė darbuotojų (123,3 tūkst.), kurie gavo 1000 litų ir mažiau, dirbo ne 

visą darbo laiką. Visą darbo laiką dirbusių ir minimaliąją mėnesinę algą gavusių darbuotojų 

skaičius 2013m. m. sudarė 10,5  procento.  Tarp dirbančiųjų ne visą darbo laiką gaunančių 

1000Lt. ir mažesnę algą darbuotojų privačiame sektoriuje absoliučiai ir santykinai yra daugiau 

(2013 m. 90,2 proc. privačiame, 83,0 proc. – valstybiniame).  

Pagal profesijas, MMA dažniausiai gauna nekvalifikuoti darbininkai, pardavėjai, padavėjai ir kt 

paslaugose dirbantys žmonės bei kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės ūkių 

darbininkai, turintys pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą.  Tarp aukštąjį išsilavinimą turinčių 

darbuotojų MMA yra gana reta.  

MMA dinamikos rodiklių analizė atskleidė , kad  10 metų laikotarpiu MMA augimo  tempai 

viršijo privataus sektoriaus vidutinės algos ir jos papildomos dalies  (t.y., vidutinės algos bei 

MMA skirtumas) augimo tempus, išskyrus laikotarpį 2006K3-2010K2, kai buvo nebuvo 

didinama. Valstybiniame sektoriuje buvo priešingai, darbo užmokestis ir jo papildoma dalis 

didėjo sparčiau   nei MMA.  

Atlikus palyginamąją Statistikos departamento, SODROS ir Mokesčių inspekcijos duomenų 

analizę pastebimas  Statistikos departamento duomenų paslinktumas  į „gerąją“ pusę, t.y., 

fiksuojamos didesni darbo užmokesčio ir mažesni MMA gavėjų skaičiai. Tikėtina, kad tokia 

situacija yra dėl dviejų priežasčių. Pirma Sodros ir VMI duomenys atspindi visą ir ne visą darbo 

laiką dirbančių asmenų darbo užmokestį. Antra, statistikos departamento ir SODROS duomenų 

skirtumas  gali atspindėti ir tam tikrą  neoficialiai dirbančiųjų ir gautų  pajamų dalį. 

3 užduotis  Ekonometrinių modelių sudarymas MMA ir kitų darbo reglamentų poveikiui 

įvertinti   

Atlikti darbai.    Trys stambūs ekonometriniai  tyrimai. Pirmasis tyrimas apima vidutinio darbo 

užmokesčio ir MMA poveikio ekonometrinius modelius, antrasis – MMA poveikį užimtumui,  

trečiasis  MMA poveikį viešiesiems finansams.  

Ekonometriniai darbo užmokesčio modeliai sudaryti Statistikos departamento 1998K1-2013K4 

duomenų pagrindu. Pirmasis – tai vienos lygties autoregresinis modelis aprašo vidutinio darbo 

užmokesčio formavimosi procesą. Antrasis modelis sudarytas (VECM) vektorinės paklaidų 

korekcijos metodu. Darbo užmokesčio lankstumo ir jautrumo analizė atlikta ADL- 

autoregresiniu paskirstyto lago modeliavimo metodu.  

 

Pirmasis modelis  sudarytas laikantis prielaidos, kad  darbo užmokestis kiekvieną atskirai 

paimtą laikotarpį išauga vidutiniškai tam tikru dydžiu, o faktinis augimas nuo labiausiai tikėtino 

skiriasi atsitiktine dalimi, kuri taip pat yra modeliuojama. Šio modelio pagalba galima 

identifikuoti vidutinio darbo užmokesčio ir MMA subalansuoto augimo indikatorių, kuris 

leidžia nustatyti MMA ir VDU  augimo tempų atitikimo bei disbalanso laikotarpius ir  

ekonomiškai pagrįsti  MMA padidinimą.  
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Rezultatai. 

Pirmasis modelis atskleidė šias įžvalgas:  

 Darbo užmokesčio skirtumas tarp darbuotojo „pageidavimo gauti“ ir darbdavio  

„noro mokėti“ yra didelis. Darbuotojai beveik visą vartotojų kainų prieaugį siekia 

kompensuoti, išsiderėdami proporcingai aukštesnį darbo užmokestį. Darbdaviai linkę dalintis 

gaunamomis papildomomis pajamomis su darbuotojais, tačiau tam turi būti sąlygos – nedarbo 

lygis turi būti neaukštas (natūralaus nedarbas).  

 Skaičiavimai parodė kad galima išskirti palankius ir nepalankius MMA didinimui 

laikotarpius.  Palankus laikotarpis yra tuomet, kai papildomos DU dalies ir MMA santykis 

viršija 1,69  t.y.,  kai MMA neviršija  37 proc. vidutinio darbo užmokesčio.  

Antrasis modelis matematiškai aprašo MMA įtaką darbo užmokesčiui sąveikoje su 

makroekonominiais veiksniais:  infliacija (vartotojų ir gamintojų kainų indeksas) nedarbo lygiu 

ir darbo našumu.  

Rezultatai. 

 Šis modelis taip pat patvirtino, kad darbo našumas yra esminis darbo užmokesčio 

augimo veiksnys. Skaičiavimai parodė, kad papildoma, t.y., viršijanti MMA darbo užmokesčio 

dalis, didėja proporcingai darbo našumo augimui (vienetinis elastingumas).  

 Darbo užmokestis (MMA ir ją viršijanti papildoma dalis), darbo našumas, nedarbo 

lygis ir infliacija yra kointegruoti veiksniai, t.y., turi tarpusavyje susijusias kitimo tendencijas. 

Ši analizė leidžia daryti išvadas, kad MMA poveikis darbo užmokesčiui nėra reikšmingas. 

Darbo rinkos dinamika labiau priklauso nuo papildomos darbo užmokesčio dalies, kurios  

augimui esminę įtaką daro darbo našumo augimas. Todėl MMA didinimo galimybes tikslinga 

sieti su darbo našumo didinimu ir papildomos darbo užmokesčio dalies kitimu.   

 MMA ir darbo našumo sąveikos analizė parodė, kad padidinus MMA,  trumpuoju 

laikotarpiu darbo našumas nekinta, ilguoju laikotarpiu jis turi teigiamos įtakos dėl 

nekvalifikuoto darbo automatizavimo ir darbą taupančių technologijų diegimo.  

Trečiasis modelis yra skirtas darbo užmokesčio lankstumo analizei. Sudaryti modeliai leidžia 

daryti tokias išvadas:  

Ekonometrinių modelių pagalba nustatyta, kad realaus darbo užmokesčio, darbo našumo,  

kainų indekso bei nedarbo lygo dinamiką sieja ilgalaikė pusiausvyra, t.y. ilguoju laikotarpiu 

kintamųjų dinamiką lemia bendra tendencija, todėl darbo rinka, įvykus tam tikram pokyčiui ar 

sukrėtimui  stengsis sugrąžinti minėtą pusiausvyrą ir atitinkamai koreguosis šių veiksnių 

reikšmės. Stipriausiai pusiausvyros palaikymą veikia nedarbo lygis ir darbo užmokestis. MMA 

pokytis, kaip išorinis darbo rinkos poveikis pusiausvyrai ar dispusiausvyros koregavimui turėjo 

tik trumpalaikę įtaką, gi  ilgalaikės įtakos  neturėjo. Analogišką išvadą apie MMA poveikį 

pateikia ir Lietuvos Bankas (2014m. Lietuvos ekonomikos apžvalga)  

 

Ekonometriniai užimtumo modeliai:  

Sudaryti keturi ekonometriniai modeliai, leido įvertinti MMA įtaką užimtumui. Pirmieji du  

(atskirai viešajam  ir privačiam sektoriams) sudaryti PDL (Polinominio paskirstyto lago 

metodu), kiti du panelinių duomenų modeliai.  

Pirmieji du modeliai įvertino MMA didinimo reikšmingumą užimtumui trumpuoju ir ilguoju 

laikotarpiu.  

Gautos išvados:  

 MMA didinimas stipriau veikia užimtumą , negu nedarbą  

 MMA didinimas valstybinio sektoriaus užimtumui reikšmingo 

poveikio neturi.  

 MMA daro reikšmingą poveikį privataus sektoriaus užimtumui, 

tačiau, jo įtaka pilnai pasireiškia ne iš karto, o tik vienų metų bėgyje.  Po MMA 
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pakėlimo, t.y. tą patį ketvirtį  jokio momentinio poveikio užimtumui nėra, 

antrajame ketvirtyje jis išlieka silpnas, trečiame ir ketvirtame ketvirtyje  ši įtaka 

tampa reikšminga.  

 Padidinus MMA vienu proc., nekintant kitiems veiksniams (esant 

pastoviam darbo našumui, ir  BVP) užimtumas privačiame sektoriuje  per metus 

vidutiniškai sumažėja 0,16 proc.  

 2013m. MMA  padidinimo iki 1000 Lt. neigiamą poveikį  

kompensavo krizės metu labai sparčiai išaugusio darbo našumo rezervas, 

nedidėjant darbo užmokesčiui ir vėlesnis spartus pokrizinis ekonomikos 

atsigavimas sąlygojęs užmokesčio augimą. 

 

Kadangi MMA didinimas nedaro reikšmingo poveikio valstybinio sektoriaus užimtumui, todėl 

toliau buvo analizuojamas tik privataus sektorius užimtumas. Ekonometrinė analizė buvo 

tęsiama, sudarant panelinių duomenų regresinius modelius 18 ūkio šakų 2008K1 -2014K2 

duomenims.  Privataus sektoriaus užimtumo panelinių duomenų modeliai pagrindė   racionalų 

MMA ir VDU santykį bei   MMA poveikį nepilną darbo dieną dirbančiųjų daliai 

Pagrindinės panelinių modelių įžvalgos:  

 MMA  poveikis priklauso nuo MMA ir VDU santykio. MMA 

didinimas, neviršijantis 40 proc. VDU, turi teigiamos įtakos visose ūkio šakose, o 

viršijant šį santykį silpnėja teigiamas ir atsiranda neigiamas poveikis.  Kai MMA ir 

VDU santykis viršija 51 proc. jo poveikis daro neigiamą įtaką užimtumui.  

 Privačiame sektoriuje, po MMA pakėlimo, užimtumas mažėja, 

didėjant nepilną darbo laiką   dirbančiųjų skaičiui. Padidinus MMA ir VDU 

santykį 1 proc. užimtumas, nepilną darbo dieną vidutiniškai padidėja  0,13 proc.   

Trečiasis ekonometrinis tyrimas buvo skirtas MMA poveikio viešiesiems finansams analizei. 

Tyrimas patvirtino teigiamą MMA padidinimo poveikį Sodros biudžetui bei valstybės 

surenkamų pajamų įplaukoms iš gyventojų pajamų mokesčio. Viso laikotarpio eigoje MMA 

didinimo kaštai teko privačiam sektoriui, jo išaksto neinformuojant.  MMA didinimo kaštus 

tikslinga racionaliai paskirstyti tarp privataus  ir valstybinio sektorių, derinant MMA ir 

neapmokestinamo pajamų dydžio priemones.    

 

Rekomendacijos 

Siekiant suformuoti lankstesnę užimtumo politiką ir pagerinti darbo pasiūlos bei paklausos 

suderinamumą, minimalios mėnesinės algos (MMA) pokyčius siūlome nustatyti pagal fiksuotą 

MMA ir vidutinio bruto darbo užmokesčio santykį
i
 Nustatytas santykis galėtų būti 

koreguojamas Trišalės tarybos sutarimu. Tai padėtų prisitaikyti prie esamų pasikeitimų 

smulkioms įmonėms, išsaugant esamas darbo vietas.  Kitos rekomendacijos.  

• MMA didinimas turi būti teisiškai reglamentuota procedūra.  

– Reglamentuotas MMA peržiūrėjimo periodiškumas t.y.,  fiksuota data.  

– Priėmus sprendimą padidinti MMA, palikti bent pusės metų pereinamąjį laikotarpį 

iki jos įsigaliojimo darbdavių prisiderinimui  

– MMA didinimo kaštus tikslinga racionaliai paskirstyti tarp privataus  ir valstybinio 

sektorių, derinant MMA ir neapmokestinamo pajamų dydžio priemones.  

Padidinus MMA, kartu koreguoti ir neapmokestinamą pajamų dydį.    

• MMA dydis 

–  MMA didinimo tempus tikslinga derinti su darbo našumo augimo tempais. MMA 

didinimo tempai neturi viršyti darbo našumo augimo tempų.   
Siektinas šalyje MMA ir VDU (bruto) santykio intervalas 36-43 proc. Šis santykis visose ūkio šakose 

neturi viršyti 50 proc.  
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4. PUBLIKUOTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-1104  

patvirtintos ilgalaikės institucinės 2012 – 2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų programos 

„Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“ numatyti rezultatai: 

1. parengtos ne mažiau kaip 6 rekomendacijos valstybinėms institucijoms, padedančios 

spręsti aktualias ekonomines – socialines šalies ūkio problemas; 

2. parengtos ne mažiau kaip 3 metodikos; 

3. parengta ir paskelbta ne mažiau kaip 16 svarbiausių Programos aprėpiamų mokslinių 

tyrimų sričių straipsnių tarptautinių duomenų bazių (ISI Web of Science, IBSS, EBSCO, 

CEEOL, DOAJ, SCOPUS) referuojamuose leidiniuose; 

4. temų vykdymo rezultatai paskelbti ne mažiau kaip 6 monografijose; 

 

Rengiant šią galutinę ataskaitą pagrindiniai pasiekti iš numatomų rezultatų yra moksliniai 

straipsniai, pateikiami žemiau pagal atitinkamus etapų numerius. Likę rezultatai sietini su visų 

Programos tyrimų rezultatų apibendrinimu ir sklaida Programos įgyvendinimo pabaigoje.  

Publikuoti ir parengti publikavimui straipsniai pagal etapus:  

 

1.1. Etapas 

 

Publikuoti straipsniai:  

1. Pridotkienė, Jūratė; Laskienė, Daiva; Venckuvienė, Vitalija. Low-tech sector 

performance in Lithuania // Mediterranean journal of social sciences Rome : MCSER 

Publishing. ISSN 2039-9340. 2013, Vol. 4, No. 11, p. 265-273. DOI: 

10.5901/mjss.2013.v4n11p265. [IBSS International Bibliography of the Social Sciences; 

IndexCopernicus; MLA; ProQuest Social Sciences Index; Scopus].  

2. Publikuotas straipsnis: Laskienė, Daiva; Venckuvienė, Vitalija. Lithuania‘s export 

diversification according to technological classification // Mediterranean journal of 

social sciences. Rome : MCSER Publishing. ISSN 2039-9340. 2014, Vol. 5, No. 7, p. 

680-690. [IBSS International Bibliography of the Social Sciences; IndexCopernicus; 

Proquest Social Science Journals; Scopus]. 

3. Publikuotas straipsnis: Venckuvienė, Vitalija. Challenges for reaching innovativeness in 

Lithuanian low-tech sector: case study // Business Management Dynamics [elektroninis 

išteklius]. [S.l.] : Society for Business and Management Dynamics. ISSN 2047-7031. 

2014, Vol. 3, no. 10, p. 21-27. [IndexCopernicus]. 

4. Publikuotas straipsnis: Sabonienė, Asta; Pridotkienė, Jūratė. Changes in Lithuanian flax 

industry exports // Production and Co-operation in Agriculture, April 24-25, 2014, 

Jelgava, Latvia : proceedings of 15th annual international scientific conference. Jelgava : 

Latvia University of Agriculture, 2014. (Economic Science for Rural Development, No. 

34, ISSN 1691-3078). ISBN 9789934846618. p. 92-100. [AGRIS; Academic Search 

Complete; CAB Abstracts]. 

5. Publikuotas straipsnis: Venckuvienė, Vitalija; Pridotkienė, Jūratė; Laskienė, Daiva. 

Evidence of innovation in Lithuanian low-tech sector: case study analysis // Procedia 

social and behavioral sciences : 19th international scientific conference Economics and 

Management 2014, ICEM-2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia. Amsterdam : Elsevier. 

ISSN 1877-0428. 2014, vol. 156, p. 256-260. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.11.185. 

[Science Direct]. 

6. Vosylius, E.; Rakutis, V.; Tvaronavičienė, M. 2013. Economic growth, sustainable 

development and energy security interrelation, Journal of Security and Sustainability 

Issues 2(3): 5-14, http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2013.2.3(1) 

http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2013.2.3(1)
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7. Tvaronavičienė, M.; Grybaitė, V.; Tunčikienė, Ž. 2013. Globalization drivers in 

developed and less developed countries: if consistent patterns can be traced, Journal of 

Security and Sustainability Issues 2(4): 5–11. http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2013.2.4(1) 

8.  Dudzevičiūtė, G. 2013. The research of the economic structural changes: energy 

consumption aspect, Journal of Security and Sustainability Issues 2(4): 13–23. 

http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2013.2.4(2) 

9. Dudzevičiūtė, G. Lithuanian manufacturing trends in the context of developed and 

developing countries, Entrepreneurship and Sustainability Issues 1(1): 55-66 

http://dx.doi.org/10.9770/jesi.2013.1.1(6) 

10. Dudzevičiūtė, G. 2013. Energy intensity in the Lithuanian manufacturing sector, 

Journal of Security and Sustainability Issues 3 (2): 77–85  

http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2013.3.2(6) „Thomson Reuters Web of Knowledge“:  

11. Dudzevičiūtė, G.; Mačiulis, A.;Tvaronavičienė, M. 2014. Structural changes of 

economies: Lithuania in the global context, Technological and Economic Development 

of Economy ISSN 2029-4913 (Print), 2029-4921 (Online), Volume 20, Issue 2, April 

2014, pages 353-370. DOI: 10.3846/20294913.2014.915597 2012 Impact Factor 3.224, 

Journal Citation Reports 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/20294913.2014.915597#.U7JJ5v7lpok 

 

Parengtas monografijos rankraštis. Energetically secure and sustainable restructuring: 

Lithuanian industry in the world context  

 

1.2. Etapas 

Publikuoti straipsniai: 

1. Publikuotas straipsnis moksliniame žurnale „Mediterranean Journal of Social Sciences“ 

(IBSS, Proquest, DOAJ, EBSCOhost ir kt.): Saboniene, A., Masteikiene, R., 

Venckuviene, V. „Lithuania’s Export Specialization According to Technological 

Classification“, 2013. 

2. Publikuotas straipsnis moksliniame žurnale „Economic Science for Rural Development “ 

(ISI Web of Knowledge, AGRIS, CAB Abstracts and EBSCOhost Academic Search 

Complete): Saboniene, A., Pridotkiene, J. „Changes in Lithuanian Flax Industry 

Exports“, 2014. 

3. Publikuotas straipsnis moksliniame žurnale „Mediterranean Journal of Social Sciences“ 

(IBSS, IndexCopernicus; Proquest, DOAJ, EBSCOhost ir kt.): Venckuvienė, V. 

„Obstacles for innovative activities in Lithuanian low-tech sector’s companies“, 2014. 

4. Publikuotas straipsnis moksliniame žurnale „Engineering Economics“ („Inžinerinė 

ekonomika“, 2014 m. Nr. 25(4)) Sabonienė A. „Quality mode of Lithuanian 

Manufacturing Industry’s Exports“, 2014. 

5. Publikuotas straipsnis (ICEM-2014) Sabonienė A., Masteikienė R., Venckuvienė V. 

„Exogenous Factors of the Textile-Related Low-Tech Industries Competitiveness in 

Lithuania“ (Procedia, Elsevier). 

6. Serva Evaldas, Vitunskienė Vlada. (2014). Shifts in Pattern of Specialization of 

Lithuania Agri-Food Products Export. Economic Science for Rural Development: 

Production and Co-operation in Agriculture. Proceedings of the International Scientific 

Conference. ISSN 1691-3078. ISBN 9789934830419. № 34, p. 135-144. [ISI Web of 

Knowledge, AGRIS, CAB Abstracts and EBSCOHost Academic Search Complete 

databases]. http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=819 

 

Parengti ir atiduoti publikuoti straipsniai: 

7. Moksliniame žurnale „Economic research“ („Ekonomska istraživanja”) (Social Sciences 

http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2013.2.4(1)
http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2013.2.4(2)
http://dx.doi.org/10.9770/jesi.2013.1.1(6)
http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2013.3.2(6)
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3846/20294913.2014.915597
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3846/20294913.2014.915597
http://www.tandfonline.com/toc/tted21/current
http://www.tandfonline.com/toc/tted21/current
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/20294913.2014.915597#.U7JJ5v7lpok
http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=819
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Citation Index, Social SciSearch, Journal Citation, CAB Abstracts, EBSCO, ECONLIT 

Scopus, Geobase): Saboniene, A. „The Changes in Industry Structure and Potential: the 

case of Lithuania“, 2014. 

8. Vitunskiene Vlada, Serva Evaldas. (2015). Shifts in Lithuania’s agri-food industry export 

competitiveness: a comparative analysis versus high- and medium-high technology 

manufacturing industries. Oeconomia Copernicana ISSN 2083-1277. [EBSCO, 

Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest), EconLit (American Economic 

Association), RePEc, Index Copernicus International, CEEOL, CEJSH] (atiduotas 

leidybai) 

 

Rengiama monografija: 

9. Vitunskienė Vlada, Serva Evaldas. Lietuvos maisto grandinės eksporto 

konkurencingumas globalių vertės grandinių vystymosi kontekste. Monografija, 2015 

(apimtis 250 psl.). 

 

2.1. Etapas 

 

2012.09 – 2014.12 laikotarpiu parengti spaudai ar publikuoti moksliniai straipsniai (taip pat 

pridedami ataskaitos prieduose): 

 

1. Krušinskas, Rytis; Lakštutienė, Aušrinė; Norvaišienė, Rasa. Technology innovation 

adoption in industry: why do small EU countries struggle behind? // AASRI 

International Conference on Social Sciences (AASRI ICSS 2013), November 15-16, 

2013, Singapore: revised selected papers / edited by M. Ma and W. Deng. Miramar: 

American Applied Sciences Research Institute, 2013. (Advanced social science letters, 

Vol. 3, ISSN 2162-7916). ISBN 9781937728083. p. 218-224.  

2. Krušinskas, Rytis; Norvaišienė, Rasa; Lakštutienė, Aušrinė; Vaitkevičius, Sigitas. 

Investment, innovation and firm performance: empirical evidence from small 

manufacturing industries // SSEM EuroConference 2014 [elektroninis išteklius] : 

international conference on emerging markets business, economics, and finance, 6-8 

July, 2014, Budapest, Hungary / The Society for the Study of Emerging Markets 

(SSEM), Budapest University of Technology and Economics. Budapest: Budapest 

University of Technology and Economics, 2014. ISBN 9789633131145. p. [1-25]. 

3. Krušinskas, Rytis; Norvaišienė, Rasa; Lakštutienė, Aušrinė. Investicijų ir inovacijų 

aktyvumo vertinimas Lietuvos pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonėse // Apskaitos ir 

finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of 

accounting and finances: problems and perspectives. Akademija: Aleksandro 

Stulginskio universitetas. ISSN 2029-1175. 2014, nr. 1(9), p. 88-96. 

4. Krušinskas, Rytis; Lakštutienė, Aušrinė; Norvaišienė, Rasa. Evaluation of the impact of 

the global financial crisis on the innovative performance of Lithuanian industrial and 

service companies in the European Union context // Journal of economics, business and 

management. Singapore: IACSIT Press. ISSN 2301-3567. 2015, Vol. 3, no. 11, p. 1013-

1019. 

5. Adlytė, Rūta; Valančienė, Loreta; Krušinskas, Rytis. Investment to technologies 

strengths and weaknesses: Lithuania in the context of EU // Journal of economics, 

business and management. Singapore: IACSIT Press. ISSN 2301-3567. 2015, Vol. 3, 

no. 6, p. 633-637. DOI: 10.7763/JOEBM.2015.V3.257.  

 

Parengtas ir atiduotas publikuoti straipsnis: 
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6. „Financial performance of technology based services sectors in Lithuania“, į 

"INFORMATION ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE" konferenciją ICESS 

2014.  
 

Parengtas tekstas mokslinei monografijai/mokslo studijai ar skyriui „Inovacijų ir technologijų 

įtaka Lietuvos ekonomikai“ 

 

2.2 Etapas 

 

Projekto įgyvendinimo metu parengtos publikacijos: 

 

1. Gatautis, Rimantas; Kazakevičiūtė, Asta; , Medžiaušienė Audronė; Vaičiukynaitė, Eglė. 

Impact of ICT use in the private and public sectors // The Twelfth Wuhan International 

Conference on e-Business - E- Business Management in Organization Track, Wuhan, 

May 25-26, 2013, China University of Geosciences, CICEB. Alfred, NY : Alfred 

University Press, 2013. ISBN 9780980051063. p. 68-75. [Conference Proceedings 

Citation Index].  

2. Gatautis, Rimantas; Vitkauskaitė, Elena; Vaičiukynaitė, Eglė. The impact of ICT on the 

public sector : a review // Creating Global Competitive Economies : 2020 Vision 

Planning & Implementation : proceedings of the 22nd International Business Information 

Management Association Conference, 13-14 November, 2013, Rome, Italy. Norristown, 

PA : IBIMA, 2013. ISBN 9780986041914. p. 1789-1796. [Conference Proceedings 

Citation Index]. 

3. Tarutė, Asta; Gatautis, Rimantas. ICT impact on SMEs performance // Procedia social 

and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 110, p. 

1218-1225. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.968. [Conference Proceedings Citation 

Index]. 

4. Tarutė, Asta; Gatautis, Rimantas. ICT impact on SMEs performance // Procedia social 

and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 110, p. 

1218-1225. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.968. [Conference Proceedings Citation 

Index].  

5. Gatautis, Rimantas; Medžiaušienė Audronė; Tarutė, Asta; Vaičiukynaitė, Eglė. Towards 

ICT impact framework : private and public sectors perspective // Journal of economics, 

business and management. Singapore : IACSIT press. ISSN 2301-3567. 2015, vol. 3, no. 

4, p. 465-469. DOI: 10.7763/JOEBM.2015.V3.229. [ProQuest]. 
6. Gatautis, Rimantas; , Medžiaušienė Audronė; Tarutė, Asta. ICT effects on companies 

performance: economical aspects // Proceedings of annual Shanghai business, economics 

and finance conference, 3-4 November 2014, Shanghai University of International 

Business and Economics, Shanghai, China / Editor Mahbubul Hoque Bhuiyan. 

Melbourne, Victoria : WBI, 2014. (WBI conference proceedings). ISBN 

9781922069634. p. [1-11]. 

7. Gatautis, Rimantas; Vaičiukynaitė, Eglė. The impact of ICTs on the public sector: the 

case of Lithuania // Proceedings of MAC-EMM 2014 [elektronininis išteklius], 

December 5-6, 2014 Prague, Czech Republic. Prague : MAC Prague consulting. ISBN 

9788090544284. p. [1-13]. 

8. Gatautis, Rimantas; Tarutė, Asta ICT impact on comptetitiveness:the case of private 

sector in Lithuania. The Macrotheme Reveiw: A multidisciplinary journal of global 

macro trends, 3 (9), Winter 2014.  

9. Mokslo studija :IRT poveikis verslo ir viešojam sektoriuje konkurencigumo didinimo 

kontekste“. (rankraštis) 
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2015 m. planuojamos publikacijos 

10. Publikacija konferencijoje indeksuojamojoje ISI PRoceedings duomenų bazzėje; 

11. Žurnalo, indeksuojamo tarptautinėse duomenų bazėse, straipsnis  

 

2.3 Etapas 

 

Publikuotas straipsnis mokslo leidinyje, registruotame tarptautinėse mokslinės informacijos 

duomenų bazėse 

1 Murauskaitė L., Klevas V., Biekša K. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 

reformavimo prielaidos Lietuvoje // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai. ISSN 

1822-7996. 2013. T. 7, Nr. 1, p. 191-209. 

 

Straipsniai tarptautinėse konferencijoje 

2 Murauskaitė L., Klevas V. Challenges and options for the interaction of producers and 

consumers in district heating: a case study in Lithuania // Proceedings from the 14th 

International Symposium on District Heating and Cooling, Stockholm, Sweden, 

September 6-10, 2014. Sweden, 2014. ISBN 978-91-85775-24-8, p. 288-294. 

3 Murauskaitė L. Interaction between district heating producers and consumers : the case 

of the use of large-scale renewable energy // 11th international conference of young 

scientists on energy issues (CYSENI 2014), Kaunas, Lithuania, May 29-30, 2014. 

Kaunas: LEI, 2014. ISSN 1822-7554, p. 9-16. 

4 Murauskaitė L. The significance of district heating for the promotion of renewable 

energy sources demand // 10th annual international conference of young scientists on 

energy issues (10 CYSENI anniversary) : Kaunas, Lithuania, May 29-31, 2013. Kaunas : 

LEI, 2013. ISSN 1822-7554, p. 294-301. 

5 Murauskaitė L. Presumptions for increasing the use of renewable energy sources in 

large scale in district heating // Digital proceedings: 8th conference on sustainable 

development of energy, water and environment systems, Dubrovnik, Croatia, September 

22-27, 2013. Croatia, 2013. ISSN 1847-7178, p. 1-9. 

 

Straipsnis Lietuvos konferencijoje 

6 Murauskaitė L., Klevas V. Saulės ir geoterminės energijos panaudojimo galimybės 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje // Šilumos energetika ir technologijos-2014: 

konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2014 m. sausio 

31. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 2335-2477, p. 37-42. 

 

2.4 Etapas 

 

Publikacijos mokslo žurnaluose ir konferencijų leidiniuose: 

1. Stasytytė, V. 2013. The development of an attitute towards risk management in the 

context of country competitiveness, Business, Management and Education 11(2): 281-

293.   http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.16  

2. Rutkauskas, A.V.; Stasytyte, V. 2013. Leadership intelligence: how to get there? 

Proceedings of The Second International Conference on Leadership, Technology and 

Innovation Management (2012). Procedia – Social and Behavioral Sciences 75(3): 52-

61. Available online: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813005430 

3. Miečinskienė, A.; Stasytytė, V.; Kazlauskaitė, J. 2014. Reasoning of Export Market 

http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.16
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813005430
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Selection. Procedia – Social and Behavioral Sciences  110: 1166–1175. Tarptautinės 

konferencijos “Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013” 

medžiaga http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813056036  

4. Rutkauskas, A.V.; Stasytytė, V. 2013. Intelligence as a Main Way to Ensure Universal 

Sustainability of Country’s Development. Economics and Business, Nr. 24: 127-134. 

https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/17494  
5. Stasytytė, Viktorija. Risk management intelligence. Contemporary issues in business, 

management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, 

Lithuania: selected papers: conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012.. ISSN 

2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 195-206. Prieiga per internetą: 

http://cbme.vgtu.lt/index.php/cbme/cbme_2012/schedConf/presentations. 

6. Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Michnevič, Edvard. Universally 

sustainable development strategy for a small country: a systemic decision. Inžinerinė 

ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 25, 

no. 5, 2014, p. 630-537. Prieiga per internetą: 

http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/3797. 

7. Rutkauskas, Aleksandras Vytautas. Multisectorial, multivariable, multicriteria stohastic 

optimization models system. The 8th international scientific conference "Business and 

Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2014. 

ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576522. p. 867-876. Prieiga per internetą: 

http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2014/paper/viewFile/323/556. 

8. Stankevičienė, Jelena; Sviderskė, Tatjana; Miečinskienė, Algita. Dependence of 

sustainability on country risk indicators in EU Baltic Sea region countries / Jelena 

Stankevičienė, Tatjana Sviderskė, Algita Miečinskienė // Journal of business economics 

and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 4 (2014), p. 646-

663. Prieiga per internetą: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/16111699.2014.965555. 

 

3.1. Etapas 

 

Publikuoti moksliniai straipsniai: 

1. Štreimikienė, Dalia; Bruneckienė, Jurgita; Čibinskienė, Akvilė. The review of electricity 

market liberalization impacts on electricity prices // Transformations in Business & 

Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno 

technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : 

Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2013, Vol. 12, no. 3, p. 40-60. [Social Sciences 

Citation Index (Web of Science); EconLit with Full Text; IBSS International 

Bibliography of the Social Sciences; SCOPUS] 

2. Štreimikienė, Dalia; Čibinskienė, Akvilė. The model of assesing the impact of electricity 

market liberalization on competitiveness of economy // Rural Development 2013: the 

Sixtth International Scientific Conference, 28-29 November, 2013, Kaunas district, 

Lithuania : proceedings. Akademija : ASU Publishing Center. ISSN 1822-3230. 2013, 

Vol. 6, book 1, p. 641-646. [Conference Proceedings Citation Index; Academic Search 

Complete]. 

3. Bruneckienė, Jurgita; Pekarskienė, Irena; Sovienė, Jūratė. The critical aspects of 

Lithuanian competition policy in relation to cartels // Procedia social and behavioral 

sciences : 19th international scientific conference Economics and Management 2014, 

ICEM-2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1877-0428. 

2014, vol. 156, p. 261-267. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.11.186.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813056036
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/17494
http://cbme.vgtu.lt/index.php/cbme/cbme_2012/schedConf/presentations
http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/3797
http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2014/paper/viewFile/323/556
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/16111699.2014.965555
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4. Palekienė, Oksana; Bruneckienė, Jurgita; Simanavičienė, Žaneta. Critical analysis of 

loss and damage concepts under process of economic assessment // Procedia social and 

behavioral sciences : 19th international scientific conference Economics and 

Management 2014, ICEM-2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia. Amsterdam : Elsevier. 

ISSN 1877-0428. 2014, vol. 156, p. 304-309. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.11.193. [  

5. Guzavičius, Andrius (2014). Cartel Formation in the Financial Sector during Different 

Stages of Business Cycle. European Financial Systems, 2014. Proceedings of the 11th 

International Scientific Conference, Masaryk University, Faculty of Economics and 

Administration, Department of Finance and Institute for Financial Market. p. 215 - 221. 

Straipsnio nuoroda: http://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2014/proceedings-EFS-

2014.pdf#page=215 

6. Dapkus, Mindaugas; Maksvytienė, Inga. Monopolinės kainos reguliavimas tarptautinio 

kainos pozicionavimo metodu : Lietuvos atvejis // Taikomoji ekonomika: sisteminiai 

tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo 

universitetas. ISSN 1822-7996. T. 8, nr. 1, 2014, p. 51-65. Prieiga per internetą: 

<http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2014~ISSN_1822-

7996.V_8.N_1.PG_51-65>. [Business Source Complete (EBSCO); CEEOL; 

IndexCopernicus; ProQuest] 

7. Maksvytienė Inga; Dapkus, Mindaugas. Monopolinių kainų reguliavimo metodų 

privalumai ir trūkumai // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai 2014.70. Kaunas : 

Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1142 (print), ISSN 2335-8750 (Online). p. 

55-64. http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2014.70.4; Prieiga per internetą: 

<http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2014~ISSN_2335-

8750.N_70.PG_55-64/DS.002.0.01.ARTIC >. 

 

Parengti moksliniai straipsniai: 

8. Parengtas ir priimtas spaudai tarptautinėje 14-toje mokslinėje konferencijoje EBES 

Barselona (Ispanija) straipsnis “The specific of cartel markets in the countries of 

developing culture of competition”. Autoriai: Jurgita Bruneckienė, Irena Pekarskienė. 

Konferencija vyko Spalio 23-25 d., 2014 m. Konferencijos programa: 

https://www.ebesweb.org/Portals/0/14th%20EBES%20Conference%20Barcelona%20-

%20Program.pdf 

9. Parengtas ir priimtas spausdinti. Streimikiene, D., Cibinskiene, A. (2014) Assessment of 

electricity market liberalization impact on success in achieving EU energy policy targets 

in Lithuania. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 

Academy of Economic Studies Department of Economic Cybernetics, Bucharest. ISSN 

1842-3264. 

10. Parengtas ir 2014 m. priduotas spaudai moksliniame žurnale "Inžinerinė ekonomika" 

straipsnis "Economic efficiency of fines imposed on cartels". Autoriai: Jurgita 

Bruneckienė, Irena Pekarskienė. 

11. Parengtas ir 2014 m. priduotas spaudai moksliniame žurnale "Inžinerinė ekonomika" 

straipsnis " The relationship between cartels and economic fluctuations". Autoriai: 

Jurgita Bruneckienė, Irena Pekarskienė. 

12. Parengtas ir 2014 m. priduotas spaudai moksliniame žurnale Amfiteatru Economic 

(Bucharest, Romania) straipsnis "The integrated assessment of cartel effects on the 

national economy". Autoriai: Jurgita Bruneckienė, Irena Pekarskienė. 

Buvo numatyta publikuoti tytimus dviejose mokslinėse publikacijose: realizuota.  

4.1. Etapas 

Atliktų mokslinių tyrimų rezultatai paskelbti straipsniuose: 

Publikuotas straipsnis:: 

http://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2014/proceedings-EFS-2014.pdf#page=215
http://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2014/proceedings-EFS-2014.pdf#page=215
http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2014.70.4
http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2014~ISSN_2335-8750.N_70.PG_55-64/DS.002.0.01.ARTIC
http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2014~ISSN_2335-8750.N_70.PG_55-64/DS.002.0.01.ARTIC
https://www.ebesweb.org/Portals/0/14th%20EBES%20Conference%20Barcelona%20-%20Program.pdf
https://www.ebesweb.org/Portals/0/14th%20EBES%20Conference%20Barcelona%20-%20Program.pdf
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1. Snieska, Vytautas; Draksaite, Aura. Evaluation of sustainability of the general 

government debt in a small open economy // Mediterranean journal of social sciences 

Rome : MCSER Publishing. ISSN 2039-9340. 2013, Vol. 4, No. 9, p. 610-618. [IBSS 

International Bibliography of the Social Sciences; IndexCopernicus; MLA; ProQuest 

Social Sciences Index]. 

Pateikta redkolegijai: 

2. Snieska, Vytautas; Draksaite, Aura; Valodkiene Gitana. Prerequisites for sustainable 

government borrowing within currency board system // Engineering economics = 

Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 

1392-2785. 2015, (impact factor 0,7 ©2014 Thomson Reuters, 2014 Journal Citation 

Report® ).  

 

Parengtos ir priduotos leidybai tezės:  

3. „Education and Employment in European Union Economic Cycles“ tarptautinėje 

mokslinėje konferencijoje 20th anniversary international scientific conference, 

Economics and Management 2015 (ICEM-2015), 

4. „Selection of government debt evaluation methods based on the concept of sustainability 

of the debt“tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 20th anniversary international 

scientific conference, Economics and Management 2015 (ICEM-2015). 

 

Parengta mokslo studija: V. Snieška, A.Drakšaitė, R. Masteikienė, „Lietuvos valstybės skolos 

tvarumas ir prielaidos veiksmingai tvarkyti valstybės finansus.“ (Ruošiama spaudai)  

 

4.2. Etapas 

 

Publikuoti straipsniai: 

1. Snieška, Vytautas; Masteikienė, Rūta; Venckuvienė, Vitalija; Valodkienė, Gitana. Pro-

cyclical regulation and its consequences in the credit crisis // Mediterranean journal of 

social sciences Rome : MCSER Publishing. ISSN 2039-9340. 2013, Vol. 4, No. 9, p. 

602-609. DOI: 10.5901/mjss.2013.v4n9p602. [IBSS International Bibliography of the 

Social Sciences; IndexCopernicus; MLA; ProQuest Social Sciences Index].  

2. Snieška, Vytautas; Venckuvienė, Vitalija; Valodkienė, Gitana; Masteikienė, Rūta. 

Modelling the outcome of credit shocks in small open economy // Mediterranean journal 

of social sciences Rome : MCSER Publishing. ISSN 2039-9340. 2013, Vol. 4, No. 9, p. 

619-627. DOI: 10.5901/mjss.2013.v4n9p619. [IBSS International Bibliography of the 

Social Sciences; IndexCopernicus; MLA; ProQuest Social Sciences Index].  

 

Parengti ir priduoti leidybai 2 straipsniai: 

3. Snieska,V., Valodkienė, G. Impact of Innovations upon Economic Growth during 

Recession, Priduotas mokslo žurnalui Technological and Economic Development of 

Economy (impact factor 2.818 ©2014 Thomson Reuters, 2014 Journal Citation Report®). 

4. Snieska, V., Venckuviene, V., and Masteikiene R. The prognostics for credit shocks 

(financial crisis) and insights for mitigating consequences. Priduotas mokslo žurnalui 

Inžinerinė ekonomika (impact factor 0,7 ©2014 Thomson Reuters, 2014 Journal Citation 

Report® ). 

 

Parengtos ir priduotos leidybai tezės:  

5. „Education and Employment in European Union Economic Cycles“ tarptautinėje 

mokslinėje konferencijoje 20th anniversary international scientific conference, 
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Economics and Management 2015 (ICEM-2015), 

 

Parengta mokslo studija: V. Snieška, V.Venckuvienė, R. Masteikienė, G. Valodkienė „Kreditų 

šokų priežasčių ir pasekmių tyrimas: Lietuvos atvejis“  

 

 4.3. Etapas 

Publikuoti straipsniai: 
1. Gaidelys, Vaidas; Venckus, Algimantas. Research methodology for offshore company activities 

// Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas 

University of Technology. Kaunas : KTU. ISSN 1822-6515. 2013, No. 18 (3), p. 521-525. DOI: 

org/10.5755/j01.em.18.3.4210. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier; 

Central & Eastern European Academic Source]. [M.kr. 04S]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1] 

2. Gaidelys, Vaidas; Venckus, Algimantas. Possibilities for taxing the operations of offshore 

companies in the European Union // Global Business Conference 2013 : Socially responsible 

business and global/local competitiveness, October 2-5, 2013, Opatija, Croatia : proceedings. 

Zagreb : Innovation institute. ISSN 1848-2252. 2013, p. 261-270. [M.kr. 04S]. [Indėlis: 1; Persk. 

indėlis: 1] 
3. Gaidelys, Vaidas; Remeikienė, Rita; Gasparėnienė, Ligita. The aspects of employing of 

offshore companies in industrial corporations // Procedia social and behavioral sciences : 

19th international scientific conference Economics and Management 2014, ICEM-2014, 

23-25 April 2014, Riga, Latvia. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 156, 

p. 329-333. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.11.197. [Science Direct]. [M.kr. 04S]. [Indėlis: 

1; Persk. indėlis: 0.833] 

 

4.4. Etapas 

1. Bikas E., Subačienė R., Keliuotytė-Staniulėnienė G., Astrauskaitė I. Income Inequality 

and Labor Taxation in the European Union // EKONOMIKA (Supplement A). ISSN 

1392-1258, Vilnius, Vilniaus universitetas, 2013. p. 50-58.  

2. Bikas E., Subačienė R., Astrauskaitė I., Keliuotytė-Staniulėnienė G. Evaluation of 

social, economic and fiscal impact on incentives of personal taxation in Lithuania // 

Journal of Security and Sustainability Issues. ISSN 2029-7017, Vilnius, Military 

academy of Lithuania, 2014 4(1). p. 79-95. Prieiga per internetą: 

http://www.lka.lt/download/21888/7%20bikas%202014%20(4)1_7%20(pataisytas).pdf  

3. Bikas E., Subačienė R., Astrauskaitė I., Keliuotytė-Staniulėnienė G. Evaluation of 

personal income progressive taxation and the size of tax-exempt amount in Lithuania // 

EKONOMIKA. ISSN 1392-1258, Vilnius, Vilniaus universitetas, 2014 93(3). p. 84-101. 

Prieiga per internetą: 

http://www.vu.lt/leidyba/dokumentai/zurnalai/EKONOMIKA/Ekonomika%202014%20

93%203/84-101.pdf.  

5.1. Etapas 

 

Straipsniai „Thomson Reuters“ duomenų bazėje „Web of Science Core Collection“ 

referuojamuose leidiniuose 

1. Bobinaitė V., Tarvydas D. Financing instruments and channels for the increasing 

production and consumption of renewable energy : Lithuanian case // Renewable and 

Sustainable Energy Reviews. ISSN 1364-0321. 2014. Vol. 38, p. 259-276 

Straipsniai tarptautinėse konferencijoje: 

2. Tarvydas D., Klevas V., Bobinaitė V. Economic initiatives for integration of 

http://www.lka.lt/download/21888/7%20bikas%202014%20(4)1_7%20(pataisytas).pdf
http://www.vu.lt/leidyba/dokumentai/zurnalai/EKONOMIKA/Ekonomika%202014%2093%203/84-101.pdf
http://www.vu.lt/leidyba/dokumentai/zurnalai/EKONOMIKA/Ekonomika%202014%2093%203/84-101.pdf
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renewable_energy sources into the households. 2014. 14
th

 IAEE European Energy 

ConferenceSustainable Energy Policy and Strategies for Europe October 28-31, 2014 in 

Rome, Italy LUISS University of Rome. 

3. Biekša K. Sustainable development of regional energy system using process network 

synthesis method // 10th annual international conference of young scientists on energy 

issues (10 CYSENI anniversary) : Kaunas, Lithuania, May 29-31, 2013. Kaunas : LEI, 

2013. ISSN 1822-7554, p. 253-263. 

4. Klevas V., Bobinaitė V. Analysis of renewable energy sector financing issues // 3rd 

international conference of the financial engineering and banking society. Financial 

regulation & systemic risk, Paris, ESCP Europe Campus, June 6-8, 2013. Paris, 2013, p. 

1-20. 

Straipsniai Lietuvos konferencijoje: 

5. Klevas V., Biekša K. Atsinaujinančių energijos gamybos technologijų darnusis 

vystymasis pagal proceso tinklinės analizės metodą // Šilumos energetika ir 

technologijos-2013 : konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos 

universitetas, 2013 sausio 31-vasario 1. Kaunas : Technologija, 2013. ISSN 2335-2477, 

p. 45-50. 

 

5.2. Etapas 

 

Parengta studija: 

„Lietuvos viešojo sektoriaus plėtra. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013 – 225 p. 

 

5.3. Etapas 

 

Publikacijos mokslo žurnaluose ir konferencijų leidiniuose: 

1. Rutkauskas, A. V. 2012. Using Sustainability Engineering to Gain Universal 

Sustainability Efficiency, Sustainability 4(6). 1135-1153. ISSN 2071-1050. Prieiga per 

internetą: http://www.mdpi.com/2071-1050/4/6/1135 

2. Žaptorius, J. 2012. Tvarumo apskaita: trumpa istorija ir koncepcija, Buhalterinės 

apskaitos teorija ir praktika 11: 7-17, ISSN 1822-8682. 

3. Žaptorius, J. 2012. IT and audit of long-term financial investments, Inovative 

infortechnologies for sciennce, business and education 8: 5-9, VBC leidykla. Vilnius, 

ISSN 2029-1035. 

4. Rutkauskas, A.V., Račinskaja, I.; Kvietkauskienė, A. 2013. Integral knowledge, 

innovation and technology cluster as a self-regulating complex system, Business, 

Management and Education 11(2): 294-314.  

http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.17  

5. Žaptorius, J. 2013. Applying the priority distribution method for employee motivation, 

Business, Management and Education 11(2): 256-280.   

http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.15  

6. Rutkauskas, A.V.; Stasytytė, V. 2013. Integral KNIT cluster as a source of development 

factors and technological frame for the realization of country development projects. 

Tarptautinės konferencijos „The 9th Annual Internationas Joint Conference on 

Computer, Information, Systems Sciences & Engineering” (CISSE 2013) medžiaga. 

Konferencijos tinklapis: http://cisseconference.org/ 

7. Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Račinskaja, Irena; Kvietkauskienė, Alina. Complex 

system technologies as an adequate synergy tool of knowledge and innovation functions 

projecting sustainability of the development, Procedia - Social and Behavioral Sciences. 

The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, 

http://www.mdpi.com/2071-1050/4/6/1135
http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.17
http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.15
http://cisseconference.org/
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Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 

2014, Vol. 110, p. 113–121. Prieiga per 

internetą: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813054931#. 

8. Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Račinskaja, Irena; Stasytytė, Viktorija. Optimization 

of integral knowledge, innovation and technologies cluster structure, Asian Journal of 

Business and Management (AJBM). Jakarta: Asian Online Journals. ISSN 2321-2802. 

Vol. 2, no.1 (2014), p. 42-52. Prieiga per 

internetą: http://ajouronline.com/index.php?journal=AJBM&page=article&op=view&pat

h[]=895&path[]=452. 

9. Rutkauskas, A. V.; Stasytytė, V.; Maknickienė, N. 2013. Government debt as the integral 

portfolio of assets and liabilities generated by debt, Journal of Business Economics and 

Management 15(1): 22-40. 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/16111699.2013.815129 

10. Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Račinskaja, Irena; Kvietkauskienė, Alina. The 

technology of adaptive complex systems as an adequate synergy tool of knowledge, 

innovation and technology features designing universal sustainable development of 

country. International journal of transitions and innovation systems Zagreb: Inderscience 

Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. vol. 3, no. 2 (2014), p. 104-114. Prieiga per internetą: 

http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijtis&year=2013&vol=3&issue

=2 

11. Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Račinskaja, Irena; Stasytytė, Viktorija. The universal 

sustainability of development as a tool of constructive interaction of interests and 

possibilities of development and the balance of goals and resources . 4th international 

scientific conference Whither our economics, November 12-13, 2014 : conference 

proceedings Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. ISSN 2029-8501. p. 196-206. 

Prieiga per internetą: http://woe.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/06/Proceedings-

edited1.pdf. 

 

6.1. Etapas 

 

Publikuoti straipsniai:  

 

1. Lina Žalgirytė, Vilda Gižienė.  The relation between country's economic situation and 

social service sector. Scientific proceedings of the Scientific-Technical Union of 

Mechanical Engineering, Year 21, Iss. 4 (141), ISSN 1314-6327). ISSN 1314-6327. 

2013, Vol. 2, p. 827-834.  
2. Vilda Gižienė, Oksana Palekienė, Žaneta Simanavičienė. Estimation of wage changes in 

the regions of Lithuania in the context of the economic downturn. Proceedings of the 

11th Eurasia Business and Economics Society Conference (EBES), September 12-14, 

2013, Ekaterinburg, Russia. Istanbul : EBES, 2013. ISBN 9786056400230. p. 106-115. 

Parengti straipsniai: 

3. Rūta Čiutienė, Sigitas Vaitkevičius, Evelina Meilienė, Asta Savanevičienė.  

Interdependence between human capital and the power of shadow economy: Lithuanian 

case study. Technological and Economic Development of Economy. Straipsnis priduotas 

2013 metų lapkričio mėn. 2015 metų sausio mėn. gautas sprendimas spausdinti.  

 
6.2. Etapas 

 

Straipsniai Lietuvos konferencijoje: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813054931
http://ajouronline.com/index.php?journal=AJBM&page=article&op=view&path%5b%5d=895&path%5b%5d=452
http://ajouronline.com/index.php?journal=AJBM&page=article&op=view&path%5b%5d=895&path%5b%5d=452
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/16111699.2013.815129
http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijtis&year=2013&vol=3&issue=2
http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijtis&year=2013&vol=3&issue=2
http://woe.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/06/Proceedings-edited1.pdf
http://woe.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/06/Proceedings-edited1.pdf
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1. Vita Karpuškienė. Minimalios algos padidinimo iki 1000lt. padariniai.  Tarptautinės 

mokslinės konferencijos „Mokslo ir verslo dermė“ pranešimų medžiaga. 2014-05-29 

ISBN 978-609-95215-9-6 

http://vkk.lt/uploads/konferencijos_cd_2014/data/files/karpuskiene.pdf 

 

Parengti straipsniai: 

2. Vita Karpuškienė “2012-2013m. Minimalios algos pokyčiai ir jų poveikis Lietuvos 

darbo rinkos konkurencingumui“      atiduotas straipsnis žurnalui Ekonomika ir 

vadyba: aktualijos ir perspektyvos  

 

Iš viso programos įgyvendinimo laikotarpiu buvo parengti ir publikuoti 79 straipsniai, taip pat 

dar pateikta į žurnalus 16 straipsnių. Iš šių (95) straipsnių 59 straipsniai yra pateikto užsienyje 

bei 36 straipsniai Lietuvoje. Programos metu parengti straipsniai pateikiami prieduose.  

Atsižvelgiant į planuotus ir pasiektus rezultatus, galima teigti jog mokslinių rezultatų prasme, 

siekiant viešinti Lietuvos aukštrosiose mokyklose dirbančių ekonomikos mokslo tyrėjų tyrimų 

rezultatus – visos programos rezultatas yra teigiamas.   

 

5. REZULTATŲ SKLAIDA 

 

Parengtos programą viešinančios publikacijos: 

1. Veidas; Valdžios institucijos atsisuka į mokslininkus 

Date: 2012 m. spalio mėn.  

2. Verslo žinios; KTU patikėta vykdyti Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo 

užtikrinimo mokslinių tyrimų programa 

Date: 2012 m. spalio mėn. 

3. Valstybė; Tyrimas: Lietuvos tradicinių technologijų pramonės šakų reikšmė 

ekonomikai ir plėtros tendencijos 

       Date: 2013 gruodžio mėn. 

4. Veidas; Rizikinga vidutinybės pozicija konkurencinės kovos ringe  

Date: 2015-01-01 Šaltinis: Veidas Autorius: Aušra Lėka  

5. Alfa.lt; Iššūkiai Lietuvos ekonomikai: ruošiamas receptas, kaip juos įveikti  

Date: 2014-12-17 Šaltinis: Alfa.lt Autorius: -  

6. Ve.lt; Patarimai valstybei už 2.6 mln. litų  

Date: 2014-12-16 Šaltinis: Ve.lt Autorius: Justina KABAKAITĖ,"Vakaro žinios"  

7. Respublika.lt; Patarimai valstybei už 2.6 mln. litų  

Date: 2014-12-16 Šaltinis: Respublika.lt Autorius: Justina KABAKAITĖ, 

zinios@vakarozinios.lt  

8. Vakaro žinios; Patarimai valstybei už 2.6 mln. litų  

Date: 2014-12-16 Šaltinis: Vakaro žinios Autorius: Justina Kabakaitė  

9. LRT radijas/Žinios 12:00; Vyriausybei teikia siūlymus  

Date: 2014-12-15 Šaltinis: LRT radijas/Žinios 12:00 Autorius:  

10. LRT radijas/Ryto garsai 6:30 (pirmadienis - penktadienis); Ekonomikos mokslinių 

tyrimų programa  

11. Balsas.lt; Profesorius: ekonomikos srityje turime stiprinti tai, ką turime geriausia  

Date: 2014-12-15 Šaltinis: Balsas.lt Autorius: LRTinfo@balsas.lt  

12. Kl.lt; Profesorius: ekonomikos srityje reikia stiprinti tai, ką turime geriausio  

Date: 2014-12-15 Šaltinis: Kl.lt Autorius: Alvyda Bajarūnaitė, Artūras Matusas, LRT 

http://vkk.lt/uploads/konferencijos_cd_2014/data/files/karpuskiene.pdf
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23658047
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23641969
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23639797
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23639607
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638721
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638470
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638428
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638428
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638346
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638263
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radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt  

13. Kauno.diena.lt; Profesorius: ekonomikos srityje reikia stiprinti tai, ką turime geriausio  

Date: 2014-12-15 Šaltinis: Kauno.diena.lt Autorius: Alvyda Bajarūnaitė, Artūras 

Matusas, LRT radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt  

14. Laisvoji banga/Žinios 12.00 (pirmadienis-penktadienis); Mokslininkų komanda pristatė 

2 m. trukusio tyrimo "Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai" 

rezultatus  

Date: 2014-12-15 Šaltinis: Laisvoji banga/Žinios 12.00 (pirmadienis-penktadienis) 

Autorius: Nenurodytas  

15. Diena.lt; Profesorius: ekonomikos srityje reikia stiprinti tai, ką turime geriausio  

Date: 2014-12-15 Šaltinis: Diena.lt Autorius: Alvyda Bajarūnaitė, Artūras Matusas, 

LRT radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt  

16. Kl.lt; Mokesčių rojaus saulę galima užtemdyti  

Date: 2014-12-15 Šaltinis: Kl.lt Autorius: Mantas Lapinskas  

17. Diena.lt; Mokesčių rojaus saulę galima užtemdyti  

Date: 2014-12-15 Šaltinis: Diena.lt Autorius: Mantas Lapinskas  

18. Kauno.diena.lt; Mokesčių rojaus saulę galima užtemdyti  

Date: 2014-12-15 Šaltinis: Kauno.diena.lt Autorius: Mantas Lapinskas  

19. Delfi.lt; Įvertino, ką Lietuvoje reikia keisti  

Date: 2014-12-15 Šaltinis: Delfi.lt Autorius: Erika Fuks, www.DELFI.lt  

20. Klaipėda; Mokesčių rojaus saulę galima užtemdyti  

Date: 2014-12-15 Šaltinis: Klaipėda Autorius: Mantas Lapinskas  

21. Lzinios.lt; Planas, kaip sukurti geresnę Lietuvą  

Date: 2014-12-11 Šaltinis: Lzinios.lt Autorius: Justinas ARGUSTAS 

j.argustas@lzinios.lt 2014-12-11 06:00  

22. Lietuvos žinios; Planas, kaip sukurti geresnę Lietuvą  

Date: 2014-12-11 Šaltinis: Lietuvos žinios Autorius: Justinas Argustas  

23. Lietuvos žinios;Ekonomistas: už vandenynų išplaunamus biudžeto milijonus galima 

susigrąžinti 

Date: 2014-12-11 Šaltinis: Lietuvos žinios Autorius: 

24. 15min.lt; Ekonomistas: už vandenynų išplaunamus biudžeto milijonus galima 

susigrąžinti 

Date: 2014-12-11 Šaltinis: 15min.lt Autorius: 15min.lt 

25. Lzinios.lt; Rado būdų kovoti su karteliais  

Date: 2014-12-08 Šaltinis: Lzinios.lt Autorius: Lzinios.lt 

26. 1psl.lt; Ekonomistas: už vandenynų išplaunamus biudžeto milijonus galima susigrąžinti 

Date: 2014-12-09, Šaltinis: 1psl.lt Autorius: 1psl.lt 

27. 15min.lt; KTU ekonomistai: yra būdų užkirsti kelią karteliams ir monopolijų 

piktnaudžiavimui 

Date: 2014-12-04 Šaltinis: 15min.lt Autorius: 15min.lt  

28. 15min.lt; KTU ekonomistai: nereikėtų nuvertinti tradicinių technologijų pramonės 

Lietuvoje 

Date: 2014-11-26 Šaltinis: 15min.lt Autorius: 15min.lt  

29. Balsas.lt  KTU ekonomistai ragina nenuvertinti tradicinių technologijų pramonės 

Lietuvoje  Date: 2014-11-26 Šaltinis Balsas.lt  Autorius: Balsas.lt  

30. Diena.lt;  KTU ekonomistai: tradicinių technologijų pramonės nuvertinti nereiktų  

http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638262
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638241
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638241
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638241
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638202
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638068
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Date: 2014-11-26 Šaltinis  Diena.lt Autorius: Diena.lt 

31. Elektronika.lt; KTU ekonomistai: nereikėtų nuvertinti tradicinių technologijų pramonės 

Lietuvoje 

Date: 2014-11-26 Šaltinis: Elektronika.lt Autorius: Elektronika.lt 

32. Kauno.diena.lt; Ekonomistas apie euro įvedimą: gerų dalykų yra daugiau nei blogų  

Date: 2014-10-21 Šaltinis: Kauno.diena.lt Autorius: DMN inf.  

33. Kl.lt; Ekonomistas apie euro įvedimą: gerų dalykų yra daugiau nei blogų  

Date: 2014-10-21 Šaltinis: Kl.lt Autorius: DMN inf.  

34. Lzinios.lt; Euras duos daugiau gero nei blogo  

Date: 2014-10-21 Šaltinis: Lzinios.lt Autorius: Aras MOCKUS red@lzinios.lt  

35. Diena.lt; Ekonomistas apie euro įvedimą: gerų dalykų yra daugiau nei blogų  

Date: 2014-10-21 Šaltinis: Diena.lt Autorius: DMN inf.  

36. 15min.lt; KTU ekonomistas Rytis Krušinskas apie euro įvedimą: „Gerų dalykų daugiau 

nei blogų“  

Date: 2014-10-21 Šaltinis: 15min.lt Autorius: 15min.lt  

37. Lrytas.lt; Mokslininkas apie eurą: „Gerų dalykų daugiau nei blogų“  

Date: 2014-10-21 Šaltinis: Lrytas.lt Autorius: lrytas.lt  

 

Programos vadovas Rytis Krušinskas dalyvavo 2013 m. rugpjūčio mėn. 26-30 dienomis 

Gioteburge (Švedija) vykusiame Europos Ekonomistų Asociacijos ir ekonometrikų 

bendruomenės kongrese EEA|ESEM 2013 (http://www.eea-esem-congresses.org).  

2014 m. liepos mėn. 6-8 dienomis R.Krušinskas ir A.Lakštutienė dalyvavo Budapešte 

(Vengrija) vykusioje SSEM EuroConference 2014  (Society for the Study of Emerging 

Markets) „International Conference on Emerging Markets Business, Economics, and 

Finance“, kur pristatė tyrimo rezultatus „Investment, innovation and firm performance: 

empirical evidence from small manufacturing industries“ 

Programa buvo pristatyta ir aptarti rezultatai bei šalies ūkio vystymosi tendencijos tarptautinėje 

konferencijoje „Lithuanian Research and Industry 2014: Valleys as a Medium for Innovation 

Economy“ panelinėje diskusijoje – „The Future of the Economy – Innovations” (2014-11-14). 

Ši konferencija (liet. - „Lietuvos mokslas ir pramonė“) yra išskirtiniu renginiu, kasmet 

pritraukiančiu didelį būrį mokslininkų, verslininkų ir valdžios atstovų bendrai mokslinei 

diskusijai apie iššūkius mokslui ir pramonei šiandieniniame ekonomikos kontekste. Tai puiki 

galimybė apsikeisti įžvalgomis, patirtimi, idėjomis bei kontaktais tolimesniam mokslo ir verslo 

bendradarbiavimui. Šio renginio panelinė diskusija kaip tik ir buvo skirta apibendrinti bei 

plačiai suinteresuotai verslo bei viešojo sektoriaus visuomenei pateikti gautas įžvalgas. 

Panelinėje diskusijoje be programos vadovo, dalyvavo ir išorinis programos ekspertas – 

R.Kuodis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas – Osvaldas Čiukšys, UAB „Ekspla“ 

generalinis direktorius – Kęstutis Jasiūnas, „Visionary Analytics” partnerė – Agnė Paliokaitė, 

Akrono miesto investicijų planavimo vadovas Marco Sommerville. 

Taip pat vykdant programos rezultatų viešinimą bei inicijuojant diskusiją tarp mokslo, verslo ir 

valdžios atstovų 2014-12-15 buvo suorganizuotas baigiamasis programos partnerių 

susirikimas/diskusija Lietuvos Mokslo Tarybos patalpose su kviestiniais suinteresuotų šalių 

atstovais. Šis renginys kuriame buvo pristatomos programos uždavinių įgyvendinimo eigoje 

gautos įžvalgos susilaukė ir nemenko žiniasklaidos dėmesio, taip pat šiam tikslui buvo 

suorganizuota ir spaudos konferencija. 

 

 

Rezultatų sklaida pagal etapus: 

http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23456328
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23456327
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23456208
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23456206
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23455144
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23455144
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23455141
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1.1. Etapas 

 

Skaityti pranešimai mokslinėse konferencijose: 

1. Skaitytas pranešimas „Low Tech Sector Performance in Lithuania„ tarptautinėje 

mokslinėje konferencijoje „3° International Conference on Human and Social Sciences, 

ICHSS 2013“,  2013 rugsėjo 20-22 d., Roma, Italija. 

2. Publikuotas mokslinių rezultatų viešinimo straipsnis: J.Pridotkienė, A.Sabonienė 

„Tyrimas: Lietuvos tradicinių technologijų pramonės šakų reikšmė ekonomikai ir plėtros 

tendencijos“, Valstybė, 2013 gruodis, Nr.12(80), p.123. 

3. Skaitytas pranešimas „Evidence of Innovation in Lithuanian Low-tech Sector: Case 

Study Analysis“, tarptautinė mokslinė konferencija „International Conference of 

Economics And Management“, 2014 m. balandžio 23-25 d., Ryga, Latvija.  

4. Publikuotas mokslinių rezultatų viešinimo straipsnis: J.Pridotkienė, D.Laskienė „Nuo 

Rusijos rinkos suvaržymų labiausiai nuketės prekybos įmonės“, el.leidiniuose 

kauno.diena.lt, balsas.lt ir kt., 2014-05-02 

5. Parengtas pranešimas „Lithuania‘s Export Diversification According to Technological 

Classification“ konferencijai „4° International Conference on Human and Social 

Sciences, ICHSS 2014“ Budva, Juodkalnija. 

6. Publikuotas mokslinių rezultatų viešinimo straipsnis: „KTU ekonomistai: tradicinių 

technologijų pramonės nuvertinti nereiktų“ (J.Pridotkienė, A.Sabonienė, 

V.Venckuvienė), el.leidiniuose kaunodiena.lt, 15min.lt, baldupramone.lt 2014-11-26  

7. Skaitytas pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje: Ninth International 

Conference on Environmental, Cultural, Economic and Social SUSTAINABILITY, 23-

25 January 2013, Hirosima, Japonija: Rasa Smaliukienė, Manuela Tvaronavičienė, 

Renata Korsakienė, Abel Adekola. Sustainable Development, Economic Growth and 

Energy Intensity 

8. Skaitytas pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje: Ninth International 

Conference on Environmental, Cultural, Economic and Social SUSTAINABILITY, 23-

25 January 2013, Hirosima, Japonija: Manuela Tvaronavičienė, Rasa Smaliukienė. 

Sustainable Development in Energy Dependent Country: a Choise of Methodological 

Approach 

9. Skaitytas pranešimas tarptautinėje konferencijoje, vykusioje Lietuvoje: 12
th

 International 

Entrepreneurship Forum conference, rugsejo 4-6  2013, Vilnius, Lietuva “Social 

Sustainability and Economic Security: The Agenda for Entrepreneurship in the 21
st
 

Century: Gitana Dudzevičiūtė, Manuela Tvaronavičienė. Lithuanian manufacturing 

development and energy efficiency, http://www.essex.ac.uk/conferences/ief/12th/. 

10. Pranešimas tarptautinės konferencijos plenarinėje sesijoje:Tvaronavičienė Manuela. 

2014. Long-term economic competitiveness: Lithuanian industry performance modelling 

results. „Drivers for progress in the global society“, Abstracts of an international 

scientific forum, 18-19 June, 2014, Vilnius-Net, ISBN 978-609-95468-2-7. 

http://forum.avada.lt/images/dokumentai/avada_eif_2014_abstracts_07-07.pdf 

 

 

1.2. Etapas 

Skaityti pranešimai mokslinėse konferencijose: 

1. Skaitytas pranešimas „Lithuania’s Export Specialization According to Technological 

Classification“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „3° International Conference on 

Human and Social Sciences, ICHSS 2013“, konferencija vyko 2013 rugsėjo 20-22 d., 

Roma, Italija. 

http://www.essex.ac.uk/conferences/ief/12th/
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2. Straipsnis žurnale “Valstybė” (2013 gruodis Nr. 12 (80)): Tyrimas: Lietuvos tradicinių 

technologijų pramonės šakų reikšmė ekonomikai ir plėtros tendencijos” (Parengė J. 

Pridotkienė ir A. Sabonienė). 

3. Straipsnis žiniasklaidoje „KTU ekonomistai: nereikėtų nuvertinti tradicinių technologijų 

pramonės Lietuvoje“ (2014-11-26) (Parengė A. Sabonienė, J. Pridotkienė ir V. 

Venckuvienė).  

4. Straipsnis žiniasklaidoje „Lietuvos pramonės konkurencinė kova: kokius ginklus rado 

KTU ekonomistai“ (2014-12-11) (Parengė A. Sabonienė). 

5. Skaitytas pranešimas „Obstacles for innovative activities in Lithuanian low-tech sector’s 

companies“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „4° International Conference on 

Human and Social Sciences, ICHSS 2014“, konferencija vyko 2014 gegužės 31 - birželio 

1d., Budva, Juodkalnija. 

6. E. Serva. V. Vitunskienė. Shifts in pattern of specialization of Lithuania Agri-food 

products export. International Conference “Economic science for rural development”. 

Jelgava, LLU. 24-25 April 2014 (90 dalyvių). 

7. E. Serva, Vitunskienė V. Lietuvos maisto grandinės konkurencinio pranašumo 

poslinkiai: palyginamasis vertinimas aukštų bei vidutiniškai aukštų technologijų 

pramonės atžvilgiu. Mokslinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2013 

metų mokslinių tyrimų rezultatai“. 2014 02 12,  Akademija, Kauno r. (50 dalyvių). 

8. V. Vitunskienė. Vertical Specialization of Lithuania in Global Agrifood Value Chains. 

Annual 19th international scientific conference „Research for rural development“. Latvia 

University of agriculture. Jelgava, LLU. 15-17 May, 2013 (80 dalyvių). 

9. V. Vitunskienė, E. Serva. Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės specializacijos 

globalioje vertės grandinėje poslinkiai. Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2012 metų 

mokslinių tyrimų rezultatai: ASU mokslinė konferencija  2013 m. vasario 8 d, ASU (90 

dalyvių). 

Bus padaryti pranešimai mokslinėje konferencijoje 2015 m. pirmoje pusėje: 

10. V. Vitunskienė, E. Serva. Lithuania’s agri-food industry export competitiveness. VIII
th

 

international conference on applied economics „Contemporary issues in economy: 

market or government?“ Institute of Economic Research and Polish Economic Society 

Branch in Toruń June 18-19, 2015, Toruń, Poland. 

 

11. V. Vitunskienė, E. Serva. Konkurencinės grėsmės ir galimybės Lietuvos maisto 

grandinės šakoms tarptautinėse rinkose. Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2014 metų 

mokslinių tyrimų rezultatai: ASU mokslinė konferencija  2015 m. vasario 11 d, ASU. 

 

2.1. Etapas 

Parengtos programą viešinančios publikacijos: 

1. „Valdžios institucijos atsisuka į mokslininkus“. Veidas. 2012 m. spalio mėn. Nr. 40. 

2. „KTU patikėta vykdyti Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo užtikrinimo 

mokslinių tyrimų programa“. Verslo žinios. 2012 m. spalio 3d. Nr. 174. 

3. „Tyrimas: Lietuvos tradicinių technologijų pramonės šakų reikšmė ekonomikai ir plėtros 

tendencijos“, Valstybė, 2013 gruodis, Nr.12. 

4. Parengtas komentaras „Kam skirti 2014-2020 m. ES struktūrinę paramą?“. Pateiktas IQ 

redakcijai. 

5. „Planas, kaip sukurti geresnę Lietuvą“. Lietuvos žinios. 2014 m. gruodžio 11 d. 

6. Interviu LRT radijo transliacijoje „Ryto garsų“ laidoje. 2014 m. gruodžio 15 d. 
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7. Interviu „Laisvosios bangos“ radijo eteryje. 2014 m. gruodžio 15 d. 

8. Suorganizuota spaudos konferencija LMT pristatant programos rezultatus 2014 m. 

gruodžio 15 d. 

9. Straipsnis-interviu. Lietuvoje darbuotojas vis dar menkai vertinamas. Kauno diena, 

Balsas.lt, Sandrauga.lt ir kt. šaltiniai  2014-12-12.  

Iš viso, vertinant vien tik www.mediaskopas.lt duomenimis 2014 m. 11 – 12 mėn. yra 

žiniasklaidoje pateikti ir šioje duomenų bazėje užfiksuoti 15 skirtingų žinučių:    

1. Alfa.lt; Iššūkiai Lietuvos ekonomikai: ruošiamas receptas, kaip juos įveikti  

Data: 2014-12-17 Šaltinis: Alfa.lt Autorius: -  

2. Ve.lt; Patarimai valstybei už 2,6 mln. litų  

Data: 2014-12-16 Šaltinis: Ve.lt Autorius: Justina KABAKAITĖ,"Vakaro žinios"  

3. Respublika.lt; Patarimai valstybei už 2,6 mln. litų  

Data: 2014-12-16 Šaltinis: Respublika.lt Autorius: Justina KABAKAITĖ, 

zinios@vakarozinios.lt  

4. Vakaro žinios; Patarimai valstybei už 2,6 mln. litų  

Data: 2014-12-16 Šaltinis: Vakaro žinios Autorius: Justina Kabakaitė  

5. LRT radijas/Žinios 12:00; Vyriausybei teikia siūlymus  

Data: 2014-12-15 Šaltinis: LRT radijas/Žinios 12:00 Autorius:  

6. LRT radijas/Ryto garsai 6:30 (pirmadienis - penktadienis); Ekonomikos mokslinių 

tyrimų programa  

7. Balsas.lt; Profesorius: ekonomikos srityje turime stiprinti tai, ką turime geriausia  

Data: 2014-12-15 Šaltinis: Balsas.lt Autorius: LRTinfo@balsas.lt  

8. Kl.lt; Profesorius: ekonomikos srityje reikia stiprinti tai, ką turime geriausio  

Data: 2014-12-15 Šaltinis: Kl.lt Autorius: Alvyda Bajarūnaitė, Artūras Matusas, LRT 

radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt  

9. Kauno.diena.lt; Profesorius: ekonomikos srityje reikia stiprinti tai, ką turime geriausio  

Data: 2014-12-15 Šaltinis: Kauno.diena.lt Autorius: Alvyda Bajarūnaitė, Artūras 

Matusas, LRT radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt  

10. Laisvoji banga/Žinios 12.00 (pirmadienis-penktadienis); Mokslininkų komanda pristatė 

2 m. trukusio tyrimo "Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai" 

rezultatus  

Data: 2014-12-15 Šaltinis: Laisvoji banga/Žinios 12.00 (pirmadienis-penktadienis)  

11. Diena.lt; Profesorius: ekonomikos srityje reikia stiprinti tai, ką turime geriausio  

Data: 2014-12-15 Šaltinis: Diena.lt Autorius: Alvyda Bajarūnaitė, Artūras Matusas, LRT 

radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt  

12. Delfi.lt; Įvertino, ką Lietuvoje reikia keisti  

Data: 2014-12-15 Šaltinis: Delfi.lt Autorius: Erika Fuks, www.DELFI.lt  

13. Lzinios.lt; Planas, kaip sukurti geresnę Lietuvą  

Data: 2014-12-11 Šaltinis: Lzinios.lt Autorius: Justinas ARGUSTAS 

j.argustas@lzinios.lt 2014-12-11 06:00  

14. Diena.lt;  KTU ekonomistai: tradicinių technologijų pramonės nuvertinti nereiktų  

Data: 2014-11-26 Šaltinis  Diena.lt Autorius: Diena.lt 

15. Elektronika.lt; KTU ekonomistai: nereikėtų nuvertinti tradicinių technologijų pramonės 

Lietuvoje 

Data: 2014-11-26 Šaltinis: Elektronika.lt Autorius: Elektronika.lt 

Programos vadovas Rytis Krušinskas dalyvavo 2013 m. rugpjūčio mėn. 26-30 dienomis 

Gioteburge (Švedija) vykusiame Europos Ekonomistų Asociacijos ir ekonometrikų 

bendruomenės kongrese EEA|ESEM 2013 (http://www.eea-esem-congresses.org).  

2014 m. liepos mėn. 6-8 dienomis R.Krušinskas ir A.Lakštutienė dalyvavo Budapešte 

http://www.mediaskopas.lt/
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23641969
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23639797
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23639607
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638721
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638470
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638428
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638428
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638346
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638263
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638262
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638241
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638241
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638241
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23638202
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23637870
http://mediana.mediaskopas.lt/home#col23629588
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(Vengrija) vykusioje SSEM EuroConference 2014  (Society for the Study of Emerging 

Markets) „International Conference on Emerging Markets Business, Economics, and Finance“, 

kur pristatė tyrimo rezultatus „Investment, innovation and firm performance: empirical evidence 

from small manufacturing industries“ 

 

2.2. Etapas 

Tarptautinės konferencijos, kuriose pristatyti tyrimų rezultatai: 

1. The Twelfth Wuhan International Conference on e-Business, gegužės 25-26, 2Wuhan, 

Kinija (2013) 

2. International Conference on Economics and Business Administration (ICEBA), sausio 

24-25, Makau. Kinija (2014) 

3. Annual Shanghai business, economics and finance conference, 3-4 lapkričio 2014. 

Šanhajus, Kinija (2014) 

4. MAC-EMM 2014, 5-6 gruodžio , 2014. Praga, Čekija (2014) 

5. The Macro Trends Conference 2014, 19-20 gruodžio, 2014. Paryžius, Prancūzija (2014) 

Tarptautinėse konferencijose, kurių metu su kitais konferencijų dalyviais bei pranešėjais buvo 

diskutuojama aktualiais vykdomo projekto klausimais: 

6. European Economic Association & Econometric Society Congress, vyko 2013 rugpjūčio 

26-30 d, Gioteborge, Švedijoje. 

7. 12th International Conference of Economy and Business, vykusi 2013 m. rugsėjo mėn. 

1-5 d. Sunny Beach, Bulgarijoje; 

8. 14th Management International Conference (MIC 2013) „Industry, Science and Policy 

Makers for Sustainable Future“, vykusi 2013 m. lapkričio mėn. 21-23 d. Koper, 

Slovėnija; 

9. The 2nd Multidisciplinary Academic Conference (MAC-EMM 2013) „Economics, 

Management and Marketing“, vykusi 2013 m. gruodžio mėn. 6-7 d. Prahoje, Čekijoje. 

Nacionaliniai renginiai: 

10. Institucinės programos rezultatų pristatymas Lietuvos Mokslo Taryboje. Gruodžio 15 d. 

Vilniuje. 

 

2.3. Etapas 

Skaityti pranešimai tarptautinėse konferencijose: 

1. Murauskaitė L., Klevas V. Challenges and options for the interaction of producers and 

consumers in district heating: a case study in Lithuania // Proceedings from the 14th 

International Symposium on District Heating and Cooling, Stockholm, Sweden, 

September 6-10, 2014. Sweden, 2014. ISBN 978-91-85775-24-8, p. 288-294. 

2. Murauskaitė L. Interaction between district heating producers and consumers : the 

case of the use of large-scale renewable energy // 11th international conference of 

young scientists on energy issues (CYSENI 2014), Kaunas, Lithuania, May 29-30, 

2014. Kaunas: LEI, 2014. ISSN 1822-7554, p. 9-16. 

3. Murauskaitė L. The significance of district heating for the promotion of renewable 

energy sources demand // 10th annual international conference of young scientists on 

energy issues (10 CYSENI anniversary) : Kaunas, Lithuania, May 29-31, 2013. 

Kaunas: LEI, 2013. ISSN 1822-7554, p. 294-301. 

4. Murauskaitė L. Presumptions for increasing the use of renewable energy sources in 

large scale in district heating // Digital proceedings : 8th conference on sustainable 

development of energy, water and environment systems, Dubrovnik, Croatia, 

September 22-27, 2013. Croatia, 2013. ISSN 1847-7178, p. 1-9. 

Skaitytas pranešimas Lietuvos konferencijoje: 

5. Murauskaitė L., Klevas V. Saulės ir geoterminės energijos panaudojimo galimybės 



146 

 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje // Šilumos energetika ir technologijos-2014: 

konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2014 m. sausio 

31. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 2335-2477, p. 37-42. 

 

2.4. Etapas 

 

1. Dalyvavimas respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Lietuvos užimtumo 

politikos gairės 2014 – 2020 m. laikotarpiu. Problemos ir perspektyvos“, vykusios 

Vilniuje, LR Seime, 2013 m. gegužės 17 d. Buvo skaitytas pranešimas: Rutkauskas, 

A.V.; Navickas, V. „Integruotas užimtumo, migracijos ir vyriausybės skolos valdymas: 

būtinumas ir galimybės“.Konferencijos tinklapis: http://www.socmin.lt/index.php?-

1890354110  

2. Dalyvavimas tarptautiniame simpoziume „The 1st International Symposium on 

Theoretical-methodological Issues of Contemporary Business Management“, vykusiame 

Druskininkuose 2013 m. rugsėjo 17-18 d. Buvo skaitytas pranešimas: Stankevičienė, J.; 

Rutkauskas, A.V. Sustainable development of a country as distinguished instrument of 

efficiency: problems and solutions. Simpoziumo tinklapis: 

http://www.vv.vgtu.lt/en/research/conferences/theoretical-methodological-issues-of-

contemporary-business-management/  

 

Dalyvavimas šiose mokslinėse konferencijose (pranešimų skaitymas; pranešimų pagrindu 

atspausdinti moksliniai straipsniai konferencijos leidinyje): 

 

3. Rutkauskas, A.V.; Kvietkauskienė, A. 2012. Successful investment – market behavior 

and investing intelligence compatibility result  Contemporary issues in business, 

management and education'2012 (15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected 

papers : conference proceedings). 170-182. ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. 

Prieiga per internetą: 

http://cbme.vgtu.lt/index.php/cbme/cbme_2012/schedConf/presentations. 

4. Rutkauskas, A.V; Kvietkauskienė, A. 2013. Investment in financial markets: avoidance 

of risk or looking for success? 2nd International Scientific Conference "Problems of 

modern economy: global, national and regional context" (May 23-24, 2013, Grodno, 

Belarus).27-32. 

5. Rutkauskas, A. V.; Kvietkauskienė, A.; Vyšniauskas, P. 2014. Hunting for sustainable 

investment return in global finacial markets, The 8th International Scientific Conference 

"Business and Management 2014": selected papers (May 15-16). Vilnius: Technika, 

2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576522. p. 858-866. Prieiga per internetą: 

http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2014/paper/view/315. 

6. A.V. Rutkauskas, A. Kvietkauskienė. 2014. Projection of sustainable investment return 

in global financial markets. 3rd international scientific conference "Problems of modern 

economy: global, national and regional context" (May 22-23, 2014, Grodno, Belarus). 

 

3.1. Etapas 

 

Pranešimas mokslinėje konferencijoje:  

1. D. Štreimikienė. A. Čibinskiene. „Elektros rinkos modelių efektyvumo vertinimas“ buvo 

skaitomas ISI referuojamoje konferencijoje The sixth international scientific conference 

“Rural Development Innovations and Sustainability”, kuri įvyko Kaune Aleksandro 

Stulginskio universitete lapkričio 28-29 2013 m.  

http://www.socmin.lt/index.php?-1890354110
http://www.socmin.lt/index.php?-1890354110
http://www.vv.vgtu.lt/en/research/conferences/theoretical-methodological-issues-of-contemporary-business-management/
http://www.vv.vgtu.lt/en/research/conferences/theoretical-methodological-issues-of-contemporary-business-management/
http://cbme.vgtu.lt/index.php/cbme/cbme_2012/schedConf/presentations
http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2014/paper/view/315
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Parengtas ir išplatintas viešas pranešimas:  

2. KTU ekonomistai: yra būdų užkirsti kelią karteliams ir monopolijų piktnaudžiavimui 

3. http://ktu.edu/lt/ekonomikos-ir-verslo-fakultetas/naujiena/ktu-ekonomistai-yra-budu-

uzkirsti-kelia-karteliams-ir-monopoliju-piktnaudziavimui 

4. http://www.15min.lt/naujiena/verslas/finansai/ktu-ekonomistai-yra-budu-uzkirsti-kelia-

karteliams-ir-monopoliju-piktnaudziavimui-662-471078 

5. Perskaitytas pranešimas „The evaluation of lithuanian water supply sectors efficiency in 

the context of dutch and denmark situation“, 12-oje tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje "Management Horizons in Changing Economics Environment: Vision 

and Challenges", 2013m. rugsėjo 26-28d., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas. 

6. Perskaitytas pranešimas „Monopolistic power regulation trough benchmarking price 

establishment: Lithuanian case“, tarptautinėje konferencijoje „Global conference on 

energy, soil, water, air and environment”, 08-10 November 2013, Antalija, Turkija.  

 

Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuota dalyvauti bent 1 tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje: sudalyvauta dvejose. 

 

4.1. Etapas 

 

Atliktų mokslinių tyrimų rezultatai pristatyti: 

1. 2013 m. rugsėjo mėn. 20-22 d. vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „3o 

International Conference on Human and Social Sciences, ICHSS 2013” Romoje, Italijoje 

pristatyti atliktų mokslinių tyrimų rezultatai. Skaitytas pranešimas tema “Evaluation of 

sustainability of the general government debt in a small open economy”. - Konferencija 

vyko 2013 rugsėjo 20-22 d., Roma, Italija, dalyvių apie 600.  

2. Pranešimas ir dalyvavimas mokslinėse diskusijose bei mokslinių tyrimų kooperacijos 

galimybių aptarimas Granada University (Spain) nuo 2014-05-05 iki 2014-05-15.  

3. Pranešimas tema „Education and Employment in European Union Economic Cycles“ 

tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 20th anniversary international scientific 

conference, Economics and Management 2015 (ICEM-2015), hosted by the School of 

Economics and Business, Kaunas University of Technology. The conference will take 

place on May 06 - 08, 2015, Kaunas, Lithuania, dalyvių apie 200.  

4. Pranešimas tema „Valstybės finansų tvarkymo gerinimo būdai makroekonominiu 

pokyčių aplinkoje" mokslinėje konferencijoje Lietuvos mokslo taryboje 2015-12-15, 

Vilnius, dalyvių apie 60.  

 

4.2. Etapas 

 

Parengti trys pranešimai: 

1. pranešimas tema: „Modelling the Outcome of Credit Shocks in Small Open Economy“  

tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „3 International Conference on Human and 

Social Sciences, ICHSS 2013“. Konferencija vyko 2013 rugsėjo 20-22 d., Roma, Italija, 

dalyvių apie 600. Dalyvavimo konferencijoje sertifikatas –2013-09-25 ICHSS Rome 

sertif VS RM GV VV.jpg 
2. pranešimas tema: „Pro-cyclical Regulation and its Consequences in the Credit Crisis“  

tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „3 International Conference on Human and 

Social Sciences, ICHSS 2013“, konferencija vyko 2013 rugsėjo 20-22 d., Roma, Italija, 

dalyvių apie 600. Dalyvavimo konferencijoje sertifikatas – 2013-09-25 ICHSS Rome 
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sertif VS RM GV VV2.jpg. 
3. Pranešimas ir dalyvavimas mokslinėse diskusijose bei mokslinių tyrimų kooperacijos 

galimybių aptarimas Granada University (Spain) nuo 2014-05-05 iki 2014-05-15. 

Pažyma MEETING confirmation letter_VYTAUTAS SNIEŠKA 1.pdf.  

4. Pranešimas tema „Education and Employment in European Union Economic Cycles“ 

tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 20th anniversary international scientific 

conference, Economics and Management 2015 (ICEM-2015), hosted by the School of 

Economics and Business, Kaunas University of Technology. The conference will take 

place on May 06 - 08, 2015, Kaunas, Lithuania, dalyvių apie 200. ICEM 

tezes_2015_Snieska Valodkiene.pdf, pažyma ICEM tezes_2015_Snieska Valodkiene 

Priemimo patvirtinimas.pdf. 

5. Pranešimas tema „Valstybės finansų tvarkymo gerinimo būdai makroekonominiu 

pokyčių aplinkoje" mokslinėje konferencijoje Lietuvos mokslo taryboje 2015-12-15, 

Vilnius, dalyvių apie 60. Prezentacija Snieška_Valstybės finansų tvarkymo gerinimo 

LEIKI_20141215.pdf 
 

4.3. Etapas 

 

1. 2014 12 09 d. portalo finansai.eversus.lt publikacija „OFC: neleisi, pabėgs” 

(http://finansai.eversus.lt/naujienos/4021) 

2. 2014 12 19 d. portalo „15 min.lt“ publikacija „KTU ekonomistai ištyrė: už vandenynų 

išplaunamus biudžeto milijonus galima susigrąžinti“  

(http://www.15min.lt/naujiena/verslas/finansai/ktu-ekonomistas-vaidas-gaidelis-uz-

vandenynu-isplaunamus-biudzeto-milijonus-galima-susigrazinti-662-

471959#ixzz3QDddEitx) 

 

2.2. Etapas 

 

1. Konferencija “Economic Transformations and Business Prospects”. Organizatoriai: 

Vilnius University, Wroclaw University of Economics, Faculty of Economics Taras 

Shevchenko National University. Pranešimo tema „Income Inequality and Labor 

Taxation in the European Union“ 

  

5.1. Etapas 

 

Daryti pranešimai tarptautinėse konferencijose 

1. Tarvydas D., Klevas V., Bobinaitė V. Economic initiatives for integration of renewable 

energy sources into the households. 2014. 14th IAEE European Energy 

ConferenceSustainable Energy Policy and Strategies for Europe October 28-31, 2014 in 

Rome, Italy LUISS University of Rome. 

2. Biekša K. Sustainable development of regional energy system using process network 

synthesis method // 10th annual international conference of young scientists on energy 

issues (10 CYSENI anniversary) : Kaunas, Lithuania, May 29-31, 2013. Kaunas : LEI, 

2013. ISSN 1822-7554, p. 253-263. 

3. Klevas V., Bobinaitė V. Analysis of renewable energy sector financing issues // 3rd 

international conference of the financial engineering and banking society. Financial 

regulation & systemic risk, Paris, ESCP Europe Campus, June 6-8, 2013. Paris, 2013, p. 

1-20. 

Pranešimas Lietuvos konferencijoje 

http://finansai.eversus.lt/naujienos/4021
http://www.15min.lt/naujiena/verslas/finansai/ktu-ekonomistas-vaidas-gaidelis-uz-vandenynu-isplaunamus-biudzeto-milijonus-galima-susigrazinti-662-471959#ixzz3QDddEitx
http://www.15min.lt/naujiena/verslas/finansai/ktu-ekonomistas-vaidas-gaidelis-uz-vandenynu-isplaunamus-biudzeto-milijonus-galima-susigrazinti-662-471959#ixzz3QDddEitx
http://www.15min.lt/naujiena/verslas/finansai/ktu-ekonomistas-vaidas-gaidelis-uz-vandenynu-isplaunamus-biudzeto-milijonus-galima-susigrazinti-662-471959#ixzz3QDddEitx
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4. Klevas V., Biekša K. Atsinaujinančių energijos gamybos technologijų darnusis 

vystymasis pagal proceso tinklinės analizės metodą // Šilumos energetika ir 

technologijos-2013 : konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos 

universitetas, 2013 sausio 31-vasario 1. Kaunas : Technologija, 2013. ISSN 2335-2477, 

p. 45-50. 

 

5.2. Etapas 

 

Pranešimas Lietuvos konferencijoje 

1. Siekiant kuo geriau informuoti visuomenę ir diskutuoti su ja apie vykstantį projektą bei 

dalinantis projekto vykdymo patirtimi 2012 metų gruodžio 18 dieną Mykolo Romerio 

universitete, 2013 metų kovo 29 dieną Valstybinėje ligonių kasoje bei 2013 metų 

gruodžio 27 dieną Mykolo Romerio Universitete suorganizuotos konferencijos – 

seminarai, kurių metu diskutuota apie: 

 Pasirinktų ES šalių (Prancūzija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė) socialinės 

apsaugos modelius, jų valdymą ir  poveikį socialinės apsaugos išlaidoms bei 

pajamoms. Palyginta su Lietuvos situacija; 

 Gyventojų senėjimo prognostinių duomenų (Jungtinės Tautos) poveikį socialinės 

apsaugos sistemos išlaidoms ir šį poveikį galintį sustiprinti „Domino efektą“; 

 Kaupiamųjų įmokų, pervedamų į pensijų fondus tarifų poveikį pensijoms bei 

valstybės ir Sodros biudžetams; 

 Sveikatos priežiūros ribinius kaštus bei jos galimą teigiamą poveikį gyventojų 

užimtumui; 

 Viešojo sektoriaus plėtros ekonominės teorijas; 

 Viešojo sektoriaus makroekonominius modelius bei šio sektoriaus sričių 

prognozes. 

 

5.3. Etapas 

 

1. Žaptorius, J. 2012. Improvement audit of long-term financial investments, Apskaita, 

auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste: tarptautinė mokslinė 

konferencija: mokslo darbai. D. 1 Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 

9786094590283. p. 723-733. Prieiga per internetą: 

http://www.3akonferencija.ef.vu.lt/wp-content/uploads/2011/07/Program-of-

3aconference.pdf  

2. Rutkauskas, A.V. 2012. Sustainability as valid composition of efficiency and reliability, in 

Contemporary issues in business, management and education'2012, 15 November, 2012, 

Vilnius, Lithuania: selected papers: conference proceedings. p. 444-458. Prieiga per 

internetą: http://cbme.vgtu.lt/index.php/cbme/cbme_2012/schedConf/presentations. 

3. Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Račinskaja, Irena. Integrated intelligence and 

knowledge, innovation and technology management, nurturing country universal 

sustainable development, II Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный 

контекст», 23-24 мая 2013, Гродно. Гродно: Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы, 2013. ISBN 9789855157114. p. 205-211. Prieiga 

per internetą: http://conf.grsu.by/konffem/en/documentsen.html 

4. Rutkauskas, A.V. 2013. Integrated management of migration, employment, fiscal policy 

and public debt, Business, Management and Education 11(2): 376-390. 

http://www.3akonferencija.ef.vu.lt/wp-content/uploads/2011/07/Program-of-3aconference.pdf
http://www.3akonferencija.ef.vu.lt/wp-content/uploads/2011/07/Program-of-3aconference.pdf
http://cbme.vgtu.lt/index.php/cbme/cbme_2012/schedConf/presentations
http://conf.grsu.by/konffem/en/documentsen.html
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http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.21 \ 

 

6.1. Etapas 

 

1. Lina Žalgirytė, Vilda Gižienė.  The relation between country's economic situation and 

social service sector // Pranešimas Management and Engineering '13 : XI international 

scientific conference, June 23-26, 2013, Sozopol, Bulgaria / Technical University Sofia. 

Faculty of Management, University of Versailles, Scientific and Technical Union of 

Mechanical Engineering. София : Технически университет.  

2. Vilda Gižienė, Žaneta Simanavičiene. The impact of human capital on labour  market: 

Lithuanian case. Pranešimas 6 th  World conference on educational sciences.  

February 06th – 09th 2014,  at University of Malta.  

 

6.2. Etapas 

 

1. Dalyvavimas tiesioginėje debatų laidoje renkant Lietuvos prezidentą. 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/55799/prezidento_rinkimu_debatai_2014 

Laima Okunevičiūtė –Neverauskienė ir Arūnas Pocius dalyvavo  Užimtumo didinimo 

programos 2014-2020 darbo grupės nariai, buvo teikti pasiūlymai užimtumo didinimo 

klausimams spręsti)  diskutuota LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje; LR 

Seime; LR Vyriausybėje 

2. V.Karpuškienės paskaita Europos komisijos atstovybės Lietuvoje kvietimu vystomojo 

bendradarbiavimo klausimais, kurioje buvo skirta laiko ir LMT rezultatų viešinimui . 

Paskaita vyko 2014-12-03 Europos namuose atstovybės darbuotojams kartu su VU 

studentais. http://www.ef.vu.lt/naujienos/studiju-naujienos/748-ef-studentai-viesejo-

europos-namuose 

3. Dalyvavimas konferencijose: Vita Karpuškienė. Minimalios algos padidinimo iki 1000lt. 

padariniai.  Tarptautinės mokslinės konferencijos „Mokslo ir verslo dermė“ pranešimas 

http://vkk.lt/uploads/konferencijos_cd_2014/data/files/karpuskiene.pdf 

Algirdas Bartkus „ Crisis and interrelated errors“ 2014 Annual summer meeting of 

Economists in Vilnius. Lithuanian conference on Economic research. 2014-07-03 

Vilnius.   HTTP://MEETING2014.ECON.LT/ 

4. Vita Karpuškienė “2012-2013m. Minimalios algos pokyčiai ir jų poveikis Lietuvos 

darbo rinkos konkurencingumui 14-ąjoje Ernesto Galvanausko tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje. „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos“ 2014 m. lapkričio 

27-28 d., Šiauliuose su pranešimu“  

http://www.su.lt/bylos/fakultetai/smf/Mokslas/Galvanauskas/14Galvanauskas/konferenc

ijos%20programa.pdf 

 

 

 

 

 

6. PASTABOS APIE PROGRAMOS VYKDYMO EIGĄ 

 

Programos vykdymo organizaciniai ypatumai ir problemos buvo pristatyti LMT Humanitarinių 

ir socialinių mokslų komiteto posėdyje dar 2013 m. sausio 14 d. Posėdyje pristatant klausimą 

buvo akcentuojami įgyvendinimo organizavimo aspektai.  

http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.21%20/
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/55799/prezidento_rinkimu_debatai_2014
http://www.ef.vu.lt/naujienos/studiju-naujienos/748-ef-studentai-viesejo-europos-namuose
http://www.ef.vu.lt/naujienos/studiju-naujienos/748-ef-studentai-viesejo-europos-namuose
http://vkk.lt/uploads/konferencijos_cd_2014/data/files/karpuskiene.pdf
http://meeting2014.econ.lt/
http://www.su.lt/bylos/fakultetai/smf/Mokslas/Galvanauskas/14Galvanauskas/konferencijos%20programa.pdf
http://www.su.lt/bylos/fakultetai/smf/Mokslas/Galvanauskas/14Galvanauskas/konferencijos%20programa.pdf
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Įgyvendinant programą, organizuojant partnerių susitikimus bei rengiant šią mokslinę ataskaitą 

išryškėjo šios probleminės sritys: 

1) kadangi pati Programa apjungia 8 institucijų tyrėjus, skirtingas tyrimų tematikas ir labai 

įvairialypę tyrėjų patirtį, yra pastebimas tyrimų rezultatų pateikimo, apibendrinimo 

nevienalytiškumas. Dėl skirtingo partnerių įsitraukimo į Programos rengimą kilo 

keblumų, rengiant galutinius vienalyčius ir tarpusavyje suderintus programos rezultatus; 

2) skirtinga projekto partnerių tyrėjų ir jų organizacijų projektinė patirtis formuoja bendrą 

Programos įgyvendinimo kultūrą bei atsakomybę. Kadangi kai kurie partneriai buvo 

rekomenduoti prijungti prie Programos, galutiniame etape atsiskaitant už Programos 

rezultatus, turinio kokybės atsakomybė turėtų tekti atitinkamas temas įgyvendinančių 

institucijų atstovams. (kaip pavyzdys: kai kurios temų ataskaitos , rekomendacijos ir 

dokumentai buvo gauti tik 2015-01-28, kai tuo tarpu buvo prašyta galutinei ataskaitai 

informaciją pateikti iki 2015-01-18) 

3) Programą įgyvendinanti institucija – KTU, vykdo ir visos programos dokumentacijos 

konsolidavimo bei ataskaitų LMT teikimo veiklą. Tam tikrose situacijose reikalinga aiški 

administravimo problemų sprendimų delegavimo laisvė nuo LMT, siekiant išvengti laiko 

praradimo.  

4) Programos vadovas neturėjo atskiro „etato“ administraciniam, informaciniam, programos 

viešinimo darbų planui. Tai nebuvo numatyta ir reglamentuota teikiant programą ir ją 

tvirtinant. Šis darbas užėmė didžiąją dalį programos vadovo veiklos, kurios įkainiai ir 

darbo laikas buvo numatyti tik 2.1 programos etape.  

 

Vykdant mokslinius tyrimus pagal numatytą pirminėje temos paraiškoje planą įvyko nedidelės 

korekcijos, kurios buvo sąlygotos išorinių programos ekspertų prof. R.Rudzkio ir R.Kuodžio 

pastabų. Šios pastabos buvo skirtos koncentruotis į pačios Lietuvos ekonomikos ir inovacijų 

mūsų krašte specifiką, kuri leistų identifikuoti esmines problemas ir trikdžius diegiant inovacijas 

šalyje. Atsižvelgiant į ekspertų nuomonę ir buvo didesnis dėmesys skirtas analizuoti verslo 

sektoriaus problematiką, ekonominį aktyvumą, finansinių rezultatų kontekstą inovacijų diegimo 

srityje. Viena esminių priežasčių, pastebėtų analizuojant tiek jau atliktas studijas, tiek 

skaičiuojant tyrėjų grupei įvairius finansinius santykinius rodiklius analizuojamu periodu – 

vangios pačių įmonių investicijos skirtos technologinėms inovacijoms pramonėje. To pasekoje 

buvo gilinamasi būtent į šią sritį, taip pat atsižvelgiant į kitų programos temų analizės rezultatus, 

apibrėžiamas šios srities tyrimų laukas. Tokiu būdu, partnerių susitikimų metu diskutuojant su 

programos išoriniais ekspertais buvo prieita išvadų dėl pačios programos labiau praktinių, 

pritaikomų rezultatų šalies ūkiui poreikio, o ne mokslinių vertinimo metodikų, modelių kūrimo.  

Planuojant programą buvo numatytą publikuoti programos rezultatus monografijose 

tarptautinėse leidyklose, tačiau pateikus užklausas/paraiškas tokioms leidykloms kaip Springer, 

Palgrave Macmillan, Elsevier susidomėjimo iš šių leidyklų buvo nesulaukta. Buvo gautas 

mandagus atsakymas, jog Lietuvos ekonomiką analizuojantys darbai, net ir lyginant šalį su 

kitomis valstybėmis, ieškant tam tikrų išskirtinumų ar raidos ypatybių, yra mažai aktualūs 

pasaulinei rinkai ir tokio pobūdžio leidėjams.  

Atsižvelgiant į minimas aplinkybes buvo nuspręsta rengti mokslinių rezultatų pagrindu leidinius 

galimus spausdinti Lietuvos leidyklose. Galima būtų manyti, jog parengtos mokslo studijos, 

analizuojančios Lietuvai labai aktualius ekonominių tyrimų klausimus galėtų būti daug 

patrauklesnės įvairioms susijusiose srityse ūkio valdymo sprendimus priimančioms 

institucijoms, mokslo ir švietimo įstaigoms, asocijuotoms verslo ir viešojo sektoriaus 

struktūroms. Šiuo metu yra parengti atliktų tyrimų rankraščiai ir vyksta parengiamieji leidybai 

būtini darbai. 

Vis tik ši Programa yra nauja patirtis, kuri, įgyvendinant galimą sekančią kelias institucijas 

apjungiančią, programą, aiškiai apibrėžiant įgyvendinimo procedūras, reikalavimus rezultatams 
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ir atskaitomybę, būtų naudinga vystant tarpinstitucinį ekonomikos srities mokslininkų 

bendradarbiavimą Lietuvoje. 

 

 

__________________ 
                                                           
i Rekomendacija grindžiama specialistų siūlymu, kad MMA reikėtų didinti adekvačiai vidutiniam darbo užmokesčiui, siekiant išsaugoti 

racionalų MMA ir vidutinio bruto darbo užmokesčio santykį, kuris neturėtų būti didesnis kaip 50 procentų. 


