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SANTRAUKA 
 
Bendrosios aplinkybės 

Šioje ataskaitoje analizuojama, kokią įtaką ES sanglaudos išlaidų politikos 
veiksmai, kurie buvo vykdomi 2000–2006 m. biudžeto programavimo laikotarpiu, 
galėjo turėti valstybėms narėms donorėms. Grupė šalių, kurias mes vadiname 
valstybėmis donorėmis, – tai vienuolika valstybių narių, kurios sumokėjo grynuosius įnašus 
į ES biudžetą (t. y. grynieji įnašai ta prasme, kad jie pakoreguoti atsižvelgiant į pagal 
bendrosios žemės ūkio politiką išmokėtas sumas). Pagal grynųjų įnašų dydį eurais šios 
šalys mažėjančia tvarka yra šios: Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai, Italija, Didžioji 
Britanija, Švedija, Belgija, Austrija, Danija, Liuksemburgas ir Suomija. 
 
Grupė šalių, kurias mes vadiname paramą gaunančiomis valstybėmis, – tai visos šalys, 
kurioms 2000-2006 m. programavimo laikotarpiu buvo taikomas 1 tikslas: Airija, Čekija, 
Estija, Graikija, Ispanija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Portugalija, Slovakija, 
Slovėnija, Vengrija. 
 
Analizuodami, kokią įtaką valstybėms donorėms gali turėti išlaidos sanglaudos 
politikai, turėjome atsakyti į šešias pagrindines temas (arba klausimus), suskirstytas 
taip: 
 
1 tema. Kiek išlaidų sanglaudos politikai valstybėse gavėjose dydis priklauso nuo 
ekonomikos augimo valstybėse donorėse?  
 
2 tema. Koks sanglaudos politikai skiriamų lėšų poveikis jas gaunančių valstybių 
suvestiniams ekonominiams rodikliams ir ekonomikos struktūrai? Visų pirma, kuri gaunamų 
sanglaudos lėšų dalis transformuojama į paklausą ir gamybą?  
 
3 tema. Kokia sanglaudos išlaidų dalis nuteka į turtingesnius regionus dėl didesnės importo 
iš jų paklausos? Kokia būtų importo iš valstybių donorių raida, jei nebūtų teikiama parama 
iš struktūrinių fondų? 
 
4 tema. Kiek procentų rangovų iš valstybių narių donorių laimėjo didelės vertės viešojo 
pirkimo sutartis, kurios iš dalies finansuojamos sanglaudos politikos lėšomis?  
 
5 tema. Kiek darbo vietų valstybėse narėse donorėse priklauso nuo sanglaudos lėšų 
pervedimų?  
 
6 tema. Kokią įtaką sanglaudos lėšų pervedimai turi grynųjų pinigų srautams?  
 
Mūsų ataskaitoje šios temos bus aptariamos kita tvarka, nei pateikta pirmiau, nes šis 
tyrimas turi būti išdėstytas taip, kad būtų matyti, kaip iš tikrųjų veikia pagrindiniai 
ekonominiai procesai. Taigi pirmuoju analizės etapu pateiksime faktinius valstybių donorių 
įnašų į biudžetą duomenis ir atskleisime, kokiu būdu ES bendrojo biudžeto dalis sanglaudos 
išmokų forma skiriama investicijoms ir kitai ekonominei veiklai remti paramą gaunančiose 
valstybėse. Nors Europos Parlamento nariai šiuos faktus gerai žino, jie apibendrinami ir 
pateikiami kaip kiekybiniai vėlesnės analizės duomenys. 
 
Kitu etapu reikės įvertinti, kaip sanglaudos išlaidų programos įgyvendinamos paramą 
gaunančiose valstybėse ir kaip gali paveikti šių šalių ekonominius rodiklius. Visų pirma 
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reikia nustatyti papildomą šių programų poveikį, kuris gali turėti teigiamos įtakos valstybių 
donorių ekonomikai. Šiame mūsų tyrimo skyriuje aptarsime 2 ir 3 temas, t. y. dalykus, 
susijusius su poveikiu paramą gaunančioms valstybėms. 
 
Tik išnagrinėję tiesioginį poveikį paramą gaunančioms valstybėms galėsime aptarti 
valstybių donorių padėtį ir tai, kiek iš gavėjų nubyra teikėjams. Pačioje proceso pradžioje 
valstybėms donorėms tenka grynųjų įnašų įmokėjimo į ES biudžetą našta. Vėliau 
įgyvendinant sanglaudos programas gaunama nauda gali atsverti dalį valstybių donorių 
finansuojant biudžetą patirtų nuostolių. Taigi bendras galutinis rezultatas valstybėms 
donorėms gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas. Šiame mūsų tyrimo skyriuje aptarsime 1, 
5 ir 6 temas, t. y. dalykus, susijusius su poveikiu valstybėms donorėms. 
 
Galiausiai liks aptarti 4 temą, kuri yra kiek kitokio pobūdžio, palyginti su kitomis penkiomis 
plačiomis temomis. Tyrime remiamasi dviem skirtingais analizės metodikos lygmenimis. 
Makroekonominiu lygmeniu aptariama bendra nauda, kurią gauna paramą gaunančios 
valstybės ir valstybės donorės ir kuri matuojama poveikiu makroekonominiams rodikliams, 
pvz., BVP, užimtumui ir kt. Šis lygmuo apima 1–3 ir 5–6 temas. Mikroekonominiu lygmeniu 
analizuojama nauda, kurią gauna pavienės įmonės valstybėse donorėse, kai įgyvendinamos 
atskiros sanglaudos išlaidų programų dalys ir projektai. Taigi šiuo atveju reikia įvardyti 
valstybėse donorėse įsisteigusias įmones ir konsorciumus, kurie laimėjo didelės vertės 
viešojo pirkimo sutartis, iš dalies finansuojamas pagal sanglaudos išlaidų programas. 
 
Prieš pristatant pagrindinių išvadų santrauką dar reikėtų paminėti vieną aspektą. Jis susijęs 
su modeliavimo metodika, kurią mes naudojome nagrinėdami penkias makroekonomines 
temas. Analizei reikalingi modeliai, kadangi neįmanoma sanglaudos išlaidų politikos 
poveikio paaiškinti vien tik stebint BVP augimo, užimtumo ir kt. rodiklius. Mes žinome, koks 
2000–2008 m. laikotarpiu buvo BVP augimas visose valstybėse gavėjose ir donorėse1, 
tačiau niekaip negalime sužinoti, kiek tą augimą lėmė sanglaudos išlaidų programos. Daug 
kitų išorinių ir vidinių veiksnių 2000–2008 m. laikotarpiu kito ir ateityje toliau kis, taigi 
remdamiesi vien neapdorotais duomenimis negalime tiksliai įvertinti sanglaudos išlaidų. Šiai 
užduočiai įvykdyti turėjome pasitelkti formaliuosius paramą gaunančių valstybių ir valstybių 
donorių ekonomikos modelius. Pasirinkome HERMIN modelių sistemą, kuri sanglaudos 
politikos analizės srityje naudojama nuo 9 dešimtmečio pabaigos2. Daugiau informacijos 
apie mūsų taikomą modeliavimo metodiką rasite šio pranešimo 3 skyriuje, kuriame 
pateikimas išsamus jos aprašymas, 1 priede pateiktoje santraukoje ir atitinkamose į 
bibliografiją įtrauktose nuorodose į akademinius ir kitus leidinius. 
 
 
 
Finansinė parama 

Valstybių donorių grynieji įnašai į biudžetą yra nevienodo dydžio. Užuot pateikus absoliučias 
sumas euro išraiška, patogiau valstybių donorių įnašus pateikti kaip jų BNP procentinę dalį. 
Taip pat naudinga atsižvelgti į pagal sanglaudos programas gautos paramos, išreikštos kaip 
ją gavusių valstybių BNP procentinė dalis, apimtį. Kai (gauta arba išmokėta) dalis 
išreiškiama BNP procentine dalimi, lyginant valstybes donores ir paramą gaunančias 
valstybes matyti, kad šios dalys yra asimetriškos. Valstybių donorių sumokama dalis 
dažnai būna gana kukli: pavyzdžiui, 2002 m. ji svyravo nuo mažiau kaip 0,1 proc. 

                                                 
1  Naudojantis nacionaliniais ir EUROSTAT šaltiniais galima sužinoti visų valstybių narių oficialius apskaitos 

duomenis iki 2007 m. Taip pat esama patikimų duomenų apie daugelį 2008 m. ekonominių rodiklių.  
2  Žr. Bradley, 2006, kuriame pateikiama HERMIN sistemos taikymo sanglaudos išlaidų poveikiui analizuoti 

ap˛valga. Bradley and Untiedt, 2008 pateikiamas išsamus HERMIN paramą gaunančių valstybių modelių 
sistemos naudotojo vadovas. Valstybių donorių modeliai yra nauji ir informacijos apie juos galima gauti 
pateikus prašymą (Bradley and Untiedt, 2009). 
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BNP (Danija) iki 0,7 proc. BNP (Liuksemburgas). Paprastai jos vidutiniškai sudaro 
daug mažiau nei apie 0,5 proc. BNP per metus. Danijos, Suomijos, Italijos ir Jungtinės 
Karalystės atveju, šios valstybės „donorės“ atrinktais metais programavimo 
laikotarpio pradžioje iš tikrųjų buvo valstybės gavėjos. 

Paramą gaunančių valstybių gaunama dalis, išreikšta BNP procentine dalimi, yra 
didesnė negu valstybių donorių ir siekia iki 4 proc. per metus. Pagrindinės valstybės 
narės, gavusios paramą iš ES biudžeto įgyvendinant sanglaudos išlaidų programą 2000–
2006 m. laikotarpiu, buvo Ispanija, Graikija, Portugalija ir Airija. Nuo ES 2004 m. ir 2007 
m. plėtros etapų pradžios visos naujosios valstybės narės taip pat gauna daugiau išmokų, 
nei įmoka į ES biudžetą. Tačiau joms skirtų sanglaudos išlaidų dalis pirmaisiais metais po 
įstojimo buvo nedidelė ir sparčiai padidėjo, kai buvo pradėtos vykdyti programos ir 
procedūros. Absoliučia išraiška sanglaudos išlaidos ES 15 valstybių 2000–2006 m. 
programavimo laikotarpiu siekė 231 mlrd. eurų. Kiek daugiau nei pusė visos šios 
sumos atiteko paramą iš ES biudžeto gaunančioms valstybėms narėms, o likusi 
suma buvo skirta ES 15 valstybių narių, kurių įmokos į biudžetą viršija išmokas. 
2004 m. į ES įstojusioms 10 valstybių narių 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu buvo 
išmokėta 21,3 mlrd. eurų. 

Nors kiekviena sanglaudos išlaidų programa yra sudėtingas šimtus įvairių projektų ir 
priemonių, sugrupuotų į kelias veiksmų programų grupes, apimantis planas, analizės 
tikslais pagal modelius turime juos iš naujo suklasifikuoti į tris pagrindines ekonominių 
investicijų kategorijas: viešoji infrastruktūra; žmogiškieji ištekliai ir parama privačioms 
įmonėms. Pagal 2000–2006 m. programą kiekviena valstybė gavėja kiekvienai ekonominei 
kategorijai vidutiniškai gavo atitinkamai 48,5, 35,9 ir 15,9 procentų visos sumos. 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu sanglaudos biudžetas padidėjo iki 341,1 
mlrd. eurų, iš kurių trys ketvirtadaliai buvo skirti valstybėms narėms gavėjoms 
(šiuo laikotarpiu tarp jų buvo įtraukta ir Bulgarija bei Rumunija). 
 
 
Poveikis paramą gaunančioms valstybėms 

Antruoju analizės etapu, remiantis sanglaudos išlaidų duomenimis, reikia kiekybine išraiška 
įvertinti sanglaudos programų poveikį valstybėms gavėjoms 2000–2006 m. laikotarpiu ir 
nustatyti, kiek didėjo gamybos apimtis (BVP) ir kiek buvo skatinama importo paklausa. Šie 
duomenys reikalingi norint įvertinti vėlesnę papildomą naudą valstybėms donorėms. Savo 
analizėje aiškiai atskiriame su paklausa susijusį sanglaudos išlaidų poveikį 
programos įgyvendinimo laikotarpiu ir ilgalaikį su pasiūla susijusį poveikį, kuris 
tęsiasi ir po to, kai programa baigiama įgyvendinti. Įgyvendinant programas labai 
padidėja gamybos apimtis ir užimtumas, ypač vykdant didelio masto statybos 
projektus, kurie sudaro didelę dalį visų sanglaudos išlaidų daugumoje paramą 
gaunančių valstybių. 

Pagal modelių analizę didelę įtaką programų įgyvendinimo laikotarpiu daro išlaidų Keyneso 
multiplikatoriaus efektas3. Šis su paklausa susijęs poveikis greitai grįžta prie nulio, kai 
programos baigiamos įgyvendinti (t. y. 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu atveju – 
po 2008 m.). Tačiau palaipsniui plečiantis infrastruktūrai, augant žmogiškajam kapitalui ir 
atliekant daugiau mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos, dėl didesnės įvairių sektorių 
gamybos apimties ir didesnio gamybos našumo pradeda ryškėti su pasiūla susijusi nauda. 

                                                 
3  Su paklausa susijęs sanglaudos išlaidų poveikis įgyvendinimo laikotarpiu panašus į nesenas pastangas gaivinti į 

pasaulinį nuosmukį įsitraukusių šalių ekonomiką. Tačiau ES veikloje svarbiausias ilgalaikis, su pasiūla susijęs 
sanglaudos programų poveikis.  
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Ketvirtame skyriuje aptarsime sanglaudos išlaidų poveikį kiekvienai iš keturiolikos valstybių 
gavėjų. Kalbant apie 2 temos klausimą (t. y. kaip vyksta perėjimas nuo paklausos prie 
pasiūlos įvairiose paramą gaunančiose valstybėse), HERMIN simuliacijos parodė, kad 
išliekantis poveikis pasibaigus programos įgyvendinimo laikotarpiui – tai didesnė gamybos ir 
rinkos paslaugų apimtis bei didesnis našumas. Investicijų į infrastruktūrą programas vykdo 
statybų sektorius, bet šio sektoriaus veiklos pagyvėjimas greitai išnyksta po to, kai 
programos baigiamos įgyvendinti. Žemės ūkio ir vyriausybės sektoriai lieka iš esmės 
nepakitę, išskyrus valstybės organizuojamas mokymo programas ir institucijas, susijusias 
su iš ESF finansuojamomis programomis.  

Poveikis visoms valstybėms gavėjoms parodytas 4 skyriaus 7 paveikslėlyje, 
kuriame pateikiama 14 iliustracijų po 4 grafikus kiekvienai šaliai su šia 
informacija: 
 

• EB finansuojamos sanglaudos išlaidos (išreikštos BVP procentinė dalimi) 
 

• sanglaudos išlaidų poveikis BVP (išreikštas kaip procentinis augimas lyginant su 
pradiniu nulinių išlaidų tašku) 

 
• sanglaudos išlaidų poveikis užimtumui (išreikštas kaip procentinis augimas lyginant 

su pradiniu nulinių išlaidų tašku) 
 

• sanglaudos išlaidų poveikis grynajam prekybos balansui (išreikštas kaip BVP 
procentinė dalis lyginant su pradiniu nulinių išlaidų tašku). 

 
Kaip pavyzdį paėmę Estiją 7 paveikslėlio a grafoje matome, kad ES sanglaudos lėšų 
injekcijos į Estijos ekonomiką siekė 0,57 proc. BVP pirmaisiais metais (2004) ir palaipsniui 
išaugo iki 1,11 proc. BVP paskutiniais metais. B grafoje parodytas sanglaudos išlaidų 
poveikis BVP, pagrįstas HERMIN modelio simuliacija. Pirmaisiais metais rezultatas buvo tik 
0,6 proc., t. y. BVP rodiklis buvo pakilęs 0,65 proc. virš pradinio (kai nevykdoma jokio 
politika) taško. Palaipsniui įgyvendinant programą poveikis BVP didėjo ir paskutiniais metais 
(2008) pasiekė net 2,58 procentus. Tuo metu visas finansavimas pagal sanglaudos 
programas turėjo būti nutrauktas (prisiminkime, kad aptariame 2000–2006 programą 
neatsižvelgdami į jokias kitas programas). Baigus finansavimą staiga sustojo BVP lygio 
augimas. Tačiau dėl su paklausa susijusios papildomos naudos, BVP vis dar auga, nors ir 
mažiau. Iki 2015 m., t. y. praėjus septyneriems metams po to, kai baigtas finansavimas 
pagal 2000–2006 m. programą, BVP augimas vis dar bus apie 0,77 proc. didesnis. C 
grafoje nurodytas poveikis bendram užimtumui, kuris yra panašus į poveikį BVP, tik per 
pusę mažesnis. 
 
Geriausiai apibendrinti, kokią įtaką sanglaudos išlaidų programos turės gamybai 
paramą gaunančiose valstybėse, galima naudojant vadinamąjį suminį 
multiplikatorių. Tai galima apskaičiuoti už bet kuriuos metus susumuojant visus 
ankstesnius BVP augimo, kuris buvo susijęs su sanglaudos lėšomis, rodiklius ir 
gautą skaičių padalinti iš bendros sanglaudos išlaidų sumos (išreikštos kaip BVP 
procentinė dalis). Programos įgyvendinimo metais BVP augimas priklauso nuo skiriamų 
sanglaudos lėšų. Tačiau pabaigus vykdyti programą, 2008 m. gruodžio 31 d. vis dar 
pastebima su pasiūla susijusi nauda BVP augimo požiūriu, nors daugiau lėšų ir 
nebeskiriama. 
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1 paveikslėlyje pateikiame apibendrintą visų paramą gaunančių keturiolikos 
valstybių suminių multiplikatorių grafiką 2020 m.4. Pagal kaupiamųjų daugiklių dydį 
šiuos rezultatus galime suskirstyti į tris grupes: 
 
Didelės vertės (daugiau kaip 3,0):IE (4,0), ES (3,3), CZ (3,3) ir MT (3,1), 
 
Vidutinės vertės (nuo 2,5 iki 3,0): SK (2,8), EL (2,8), EE (2,8), PT(2,6), PL (2,5), 
 
Mažos vertės (mažiau kaip 2,5): LT (2,4), HU (2,4), SI (2,2), CY (2,2), LV (1,9). 
 
1 pav.: Valstybių gavėjų suminiai multiplikatoriai: 2020 m. 
(2000–2006 m. sanglaudos išlaidų programa)  
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Remiantis bendromis papildomo poveikio mechanizmų prielaidomis iš to galima 
spręsti, kad kai kuriose paramą gaunančiose valstybėse sanglaudos lėšos 
veiksmingiau panaudojamos gamybos apimčiai didinti, nei kitose. Valstybės, kurių 
kaupiamieji daugikliai didžiausi, yra veiksmingiausios. Kuo mažesnis kaupiamasis 
daugiklis, tuo mažiau sanglaudos lėšų panaudojama gamybos padidėjimui bei jomis ir 
stimuliuojama paklausa įgyvendinimo laikotarpiu, pasibaigiančiu po 2008 m., ir didinama 
importo paklausa. Tačiau iš mūsų analizės galima spręsti, kad visais atvejais 1 proc. 
BVP dydžio lėšų injekcija sanglaudos išlaidų forma ilgainiui duos mažiausiai 2 
proc. BVP dydžio pajamų, daugiausiai dėl gamybai ir produktyvumui teikiamos su 
pasiūla susijusios papildomos naudos. 
 
Paskutinis dalykas, kurį reikia pažymėti kalbant apie sanglaudos išlaidų poveikį, 
yra tai, kad tinkamas lemiamų papildomos naudos parametrų (t. y. su didesniais 
fizinės infrastruktūros, žmogiškojo kapitalo bei mokslinių tyrimų ir taikomosios 
veiklos ištekliais susijęs teigiamas papildomas poveikis) dydis nėra tiksliai 
žinomas. Mūsų pasirinktosios vertės atitinka tarptautinėje literatūroje, kuri retai 
kada būna paremta paramą gaunančiose valstybėse atliktais tyrimais, randamas 
vidutines vertes. Naujose valstybėse narėse tokie tyrimai dar neatlikti. Todėl HERMIN 
modeliai dažnai būna vieni tinkamiausių atlikti kai kurių iš naujųjų valstybių narių išsamią 

                                                 
4  2020 m. yra paskutiniai simuliacijose naudojami metai. Taip galima u˛fiksuoti labai ilgai trunkantį sanglaudos 

lėšų poveikį. 
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struktūrinės politikos analizę ir vidutinio laikotarpio prognozę. Todėl turime pažvelgti į mūsų 
rezultatų jautrumą parametrų dydžių variacijų atžvilgiu. Tokia analizė rodo akivaizdų 
dalyką: būtent, tai, kad kuo didesnė papildoma nauda, tuo didesnis pasiūlos 
poveikis paramą gaunančioms valstybėms. 
 
Kalbant apie 3 temoje iškeltą klausimą (t. y., kaip valstybėse narėse importo 
skatinimas padeda pagyvinti eksportą?), HERMIN modeliais paremtas 
modeliavimas parodė, kad bet visais atvejais įgyvendinus sanglaudos išlaidų 
programas grynasis prekybos balansas pablogėjo. Tačiau pažymėjome, kad to 
nereikėtų interpretuoti kaip sanglaudos lėšomis sukelto vartojimo skatinimo. Praktines 
sanglaudos išlaidų programas sudaro investiciniai projektai, dėl kurių auga gamintojo 
gamybos priemonių (pradinėje stadijoje) ir vartojimo prekių (po to, kai darbuotojai išleidžia 
darbo užmokestį) paklausa. 
 
HERMIN modeliuose įgyvendinimo metu, kai gautos lėšos padeda sumokėti už importą, 
paramą gaunančiose valstybėse pablogėja prekybos balansas, o pasibaigus investicinei 
veiklai išlieka ilgalaikė nauda – daugiau ir geresnių kelių bei našesnė kvalifikuota darbo 
jėga. Programoms pasibaigus paramą gaunančios ekonomikos grynasis prekybos balansas 
vėl tampa teigiamas lyginant su atveju „be paramos“. Svarbu pabrėžti, kad net ir baigus 
įgyvendinti programas daugelio paramą gaunančių valstybių ekonomika dar kurį laiką patirs 
žymų grynojo prekybos balanso deficitą. Tačiau HERMIN modeliavimas rodo, kad dėl 
pagerėjusios gamybos ir rinkos paslaugų pasiūlos gali būti išlaikoma didesnė 
importo iš didesnių, labiau išsivysčiusių valstybių donorių paklausa. Vykstant 
greitai prekybos integracijai Europos bendrojoje rinkoje didelę ateities prekybos 
dalį sudarys gamybos priemonės ir tarpiniai produktai, o ne tik galutinės ar 
vartojimo prekės. 
 
Šiuo metu HERMIN modeliuose šis reiškinys atsiranda išlaikomos padidėjusios 
valstybių donorų eksporto forma dėl didelio paramą gaunančių valstybių ir 
valstybių donorių prekybos intensyvumo. Žinoma, besivystydamos paramą 
gaunančios valstybės taip pat galės veiksmingiau konkuruoti su valstybėmis 
donorėmis. HERMIN modeliai rodo, kad tai taps šiek tiek „teigiamų rezultatų 
partija“, kurioje valstybės donorės ir paramą gaunančios valstybės ir toliau 
laimės. O kai sanglauda, bent jau nacionaliniu lygiu, bus pasiekta, balansas tarp 
donorių ir gavėjų dar labiau išsilygins.  
 
Šį procesą galime pailiustruoti vėl kaip pavyzdį paimdami Estiją. 7 pav. d grafoje matome, 
kad prekybos balansas pablogėjo beveik 0,8 procentiniais punktais (kur prekybos balansas 
išreikštas BVP procentine dalimi). Šis blogėjimas tęsėsi ir didėjo 2007 m. pasiekdamas 1,2 
proc. BVP proc. ir 2008 m. išlikdamas ties aukšta 1 proc. BVP verte. Iš karto po 2000–2006 
m. programos pabaigos 2008 m. sanglaudos lėšų sukeltas prekybos balanso blogėjimas 
išnyksta, o pagerėjęs ekonomikos paklausos potencialas reiškia, kad laikotarpiu po 
programos pabaigos prekybos balansas apie 0,4 BVP proc. šiek tiek pagerėjo. 
 
Poveikis visų 14 paramą gaunančių valstybių grynajam prekybos balansui 
parodytas 4 skyriaus 7 pav. grafikuose. Visais atvejais prekybos balansas pablogėja 
įgyvendinimo etapo metu (2000–2008 m.), kadangi šio etapo metu vyksta faktinis 
investavimas ir kapitalas bei kitos prekės ir paslaugos importuojamos tais atvejais, jei jų 
negalima gauti vietoje. Žinoma, šią padidėjusią paramą gaunančių šalių importo paklausą 
potencialiai gali patenkinti bet kuri pasaulio valstybė, o ne tik padidėjęs eksportas iš 
vienuolikos valstybių donorių. Kiek jos iš tikrųjų patenkinama valstybių donorių eksportu 
apibrėžiama esamu paramą gaunančių valstybių ir valstybių donorių prekybos 
intensyvumu, kuris apibendrinamas 3 skyriuje pateiktame 2 pav. 
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2 pav.: Viso valstybių donorių eksporto procentinė dalis, tenkanti paramą 
gaunančioms valstybėms (2007 m.)  
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Taigi valstybės donorės, kurių prekyba su paramą gaunančiomis valstybėmis yra 
intensyvi (visų pirma Vokietija, Prancūzija ir Italija) greičiausiai turės naudos iš 
padidėjusios paramą gaunančių valstybių importo paklausos. Žinoma, prekyba yra 
dvipusis procesas. Paramą gaunančioms valstybėms pradedant gauti naudos iš pasiūlos 
pagerėjimo, susijusio su sanglaudos lėšomis, jos savo ruožtu gali daugiau eksportuoti į 
valstybes donores. Iš tikrųjų, 3 skyriuje parodėme, kad valstybių donorių eksporto į 
paramą gaunančias valstybes rinkų dalis buvo žymiai didesnė, nei paramą gaunančių 
valstybių eksporto į valstybes donores dalis. Taigi, svarbus yra grynasis poveikis paramą 
gaunančios valstybės ir valstybės donorės prekybai. Mūsų analizė parodė, kad visos paramą 
gaunančios valstybės programos įgyvendinimo metu patyrė prekybos deficitą (lyginant su 
atveju be sanglaudos lėšų) ir tai, kad grynasis prekybos balansas vėl tampa teigiamas (taip 
pat lyginant su atveju be sanglaudos lėšų). 
 
Galime apibendrinti taip: sanglaudos lėšos paramą gaunančiose valstybėse importo 
paklausą skatino daugiausiai 2000–2006 m. programos įgyvendinimo metu. Kai 
lėšos įsisavinamos, paklausa paramą gaunančios valstybės ekonomikoje viršija 
pasiūlą ir tai atrodo, kaip prekybos balanso pablogėjimas. Paklausa linkusi 
reaguoti nedelsiant, o pasiūlos pagerinimo procesams prireikia šiek tiek laiko 
prisitaikyti, kol vyksta ekonomikos restruktūrizacija. Pagrindinis šios 
restruktūrizacijos elementas yra padidėję gamybos ir prekybos paslaugų 
pajėgumai ir didesnis našumas. Apibendrinti dydžiai kiekvienoje paramą 
gaunančioje valstybėje buvo pateikti 7 pav. 
 
Po to, kai 2008 m. pabaigoje sanglaudos parama baigiasi, išnyksta paklausos stimuliavimas 
ir išlieka tik ilgalaikis pasiūlos pagerėjimas. Tai yra papildomos naudos, gaunamos iš 
pagerintų fizinės infrastruktūros, žmoniškųjų išteklių ir mokslinių tyrimų bei taikomosios 
veiklos, kurie buvo finansuojami 2000–2008 m. sanglaudos lėšų srautu, rezultatas. Nors ir 
šis „turtas“ ilgainiui lėtai nuvertėja, jo teikiama papildoma nauda, nors ir gana kukli, yra 
ilgalaikė.  
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Mūsų analizė remiasi 2000–2006 m. programavimo laikotarpio, kuris tęsiasi iki 2008 m. 
pabaigos, poveikiu, taikant taip vadinamą „n+2“ taisyklę. Dabartinis 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpis prasidėjo 2007 m. sausio mėn. ir jis sutapo su mažiausiai 2 
(„n+2“) ankstesniojo programavimo periodo metais. Pagal dabartinę programą sanglaudos 
lėšomis projektai paprastai toliau finansuojami nuo to taško, ties kuriuo baigėsi ankstesnieji 
projektai. Ataskaitos 2 priede pristatome mūsų atliktos dviejų, 2000–2006 ir 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpių, iš esmės nagrinėjamų kaip vienos sanglaudos išlaidų programos, 
besitęsiančios nuo 2000 iki 2005 m., analizės santrauką. Poveikio tendencija labai panaši į 
2000–2006 m. programos poveikį. Tačiau dabartinė programa yra specialiai skirta 
naujosioms valstybėms narėms, kurių prekybos su valstybėmis donorėmis kryptys skiriasi 
nuo senųjų paramą gaunančių valstybių (Graikija, Airija, Portugalija ir Ispanija). 
 
 
Valstybėms donorėms tenkanti papildoma nauda 

 
Kalbant apie 1 temos klausimą „Koks papildomos sanglaudos išlaidų naudos 
poveikis valstybei donorei?“, pabrėžiame, kad geriausiu atveju bet koks poveikis 
bus laikinas. Parodėme, kad esama vidutinio laikotarpio poveikio veiklos lygiui 
paramą gaunančiose valstybėse (t.y., BVP, užimtumui, našumui it t. t.), bet ne 
ilgalaikio poveikio paramą gaunančių valstybių augimo rodikliui. Taigi, dėl bet 
kokios papildomos naudos, atsirandančios paramą gaunančiose valstybėse, taip 
pat atsiras vidutinio laikotarpio, o ne augimo poveikis valstybėms donorėms.  
 
Mūsų HERMIN modeliais pagrįstas modeliavimas rodo, kad sanglaudos programų 
įgyvendinimo metais esama prekybos skatinimo teigiamo papildomo paramą gaunančių 
valstybių poveikio valstybėms donorėms. Tačiau šį teigiamą poveikis gerokai nustelbia 
neigiamas poveikis donorių ekonomikai dėl to, kad didinant mokesčius jos turi finansuoti 
įnašą į biudžetą. Savo modeliuose valstybių donorių įnašą į ES biudžetą finansavome 
padidindami mokesčių dydį. Taip pat galėjome sumažinti valstybės donorės išlaidas tiek, 
kad to užtektų įnašo į biudžetą finansavimui. Neigiamas poveikis valstybės donorės 
ekonomikai abiem atvejais labai panašus. 
 
Visas poveikis valstybėms donorėms pateiktas 5 skyriaus 14 pav., kuriame tiksliai 
matoma, kaip paveikiamas BVP ir užimtumas valstybėse donorėse. Aišku, kad kai 
kurios valstybės donorės gaus daugiau naudos iš netiesioginio papildomo poveikio 
nei kitos. Pavyzdžiui, Prancūzija, Jungtinė Karalystė ir Italija 2000–2006 m. 
sanglaudos programos metu nepatyrė žymaus neigiamo poveikio augimui ar 
užimtumui nei įgyvendinimo laikotarpiu (kai jos turėjo sumokėti grynuosius įnašus į 
biudžetą), nei laikotarpiu po įgyvendinimo (kai darome prielaidą, kad įnašai į biudžetą 
pasibaigia). 
 
Kita vertus, Nyderlandai ir Liuksemburgas patyrė neigiamą poveikį BVP ir 
užimtumui laikotarpiu nuo 2000 iki 2008 m., kai jie turėjo sumokėti grynuosius 
įnašus į ES biudžetą. Tai įvyko dėl įnašo į biudžetą dydžio, šių dviejų šalių 
ekonomikos ir prekybos su pagrindinėmis paramą gaunančiomis Rytų ir Pietų 
Europos valstybėmis krypties kombinacijos. Bet net ir Nyderlandų atveju, 
kuriuose neigiamas poveikis BVP buvo didžiausias, BVP sumažėjo daugiausiai tik 
apie 0,8 procentinio punkto dalimi. Poveikis kitoms valstybėms yra tarp ribinių 
Prancūzijos ir Nyderlandų verčių. 
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Kalbant apie 5 temoje iškeltą klausimą „Kiek valstybėse donorėse darbo vietų 
priklauso nuo sanglaudos programų?“, 5 skyriuje pabrėžiame, kad darbo vietų 
valstybėse narėse priklausomybė nuo sanglaudos programų turėtų būti vertinama 
atsargiai. Turi būti atskiriamas visas valstybės narės ekonomikos ar kai kurių 
ekonomikos sektorių užimtumo lygis ir specifinis užimtumas darbo vietose, kurios 
yra susijusios su sektoriais, įtrauktais į prekybą su paramą gaunančiomis 
valstybėmis. Todėl net ir Nyderlandų atveju, kur užfiksuotas neigiamas poveikis 
visam užimtumui (žr. 14 pav. d grafą), vis tik gali būti specifinių darbo vietų 
priklausančių nuo papildomos sanglaudos išlaidų naudos, kurią gauna 
Nyderlandai. Nepaisant to, bendras poveikis yra neigiamas. Net ir Prancūzijos 
atveju, kurioje bendras papildomos sanglaudos išlaidų naudos ir biudžeto 
finansavimo reikalavimo poveikis visam įdarbintųjų skaičiui buvo teigiamas, gali 
būti kai kurių darbo vietų, kurioms kyla pavojus dėl prekybos su paramą 
gaunančioms valstybėmis, bei kai kurių darbo vietų, kurioms atsirado neigiamas 
poveikis dėl būtinybės pakelti asmens pajamų mokestį siekiant finansuoti įnašą į 
ES biudžetą. 
 
Rezultatai, tenkantys 6 temoje iškeltam galutiniam plačiam klausimui „Kokią įtaką 
sanglaudos lėšų pervedimai turi grynųjų pinigų srautams?“ interpretuojami 
atsižvelgiant į tris priemones: grynąjį prekybos balansą, valstybinio sektoriaus 
finansų balansą ir įmonių sektoriaus pajamas. Poveikio visoms šioms trims 
priemonėms rezultatai pateikiami 5 skyriaus 20 pav. Kaip būdingą pavyzdį 
pasitelkiant Vokietiją, sanglaudos išlaidų poveikis (t. y. grynasis įnašo į biudžetą 
finansavimo poveikis ir papildomos naudos iš paramą gaunančių valstybių poveikis) 
Vokietijos grynajam prekybos balansui vienodai teigiamas, bet jis paaugo tik daugiausiai 
0,2 proc. BVP (2004 m.). Poveikis valstybės finansams taip pat mažas ir rodo, kad 
procentine BVP dalimi išreikštas valstybinio sektoriaus skolinimasis šiek tiek didėjo nuo 
2000 iki 2008 m., o vėliau šiek tiek sumažėjo (abi vertės lyginamos su pradiniu tašku, kai 
nevykdoma jokia politika). Didžiausias augimas užregistruotas 2003 m., bet tik 0,1 
procentinio punkto dydžio. Galiausiai įmonių pelnas 2000–2008 m. laikotarpiu šiek tiek 
sumažėjo, o vėliau išaugo. Atsižvelgiant į mažą šio poveikio dydį, sunku prieiti bet kokią 
griežtą ir aiškią išvadą dėl 6 temos, nebent tik teigti, kad poveikis grynųjų pinigų 
srautams labai mažas ir ko gero patenka į HERMIN modelių struktūros ir veikimo 
paklaidos sritį. Panašios išvados tinka visoms likusioms dešimčiai valstybių donorių. 
 
Darome išvadą, kad devynių valstybių donorių atvejais (t. y. išskyrus Prancūziją ir 
Jungtinę Karalystę) sanglaudos programų paramą gaunančiose šalyse rėmimo 
išlaidos yra maža našta BVP ir užimtumo atžvilgiu, dėl jų šiek tiek padidėja 
valstybinio sektoriaus skolinimasis ir 2000–2008 m. įgyvendinimo laikotarpiu 
sumažėja įmonių pelnas, bet šiek tiek pagerinamas prekybos balansas. Išskirtiniais 
Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės atvejais šis poveikis daugiausiai teigiamas, net ir 
įgyvendinimo laikotarpiu. Laikotarpiu po įgyvendinimo (2008 m ir vėliau) šis poveikis visose 
srityse tampa teigiamas, bet mažo dydžio. Taigi esama su sanglaudos programų parama 
susijusio perskirstymo poveikio. Dėl šio proceso ištekliai kukliai perkeliami iš valstybių 
donorių į paramą gaunančias valstybes. 
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Mažo poveikio klausimas 

4 temoje užduodamas šis klausimas: Kokią pagrindinių viešojo pirkimo sutarčių dalį 
laimėjo įmonės iš valstybių donorių? Siekiant atsakyti į šį klausima reikia prieigos 
prie duomenų apie atskirus rangovus ir jų kilmės šalį. Atlikus išsamius tyrimus 
Komisijos, nacionaliniu ir net regionų lygiu valstybėse donorėse ir paramą 
gaunančiose valstybėse galų gale teko padaryti išvadą, kad duomenys apie 
atskirus rangovus neregistruojami arba neskelbiami. Viena iš duomenų trūkumo 
priežasčių yra tai, kad atskiri rangovai nelaikomi ES sanglaudos lėšų gavėjais ir kad visas 
sutartis sudaro įvairaus lygio nacionalinės ir vietos administracijos. Šio, 2007–2013 m 
programavimo laikotarpio duomenų rinkimo pagerinimai tik dalinai išsprendė šį duomenų 
trūkumo klausimą. Atsižvelgiant į sutartyje nustatytų laiko ir biudžeto suvaržymus, 
pasirodė neįmanoma atlikti atskiro tyrimo surinkti šiuos duomenis. 

Bet netgi žinant pagrindinių rangovų kilmės šalį būtų gaunama labai mažai 
informacijos apie galimą finansinę naudą, kurią gauna rangovas ar kilmės šalis. 
Turėtų būti atsižvelgiama į visos subrangovų veiklos analizę ir daugelis jų gali 
būti iš tos pačios paramą gaunančios valstybės, kurioje projektas įgyvendinamas. 
Ši nepatenkinama padėtis turi būti taisoma sistemingiau projekto lygiu renkant 
duomenis, kurie būtų naudojami ekonominės naudos analizei ir įmonėms, kurios 
galiausiai gauna naudos iš projektų, finansuojamų sanglaudos išlaidomis, 
nustatyti. 

 
Rekomendacijos 

Mūsų rekomendacijos susijusios su įvairiais analizės etapais, pradedant bendru 
sanglaudos išlaidų poveikio vertinimo projekto ar mikroekonominiu lygmenimis 
trūkumu. Makroekonominio lygio vertinimai labai priklauso nuo informacijos apie tai, kaip 
planuojamos ir įgyvendinamos sanglaudos politikos programos, ir nuo žinių apie daugelio 
tipiškų visų trijų ekonominių investicinių kategorijų projektų kokybę. Esama pavojaus, kad 
prastai sukurtos programos ir netinkami projektų atrinkimo kriterijai programoje sukels 
makroekonominį poveikį, kuris bus daugiausiai jaučiamas įgyvendinimo laikotarpiu ir teiks 
mažai (arba neteiks) ilgalaikės su pasiūla susijusios naudos. Labai rekomenduojame, kad 
tokia analizė taptų oficialia būsimųjų programų taikymo ir įgyvendinimo dalimi ir būtų 
atliekama pagal oficialias Komisijos nustatytas gaires. 
 
Su anksčiau pateikta rekomendacija glaudžiai susijusi rekomendacija dėl 
reikalavimo, kad būtų galima nustatyti atskirus rangovus, atrinktus atlikti didelės 
vertės viešojo pirkimo projektus, daugiausiai fizinės infrastruktūros ir svarbiausių 
mokymo programų srityse. Priežastis, dėl kurios nesugebėjome atsakyti į 4 temoje 
pateiktą klausimą, buvo tai, kad šie duomenys viešai nebuvo skelbiami. Rekomenduojame, 
kad iš visų paramą gaunančių valstybių valdymo institucijų būtų reikalaujama registruoti 
pagrindinius rangovus, atrinktus vykdyti visus didelės svarbos viešojo pirkimo projektus, ir 
jų kilmės šalį bei reikalauti, kad šie pagrindiniai rangovai nurodytų subrangovus ir 
deklaruotų projekto biudžeto dalį, skiriamą subrangovams, kurių kilmės šalis taip pat turėtų 
būti registruojama. Tik tokiu būdu sugebėsime pradėti vertinti tai, kaip su pagrindiniais 
viešojo pirkimo projektais susijusių sanglaudos išlaidų teikiama nauda buvo iš tikrųjų 
paskirstyta tarp valstybių donorių ir paramą gaunančių valstybių. Kartu sudėtos anksčiau 
minėtos dvi rekomendacijos labai išplėstų žinių bazę, prieinamą sanglaudos programų 
priežiūrą vykdančiam Komitetui. 
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Kita mūsų rekomendacija susijusi su tuo, kaip anksčiau buvo analizuojamos 
skirtingos sanglaudos programos atskiriant jas vieną nuo kitos. Savo ataskaitoje 
buvome paprašyti iš esmės atlikti 2000–2006 m. programos, kuri buvo įgyvendinama 
2000–2008 m. laikotarpiu, ex-post poveikio analizę. Tai labai nepatenkinamas ir 
nemokslinis požiūris, paskatintas administracinių reikalavimų oficialiai atsiskaityti už 
kiekvienu atskiru programavimo laikotarpiu skirtą biudžetą. Iš tikrųjų praktiškai įvairūs 
sanglaudos išlaidų etapai vieni nuo kitų nėra atskirti, bet sudaro besivystančią 
susijusių investicinių projektų, kurių daugelis tęsiasi keleto programavimo 
periodų laikotarpiu, seką. Rekomenduojame, kad visuose būsimuose poveikio 
tyrimuose būtų įdėmiai atsižvelgiama į buvusių ir esamų sanglaudos programų 
tęstinumą. Atvejis, kai išnagrinėjome 2000–2006 m. ir 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpių kartu sudėtas bendras pasekmes, susijusias su papildoma nauda, kurią gauna 
Vokietija, parodo, kad tai yra svarbu. Analizuojant atskirai, gauti rezultatai rodo neigiamą 
2000–2006 m. programos poveikį Vokietijai 2000–2008 m. įgyvendinimo laikotarpio metu, 
o poveikis tapo teigiamas tik pasibaigus įgyvendinimo laikotarpiui. Jei atskirai būtume ištyrę 
2007–2013 m. programavimo periodo poveikį, būtų gauti panašūs rezultatai. Tačiau kai 
ištyrėme kartu sudėtas abi programas, jų poveikis Vokietijai išliko teigiamas net ir 2007–
2013 m. programos įgyvendinimo stadijoje (t. y. 2009–2015 m.), kai buvo mokami įnašai į 
biudžetą. 
 
Galiausiai, pateikiame rekomendaciją, pagrįsta tuo, kad papildomos sanglaudos 
išlaidų naudos poveikio valstybėms donorėms esama tokio mažo, kad kyla 
pavojus, jog tokios programos gali būti laikomos nesvarbiomis valstybėms 
donorėms. Logiškiau būtų sanglaudos išlaidų poveikį analizuoti platesniame 
Europos bendrosios rinkos palaipsnio stiprinimo ir perspektyvos, kad naujosios 
valstybės narės galbūt galės įsivesti eurą dabartinio programavimo periodo metu, 
kontekste. Jei užduodamas šis klausimas: „Koks sanglaudos išlaidų poveikis nekreipiant 
dėmesio į bet kokius kitus pasikeitimus?“, šis poveikis yra palyginti mažas. Tačiau atliekant 
atskirą sanglaudos išlaidų programų tyrimą esama pavojaus, kad platesnio masto nauda, 
kylanti dėl paramą gaunančių valstybių konkurencingumo didinimo, liks nepastebėta. Visų 
pirma, be akivaizdesnio padidėjusios importo paklausos poveikio, kurį ištyrėme šioje 
ataskaitoje, gali būti nepastebėtos galimybės, atsiveriančios plėtoti artimesnius, abipusiai 
naudingus paramą gaunančių valstybių ir valstybių donorių ryšius tarptautiniu mastu judrių 
investicijų, specialistų subrangos, specialių įgūdžių ir patirties turinčių darbuotojų 
migracijos pavidalu. 


