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PRIMINIMAS. LITERATŪRA APIE STRUKTŪRINIUS
FONDUS. AR JIE VEIKIA? IR KAIP?
• Bendras atsakymas – ES SF veikia skatindami BVP ir užimtumo augimą
ir taip didindami ES regionų konvergenciją. Tačiau...
• Investicijų rezultatai priklauso nuo endogeninių faktorių, tokių kaip
nacionalinių institucijų kokybė ir makroekonominės politikos, tačiau
nėra aiškių įrodymų dėl visų prisidedančių faktorių ir vienareikšmiško
patvirtinimo dėl jų poveikio.
• ES SF daugiausia investuoja į infrastruktūrą, ir tos investicijos
dažniausiai pasiteisina. Tą patvirtina tiek makroekonominiai, tiek
kokybiniai tyrimai.
• Bet jos dažniausiai pagerina gyvenimo kokybę, o ne
konkurencingumą ir augimą.

KIEK IKI ŠIOL SUGEBĖJOME INVESTUOTI?
ES fondų lėšos Lietuvos ekonomikoje, % BVP
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Investavimo greičio dinamika ir apribojimai:
ką sako skaičiai
• Daugiausia kiek sugebėjom investuoti per metus – apie 1 milijardą eurų.
• Paskutiniais metais stebimas:
A) ryškus investavimo greičio mažėjimas;
B) ryškus atsilikimas nuo planų (realizuojama apie 50-70 procentų planų);
C) tai chroniškos problemos.

• Priežastys (iš vertinimų): politinis ciklas, nauji kokybės reikalavimai,
stagnuojantys administraciniai gebėjimai ir nereformuota valdymo ir
kontrolės sistema (VKSas).
• Atskirai: ES reikalavimai ir strateginio planavimo Lietuvoje ydos.
• Apie viską truputį detaliau.

Strateginio planavimo „perspaudimai“
• ESTEP atlikti tarpinis ir kiti ES SF vertinimai parodė, kad atskira svarbi
investicijų vėlavimo priežastis –neproporcingai didelis dėmesys
tikslams ir rodikliams ir neproporcingai mažas – intervencijos logikai ir
ypač priemonėms/projektams.
• Paprastai kelis metus diskutuojama apie tinkamus tikslus, o
priemonės lieka tokios pačios arba iš viso neaiškios.
• Šitą problemą dar labiau paaštrino dabartinės Finansų ministerijos
inicijuota strateginio planavimo pertvarka.
• Kelis metus didelis dėmesys skirtas Nacionalinei pažangos programai
– kur nėra nieko daugiau tik tikslai ir rodikliai. Jokių projektų.

Kitos šalys nuėjo kitu keliu
• Čekijos investijų plano 2020-2050 pavyzdys
• https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Narodniinvesticni-plan-CR-2020_2050.pdf

Nereformuota ES SF valdymo ir kontrolės
sistema
• ESTEP atliktas VKSo vertinimas bei kiti vertinimai (Valstybės kontrolės
ypatingai) atskleidė įsisenėjusias investicijų valdymo problemas:
• nacionalinė investicijų sistema, nepaisant daugybės raginimų, vis dar atskirta
nuo SF valdymo sistemos;
• nors daugelis aplinkinių šalių (Latvija, Estija) jau seniai atliko investicijų
agentūrų konsolidaciją, Lietuvoje tai vis dar atidėliojama;
• agentūros išimtinai orientuotos į administravimą, o ne į pagalbą rengiant
projektus (su labai retomis išimtimis);
• įsisenėjusios viešųjų pirkimų bėdos, ypač didelis perkančiųjų organizacijų
skaičius;
• tebesitęsiantis dualizmas ministerijose – šalia turinio departamentų
egzistuoja atskiri ES SF departamentai.

Ką daryti?
• Pripažinti realybę: kad greitai investuoti trūksta gebėjimų, net ir
paskutiniais finansų perspektyvos metais (be rimtų pokyčių, kurie
užtrunka).
• Ieškoti alternatyvų investicijoms per valstybinius projektus. Viena
tokių – vaučerių metodas.
• DNR plane numatyti lėšas investicijoms į administracinius gebėjimus.
• Investuoti į administracinius gebėjimus šiomis kryptimis:
• administruojančių agentūrų konsolidacija;
• jų perorientavimas nuo administravimo į pagalbą rengiant projektus;
• ministerijų turinio/politikos departamentų ir šakinių agentūrų stiprinimas
(tokių kaip švietimo agentūra) ir galimybė naudoti išorės konsultantus.

Kas tas vaučerių metodas
• Pinigus skirti ne (vien) valstybiniams projektams, o krepšeliams
įmonėms ir asmenims nustatant kur tas lėšas galima išleisti.
• Galima būtų naudoti kvalifikacijos kėlimui (žr. naują Europos įgūdžių
darbotvarkę), skatmeninimui ir pan.
• Tai būtų investicija į paklausą, o ne į pasiūlą.

