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Įvadas 
ES struktūrinių fondų lėšų Lietuvoje panaudojimo tema yra svarbi dėl keleto priežasčių. Visų pirma dėl 
to, jog Europos Sąjungos parama yra didelė savo apimtimi, ji turi didelę įtaką valstybės sektoriaus 
finansams bei privačiame sektoriuje daromiems sprendimams. Antra – Europos Sąjungos paramos lėšų 
paskirstymas yra vykdomas per valstybės institucijas. Tai atveria vietos diskusijoms apie ES lėšų 
panaudojimo kryptis, jų efektyvumą, galimybę tobulinti ES lėšų panaudojimo procesus siekiant didesnės 
lėšų įsisavinimo naudos. 

Šio darbo tikslas - įpusėjus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 2007-2013 metų panaudojimo 
etapui trumpai apžvelgti ES lėšų Lietuvoje įsisavinimą, įvardinti teigiamas ir neigiamas ES lėšų 
panaudojimo pasekmes bei suformuluoti principus, leidžiančius įsisavinti bei perskirstyti ES lėšas 
siekiant didinti jų panaudojimo naudą. Praktiškai šis darbas yra naudingas tuo, jog jame formuluojamos 
gairės, kuriomis remiantis gali būti perskirstomos ES struktūrinių fondų lėšos Lietuvoje peržiūrint ES lėšų 
panaudojimo Lietuvoje planus 2011 ir 2013 m. Gairės taip pat gali pasitarnauti formuluojant sekančio 
programavimo laikotarpio ES lėšų panaudojimo kryptis ir prioritetus. 

Darbas suskirstytas į tris dalis, jos atspindi tris ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo analizės 
lygmenis. Pirmojoje dalyje bus vertinamas ES struktūrinių fondų tikslingumas apskritai, t.y. ar 
struktūriniai fondai yra tinkama ir efektyvi ES politikos įgyvendinimo priemonė.1 Ši dalis apibendrina 
tarptautinius tyrimus, nagrinėjančius ES struktūrinę paramą ir jos pasekmes. Antroje dalyje bus 
formuluojami ES lėšų panaudojimo principai nekvestionuojant ES struktūrinių fondų lėšų tikslingumo 
apskritai. Šios dalies tikslas – įvardinti, kaip turėtų būti naudojama ES parama siekiant panaudojimo 
efektyvumo. Trečiojoje dalyje analizuojamas ES lėšų Lietuvoje panaudojimo atvejis. Šioje dalyje bus 
daugiausia nagrinėjami ES lėšų išsidėstymo laike bei tempų  klausimai. 

Dėkojame Loretai Maskaliovienei, Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo 
departamento direktorei bei Danutei Burakienei, minėto departamento vertinimo skyriaus vedėjai už 
suteiktą informaciją bei vertingas pastabas. 

Darbe naudojamos sąvokos: 

Numatytas finansavimas - veiksmų programose ir jų prieduose 2007-2013 m. Lietuvai numatomos skirti 
ES fonų lėšos. 
Skirtas finansavimas – tai projektams skirtas ES fondų ir valstybės biudžeto finansavimas pagal 
pasirašytas sutartis.  
Išmokėtos lėšos – projektų vykdytojams ir rangovams (paslaugų teikėjams ir prekių tiekėjams) išmokėtos 
lėšos, įskaitant avansus. Dėl dalies projektų vykdytojų mokėjimo prašymuose pateiktų išlaidų tinkamumo 
dar sprendžia įgyvendinančiosios institucijos. 
Įsisavintos lėšos – išmokėtos ES lėšos, kurio pripažintos tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai. 

                                                            
1 Daugiau informacijos apie ES sanglaudos politikos vertinimą galima rasti LLRI ir „Koalicijos, už laisvą Europą“ 
pozicijoje dėl ES biudžeto „RESTART THE EU BUDGET: Ctrl+Alt+Del“: 
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/ziniasklaidai/pranesimai_spaudai/pranesimas_spaudai_anglk_coalition_for_a_
free_europe_restart_the_eu_budget_ctrlaltdel/4629 
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1. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimas tarptautiniuose tyrimuose 
 

Prieš analizuojant ES struktūrinės paramos lėšų poveikį Lietuvoje, identifikuojant teigiamas ir neigiamas 
jų pasekmes, trumpai apžvelgsime studijas, atliktas siekiant įvertinti ES struktūrinių fondų panaudojimą ir 
jo rezultatus. ES struktūrinių fondų poveikis tarptautinėje literatūroje vertinamas kontraversiškai. Yra 
nemažai darbų, kuriuose empiriškai pagrindžiamas teigiamas ES lėšų poveikis, kituose darbuose šio 
poveikio nerandama ar net teigiama ES struktūrinių fondų žala šalių ekonomikoms. 

Pavyzdžiui, kai kurios studijos, analizavusios ligšiolinę ES Sanglaudos ir struktūrinių fondų įsisavinimo 
patirtį, daro išvadą, jog ES lėšos, kurių apimtys pastaraisiais dešimtmečiais nuolat augo, „neturėjo jokio 
daugiau pastebimo poveikio regioniniam augimui bei ekonominei konvergencijai“ valstybių narių viduje 
(Boldrin, Canova 2003). Teigiama, jog nepaisant (o gal kaip tik dėl) ES paramos, ekonominio 
išsivystymo atotrūkis tarp turtingiausių ir skurdžiausių regionų Sąjungos šalyse išaugo, ir ši tendencija 
būdinga tiek tokioms sparčiai augusioms skurdesnėms šalims kaip Ispanija, tiek turtingesnėms šalims – 
Italijai, Vokietijai (Economist Corporation Network 2005). 

Garcia-Mila ir MacGuire (2001) tyrinėjo ES struktūrinių fondų paramos poveikį Ispanijos regionams ir 
santykiniam jų atsilikimui. Atlikę empirinę analizę autoriai daro išvadą, jog nei valstybės, nei ES 
struktūrinių fondų parama nebuvo efektyvi skatinant privačias investicijas ir nepagerino atsilikusių 
regionų ekonominės situacijos. 

Dar kiti darbai panašiai teigia, jog jei ES kelia tikslą siekti kuo spartesnio bendro ekonominio augimo, ji 
turėtų reformuoti sanglaudos politiką ir nukreipti lėšas į sparčiausiai augančius centrus; tuo tarpu, jei 
norima kuo didesnės sanglaudos ir skurdžiausių regionų spartesnės plėtros, vis vien reikia keisti esamą 
politiką, nes ji nemažina atotrūkio tarp regionų (Canova 2001).  

Pozityviau ES fondų įtaką vertinantys analitikai, pavyzdžiui, Airijos pastarųjų dešimtmečių ekonominę 
plėtrą analizavę ekonomistai, taip pat akcentuoja tai, jog ES fondai turi ne svarbiausią įtaką šalių 
ekonominei plėtrai ir regioniniams skirtumams. Jų nuomone, didžiausią vaidmenį atlieka šalies fiskalinė 
ir mokesčių politika, sąlygos verslui ir investicijoms bei kiti vidaus ekonominės politikos veiksniai 
(Barry, Bradley, Hannan 2001; Powell 2003). Teigiama, jog ES fondai gali prisidėti prie šalies 
ekonominio augimo ir išsivystymo skirtumų sumažėjimo nebent tada, kai jų panaudojimas papildo 
protingą į augimą orientuotą ekonominę politiką (Pelkmans 1997). Valstybių politikos sukeliami rinkų 
iškraipymai gali ne tik neutralizuoti teigiamą ES lėšų poveikį, bet riboti ir ekonominę šalies plėtrą, ir 
teritorinių išsivystymo skirtumų mažėjimą. 

Cappelen ir kt. (2003) teigia, jog ES struktūriniai fondai turi teigiamą poveikį šalių ekonominiam 
augimui, tačiau šis poveikis yra daug stipresnis labiau pažengusiose šalyse ir regionuose. Ši išvada 
demonstruoja tai, kad ES lėšų panaudojimo nauda šaliai labai priklauso nuo to, kaip tikslingai ir 
efektyviai šalis sugeba panaudoti ES lėšas. Taip pat autoriai teigia, jog ES struktūrinių lėšų panaudojimas 
yra mažiausiai efektyvus būtent tuose regionuose, kurie yra labiausiai atsilikę ir kur šis efektyvumas yra 
svarbiausias. 
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Mokslinėje literatūroje nagrinėjama ne tik tai, ar ES struktūrinių fondų parama turi bendrą teigiamą 
poveikį, tačiau ir galimos neigiamos ES lėšų panaudojimo pasekmės. Pavyzdžiui, Midelfart ir Overman 
(2002) teigia, jog ES struktūrinių fondų parama daro tiesioginį poveikį šalių ekonominiams procesams. 
Struktūrinių fondų išlaidos dažnai sulėtina natūralius ekonomikos procesus bei kliudo efektyviam išteklių 
šalyje pasiskirstymui bei dažnai būna neefektyvios. Pavyzdžiui, empiriniai duomenys rodo, jog paramos 
orientavimas į mokslą ir inovacijas nesukuria laukiamo mokslinės ir inovacinės veiklos pagyvėjimo 
efekto. Intervencija ES lėšomis iškraipo išteklių pasiskirstymą lyginant su situacija, kuri būtų, jei 
ekonomika veiktų natūraliai, be ES struktūrinių fondų lėšų. Šis išteklių pasiskirstymo iškraipymas vyksta 
net ir tuomet, kai naudojamos horizontalios paramos priemonės.  Kiti darbai teigia, jog ES lėšų pasiūla 
iškreipia verslininkų motyvacijas ir skatina juos nukreipti savo energiją ir išteklius ne ten, kur jie būtų 
panaudoti efektyviausiai ir suteiktų visuomenei didžiausią naudą, bet kur atsiranda lėšų pasiūla (Powell 
2003). 
 
Kaip vienas iš neigiamų ES lėšų panaudojimo pasekmių yra minimas konkurencinės aplinkos ir 
ekonominių motyvacijų iškraipymas. Jis atsiranda tada, kai ES lėšų paramos pasiūla sukuria paklausą, 
kuri nebūtų atsiradusi rinkoje ir neatspindi visuomenei naudingos veiklos (nekuria „viešųjų gėrybių“, jei 
jomis galima būtų grįsti ES lėšų naudojimą). Kiekybiškai tokį poveikį įvertinti yra gana sunku, paprastai 
toks neigiamas poveikis yra iliustruojamas pavyzdžiais iš konkrečių investicinių projektų Pietų Europos 
valstybėse narėse, finansuotų ES lėšomis (Funck, Pizzati 2003). 

Dažnai minima ES struktūrinių fondų pasekmė – privačių ir viešųjų investicijų išstūmimas. Mohl ir 
Hagen (2010) teigimu ES struktūrinių fondų panaudojime veikiant politiniams motyvams bei 
neskaidriems mokėjimams dažnai finansuojami projektai kurie nėra ekonomiškai efektyviausi. Taip pat, 
kadangi visi ES struktūrinės paramos lėšomis vykdomi projektai turi būti kofinansuojami, galimybė 
panaudoti ES paramos lėšas viešajame sektoriuje išstumia labiau atsiperkančius valstybės investicijų 
projektus, kurių būtų imamasi be ES lėšų. Tai gali neigiamai atsiliepti regionų BVP augimui. 

Ederveen, Groot ir Nahuis (2006) nagrinėdami ES struktūrinių lėšų poveikį Europos valstybių augimui 
teigė, jog ES struktūrinių fondų parama šalims narėms pati savaime nepadidina šalies ekonomikos 
augimo. Autorių nagrinėtais atvejais ES lėšos dažnai buvo investuojamos į projektus, kurie neskatina 
ekonomikos augimo, tačiau tuo pat metu pritraukia žmogiškuosius išteklius iš kitų, labiau produktyvių 
projektų, veiklų. Korupcija šalyse  buvo minima kaip viena iš priežasčių, kodėl ES lėšos gali būti 
orientuojamos į mažiau produktyvias veiklas. Autoriai taip pat teigia, jog ES struktūrinės lėšos ir iš jų 
kylančios galimybės gauti didesnį atlygį pritraukia talentingus žmonės dirbti viešajame sektoriuje, o tai 
smukdo ekonomikos augimą.  Apibendrindami autoriai teigia, jog ES lėšų panaudojimo poveikis šalių 
ekonomikoms priklauso nuo viešųjų institucijų bei viešosios infrastruktūros kokybės šalyje.  

Panašias išvadas padarė ir Katsaitis ir Doulos (2009). Jie tyrė ES struktūrinių lėšų panaudojimo bei 
tiesioginių užsienio investicijų ryšį ES15 šalyse. Pagrindinė darbo išvada yra ta, jog struktūrinių fondų 
poveikis tiesioginėms užsienio investicijoms ne visada yra teigiamas ir priklauso nuo institucinės 
infrastruktūros kokybės šalyje. Šalyse, kuriose yra aukštas korupcijos lygis, žema valstybinių institucijų 
veiklos kokybė, struktūrinių fondų lėšos gali tik pabloginti augimo bei užsienio investicijų pritraukimo 
perspektyvas. 

Apibendrinant galima teigti, jog dėl ES lėšų panaudojimo naudos ir tikslingumo nėra sutariama. ES 
struktūrinės paramos naudojimas ne visada pasiekia jam keliamus tikslus. ES struktūrinių fondų lėšų 
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panaudojimo nauda labai susijusi su tuo, kokioje ekonomikos vystymosi aplinkoje (mokesčių, 
reguliavimo, verslo sąlygų, valdžios institucijų skaidrumo) šios lėšos yra panaudojamos. ES lėšų 
naudojimas gali turėti tokias neigiamas pasekmes kaip konkurencinės aplinkos iškraipymas, neefektyvus 
išteklių pasiskirstymas, motyvacijų iškraipymas. 

2. ES struktūrinių fondų paramos panaudojimas 

2.1. ES lėšų panaudojimo Lietuvoje 2007-2010 m. apžvalga 

Lietuvai 2007-2013 m. programavimo laikotarpyje veiksmų programose ir jų prieduose numatyta skirti 23 
mlrd. 324 mln. Lt struktūrinių fondų finansavimo. Numatoma, jog dar apie 2,2 mlrd. Lt sudarys valstybės 
biudžeto ir projektų vykdytojų bei partnerių lėšos. Taigi, iš viso Lietuvai numatytas finansavimas 2007-
2013 m. sudarys apie 25,6 mlrd. Lt. Didžiausią dalį ES finansavimo sudaro Europos regioninės plėtros 
fondo lėšos (51 proc.), antroje vietoje yra Sanglaudos fondo lėšos (34 proc.), o likusią dalį sudaro 
Europos socialinio fondo lėšos (15 proc.). 

Jau įsisavintos ir dar numatomos įsisavinti ES paramos mastai Lietuvoje yra dideli, (2009-2010 m. ES 
parama siekė apie 3-4 proc. BVP) ir daro didelį poveikį šalies ekonomikai. ES lėšos  turi įtakos pinigų 
kiekiui ir kainų lygiui, ES lėšų panaudojimo prioritetai keičia bendrą ekonomikos struktūrą, turi poveikį 
konkurencijai tarp sektorių ir atskirų įmonių. Pabrėžtina tai, jog makroekonominių rodiklių analizė 
daugeliu atveju negali atskleisti struktūrinių fondų poveikio Lietuvos ekonomikai. Pirmiausia dėl to, jog 
agreguoti makroekonominiai duomenys neparodo procesų vykstančių mikro, įmonių lygmenyje. Antra – 
izoliuoti ES lėšų poveikio makroekonominiuose rodikliuose yra neįmanoma, juos veikia daugelis kitų 
veiksnių.  

Europos Komisijos duomenimis, Lietuva yra viena iš greičiausiai ES lėšas įsisavinančių valstybių visoje 
Europos Sąjungoje. Europos Komisijos Biudžeto generalinio direktorato 2011 m. sausio 1 d. duomenimis 
Lietuvai įvykdytų Europos Komisijos mokėjimų dalis nuo visų jai skirtų ES struktūrinių fondų sudarė 
apie 23 proc. Visoje Europos Sąjungoje Lietuvą šiuo rodikliu pralenkė tik Airija (30 proc.) ir Estija (25 
proc.). Vidutiniškai visoje Europos Sąjungoje EK įvykdytų mokėjimų dalis nuo visų skirtų ES 
struktūrinių fondų 2011 m. sausio 1 d. siekė 14 proc. 
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Nors Lietuva yra viena iš pirmų tarp Europos Sąjungos valstybių pagal ES lėšų įsisavinimą, tai nereiškia, 
jog ES lėšų įsisavinimo procesas Lietuvoje yra tinkamas. Net ir tuomet, jei Lietuva pirmauja pagal lėšų 
įsisavinimą europiniu mastu, tuo pat metu lėšų įsisavinimas nebūtinai atitinka valstybės planus. Kita 
vertus, ES lėšų įsisavinimo tempas mažai ką sako apie ES lėšų įsisavinimo efektyvumą ir tikslingumą. 
Taigi, vertinant ES lėšų įsisavinimą reikia ne tik jį lyginti su šalies ES lėšų įsisavinimo planu, tačiau ir 
analizuoti šio plano kokybines charakteristikas, t.y. jo kryptis ir prioritetus. Greitai įsisavinamos lėšos gali 
šalies ekonomikai turėti mažai naudos kai lėšų įsisavinimas yra laikomas savitiksliu, vykdomas 
neįvertinant galimų neigiamų ES lėšų įsisavinimo pasekmių. 

ES lėšos Lietuvoje naudojamos per 4 veiksmų programas. Veiksmų programos susideda iš 16 veiksmų 
programų prioritetų. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa turi 5 prioritetus,  ekonomikos 
augimo veiksmų programa – 6 prioritetus, sanglaudos skatinimo veiksmų programa – 4 prioritetus, 
techninės paramos veiksmų programa – 1 prioritetą. Veiksmų programų prioritetai toliau skirstomi į 
veiklos priemones. 

Didžiausia dalis numatyto finansavimo (ES, valstybės biudžeto, projektų vykdytojų ir partnerių) 2007-
2013 m. programavimo laikotarpyje tenka Ekonomikos augimo veiksmų programai (44 proc., 11,3 mlrd. 
Lt)  bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programai (41 proc., 10,4 mlrd. Lt). Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programai numatyta skirti 14 proc. lėšų, techninės paramos veiksmų programai – apie 1 proc. 
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Pagrindinis, stambiausias ES lėšų panaudojimo planas Lietuvoje yra patvirtintas 2009 m. vasario 18 d. LR 
Vyriausybės nutarimu Nr. 110, kuris pakeistas 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1808. Jame 
numatytos akumuliuotos siektinos bei kritinės pripažintų deklaruotinomis ES fondų lėšų sumos pagal 
metus. Šis planas bus peržiūrimas 2011 ir 2013 m. Plano peržiūrėjimas turėtų įvertinti ne tik ES 
struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo Lietuvoje tempą, tačiau ir galimai pasikeitusius šalies prioritetus.  

Analizuojant ES lėšų įsisavinimą Lietuvoje ir lyginant jį su minėtu planu matyti, jog 2008 m. ES lėšų 
įsisavinimas neatsiliko nuo numatyto plano. 2008 metais iš viso buvo įsisavinta 559 mln. Lt, t.y. 100 
proc. numatytos įsisavinti sumos. Tuo tarpu 2009 m. įsisavinta 2 659 mln. Lt, tai siekė tik 75 proc. šiems 
metams numatytos siektinos įsisavinti sumos. Situacija nepasikeitė ir 2010 m. Šiais metais įsisavinta 3 
047 mln. Lt, 75 proc. numatytos sumos. Iš viso iki 2010 m. imtinai įsisavinta 77 proc. numatytų įsisavinti 
lėšų. Taigi, Lietuvoje ES lėšų įsisavinimas atsilieka nuo numatyto plano. Yra pagrįstų abejonių, jog 
ES lėšų įsisavinimas paspartės. Tad turint omenyje, jog 2011 m. planuojama įsisavinti daugiausia 
ES lėšų per visą programavimo laikotarpį (4 331 mln. Lt) bei tai, jog iki šiol plano vykdyti 
nepavyko, ES lėšų įsisavinimo atsilikimas 2011 metais gali dar padidėti. 
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Skirtingose veiksmų programose plano įvykdymas 2009 m. skyrėsi. Bendras ES lėšų įsisavinimas beveik 
pasiekė planą tik Ekonomikos augimo veiksmų programoje, kurioje buvo įsisavinta 97 proc. siektinos 
ribos. Visose likusiose veiksmų programose planas nebuvo įvykdytas.   

2010 m. situacija kiek pasikeitė. Lėšų įsisavinimas Žmogiškųjų išteklių plėtros, Sanglaudos skatinimo bei 
Techninės paramos veiksmų programose kiek paspartėjo, o Ekonomikos augimo veiksmų programoje – 
sulėtėjo. Lyginant tris didžiausias veiksmų programas, labiausiai lėšų įsisavinimas nuo plano 2008 – 
2010 m. labiausiai atsilieka Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje (įsisavinta 66 proc. siektinos 
sumos), antroje vietoje – Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa (įsisavinta 77 proc. siektinos 
sumos), o Ekonomikos augimo veiksmų programoje įsavinimas siekė 85 proc. siektinos sumos. 
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Svarbu ir tai, jog ES lėšų įtaka Lietuvos ekonomikai didėja, t.y. sudaro vis didesnę dalį bendrojo vidaus 
produkto. Per 2008 m. Lietuvoje įsisavinta maždaug apie 559 mln. Lt ES paramos, tai sudarė apie 1 proc. 
tų metų BVP. 2009 ir 2010 m. įsisavinta atitinkamai 2 659 mln. Lt ir 3 047 mln. Lt, tai sudarė apie 3 proc. 
tų metų BVP. 2011 ir 2012 m. planuojama įsisavinti atitinkamai 4 331 mln. Lt. Ir 3 995 mln. Lt, tai yra 
apie 4 proc. planuojamo BVP. 

Apibendrinant, nors ES lėšų įsisavinimas Lietuvoje lyginant su kitoms ES šalimis yra pakankamai 
spartus, Lietuva atsilieka nuo pačios numatyto plano. Būtina turėti omenyje ir tai, jog 2011 m. 
planuojama įsisavinti dar daugiau lėšų. Koreguojant ES lėšų įsisavinimo planą Lietuvoje bei perskirstant 
ES lėšas reikia atsižvelgti ne tik į ES lėšų įsisavinimo tempą bet ir į galimybę perskirstyti ES lėšas 
siekiant didesnės jų panaudojimo naudos. 

2.2. ES lėšų perskirstymas 
 

Įpusėjus 2009-2013 m. programavimo laikotarpiui, būtina įvertinti riziką, jog ne visos ES struktūrinių 
fondų lėšos bus įsisavintos laiku. Siekiant pagerinti ES lėšų įsisavinimą galimas ES lėšų perskirstymas 
tarp skirtingų veiksmų programų priemonių ar prioritetų.  ES lėšų perskirstymas galimas ir kitu atveju, 
kuomet nusprendžiama, jog ES lėšų įsisavinimas yra tikslingesnis ir atneš geresnių rezultatų vienose 
veiksmų programų priemonėse ar prioritetuose nei kitose. Lėšų panaudojimo rezultatyvumo bei naudos 
kriterijai labai svarbūs tiek perskirstant lėšas jau sudarytuose planuose, o ypač planuojant ES lėšų 
panaudojimą sekančiame programiniame periode.  
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ES lėšų perskirstymas yra įprasta  ES praktika, ES vadovaujasi principu, jog tai yra nacionalinė šalių 
diskrecija. Perskirstymo sudėtingumas priklauso nuo to, ar lėšos perskirstomos tarp skirtingų priemonių, 
prioritetų ar veiksmų programų. Perskirstymas įmanomas tik tuomet, kai lėšos perskirstomos viename 
fonde, t.y. Sanglaudos fonde, Europos regioninės plėtros fonde, ar Europos socialiniame fonde. 

Veiksmų programos, veiksmų programų prioritetai ir jiems numatomos lėšos yra patvirtinami Europos 
Komisijos sprendimais. Todėl lėšų perskirstymas tarp veiklos programų prioritetų galimas tik keičiant 
konkretų Europos Komisijos nutarimą. Veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonės yra 
įtvirtintos Vyriausybės nutarimais, todėl perskirstymas tarp priemonių galimas keičiant Vyriausybės 
nutarimus, kuriais šiuos priemonės yra patvirtinamos. 

ES lėšų naudojimo planas iki 2015 metų patvirtintas LR Vyriausybės  2009 vasario 18 d. nutarimu Nr. 
110. Šis nutarimas buvo pakeistas 2009 m. gruodžio 23 d. Lėšų perskirstymai tarp prioritetų įtvirtinami 
keičiant Veiksmų programas ir jų priedus. Po to tikslinamas minėtas ES fondų lėšų panaudojimo planas. 
Jame iki šiol užfiksuoti 3 lėšų perskirstymai tarp veiksmų programų prioritetų. Lėšų perskirstymo 
duomenis galima rasti žemiau pateiktoje lentelėje. 

Nr. Veiksmų programa Veiksmų programos prioritetas Asignavimų 
valdytojas Fondas 

Perskirst
ymo 
suma 

VP2-2 Verslo produktyvumo 
didinimas ir verslo aplinkos 
gerinimas 

Ūkio ministerija ERPF 495.000 

Švietimo ir mokslo 
ministerija ERPF -300.000 1. 

VP2 Ekonomikos 
augimo veiksmų 
programa 

VP2-1 Ūkio konkurencingumui ir 
ekonomikos augimui skirti 
moksliniai tyrimai ir technologinė 
plėtra Ūkio ministerija ERPF -195.000 

Aplinkos ministerijos 
Aplinkos projektų 
valdymo agentūra 

ERPF 439.000 
VP3-1 Vietinė ir urbanistinė 
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas 
turizmo plėtrai Ūkio ministerija ERPF -126.000 

Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija ERPF -137.000 

Sveikatos apsaugos 
ministerija ERPF -41.000 

2. 
VP3 Sanglaudos 
skatinimo veiksmų 
programa VP3-2 Viešųjų paslaugų kokybė ir 

prieinamumas: sveikatos, švietimo 
ir socialinė infrastruktūra Švietimo ir mokslo 

ministerija ERPF -135.000 

Ūkio ministerija SF 140.000 
3. 

VP3 Sanglaudos 
skatinimo veiksmų 
programa 

VP3-3 Aplinka ir darnus 
vystymasis Susisiekimo 

ministerija SF -140.000 

 

Ekonomikos augimo veiksmų programoje iki šiol padarytas vienas perskirstymas. VP2-2 prioritetui 495 
mln. Lt buvo perskirstyta iš VP2-1 prioriteto – 300 mln. Lt iš Švietimo ir mokslo ministerijos, ir 195 mln. 
Lt iš Ūkio ministerijos. Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje atlikti du perskirstymai. Pirmajame iš 
VP3-2 prioriteto 313 mln. skirta VP3-1 prioritetui. Taip pat VP3-1 prioritete iš Ūkio ministerijos 126 mln. 
Lt skirta Aplinkos ministerijai. Bendras šio perskirstymo rezultatas – VP3-1 prioritete Aplinkos 
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ministerijai skirta papildomi 439 mln. Lt. Antras perskirstymas Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programoje padarytas VP3-3 prioritete – 140 mln. Lt pervesta Ūkio ministerijai iš Susisiekimo 
ministerijos.  

Čia paminėti ne visi perskirstymai. Po ES lėšų panaudojimo plano pakeitimo 2009 m. gruodžio 23 d. 
buvo atlikti keli perskirstymai keičiant Veiksmų programas ir jų priedus, tačiau ES fondų panaudojimo 
planas dar nėra su jais suderintas. Tačiau iki šiol didelės apimties ES lėšų perskirstymo nebuvo. ES lėšų 
panaudojimo planas bus peržiūrimas 2011 ir 2013 m. Tikėtina, jog programavimo periodui įpusėjus ir 
einant į pabaigą plane bus daroma daugiau pakeitimų. 

 Taigi, ruošiantis šiems pakeitimams, bei galvojant apie sekančio ES lėšų programavimo periodo 
prioritetus reikia iš anksto numatyti principus, pagal kuriuos naudojamos ES lėšos leistų pasiekti kuo 
didesnės naudos. Principai, kuriais remiantis naudojamos ir perskirstomos ES lėšos leistų siekti paramos 
įsisavinimo teikiamos naudos tuo pat metu minimizuojant neigiamas ES lėšų naudojimo pasekmes, 
pateikiami darbo paskutinėje dalyje. 

2.3. ES lėšų panaudojimo nauda  ir neigiamos pasekmės 

ES struktūrinių fondų lėšų poveikis priklauso nuo valstybės vidaus ekonominės politikos priemonių, 
kurios gali veikti priešinga linkme arba sustiprinti ES struktūrinių fondų poveikį. Nustatant ES 
struktūrinių fondų lėšų panaudojimo kryptis ir gaires, turėtų būti analizuojama, kokios problemos yra 
sprendžiamos, kokie viešosios politikos tikslai yra keliami ir kaip minimizuoti galimas neigiamas 
šalutines pasekmes. Reikėtų ieškoti problemų, kurios negali būti sprendžiamos privačiomis, o tik tokiomis 
viešomis lėšomis kaip ES struktūrinių fondų lėšos. 

Taigi, siekiant nustatyti ekonominės politikos gaires, kurios galėtų sustiprinti ES struktūrinių fondų 
teigiamą poveikį ir minimizuoti neigiamą poveikį pirmiausia reikia identifikuoti potencialius naudos bei 
neigiamų pasekmių šaltinius. 

2.3.1.  Potenciali ES lėšų panaudojimo nauda 

Pagrindinė potenciali ES struktūrinių fondų nauda Lietuvai yra ta, jog Lietuva besinaudodama ES lėšomis 
gali vykdyti investicijas, kurių nebūtų be ES struktūrinių fondų paramos. Lietuva yra grynoji ES lėšų 
gavėja, t.y. iš ES struktūrinių fondų Lietuva gauna daugiau lėšų nei sumoka į ES biudžetą mokesčių 
pavidalu. Tai rodo, jog Lietuva, besinaudodama ES struktūriniais fondais, naudojasi ES viduje vykdomu 
perskirstymu iš labiau ekonomiškai išsivysčiusių valstybių į mažiau išsivysčiusias valstybes. ES lėšų 
panaudojimo naudos klausimai yra plačiai analizuojami įvairiuose ES ar Lietuvos nacionalinio lygio 
teisės aktuose, analizėse, ES lėšų panaudojimo poveikio vertinimuose. Todėl šiame darbe bus pristatyti 
tik svarbiausi ES lėšų panaudojimo naudos aspektai. 

ES paramos lėšų įsisavinimas suteikia šias galimybes: 

• Galimybė ES lėšas panaudoti investuojant ir pertvarkant dalinai ar visiškai valstybės valdomus 
sektorius (pvz. švietimo, viešajame administravimo, socialinės apsaugos) ir taip mažinti tiek 
dabartinį mokesčių mokėtojų lėšų poreikį Lietuvoje tiek ateities naštą mokesčių mokėtojams. 
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• ES parama suteikia galimybę privačiame sektoriuje atsirasti investicijoms, kurios arba negalėtų iš 
vis atsirasti be ES paramos, arba būtų mažiau atsiperkančios dėl didesnės jų kainos. Tai leidžia 
įmonėms daugiau investuoti, didinti produktyvumą, ugdyti žmogiškuosius išteklius, plėsti 
kapitalo bazę. 

• Tikslingas lėšų panaudojimas leidžiantis pertvarkyti valstybės sektorių, mažinanti mokesčių 
naštą, investuoti ir kelti privataus sektoriaus produktyvumą prisideda prie šalies 
konkurencingumo didėjimo, sukuria prielaidas spartesniam ekonomikos augimui; 

• ES lėšos gali būti panaudojamos Lietuvai privalomų ES reikalavimų tenkinimui. Buvimas ES 
sudėtyje ne tik atneša šalims naudos, tačiau ir užkrauna joms įvairių įsipareigojimų (pvz. 
aplinkosauginiai, atsinaujinančios energijos naudojimo reikalavimai), kurių tenkinimas šalims 
gali daug kainuoti. Naudojant ES lėšas gali būti mažinama šių reikalavimų našta. 

Tai, ar ES paramos panaudojimas pasiekia jam keliamus tikslus priklauso nuo daugelio aplinkybių. 
Pagrindinis ES struktūrinių fondų lėšų naudos įsisavinimo kriterijus yra tas, jog ES paramos  lėšų 
naudojimas nėra savitikslis, jos turi būti naudojamos kryptingai ir efektyviai. Svarbu tai, jog ES lėšų 
naudojimo efektyvumo tikslas skirstant jas per valstybės sukurtą mechanizmą bei valstybių lygiu 
nustatytais prioritetais galimas tik iš dalies (apie tai – toliau). 

2.3.2.  Potencialios neigiamos ES lėšų panaudojimo pasekmės 

ES lėšų panaudojimas Lietuvoje turi ne tik teigiamų, tačiau ir neigiamų pasekmių. Tokios investicijos 
kaip ES struktūriniai fondai sukelia arba gali sukelti nepageidautinas ekonomines pasekmes, kurios 
būdingos viešosioms investicijoms ir valstybės teikiamai paramai. 

• Dėl viešojo sektoriaus investicijų efektyvumo 

Geriausiai investicinius sprendimus priima privatūs asmenys, todėl privačios investicijos yra 
individualios, ir tuo pačiu šalies gerovės augimo šaltinis, neturintis neigiamų pasekmių. Viešosiose 
investicijose rinkos dėsniai neveikia, projektai pasirenkami pagal nustatytus kriterijus, o ne pagal rinkoje 
atsirandantį poreikį. Ar viešosios investicijos būtų atliekamos iš valstybės biudžeto, ar iš ES fondų - 
paprastai atspindi lėšas paskirstančių institucijų prioritetus. Kiekvienos ES finansuojamos programos ir 
kiekvieno fondo panaudojimas yra gana aiškiai apibrėžtas, ir tie prioritetai nebūtinai atitinka svarbiausius 
šalies gyventojų poreikius. Privatūs rinkos dalyviai patys finansuodami projektus ir tiesiogiai patiriantys 
projektų pelną ir nuostolius yra suinteresuoti tinkamai įvertinti jų naudingumą ir atsiperkamumą. Šis 
efektyvios atrankos mechanizmas nėra būdingas viešajam sektoriui, kuriame apstu neefektyvumo ir 
neekonomiškumo pavyzdžių (pvz. viešųjų pirkimų srityje). Dėl to yra pagrindo abejoti ar ES lėšomis 
vykdomų projektų tikslingumu. 

• Konkurencijos iškraipymas ir privačių investicijų išstūmimas 

ES lėšų panaudojimas gali prisidėti prie skirtingų veiklos sąlygų įmonėms sukūrimo. Struktūrines lėšas 
gauna ne visi ir jas įsisavina tik tie sektoriai, kuriems skiriamas prioritetas gauti ES paramą. Tuo tarpu 
tiems, kurie finansavimo negavo, tampa gerokai sunkiau konkuruoti rinkoje. Įmonės, gavusios ES 
paramą, konkuruoja su jos negaunančiomis įmonėmis. Išskirtinės sąlygos sukuriamos sektoriams, kuriems 
skiriamas prioritetas gauti ES paramos lėšas, taip pat skirtingas veiklos sąlygas sukuria  ES paramos 
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skyrimo taisyklės ir kriterijai, pagal kuriuos vieni 
verslai ar įmonės išskiriami iš kitų.  ES lėšos 
tampa instrumentu, kuriuo valdžia, o ne rinka, 
skirsto išteklius, formuoja ūkio struktūrą.  

Privačios įmonės naudojant ES lėšas remiamas 
labai įvairiomis formomis, ne tik finansuojant 
investicijų projektus, skirtus gamybos 
pajėgumams išplėsti. Išskiriamos eksporto,  
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtroje 
dalyvaujančios įmonės. Taip pat kai kuriems 
sektoriams taikomos finansų inžinerijos 
priemonės, teikiamos garantijos. Visos šios 
priemonės kaip taisyklė nutaikytos į tam tikrus 
sektorius ar įmones. 

ES lėšos paveikia ne rinkas, kuriose veikia paramą gaunančios įmonės, bet ir susijusios sritys, pvz. darbo 
rinka, gamybos priemonių gamintojai. Žmonės susikuria nepagrįstus ir klaidingus lūkesčius dėl tam tikrų 
profesijų sėkmingos ateities.  

Konkurencinė aplinka iškraipoma ir tuomet, kai naudodamos ES struktūrinių fondų lėšas valstybei 
priklausančios įmonės ima teikti paslaugas tose rinkose, kuriose jau veikia privatūs asmenys. Taip gali 
būti žlugdomas privatus sektorius, stabdoma jo veiklos plėtra, valstybės ir ES lėšomis išstumiamos 
investicijos, kurios būtų daromos privačių įmonių nesant valstybės įsikišimui. 

Taip pat, ES paramos negavusioms įmonėms dėl išteklių sunkiau konkuruoti su ES paramą gavusiomis 
įmonėmis. Įvairiems projektams skiriamos ES lėšos sukuria prielaidas tam tikrų prekių ar paslaugų kainų 
augimui (pvz., įmonės už ES lėšas vykdydamos statybos darbus gali pasiūlyti didesnes kainas). Tai 
tiesiogiai paveikia ES paramos lėšų negavusias 
įmones, įgyvendinančias analogiškus projektus. 

 

• Poveikis infliacijai 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama turi 
įtakos kainų augimui šalyje. Spartus Lietuvos 
ekonomikos augimas buvo susijęs su kainų augimu, 
buvo ieškoma įvairių būdų, kaip stabdyti infliaciją, 
neretai siūlyta pasitelkti kainų reguliavimų 
mechanizmus. Ekonomikai smunkant kainų augimas 
lėtėjo, tačiau nuo 2010 m. pabaigos vartotojų kainos 
vėl ėmė didėti. 

Ekonomine prasme infliacija reiškia pinigų 
nuvertėjimą, kuris atsiranda padidėjus pinigų masei, palyginti su sukurta verte, kurią šie pinigai atspindi 
mainuose. Pinigai nuvertėja tuomet, kai ekonomikoje sukuriamo produkto kiekis auga lėčiau nei 
ekonomikoje esančių pinigų kiekis. 

Ypač spartus kainų augimas Lietuvoje buvo 
2007 ir 2008 m. Statistikos departamento 
duomenimis šiais metais vartotojų kainos augo 
apie 8 proc. per metus. Nuo 2007 m. sausio iki 
2010 m. gruodžio pinigų kiekis P2 (kuris 
apima grynuosius pinigus apyvartoje, 
vienadienius ir trumpalaikius indėlius) 
Lietuvoje išaugo 12 mlrd. Lt. (nuo 34,9 mlrd. 
Lt. iki 47,7 mlrd. Lt.). Dalį šio pinigų kiekio 
augimo lėmė ES paramos panaudojimas 
Lietuvoje. Finansų ministerijos duomenimis 
nuo 2007 iki 2010 m. imtinai pagal pasirašytas 
sutartis Lietuvoje skirta 9,3 mlrd. ES paramos 
lėšų. 

Galimas privataus sektoriaus investicijų išstūmimo bei 
viešojo sektoriaus įtvirtinimo ES lėšomis pavyzdys yra 
profesinis mokymas Lietuvoje. Švietimo ir mokslo 
ministerijos duomenimis  Lietuvos švietimui ir mokslui 
2007 - 2013 m. iš viso numatyta daugiau kaip 4 mlrd. 
litų ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų.  
340 mln. ES lėšų bus skirta sektorinių profesinio 
mokymo centrų kūrimui 2010 - 2013 m. Už šiuos 
pinigus bus perkama moderni praktinio mokymo įranga 
bei kuriamos profesinio mokymo įstaigos, 
priklausančios valstybei. Tikėtina, jog šiais ES lėšomis 
finansuojamais profesinio mokymo projektais išstumtas 
galimas privataus verslo bei profesinių mokyklų 
bendradarbiavimas, sumažintos privačių profesinių 
mokyklų plėtros ir steigimosi galimybės. 
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Lietuvos valiutų valdybos modelyje pinigų kiekis tiesiogiai priklauso nuo to, kiek rezervinės valiutos 
(eurų) yra iškeičiami į litus, ir kiek litų iškeičiama į eurus. Europos Sąjungos parama Lietuvoje yra vienas 
iš šaltinių didinančių pinigų kiekį Lietuvoje. (Kiti pagrindiniai šaltiniai yra užsienio kapitalo komercinių 
bankų pinigų pervedimas į Lietuvą, bankų multiplikatorius, užsienyje gyvenančių žmonių pinigų 
pervedimai į Lietuvą, valstybės skolinimasis užsienyje). Taigi, ES parama yra vienas iš išorinių pinigų 
srautų, didinančių pinigų kiekį Lietuvoje ir prisidedančių prie kainų augimo. 

• Paramos kapitalizavimas 

ES paramos realiaisiais gavėjais dažnai tampa ne tie rinkos dalyviai, kuriems ji yra skiriama. Toks 
paramos perkėlimas įvyksta tuomet, kai didelės vienam sektoriui nukreiptos lėšos pakelia to sektoriaus 
vartojamų išteklių paklausą, taigi – ir kainas. Pavyzdžiui, žemės ūkio paramos gavėjai didelę paramos dalį 
turi išleisti pabrangusiai žemei pirkti arba nuomoti, pabrangusioms trąšoms, pakilusiam darbo 
užmokesčiui kaimo vietovėse, pabrangusiai žemės ūkio technikai ir pan. Didelės sanglaudos projektų 
lėšos, ypač jei jos gaunamos per trumpą laikotarpį, pakelia statybos darbų kainas. Svarbu tai, jog paramos 
kapitalizavimo poveikį jaučia ne tik paramą gaunantieji asmenys, kainos pakyla visiems naudojantiems 
išteklius, kurių kaina yra padidėjusi. 

Su paramos kapitalizavimu susijęs dar vienas reiškinys, kuomet parama ekonominę naudą atneša ne tik 
tiems sektoriams ar įmonėms, kuriems ji yra teikiama – pašalinio poveikio efektas (angl. spillover effect). 
Didelės vienam sektoriui nukreiptos ES lėšos atneša naudos ir šio sektoriaus vartojamų išteklių tiekėjams, 
kadangi pakelia jų kainą. Tai reiškia, jog ES  paramos 
gaunamos naudos neįmanoma tiksliai nutaikyti į konkretų  
sektorių, kuriam ši parama yra teikiama. 

• Mažesnis valstybės biudžeto lėšų panaudojimo 
efektyvumas 

ES lėšų naudojimo papildomumo principas reiškia, jog 
valstybės narės kofinansuoja iš struktūrinių fondų remiamus 
projektus. Taip stengiamas užtikrinti, jog ES lėšų 
panaudojimas yra siejamas su valstybės prioritetais, 
finansuojamais iš nacionalinio biudžeto, bei apsisaugoti nuo 
neefektyvaus ES lėšų naudojimo. 

Tačiau papildomumo principas taip pat gali sąlygoti situaciją, kai valstybės narės bendrai finansuoja iš 
struktūrinių fondų remiamus projektus ir taip gali didinti bendras išlaidas vien todėl, kad įsisavintų ES 
lėšas. Valdžia yra skatinama finansuoti ne pirmo svarbumo projektus (jei projektas būtų pirmo svarbumo, 
jis ir taip būtų finansuojamas). Todėl ES lėšos mažina paskatas taupyti, gali skatinti išlaidavimą ir virsta 
stabdžiu mokesčių naštai mažinti ir biudžetui balansuoti. 

ES fondų ir bendram finansavimui nukreipiamos nacionalinio biudžeto lėšos gali būti panaudojamos ne 
pačiu efektyviausiu ir rinkos požiūriu, ir ilgalaikių visuomenės prioritetų požiūriu. Valstybės biudžeto 
investicijos, kuomet jų atsipirkimas yra mažesnis, tačiau jos yra vykdomos dėl galimybės pasitelkti ES 
lėšas, mažina biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą. Todėl ES fondų pasiūla iškreipia motyvacijas 
investuoti, o dėl to mažėja bendras investicijų atsipirkimas ir jų nauda visai šalies ekonomikai. 

Lietuvai 2007 - 2013 m. laikotarpiui iš viso 
skirta 23,4 mlrd. Lt ES struktūrinių fondų 
paramos. Numatyta, jog apie 8 proc. 
projektų, vykdomų iš ES lėšų, finansavimo  
bus vykdoma iš Lietuvos valstybinio 
biudžeto. Jei bus panaudotos visos ES 
lėšos, kofinansavimas iš biudžeto per visą 
laikotarpį sudarys apie 2,2 mlrd. Lt. Tai yra 
tik tiesioginės biudžeto išlaidos. Valstybė 
privalo skirti  žmogiškųjų išteklių ES 
projektų administravimui, kurie šioje 
sumoje neatsispindi. 
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Kofinansavimo poreikis gali daryti neigiamą šalutinį poveikį šalyje vykdomoms reformoms. Pavyzdžiui, 
aptariant mokesčių reformą, poreikis įsisavinti ES lėšas jas bendrai finansuojant gali būti pateiktas kaip 
svarbesnis nei raginimai mažinti biudžeto išlaidas, nors galima abejoti, ar struktūrinių fondų investicijos 
labiau prisidės prie Lietuvos ilgalaikio konkurencingumo augimo, nei pavyzdžiui darbo jėgos 
apmokestinimo mažinimas. 

• Privataus sektoriaus motyvacijos iškraipymas, išteklių nukreipimas į neproduktyvią veiklą 

ES lėšų įsisavinimas reikalauja daug biurokratinio, administracinio darbo. Todėl tiek privatus, tiek 
valstybinis sektorius skiria daug dėmesio ir išteklių ES fondų lėšų įsisavinimui.  Galimybė gauti ES 
paramos lėšas gali keisti privataus sektoriaus motyvaciją, t.y. ES lėšos gali tapti ne potencialia šalutine 
konkrečių verslo problemų (kvalifikacijos trūkumo, rinkodaros įgūdžių) sprendimo priemone, o vienu iš 
pagrindinių įmonių tikslu ir būdu išgyventi. Tai reiškia, jog produktyviai (t.y. kuriant vertę, o ne vardan 
lėšų įsisavinimo) dirbančių žmonių skaičius yra sumažinamas. 

Nemaži finansiniai bei žmogiškieji ištekliai yra skiriami pasirengimui konkursams ES lėšoms gauti. Nors 
iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, jog tai naudinga, nes sukuriamos naujos darbo vietos, tačiau taip nėra. 
Ištekliai, kurie galėtų būti panaudoti kuriant pridėtinę vertę ekonomikoje, yra eikvojami konkuravimui ne 
prekės ar paslaugos kokybe, kuri geriau patenkintų vartotojų poreikius, o konkuravimui dėl paramos. 
Įmonės, kurioms pavyksta gauti paramą – laimi, kitos tiesiog iššvaisto išteklius, bet abiem atvejais 
nesukuriamas joks produktas, paslauga. Dėl to ilgajame laikotarpyje nukenčia visa šalies ekonomika. 

ES lėšos taip pat sukuria paklausą, kuri negalėtų atsirasti, jei ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų 
prieinamos. Tai turi keletą pasekmių. Pirma, įmonės plečia pajėgumus tam, kad galėtų aptarnauti 
padidėjusią paslaugų paklausą. Sprendimas didinti pajėgumus yra atsiperkantis padidėjusios paklausos 
laikotarpiu, tačiau įmonės gali susidurti su problemomis tuomet, kai ES lėšų panaudojimas ims mažėti dėl 
mažėjančios ES paramos Lietuvai. Vienas iš pavyzdžių – kelių infrastruktūros sektorius, kuriame įmonės 
norėdamos patenkinti dėl ES lėšų panaudojimo padidėjusią paklausą didina savo pajėgumus. Taigi, ES 
lėšos sukuria dirbtinę, ne rinkos padiktuotą paklausą, kuri galimai iškreipia įmonių investicinius 
sprendimus.  

• Prielaidos korupcijai ir piktnaudžiavimui 

Siekdami naudos sau  rinkos dalyviai gali siekti daryti įtaką ES lėšas administruojančių  institucijų 
sprendimams dėl lėšų skyrimo, jų panaudojimo kontrolės ir pan. Todėl ES lėšų įsisavinimo procesas 
sukuria prielaidas korupcijai šalyje atsirasti. Korupcijos rizika yra tuo didesnė, kuo daugiau ES lėšas 
administruojančios institucijos turi diskretinės galios spręsti dėl ES lėšų panaudojimo.  

Ši rizika mažinama griežčiau kontroliuojant ES lėšų panaudojimo procedūras. Tačiau procedūrų 
sudėtingumas ir griežtumas tuo pat metu didina projektus vykdančių organizacijų ar asmenų 
priklausomybę nuo šias procedūras išmanančių ir kontroliuojančių pareigūnų ir konsultantų. Procedūrų 
sudėtingumas taip pat apsunkina ES lėšų panaudojimą, įmonės daugiau išteklių skiria neproduktyviai 
paraiškų rengimo, administracinių reikalavimų tenkinimo veiklai. 
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2.4. Principai pagal kuriuos turėtų būti naudojamos ir perskirstomos ES lėšos 

Atsižvelgiant į darbe nagrinėtą ES paramos naudą bei galimas neigiamas ES lėšų panaudojimo pasekmes 
šioje darbo dalyje formuluojami ES lėšų panaudojimo principai. Remiantis šiais principais naudojamos ir 
perskirstomos ES lėšos leistų padidinti paramos teikiamą naudą ir tuo pat metu minimizuoti neigiamas ES 
lėšų naudojimo pasekmes. 

Šie principai svarbūs tiek galvojant apie 2007 – 2013 m. finansinį laikotarpį ir galimybę perskirstyti ES 
lėšų naudojimo kryptis 2011-2013 m., tiek ilguoju laikotarpiu, kuriant ES lėšų panaudojimo kryptis ir 
prioritetus sekančiuose finansiniuose laikotarpiuose po 2013 m. Vadovaujantis šiais principais šiandien 
būtų atsisakyta didelės dalies šiandien vykdomų projektų, finansuojamų ES lėšomis. 

Principai: 

• Finansuoti ne verslo projektus, o tik tai, kas laikoma viešosioms gėrybėmis (šiandien – visų pirma 
švietimas, sveikatos sektorius, keliai ir kita infrastruktūra).  

• Kur įmanoma ES teikiamą paramą skirti svarbiausioms dar nebaigtoms reformoms Lietuvoje 
finansuoti – švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos. 

• Finansavimu būtina kiek įmanoma mažiau iškraipyti konkurenciją. Privalu užtikrinti, jog ES 
lėšomis būtų finansuojami valstybiniai projektai, kurie tiesiogiai nekonkuruoja su privataus 
sektoriaus projektais. 

• ES lėšomis vykdomi projektai negali įtvirtinti ar išplėsti valdžios kaip paslaugos teikėjos bet 
kuriame sektoriuje vaidmens, t.y. ES lėšomis neturėtų būti remiamos valstybės įmonės, tiesiogiai 
konkuruojančios su privačiu sektoriumi. 

• ES lėšos neturi daryti įtakos biudžeto lėšų panaudojimo kryptims ir prioritetams, t.y. galimybė 
panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas neturi keisti valstybės siekiamų tikslų bei keisti valstybės 
biudžeto struktūrą. 

• Naudoti ES lėšas Lietuvai privalomų ES reikalavimų tenkinimui ir taip mažinti šių reikalavimų 
naštą. 

3. ES lėšų panaudojimo atvejis. Kelių infrastruktūros sektorius 
 

Trečiojoje darbo dalyje bus analizuojamas ES lėšų Lietuvoje panaudojamas kelių infrastruktūros ir su juo 
susijusiuose sektoriuose. Nekvestionuojant ES lėšų panaudojimo tikslingumo ir efektyvumo kelių 
sektoriuje apskritai (nes jis iš esmės atitinka anksčiau įvardintus principus) šioje dalyje bus nagrinėjami 
ES lėšų įsisavinimo išdėstymo ir tempo klausimai. 

Pagrindinė priežastis, kodėl pasirinktas kelių infrastruktūros sektorius yra ta, jog šio sektoriaus projektai 
yra specifiniai, t.y. pasižymi ilgu planavimo pasirengimo ir įgyvendinimo periodu. Todėl šiame sektoriuje 
tinkamas ES lėšų panaudojimo planavimas yra ypač svarbus, o planavimo klaidos negali būti greitai 
ištaisomos. Svarbu ir tai, jog kelių tiesimas Lietuvoje yra laikomas valstybės funkcija (keliai – viešąja 
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gėrybe) ir yra finansuojamas iš valstybės biudžeto, todėl ES lėšų panaudojimas gali sumažint 
gyventojams tenkančią mokesčių naštą. 

Kelių infrastruktūrai ir su ja susijusiems sektoriam Lietuvoje aktualūs yra du Ekonomikos augimo 
veiksmų programos prioritetai: Esminė ekonominė infrastruktūra bei Transeuropinių transporto tinklų 
plėtra. Esminės ekonominės infrastruktūros prioritete aktualios yra trys Susisiekimo ministerijai 
priklausančios priemonės. Šioms priemonės per visą 2007-2013 m. programavimo laikotarpį numatyta 
skirti 1 542 mln. Lt. Transeuropinių transporto tinklų plėtros prioritete aktualios yra visos 5 priemonės, 
kurių asignavimų valdytojas taip pat yra Susisiekimo ministerija. Šioms priemonėms numatyta 3 820 mln. 
Lt. Taigi iš viso kelių infrastruktūrai numatyta apie 5 362 mln. Lt. 

 

 

 

Lėšų įsisavinimo spartą kelių infrastruktūros sektoriuje galima stebėti vadovaujantis dviem ES lėšų 
įsisavinimo planais. Vienas iš jų yra jau minėtas LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas planas, kuriame 
numatytos akumuliuotos siektinos bei akumuliuotos kritinės pripažintų deklaruotinomis Europos 
Sąjungos fondų lėšų sumos pagal metus.  

Dar vienas ES lėšų panaudojimo planas kelių infrastruktūroje yra pateikiamas 2009 m. birželio 2 d. 
Susisiekimo ministro patvirtintame įsakyme (Nr. 3-239), kuriame nurodyti Susisiekimo ministerijos 
įsipareigojimai dėl projektams skiriamo finansavimo pagal VP2-4 ir VP2-5 prioritetus. Pagrindinis šio 
plano skirtumas yra tas, jog jis pateikia Susisiekimo ministerijos įsipareigojimus paskirti lėšas. Anksčiau 
nagrinėtas Vyriausybės nutarimu patvirtintas planas buvo pripažintų deklaruotinomis ES lėšų planas. 
Lėšų pripažinimas deklaruotinomis yra vėlesnė ES lėšų įsisavinimo stadija nei lėšų paskyrimas. 
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Pagal pripažįstamas deklaruotinomis lėšas Lietuva kelių infrastruktūros sektoriuje neatsilieka nuo 
numatyto plano. Susisiekimo ministerijai priklausančiose VP2-4 prioriteto (Esminė ekonominė 
infrastruktūra) priemonėse lėšų įsisavinimas lenkia planą. Nuo 2008 iki 2010 m. imtinai iš viso įsisavinta 
957 mln. Lt, ir tai sudarė 178 proc. numatytos siektinos sumos. Per šį laikotarpį iš viso įsisavinta 63 proc. 
visam programavimo laikotarpiui numatytų lėšų. VP2-4 prioritete per 2010 m. įsisavinta 345 mln. Lt, t.y. 
6 proc. mažiau lėšų nei 2009 m. Daugiausia ES lėšų VP2-4 prioriteto aktualiose priemonėse planuojama 
įsisavinti 2014 m. – 242 mln. Lt.  

 

Transeuropinių transporto tinklų plėtros prioritete (VP2-5) ES lėšų pripažinimas deklaruotinomis taip pat 
neatsilieka nuo plano. Nuo 2008 iki 2010 m. imtinai šiame prioritete įsisavinta 989 mln. Lt, ir tai sudarė 
99 proc. numatytos siektinos ribos ir 26 proc. visų numatytų programavimo laikotarpio lėšų. Per 2010 m. 
buvo įsisavinta 518 mln. Lt, t.y. 18 proc. daugiau nei 2009 m. siektinos įsisavinti ribos. Daugiausia ES 
lėšų VP2-5 prioritete planuojama įsisavinti 2011 m. – 586 mln. Lt.  
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ES lėšų įsisavinimas pagal pripažintų deklaruotinomis ES lėšų sumą kelių infrastruktūros sektoriuje yra 
spartesnis nei bendras ES lėšų įsisavinimas. Jau minėta, jog visose veiksmų programose iki 2010 m. 
imtinai įsisavinta 87 proc. suplanuotos siektinos sumos. Kelių infrastruktūrai aktualiose VP2-4 ir VP2-5 
priemonėse šis rodiklis atitinkamai siekia 178 ir 100 proc. 

Kiek kitaip lėšų įsisavinimas kelių infrastruktūros sektoriuje atrodo pagal Susisiekimo ministerijos 
įsipareigojimų paskirti lėšas planą. 2009 m. pagal sutartis paskiriamos lėšos VP2-4 ir VP2-5 atitiko planą 
maždaug 90 proc., 2010 m. lėšų paskyrimas VP2-4 proc. išliko panašus ir suprastėjo VP2-5 prioritete. 

 



                                                                      Lietuvos laisvosios rinkos institutas  | 2011-04 
 

20 
 

VP2-4 prioritete 2010 m. pabaigoje iš viso pagal sudarytas sutartis buvo paskirta 1 290 mln. Lt, tai sudarė 
93 proc. plano. Tuo tarpu VP2-5 prioritete projektų finansavimas pagal pasirašytas sutartis 2010 
pabaigoje siekė 1 671 mln. Lt. Tai sudarė tik 70 proc. paskirtų lėšų plano. Taigi, nors ES lėšų įsisavinimas 
VP2-4 ir VP 2-5 prioritetuose pagal pripažintas deklaruotinomis lėšas neatsilieka nuo plano, nuo plano 
atsilieka paskiriamos lėšos. 

 

Nagrinėjant lėšų skyrimo bei pripažinimo deklaruotinomis planus matyti, jog VP2-4 prioritete didžiausią lėšų 
dalį numatyta skirti 2008-2009 m., o lėšų pripažinimas deklaruotinomis išsidėstęs daugmaž tolygiai per visą 
2008-2015 m. periodą.  Kiek kita situacija yra VP2-5 prioritete, kuriame didžiausią dalį lėšų numatyta paskirti 
2009-2010 m., tačiau taip pat reikšminga dalis lėšų numatyta skirti 2011-2013 m., t.y. paskutiniais 
programavimo laikotarpio metais. Kelių infrastruktūros projektai dažnai yra dideli ir ilgai trunkantys, todėl 
didelių sumų paskyrimas paskutiniais programavimo laikotarpio metais padidina riziką, jog šiame prioritete ES 
lėšos nebus įsisavintos laiku. Šį teiginį palaiko ir tai, jog jau 2010 m. lėšų skyrimas pagal VP2-5 prioritetą jau 
atsilieka nuo plano. 

 

Taigi lyginant bendro ES lėšų įsisavinimo bei ES lėšų įsisavinimo kelių infrastruktūros sektoriuje duomenis 
galima daryti keletą išvadų. Nors ES lėšų įsisavinimas kelių infrastruktūros sektoriuje neatsilieka nuo plano 
vertinant pripažįstamas deklaruotinomis lėšas, įsisavinimas atsilieka nuo plano skiriant ES lėšas. Nemaža dalis 
lėšų ypač VP2-5 ir VP2-6 prioritetuose numatoma skirti paskutiniais programavimo laikotarpio metais. Taip 
padidinama rizika, jog ES lėšos šio prioriteto priemonėse nebus įsisavintos laiku. 
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Išvados 
• Dėl ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo naudos ir tikslingumo ES mastu nėra sutariama. ES 

struktūrinių fondų lėšų panaudojimo nauda labai susijusi su tuo, kokioje ekonomikos 
vystymosi aplinkoje (mokesčių, reguliavimo, verslo sąlygų, valdžios institucijų skaidrumo) 
šios lėšos yra panaudojamos.  

• Nors ES lėšų įsisavinimas Lietuvoje lyginant su kitoms ES šalimis yra pakankamai spartus, 
Lietuva atsilieka nuo numatyto ES lėšų įsisavinimo plano. Įpusėjus 2009-2013 m. programavimo 
laikotarpiui būtina įvertinti riziką, jog ne visos ES struktūrinių fondų lėšos bus įsisavintos laiku. 
Šiuo atveju siekiant pagerinti ES lėšų įsisavinimą galimas ES lėšų perskirstymas tarp skirtingų 
veiksmų programų priemonių ar prioritetų. Ruošiantis šiems pakeitimams reikia iš anksto 
numatyti principus, pagal kuriuos bus perskirstomos ES lėšos ne tik siekiant suspėti 
įsisavinti visas ES lėšas, tačiau ir siekiant kuo didesnės naudos iš ES lėšų. 

• ES struktūrinių fondų lėšos savaime nedaro nei vienareikšmiškai teigiamo, nei neigiamo poveikio 
ekonominei plėtrai ir regioniniams skirtumams. Jų poveikis priklauso nuo valstybės vidaus 
ekonominės politikos priemonių, kurios gali veikti priešinga linkme arba sustiprinti ES 
struktūrinių fondų poveikį. Siekiant nustatyti ekonominės politikos gaires, kurios galėtų 
sustiprinti ES struktūrinių fondų teigiamą poveikį ir minimizuoti neigiamą poveikį reikia 
identifikuoti potencialius naudos bei neigiamų pasekmių šaltinius. 

• Lietuva, besinaudodama ES struktūriniais fondais naudojasi ES viduje vykdomu perskirstymu iš 
labiau ekonomiškai išsivysčiusių valstybių, mažiau išsivysčiusioms valstybėms. ES lėšos 
Lietuvoje suteikia galimybę jas panaudoti investuojant, dalinai ar visiškai pertvarkant valstybės 
valdomus sektorius, privačiame sektoriuje atsirasti investicijoms, kurios arba negalėtų iš vis 
atsirasti be ES paramos, arba būtų mažiau atsiperkančios dėl didesnės jų kainos. Teigiama, jog 
tikslingas lėšų panaudojimas leidžia didinti šalies konkurencingumą, sukuria prielaidas 
spartesniam ekonomikos augimui. 

• ES struktūriniai fondai sukelia arba gali sukelti nepageidautinas ekonomines pasekmes, 
kurios būdingos viešosioms investicijoms ir valstybės teikiamai paramai. ES lėšos sukelia 
konkurencijos iškraipymo bei privačių investicijų išstūmimo pasekmes, prisideda prie spartesnio 
kainų augimo, taip pat gali turėti poveikį mažesniam valstybės biudžeto lėšų panaudojimo 
efektyvumui. Galimybė pasinaudoti ES lėšomis iškreipia privataus sektoriaus motyvaciją, gali 
nukreipti išteklius į neproduktyvią veiklą, sukuria prielaidas korupcijai ir piktnaudžiavimui. 

• Atsižvelgiant į darbe nagrinėtus teiginius apie potencialią ES paramos naudą bei galimas 
neigiamas ES lėšų panaudojimo pasekmes šioje darbo dalyje formuluojami ES lėšų panaudojimo 
principai. Remiantis šiais principais naudojamos ir perskirstomos ES lėšos leistų siekti 
paramos įsisavinimo teikiamos naudos tuo pat metu minimizuojant neigiamas ES lėšų 
naudojimo pasekmes. 
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