
Lietuva
2004 m. Metinis vidurkis 2000�2003 m.

Gyventojų skaičius: 3,4 mln. Visa valstybės pagalba, i�skyrus �emės ūkio,
�uvininkystės ir transporto sritis (nacionaline valiuta):
121 mln. LTL

BVP:17,5 mlrd. EUR Visa valstybės pagalba (EUR): 34 mln. EUR
BVP vienam gyventojui: 5 079 EUR
arba 10 653 PGP

Valstybės pagalba, i�reik�ta BVP procentais: 0,24 %

Keitimo kursas: 1 EUR = 3,4518 LTL Valstybės pagalba vienam gyventojui: 10 EUR arba 22
PGP

Valstybės pagalbos
įstatyminės,
administracinės ir
vykdymo
u�tikrinimo
priemonės

Iki stojimo į ES valstybės pagalbą Lietuvoje kontroliavo Konkurencijos
taryba, įkurta 1999 m. kovo mėn. Konkurencijos taryba nepavaldi jokiai
ministerijai, todėl jos veikla nepriklausė nuo jokių valstybės pagalbą
teikiančių institucijų. 2000 m. gegu�ės 18 d. buvo priimtas Valstybės
pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymas. Vadovaujantis �iuo įstatymu,
Konkurencijos taryba vykdė funkcijas, kurios dabar tenka Europos Komisijai.
2004 m. baland�io 15 d. pirmiau paminėtas įstatymas buvo pripa�intas
netekusiu galios.: Konkurencijos tarybos vaidmuo pakeistas
(www.konkuren.lt/english/index.htm) į valstybės pagalbos reikalų
koordinavimą. Vyriausybės patvirtinta tvarka Konkurencijos taryba teikia
valstybės pagalbos teikėjams i�vadas ir rekomendacijas, kaupia informaciją
apie suteiktą valstybės pagalbą Lietuvos ūkio subjektams ir teikia ją
Komisijai.

Valstybės pagalba
2000�2003 m.

2000�2003 m. laikotarpiu kiekvienais metais Lietuva suteikė 34 mln. EUR
pagalbos. Tai sudaro 0,24 % BVP arba atitinkamai 10 EUR vienam
gyventojui.

Pagalba
horizontaliesiems
tikslams

2000�2003 m. laikotarpiu horizontaliesiems tikslams skiriama pagalba
kiekvienais metais siekė 1,4 mln. EUR � tai sudarė 4 % visos pagalbos.
Did�iausia suma (0,7 mln. EUR) buvo skirta prekybos ir internacionalizacijos
tikslams (2 % visos pagalbos) pagal schemą �Dalinis draudimo įmokų
mokėjimas eksporto kredito srityje�. Schemos tikslas � teikti subsidijas ūkio
subjektų draudimo įmokoms kompensuoti apdraud�iant eksporto kreditą tik
nuo nekomercinės (ne rinkos) rizikos. Papildomai 0,4 mln. EUR buvo skirta
moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai.

Regioninė pagalba
Lietuvoje

2000�2003 m. laikotarpiu regioninės pagalbos metinis vidurkis siekė 0,3 mln.
EUR. Tai sudarė apytiksliai 1 % visos valstybės pagalbos, kuri daugiausiai
buvo skirta ad hoc pagrindu. Regioninė pagalba buvo skiriama tik pagal
vieną schemą, pagal kurią teikiamos mokesčių lengvatos investicijoms
Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje.

Lietuvos BVP, tenkantis vienam gyventojui, nevir�ija 60 % Bendrijos
vidurkio, todėl laikoma, kad �is regionas atitinka Sutarties 87 straipsnio
3 dalies a punkte apibūdintus Bendrijos regionus. I� viso yra 10 NUTS III
lygio regionų, kuriuose did�iausias pagalbos intensyvumas skiriant regioninę
pagalbą yra 50 % grynosios subsidijos ekvivalento (GSE). �ią ribą galima
padidinti 15 procentinių punktų, jei pagalba skiriama ma�oms ir vidutinio
dyd�io įmonėms.

Sektorinė pagalba,
pagalba įmonėms
sanuoti ir

Daugiausia konkretiems ekonomikos sektoriams skirtos pagalbos, kuri 2000�
2003 m. laikotarpiu kiekvienais metais siekė 33 mln. EUR, teko gamybos
sektoriui. Tai sudaro 96 % visos pagalbos. Did�ioji �ios pagalbos dalis buvo
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restruktūrizuoti skirta ekonominius sunkumus patiriančioms  įmonėms sanuoti ir
restruktūrizuoti.

Pagalbos priemonės Subsidijos buvo da�niausiai naudojama pagalbos priemonė, kuri 2000�
2003 m. laikotarpiu sudarė 41 % visos pagalbos. Garantijos sudarė 28 %
visos pagalbos, mokesčių lengvatos � 17 % ir dalyvavimas kapitale � 10 %.

Esama pagalba
Lietuvoje

Dabar Lietuvoje yra 16 valstybės pagalbos priemonių, pagal kurias ateityje
pagalbą bus galima skirti i� anksto neprane�us Komisijai. 3 i� �ių priemonių
buvo nustatytos Stojimo sutarties prieduose, o kitas 13 priemonių Komisija
patvirtino kaip esamą pagalbą pagal laikinąjį mechanizmą. �ios pagalbos
priemonės did�iąja dalimi numatytos skirti horizontaliesiems tikslams.

Valstybės pagalba, skirta horizontaliesiems tikslams ir konkretiems ekonomikos sektoriams
Lietuvoje 2000�2003 m. laikotarpiu

 
Vidurkis 2000�

2003 2000 2001 2002
2003(3

)

 
mln.
EUR

% visos
pagalbos

mln.
EUR

mln.
EUR

mln.
EUR

mln.
EUR

Horizontalieji tikslai 1,4 4% 1,2 1,5 1,3 1,5
     Moksliniai tyrimai ir
     technologijų plėtra 0,4 1 % 0,2 0,6 0,4 0,3
     Prekyba 0,7 2 % 1,0 0,8 0,5 0,3
     Regioninė pagalba (1) 0,3 1 % - - 0,5 0,9
       
Sektorinė pagalba (2) 32,6 96 % 40,0 13,0 57,4 20,2
     Gamyba 32,1 94 % 40,0 13,0 57,4 18,2
     Kiti ekonomikos sektoriai 0,5 2 % - - - 2
Visa pagalba, i�skyrus �emės ūkio,
�uvininkystės ir transporto sritis 34,0 100 % 41,2 14,5 58,7 21,8

Pastaba: visi skaičiai pateikti EUR 2000 m. palyginamosiomis kainomis, siekiant panaikinti infliacijos
poveikį. 1) Kitur nenurodyta pagalba, skirta bendrajai regioninei plėtrai. 2) Pagalba, skiriama konkretiems
ekonomikos sektoriams pagal priemones, kurioms nebuvo numatytas horizontalusis tikslas, taip pat
pagalba įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti. 3) Pateikiami preliminarūs 2003 m. duomenys.


