
15 metų narystės ES: 
kaip išgyventi paauglystę, 

pasiekti brandą 
ir neužstrigti 

vidurio amžiaus krizėje?

Marius Vaščega
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo 
pavaduotojas



Dalyvavo 63.37%
Už 91,07 %
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Lietuvos BVP asmeniui nuo ES vidurkio 
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Valstybės ekonominė padėtis nuosekliai gerėja, 
tačiau išlieka didelė viešųjų investicijų priklausomybė nuo ES fondų...

7

Europos struktūrinių ir investicijų fondų dalis viešose 
investicijose 2015-2017 m.:



... o gerovė pasiskirsto labai netolygiai
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Skurdo ir socialinės atskirties rizika, 
visuomenės dalis procentais

20% daugiausiai ir mažiausiai 
uždirbančiųjų pajamų santykis



Švietimui skiriama BVP dalis 
didesnė nei ES vidurkis…

…tačiau mokymosi 
rezultatai prastesni nei ES 

vidurkis, o daugiausiai lėšų  
išleidžiama administracijai 

ir pastatų išlaikymui

Puikios kompetencijos gydytojai 
bei inovatyvūs gydymo metodai...

…tačiau mirčių, kurių buvo galima išvengti, skaičius
daugiau nei dvigubai viršija ES vidurkį



Mažėja gyventojų skaičius ir atsiranda įtampa darbo rinkoje...
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...tačiau nepakankamai stengiamasi
į darbo rinką įtraukti joje nesančių
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Suaugusiųjų dalyvavimas 
mokymosi programose 

dvigubai mažesnis už ES 
vidurkį 

Žemos kvalifikacijos 
darbuotojai galimybių 

įsidarbinti turi mažiau nei 
kitose ES valstybėse narėse

Bedarbių, kuriems taikomos aktyvios 
darbo rinkos politikos priemonės, 

dalis Lietuvoje yra santykinai nedidelė 
(maždaug 20 %).



Atlyginimų augimas didina įmonių sąnaudas
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...tačiau investicijos į inovacijas vis dar nedidelės 
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Mokslinių tyrimų rezultatų ir verslo investicijų į 
MTEP ryšys su valstybės skiriamu finansavimu
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Viešosios išlaidos moksliniams tyrimams ir plėtrai, % nuo BVP



Ką daryti?

▣ Tęsti integracijos 
procesus

▣ Auginti biudžeto 
savarankiškumą

▣ Daryti ekonomikos 
namų darbus
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Ko nedaryti?

▣ Netikėti netikrais 
pranašais

▣ Negalvoti, kad 
sunkiausias problemas 
išspręs kiti

▣ Nemesti kelio dėl takelio
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Rekomendacija Pažangos vertinimas

1 Mokestinių prievolių vykdymas Tam tikra

Plėsti mokesčių bazę Pažangos nepadaryta

Pensijų tvarumas/adekvatumas Tam tikra

2 Švietimas ir mokymas Nedidelė pažanga

Sveikatos priežiūra Nedidelė pažanga

Socialinė apsauga Nedidelė pažanga

3 Viešųjų investicijų veiksmingumas Nedidelė pažanga

Mokslinių tyrimų ir inovacijų politika Nedidelė pažanga



▣ Funny map
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BULGARIJA



KURI ŠALIS LABIAUSIAI PASITIKI ES?





Ačiū!

Marius Vaščega
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Marius.VASCEGA@ec.europa.eu
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