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Reziumė 
Disertacijoje nagrinėjama tiesioginių užsienio investicijų reikšmė ir jų 

didinimo poreikis investicijas priimančiai valstybei, analizuojamos problemos, 
su kuriomis susiduriama pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas (toliau – 
TUI), pateikiami problemų sprendimo būdai bei sprendimų taikymo galimybės. 
Disertacinio darbo problema ir aktualumas grindžiamas šalių poreikių pritraukti 
tikslines TUI analize, tiriamos pasekmės, susijusios su šių investicijų poveikio 
tinkamu neįvertinimu bei beatodairišku siekiu pritraukti užsienio kapitalą, 
neatsižvelgiant į konkretų poveikį ekonomikos dinamikai. Disertacijos tyrimo 
objektas – tiesioginių užsienio investicijų politika Baltijos šalyse. Pagrindinis 
disertacijos tikslas – sukurti tiesioginių užsienio investicijų politikos formavimo 
modelį, suteikiantį galimybę suformuoti tikslinę kompleksinę tiesioginių 
užsienio investicijų politiką ir pagrįsti investicijų skatinimo priemones, kurias 
įgyvendinus įplaukiančios tiesioginės užsienio investicijos duotų ilgalaikę naudą  
šalies ekonomikos plėtrai.  

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, naudotos literatūros ir 
autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai, 21 priedas.  

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, 
aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, 
aprašoma tyrimų metodika, pateikiamas mokslinis darbo naujumas, nurodoma 
darbo rezultatų praktinė reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje 
pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai 
konferencijose bei disertacijos struktūra. 

Pirmame skyriuje nagrinėjama tikslinių TUI pritraukimo svarba, 
analizuojamas jų poveikis šalies ekonomikai bei sąsajos su pasauline krize, 
gilinamasi į taikomų TUI politikų pobūdį, jų privalumus, trūkumus, 
analizuojami priemonių, skirtų pritraukti TUI, adaptavimo aspektai, jų vaidmuo 
TUI politikoje. 

Antrame skyriuje nagrinėjami TUI politikos formavimo ir vertinimo 
metodai, gvildenama tinkamo metodo TUI politikai suformuoti parinkimo 
problema, pasiūlomas TUI politikos formavimo modelis. 

Trečiame skyriuje atliekami empiriniai tyrimai, pasiūlytas TUI politikos 
formavimo modelis, pritaikytas Baltijos šalims, pateikiamos rekomendacijos 
TUI politikai formuoti. 

Disertacijos tema paskelbta 12 mokslinių straipsnių. Vienas straipsnis – 
mokslo žurnale, įtrauktame į ISI Web of Science, 9 – straipsniai EBSCO 
Business Source Complete duomenų bazėje referuojamuose žurnaluose, trys iš 
jų – užsienyje leidžiamuose moksliniuose žurnaluose, du – tarptautinių 
konferencijų medžiagose, skaityti 5 pranešimai mokslinėse konferencijose.  
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Abstract 
The dissertation investigates the importance of foreign direct investment 

(further FDI) in the country, its role in economic development, and promotion 
peculiarities. The author examines the problems, which exist in attracting FDI, 
suggests the methods for their solving, and discusses their application 
possibilities. The object of research is the FDI policy in the Baltic States. The 
aim of research is to design the model for forming FDI policy, which would 
enable to form a complex FDI policy and to identify incentives the 
implementation of which towards FDI would bring the greatest benefit to the 
host economy.  

The dissertation consists of introduction, 3 chapters, conclusions, references 
and 21 annexes.  

The introduction reveals the problem under investigation, the importance of 
the dissertation and the object of research and describes the purpose and tasks of 
the paper, research methodology, scientific novelty, practical significance of the 
results examined in the paper and defended statements. The introduction ends 
with the presentation of the author’s publications on the subject offering the 
material of presentations delivered in conferences and the definition of the 
structure of the dissertation.  

Chapter 1 explores the significance of attraction of targeted FDI, analyses 
the influence of FDI on the host economy, its links with the global financial 
crisis. The nature and variety of FDI policies, their application advantages and 
disadvantages, the aspects of employing FDI incentives are analysed as well. 

Chapter 2 addresses the methods for FDI policy-making and its evaluation, 
deals with the problem of selecting a proper method for forming FDI policy, 
proposes the model for forming FDI policy, and suggests its implementation 
methodology.  

In Chapter 3 empirical research is carried out, a theoretical model for 
forming FDI policy is adopted to frame FDI policy in the Baltic States, the 
model is applied to each state individually, and finally the guidelines are 
provided.  

Twelve articles focusing on the subject of the dissertation have been 
published: one article – in the journal quoted by ISI Web of Science, nine 
articles – in the journal of EBSCO Business Source Complete, three of them in 
foreign scientific journals, two articles – in other peer reviewed editions. Five 
presentations on the topic of the dissertation were given in the conferences.  
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Žymėjimai 

Simboliai 
A  – porinio palyginimo matrica; 
aij  – komponento i (eilutėje) svarba, palyginti su komponentu j (stulpelyje); 

bij  – dalinis i-osios TUI varomosios jėgos ir j-osios TUI varomosios jėgos koreliacijos 
koeficientas; 
ci  – i-ojo rodiklio rangų suma; 
c  – nuokrypis nuo bendro vidurkio;  
cij  – i-ajam rodikliui j-ojo eksperto suteiktas rangas; 

CI  – suderinamumo indeksas; 
CR  – suderinamumo koeficientas; 
Cn  – klasteris supermatricoje;  
D  – dispersijos reikšmė; 
ei  – specifinis latentinis faktorius; 
eNn  – n-tasis elementas N-tajame klasteryje;  
F  – Fišerio koeficientas; 
Fm  – bendrasis latentinis faktorius; 

H j  – lygių rangų j-ojo ekspertų skaičius;  
I  – tapatumo matrica; 
Ii  – agreguota i-osios TUI varomųjų jėgų grupės reikšmė; 
y  – tiesioginių užsienio investicijų įplaukos; 
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Y  – tiesioginių užsienio investicijų įplaukos, orientuotos į mokslinius tyrimus ir 
eksperimentinę plėtrą; 
m  – rodiklių skaičius; 
n  – TUI varomųjų jėgų skaičius; 
p  – ekspertų skaičius; 

Pi  – i-sios dalinės TUI politikos prioritetiškumas; 

r  – koreliacijos koeficientas;  
r  – koreliacijos koeficiento vidurkis; 
rij  – i-sios TUI varomosios jėgos ir j-osios TUI varomosios jėgos koreliacijos 

koeficientas; 
R2  – determinacijos koeficientas; 
Radj2  – pataisytas determinacijos koeficientas; 

RI  – atsitiktinio dydžio indeksas;  
S  – dispersijos analogas; 
Si  – i-osios dalinės TUI politikos prioritetiškumas stiprybių kriterijų grupės atžvilgiu; 
Oi  – i-osios dalinės TUI politikos prioritetiškumas galimybių kriterijų grupės atžvilgiu; 
Wi  – i-osios dalinės TUI politikos prioritetiškumas silpnybių kriterijų grupės atžvilgiu; 
Ti  – i-osios dalinės TUI politikos prioritetiškumas grėsmių kriterijų grupės atžvilgiu; 
s  – normalizuota stiprybių kriterijaus reikšmė; 
o  – normalizuota galimybių kriterijaus reikšmė;  
w  – normalizuota silpnybių kriterijaus svorio reikšmė; 
t  – normalizuota grėsmių kriterijaus svorio reikšmė; 

Tj  – j-ojo eksperto susietų rangų rodiklis;  

tk  – lygių susietų rangų k-tasis grupės skaičius; 
v  – pradinė vertė; 
zi  – normalizuota i-osios TUI varomosios jėgos reikšmė; 
W  – konkordancijos koeficientas; 
w  – vektorius, nurodantis tikslo poveikį;  
W2  – matrica, parodanti vidinę priklausomybę tarp kriterijų grupių; 
W3  – matrica, parodanti kriterijaus grupės poveikį kiekvienam kriterijui; 
W4  – matrica, parodanti SSGG kriterijaus poveikį kiekvienai alternatyvai;  
w  – tikrinis vektorius;  
wkv  – apibendrinto kriterijaus reikšmingumas;  
Wkvt  – vietinio kriterijaus matrica; 
wa  – alternatyvios a-osios strategijos prioritetiškumas; 
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Xk – k-tosios TUI varomosios jėgos reikšmė; 
xk  – nepriklausomo ūkio augimą charakterizuojančio veiksnio reikšmė; 

xn – ūkio augimą charakterizuojančio makroekonominio veiksnio reikšmė; 

xi  –	   nepriklausomo mokslinį-technologinį potencialą charakterizuojančio veiksnio 
reikšmė; 
xm  – mokslinį-technologinį potencialą charakterizuojančio veiksnio reikšmė; 
α  – Kronbacho alfos koeficientas;  
ε  – atsitiktinė paklaida; 
γij  – faktoriaus svoris; 

λmax – didžiausias  matricos vektorius; 
µ 	  –	  vidutinė vertė; 
ϕi  – normalizuotas i-osios dalinės TUI politikos reikšmingumas; 
Πi  – i-osios dalinės TUI politikos dedamoji dalis visoje politikoje; 
σ 	  	  – standartinis nuokrypis; 
σ̂2 	  – vidutinė kvadratinė paklaida; 
ωi  – i-ojo veiksnio svoris; 

ωa – a-osios skatinimo priemonės svoris; 
χ2  – Chi kriterijus. 

Santrumpos 
ACUTA – (angl. Analytic Center Utilities Additives) analitinių pjūvių naudingumų 
sudėjimo metodas; 
AFII – (pranc. l'Agence Française pour les investissements internationaux) Prancūzijos 
investicijų skatinimo agentūra; 
AHP – (angl. Analytical Hierarchy Process) analitinio hierarchinio proceso metodas; 
AICEP – (port. Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) 
Portugalijos investicijų ir tarptautinės prekybos agentūra; 
AKK – (angl. Environmental Kuznets Curve) aplinkosauginė Kuznetso kreivė; 
ANP – (angl. Analytical Network Process) analitinio tinklinio proceso metodas, 
ARAS – (angl. Additive Ratio Assessment) sudėtinio kriterijaus vertinimo metodas; 
AVT – aukštosios ir vidutiniškai aukštos technologijos; 
BNP – bendrasis nacionalinis produktas; 
BOCR – (angl. Benefits, Opportunities, Costs, Risks) nauda, galimybės, išlaidos, 
rizikos; 
BVP – bendrasis vidaus produktas; 
CIPA – (angl. Cyprus Investment Promotion Agency) Kipro investicijų rėmimo 
agentūra; 
COPRAS – (angl. Complex Proportional Assessment) kompleksinio proporcingumo 
įvertinimo metodas; 

A
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COPRAS-G – (angl. Complex Proportional Assessment Method with Grey Interval 
Numbers) kompleksinio proporcingumo įvertinimo metodas su pilkųjų skaičių 
intervalais; 
CRE – Centrinė ir Rytų Europa; 
DIS – (angl. Multilateral Agreement on Investment) daugiašaliai investicijų susitarimai; 
DPS – (angl. Multilateral Agreement on Trade) daugiašaliai prekybos susitarimai; 
DSPM – (angl. Multicriterion Decision Making Method) daugiakriteris sprendimų 
priėmimo metodas; 
DVS – (angl. Bilateral Invesment Treatments) dvišaliai investicijų susitarimai; 
EAS – (angl. Estonian Investment and Trade Agency) Estijos investicijų ir prekybos 
agentūra; 
ELECTRE – (angl. Elimination and Choice Expressing Reality) eliminacijos ir 
pasirinkimo išreikštos realybės metodas; 
EBPO (angl. OECD) – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija;  
ES – Europos Sąjunga; 
EUROSTAT – (angl. Bureau of European Statistics) Europos statistikos biuras; 
FTA – (angl. Free Trade Agreement) laisvosios prekybos susitarimas; 
G – 20 – (angl. The Group of Twenty) didysis dvidešimtukas; 
HITA – (angl. Hungarian Investment and Trade Agency) Vengrijos investicijų ir 
prekybos agentūra; 
IAM – (angl. Measure of Sampling Adequacy) imties adekvatumo matas; 
ICAS – (angl. Investment Climate Advisory Services) Investicinio klimato pasirinkimo 
konsultavimo tarnyba; 
IDA – (angl. Irish Development Agency) Airijos plėtros agentūra; 
IDP – (angl. Investment Development Path) investicijų plėtros kryptis; 
IPA – investicijų plėtros agentūra; 
IRT – informacinės ir ryšių technologijas; 
IT – informacinės technologijos; 
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos; 
JK – Jungtinė Karalystė; 
KMO – Kaizerio-Meurerio-Olkino kriterijus; 
KredEx – (angl. Estonia Kredit and Export Guarantee Fund) Estijos kredito ir eksporto 
garantinis fondas; 
LEPA – Lietuvos ekonominės plėtros agentūra; 
LEZ – laisvoji ekonominė zona; 
LfB – (angl. Luxembourg for business) Liuksemburgas verslui; 
LIAA – (lat. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra) Latvijos investicijų ir plėtros 
agentūra; 
LINMAP – (angl. Linear Programming Techniques for Multidimensional Analysis of 
Preference) tiesinio programavimo metodas daugiamatei prioritetų analizei; 
LR – Lietuvos Respublika;  
MIGA – (angl. Multilateral Investment Guarantee Agency) Daugiašalių investicijų 
garantijų agentūra; 
MNK – multinacionalinė korporacija; 
MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra; 
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MUSA – (angl. Multicriteria Satisfaction Analysis) daugiakriterio pasitenkinimo analizė; 
NAFTA – (angl. North America Free Trade Agreement) Šiaurės Amerikos laisvosios 
prekybos susitarimas; 
NFIA – (angl. Netherlands Foreign Investment Agency) Nyderlandų užsienio investicijų 
agentūra; 
NOI – (angl. Net Outward Investment) grynosios išorinės investicijos; 
NVS – Nepriklausomų valstybių sandrauga; 
OLI – (angl. Ownership, Location, Internacionalizaton) nuosavybė, vieta, 
internacionalizacija; 
ORESTE – (pranc. Organisation, rangement et synthèse de données relationelle) 
sąryšinių duomenų sisteminimo ir saugojimo sintezės metodas; 
PAIiIZ – (lenk. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych) Lenkijos 
informacijos ir užsienio investicijų agentūra; 
PEF – (angl. World Economic Forum) Pasaulio ekonomikos forumas; 
PP – pramoninis parkas; 
PPP – (angl. Purchasing Power Parity) perkamosios galios paritetas; 
PROMETHEE – (angl. Preference Ranking Organization Method for Enrichment of 
Evaluations) pirmenybių rangavimo organizavimo metodas vertinimui išgryninti; 
PVM – pridėtinės vertės mokestis; 
SARIO – (slov. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) Slovakijos 
investicijų ir prekybos plėtros agentūra; 
SAW – (angl. Simple Additive Weighting) paprastojo suminio vertinimo metodas; 
SPIP – (angl. Trade-Related Investment Measures) su prekyba susijusios investicinės 
priemonės; 
SPSS – (angl. Statistical Package for the Social Sciences) statistinių socialinių mokslų 
duomenų apdorojimo programa; 
SSGG – stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės; 
SVV – smulkusis ir vidutinis verslas; 
TOPSIS – (angl. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal) variantų 
racionalumo nustatymo artumu idealiajam taškui metodas; 
TS – (angl. International Investment Agreements) tarptautiniai investicijų susitarimai; 
TNK – transnacionalinė korporacija; 
TVF – Tarptautinis valiutos fondas; 
TUI – tiesioginės  užsienio investijos; 
UAB – uždaroji akcinė bendrovė; 
UKTI – (angl. UK Trade and Investment Agency) Jungtinės Karalystės prekybos ir 
investicijų agentūra; 
UNCTAD – (angl. United Nations Conference on Trade and Development) Jungtinių 
Tautų prekybos ir plėtros konferencija; 
UNIDO – (angl. United Nations Industrial Development Organization) Jungtinių Tautų 
pramoninės plėtros organizacija; 
UTA – (angl. Utilities Additives) naudingumų sudėjimo metodas; 
VAR – (angl. Vector Autoregression) vektorinė autoregresija; 
VKI – (angl. Business Competitiveness Index) verslo konkurencingumo indeksas. 
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Įvadas 

Problemos formulavimas 

Kylančios ekonomikos ir pereinamojo laikotarpio šalyse užsienio kapitalas – 
pagrindinė ekonomikos augimą spartinanti jėga. Tarptautinės plėtros teorijose 
tiesioginės užsienio investicijos vertinamos kaip itin reikšmingos, tačiau tyrėjai 
dažnai gilinasi tik į užsienio kapitalo poveikį ekonomikai. Apibrėžiamas laiko 
tarpas, kai TUI naudingos valstybei, tačiau neatsižvelgiama į užsienio investicijų 
pritraukimo į šalį politiką, jos pasekmes bei pasirinktos politikos priežastis. Dėl 
neįvertintų veiksnių tokios užsienio kapitalo judėjimo analizės rezultatų 
taikymas TUI valdymui yra ribotas. Lietuvių moksliniuose darbuose 
(Kalašinskaitė 2009; Žilinskė 2010) nagrinėjamas TUI poveikio ekonomikos 
plėtrai klausimas, o tikslingų TUI pritraukimo problema – nauja (Miškinis 
2010). Jų darbuose kaip pagrindinė priemonė TUI pritraukti akcentuojama 
privatizacija, kuriai pasibaigus, būtina ieškoti sprendimų, kad pritrauktos TUI 
duotų didžiausią naudą valstybei. 

Užsienio mokslinėje literatūroje (Wells, Wint 1991; Villela, Barreix 2002; 
Vagliasiandi 2004; Nitsche, Wiethaus 2011) TUI pritraukimo klausimas 
gvildenamas jau ne vieną dešimtmetį, tačiau vis dar kelia nemažai ginčų. 
Nesutariama dėl tiesioginių užsienio investicijų politikos formavimo, skatinimo 
priemonių taikymo. Egzistuoja nuomonių, jog TUI politika tik kenkia 
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investicijas priimančiai valstybei. TUI skatinimas pripažįstamas tik 
netiesioginėmis priemonėmis, kai multinacionalinės korporacijos (toliau – 
MNK) veiklai apibrėžti šalyje yra parengta tinkama teisinė bazė ir užsienio 
kapitalo kompanijos griežtai kontroliuojamos. Tačiau F. Hubert ir N. Painas 
(Hubert, Pain 2002) teigia, kad investicijų politikos reguliavimas mažina verslo 
plėtros spartą. Už tikslingai nukreiptą tiesioginių užsienio investicijų skatinimo 
politiką pasisako D. W. Velde’as (Velde 2001), G. Facchinis ir G. Willmannas 
(Facchini, Willmann 2005), E. Rugraffas (Rugraff 2008), S. H. Limas (Lim 
2008), K. Miyagiwa ir Y. Ohno (2008). Tačiau reikia paminėti, jog šie požiūriai 
laikui bėgant keičiasi.  

Mokslinė TUI pritraukimo problemos svarba yra neabejotina, kadangi: 
– nėra bendros TUI politikos sampratos bei bendrai priimtos TUI skatinimo 

priemonių klasifikacijos; 
– mokslinėje literatūroje nėra sukurtos metodikos, tinkamos kompleksinei TUI 

politikai formuoti. Taikomi metodai dažniausiai sudaro galimybę įvertinti tik 
elementų tarpusavio sąveiką, tačiau juos taikant, neįmanoma pateikti 
rekomendacijų kompleksinei TUI politikai formuoti; 

– stokojama sprendimų, kurie būtų aktualūs ne tik ekonomikos pakilimo, bet ir 
nuosmukio laikotarpiu.  

Disertacijoje nagrinėjama užsienio investicijų intensyvinimo problema, 
tikslingas priemonių užsienio investicijoms pritraukti į Baltijos šalis taikymas, 
kuris leistų sukurti ir išlaikyti ilgalaikį teigiamą TUI poveikį šių šalių 
ekonomikos plėtrai. Disertacijoje atliekami empiriniai tyrimai tarptautiniu mastu 
ir sprendžiama TUI politikos formavimo problema.  

Darbo aktualumas 

Dėl sparčios multinacionalinių korporacijų plėtros ir jų inicijuojamų tendencijų 
kurti bendrą rinką tarptautinio kapitalo judėjimas tapo vienu iš svarbiausių 
ekonominių reiškinių. TUI srautai išaugo išsivysčiusiose ir besivystančiose 
šalyse. Tiesioginės užsienio investicijos tapo naujų rinkų išorinio finansavimo 
šaltiniu. Pereinamojo laikotarpio šalimis, tokioms kaip Lietuva, pritraukti 
tiesiogines užsienio investicijas yra itin svarbu. Joms reikia išorinių lėšų ir 
inovatyvių technologijų diegimo, kad tai skatintų šalies ekonomiką ir 
modernizuotų technologijas. Tačiau kyla ne tik užsienio kapitalo pritraukimo, 
bet ir tikslingo kompanijų integravimosi į rinką bei lėšų panaudojimo problema. 
MNK daro poveikį valstybėms, kuriose vykdo savo veiklą ir tiesiogiai ar 
netiesiogiai veikia tų valstybių savarankiškumą. Antra vertus, investicijas 
priimančiųjų šalių vyriausybių sprendimai turi ženklios reikšmės tarptautinėms 
kompanijoms.  
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Valstybės tinkamai pasirinkta TUI skatinimo politika, racionaliai taikomos 
priemonės sudaro galimybę tarptautinėms kompanijoms integruotis į vietinę 
rinką, plėsti gamybą naudojant vietinę darbo jėgą, žemę bei kapitalą. Tačiau 
vyriausybės, siekdamos teigiamo užsienio kapitalo poveikio, ne visada įvertina 
šalies ekonominę situaciją ir užsienio investicijų poreikį tam tikrose srityse. 
Dažniausiai yra keliamas tikslas – bet kokiomis priemonėmis pritraukti užsienio 
kapitalą. Tačiau norint pritraukti TUI ir kryptingai jas panaudoti prioritetinėse 
verslo šakose ar siekiant sumažinti atskirtį regionuose, būtina sukurti lanksčiai 
taikomą TUI politikos formavimo modelį ir juo remiantis parengti TUI 
skatinimo politiką.  

Tyrimų objektas 

Darbo tyrimų objektas – tiesioginių užsienio investicijų politika Baltijos šalyse. 

Darbo tikslas 

Šio darbo tikslas – sukurti tiesioginių užsienio investicijų politikos formavimo 
modelį, kurį taikant būtų galima parengti tikslinę kompleksinę šių investicijų 
politiką ir nustatyti skatinimo priemones, kurias įgyvendinus įplaukiančios TUI 
duotų naudą valstybei. 

Darbo uždaviniai 

Darbo tikslui pasiekti disertacijoje iškelti šie uždaviniai: 

1. Atskleisti užsienio investicijų poreikį ir poveikį valstybei, išgryninti TUI 
judėjimo motyvus, palyginti, kaip TUI politika taikyta prieškriziniu ir 
ekonomikos krizės laikotarpiais, apžvelgti mokslinėje literatūroje 
pateiktas tiesioginių užsienio investicijų politikas, lyginamosios analizės 
ir sintezės metodikomis nustatyti tiesioginių užsienio investicijų 
politikos priemonių reikšmę, formuojant TUI politiką.  

2. Atlikti TUI politikai formuoti taikomų metodų analizę, atrinkti 
tinkamiausius ir jų pagrindu parengti tiesioginių užsienio investicijų 
politikos formavimo metodiką.  

3. Pasiūlytą modelį pritaikyti Baltijos šalims, naudojantis programine 
įranga, modeliuojant patikrinti siūlomos metodikos veiksmingumą ir 
efektyvumą bei pasiūlyti tiesioginių užsienio investicijų politikos 
formavimo rekomendacijas. 
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Tyrimų metodika  

Atskleidžiant tiesioginių užsienio investicijų politikos formavimo problematiką 
ir nustatant jų poreikį, TUI politikos taikymo principus, jų privalumus ir 
trūkumus, disertacijoje taikomos mokslinės literatūros analizė ir sintezė. 
Nustatant TUI politikos formavimo metodinį potencialą, atlikta kritinė taikomų 
metodų ir empirinių tyrimų sisteminė analizė. Disertacijoje empiriniams 
tyrimams atlikti taikomi  aprašomosios statistikos, koreliacinės regresinės, 
ekspertinio vertinimo, statistinių duomenų patikimumo vertinimo, SSGG 
analizės, daugiakriteriai sprendimų priėmimo ANP ir SAW metodai. Tyrimo 
duomenys apdoroti SPSS programine įranga, modeliavimui naudotas 
SUPERDECISIONS programinis paketas. 

Darbo mokslinis naujumas  

Mokslinis naujumas grindžiamas sukurtu originaliu ir inovatyviu TUI politikos 
formavimo modeliu. Modelio originalumas atsiskleidžia: 

1. Požiūriu į tiesioginių užsienio investicijų politiką kaip į kompleksinį 
darinį, sudarytą iš tikslinių dalinių politikų, kurios formuojamos 
atsižvelgiant į nacionalinėje ūkio strategijoje iškeltus socialinius 
ekonominius tikslus. 

2. Specifinių, tik konkrečiai tikslinei integruotai tiesioginių užsienio 
investicijų  politikai tinkamų, skatinimo priemonių parinkimu. 

3. Daugiapakopiškumu. Taikant modelį, įvairiapusiškai įvertinami 
veiksniai, nulemiantys tiesioginių užsienio investicių srautus bei TUI 
politikos įgyvendinimą. Šio vertinimo pagrindu sudaromas TUI 
ribojančių ir skatinančių veiksnių sąrašas, kuriuo remiantis rengiama 
tiesioginių užsienio investicijų politika. Modelis sieja TUI poveikio 
investicijas priimančiai šaliai vertinimą, šalies patrauklumo ir TUI 
ribojančių veiksnių nustatymą, galimų tiesioginių užsienio investicijų 
skatinimo priemonių nustatymą bei pačios TUI politikos parengimo 
procesą. 

4. Pasiūlyta metodika, kuri formuojant TUI politiką integruoja kiekybinius 
ir kokybinius metodus. Rengiant TUI politiką, kokybinis (SSGG) 
metodas integruojamas į matematinį (daugiakriterį ANP) metodą, 
suteikiant galimybę kokybiškai įvertinti kiekvieno kriterijaus 
reikšmingumą ir nustatyti kiekybines dalinių TUI politikų reikšmes 
visoje kompleksinėje TUI politikoje. 

5. Susisteminus teorines TUI politikos koncepcijas, išgrynintos TUI 
politikos formavimo kryptys, paskatų taikymo principai, teorinės 
koncepcijos papildytos naujomis įžvalgomis. 
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6. Atskleidus TUI politikos formavimui, vertinimui, rodiklių matavimui 
taikomų metodų trūkumus, TUI politikai formuoti pasiūlyta nauja 
koncepcija, kuri adaptuota atliekant empirinius tyrimus.  

Darbo rezultatų praktinė reikšmė 

1. Disertacijoje siūlomas TUI politikos formavimo modelis patikrintas 
empiriniais tyrimais. Gauti rezultatai naudingi mokslininkams ir 
praktikams, analizuojantiems užsienio investicių poveikį valstybei, TUI 
politikos formavimo poreikį, TUI politikos formavimo principus ir jų 
taikymą.  

2. Disertacijoje pateikiamos TUI politikos formavimo rekomendacijos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejais. Rekomendacijos gali būti 
naudingos formuojant ar tobulinant šių šalių TUI politiką, rengiant TUI 
pritraukimo programą bei formuojant ilgalaikę tiesioginių užsienio 
investicijų strategiją.  

3. Siūlomas modelis, su nedidelėmis modifikacijomis, gali būti taikomas ir 
rengiant kitų šalių tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo 
programas, formuojant TUI politiką.  

Ginamieji teiginiai 

1. TUI politika – kompleksinė struktūra, sudaryta iš dalinių politikų ir 
priemonių joms įgyvendinti bei nukreipta į valstybės strateginių tikslų ir 
MNK motyvų investuoti suderinamumą. 

2. Kokybinius metodus susiejus su kiekybiniais, įvairiapusiškiau yra 
įvertinami veiksniai, nulemiantys TUI politiką. Tai suteikia galimybę 
pateikti kiekybinius dalinių TUI politikų įverčius.  

3. Siūlomas daugiapakopis modelis taikytinas TUI politikos kryptims 
nustatyti, atrinkti tinkamas tiesiogines užsienio investicijas skatinančias 
priemones, kiekybiškai įvertinti kiekvieno kriterijaus įtaką bendrai TUI 
politikai ir šios įtakos pagrindu sudaryti tikslinę tiesioginių užsienio 
investicijų politiką. 

Darbo rezultatų aprobavimas 

Disertacijos tema yra išspausdinta 12 mokslinių straipsnių. Vienas iš jų – mokslo 
žurnale, įtrauktame į ISI Web of Science sąrašą (Ginevičius, Šimelytė 2011b), 9 
straipsniai (Šimelytė 2013; Šimelytė, Antanavičienė 2013a,b,c,d; Šimelytė 2012; 
Šimelytė, Liučvaitienė 2012; Ginevičius, Šimelytė 2011a; Šimelytė 2010) – 
LMT patvirtintose duomenų bazėse, trys iš jų – užsienyje leidžiamuose 
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moksliniuose žurnaluose (du Latvijoje – Šimelytė 2013, 2012; vienas JAV – 
Šimelytė, Liučvaitienė 2012), du – tarptautinių (Ginevičius, Šimelytė 2012; 
Šimelytė 2012) konferencijų medžiagoje, vienas iš jų tarptautinės konferencijos 
pranešimų medžiagoje, referuojamoje Mokslinės informacijos instituto duomenų 
bazėje (ISI proceeding) (Ginevičius, Šimelytė 2012). Disertacijoje atliktų tyrimų 
rezultatai buvo paskelbti keturiose tarptautinėse konferencijose: 
– 7-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,Business and Management’ 

2012”, 2012 m. Vilniuje; 
– 53-oje tarptautinėje mokslinėje Rygos technikos universiteto konferencijoje 

,,National Economy and Entrepreneurship”, 2012 m. Rygoje, Latvijoje; 
– 52-oje tarptautinėje mokslinėje Rygos technikos universiteto konferencijoje 

,,National Economy and Entrepreneurship”, 2011 m. Rygoje, Latvijoje; 
– 7-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Ūkio plėtra: teorija ir 

praktika“, 2010 m. Kaune. 
Vienas pranešimas skaitytas 13-oje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje 
,,Mokslas – Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje”, 2010 m. Vilniuje. 

Disertacijos struktūra  

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir rezultatų apibendrinimas, 21 priedas.  
Darbo apimtis – 160 puslapių (be priedų), tekste panaudotos 37 numeruotos 
formulės, pateikti 22 paveikslai ir 47 lentelės. Rašant disertaciją, buvo naudotasi 
325 literatūros šaltiniais. 
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1 
Tiesioginių užsienio investicijų 
politikos teorinės koncepcijos 

Šiame disertacijos skyriuje analizuojamas TUI poveikis šalies ekonomikos 
augimui, jų sąsajos su pasauline krize, nagrinėjama TUI kilmė bei evoliucija 
istoriniu laikotarpiu. Remiantis Airijos pavyzdžiu siekiama išsiaiškinti 
tiesioginių užsienio investicijų politikos formavimo ir jos taikymo trūkumus, 
reakciją ekonominės krizės atveju, tiriama tikslingų tiesioginių užsienio 
investicijų pritraukimo problema, gilinamasi į taikomų TUI politikų pobūdį, jų 
privalumus bei trūkumus, analizuojami priemonių, skirtų pritraukti TUI, 
adaptavimo aspektai, jų vaidmuo TUI politikoje. Šio disertacijos skyriaus 
tematika paskelbti aštuoni straipsniai (Šimelytė 2013; 2012; Šimelytė, 
Antanavičienė 2013a,b,c; Ginevičius, Šimelytė 2011a,b; Šimelytė 2010).  

1.1. Tiesioginių užsienio investicijų tyrimų ištakos 

Investicijas, kaip tyrimo objektą, dar 1900 m. nuo kapitalo atskyrė F. A. Fetterris 
(Feterr 1900), kuris kapitalą apibrėžė kaip nematerialų turtą. Vėliau šią mintį 
plėtojo T. Veblenas (Veblen 1908). Jis investicijas apibūdino kaip piniginį 
sandorį, kurio tikslas yra pelnas, įgytas pagal vertę ir nuosavybę, nes investuotas 
turtas lygus piniginio kapitalo dydžiui. Šis mokslininkas pirmasis kapitalą kaip 
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turtą suskirstė į materialų ir nematerialų. S. L. Broadas (Broad 1941), 
pasinaudodamas tuo, kad kapitalas išreiškiamas ne vien materialiuoju pavidalu, 
tvirtino, jog visos korporacijos akcijos turi būti lygiai padalintos visiems 
dirbantiems joje. Kapitalo – kaip investicijų – ir jo judėjimo samprata, iškilo nuo 
1930 metų, tačiau mokslininkams (Hayek 1936; Broad 1941; Haavelmo 1965) 
toliau nagrinėjant investicijų koncepcijas, atsirado sampratos problemų (A 
priedas), nes investicijų bei turto sąvokos buvo vartojamos sinonimiškai kapitalo 
sąvokai.  

T. Haavelmo (1965) nuomone, investicijos – tai įplaukų funkcija iš to, kas 
gaunama iš užsienio. Šis mokslininkas užsienio investicijomis, arba kapitalu, 
laiko visas išorines įplaukas į šalį. Tam galima priskirti ir kitų valstybių paramą, 
tiesiogines užsienio investicijas, portfelines investicijas, užsienio organizacijų ar 
valstybių suteiktą kreditą. Šiuolaikinėje literatūroje samprata ,,užsienio 
kapitalas“ naudojamas, kaip TUI sinonimas, nors ši interpretacija ne visada 
teisinga. 

Investicijos skirstomos pagal įvairius požymius: nuosavybės, investuotojų 
dalyvavimą procese, investuotojų investavimo laikotarpį, investuotojų 
priklausomybę, teritoriją, investicijų objektus bei plėtros būdus (Bornschier et 
al. 1978; Dunning 1993; Buckley 2006). Disertacijoje nagrinėjamos tik 
tiesioginės užsienio investicijos, į kitas investicijų rūšis nesigilinama.  

Teisiškai TUI klasifikuojamos taip (LR investicijų įstatymas 1999): plynojo 
lauko, susijungimai ir įsigijimai, bendrosios įmonės. Plynuoju lauku laikomas 
plynas laukas, neužstatytas (neįrengtas) žemės sklypas. Plynojo lauko 
tiesioginėmis užsienio investicijomis verslo tikslu investuojama į naujo statinio 
statybą ir įrengimą plyname lauke, kuriame siekiama kurti naujas gamybos, 
paslaugų ir kitas įmones investicijas priimančioje šalyje. Atsižvelgiant į 
pereinamojo laikotarpio ekonomikos kontekstą, terminas rudieji laukai TUI 
dažnai vartojamas apibūdinti situacijai, kai užsienio investuotojas oficialiai 
įsigyja įmonę, tačiau beveik visiškai pakeičia jos išteklius ir pajėgumus. TUI 
gali būti reikalingos įsigyti ar susijungti su kita įmone priimančioje šalyje 
(Thorstein 1908; Hymer 1971; McManus 1972; Moran 2005). Pereinamojo 
laikotarpio šalyse susijungimus ir įsigijimus dažnai lemia privatizavimo 
procesai. TUI gali būti išreikštos kaip bendra įmonė kartu su priimančiosios 
šalies privačia ar valstybine įstaiga arba su kita bendrove (Groose 2005).  

LR investicijų įstatyme (1999:2) tiesioginės investicijos apibrėžiamos kaip 
„piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas įvertintas 
materialus, nematerialus ir finansinis turtas, kuris investuojamas, siekiant iš 
investavimo objekto gauti pelno (pajamų), socialinį rezultatą (švietimo, kultūros, 
mokslo, sveikatos apsaugos ir kitose panašiose srityse) arba užtikrinti valstybės 
funkcijų įgyvendinimą“. Tačiau LR investicijų įstatymas turi nemažai trūkumų ir 
netikslumų. Dėl valstybės užsienio investicijų skatinimo politikos trūkumų, 
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įstatymas neapibrėžia tiesioginio investuotojo būtinos nuosavybės dalies ar 
investicijų sumos dydžio, neaišku, kokios apimties turi būti investicijos, kaip jos 
valdomos. 

Investuotojais laikomi Lietuvos Respublika bei užsienio valstybės, 
tarptautinės organizacijos, Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniai ir fiziniai 
asmenys, kurie LR įstatymų nustatyta tvarka investuoja nuosavą, skolintą ar 
patikėjimo teise valdomą bei naudojamą turtą (LR investicijų įstatymas 1999). 
Pagal JAV mokėjimų balanso sąskaitas, tiesioginėmis užsienio investicijomis 
laikomas turtas, kai vienos ekonomikos rezidentė valdo 10 procentų ar daugiau 
paprastųjų akcijų ir turi balsavimo teisių užsienio šalies kompanijoje. Skirtingai 
nuo užsienio investicijų portfelio, kurį sudaro priemonių, kuriomis prekiaujama 
finansų rinkose, įvairovė, TUI šaltinių pasiskirstymas ir mastai yra nustatomi 
aproksimacijos būdu pagal TUI srautus ir atsargas. Tiek vidaus, tiek išorės TUI 
srautus sudaro nuosavas kapitalas (kai užsienio investuotojai įsigyja kompanijos 
akcijas priimančioje šalyje), reinvesticijos (kai dalis nepaskirstytų dividendų 
nutekinama per pavaldžiąsias įmones į savo kilmės šalį arba atsisakoma jų 
išieškoti) ir paskolos bendrovės viduje, kurias sudaro trumpalaikės ir ilgalaikės 
paskolos ir paskolų lėšos tarp patronuojančios bendrovės ir jos filialų. 

Suklasifikavus užsienio investicijas galima teigti, kad jos ir tiesiogiai, ir 
netiesiogiai dalyvauja socialinėje, teisinėje, politinėje bei ekonominėje šalies 
aplinkoje. Tačiau įvairiais ekonomikos etapais investicijų samprata, tipas ir 
poveikis gali skirtis. 

1.2. Tiesioginių užsienio investicijų svarba 
investicijas priimančios valstybės ekonomikos raidai  

XIX a. klasikinės ekonominės teorijos buvo grindžiamos tarptautine prekyba 
(Chadwick 1904), internacionalizacija ir integracija (B priedas). Tarptautinė 
prekyba buvo laikoma pagrindine vidaus turto varomąja jėga (Markusen 2013), 
ypač tuomet, kai šalis siekė specializacijos tose ekonominės veiklos srityse, 
kuriose ji turėjo privalumų. Analizuojant tradicines tarptautines teorijas matoma, 
jog jos pateikia kapitalo judėjimo paskirtį, tačiau nesieja su užsienio 
investicijomis (Falla et al. 2009). Ankstyvosiose TUI teorijose remtasi prielaida, 
jog tiesioginių užsienio investicijų srautai įmanomi tik esant kai kuriems įėjimo į 
rinką barjerams bei nepakankamai konkurencingomis rinkos sąlygoms. TUI 
vietos pasirinkimo teorijomis siekta išsiaiškinti TUI integracijos strategijas 
skirtinguose tarptautinės pramonės sektoriuose. Mikrolygio TUI teorijos 
skirstomos į tarptautinio produkto gyvenimo ciklo, tarptautinio darbo 
pasidalinimo, tarptautinio arbitražo ir įtakos teorijas. Tarptautinio produkto ciklo 
teorijoje (Kuznets 1953; Posner 1961; Vernon 1966) pabrėžiama sąveika tarp 
tarptautinės prekybos ir TUI. Remiantis minėta teorija, natūralus produkto ciklas 
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sietinas su papildomo laiko sąnaudomis, taip pat ir su trimis greičiausiais verslo 
sprendimais, t. y. vietine gamyba, eksportu arba gamybos perkėlimais. Vėliau 
užsienio mokslininkų darbuose susiformavo dvi pagrindinės tiesioginių užsienio 
investicijų tyrimo kryptys: buvo tiriamas TUI pritraukimas  į šalį ir TUI 
poveikios šalies plėtrai. 

1.2.1. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis investicijas 
priimančiai šaliai 
Spartėjant globalizacijai, mokslininkai aktyviau nagrinėja užsienio kapitalo įtaką 
valstybės plėtrai, įmonių struktūroms, šalies prekybos konkurencingumui 
tarptautiniu mastu. Vis dėlto besivystančiose ir pereinamojo laikotarpio šalyse 
sunku įvertinti TUI poveikį pragyvenimo lygiui ir ekonomikos plėtrai, ypač kai 
tiesioginių investicijų poveikis šalies plėtrai vertinamas prieštaringai. Apie 
1950 m. užsienio kapitalo aktualumas išaugo. Tuometiniai tyrėjai (Brown 1950; 
Morton 1954) aktyviai nagrinėjo finansinės pagalbos ir tiesioginių užsienio 
investicijų bendrą užsienio kapitalo poveikį ekonominiam šalies vystymuisi, 
tačiau tuomet įžvelgtas tik neigiamas TUI poveikis šalies ekonomikai, stabilumo 
ir patikimumo trūkumai. W .W. Rostovas (Rostow 1953) plėtros teorijoje siūlė 
užsienio kapitalo pritraukimo sprendimus kylančių ekonomikų šalims. 

Tačiau H. Ben-Shaharas (Ben-Shahar 1967) nustatė, kad viena iš 
ekonomikos augimo problemų – nekryptingas tarptautinio kapitalo formavimas. 
O kai kurie autoriai (Humphreys, Padgett 2006) TUI, kaip naudingą šalies 
plėtros priemonę, laiko naudotina tik trumpuoju laikotarpiu.  

S. H. Hymeris (Hymer 1971), nagrinėdamas MNK mobilumo veiksnius, 
analizavo dvilypį TUI poveikį šalies plėtrai. T. H. Moranas (Moran 2005) taip 
pat išskiria dvi alternatyvias TUI poveikio ekonomikai koncepcijas, kuriomis 
remiantis nustatomas potencialus TUI poveikis besivystančioms ir pereinamojo 
laikotarpio šalims. Pagal pirmą koncepciją, kurioje į TUI žiūrima teigiamai, 
papildomi užsienio investuotojai padidina konkurenciją vietinėje rinkoje. 
Antrasis požiūris ne toks optimistiškas. Juo apibūdinamas ir galimas neigiamas 
TUI poveikis tuo atveju, kai užsienio investuotojai dėl išorinės rinkos 
konkurencinio netobulumo  gali patirti konkurencines kliūtis vidaus rinkoje. 
Tačiau dėl TUI neigiamo poveikio grįžtama prie 1950 m. užsienio kapitalo 
judėjimo įvertinimo – užsienio kapitalas sietinas su neapibrėžtumu ir rizika. 
MNK sietos su monopoliniu imperializmu, išnaudojama kainodara ir 
technologijų priklausomybe.  

Santykinai griežtos sąlygos užsienio kapitalui įeiti į šalį ne tik neigiamai 
veikia šalies ekonomiką, bet ir užsienio politiką globalioje visuomenėje (Moyer 
1968; Markusen, Bora 2002; Groose 2005), taip pat tai nepritraukia užsienio 
investuotojų (pvz.: griežti apribojimai įsigyjant nekilnojamąjį turtą 
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užsieniečiams). TUI motyvacija kartu su politika turi padėti jas pritraukti. Tai 
dažnai svarbiausia po šalies restruktūrizavimo, kai TUI yra pagrindinis 
ekonomikos katalizatorius (Levitt 1983). T. H. Morano (Moran 2005) patvirtino, 
kad, abu modeliai, nors ir skirtingais pjūviais, pateikia patikimus rezultatus. 
Neabejotinai kyla klausimas, kuris modelis geriau įvertintų TUI poveikį 
besivystančioms bei pereinamojo laikotarpio šalims. Teigiamas požiūris 
apibūdina tiesiogines užsienio investicijas kaip pagalbą besivystančioms ir 
pereinamojo laikotarpio šalims, siekiant nukreipti ekonomikos plėtrą vystymosi 
keliu. Pažymėtina, kad dar nuo 1950-ųjų teigta, jog užsienio kapitalas turi judėti 
iš išsivysčiusios šalies į besivystančią (Markusen 2013). Šiuo atžvilgiu 
investicijas priimanti šalis suprantama kaip į visišką skurdą įklimpusi valstybė, 
nes, naudojantis senomis gamybos technologijomis, produktyvumo lygis 
menkas, todėl mažas ir darbo užmokestis (Eremina 2009). O mažas darbo 
užmokestis šaliai šeimininkei nesudaro galimybių sukaupti lėšų, todėl 
neįmanomos aukšto lygio vidaus investicijos (Lessmann 2013). Iš to darytina 
prielaida, jog besivystančios ir / ar pereinamojo laikotarpio šalys neturi kito 
pasirinkimo, kaip tik pritraukti užsienio kapitalą. Vadinasi, tiesioginės užsienio 
investicijos papildo vietinius lėšų srautus, o MNK perduoda efektyvesnio 
valdymo ir rinkodaros priemonių įgyvendinimo patirtį bei technologijas ir taip 
padidindamos produktyvumą investicijas priimančioje šalyje. Tačiau 
nacionalinės pajamos priklauso nuo užsienio kapitalo įplaukų srauto ir kapitalo 
paklausos elastingumo (Wonnacott, Ji 2008). Be to, vietinės įmonės, 
perimdamos naujas technologijas ir žinias iš MNK, didina savo produktyvumą 
(Torrisi et al. 2008; Miškinis 2010) ir tampa pakankamai konkurencingos (Falla 
et al. 2009), per TUI padidina gamybos apimtis (Groose 2005; Markusen 2013), 
pakelia efektyvumo lygį ir taip veikia šalies šeimininkės ekonomikos augimo 
greitį. Reinvesticijos, uždirbtos iš įmonių, kurias užsienio investuotojai įsigijo 
privatizacijos metu, padidina TUI srautus, susijusius su pirminiu investavimu. 
Galiausiai privatizavimo programos netiesiogiai gerina palankų TUI klimatą, 
pavyzdžiui, nurodant vyriausybės įsipareigojimus vykdyti reformas viename ar 
kitame viešajame sektoriuje. Privatizacijos metu pritrauktos TUI turi tendenciją 
reguliariai augti (Vogel 1996; Desai et al. 2004; Mukherjee, Suertrong 2009). 
Esant tokiai nuostatai, valstybės skatinamosios priemonės TUI pritraukti visiškai 
pateisinamos. Antra vertus, reikėtų atsižvelgti į galimą neigiamą užsienio 
kapitalo intervencijos poveikį. Dependencijos mokyklos pasekėjai tvirtina 
(Chase-Dunn 1975; Bornschier et al. 1978; Nolan 1983), kad TUI teikiama 
nauda tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir investicijas priimančiosios šalies – 
neadekvati, t. y., užsienio investuotojas išnaudoja investicijas priimančiąją šalį. 
Be to, Dependencijos mokyklos šalininkai teigia, kad, šalis, stimuliuodama TUI 
srautus, laikui bėgant, tampa priklausoma nuo užsienio investuotojų, kadangi 
MNK, įsipareigojusi nuolat investuoti šalyje, mažina vyriausybės politinio 
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aktyvumo lygį, o ši sudaro neoficialias sąjungas su tarptautinėmis 
kompanijomis. Tarptautinės kompanijos, pasitelkdamos lobizmą, netiesiogiai 
veikia ir stimuliuoja vyriausybių priimamus sprendimus sau naudinga linkme.  

Kiti mokslininkai (Blomstrom et al. 2000) pripažįsta, kad TUI teikia didelę 
naudą priimančiajai šaliai: perduoda žinias bei technologijas vietinėms 
įmonėms, taip pat skatina darbo jėgos ir produktyvumo augimą, kuris, kaip 
nustatė K. Miyagiwa ir Y. Ohno (2009), yra trumpalaikis. MNK sukelia didesnę 
konkurenciją, išplečia eksporto kanalus, ypač į kilmės šalis (Demekas et al. 
2007). Vėlesnėje mokslinėje literatūroje MNK teigiamo poveikio skeptikai 
(Zannatta, Queiroz 2007; Pradhan 2008; Rugaff 2008) pažymi, kad užsienio 
investuotojo veikla gali neigiamai paveikti valstybės teisinę sistemą, aukščiausiu 
lygiu pakenkti sprendimų priėmimo procesams. Tačiau, siekiant pritraukti 
užsienio kapitalą, retai kada atsižvelgiama į galimą neigiamą poveikį aplinkos 
saugumui, t. y. – gamybinės taršos lygio įtaką aplinkosaugai bei sveikatai.  

Žalingo poveikio teorija, priešingai nei palankaus poveikio, pabrėžia 
užsienio investuotojų rinkos monopolizaciją, vietinių kompanijų išstūmimą iš 
rinkos. Šiuo atveju TUI nesukuria arba/ir neišplečia konkurencingos vietinės 
rinkos. Taip atsitinka dėl to, kad MNK suteikiamos didesnės lengvatos nei 
vietinėms įmonėms. MNK, vykdydamos veiklą verslo sektoriuose, kur nėra 
jokių arba yra neesminiai įėjimo į rinką barjerai, užuot mažinus, skatina kapitalo 
koncentraciją rinkoje (Grieco 1993). Be to, MNK ne tik nesumažina skirtumo 
tarp lėšų ir investicijų, atvirkščiai – padidina nuomą vietinio verslo įmonėms, 
importuoja prekes ir pan. Taip vietiniai gamintojai išstumiami iš rinkos. MNK 
galią rinkoje didina ir reinvesticijos į kitą verslo šaką. Auga šalies 
priklausomybė nuo investuoto kapitalo, o gautasis kapitalas nuteka į kitą šalį. 
TUI nauda priklauso ir nuo jos masto. Intensyvėjant užsienio kapitalo judėjimui, 
stiprėja TUI poveikis valstybei bei valstybės poveikis TUI. Investuojanti įmonė 
turi turėti tam tikrą, iš tikrųjų monopolinį, pranašumą, kuris pasiekiamas 
naudojantis rinkos trūkumais. Vis dėlto užsienio investicijų poveikio ir 
intensyvinimo politikos būtinybės besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio 
šalims klausimas lieka atviras. Abiejų ar vieno modelio pritaikymas, siekiant 
šalies recipientės intervencijos į užsienio investuotojų veiklą, turėtų remtis 
vietinio verslo ir MNK konkurencingumo išplėtimu. MNK įėjimas į 
priimančiosios šalies rinką ženkliai sustiprina konkurenciją. Konkurencijos 
poveikis yra teigiamas, kai investicijų skatinimo priemonės suteikia galimybę 
vietinėms įmonėms produktyviau naudotis esamais ištekliais ar perimti naujas 
aukštąsias technologijas (Ruane 2008). Priešingu atveju vietinių įmonių 
konkurencingumas sumažėja ir jos palengva išstumiamos iš rinkos. 
Technologijų perdavimas nėra įtrauktas į verslo su tarptautinėmis 
korporacijomis sandorius, todėl tikėtina, kad šios patirties teigiamo poveikio iš 
TUI šalis nesulauks (Brambille et al. 2009). 
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Apibendrinant galima teigti, jog TUI ne tik teikia naudą, tiek ir lemia tam 
tikras išlaidas bei sukelia rizikas investicijas priimančiai šaliai. Vyriausybės 
siekia pritraukti TUI tikėdamosios teigiamo poveikio ekonomikai, tačiau pačios 
TUI savaime neveikia ekonomikos teigiamai, kadangi MNK investuoja 
ieškodamos naudos sau. Taigi intensyvūs TUI srautai dar negarantuoja 
priimančiosios šalies ekonomikos augimo. Autorės nuomone, nauda pasiekiama 
įgyvendinant atitinkamą TUI politiką.  

1.2.2. Tiesioginių užsienio investicijų mobilumo teorinės 
prielaidos 
S. H. Hymeris (Hymer 1971) pirmasis analizavo ir MNK mobilumo priežastis. 
Jo nuomone, užsienio kapitalo judėjimas gali egzistuoti tik netobulos rinkos 
sąlygomis, kadangi įmonės nuolat ieško rinkų galimybių ir laukia jų sprendimo 
investuoti užsienyje. Multinacionalinėms korporacijoms paranku pasinaudoti 
kylančių ekonomikos šalių rinkos trūkumais ir dalį veiklos perkelti į užsienio 
šalis. Todėl galima prieiti prie išvados, jog šios korporacijos plečiasi dėl 
konkurencinių pranašumų. Konkurencija nulemia nenutrūkstamą korporacijų 
reinvestavimo procesą ir rinkos plėtrą. Tiesa, tarptautinės kompanijos 
konkurencinis pranašumas pasiekiamas ne tik dėl materialiųjų investicijų ar 
vykdomos veiklos, bet ir dėl gebėjimo pasinaudoti naujai įgytomis žiniomis 
(Levitt 1983; Moran 2005; Miškinis 2010), o ne perleisti jas šalies šeimininkės 
kompanijoms. Internacionalizacija dažniausiai apima gamybines MNK 
(Mačerinskas, Vengrauskas 2009), kurių sąnaudos MTEP aukštesnės negu 
vidutinės, taip pat didesni tarpinių produktų (pvz., cheminių medžiagų ar 
automobilių), komponentų ir ne visai pagamintos produkcijos, netgi didelio 
masto tarpinių produktų bei nebaigtų pagaminti prekių srautai (pvz., buitinės 
elektronikos, farmacijos). Anot monopolinės konkurencijos ir rinkos trūkumų 
teorijos (Kindleberger 1969; Hymer 1970, 1976; Fayerweather 1982; Porter 
1998; Dunning, Lundan 2009; Mačerinskas, Vengrauskas 2009), MNK turi 
išnaudoti rinkos trūkumus, nepaisydamos, kad investuoti užsienyje rizikingiau 
nei savo šalyje. Taigi užsienio investuotojas gali išnaudoti savitus pranašumus 
prieš priimančiosios šalies kompanijas (Hennart 1982; Bora 2002; Choong et al. 
2005; Mačerinskas, Vengrauskas 2009) eksportuodamas ar parduodamas savo 
licencijas (Espana et al. 2000; Falla et al. 2009), taip išvengdamas didelių verslo 
perkėlimo išlaidų. Nors S. H. Hymeris (Hymer 1971) pabrėžė technologinius ir 
inovacinius pranašumus, kiti autoriai (Horst 1972; Globerman 1979; Lall 2002; 
Banga 2003) vertina specifinius kompanijos pranašumus, tokius kaip 
kompanijos dydis, vertikali integracija, produkcijos diferenciacija. Tačiau 
bendrovės dydis ir konkurencinis pranašumas vidaus rinkoje atspindi ir kitus 
privalumus prieš vietines kompanijas, pavyzdžiui: aukštosios technologijos, 
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korporacijos strategija ir kita padėtis vidaus rinkoje. J. H. Dunningas (Dunning 
1977, 1981, 1993) eklektinėje, arba vadinamoje OLI, paradigmoje išskiria 
nuosavybės (angl. O – ownerships), vietos (L – location) bei šalies 
internacionalizacijos laipsnį (I – internacionalization). Nuosavybės, vietos ir 
internacionalizacijos (OLI) teikiami konkurenciniai privalumai sukuria tiek 
objektyvius, tiek ir subjektyvius veiksnius, kurie priklauso nuo kompanijos 
veiklos, specifinių charakteristikų ir tikėtinos bei realios naudos, kurią 
investicijas primanančioji šalis gali pasiūlyti užsienio investuotojui. Todėl 
korporacijų polinkis investuoti į užsienio šalis susijęs su didėjimu jų lyginamųjų 
(O) pranašumų, kurie vertinami atsižvelgiant į priimančiosios šalies 
konkurencingumą kitų šalių atžvilgiu. Kompanija, turinti abu – lyginamąjį (O) ir 
internacionalizacijos (I) pranašumus, rinksis TUI, net jei ir priimančioji šalis 
nesuteiks vietos pranašumų. Todėl viena iš TUI galimų formavimo politikų – 
valstybės konkurencinio pranašumo siekimas. Kompanijos polinkis perkelti 
gamybą į užsienio šalį priklauso ir nuo konkrečių konkurencinių pranašumų 
palyginimo savo šalyje bei žaliavų, darbo jėgos išteklių ir kitų privalumų šalyje, 
į kurią norima investuoti.  

Remiantis internacionalizacijos teorija (Knickerbocker 1973; Buckley, 
Casson 1976, 1998; Buckley, Hymer 2006), MNK renkasi TUI kaip alternatyvą 
plėtrai ir gamybos išlaidoms sumažinti. Taigi kompanijos pasirinkimas TUI 
sąlygojamas siekiu, kad būtų sumažintos sutarčių kainos (licencijų, privilegijų, 
tiekimo ir pan.), tai naudingiau nei pačiai tiesiogiai valdyti savo padalinius 
užsienio šalyse (Mačerinskas, Vengrauskas 2009). Internacionalizacijos 
koncepcija apibrėžia ryšį tarp TUI ir MNK vidinės hierarchinės verslo 
organizacinės struktūros. Korporacinės hierarchijos esmė – kontroliuoti 
informacijos srautus. MNK, investuodamos užsienyje, ne tik perkelia dalį savo 
kapitalo, bet ir kuria užsienio kapitalo ir darbo sistemą, integruotą į pasaulinį 
tinklą, t. y. internacionalizuojasi (Hymer 1971). Užsienio investicijas, jų 
pritraukimą bei valdymą veikia išoriniai ir vidiniai šalies veiksniai: geografinė 
vietovė (Dunning 1981), pigi ir kvalifikuota darbo jėga (Groose 2005; Miškinis 
2010; Maurer 2011), naudingosios iškasenos (Komaromi 2008), rinkos dydis 
(Markusen, Bora 2002; Moran 2005; Miškinis 2010), regioninės ir globalios 
rinkos plėtra (Alqual et al. 2008; Dumdulag 2009; Miškinis 2010; Medvedev 
2010), valstybės skatinimo programos (Mao 2006; Yelpaala 2008; Miyagiwa, 
Ohno 2008), intelektinės nuosavybės teisių apsauga (Markusen, Bora 2002; 
Zanatta, Queiroz 2007; Mačerinskas, Vengrauskas 2009), išplėtota infrastruktūra 
(Lim 2008; Pillai 2008). Šiuolaikinėje literatūroje išskiriamos trys pagrindinės 
grupės veiksnių, nulemiančių TUI srautų intensyvumą: prekybos sąnaudos 
(įtraukiant ir transakcijų sąnaudas), rinkos dydis ir produkcijos išlaidų 
diferencijavimas. Iš to darytina išvada, kad valstybė gali pritraukti TUI savo 
„prigimtinėmis“ savybėmis. Beje, ne vien tik išteklių skirtumai ir įmonės 
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privalumai yra svarbūs nustatant užsienio įmonių veiklą, bet ir patronuojančios 
vyriausybės veiksmai, galintys paveikti gamybos perkėlimo į priimančią šalį 
patrauklumą, taip pat įmonės įėjimo į rinką sąlygas.  

Įmonių elgsenos teorijoje MNK sprendimas investuoti priklauso nuo 
siektinos tiesioginių investicijų paskirties šalyje arba, kitaip tariant, korporacijos 
motyvo investuoti. P. Nunnenkampas ir R. Thiele’as (Nunnenkamp, Thiele 
2013) įrodė, kad MNK pagrindinis motyvas – rinkos plėtra, kuris nepasikeitė 
nuo 1980-ųjų. J. H. Dunningas (Dunning 2004) MNK motyvus perkelti savo 
veiklą į kitą šalį skirsto į resursų paieškos, rinkos plėtros, efektyvumo bei 
kapitalo didinimo. Tačiau šiuolaikinė mokslo sparta keičia MNK motyvaciją 
investuoti, ypač į MTEP sektorius. J. Guimonas (Guimon 2011) akcentuoja kitus 
korporacijų motyvus: išteklių išnaudojimo ir turto pridėtinės vertės sukūrimo, 
kurie ypač svarbūs priimant sprendimus investuoti į AVT sektorius. Įmonės 
pasirinkimas perkelti arba ne savo veiklą į kitą šalį nulemtas ir priimančiosios 
šalies veiksmų, arba, kitaip tariant, įgyvendinamos politikos TUI atžvilgiu. 
S. H. Limas (Lim 2005) tvirtina, jog TUI politika bei sąlygų palengvinimas 
verslui plėtoti yra du papildomi TUI nulemiantys veiksniai. K. Saggis (Saggi 
2009) pažymi, jog MNK linkusios investuoti į šalis, kurios suteikia TUI 
skatinimo priemones. Be to, kai kurie mokslininkai (Demekas et al. 2007) 
pabrėžia, jog šalies taikoma politika TUI atžvilgiu – pagrindinė varomoji jėga 
pritraukiant MNK. O štai S. H. Limas (Limas 2005) analizuodamas mokslinę 
literatūrą pastebi, kad daugelyje studijų investicijų iniciatyvinimo priemonės yra 
tik antraeilis TUI nulemiantis veiksnys, palyginti su disertacijoje anksčiau 
minėtais fundamentaliaisiais veiksniais. D. Shapiro ir S. Globermano (Shapiro, 
Globerman 2003) tyrimai rodo, kad paskatos, taikomos verslui, nulemia tiek 
„įeinančius“, tiek ir „išeinančius“ TUI srautus.  

Anot investicijų vystymosi krypties politikos paradigmos (angl. IDP –
 investment development path) tiek įeinančių į šalį TUI, tiek ir išeinančių TUI 
investicijų vystymosi kryptis šalyje tiesiogiai susijusi su jos ekonomine plėtra ir 
globalizacija (Dunning 1981, 1993; Dunning, Lundal 2009; Kindleberg, Aliber 
2011).  

Remiantis OLI paradigma, šalis pereina penkis vystymosi etapus, kurie gali 
būti suskirstyti pagal įeinančių ir išeinančių TUI santykį. Tikroji investicijų 
(NOI – net outward investment) padėtis šalyje apibrėžiama įeinančių ir 
išeinančių TUI srautų skirtumais. Teigiama NOI reikšmė rodo, jog šalis – išorinė 
investuotoja. Ir priešingai: kai NOI – neigiama reikšmė, valstybė tampa TUI 
priimančiąja šalimi. MNK yra linkusios investuoti tose užsienio šalyse, kuriose 
BVP vienam gyventojui mažesnis nei jų kilmės šalyse (bent jau tol, kol šalis 
pasiekia penktąjį etapą). Teigiamas grynasis įplaukiančių TUI srautas rodo 
galimybę perkelti kapitalą į mažesnes pajamas gaunančias šalis. Vis dėlto nėra 
absoliučios tendencijos investuoti tik į mažas pajamas turinčias šalis. Be to, BVP 
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vienam gyventojui nėra vienareikšmis veiksnys, nulemiantis TUI kryptį šalyje. 
Paprastai didesni bendri tiesioginių investicijų srautai (skaičiuojant vienam 
gyventojui) iškeliauja iš tų šalių, kurios sukuria daugiau intelektinio kapitalo, 
t. y. iš išsivysčiusių šalių, nei iš tų, kurios turtingos gamtiniais ištekliais – 
žaliava. Išsivysčiusioms šalims naudinga investuoti į gausius žaliavos išteklius 
turinčias šalis. Vyriausybės TUI politikos priemonės taip pat skatina ar apriboja 
išeinančių ir įeinančių TUI lygį, o tai veikia bendrus išeinančių TUI srautus. TUI 
pritraukimas sąlygojamas ir bendros ekonominės veiklos. Užsienio investicijas 
daugiausia nulemia ekonominiai veiksniai. Pigesnių išteklių siekiančios MNK 
motyvuotos investuoti gausius gamtos išteklius turinčiose šalyse. Tokio tipo TUI 
istoriškai gana svarbios ir vis dar išlieka pagrindinės besivystančiose šalyse. 
Tačiau pastaruoju metu MNK, siekiančių gamtinių išteklių, pasauliniu mastu 
ženkliai sumažėjo. TUI nebeteikiamas prioritetiškumas gavybos pramonėje. 
Joms skiriama prekybos pirmenybė, kai gamtinių išteklių turtingos šalys stokoja 
didelės apimties kapitalo ir / ar jos neturi būtinų techninių įgūdžių (Bassem 
2009). Kai šalis recipientė neriboja MNK veiklos, užsienio investuotojai teikia 
pirmenybę bendroms įmonėms su priimančios šalies verslininkais, o ne 
turtiniams susitarimams kartu su kitomis multinacionalinėmis korporacijomis 
užmezgant prekybinius santykius ir taip sudarant lygiavertę konkurencingą 
aplinką priimančioje šalyje. Santykinės TUI, ieškančios rinkos, svarbą sunku 
įvertinti. Beveik neįmanoma nusakyti, ar MNK, ieškančios naujų rinkų, tampa 
mažiau svarbios dėl ekonominės globalizacijos. Žvelgiant iš istorinės 
retrospektyvos, tiesioginių užsienio investicijų apimtis nusako rinkos augimo 
sparta bei jos dydis. Tradiciškai TUI buvo beveik vienintelė tinkama priemonė 
MNK prasiskverbti į vietines rinkas besivystančiose šalyse. Pavyzdžiui, Lotynų 
Amerikoje eksportas neturi apribojimų (Nunnenkamp, Thiele 2013). TUI 
naudota siekiant išvengti prekybos barjerų. Tačiau situacija laikui bėgant 
keičiasi. Besivystančios šalys, liberalizavusios importo režimus, užsienio 
investuotojams suteikia galimybę pasirinkti MNK kaip importuojančią įmonę ar 
tiesiogines užsienio investicijas priimančiojoje šalyje. Ieškančių naujų rinkos 
galimybių TUI gali laipsniškai mažėti ir tuomet vienas iš TUI pritraukimą 
lemiančių veiksnių – nacionalinės rinkos dydis – nebeteks svarbos. 

Nuspėjama politinė aplinka, užtikrinanti makroekonominį stabilumą ir 
teisinį reguliavimą, išlaiko rinkos konkurenciją ir skatina privataus verslo plėtrą 
(Alguacil 2011). Iš tiesų, palanki verslo plėtrai aplinka paprastai apima 
pakankamai stabilias politinę ir ekonominę sistemas, aplinkosaugą. Užsienio 
investuotojai vertina palankias verslui sąlygas, mokesčių sistemą bei skatinimo 
priemones pradedant verslą bei rinkos atvirumą. Tačiau MNK atgraso įsigalėjusi 
korupcija bei biurokratija, kurių lygis paprastai yra aukštas kylančios 
ekonomikos bei pereinamojo laikotarpio šalyse. 
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1.3. Tiesioginių užsienio investicijų politikos kryptys  

Užsienio kapitalo įplaukas į valstybę lemia ne tik jos ekonominis išsivystymas, 
bet ir šalies politiniai sprendimai, nes politika ir politiniai sprendimai 
neatsiejama valstybės valdymo dalis. Politikos3, arba politikos studijos taip pat 
gali reikšti svarbių sprendimų priėmimo procesą, taip pat alternatyvų parinkimą, 
kaip programos, priemones, atsižvelgianti į galimą poveikį valstybei jas 
pritaikius. Tiesioginių užsienio investicijų politika valstybėje nėra atskirta nuo 
valstybės ekonominės plėtros strategijos ir valstybėje esančio politinio režimo. 
Taip pat ir pačios TUI politikos tikslas nėra pritraukti kuo daugiau užsienio 
investicijų į šalį. Besitęsiant diskusijoms dėl užsienio kapitalo poveikio šalies 
plėtrai ir MNK mobilumo veiksnių, susiformavo trys pagrindiniai požiūriai į 
TUI politikos formavimą: liberalusis (JAV–Jungtinės Karalystės mokykla), 
reguliuojamasis (vokiečių–skandinavų mokykla) ir mišrusis, kai taikomos tiek 
liberaliosios, tiek ir reguliuojamosios TUI pritraukimo priemonės (Majone 2001; 
Chaudhuri, Banerjee 2007; Levi-Faur 2010). Šiuo metu bene labiausiai paplitęs 
liberaliosios TUI politikos taikymo modelis. Mokslinėje literatūroje požiūris į 
liberaliosios TUI politikos taikymą skirtingas. Vieni mokslininkai (Guerin, 
Manzocchi 2009; Desbores, Vicard 2009; Aidt, Albornoz 2011) teigia, jog 
užtenka tik įgyvendinti liberalią valstybės politiką, netaikiant specifinių 
priemonių tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti. Tai grindžiama tuo, jog 
pats liberalus požiūris į verslą skatina jo plėtrą, taip pat ir TUI. Kiti mokslininkai 
(Lim 2005, 2008; Guimon 2011) mano, jog būtina taikyti aktyvią TUI politiką 
bei konkuruoti su kitomis šalimis dėl užsienio kapitalo pritraukimo, nes 
multinacionalinės kompanijos prieš investuodamos lygina potencialias 
investicijoms šalis. Todėl, taikant politiką TUI atžvilgiu, galima „manipuliuoti“ 
globalių įmonių elgesiu, skatinant priimančiai šaliai palankius MNK motyvus. 
Kyla klausimas, kokią TUI politikos kryptį pasirinkti. Autorės nuomone, TUI 
politikos pasirinkimas yra orientuotas arba turėtų būti orientuotas į MNK 
motyvus ir taip dar labiau skatinti TUI įplaukas. Tačiau užsienio investuotojų 
pritraukimas kainuoja valstybei, todėl būtina įvertinti TUI politikos poveikio 
ilgaamžiškumą bei tiesioginių užsienio investicijų naudą valstybei. Valstybės 
pasirinkta užsienio kapitalo pritraukimo politika, taikomos priemonės sudaro 
galimybę tarptautinėms kompanijoms integruotis į vietinę rinką, plėsti gamybą 
naudojant vietinę darbo jėgą, žemę bei kapitalą.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Politika (iš graikų πολιτικος [p_o_l_i_t_i_k_ó_s_]: pilietis, civilis; angl. politics) – procesas ir grupių žmonių sprendimų 
priėmimo metodai (Tarptautinių žodžių žodynas 2001). „Politics“ žymi kovą dėl galios, o „policy“ apibrėžia veiklos rėmus. Iš 
anglų kalbos „politics“ ir „policy“ verčiamos vienodai – politika. Tačiau šiuo atveju, galima įžvelgti definicijų skirtumus ir 
netikslumus, dėl to dažnai politika siejama tik su valdžios atliekama funkcija. „Politics“ ir „policy“ kitose kalbose kaip rusų ar 
vokiečių verčiama taip pat kaip „politik“ ir „politika“. Policy apibūdinama kaip principas arba taisyklė padėsianti priimti 
sprendimus, tam kad būtų gauti racionalūs rezultatai (Raipa 2010). Politika gali būti suprantama kaip politiniai, valdymo, 
finansų ir administraciniai mechanizmai, kuriais siekiami nustatyti tikslai (Gilardi et al. 2007; Al-Kalifa 2010). 
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Mokslininkai (Harris, Schmitt 2001; Huigen, Cave 2009; Lim 2005; 
Sudsawad 2010) TUI politiką nagrinėja įvairiais rakursais ir lygiais. Literatūroje 
išskiriami tarptautinis (Agarwal 1996), nacionalinis (Harris, Schmitt 2001; 
Demekas et al. 2007) ir regioninis (Hughes et al. 2003; Wei, Andresso-
O‘Callaghan 2008) TUI politikos lygiai. TUI rėmimas nacionaliniu ir regioniniu 
lygiu panašūs, tačiau TUI strateginis prioritetiškumas skiriasi. Tarptautiniu 
lygmeniu TUI politika remiasi tarptautiniais ir dvišaliais susitarimais, SPIP 
(investicinių priemonių susitarimai, susiję su prekyba), DIS (daugiašaliai 
investiciniai susitarimai) bei kitais tarptautiniais įsipareigojimais ir narystėmis 
tarptautinėse organizacijose.  

S. H. Limas (Lim 2008) į TUI politikos formavimą žvelgia ne tik lygmens, 
bet ir laiko atžvilgiu. Jis teigia, jog TUI politikos formavimas remiasi valstybės 
siekiamais tikslais. Jam pritaria J. Guimonas (Guimon 2011) ir palaiko mintį, jog 
reikėtų nusistatyti prioritetinį TUI tipą, pvz.: MTEP, plynojo lauko ar įsigijimų ir 
susijungimų. Nagrinėdami TUI įplaukas į MTEP, J. Guimonas ir S. Filipovas 
(Guimon, Filipov 2012) siūlo TUI politikas klasifikuoti į: tiesioginio užsienio 
investicinio klimato pagerinimo, MTEP sektoriaus politiką, įplaukiančių TUI 
skatinimo į MTEP, pasipelnymo iš jau pritrauktų TUI į MTEP politikas.  

Disertacijoje TUI politika apibrėžiama kaip viešojo reguliavimo priemonių 
visuma, skatinanti ar mažinanti TUI srautus, siekiant pritraukti į tikslą 
orientuotas užsienio investicijas nacionaliniu lygmeniu.  

Anot M. S. Imano ir A. Nagatos (Iman, Nagata 2005), dėl liberaliosios TUI 
politikos pritraukiamos efektyvumo siekiančios MNK. Užsienio kapitalo srautai 
auga ir dėl transformacijų ir integracijos procesų. D. G. Demeko et al. (2007) 
tyrimai įrodo, jog egzistuoja netiesinė priklausomybė tarp TUI ir į ją orientuotos 
politikos, kuri keičiasi priklausomai nuo įplaukų lygio. Tačiau jiems prieštarauja 
kiti mokslininkai (Bjorvant, Eckel 2006) teigdami, jog liberaliosios politikos 
poveikis TUI pritraukti – abejotinas, ir išskiria dvi liberalios TUI politikos 
kryptis: ,,iš apačios į viršų“ (angl. bottom – up) bei ,,iš viršaus į apačią“ (angl. 
top – down). Antroji kryptis taikoma siekiant išnaudoti susiformavusią verslo 
aplinką bei nukreipti TUI politiką į tikslinius sektorius ar regionus. Tačiau 
daugeliu atvejų tikslinė TUI politika formuojama orientuojantis tiek į verslo 
sektorius, tiek ir į regionus. O TUI politika ,,iš apačios į viršų” nukreipiama 
siekiant sukurti inovacijoms palankią aplinką bei pritraukti MNK į mokslinių 
tyrimų sritis. Aktyvus abiejų ar vienos iš minėtų liberalios TUI politikų taikymas 
formuoja itin drastišką konkurencinę politiką dėl investicijų. Tokie veiksmai 
savo ruožtu sąlygoja ,,lenktynes iki galo” (angl. race to the bottom), kai nyksta 
valstybės reguliavimas, didėja išlaidos TUI pritraukti, išauga konkurencija 
vidinėje rinkoje, kol galiausiai sunaikinamas ar suvaržomas smulkiojo ir 
vidutinio verslo konkurencingumas bei jo plėtra. Tokia politika siekiama bet 
kokiomis priemonėmis ir bet kokia kaina pritraukti TUI, neatsižvelgiant į 
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pasekmes. Mokslininkai (Aidt, Albornoz 2011) nustatė, kad konkurencija tarp 
šalių, siekiant pritraukti TUI, sąlygoja socialinės gerovės praradimus ir yra 
naudinga ne investicijas priimančiai šaliai, bet MNK. Taip multinacionalinės 
korporacijos sustiprina savo derybines pozicijas tarp dviejų ar daugiau 
konkuruojančių dėl TUI šalių ir išsikovoja „geresnes“ sąlygas – subsidijas verslo 
pradžiai bei veiklai. T. Havreneko ir Z. Iršovos (Havrenek, Iršova 2010) tyrimai 
įrodo, kad nesant akivaizdžiai aršios konkurencinės politikos dėl užsienio 
kapitalo ženklų, matomas TUI iniciatyvų teigiamas poveikis. J. P. Agrawalio 
(Agrawal 1996) nuomone, siekiant suvaldyti konkurenciją dėl TUI, išskirtinai 
svarbūs tampa užsienio kapitalo reguliavimas ir ES susitarimai. Autorius 
tvirtina, jog taip pritraukiami tiesioginių užsienio investicijų srautai iš ES 
brandžios ekonomikos šalių į Rytų Europos šalis ir formuojama reguliuojamoji 
politika TUI atžvilgiu. Tačiau net ir TUI reguliavimas gali būti traktuojamas 
kaip jų skatinimo politikos dalis. D. Levi-Fauro ir J. Jordanos (Levi-Faur, Jordan 
2005) teigia, kad reguliavimą, kaip ir kitas politines koncepcijas, sudėtinga 
apibrėžti, kadangi jis taikomas įvairiose srityse. Liberaliu požiūriu, verslo 
reguliavimas deformuoja rinką. Reguliuojamosios politikos pasekėjai (Rammal, 
Zurbruegg 2006; Bubb, Rose-Ackermann 2007; Grissom et al. 2009) pabrėžia, 
kad TUI reguliavimas, prekybos barjerai bei kiti apribojimai naudingi šaliai 
šeimininkei bei vietiniam verslui. Tačiau išaugęs TUI reguliavimas verčia 
abejoti efektyviu valdymu. Galima išskirti tris TUI reguliavimo modelius. 
Pirmasis – griežčiausias, kai vyriausybė kontroliuoja visas skatinimo ir TUI 
apribojimo priemones. Pavyzdžiui, F. L. Bartelsas ir S. A. de Crombrugghe’as 
(Bartels, de Crombrugghe 2009) reguliuojamąją TUI politiką traktuoja kaip 
valstybės intervenciją į privatų verslą. Tačiau mokslininkai skirtingai vertina 
galimą vyriausybės intervencijos į verslą laipsnį ir nesutaria dėl reguliuojamųjų 
skatinimo priemonių parinkimo. R. Desboresas ir V. Vicardas (Desbores, Vicard 
2009) pritaria J. P. Agrawaliui (Agrawal 1996) ir akcentuoja dvišalių susitarimų 
(toliau – DVS) (angl. bilateral investment agreements) taikymo efektyvumą, 
kuris priklauso nuo MNK sprendimo rizikuoti. Todėl gera tarpvalstybinė TUI 
reguliavimo politika skatina investicijų srautus. Bet M. Mangeris (Manger 2008) 
pripažįsta negriežtą, neišbaigtą ar net neefektyvią vyriausybės intervenciją. Tai 
gali būti nuosavybės teisių užtikrinimas bei rinkos plėtra, monopolijų plėtros 
prevencija, darbo jėgos standartų iškėlimas bei gamtos apsauga. Aukštas 
vyriausybės intervencijos lygis nulemia aukštą biurokratijos lygį, kuris silpnina 
šalies konkurencinį pranašumą tarptautinėje erdvėje, taip pat ir patrauklumą TUI 
(Grissom et al. 2009). Be to, aukštas biurokratijos lygis skatina korupciją ir 
lobizmą. Tačiau netgi ir griežtai reguliuojama TUI politika atveria rinką MNK, 
ypač toms kompanijoms, kurių veikla kreipiama į vietinio verslo plėtrą ar 
reinvestavimą. Be to, J. Guimono (Guimon 2011) įrodė, kad lanksti ir sisteminė 
TUI intervencinė politika, nukreipta dukterinėms kompanijoms steigti ir ryšiams 
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tarp jų išlaikyti, skatina reinvesticijas. Antrasis reguliuojamosios TUI politikos 
modelis grįstas TUI srautų apribojimais tam tikruose, dažniausiai strateginiuose, 
verslo sektoriuose ar regionuose, pavyzdžiui, naftos, oro transporto ir pan. (1.1 
lentelė).  
1.1 lentelė. Tiesioginių užsienio investicijų apribojimai verslo sektoriuose (EBPO 2010) 
Table 1.1. Restrictions on foreign direct investments in business sectors (OECD 2010) 

Sektorius Valstybė 
Radijas / televizija / spauda Argentina, Brazilija, Čilė, Prancūzija, Graikija, Izraelis, P. Korėja, 

Meksika, Peru, Lenkija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, JAV 
Telekomunikacijos Australija, Brazilija, Kanada, Izraelis, Japonija, P. Korėja, Meksika, 

Naujoji Zelandija, JAV 
Tarpsektoriniai apribojimai Australija, Kanada, Islandija, Meksika, Naujoji Zelandija 
Nekilnojamasis turtas Australija, Egiptas, Estija, Graikija, Islandija, Izraelis, Japonija, Latvija, 

Lietuva, Lenkija, Meksika, Peru, Turkija, JAV 
Oro transportas Australija, Austrija, Brazilija, Kanada, Čilė, Čekija, Danija, Egiptas, 

Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, 
Izraelis, Italija, Japonija, P. Korėja, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, 
Meksika, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Norvegija, Peru, Lenkija, 
Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, 
Turkija, Jungtinė Karalystė, JAV 

Jūrų transportas Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Egiptas, Estija, Suomija, Prancūzija, 
Vokietija, Graikija, Izraelis, Italija, P. Korėja, Lietuva, Meksika, 
Nyderlandai, Rumunija, Norvegija, Peru, Slovėnija, Švedija, Šveicarija, 
Turkija, Jungtinė Karalystė, JAV 

Vidaus vandenys Belgija, Prancūzija, Vokietija, Lietuva, Nyderlandai, Šveicarija, Jungtinė 
Karalystė 

Kelių transportas Argentina, Brazilija, Čilė, Liuksemburgas, Norvegija 
Geležinkelių transportas Vokietija 
Žvejyba  Austrija, Brazilija, Kanada, Čilė, Graikija, Islandija, Airija, Italija, 

Japonija, P. Korėja, Lietuva, Meksika, Naujoji Zelandija, Norvegija, 
Turkija, JAV  

Finansinės	  paslaugos	   /	   bankininkystė Austrija, Belgija, Brazilija, Danija, Graikija, P. Korėja, Meksika, 
Portugalija, Šveicarija, Norvegija, Švedija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, 
JAV 

Teisinės paslaugos Austrija, Belgija, Prancūzija, Meksika, Norvegija, Ispanija, Švedija 
Sveikatos apsaugos paslaugos Brazilija 
Apsaugos paslaugos Brazilija, Latvija 
Statyba Egiptas 
Kalnakasyba (naudingosios iškasenos) Kanada (urano išgavimas), Čilė, Japonija, Turkija, JAV 
Knygų leidyba Kanada 
Azartiniai žaidimai Čekija, Latvija, Lenkija 
Žemės ūkis Brazilija, Airija, Japonija, P. Korėja, Naujoji Zelandija, JAV 
Naftos gavyba ir apdirbimas Japonija, Meksika, JAV 
Odos ir odos produktų gamyba Japonija 
Elektros energijos gamyba ir tiekimas Izraelis, P. Korėja 
Atominės energijos gamyba ir tiekimas Šveicarija, JAV 
Naftotiekis Šveicarija 
Švietimo paslaugos Izraelis, Meksika, Turkija 

Griežta TUI politika taikoma tik strateginiams investuotojams. Tokiais 
atvejais TUI reguliavimas skatina verslo riziką globalioms korporacijoms 
investicijas priimančioje šalyje. Tačiau R. Hatari ir R. S. Rajanas (Hatari, Rajan 
2009) įrodė TUI reguliavimo naudą, nes MNK veiklos reguliavimas sumažina 
verslo plėtros riziką ir padidina konkurencingumą investicijas priimančioje 
šalyje. Trečiuoju atveju (Vagliasiandi 2004) TUI reguliavimas apibrėžtas 
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įstatyminiais aktais, reglamentuojančiais bendrą verslo veiklą šalyje, kai 
svetingai priimamos TUI ir aiškiai nustatomos žaidimo taisyklės, taip išlaikoma 
rinkos pusiausvyra. Aiški ir skaidri teisinė bei politinė sistema mažina galimas 
rizikas, su kuriomis užsienio investuotojai susiduria. Tačiau visiškai liberalų ar 
visiškai reguliuojamąjį modelį galima taikyti tik tobulos rinkos sąlygomis, kai 
vieno modelio taikymas – neefektyvus, nes, remiantis OLI paradigma, MNK 
renkasi šalį investicijoms, atsižvelgdama į rinkos trūkumus (Hymer 1971). 
Reguliuojamųjų priemonių taikymo tendencijos  pateiktos 1.1 paveiksle. 

1.1 pav. Nacionalinio reguliavimo pokyčiai 2000–2011 laikotarpiu (UNCTAD, 
Investment Policy Monitor) 

Fig. 1.1. National regulatory changes during the period of 2000–2011 (UNCTAD, 
Investment Policy Monitor) 

 
Disertacijoje daroma prielaida, kuria remiantis bus pasiūlyta TUI politika, 

kad valstybėje, siekiančioje pritraukti TUI, taikomi tiek liberaliosios, tiek 
reguliuojamosios TUI politikos elementai.  

1.4. Tiesioginių užsienio investicijų intensyvumas – 
prielaida ekonomikos augimui  

Pasaulinė ekonominė ir finansinė krizė turėjo didžiausią įtaką TUI srautams, 
ypač kylančios ekonomikos šalims. TUI srautų mažėjimas neigiamai paveikė ir 
BVP augimą. Tačiau istorijoje žinomos ekonominės ir finansinės krizės, kurių 
pasekmės ekonomikai tos pačios, t. y. gamybos sumažėjimas, nedarbo augimas, 
augantis užsienio kapitalo nutekėjimas, bankinės sistemos žlugimas ir dėl BVP 
kritimo valstybės įsiskolinimų didėjimas. 2008 m. pasaulinė krizė, kaip ir viena 
iš reikšmingiausių pasaulinių krizių – Didžioji depresija (1929–1933), prasidėjo 
JAV, kai bankrutavo du trečdaliai bankų. Tuo metu kritęs Dow Jones indeksas 
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savo prarastas pozicijas sugebėjo susigrąžinti tik 1951 m. Nuo 1930 m. 
tarptautinis kapitalas pradėtas nagrinėti kaip galimas stimulas ekonomikai, kaip 
išorinis finansavimo šaltinis, tačiau į jo pritraukimą žiūrėta kritiškai. Pavyzdžiui, 
1994–1995 m. Meksikos krizės priežastimi laikoma 1980-tųjų metų vyriausybės 
politikos, kurios esmė buvo užsienio kapitalo pritraukimas į šalį, pasekmė 
(Mananse, Roubini 2009). Krizės metu TUI srautams sumažėjus 20 proc., 
ekonomika susitraukė 6,16 proc., o užimama dalis pasaulyje pagal TUI 
pritraukimą prieškrizinį laikotarpį pasiekė tik 2000 m. viduryje. 

L. Kekicis (Kekic 2011) pastebi, jog TUI srautų kritimas buvo ženkliai 
didesnis išsivysčiusiose nei augančios ekonomikos šalyse: atitinkamai 54 proc. ir 
40 proc. (1.2 pav.).  

 
1.2 pav. Tiesioginių užsienio investicijų srautai 1992–2011 m. (UNCTAD 

statistika) 
Fig. 1.2. Flows of foreign direct investments during the period of 1992–2011 

(UNCTAD statistics) 
 
Didžiausią TUI nuosmukį 2008 m. patyrė JAV – 68 proc. ir JK – 85 proc. 

Tarp kylančių ekonomikų žymų nuosmukį patyrė Rytų Europa – 55 proc., 
Kinija, kaip pagrindinė TUI gavėja tarp kylančių ekonomikų, patyrė mažiausią –
 18 proc.  nuosmukį. Didžiausią ekonominį nuosmukį patyrė Lietuva ir Latvija. 
Latvijos ekonomika 2009 m. susitraukė 17,7 proc., o TUI dalis BVP sumažėjo 
90 proc. TUI dalis Lietuvos BVP sumažėjo 95 proc., o ekonomika susitraukė 
14,8 proc. Nors Estijos ekonomika susitraukė 14,3 proc., tačiau TUI dalis BVP 
išaugo 32 proc. Estija TUI kritimą pajautė metais vėliau nei Lietuva ir Latvija. 
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Užsienio prekybos ir užsienio investicijų naudą bei pagalbą ekonomikai 
atsigauti dar 1920 m. suprato Airija, kuri pirmoji pradėjo formuoti TUI 
pritraukimo politiką. Po Pirmojo pasaulinio karo išaugęs nedarbas ir migracija į 
JAV privertė Airijos vyriausybę imtis atitinkamų priemonių. Pirmasis žingsnis 
žengtas iš griežtai reglamentuoto režimo, kuris buvo orientuotas tik į vidaus 
verslą iki 1920-ųjų, pereita į atvirą ekonomiką. 1922–1932 m. dėl nestabilios 
politikos įsigalėjo protekcionizmas, uždrausta steigti įmones užsienio piliečiams. 
Taip pradėta įgyvendinti TUI skatinimo politika sustojo.  

Tik 1949 m. Airijoje buvo įkurta investicijų plėtros agentūra IDA (angl. 
Irish Develpment Agency), kuri turėjo galią vykdyti tiek makroekonominę, tiek 
ir pramoninę politiką. O nuo 1950-ųjų naujai verslą pradedančioms 
kompanijoms taikytas 10 proc. pelno mokestis pajamoms, gautoms iš eksporto. 
Dėl fiskalinių intensyvinimo priemonių investicijos augo į eksportą 
orientuotuose sektoriuose. Antruoju etapu Airija nukreipė TUI į tikslinius 
sektorius (elektronikos ir farmacijos). IDA rėmė ne tik naujai į rinką įėjusias 
kompanijas, bet jau ir esančias MNK. Todėl, siekiant plėtoti vietinį verslą bei 
skatinti jo ryšius su užsienio investuotojais, buvo kuriami klasteriai. Tačiau 
Airijos augimas ir virsmas iš periferijos į stiprios ekonomikos šalį įvyko tik 
dešimtojo dešimtmečio pabaigoje.  

A. Murphis (Murphy 2000) kelia klausimą, kaip lėto ekonomikos augimo 
šalis, turėjusi didžiulius įsiskolinimus, kurie 1987 m. siekė net 125 proc. BVP, 
su aukštu nedarbo lygiu – 18 proc. ir emigracija virto beveik visiško užimtumo 
šalimi, turinčia aukštą imigracijos lygį. Airijos sėkmę R. Rios-Morales ir 
L. Brennanas (Rios-Morales, Brennan 2009) aiškina gerai suformuota 
nacionaline ekonomikos strategija, kurioje ekonomikos augimo siekiama 
išnaudojant TUI bei pritraukiant MNK.  

Airijos internacionalizacijos modelis apibrėžia du aspektus (Bakker, 
Gulde 2010): palankaus MNK verslo klimato sukūrimą, ypač aukštųjų 
technologijų sektoriuose, kai TUI politiką siekta įgyvendinti taip, kad TUI 
pasiūla atitiktų poreikį, antrasis aspektas apima politikas, kurios užtikrintų TUI 
veiksmingumą ir veiktų kaip ekonomikos skatinimo priemonė. Tai galima 
pasiekti nustatant ilgalaikes ekonomines strategijas, siejant jas su įvairių sričių 
politikomis. Būtent šis modelis turėjo užtikrinti TUI politikos dinamiškumą, 
prisitaikymą prie užsienio kapitalo poreikio, taip pat kuriant ryšius tarp globalių 
bendrovių filialų ir vietinių įmonių.  

Vis dėlto svarbi ne pati Airijos transformacija, o šios transformacijos greitis. 
A. Murphis (Murphy 2000) pažymi, jog Airija savo problemas išsprendė 
pritraukdama užsienio kapitalą. Pagrindinėmis investuotojomis tapo MNK iš 
JAV ir ES. Nuo 2000 iki 2004 m. TUI įplaukos į šalį sudarė daugiau kaip 
100 proc. BVP. 
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Tačiau P. Kirbis (Kirby 2010) siūlo perdaug nesižavėti Airijos TUI politika, 
kadangi pati šalis tapo itin priklausoma nuo užsienio kapitalo. Prasidėjus 
pasaulinei ekonominei krizei 2008 m., Airija kone anksčiausiai pajautė jos 
padarinius – per metus ekonomika susitraukė 2,95 proc., o 2009 m. dar – 
6,91 proc. Šalis 2009 m. atsidūrė ant bankroto slenksčio. Vyriausybei grįžus prie 
reguliuojamosios politikos, šalis įveikė krizę. P. Kirbis (Kirby 2010) išskiria 
keletą problemų, dėl kurių Airijos TUI politika krizės atveju nesuveikė, nors 
šalis ją buvo suformavusi dinamišką, prisitaikančią prie rinkos poreikių. 
Pirmiausia buvo per žemas valstybės reguliavimo lygis – reguliavimo funkcija 
tarsi atiduota rinkos dalyviams. Airijos vyriausybė sulaukė kritikos dėl 
valstybinio reguliavimo, ypač sietino su finansinėmis paslaugomis. Ši sistema 
buvo pagrįsta principais, kuriais bankai ir finansų įmonės turėtų laikytis sutartų 
elgesio kodeksų. Kita problema, sąlygojusi Airijos ekonomikos žlugimą, – mažų 
mokesčių sistema, kuri nepaliko erdvės pačiai vyriausybei reguliuoti bei 
manevruoti prasidėjus krizei. Airija kur kas labiau nei kitos ES šalys priklauso 
nuo mokesčių, surinktų iš prekių ir paslaugų eksporto. Tai viena iš regresinės 
mokesčių sistemos ypatybių. Kadangi didžioji dalis investuotojų – JAV 
kompanijos, Airija jautriai reagavo į Amerikos korporacijų žlugimą bei užsienio 
kapitalo pasitraukimą iš šalies. Biudžetas neteko pagrindinio pajamų šaltinio – 
įmonių pelno mokesčio. Airijos bendra mokesčių, kaip BVP/BNP procentinė 
dalis, sumažėjo iki 39,6 proc.  

Ko Baltijos šalys gali pasimokyti iš Airijos formuodamos TUI politiką? Ar 
iš tiesų staigus ir greitas šuolis lems žaibišką kritimą? Airijos nesėkmes lėmė dvi 
problemos: nesugebėjimas atpažinti tarptautinės integracijos bei lengvai 
pažeidžiamų sričių ir Airijos socialinės partnerystės neefektyvumas. 
Pagrindiniuose Airijos verslo sektoriuose vyravo MNK, TUI davė pagrindą 
ekonomikai augti. Tuo metu buvo manyta, jog intervencija į ekonomiką kenktų 
TUI pritraukimui ir ekonomikos augimas smuktų.  

Akivaizdu, kad susidarius nepalankiai situacijai pasaulinėje erdvėje, ši 
nuostata nepasiteisino. Tačiau Baltijos šalims vertėtų perimti Airijos patirtį, 
specializuojantis tam tikruose sektoriuose, taikant mokestines lengvatas 
tiksliniuose sektoriuose veikiančioms įmonėms.  

1.5. Fiskalinių ir finansinių priemonių taikymas 
tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti 

Valstybės taiko platų fiskalinių ir finansinių paskatų spektrą TUI pritraukti. 
C. P. Omano (Oman 1999) ištyrė, kad skatinant konkurenciją tarp šalių, gali būti 
įtraukta ir daugiau priemonių, tokių, kaip įsipareigojimas sukurti infrastruktūrą 
ar rinkos lengvatų taikymas (lengvatinės vyriausybės sutartys, suteikiant 
monopolines teises, apsaugos nuo importo konkurencijos ir lengvatinio režimo 
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užsienio valiuta). Užsienio kapitalo kompanijoms dažniausiai suteikiamos 
dotacijos arba visas skatinamųjų priemonių paketas, kurį sudaro lengvatinis 
mokesčių režimas, sumažinti muitai ir mokesčiai importuojamoms žaliavoms ir 
kitiems komponentams, subsidijos darbuotojams mokyti bei finansinės paskolos. 

Fiskalinių priemonių ypatybė: jomis siekiama skatinti investicijas įvairiose 
verslo šakose (Havranek, Iršova 2010). Tačiau konkrečių fiskalinių 
intensyvinimo priemonių taikymas glaudžiai susijęs su egzistuojančiu fiskaliniu 
režimu valstybėje ir pelno normomis. L. Villelos ir A. Barreixo (Villela, Barreix 
2002) tyrimais nustatyta, kad pagrindinės priemonės TUI pritraukti – 
mokestinės, kadangi mokesčių sistemos pokyčiai yra grįsti platesnio pobūdžio 
paskatomis, mažinami mokestiniai tarifai ar atskirais atvejais iš viso 
panaikinami. Specifinės fiskalinės investicijų intensyvinimo priemonės, 
nesudėtinga mokesčių sistema valstybėje (Goolsbee 1997; Peters, Fisher 2004), 
ypač pelno dydis, yra svarbiausios paskatos TUI pritraukti (Hubert, Pain 2002). 
Pagrindinės fiskalinės investicijų intensyvinimo priemonės: atleidimas nuo 
mokesčių tam tikrą laikotarpį (pvz., 5 metams), pagreitintas kapitalo 
nusidėvėjimas, įvairių formų mokestinis režimas (Pirnia, Morisset 2001; James 
2009), sumažintos socialinio draudimo įmokos, neapmokestinami investicijų 
rezervai. Dvejopo apmokestinimo režimo lengvatos taikomos tam tikroms 
įmonėms, investuojančioms tik į prioritetines sritis, o kitiems užsienio 
investuotojams – lengvatos, tačiau su tam tikrais apribojimais, kurie taikytini 
vietiniam verslui, kad kitoms kompanijoms taip pat būtų atlyginta, priklausomai 
nuo tarptautinių investicijų svarbos. Įkurtose laisvosiose ekonominėse zonose 
(kurios priskiriamos netiesioginėms paskatoms) įmonės, priklausomai nuo 
investuotos sumos, atleidžiamos nuo pelno mokesčio arba taikomas 50 proc. 
sumažintas pelno tarifas. Investuotojų laisvojoje ekonominėje zonoje gauti 
dividendai neapmokestinami, teikiamos kitos mokesčių lengvatos, nustatytos 
įstatymų. Zonoje numatytos mokesčių lengvatos ir kiti valstybės pagalbos būdai 
ūkio subjektams taikomi tiek, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės 
aktams, reglamentuojantiems valstybės pagalbos teikimą (Pillai 2008). 

Finansinės lengvatos skirstomos į įvairias dotacijų formas, paskolų teikimą 
lengvatinėmis sąlygomis, paskolas su valstybės garantija. Dotacijos dažniausiai 
tikslinės, padengiančios tam tikrą projekto išlaidų dalį. Dengiamosios dalies 
suma priklauso nuo projekto sumos, sukuriamų darbo vietų skaičiaus (Demekas 
et al. 2007; Rosenboim 2008). Daugumos šalių vyriausybės (1.2 lentelė) 
užsienio investuotojams suteikia vieną ar keletą finansinių priemonių. 
Pastarosios dažnai yra pagrindinės investicijų skatinimo priemonės. Tačiau dėl 
didelio masto finansinės priemonės taikomos tik specifinėms sritims, pavyzdžiui 
MNK, investuojančioms į mažiau išsivysčiusius regionus ar vykdančioms 
mokslinius tyrimus ir juos įgyvendinančioms įmonėms (Guimon, Filippov 
2012).  
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1.2 lentelė. Investicijų paskatos įvairiose šalyse (UNSTAD 2010) 
Table. 1.2. Investment incentives in various countries (UNCTAD 2010) 

Skatinimo priemonės Valstybė 
Specifinės 
investicijų 
skatinimo 
priemonės 

Steigimas Australija, Indija, JAV, Kanada, Kinija, Pietų Korėja, Meksika, 
Vokietija 

Lengvatos Australija, Indija, Indonezija, Kanada, Kinija  
Valdymas Argentina, Brazilija, Indija, Indonezija, Kinija, Meksika, P. Afrika 
Specifinės 
mokesčių 
priemonės 

Japonija, Kinija, Lenkija 

Su investici
jomis 
susijusios 
priemonės 

Bendras teisinis 
reglamentavimas 

Airija, Kanada, Kinija, Lenkija, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, 
Rusija, Saudo Arabija, Vengrija, Vokietija, Turkija 

Paskatos	  / 
valstybės parama 

Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazilija, Čekija, Danija, 
Estija, Graikija, Italija, Japonija, JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, 
Kinija, Pietų Korėja, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Meksika, 
Nyderlandai, Rusija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija, 
Vengrija, Vokietija, ES 

Bendros mokesčių 
priemonės 

Argentina, Graikija, Indonezija, Ispanija, Italija, Japonija, Kanada, 
Kinija, Rusija 

Tarptautiniai 
susitarimai 

Airija, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, 
Danija, Estija, Graikija, Indija, Indonezija, Ispanija, Italija, Japonija, 
JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, Kinija, Kipras, Pietų Korėja, 
Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Pietų 
Afrika, Prancūzija, Portugalija, Rumunija, Rusija, Saudo Arabija, 
Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Turkija, 
ES 

Sektorių ar regioninė plėtra – ne vienintelė priežastis finansinėms 
lengvatoms suteikti. Šios lengvatos taikomos energijai taupyti, pvz., 
atsinaujinantiems energijos šaltiniams bei aplinkos apsaugos reikalavimų 
atitikčiai (Singh, Jun 1995). Regioninės politikos srityje taikomi fiskalinių, 
finansinių bei netiesioginių specifinių priemonių rinkiniai (Rosenboim et al. 
2008), į kuriuos įtraukiamos kapitalo subsidijų formos, palūkanų subsidijos, 
lengvatinės paskolos, paskolų garantijos, mokymo subsidijos (Head et al. 1999). 

Išlaidos, susijusios su fiskalinių ir finansinių priemonių teikimu. 
Europos Sąjungos ir EBPO požiūris į aktyvų mokestinių paskatų taikymą 
vienodas – tai žalinga investicijas priimančiajai valstybei (Mayer 2009). Tačiau 
debatai mokslinėje literatūroje (MacDermott 2007; Baltagi et al. 2008; Bakker, 
Gulde 2010) paskatų efektyvumo TUI atžvilgiu įgavo kitokį pobūdį. Potenciali 
nauda vertinama iš patiriamų išlaidų pozicijos. Netgi jei mokestinės paskatos 
efektyviai įgyvendinamos augant TUI srautams, su jomis patiriamos išlaidos gali 
nusverti gaunamą naudą. Tai ypač aktualu, kai šalis užsienio kapitalui pritraukti 
renkasi konkurencinę TUI politiką, kurios pagrindas – fiskalinės skatinimo 
priemonės. Tokio tipo TUI politika būdinga ne tik pramoninėms ir brandžioms, 
bet ir besivystančios ekonomikos šalims, kurių vyriausybės susiduria su biudžeto 
apribojimais, t. y. netenkama dalies įplaukų iš surenkamų mokesčių (Morisset, 
Pirnia 2001; Bartels, de Crombrugghe 2009). Esant vyriausybės biudžeto 
suvaržymams, pirmenybė teikiama didelėms MNK, o ne vidutinio dydžio 



1. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ POLITIKOS TEORINĖS KONCEPCIJOS 27 

 

kompanijoms. Tačiau užsienio kapitalo įmonių, kaip investuotojų, prioritetas 
vietinio verslo atžvilgiu lemia didesnę, kartais ir nesąžiningą konkurenciją 
rinkoje, dėl ko nukenčia vietinis verslas (Barros, Cabral 2000; Maurer 2011).  

Autorės nuomone, žala gali būti didelė visoms susijusioms šalims: užsienio 
investuotojams, darbuotojams ir regionų valdžios institucijoms. Todėl 
skatinamųjų priemonių taikymas turėtų būti aiškus, skaidrus, suprantamas ir 
vietiniams investuotojams, ir užsienio kompanijoms. Aiškumas pagerinamas 
supaprastinus finansines priemones bei nustačius prioritetines finansuotinas 
verslo sritis. Siekiant optimalaus teigiamo rezultato, skatinamųjų priemonių 
sistemos neturėtų būti be pagrindo dažnai keičiamos, tačiau iniciatyvų paketą 
rekomenduotina nuolat peržiūrėti ir vertinti periodiškai.  

1.6. Rėmimas ir kitos netiesioginės priemonės, 
formuojančios tiesioginių užsienio investicijų politiką  

Mokslininkai (Wint, Williams 2002; Lim 2005, 2008; Sirr et al. 2012) tvirtina, 
jog bene didžiausią įtaką pritraukiant užsienio investuotojus turi netiesioginės 
intensyvinimo priemonės. O ypač šalies įvaizdžio formavimas. 

Visos šalys siūlo MNK nefinansines arba, kitaip tariant, netiesiogines 
skatinimo priemones infrastruktūrai parengti (Pradhan 2008; Lim 2008), 
naujoms gamykloms statyti (Yelpaala 2008). Tai turi reikšmės vykdant 
regioninę plėtros politiką. Netiesioginėms priemonėms taip pat priskiriama ir 
šalies rinkodara (Head et al. 1999; Wint, Williams 2002), mokslo slėnių ir 
technologinių parkų, (Young et al. 1994; Loewendahl 2001; MIGA 2010), LEZ 
steigimas (Prasad et al. 2007). Nefinansinių priemonių svarba itin pabrėžiama. 
Ypač – informacijos teikimas bei informacinių centrų kūrimas. Valstybinės 
institucijos, norėdamos sumažinti išlaidas, vietoje netiesioginių finansinių 
skatinimo priemonių dažnai siūlo tiesiogines (Bora 2002; Durham 2004b). 
Tyrimų duomenimis (Wells, Wint 2000), viena iš nefinansinių priemonių – 
rėmimas – efektyvesnis pritraukiant TUI, nei mokestinės paskatos ir mažiau 
išlaidų reikalaujanti priemonė. 

Rėmimas plačiąja prasme – vyriausybės ir užsienio investuotojų tarpusavio 
santykių palaikymo dedamoji. Valstybė ryšius su užsienio korporacijomis 
palaiko keliais būdais: TUI pritraukimas vykdomas naudojantis kompleksinio 
produkto rinkodara; reklama ir kainų strategijomis; investicinių projektų atranka 
atliekama identifikuojant prioritetinius sektorius, kuriems teiktina parama; 
vykdoma užsienio investicijų priežiūra, kad būtų užtikrinta investicijų atitiktis 
lūkesčiams (Lim 2008). Reklama ar kainodara, kai taikomos skatinimo 
priemonės ar net įvairios politikos, pagerina investicinį klimatą, o tai 
traktuojama kaip investicijų paskatų pakaitalas.  
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Investicijų rėmimo tikslas – pritraukti bet kokias TUI. IPA sukūrimas yra 
TUI politikos įgyvendinimo priemonė, o rėmimas – signalas MNK, jog šalis 
atvira TUI (Pestova et al. 2011). Investicijų rėmimas apima tik rinkodaros 
priemones, kurias taikydama vyriausybė pritraukia TUI, tačiau neapima 
finansinės paramos teikimo, TUI atrankos, derybų su užsienio investuotojais, 
kadangi šias funkcijas atlieka kitos skirtingos institucijos. Investicijų rėmimą 
sudaro šios veiklos: reklama; tiesioginis bendravimas elektroniniu paštu; 
seminarai, skirti verslui plėtoti; investicinės misijos; dalyvavimas parodose; 
informacinės literatūros platinimas;  susitikimų  užsienio ir vietiniams 
investuotojams, turintiems bendrų tikslų, organizavimas; pasiūlymai projektams 
ir galimybių studijoms rengti; paslaugų investuotojams, pradėjusiems vykdyti 
projektą, teikimas; konsultavimas pradedant verslą, gaunant leidimus ir pan.  

MIGA (2010) investicijų plėtros agentūros teikiamas paslaugas 
suklasifikuoja į tris fazes: pasiruošimą priimti investuotojus, užklausimų ir 
procedūrų vykdymą, poinvesticinę priežiūrą ir pagalbos teikimą (1.3 lentelė).  

1.3 lentelė. Investicijų skatinimo agentūros funkcijos (Cass 2007) 
Table 1.3. Functions of investment promotion agencies (Cass 2007) 
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A
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Funkcija  Apibūdinimas Pavyzdys 
Įvaizdžio 
kūrimas 

Sukurti informatyvią ir 
teigiamo įvaizdžio apie šalį 
svetainę  

Reklama ir viešieji ryšiai 

Informacijos 
teikimas ir 
investuotojų 
konsultavimas 

Konsultuoti investuotoją, 
analizuojantį sprendimą 
pradėti verslą, ir užtikrinti 
jo veiklos tęstinumą  

Informacijos apie investavimo 
galimybes ir paskatas teikimas 
užsienio ir vietiniams 
investuotojams, projektų, 
susijusių su juridinio asmens 
plėtra ir veiklos diversifikavimu, 
administravimas   

Investicijų 
skatinimas  

Atlikti rinkos galimybių ir 
poreikių pritraukimo 
analizę, nustatant tikslinius 
sektorius ir potencialius 
investuotojus tuose 
sektoriuose, siekiant juos 
pritraukti 

Tikslų identifikacija, tiesioginiai 
kontaktai, forumai, seminarai ir 
kt.  

Su
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ol
iti
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si

os
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Dalyvavimas 
kuriant 
užsienio 
investicijų 
politiką  

Teikti pasiūlymus dėl 
investicijų aplinkos 
gerinimo, finansinių 
paskatų taikymo, dalyvauti 
priimant sprendimus dėl 
TUI pritraukimo sistemos 
efektyvinimo 

Tyrimai, apklausos, dalyvavimas 
grupėse priimant sprendimus, 
politikos tobulinimo pasiūlymų 
teikimas, lobizmas 
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Investicijų rėmimo pagrindinis tikslas yra pritraukti užsienio investuotojus, 
tačiau įvairios rėmimo veiklos skirtos įgyvendinti skirtingus uždavinius (Head et 
al. 1999; Cass 2007): 
– pagerinti šalies kaip patraukliausios aplinkos investicijoms įvaizdį (įvaizdžio 

kūrimo veiklos); 
– skatinti investicijas (generuoti investicijas);  
– teikti informaciją ne tik perspektyviems, bet  ir esamiems investuotojams 

(investicijų paslaugų veiklos);  
– įvaizdžio kūrimo arba jo tobulinimo, paslaugų, susijusių su investavimu, 

teikimo pagrindinis tikslas – pritraukti kuo daugiau TUI. 
 Tačiau konkretūs tikslai skiriasi, todėl skiriasi ir įvairių priemonių efektyvumas. 

H. Loewendahlis (Loewendahl 2001) investicijų rėmimą suskirstė į keturias 
sritis: strategiją; organizavimą; projektų administravimą; pagalbos ir 
konsultacijų teikimą. Nėra tiesioginių įrodymų, jog paslaugų teikimas turi 
reikšmės generuojant naująsias TUI ar kuriant bei tobulinant šalies įvaizdį. 
Agentūros tikisi, kad paslaugų investuotojams teikimas išlaikys potencialius 
investuotojus, padės jiems laikytis įsipareigojimų ir skatins reinvesticijas 
(Morisset, Andrews-Johnson 2004). 

Pagrindinis veiksnys, formuojant rinkodaros kompleksą, skirtą pritraukti 
TUI, yra agentūros išsivystymo laipsnis (Azis 2003). Dažnai besikeičiant 
vyriausybėms, jų programoms ar tobulinant TUI politiką, šalys negali tikėtis 
spartaus užsienio kapitalo pritraukimo. Kai IPA koncentruojasi į gero įvaizdžio 
išlaikymą, teikiama pozityvi informacija per specifines žiniasklaidos priemones, 
formuojamas palankios investicijoms šalies įvaizdis. Kai kuriais atvejais 
įvaizdžio formavimas – pagrindinė priemonė, kurią taiko IPA, siekdama 
pritraukti tiesiogines užsienio investicijas. Agentūros, kurios nuo įvaizdžio 
formavimo pereina prie investicijų generavimo priemonių taikymo, parodo, kad 
jos yra pasiruošusios priimti tikslines TUI. 

 Tikslinių investicijų atranka. IPA atrenka potencialius investuotojus 
pagal tam tikrus prioritetus: kai investuojama į tikslinį šalies regioną ar tikslinį 
sektorių, atsižvelgiama į investicijų tipą (pvz., „plynasis laukas“), investicijų 
apimtį, sukuriamas darbo vietas, produktyvumo lygį ar į pateiktą pasiūlymą, 
pvz., privatizacijos atveju ir pan.  

Investicijų skatinimo organizacijų tipai. Investicijų rėmimą paprastai 
atlieka valstybinė institucija ar viešoji įstaiga, kurios dalininkas – už tai 
atsakinga ministerija. Investicijų pritraukimo agentūra paprastai yra ūkio 
ministerijos (ar kitos atitinkamas funkcijas atliekančios ministerijos) padalinys 
(C priedas). Kai kurios užduotys gali būti perduodamos privačioms agentūroms. 
Tačiau tokiu atveju vyriausybė susiduria su problemomis. L .T. Wellsas ir 
A. G. Wintas (Wells, Wint 2000) išskiria tris IPA tipus: visas veiklas vykdo 
valstybinė institucija; veiklas dalinasi privati ir valstybinė įmonė; visas veiklas 
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atlieka privati įmonė. Privačios ar iš dalies privačios įmonės investicijų 
rezultatus bei kiekį sunku užfiksuoti, patikrinti jų gaunamą pelną iš investicijų 
pritraukimo, kadangi jos nėra atskaitingos vyriausybinėms institucijoms.  

Rekomenduojama (ICAS 2012), kad IPA steigimas būtų apibrėžtas atskiru 
įstatymu, kadangi taip išlaikomas investicijų įstatymo glaustumas. Investicijų 
įstatymas apibrėžia tiek vietines, tiek ir užsienio investicijas, kur IPA didžiąja 
dalimi skirta pritraukti TUI, taip pat tai sudaro galimybę vyriausybei lanksčiau 
peržiūrėti institucinę struktūrą bei investicijų įstatymo pakeitimus. Tyrimais 
nustatyta (Gilardi, Levi-Faur 2007), jog, be TUI rėmimo, IPA atlieka tris 
papildomas reguliavimo funkcijas: investicinių projektų patvirtinimą; paskatų 
teikimo valdymą; licencijų ir leidimų teikimą. 

Tačiau reguliavimas ir rėmimas – nesuderinami dalykai, dėlto dažniausiai 
nukenčia rėmimo funkcija, ypač jei ji atliekama tos pačios agentūros. Skirtumai 
tarp TUI reguliavimo ir rėmimo pateikti 1.4 lentelėje.  
1.4 lentelė. Skirtumai tarp tiesioginių užsienio investicijų reguliavimo ir rėmimo 
poreikių (ICAS 2012) 
Table 1.4. Divergent needs between the promotion and the regulation of foreign direct 
investment (ICAS 2012) 

Institucinė 
dimensija  

Investicijų rėmimas Investicijų reguliavimas 

Organizacinė 
kultūra 

Orientacija į klientą 
Dėmesys privačiajam sektoriui 
Susitelkimas į prioritetinius sektorius 

Orientacija į atitiktį 
Dėmesys administravimui 
Susitelkimas į įvairias TUI 

Personalo įgūdžiai Rinkodaros ir pardavimo sugebėjimai 
Projektų ir ryšių su klientais 
palaikymo valdymas 
Komunikacija 

Administravimo įgūdžiai 
Teisiniai ir finansiniai 
klausimai 
Tikslumas ir kruopštumas 

Žinios Verslo praktika 
Žinios apie sektorių ir jo 
konkurencingumą 
TUI duomenys 
Teisė, reglamentavimas ir procedūros 
Užsienio kalbos ir verslo kultūra 

Teisė, reglamentavimas ir 
procedūros 
TUI duomenys 

Tinkama aplinka Lankstumas kriterijams 
Siekiant patenkinti investuotojo 
poreikius – greiti patvirtinimai ir 
perdavimas atitinkamoms 
institucijoms. 
Orientacija į rezultatus 

Ilgos procedūros ir lėtas 
tvirtinimo mechanizmas 
Priežiūra ir auditas 
Orientacija į procesą 

Vidinė sistema Specialiai taikomi metodai (pagal 
pavirtintą metodiką) 
Greitas, lankstus atsakymas į 
investuotojo poreikius 
Proceso stebėjimas iki tol, kol 
investuotojas bus patenkintas 

Standartizuota sistema 
Į investuotojo paklausimus 
atsakoma „sistemos“ greičiu 
Proceso stebėjimas tik 
investuotojui pageidaujant 
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Reguliavimo funkciją atliekančios investicijų plėtros agentūros šalyse, kurių 
investicinis klimatas silpnas, veikiau varžo TUI, nei jas skatina. Tai dažniausiai 
lemia ilgos įmonių steigimo procedūros, sudėtingas įvairių leidimų išdavimo 
procesas bei kiti biurokratiniai veiksniai. Kai kurios IPA teikia pirmenybę 
reguliuojamajai funkcijai, nes taip paprasčiau prižiūrėti investuotojų veiklą. 
Toks vieno langelio principas palengvina procedūras, bet sumažina rėmimo 
efektyvumą. Rėmimas – į klientą orientuotas būdas pritraukti TUI, o 
reguliavimas – į procedūras. Reguliavimo funkcija reiškia, kad agentūra vykdo 
investuotojų atranką, administruoja patvirtintus projektus, teikia paskatas bei 
prižiūri, kaip jos adaptuojamos. Sėkmingas investicijų propaguotojas turi turėti 
privačiame sektoriuje taikomų rinkodaros žinių, kultūros ir sugebėjimo nustatyti 
vietoves, reikalaujančias investicijų. Geras investicijų „skatintojas“ yra viešojo 
sektoriaus valdininkas, mąstantis kaip privačiojo sektoriaus atstovas.  

Dėl esančių nesuderinamumų IPA turėtų atlikti arba rėmimo, arba 
reguliavimo funkciją. Šių agentūrų vaidmuo turi būti aiškus ir skaidrus: remti, 
teikti pagalbą investuotojams bei teikti pasiūlymus vyriausybei dėl TUI politikos 
tobulinimo.  

Investicijų rėmimo efektyvumas. A. G. Wintas ir A. D. Williamsas (Wint, 
Williamsas 2002), J. Morissetas ir K. Andrews-Jonhsonas (Morisset, Andrews-
Jonhson 2004) tiria investicijų rėmimo efektyvumą. Jie teigia, jog investicijų 
rėmimo programa efektyviausia, kai gebama pritraukti investicijas, orientuotas į 
tarptautinę prekybą, t. y. korporacijas, kurios vykdys eksportą globaliu ar 
regioniniu mastu. L. T. Wellsas ir A. G. Wintas (Wells, Wint 2000) neranda 
įrodymų, kad investicijų pritraukimas, orientuotas tik į vietinę rinką, būtų 
efektyvus. 

Pritraukiant investuotojus, kurie siekia dominuoti vietinėje rinkoje, nereikia 
tiek daug išteklių, taip pat ir skatinimo priemonių. Be to, investicijų pritraukimas 
priklauso ne tik nuo rėmimo, bet ir nuo palankaus tiesioginėms užsienio 
investicijoms klimato. Tačiau, remiantis neoklasikiniu požiūriu, tik patraukliai 
sukurtas investicinis klimatas pritrauks multinacionalines korporacijas, kadangi 
MNK ieško geriausios galimybės investuoti (Markusen 2013). C. Ortegos ir 
C. Griffino (Ortega, Griffin 2009) tyrimai patvirtino, kas IPA efektyvumas 
priklauso nuo jai suteiktų įgaliojimų, statuso, nepriklausomumo nuo 
vyriausybės. Privačios agentūros efektyviau vykdo investicijų rėmimo funkciją. 
Efektyviai veikianti IPA atlieka pagrindinį vaidmenį pritraukiant TUI ir 
sukuriant joms palankesnes sąlygas. Jos teikiamų paslaugų kokybė viso 
investicinio projekto įgyvendinimo metu nulemia, ar MNK vėliau reinvestuos 
(ICAS 2012).  

Investicijų rėmimo išlaidos ir nauda. Naudą šalis gauna iš efektyvaus 
rėmimo, pritraukiant į eksportą orientuotas investicijas, kai padengiamos patirtos 
išlaidos ir sukuriama daug darbo vietų. Tačiau tai negalioja šalims, kurių 
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nedarbo lygis žemas ar darbo jėga itin pigi. Tuomet nauda pasiekiama tik iš 
surenkamų mokesčių (Sirr et al. 2012).  

Paskatų ir rėmimo santykinės sąnaudos. L. T. Wellsas ir A. G. Wintas 
(Wells, Wint 2000), lygindami rėmimo metu patiriamas išlaidas ir išlaidas, 
susijusias su finansinių ar fiskalinių priemonių teikimu, teigia, jog optimizuotas 
investicijų rėmimo programos taikymas pigesnis nei mokesčių atostogų 
taikymai. Rėmimas gali generuoti didesnę grąžą nei mokesčių atostogos. 
S. H. Limas (Lim 2008) įrodė, kad IPA įkūrimas gali būti TUI politikos 
instrumentas, padedantis tobulinti šalies recipientės investicinį klimatą, o 
efektyvus investicijų plėtros agentūros funkcijų koordinavimas – skatinti TUI 
srautus. IPA veiklos plėtra – ne vienintelis kelias užsienio kapitalui pritraukti. 
Autorės požiūriu, vyriausybė, maksimaliai išnaudodama paskatų poveikį TUI, 
turėtų sukurti kompleksinę skatinimo sistemą, orientuotą konkretiems TUI 
pritraukimo tikslams, kadangi vartotojo ar pramonės rinkodarinės aplinkos, 
rinkodaros komplekso elementai paprastai papildo vienas kitą. Šios veiklos 
turėtų būti derinamos su kitomis priemonėmis šalies patrauklumui gerinti.  

1.7. Dvišalių, daugiašalių ir tarptautinių susitarimų 
reikšmė pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas 

Vyriausybės taikomos tikslinės TUI skatinimo priemonės verslo aplinkai 
tobulinti pritraukia užsienio investuotojus, tačiau negarantuoja jiems turto 
apsaugos nacionalizavimo atveju ar netgi intelektinio kapitalo apsaugos. Todėl, 
siekiant nustatyti tarptautinius standartus užsienio investuotojams bei užtikrinti 
TUI apsaugą, sudaromi tarptautiniai susitarimai, kurie ne tik užtikrina 
investuotojų teises, bet ir padidina nacionalinės politikos efektyvumą (Mayer 
2009). 

Tarptautiniai susitarimai, susieti su TUI, skirstomi į dvišalius (toliau DVS), 
daugiašalius (toliau DS), tarptautinius (toliau TS). Daugiašaliams priskirtini 
investicinių priemonių susitarimai, susiję su prekyba, daugiašaliai investavimo 
susitarimai (toliau DIS) ir daugiašaliai prekybiniai susitarimai (toliau DPS).  

Mokslinėje literatūroje tarptautinių susitarimų, susietų su TUI 
reglamentavimu, poveikis investicijas priimančiajai valstybei vertinamas 
prieštaringai. Remiantis R. Deboresu ir V. Vicardu (Debores, Vicard 2009), 
investicijas priimančių šalių vyriausybėms DVS formuoja TUI reguliavimo 
mechanizmą, kuris įpareigoja nenacionalizuoti užsienio kapitalo įmonių ateityje. 
M. Mangeris (Manger 2008) pabrėžia, jog DVS – vienos iš TUI srautų 
intensyvinimo priemonių, nes MNK juos laiko papildomais veiksniais, 
nusakančiais šalies šeimininkės patrauklumą. Taigi vyriausybės, siekdamos 
skatinti TUI, taiko nacionalines skatinimo priemones kartu su pasirašytais 
dvišaliais ir tarptautiniais susitarimais. Tačiau didelis daugiašalių susitarimų 
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skaičius didina tarpvalstybinę konkurenciją dėl TUI tarp kylančios ekonomikos 
bei pereinamojo laikotarpio šalių. O štai R. J. Bubbas ir S. Rose-Ackerman 
(Bubb, Rose-Ackerman 2007) nustatė, kad vyriausybė, pasirašydama DVS, 
mažina investicijas priimančios šalies konkurencingumą kitų šalių atžvilgiu, 
kadangi MNK linkusios nutekinti TUI į patronuojančią valstybę. Tai verčia 
abejoti daugiašalių susitarimų nauda, ypač mažinant investicijų pritraukimų 
sąnaudas bei skatinant gerovę susitarimus pasirašiusiose šalyse (Egger et al. 
2007). Iš to galima daryti išvadą, jog šalis šeimininkė, pasirašiusi daugiau 
tarptautinių susitarimų, patiria nuostolių. O užsienio investuotojai, perkeldami 
verslą į besivystančią šalį, pelnosi ir užsitikrina tarptautinę verslo apsaugą. 
J. Huighenas ir M. Cave’as (Huighen, Cave 2005), analizuodami reguliavimo 
aspektus komunikacijos sektoriuje, pastebi, kad TUI srautai išauga tik tuose 
regionuose, kuriuose aukštesnis rinkos konkurencingumo lygis bei 
įgyvendinama reguliuojamoji TUI politika. Tiesioginių užsienio investicijų 
įplaukų ir reguliavimo ryšys pateiktas 1.3 paveiksle (absoliutus TUI 
reguliavimas žymimas vienetu, visiškai liberalus reglamentavimas – 0). 

 

 
1.3 pav. Tiesioginių užsienio investicijų įplaukų ir reguliavimo ryšys (EBPO FDI 

Restrictiveness Report 2012) 
Fig. 1.3. Interconnection between inward foreign direct investment and regulation 

(OECD FDI Restrictiveness Report 2012) 
 

E. Neumayeris ir L. Spess (Neumayer, Spess 2005) įrodė, jog didelis 
pasirašytų DVS skaičius skatina TUI įplaukas, nes šalis, pasirašydama 
tarptautinius susitarimus, liberalizuoja rinką. Tai patvirtina tyrėjai M. Busse’as ir 
J. L. Groizardsas (Busse, Groizards 2008), kurie pažymi, kad griežtesnis TUI 
reguliavimas sietinas su lėtesniu BVP augimu. Tačiau aukštas liberalizacijos 
laipsnis sudaro sąlygas „nutekinti“ TUI sukurtą pridėtinę vertę į investicijų 
šaltinio šalį, todėl šalis šeimininkė patiria nuostolių. J. W. Salacuse’as ir 
N. P. Sullivanas (Salacuse, Sullivan 2005) teigiamą DVS naudą išskiria tik JAV, 
bet ne kitoms šalims, kurios yra pasirašiusios dvišalius susitarimus su 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

TU
I d

al
ie

s a
ug

im
as

 
B

V
P,

 %
 

TUI reguliavimo indeksas Reguliavimo augimas 



34 1. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ POLITIKOS TEORINĖS KONCEPCIJOS 

 

Jungtinėmis Valstijomis. J. Tobin ir S. Rose-Ackerman (2005) atskleidžia DVS 
negatyvų poveikį esant aukštam TUI rizikos laipsniui, o teigiamą – žemam. Tai 
įrodo, kad dvišaliai susitarimai nesumažina MNK veiklos rizikos investicijas 
priimančioje šalyje. Tačiau M. Hallward-Driemier (2003) tyrimais nustatyta, kad 
tarp TUI įplaukų ir pasirašytų DVS skaičiaus nėra reikšmingos priklausomybės. 
R. Ginevičius ir A. Šimelytė (2012) teigia, jog tarptautiniai susitarimai turi 
dvilypį poveikį. Tačiau teigiamas poveikis pasiekiamas tuo atveju, kai 
investicijas priimanti šalis kartu taiko vietines finansines bei fiskalines 
reguliavimo iniciatyvas. P. Eggeris ir V. Merlo (Egger, Merlo 2007) nustatė, jog 
DVS teigiamas poveikis pasiekiamas tik ilguoju laikotarpiu.  

Taigi galima daryti išvadą, kad DVS, būdami TUI politikos dalis, traktuotini 
kaip skatinamoji priemonė pritraukiant užsienio investuotojus, tačiau dvišaliai 
susitarimai stimuliuoja TUI įplaukas į šalį, esant tam tikroms aplinkybėms, ar 
užsienio kapitalą pritraukia į tikslinį regioną ar verslo sektorių. DVS nauda 
galima esant tarpvalstybinei konkurencijai tarp panašaus ekonominio lygio 
išsivystymo šalių. DVS mažina politines ir teisines rizikas bei nepastovumus, 
taip pat ir etninius konfliktus bei nedarbą. Didelis jau pasirašytų dvišalių 
susitarimų skaičius rodo, jog šalis šeimininkė įsitraukė į aršią konkurencinę kovą 
dėl TUI ir yra pasirengusi priimti MNK bet kokiomis sąlygomis. Bet didelis 
pasirašytų DVS skaičius mažina konkurenciją šalies viduje ir skatina investicijų 
šaltinio šalies konkurencinį pranašumą. Užsienio kompanijos, pritrauktos taikant 
skatinimo priemones tarptautiniu ir vietiniu lygmenimis, įgyja konkurencinį 
pranašumą prieš vietinio verslo įmones. Tokia situacija susiformuoja, kai TUI 
skatinimas ir išskirtinumas apibrėžtas šalies šeimininkės investicijų įstatymo. 
Taigi kuo daugiau tarptautinių susitarimų pasirašo investicijas priimanti 
valstybė, tuo greičiau ji netenka konkurencinio pranašumo tarptautiniu 
lygmeniu. Kad būtų išvengta neigiamų pasekmių, kurias sąlygoja pasirašytų 
DVS skaičius, F. L. Bartelsas ir S. A. de Crombrugghe’as (Bartels, 
Crombrugghe 2009) rekomenduoja sudaryti regioninius susitarimus. Jie, kaip ir 
B. H. Baltagis et al. (Baltagi et al. 2008), T. Buthe’as ir H. V. Milner (Buthe, 
Milner 2008), C. C. Chiangas (Chiang 2012), pripažįsta narystės Pasaulinėje 
prekybos organizacijoje (toliau PPO) naudą, kai pritrauktos TUI orientuojamos į 
eksportą. Šie mokslininkai nustatė, jog didesnis lengvatinės prekybos susitarimų 
skaičius nulemia gausesnius užsienio kapitalo srautus. Be to, B. H. Baltagio et 
al. (Baltagi et al 2008) analizės duomenimis, tarpregioninius susitarimus ir 
dvišalius TUI srautus sieja stiprus teigiamas ryšys. Tarpregioniniuose 
susitarimuose apibrėžta prekybos politika ne tik skatina importą ir eksportą, bet 
ir veikia TUI srautus, orientuotus į eksporto didinimą. Su prekyba susijusios 
investicijų skatinimo priemonės vertinamos kaip investicijų paskatos, kuriomis 
siekiama maksimaliai padidinti įplaukiančių TUI naudą šalies ekonomikai 
(Medvedev 2010). 
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 Šios priemonės (1.5 lentelė) paprastai naudojamos kylančiose ekonomikos 
šalyse pramonei plėtoti bei prekybos balansui išlaikyti.  

Brandžios ekonomikos šalys taip pat naudoja SPIP pritraukdamos TUI, 
skatindamos eksportą bei apsaugodamos vietinį verslą nuo MNK. Tačiau SPIP 
taikymas ne visada suderinamas su nario įsipareigojimais PPO. Todėl paskutiniu 
metu šių priemonių atsisakoma. Šalys, norinčios jas taikyti, turi įrodyti jų 
būtinumą PPO (Chiang 2012). 
1.5 lentelė. Su prekyba susijusios investicijų priemonės (Bartels, Crombrugghe 2009) 
Table 1.5. Trade-related investment measures (Bartels, Crombrugghe 2009) 

Prekybos politikos 
Importo politikos priemonės Eksporto politikos priemonės 
Tarifai 
Importo kvotos 
Importo licencijos  
Importo įmokos 
Specialus žymėjimas 
Antidempingas 
Sveikatos ir saugumo reikalavimai 
(mokesčiai) 
Muitinės procedūros 
Akcizai 
Subsidijos vietiniams gamintojams 
Vietiniai importo reikalavimai 
Vyriausybės kontraktai 

Fiskalinės paskatos 
Eksporto kreditai ir garantijos 
Tikslinis eksportas 
Užsienio eksportą skatinančios agentūros 
Laisvos prekybos zonos  
Strateginių šakų eksporto draudimai 
Valiutų kurso manipuliacijos 

Su prekyba susijusios investicijų skatinimo priemonės 
Prekybos priemonės Poveikis tiesioginėms užsienio investicijoms 
Tarifai, importo kiekio apribojimai 
Regioniniai laisvos prekybos susitarimai 
Prekių kilmės šalies taisyklės 
Eksporto kontrolė 
Eksporto finansavimas 
Nemonetariniai prekybos susitarimai 
Saugumo, sveikatos apsaugos nacionaliniai 
standartai 

Skatina TUI importo subsidijavimą  
TUI skatinamos iš regiono narių šalių 
Remia į eksportą orientuotas TUI 
Remia eksportą pakeičiančias TUI 
Keičia TUI sektorių balansą 
Skatina TUI importo subsidijavimą 

Augant TUI srautams ir jų reikšmei ekonomikos plėtrai bei pasirašomų 
DVS skaičiui ir taikomų SPIP intensyvumui, atsirado daugiašalių investavimo 
susitarimų poreikis. Išaugus SPIP skaičiui, 1995 metais EBPO pasiūlė DIS 
projektą EBPO priklausančioms ir nepriklausančioms šalims. Šių susitarimų 
paskirtis – skatinti TUI judėjimo liberalizavimą ir užtikrinti investuotojų 
garantijas daugiašaliu pagrindu. Reikia pažymėti, kad DIS negali būti 
prilyginami prekybiniams susitarimams dėl TUI, kadangi dėl liberalizavimo 
tarptautiniu lygmeniu visos pasirašiusios šalys gauna naudą – išnaudojant 
konkurencinius pranašumus bei ekonomikos mastą. DIS atsiradimui pradžią 
davė EBPO, 1976 metais pasirašiusi tarptautinių investicijų ir daugiašalių 
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kompanijų deklaraciją. Joje apibrėžtos nacionalinio režimo TUI nuostatos 
(vietinis verslas negalėjo turėti jokių išlygų MNK atžvilgiu), MNK veiklos 
gairės bei TUI skatinimo priemonių taikymo rekomendacijos. DIS pagrindas yra 
panašiai taip pat kaip ir egzistuojančių DVS bei regioninių investicijų 
susitarimų.  

Analizuojant DIS ir DVS, kyla daugiašalių susitarimų pasirašymo 
sudėtingumo ir prioritetiškumo prieš dvišalius susitarimus klausimas (Egger et 
al. 2007). A. Turrinis ir D. M. Urbanas (Turrini, Urban 2008) kvestionuoja DIS 
išskirtinumą, palyginti su kitais investavimo susitarimais, juolab kad šis 
dokumentas nesuteikia lengvatų, o tik nurodo investuotojų ir investicijas 
priimančiosios šalies teises. Skirtumas atsiranda tarp galimų šalių dalyvių 
skaičiaus. DVS pasirašomi tarp dviejų šalių, tarpregioniniai susitarimai apima 
keletą šalių, o štai prie DIS prisijungti gali visos šalys – potencialios narės. 

Tarptautinius investicijų susitarimus sudaro keletas pagrindinių elementų: 
investicijų apibrėžimas, taisyklės, užtikrinančios apsaugą investuotojams 
ekspropriacijos atveju, kai nediskretišku būdu siekiama liberalizuoti investicijas, 
taip pat taisyklės ginčo atveju. Nediskretiškumas – jautrus klausimas, kadangi 
sietinas su valstybės taikomomis priemonėmis, kurios skatina arba atgraso 
investuotojus, kitaip tariant, reguliuoja TUI įplaukas (Turrini, Urban 2008).  

Z. Drabekas (Drabek 1998) pripažįsta stiprų DIS ir TUI ryšį, tačiau 
kritikuoja šių susitarimų įgyvendinimą dėl jų pasirašymo sudėtingumo, kuris 
pirmiausia atsiranda dėl baimės prarasti savarankiškumą. Todėl vyriausybės 
saugumo sumetimais reguliuoja TUI. Tiek praktikai, tiek mokslininkai sutinka, 
kad investuojant į sektorius, susijusius su šalies saugumu, turi būti teikiama 
pirmenybė vietinėms, o ne užsienio kapitalo įmonėms. Saugumo interesas 
asocijuojasi su suverenumo praradimu. Aukštas suverenumo laipsnis, kai 
režimas įgyvendina savus įstatymus ir reguliavimą, sudaro sąlygas vyriausybėms 
daryti spaudimą užsienio kompanijoms (Rugman, Gestrin 1997). Pasirašydamos 
DIS, valstybės sutinka apriboti savo laisves vis-a-vis MNK. Tokie 
įsipareigojimai suprantami kaip tam tikrų politikos priemonių praradimas ir 
derybinių galių sumažėjimas tarptautiniu lygmeniu. Mažėjant derybinei galiai, 
DIS turi tendenciją uždelsti sprendimų priėmimą ir mažinti jų įgyvendinimo 
efektyvumą (Turrini, Urban 2008). Antra vertus, dalyvavimas tarptautiniuose 
susitarimuose padeda valstybėms liberalizuoti TUI politiką ir taip padidinti 
užsienio kapitalo srautus. Tačiau J. Mayeris (Mayer 2009) pažymi, kad 
integracija į tarptautinius ekonominius santykius ir susitarimų sąlygų, veikiančių 
šalies makroekonominę politiką, įgyvendinimas silpnina „de facto“ nacionalinės 
ekonomikos plėtros kontrolę. 

Nagrinėdamas problemas, iškylančias pasirašant daugiašalius investavimo 
susitarimus, Z. Drabekas (Drabek 1998) išskiria ir kitus ginčytinus politinius 
aspektus, artimus saugumo interesams. Jis abejoja DIS nauda, kadangi 
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įgyvendinant juos pirmenybė teikiama MNK, su kuriomis vietinio verslo 
įmonėms konkuruoti sudėtinga ir jos pasmerktos žlugti. Be to, kultūriniu 
požiūriu, kai kurios valstybės, siekdamos atsiriboti nuo galimo globalizacijos 
poveikio, įdiegia tam tikras užsienio kapitalo judėjimą ribojančias priemones, 
kurios, priimant DIS sąlygas, turėtų būti naikinamos. O tai gali sukelti 
nepasitenkinimą šalyje.  

Derybinė strategija – tai kita problema, sietina su daugiašalių investavimo 
susitarimų pasirašymo sudėtingumu: kai kurios šalys, norinčios dalyvauti tame 
procese, nėra tam pasirengusios, nes neturi tinkamos teisinės bazės. Vėliau tai 
sukelia problemas įgyvendinant DIS. Derybose dalyvaujant dideliam skaičiui 
šalių, atsiradus interesų nesuderinamumui, pasireiškia globalaus derybinio 
mechanizmo neefektyvumas. Todėl daugiašalių investavimo susitarimų 
pasirašymas užtrunka. Dvišalės derybos spartesnės, DVS sudaromi greičiau ir 
paprasčiau nei DIS. Užsitęsusios derybos dėl DIS sukelia abejonių ir tai vilkina 
investavimo procesą. Nepaisant sunkumų pasirašant DIS ir juos įgyvendinant, 
K. Y. Wongas (Wong 2002) nustatė, kad DIS teikia naudą tiek MNK, tiek ir 
investicijas priimančiosioms valstybėms. Užsienio kompanijos perkelia savo 
veiklą į joms palankesnę verslo aplinką, o šalys geba pritraukti daugiau TUI ir 
perimti naujas technologijas. Tačiau minėtas mokslininkas pažymi, kad ne visos 
šalys, pasirašusios DIS,  sulaukia didesnių tiesioginių užsienio investicijų srautų 
ar gauna naudą iš didėjančių MNK pelnų.  

Apibendrinant galima teigti, kad TUI pritraukimo mechanizmą sudaro 
įvairios skatinimo priemonės bei institucinė sistema kartu su pasirašytais DVS, 
TS, DIS, kitais tarptautiniais susitarimais ir naryste tarptautinėse organizacijose, 
tai sukelia daugialypį pritrauktų TUI poveikį investicijas priimančiai valstybei.  

1.8. Pirmo skyriaus išvados ir disertacijos uždavinių 
formulavimas 

Apibendrinant tiesioginių užsienio investicijų politikos kritinę teorijų analizę, 
galima suformuluoti tokias išvadas: 

1. Atskleidus TUI poreikį ir jų poveikį valstybei pastebėta, kad užsienio 
kapitalas tiesiogiai ir netiesiogiai veikia socialinę, teisinę, politinę ir 
ekonominę, aplinkosauginę šalies aplinką. Dėl šios priežasties įvairiais 
laikotarpiais užsienio kapitalo judėjimas tirtas skirtingais pjūviais.  

2. Egzistuoja trys pagrindinės TUI politikos kryptys: liberalioji, reguliuojamoji 
bei mišrioji. Sudėtingomis šiuolaikinės ekonomikos sąlygomis grįžtama prie 
liberalios TUI politikos su reguliuojamaisiais elementais. TUI politikos 
formuojamos atsižvelgiant į taikomą nacionalinės politikos režimą, 
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administracinį ir ekonomikos išsivystymo lygmenį, valstybės ir MNK tikslų 
suderinamumą bei konkurenciją tarp šalių. 

3. Užsienio kapitalo iniciatyvinimo priemonių skirstymas į skatinamąsias ir 
apribojamąsias leidžia formuoti šalyje bendrą tiesioginių užsienio investicijų 
politiką, kuria remiantis atskiriems verslo sektoriams galima siūlyti tikslines 
TUI politikas. Konkreti TUI skatinimo politika užtikrina tikslingą užsienio 
kapitalo pasiskirstymą šalyje bei garantuoja teigiamą ar mažiau neigiamą 
užsienio kapitalo poveikį ūkio augimui.  

4. Analizuojant tiesioginių užsienio investicijų skatinimo priemones, nustatyta, 
kad fiskalinių paskatų taikymas dažnesnis, nes jis yra paprasčiau 
įgyvendinimas. TUI rėmimas – ne mažiau svarbus instrumentas pritraukiant 
MNK nei finansinės ar fiskalinės priemonės. TUI rėmimui priskirtini šalies 
įvaizdžio formavimas, investicijų generavimas ir paslaugų, susijusių su 
investicijomis, teikimas. 

5. Dvišalių, daugiašalių ir tarptautinių susitarimų reikšmės analizė įrodo, kad 
susitarimai ir narystės tarptautinėse organizacijose užpildo tiesioginių 
užsienio investicijų politikos spragas. Taip suformuojama kompleksinė TUI 
politika.  

Apžvelgus TUI politikos kryptis ir išgryninus skatinimo priemones bei 
išanalizavus jų poveikį šalies plėtrai tikslinimi disertacijos uždaviniai: 

1. Įvertinti TUI poveikiui analizuoti, MNK mobilumo veiksniams nustatyti 
ir TUI politikai parengti taikomus metodus ir parinkti tinkamiausius 
tolesniam tyrimui. 

2. Išanalizuotos mokslinės literatūros ir pasirinktų kiekybinių ir kokybinių 
metodų pagrindu parengti TUI politikos formavimo modelį ir jo 
taikymo metodiką. 

3. Taikant parengtą modelį nustatyti Baltijos šalių ekonomikų augimo 
priklausomybę nuo užsienio kapitalo. 

4. Ištirti veiksnius nulemiančius MNK pasirinkimą investuoti Baltijos 
šalyse. 

5. Analizuojant norminius aktus, nustatyti esamas tiesioginių užsienio 
investicijų skatinimo problemas; 

6. Naudojant ankstesnių disertacijoje atliktų tyrimų duomenis, sudaryti 
kriterijų sistemą. 

7. Nustatyti TUI politikos kryptis kiekvienai iš Baltijos šalių bei parinkti 
skatinimo priemones. 
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2 
Tiesioginių užsienio investicijų 

politikos vertinimo ir formavimo 
metodų tyrimas, siūlomas modelis ir 

jo taikymo metodika  

Šiame disertacijos skyriuje nagrinėjami TUI poveikio šalies ūkiui vertinti ir 
MNK mobilumo priežastims nustatyti modeliai ir metodai, gilinamasi į TUI 
politikos formavimo metodikas bei modelius, siekiama parinkti tinkamiausius 
metodus TUI politikai formuoti. Remdamasi pirmame disertacijos skyriuje 
atlikta mokslinės literatūros apžvalga ir TUI modelių analize autorė siūlo TUI 
politikos formavimo modelį Baltijos šalims ir detalizuoja jo taikymą. Šio 
skyriaus tema autorė yra paskelbusi tris straipsnius (Šimelytė, Antanavičienė 
2013b; Ginevičius, Šimelytė 2012; Šimelytė, Liučvaitienė 2012). 

2.1. Tiesioginių užsienio investicijų poveikio 
vertinimo metodai ir modeliai  

Mokslininkai įvairiais aspektais tiria ir vertina TUI ryšį su valstybe, joje 
vykstančiais procesais, analizuoja užsienio kapitalo pritraukimo į šalį būdus ir 
šio kapitalo naudą šalies ūkiui. Lietuvos tyrėjai (Mačerinskas, Vengrauskas 
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2009; Miškinis 2010) tiesioginių užsienio investicijų poveikį šalies ūkiui 
dažniausiai vertina daugiakriteriais, statistiniais metodais, naudoja koreliacinę 
regresinę analizę. Tiesinės regresijos modelis – vienas iš populiariausių vertinant 
TUI poveikį įvairiais pjūviais. Šį modelį S. L. Eremina (2009) taiko vertindama 
TUI poveikį ekonomikos plėtrai, O. Morrissey’us ir M. Udomkerdmongkolis 
(Morrissey, Udomkerdmongkol 2012) – privačioms investicijoms, 
C. Lesmannas (Lesmann 2013) – regiono atskirčiai, N. Boubakris et al. 
(Boubakri et al. 2013) – privatizacijos metu pritraukto užsienio kapitalo 
efektyvumui tirti. Šis metodas disertacijoje taikomas kaip pagalbinė priemonė 
TUI politikai formuoti. Kita populiari priemonė TUI poveikio gamybos 
efektyvumui, darbo našumui ar technologijų perėmimui įvertinti yra Kobo-
Duglaso gamybos funkcija (Fernades, Paunov 2012; Wang, Wong 2012; Jeon et 
al. 2013; Hamida 2013). Šios funkcijos pagrindu sudaroma tiesinė ar logaritminė 
daugianarė regresijos lygtis, į kurią kaip nepriklausomi kintamieji įtraukiami šie 
rodikliai: kvalifikuota ir / arba nekvalifikuota darbo jėga, techninio progreso 
koeficientas, darbuotojų skaičius, fizinis kapitalas bei realios kapitalo sąnaudos. 
Priklausomas kintamasis – gamybos išeiga. 

S. Nishitatenas (Nishitateno 2013), analizuodamas globalios gamybos ir 
TUI problemą, taiko net tris modelius – mažiausiųjų kvadratų, Puasono-pseudo-
maksimalios tikimybės bei gravitacijos. Tačiau pastarasis plačiau naudojamas 
TUI mobilumo veiksniams nustatyti nei užsienio kapitalo poveikiui 
nagrinėjamam objektui tirti. Šio modelio paskirtis – vertinti dvišalius tarp šalies 
recipientės ir patronuojančios šalies ryšius. Gravitacijos modelis (Buthe, Milner 
2008; Desbores, Vicard 2009; Zwinkels, Beugelsdijk 2010) tinkamas dvišaliams 
tiesioginių užsienio investicijų srautams, eksportui, gyventojų migracijai vertinti. 
Šio modelio ypatybė yra ta, kad atstumas tarp šalių yra vienas iš pagrindinių 
rodiklių, apibrėžiančių investicijų ar eksporto sąnaudas. Taikant gravitacijos 
modelį įvertinamas ir papildomų veiksnių ryšys. Jiems priskirtini: politinis 
stabilumas, daugiašalių susitarimų skaičius, kultūriniai skirtumai, instituciniai 
veiksniai, dvišalių susitarimų reikšmė pritraukiant TUI, taip pat ir netiesioginės 
skatinimo priemonės, TUI politikos efektyvumas. Klasikinis gravitacijos 
modelis paremtas natūrinio logaritmo pagrindo regresine lygtimi. 

R. Rudzkis ir V. Kvedaras (2003), atskleisdami TUI poveikį Lietuvos 
prekių eksporto konkurencingumo rodiklių pokyčiams, siūlo taikyti Grangerio 
priežastingumo nustatymo modelį. Naudojantis šiuo modeliu, gauti rezultatai 
parodo, kaip tam tikrą veiksnį veikia kitų rodiklių ankstesnės reikšmės. TUI net 
keliais būdais prisideda prie ekonomikos augimo, todėl, R. B. Tekino (Tekin 
2012) nuomone, priežastingumo ryšys tarp TUI ir ekonomikos augimo nebūtinai 
vienakryptis, jis gali būti ir abipusis. Tai paaiškinama tuo, kad priežastingumo 
ryšys keičia kryptį dėl kaupiamojo priežastinio ryšio. Kitaip tariant, augant 
ekonomikai, investuotojai vis labiau domisi šalimi. Įrodyta (Tekin 2012), kad 
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ilgalaikis ekonomikos augimas, pagrįstas gamybos plėtra, sukuria naujas 
ekonomines veiklas, naujas rinkas, atsiranda naujų produktų paklausa. O tai 
nulemia ir didesnius TUI srautus. Vis dėlto loginis priežastingumas statistiškai 
negali būti patikrintas, tačiau pagrįstai manoma, kad tikroji priežastis ankstesnė 
už padarinį. Tuo ir yra grindžiamas statistinis Grangerio priežastingumo 
modelis: tikrinama, ar vieno kintamojo reikšmės yra informatyvios kito 
kintamojo reikšmėms prognozuoti. Jei taip, tada pirmasis yra laikomas antrojo 
priežastimi (Rudzkis, Kvedaras 2003). Grangerio priežastingumo modelis – 
naudinga priemonė nustatyti, ar tarp kintamųjų nėra vėluojančio ryšio. Jam 
pritaikyti gali būti naudojamas VAR modelis, kai atsitiktinis kintamasis 
išreiškiamas kaip jo paties funkcija praėjusių laikotarpio verčių ir kitų kintamųjų 
sistemoje. Taikydami šį modelį R. Rudzkis ir V. Kvedaras (2003) nustatė, kad 
tiesioginės užsienio investicijos svarbios tiek paklausos, tiek konkurencingumo 
modeliuose – Lietuvos eksportas yra kur kas jautresnis daug Lietuvoje 
investuojančių šalių paklausos svyravimams, o konkurencingumo modeliuose 
tiesioginės užsienio investicijos yra stabilesnis veiksnys nei santykinės kainos. 
Harrodo-Domaro augimo modelis taikomas užsienio kapitalo įplaukoms, taip pat 
ir TUI naudai analizuoti (Chudnovsky, Lopez 2003; Kiong, Jomo 2005). Pagal šį 
modelį,  investicijos – potencialiai galimo gamybos lygio ir ekonomikos augimo 
tempo padidinimo politikos pagrindinė priemonė. O norint ilguoju laikotarpiu 
pasiekti stabilų nacionalinių pajamų augimą, būtinas valstybinis reguliavimas.  

P. Nunnenkampas et al. (Nunnenkamp et al. 2007) TUI srautų poveikio 
skurdo lygiui nustatyti taiko bendrąjį pusiausvyros modelį bei matematinio 
modeliavimo metodus. Tiriami verslo sektoriai (tradicinis ir modernusis žemės 
ūkis, naftos ir dujų, kalnakasybos, plataus vartojimo prekės, tarpinio vartojimo 
prekės, gamybos priemonės, komunalinės paslaugos, statybos, vartojimo prekių, 
viešojo sektoriaus paslaugos), gamybos veiksniai (darbo jėga – smulkūs 
ūkininkai, nekvalifikuota kaimo darbo jėga, nekvalifikuota miesto darbo jėga, 
aukštos kvalifikacijos darbo jėga; kapitalas – neturinčių juridinio asmens statuso, 
verslo ir viešojo sektoriaus kapitalas, įmonės) ir ekonomikos dalyviai (namų 
ūkiai, verslo įmonės, centrinis bankas, komerciniai bankai ir sandoriai su kitomis 
šalimis). Statinis pusiausvyros modelis susietas su endogeninio kapitalo 
kaupimu ir migracija, dinaminis – pagrįstas išorinės (atvykstamosios) darbo 
jėgos augimo sparta, vyriausybės išlaidomis ir TUI įplaukomis. Šio tyrimo metu 
nustatyta, kad TUI skatina ekonomikos augimą ir sumažina skurdo lygį, tačiau 
pajamų pasiskirstymas išlieka netolygus. Toks skirtumas trumpuoju laikotarpiu 
ypač išryškėja tarp miesto ir kaimo vietovių. 

Kuznetso kreivė (Hitam, Borhan 2012) – netiesinis modelis, kuriuo tiriamas 
ryšys tarp TUI ir aplinkosauginės degradacijos. Tiriami šie rodikliai: TUI 
(priklausomas kintamasis), pajamos, gyventojų tankumas, eksportas, importas. 
Taikant AKK (aplinkosauginė Kuznetso kreivė) modelį nustatyta, kad ryšys tarp 
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TUI ir CO2, išmetamo į orą, egzistuoja. Rezultatai parodė, kad ekonomikos 
augimas skatina užterštumą, o aplinkos tarša sietina su TUI. Šis rodiklis buvo 
įtrauktas į tiriamųjų sąrašą. Tyrimu įrodyta, kad egzistuoja aplinkosauginė 
Kuznetso kreivė ir užsienio kapitalas skatina aplinkosauginę degradaciją.   

B. De Blass, K. N. Russ (2012), kurdamos TUI poveikio vertinimo modelį 
nustatė, kad užsienio kapitalo įmonių veikla turi įtakos prekių antkainiams 
Bertrando konkurencijos sąlygomis. 

Apibendrinant galima pabrėžti, kad ankstyvosiose TUI teorijose nagrinėtas 
užsienio kapitalo poveikis šalies plėtrai aktualus ir iki šių dienų. Jose teigiama, 
kad TUI padidina kapitalą ir skatina ekonomikos augimą, finansuojant kapitalo 
formavimą. Tuomet TUI buvo prilyginamos vietinėms investicijoms, jų poveikis 
vertintas tik trumpuoju periodu, kadangi manyta, jog, laikui bėgant, kapitalo 
grąža mažėja. Tačiau apžvelgus skirtingus mokslinius darbus matoma, jog nėra 
vieno modelio, kuris būtų taikomas TUI poveikiui įvertinti. Ši problema iškyla, 
nes užsienio investicijų poveikis vertinamas įvairiais aspektais. Tiriant taikomus 
modelius ir metodus išryškėjo TUI poveikio vertinimo kryptys užimtumui ir 
pajamoms, materialiam kapitalui, priėjimui prie rinkų, technologijų perėmimui, 
žinioms, valdymo metodams, pajamoms iš mokesčių, skurdo lygiui bei 
politiniams, socialiniams ir kultūriniams aspektams. 

2.2. Tiesioginių užsienio investicijų įplaukas 
nulemiančių veiksnių tyrimo metodai ir rodikliai 

Kaip matyti iš pirmame disertacijos skyriuje atliktos TUI teorinių koncepcijų 
analizės, TUI pritraukimą nulemiančių veiksnių ir MNK elgsenos tyrimai 
atsispindi daugelyje mokslinių darbų. Tarp tyrimų paplitęs OLI modelio 
taikymas. Tačiau, remiantis šiuo modeliu, galima analizuoti tik stambias 
veiksnių grupes. M. F. Perezas et al. (Perez et al. 2012) šio modelio pagrindu 
sudarė vietos investicijoms pasirinkimo modelį (angl. Location Choice model). 
Jis įdomus dėl pasirinktų tyrimo aspektų. Autoriai tiria pinigų plovimo ir 
nelegalaus kapitalo įplaukų įtaką MNK sprendimų investuoti ar reinvestuoti 
priėmimui pereinamojo laikotarpio šalyse.  

Tarptautinės organizacijos, kaip ir mokslininkai, aktyviai tiria valstybių 
ekonomikos augimo spartą, verslą skatinančius ir ribojančius veiksnius, TUI 
varomąsias jėgas. Šie veiksniai grupuojami, jungiami į indeksus. Tokių tyrimų 
poreikis reikalingas, kadangi šalys, siekdamos pritraukti užsienio kapitalą, 
konkuruoja tarpusavyje. Siekis didinti konkurencinį pranašumą tarptautinėje 
arenoje taip pat sąlygoja TUI politikos formavimą bei jos tipo pasirinkimą. 

Pasaulio ekonomikos forumas (toliau PEF) pateikia keletą indeksų, kuriais 
apibūdinama atskirų šalių ir regionų pažanga ir konkurencingumas bei 
patrauklumas. Tai: diskriminacijos dėl lyties indeksas; sistemos parengties 
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indeksas; Afrikos šalių konkurencingumo indeksas; kelionių ir turizmo 
konkurencingumo indeksas; privačių investicijų patrauklumo indeksas; arabų 
pasaulio konkurencingumo indeksas; pasaulio konkurencingumo indeksas; 
pasaulio verslo konkurencingumo indeksas. PEF tyrimuose šalys skirstomos 
pagal jų išsivystymo lygius: gamybos veiksnių sąlygojamas ūkio išsivystymo 
lygis, efektyvumo sąlygojamas išsivystymo lygis ir inovacijomis sąlygojamas 
šalies ūkio išsivystymo lygis (2.1 lentelė).  
2.1 lentelė. Indeksų grupės svoris kiekvienoje ekonomikos augimo stadijoje (Global 
Competitiveness report 2012–2013 ) 
Table 2.1. Weights of index in every stage of economic growth (Global Competitiveness 
Report 2012–2013) 

Konkurencingumo 
indeksų grupės 

Indeksų grupių svoriai pagal ekonomikos augimo stadijas 
1 etapas Perėjimas 

iš 1 į 2 
etapą 

2 etapas Perėjimas 
iš 2 į 3 
etapą 

3 etapas 
Gamybos 
veiksnių 
sąlygojamas 
ūkio 
išsivystymo 
lygis 

Efektyvumo 
sąlygojamas 
ūkio 
išsivystymo 
lygis 

Inovacijų 
sąlygojamas 
ūkio 
išsivystymo 
lygis 

Bazinių 
konkurencingumo 
indeksų grupė  

60	  % 40–60	  % 40	  % 20–40	  % 20	  % 

Efektyvumo	   
indeksų grupė 

35	  % 35–50	  % 50	  % 50	  % 50	  % 

Inovacijų indeksų 
grupė 

5	  % 5–10	  % 10	  % 10–30	  % 30	  % 

Šalies ekonomikos išsivystymo lygis nustatomas ir pagal BVP tenkantį 
vienam gyventojui (2.2 lentelė). Vertinant apskaičiuojamą pasaulinį 
konkurencingumo indeksą pagal šią klasifikaciją, atskiroms rodiklių grupėms 
suteikiami svoriai. 

2.2 lentelė. Pajamų intervalai šalies išsivystymo lygiui nustatyti (Global 
Competitiveness Report 2012–2013) 
Table 2.2. Intervals of income for determining the country’s development level (Global 
Competitiveness Report 2012–2013) 

Ekonomikos augimo stadijos BVP gyventojui, JAV 
doleriais 

1 etapas. Gamybos veiksnių sąlygojamas ūkio išsivystymo lygis <2000 
Perėjimas iš 1 į 2 etapą 2000–2999 
2 etapas. Efektyvumo sąlygojamas ūkio išsivystymo lygis 3000–8999 
Perėjimas iš 2 į 3 etapą 9000–17000 
3 etapas. Inovacijų sąlygojamas ūkio išsivystymo lygis >17000 

Pasaulio konkurencingumo indeksas (angl. Global Competitiveness Index). 
Į šį indeksą įtrauktos trys rodiklių grupės (pagrindinių konkurencingumo 
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indeksų grupė, efektyvumo  indeksas, inovacijų ir pasitenkinimo veiksnių grupė) 
ir 12 pogrupių (institucijos, infrastruktūra, makroekonominė aplinka, sveikatos 
apsauga ir pradinis išsilavinimas, aukštasis mokslas ir kvalifikacijos kėlimas, 
prekių rinkos efektyvumas, darbo rinkos efektyvumas, finansų rinkos išvystymo 
indeksas, technologinis raštingumas, rinkos dydis, verslo išmanymo indeksas, 
inovacijos). Rodiklių grupių ir jų pogrupių detalizacija pateikta D priede. 
Svertinis dvylikos indeksų vidurkis sudaro bendrąjį pasaulio konkurencingumo 
indeksą. Literatūroje (Titarenko 2007) teigiama, kad vienas iš geriausiai 
investicinį patrauklumą apibūdinančių rodiklių yra PEF verslo 
konkurencingumo indeksas. Rodikliai, įtraukti į šį indeksą, naudojami ir 
pasaulio konkurencingumo indeksui skaičiuoti.  

Lisabonos indeksas skirtas įvertinti ES valstybių pažangai įgyvendinant 
Lisabonos strategiją. Indeksą sudaro aštuonios rodiklių grupės: informacinės 
visuomenės plėtra, inovacijos ir moksliniai tyrimai, rinkos liberalumas, 
telekomunikacijų, transporto ir komunalinių paslaugų tinklo plėtra, finansinių 
paslaugų sektoriaus plėtra, verslo aplinka, socialinė sanglauda ir darnioji plėtra. 
Šalys vertinamos bendroje skalėje nuo 1 iki 7, aukštesnis balas reiškia geresnį 
rezultatą. Nuo 2004-ųjų vertinama ir Baltijos šalių pažanga įgyvendinant 
Lisabonos strategiją. 

Jungtinių Tautų prekybos ir ekonomikos konferencija skaičiuoja du su šalių 
patrauklumu investicijoms susijusius indeksus: tiesioginių užsienio investicijų 
pritraukimo (angl. Inward FDI Performance Index) ir tiesioginių užsienio 
investicijų potencialo indeksą (angl. Inward FDI Potencial Index). Tiesioginių 
užsienio investicijų pritraukimo indeksas apskaičiuojamas kaip šalies 
pasauliniame TUI sraute dalies bei jos BVP įnašo į pasaulinį bendrąjį produktą 
santykis (Titarenko 2007). Tiesioginių užsienio investicijų potencialo indeksu 
įvertinamas šalies patrauklumas užsienio investuotojams ir veiksniai, 
nulemiantys TUI pritraukimą (išskyrus rinkos dydį). Indeksas svyruoja nuo 0 iki 
1 (0 – žemiausias, o 1 – aukščiausias įvertinimas). Vertinami šie rodikliai: BVP 
tenkantis gyventojui, BVP augimas per paskutinius dešimt metų, eksporto 
sudaroma BVP dalis, vidutinis telefono linijų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, 
studentų skaičius bendroje populiacijoje, šalies rizikos lygis, gamtos išteklių 
eksporto dalis visoje pasaulio rinkoje, automobilių ir elektronikos detalių 
importo dalis visame pasauliniame sraute, paslaugų eksporto dalis pasauliniame 
sraute, „įeinančių“ TUI dalis pasauliniame sraute. 

Pasaulio banko palankumo verslui indeksu (angl. Doing Business) vertinami 
dešimt šalies verslo aplinkos aspektų: verslo pradėjimas, leidimų gavimas, 
darbuotojų samdymas ir atleidimas, nuosavybės įregistravimas, kredito gavimas,  
investuotojų apsauga, mokesčių mokėjimas, užsienio prekybos sąlygos, sutarčių 
vykdymo užtikrinimas, verslo nutraukimas.  



2. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ POLITIKOS VERTINIMO IR FORMAVIMO... 45 

 

Apžvelgus tarptautinių organizacijų siūlomus indeksus šalies patrauklumui 
ar konkurencingumui įvertinti, matoma, kad PEF pasauliniu konkurencingumo 
indeksu išsamiausiai įvertina šalies teigiamus ir neigiamus aspektus. Be to, 
vertinima kompleksiškai – analizuojant statistinius duomenis bei atliekant 
didžiausių pasaulio įmonių apklausą. 

A. P. Grohas ir M. Wichas (Groh, Wich 2012) analizuodami priežastis, dėl 
kurių vienos šalys užsienio kapitalo pritraukia daugiau nei kitos, naudojasi 
antriniais duomenų šaltiniais, t. y. minėtų organizacijų teminiais ir metiniais 
leidiniais. Mokslininkai išskiria keturias TUI varomąsias jėgas: ekonominį 
aktyvumą (rinkos dydis, rinkos atvirumas, rinkos stabilumas), teisinę ir politinę 
sistemą (reguliavimo efektyvumas, verslo poveikis TUI, juridinių sutarčių 
įgyvendinimas, vyriausybės efektyvumas, politinis stabilumas), verslo aplinką 
(darbo jėgos kaina, mokesčiai, biurokratija, korupcija), infrastruktūrą 
(transportas, energija, IRT infrastruktūra). Pateiktas kompleksinis modelis 
taikomas visiems identifikuojamiems, palyginamiems ir išmatuojamiems 
socialiniams veiksniams, turintiems reikšmę priimant sprendimą investuoti į šalį. 
Šis modelis reikšmingas, kadangi juo vadovaujantis galima detalizuoti šalies 
stiprybes ir silpnybes bei nustatyti priežastis, dėl kurių TUI koncentruojasi 
brandžios ekonomikos šalyse. Be to, taikant šį modelį galima identifikuoti, 
kokias sritis, norėdamos pritraukti daugiau užsienio kapitalo, turi patobulinti 
kylančios ekonomikos šalys.  

C. Castiglione et al. (2012) remiasi eklektiniu požiūriu (OLI paradigma), 
kai veiksniai, nulemiantys TUI, priklauso nuo investicijų tipo: rinkos paieškos, 
išteklių paieškos, efektyvumo paieškos. Sudaromas logaritminis regresijos 
modelis. Šie mokslininkai tiria socialinius, kultūrinius veiksnius, infrastruktūrą. 
Autokoreliacijai pasirinktas Durbino-Watsono d testas, endogeniškumui, 
nulemiančiam regioninį bendrąjį produktą, įvertinti pasirinktas Durbino-Wu-
Hausmano testas. Kitas mokslininkas J. B. Angas (Ang 2008) taip pat taiko 
daugianarę regresijos lygtį, tačiau, skirtingai nuo C. Castiglione et al. (2012), jis 
pasirinko tiesinį modelį. A. Mukherjee’as ir K. Suetrongas (Mukherjee, 
Suetrong 2012), tirdami TUI įplaukų ir prekybos sąnaudų sumažėjimo ryšį, taiko 
naudingumo funkciją. 

J. Du et al. (2012) MNK mobilumo priežastims tirti pasiūlė diskretinį 
pasirinkimo modelį. Mokslininkai vertina kultūrinių skirtumų įtaką TUI 
srautams, iš įvairių šalių pasirenkant regionus ar sritis. Laikomasi nuostatos, kad 
užsienio investuotojų pasirinktas regionas turi jiems generuoti didžiausią pelną.  

R. Pinheiro-Alvesas (Pinheiro-Alves 2011) analizuoja MNK elgseną. Šiam 
tyrimui pasirinktas apklausos metodas bei interviu su Portugalijos kompanijų 
vadovais, kurie nurodo veiksnius, nulėmusius sprendimą dėl investavimo. 
Rezultatai atitinka neoklasikinę ekonomikos teoriją, išryškinami aspektai, kodėl 
vadovai priima nepelningus sprendimus. Siūlomas modelis sudarytas iš 
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heuristinių veiksnių, kurie nulemia TUI srautus ir patvirtina Heinerio modelį, 
rinkinio. Vadinasi, esant aukštesniam neapibrėžtumo lygiui, priimant 
sprendimus vadovaujamasi bihevioristinėmis taisyklėmis. Dėl situacijos 
neapibrėžtumo tiriant susiduriama su asmens pasirenkančio investicijoms 
alternatyvas kompetencija ir jų pasirinkimo sudėtingumo problema. TUI 
nulemiantys veiksniai ir jų rodikliai pateikti 2.3 lentelėje. 

2.3 lentelė. Veiksniai, nulemiantys tiesioginių užsienio investicijų įplaukas, ir juos 
charakterizuojantys  rodikliai  
Table 2.2. Determinants of foreign direct investment and their indicators  

Autorius Veiksniai  Rodikliai 
K.	  Miyagiwa, 
Y.	  Ohno (2009) 

Ilgalaikė ir trumpalaikė parama, verslo 
aplinka 

Išlaidos verslui pradėti, 
mokesčių dydžiai, valstybės 
išlaidos TUI paramai 

T.	  Havranekas, 
Z.	  Iršova (2010) 

TUI srautai, verslo aplinkos kokybė, 
rinkos dydis, pajamų mokestis, 
investicijų grąža, darbo jėgos kaina, 
TUI paskatos, investicijų rizika, darbo 
produktyvumas, paklausos parametrai  

Darbo produktyvumas, 
atlyginimų dydis, gyventojų 
perkamoji galia, PPP skirtumas 
tarp konkuruojančių šalių, 
procentinė TUI dalis BVP 

M.	  Algualas et 
al. (2011)	  

Ekonomikos augimas, žmogiškojo 
kapitalo kokybė, prekybinio ir 
finansinio atvirumo laipsnis, 
instituciniai veiksniai ir verslo aplinka 

BVP pokytis, darbo 
produktyvumo rodiklis, importo 
ir eksporto santykis, TUI 
intensyvumas, procedūrų 
skaičius verslui pradėti, 
mokesčių dydžiai 

Z.	  Gheorghe’as,	  
V.	  Vasile’as 
(2012) 

Tarptautinė prekyba, valiutos 
stabilumas, tiesioginės užsienio 
investicijos 

Eksporto dalis BVP, valiutų 
kursų svyravimai, sukauptos 
užsienio investicijos gyventojui 

H.	  Arbelaerzas, 
I.	  Ruizas (2013) 

Rinkos augimo potencialas, kainų 
augimas, valiutos stabilumas, 
makroekonominis nestabilumas, 
prekybos liberalumas,  atvirumas 
prekybai 

Gyventojų perkamoji galia, 
infliacija, makroekonominio 
nestabilumo indeksas, 
laisvosios prekybos susitarimų 
skaičius, eksporto ir importo 
santykis 

Apibendrinant galima pastebėti, kad mokslininkai tiriamus veiksnius 
grupuoja į ekonominius, socialinius, teisinius ir kultūrinius. Jiems tirti 
pasirenkami kiekybiniai ir kokybiniai metodai. Tačiau pastaruosius taikant 
neišvengiama subjektyvumo. Darytina prielaida, kad tikslinga integruoti 
kiekybinius ir kokybinius vertinimo metodus. Išskirtina A. P. Groho ir M. 
Wicho (Groh, Wich 2012) metodika, kurią taikant išvengiama matavimo vienetų 
nesuderinamumo – visi dydžiai konvertuojami į bedimensius. Jų siūlytais 
rodikliais puikiai įvertinamos ir atskleidžiamos stipriosios ir silpnosios šalies 
pusės pritraukiant TUI. Dėl šių priežasčių minėtų mokslininkų pasiūlyta 
metodika integruojama į siūlomą modelį.  
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2.3. Tiesioginių užsienio investicijų politikos 
parengimo metodai ir modeliai 

Tiesioginėms užsienio investicijoms ir jų politikai tirti taikomi populiarūs 
statistiniai metodai (Lim 2008; Iršova, Havranek 2013) ir ekspertinis vertinimas 
(Figeuroa, Wood 2004; Charlton, Davis 2007; Pradhan 2008; Keršytė 2010). 
Mokslinėje literatūroje (Wells, Wint 1991; Velde 2001; Chun 2012; Markusen 
2013), tiriant TUI politikos formavimo problemą, išskiriami pagrindiniai du 
modeliai: kiekybinis ir kokybinis (2.4 lentelė).  

2.4 lentelė. Kiekybinio ir kokybinio tiesioginių užsienio investicijų politikos modelių 
palyginimas (Filipov, Costa 2007) 
Table 2.4. A comparison between quantitive and qualitive approaches to foreign direct 
investment policy (Filipov, Costa 2007) 

Požymiai Kiekybinis TUI politikos modelis Kokybinis TUI politikos modelis 
Priimančiosios 
šalies 
palyginamasis 
pranašumas 

Lyginamasis konkurencinis pranašumas 
įgyjamas dėl natūralių veiksnių ir su 
gamyba susijusių išlaidų. 

CA = f K,L,NR( ) , 

čia CA	  –	  lyginamasis	  konkurencinis 
pranašumas, K – kapitalas, L – darbo 
jėga, NR – gamtiniai ištekliai 

Lyginamasis pranašumas įgyjamas dėl 
sukurtos pridėtinės vertės ir žiniomis 
grindžiamos veiklos. 

CA = f HK,KN, IF( ) , 

čia CA	  –	  lyginamasis	  konkurencinis 
pranašumas, HK – žmogiškieji ištekliai, 
KN – žinios, IF – infrastruktūra  

Požiūris į TUI 
skatinimą 

Pritrauktų TUI kiekis Specifiniai TUI projektai (tiksliniai 
sektoriai ar verslo funkcijos) 

Pagrindinės TUI 
politikos 
priemonės 

Verslo liberalizavimas ir „atvirų durų“ 
užsienio investuotojams modelio 
įgyvendinimas 

Orientacija (projekto apimtis, 
investuotojas, verslo funkcija, verslo 
sektorius) 

Suderinamumas 
su kitų sričių 
politikomis 

Pramonės politika (TUI yra kaip 
kapitalo šaltinis pramonei plėtoti) 

Inovacijų politika kaip plati politikos 
sritis (su MTEP susijusios TUI yra kaip 
inovacijų šaltinis investicijas 
priimančioje šalyje, užsienio atstovybės 
yra nacionalinės inovacijų sistemos 
dalis) 

Institucijos, 
atsakingos už 
TUI politiką  

Ūkio ministerija, IPA kaip informacijos 
centras. 

IPA aktyvus dalyvis, tarpininkas, 
derybininkas tarp vyriausybės ir MNK 

TUI politikos 
efektyvumą 
apibrėžiantys 
rodikliai 

TUI įplaukų procentinė dalis 
bendrajame pagrindiniame kapitale; 
TUI procentinė dalis BVP; darbuotojų 
skaičius užsienio filialuose; eksportas, 
sukurtas MNK; užsienio įmonių 
sukurtas bendrasis produktas 

MTEP – TUI srautai kaip procentinė 
dalis bendrose vidinėse išlaidose; MTEP 
filialų skaičius investicijas priimančioje 
šalyje; 
MNK dirbančių tyrėjų skaičius; patentų 
skaičius iš užsienio įmonių filialų 

Visgi daugelis mokslininkų, atlikdami tyrimus, neatskiria kokybinių ir 
kiekybinių TUI modelių, o juos jungia ir taiko kartu. Mokslininkų X. Wei ir 
I. Andresso-O‘Callaghano (Wei, Andresso-O‘Callaghan 2008) pasirinktas 
tyrimo objektas – TUI regioninė politika (kaip objektas) galėtų būti priskiriamas 
prie kokybinio TUI politikos modelio. Tačiau pasirinkti TUI politikos 
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efektyvumą apibrėžiantys rodikliai (TUI įplaukų dalis BVP atskiram regionui, 
atlyginimo efektyvumo, išsilavinimo lygis, eksporto lyginamasis pranašumas) iš 
esmės atitinka kiekybinį modelį. Šiam tyrimui atlikti minėti tyrėjai pasirinko 
Euklido atstumo modelį ir tiesinės regresijos metodą. A. Charltono ir N. Daviso 
(Charlton, Davis 2007) tyrimą galima priskirti prie kokybinio TUI modelio. Šie 
mokslininkai ypatingą dėmesį skiria investicijų rėmimo politikai, skatinimo 
priemonių efektyvumui bei jų įtakai TUI srautams. Tyrimas atliktas taikant 
Rosenbaumo-Rubino metodą, apklausą bei statistinius metodus. Panašų tyrimą 
atliko ir S. H. Limas (Lim 2008), tačiau jis labiau fokusuojasi į TUI pritraukimą 
nei į užsienio kapitalo poveikį. Mokslininkas pateikia struktūruotą modelį, 
kuriam įgyvendinti taikoma apklausa, statistiniai ir tiesinės regresijos metodai. 

Z. Iršova ir T. Havranekas (Iršova, Havranek 2013), nagrinėdami 
tarpvalstybinę konkurencinę TUI politiką, taiko scenarijų metodus, kurie sudaro 
galimybę ištirti į nagrinėjamos situacijos neapibrėžtumą ir nepastovumą. Šie 
metodai, kaip ir anksčiau minėtas Rosenbaumo-Rubino metodas, naudojami 
prognozavimui, gali būti TUI politikos formavimo metodologijos dalis. 
K. Miyagiwa ir I. Ohno (2009), analizuodami mokesčių politikos poveikį TUI 
pritraukti, integruoja Markovo tobulos pusiausvyros, Cournot-Bernardo 
modelius bei tikimybių teoriją. Vertinama ilgalaikė ir trumpalaikė parama bei 
verslo aplinka.  

Mokslinėje literatūroje strategijai ar politikai formuoti plačiai taikomi 
daugiakriteriai sprendimų priėmimų metodai (Saaty 2005; Neira et al. 2009; 
Ergu et al. 2011; Petrillo et al. 2012; Milani et al. 2013). Praktikoje valstybės 
netaiko vienos krypties TUI politikos, t. y. ji diversifikuojama. Tuo remdamasi 
autorė disertacijoje daro prielaidą, kad TUI politika sudaryta iš skirtingų dalinių 
politikų, kurios pagal reikšmingumą turi tam tikrą svorį visoje TUI politikoje. 
Todėl disertacijoje formuojant TUI skatinimo politiką ilgalaikiam teigiamam 
efektui šalies ūkyje pasiekti ir išlaikyti, taikomi daugiakriteriai sprendimų 
priėmimo metodai (toliau DSPM). Šie metodai – vieni iš plačiausiai paplitusių 
sprendimų priėmimo metodų, taikomų įvairiose mokslinių tyrimų srityse. Tačiau 
norint kokybiškai nustatyti TUI skatinimo priemonres kaip TUI politikos 
dedamąsias, būtina pasirinkti tinkamą daugiakriterio vertinimo metodą. 
E. K. Zavadskas et al. (2010) daugiakriterius metodus pagal jų taikomumą 
skirsto į keturias grupes: 
– kiekybiniais matavimais grįsti metodai: TOPSIS (angl. Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal), SAW (angl. Simple Additive Weighting), 
LINMAP (angl. Linear Programming Techniques for Multidimensional 
Analysis of Preference), COPRAS (angl. Complex Proportional 
Assessment) ir jo modifikacija, kurioje integruotas pilkųjų skaičių metodas 
COPRAS-G (angl. Complex Proportional Assessment method with Grey 
interval numbers) ir ARAS (angl. Additive Ratio Assessment);  
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– kokybiniais matavimais grįstus metodus sudaro dvi pagrindinės DSPM 
grupės: analitinio hierarchinio proceso AHP (angl. Analytic Hierarchy 
Process), analitinio tinklinio proceso ANP (angl. Analytic Network Process) 
metodai bei neapibrėžtųjų aibių metodai; 

– lyginamosios preferencijos metodai, pagrįsti kiekybiniais matavimais, kai 
naudojami keli rodikliai. Šiai grupei priskirtini ELECTRE, PROMETHEE, 
UTA, MUSA, AKUTA, TACTIC, ORESTE ir kiti metodai; 

– metodai, pagrįsti kokybiniais matavimais, nenaudojant perėjimo prie 
kiekybinių kintamųjų. Šiai grupei priklauso verbaliniai sprendimų priėmimo 
metodai, kurie yra taikomi esant aukštam neapibrėžtumo laipsniui.  
Kiekviena alternatyva įvertinama kiekybiniais būdais ir nustatomi gautų 

dydžių skirtumai tarp vertinamų alternatyvų (Ginevičius, Podvezko 2008). 
Kokybiniais metodais, kurie pagrįsti specialistų (ekspertų) nuomone, nustatoma 
viena iš geriausių pasiūlytų alternatyvų arba keletas iš geriausių alternatyvų. 
ANP ir AHP metodai plačiai taikomi priimant strateginius sprendimus (Neira et 
al. 2009; Ergu et al. 2011; Petrillo et al. 2012). Y. Windas ir T. L. Saaty (Wind, 
Saaty 1980) AHP metodą taiko kompleksinės rinkodaros strategijai kurti ir ją 
vertinti. A. Keršytė (2010) strateginių investicinių projektų alternatyvoms 
pasirinkti taip pat siūlo taikyti daugiakriterį AHP metodą. ANP metodas (Ergu et 
al. 2011) taikomas investicijų rizikai vertinti bei sprendimams priimti. R. Azimis 
et al. (Azimi et al. 2011) kriterijų sistemai sudaryti pasirinko SSGG analizės 
pagrindą, kuris integruotas į ANP, o galutiniam rangui nustatyti taikomas 
daugiakriteris TOPSIS metodas.  

Mokslinėje literatūroje taikomais daugiakriteriais metodais į vieną 
agreguotą rodiklį galima sujungti visus subalansuotoje rodiklių sistemoje 
esančius kriterijus. Daugiakriteriai metodai universaliai taikomi tiek 
tiksliuosiuose, tiek socialiniuose moksluose.  

Pažymėtina, kad disertacijoje tikslingiausia naudoti ANP metodą, kadangi 
priešingai nei AHP ir kiti DSPM metodai, juo galima įvertinti ir vidinius 
kriterijų ryšius tarp sprendimų priėmimo lygių. Dėl pastarosios priežasties šis 
metodas pasirinktas rengiant modelį.  

2.4. Siūlomas tiesioginių užsienio investicijų 
politikos formavimo modelis  

Apžvelgus mokslinę literatūrą pirmame disertacijos skyriuje ir išnagrinėjus 
taikomus metodus, prieita prie išvados – mokslinėje literatūroje pasigendama 
kompleksinio TUI politikos formavimo metodo ir modelių. Metodai taikomi 
epizodiškai, koncentruojamasi tik į šias problemas: TUI poveikį šalies 
ekonomikai ar atskiriems sektoriams, MNK mobilumo veiksnių nustatymą ar 
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TUI politikos parengimą. Rengiant TUI politiką dažnai neatsižvelgiama į kitas 
dvi problemas.  

Akivaizdu, kad TUI politikos parengimas negali būti atskirtas nuo galimo 
TUI poveikio šalies ekonomikos plėtrai tyrimo. Todėl darytina išvada, jog šis 
tyrimas turi būti TUI politikos formavimo modelio dalis. Nesuvokiant MNK 
elgsenos, jų motyvų perkelti savo veiklą, ar dalį veiklos, steigti įmones kitose 
šalyse, šalies TUI politika negali būti efektyvi. Tokiu atveju, šalis gali patirti 
daugiau žalos nei naudos. Išskyrus problemas, su kuriomis susiduriama 
formuojant TUI politika, prieinama prie išvados, kad TUI politikos formavimo 
modelis turi būti sudarytas iš trijų dalių. 

 Pirmosios tikslas – nustatyti esamą ir galimą pritrauktų TUI poveikį šalies 
ekonomikai, apibrėžti MNK galimo investavimo priežastis. Įgyvendinus trečiąją 
siūlomo modelio dalį turi būti pasiūlytos priemonės, kurias taikant pritraukiamos 
TUI duotų naudą šaliai šeimininkei. Disertacijoje siūlomas TUI politikos 
formavimo modelis (2.1 pav.) sudarytas iš trijų dalių. 

Pirmoji modelio dalis: nustatomi užsienio kapitalo pritraukimo į Baltijos 
šalis trūkumai, nagrinėjama visų šalių situacija, tiriamas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos patrauklumas užsienio investuotojams, nustatomas TUI ryšys su 
pagrindiniais šalių ekonomikos augimą charakterizuojančiais veiksniais. Tam 
atliekama statistinių Baltijos šalių duomenų lyginamoji analizė, taikant 
A. P. Groho ir M. Wicho (Groh, Wich 2012) metodiką nustatomi pagrindiniai 
veiksniai, nulemiantys TUI srautus, gilinamasi į tai, kokios yra pagrindinės 
priežastys, ribojančios TUI, analizuojamos TUI teisinio reglamentavimo 
problemos, nagrinėjami TUI skatinimo politikos trūkumai.  

Šio etapo tikslas – identifikuoti užsienio kapitalo pritraukimą nulemiančius 
ir ribojančius veiksnius ir išryškinti kiekvienos šalies trūkumus, kuriuos, 
formuojant TUI politiką, būtų galima išnaudoti. Tiesiogines užsienio investicijas 
skatinančių ir ribojančių veiksnių tyrimas atliekamas šiais etapais: 

– nagrinėjami šalies makroekonominiai rodikliai. Tiriamas TUI įplaukų 
ryšys su BVP pokyčiu, nedarbo lygiu, infliacija, darbo užmokesčiu, 
eksportu; 

– analizuojami kiekvienos iš Baltijos šalių patrauklumo aspektai;  
– identifikuojami neatitikimai teisiniuose dokumentuose, kurie 

reglamentuoja tiesioginių užsienio investicijų skatinimą; analizuojamos 
šalies įvaizdžio kūrimo problemos, jų įtaka tiesioginėms užsienio 
investicijoms pritraukti. Naudojamasi įstatymais, vyriausybių 
programomis, įvairių sričių strategijomis, jau atliktomis studijomis. 

Šios modelio dalies rezultatas – sudarytas TUI skatinančių ir ribojančių 
veiksnių sąrašas, kuris naudojamas SSGG analizei atlikti. 
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Tiesiogines užsienio investicijas skatinančių ir ribojančių veiksnių tyrimas 
atliekamas šiais etapais: 

– nagrinėjami šalies makroekonominiai rodikliai. Tiriamas TUI įplaukų 
ryšys su BVP pokyčiu, nedarbo lygiu, infliacija, darbo užmokesčiu, 
eksportu; 

– analizuojami kiekvienos iš Baltijos šalių patrauklumo aspektai;  
– identifikuojami neatitikimai teisiniuose dokumentuose, kurie 

reglamentuoja tiesioginių užsienio investicijų skatinimą; analizuojamos 
šalies įvaizdžio kūrimo problemos, jų įtaka tiesioginėms užsienio 
investicijoms pritraukti. Naudojamasi įstatymais, vyriausybių 
programomis, įvairių sričių strategijomis, jau atliktomis studijomis. 

Šios modelio dalies rezultatas – sudarytas TUI skatinančių ir ribojančių 
veiksnių sąrašas, kuris naudojamas SSGG analizei atlikti. 

Antroji modelio dalis: atliekamas tiesioginių užsienio investicijų skatinimo 
priemonių taikymo tyrimas. Šiam tyrimui atlikti pasirinktas ekspertinis 
vertinimas tarptautiniu mastu TUI politikos formavimo klausimais. Tyrimo metu 
nustatomas formuotinos TUI politikos laikotarpis. Disertacijoje laikomasi 
nuomonės, jog skirtingos TUI paskatos turėtų būti taikomos esant nevienodam 
šalių išsivystymo lygiui. Šalys skirstomos į kylančios ir brandžios ekonomikas. 
TUI paskatų taikymas pagal investicijų tipą itin svarbus siekiant sukurti tikslinę 
tiesioginių užsienio investicijų politiką. Todėl keliamas klausimas, ar tos pačios 
paskatos vienodai veiks TUI pritraukimą į plynąjį lauką, MTEP, ar įmonių 
įsigijimus ir susijungimus. Kliūtys užsienio kapitalui disertacijoje laikomos 
vidinių veiksnių dalimi, galinčia paveikti TUI srautus. Taikant autorės sukurtą 
TUI politikos formavimo modelį tiriama MNK investavimo motyvacija, 
kadangi, ja remiantis, taip pat galima tam tikroms globalioms kompanijoms 
siūlyti išimtines skatinimo priemones. Šios modelio dalies tikslas – nustatyti 
TUI skatinimo priemonių, kaip TUI politikos elementų, svorius. MNK elgsena 
tiriama tokiais etapais: 

– identifikuojamos priežastys, atgrasančios užsienio investuotojus; 
– nustatoma, dėl kokių priežasčių investuotojai renkasi šalį verslui pradėti;  
– nustatoma, kokios paskatos  ir jų grupės lemia TUI srautus; 
– remiantis gautais tyrimo rezultatais formuojamas skatinimo priemonių 

rinkinys; 
– pasitelkus SAW metodą nustatomi TUI skatinimo priemonių svoriai.  
Šios dalies rezultatai toliau naudojami formuojant TUI politiką. 
Trečioji modelio dalis – tikslinės tiesioginių užsienio investicijų politikos 

parengimas. Į šią modelio dalį integruojami du metodai: ANP bei SSGG. SSGG 
analizė atliekama pirmoje modelio dalyje remiantis gautais tyrimų rezultatais. 

– SSGG analizės pagrindu formuojama kriterijų sistema. Toks sprendimas 
priimtas, kadangi lyginamieji kriterijai, priklauso nuo šalies šeimininkės 
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unikalių ypatybių. Dėl šios priežasties kriterijų skaičius gali būti 
skirtingas kiekvienai šaliai, kuri rengia tikslinę TUI politiką. Be to, 
kriterijų pobūdis ir skaičius gali keistis laikui bėgant, ar keičiant, 
tobulinant TUI politiką. Šios analizės integravimas į TUI politikos 
rengimo procesą siūlomam modeliui suteikia lankstumo;  

– sudarius kriterijų sistemą parengiamas klausimynas ir organizuojamas 
ekspertinis vertinimas; 

– apskaičiuojamas ekspertų nuomonių suderinamumas; 
– apskaičiuojami kriterijų reikšmingumai;  
– apskaičiuojami prioritetiniai vektoriai ir sudaroma A matrica; 
– apskaičiuojami matricų suderinamumai; 
– sudaroma supermatrica; 
– nustatomi dalinių TUI politikų svoriai visoje kompleksinėje TUI 

politikoje; 
– nustatomi paskatų kiekvienoje dalinėje politikoje svoriai; 
– pateikiamos tikslinės tiesioginių užsienio investicijų politikos gairės.  
Metodologiniu požiūriu disertacijoje laikomasi dviejų pagrindinių principų: 

reikšmingumo ir kartotinumo. Reikšmingumo principas siejasi su pasirinktos 
temos aktualumu ir moksliniu naujumu. Kartotinumas sietinas su tyrimo 
patikimumu. K. Kardelio (2002) nuomone, būtina tiksliai laikytis visų su tyrimo 
metodologija susijusių, reikalavimų, o tyrimo aprašymą pateikti taip, kad kiti 
tyrėjai, pakartoję tyrimą, gautų panašius rezultatus. Tačiau reikia pažymėti, kad 
šis principas geriau įgyvendinamas gamtos moksluose, nei socialiniuose, 
kadangi pastariesiems būdingas subjektyvumas.  

Apibendrinant išskirtini šie TUI politikos formavimo modelio principai: 
kompleksiškumas, lankstumas, ilgaamžiškumas, lengvas pritaikomumas, 
reikšmingumas bei kartotinumas. Norint išlaikyti pastarąjį principą, tikslinga 
detalizuoti kiekvieną modelio dalies vykdymą.  

2.5. Tiesiogines užsienio investicijas skatinančių ir 
ribojančių veiksnių identifikavimo metodika  

Pirmame disertacijos skyriuje atlikta mokslinės literatūros analizė patvirtino, 
kad, formuojant TUI politiką, būtina įvertinti šalies patrauklumą užsienio 
kompanijoms bei tiesioginių užsienio investicijų naudą ekonomikos plėtrai. 
Tyrimas atliekamas šiais etapais: 

– nustatomas TUI įplaukų ir šalies makroekonominių rodiklių ryšys; 
– nustatomi šalies patrauklumo investicijoms veiksniai; 
– identifikuojamos šalyje esančios TUI politikos problemos: 

o nustatomi TUI reglamentavimo trūkumai; 
o nustatomos šalies įvaizdžio formavimo problemos; 
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– sudaromas TUI skatinančių ir ribojančių veiksnių sąrašas. 
Atliekant veiksnių, nulemiančių TUI įplaukas, tyrimą, naudojamasi 

Lietuvos statistikos departamento, Latvijas statistika, Eesti statistika, UNCTAD, 
Eurostat, IMFstatistics duomenų bazėmis bei Ernst&Young, „Global 
competitiveness index“ ir ,,Doing business” kasmetiniais leidiniais. Šiame 
poskyryje taikomi kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai, papildantys vieni 
kitus atskiruose tyrimo etapuose.  

2.5.1. Šalies makroekonominės situacijos tyrimo algoritmas 
Šio tyrimo tikslas – nustatyti veiksnius, lemiančius TUI srautus. Todėl 
analizuojama makroekonominė šalies situacija, tiriami ją apibrėžiantys rodikliai 
(2.2 pav.).  
 

  
 

2.2 pav. Tiesioginių užsienio investicijų ryšio su šalies ekonominę plėtrą 
charakterizuojančiais rodikliais tyrimo schema   

Fig. 2.2. The scheme of analysing relationship between foreign direct investment 
and macroeconomic factors 

 
Apibendrinus 2.2 poskyryje nagrinėtus mokslinės literatūros šaltinius 

(Alguacil et al. 2011; Gheorghe, Vasile 2012; Arbelaerz, Ruiz 2013), galima 
pastebėti, kad tyrėjai pagrindiniams veiksniams, nusakantiems šalies 
makroekonominę situaciją, priskiria ekonomikos augimą, rinkos dydį, kainų 
kitimą, nedarbą, darbo jėgos kainą, tarptautinę prekybą (rinkos atvirumas) ir 
tiesioginių užsienio investicijų srautus. BVP – pagrindinis rodiklis, nusakantis 
šalies ekonominio vystymosi tendencijas, todėl eksportas bei TUI srautai 
išreiškiami BVP dalimi. Remiantis moksline literatūra (Zwinkels, Beugelsdijk 
2010; Gheorghe, Vasile 2012; Iršova, Havranek 2013), analizuojant šalies 
makroekonominę situaciją, tikslinga ištirti paskutinių dešimties metų laikotarpio 
statistinius duomenis, kadangi šio periodo pakanka ekonominiams ciklams 
įvertinti. Šis tyrimas atliekamas tokiais žingsniais: 
Pirmas žingsnis. Naudojantis anksčiau minėtomis duomenų bazėmis, surinkti ir 
susisteminti statistiniai duomenys pateikiami lentelės pavidalu. Taikant 
dinaminę rodiklių lyginamąją analizę, išryškinamos praėjusių laikotarpių šalies 
makroekonominę situaciją apibrėžiančių rodiklių kitimo tendencijos, kurios 
lyginamos tarp Baltijos šalių. Dvipusiam ryšio stiprumui tarp kintamųjų vertinti 
skaičiuojamas Pirsono koreliacijos koeficientas r. Kuo reikšmė arčiau 1, tuo y 
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ir xk  tiesinė priklausomybė stipresnė (2.5 lentelė). Stochastinė priklausomybė 
išreiškiama formule: 

y = f xk( )+ε ,    (2.1) 

čia y  – tiesioginių užsienio investicijų įplaukos; xk   – nepriklausomo ūkio 
augimą charakterizuojančio veiksnio reikšmė; k – nepriklausomo ūkio augimą 
charakterizuojančio veiksnio indeksas; ε  – atsitiktinė paklaida. 

2.5 lentelė. Koreliacijos koeficiento interpretacija (Kasiulevičius, Denapienė 2008) 
Table 2.5. Interpretation of correlation coefficient (Kasiulevičius, Denapienė 2008) 

0,00 0,01–0,19 0,20–0,39 0,40–0,69 0,70–0,89 0,9–1,00 
Nėra 
sąryšio 

Labai silpnas 
sąryšis 

Silpnas 
sąryšis 

Vidutiniškas 
sąryšis 

Stiprus 
sąryšis 

Labai stiprus 
sąryšis 

Antras žingsnis. Apskaičiavus TUI ir kitų rodiklių porinės koreliacijos 
koeficientus, atrenkami rodikliai, kurių koreliacijos koeficiento reikšmė r ≥ 0,6 . 
Jie toliau naudojami daugianarei tiesinės regresijos lygčiai sudaryti 
((2.2) formulė).  

y = f x1, x2,..., xn( ) ,   (2.2) 

čia y  – tiesioginių užsienio investicijų įplaukos; xn  – ūkio augimą 
charakterizuojančio makroekonominio veiksnio reikšmė (2.6 lentelė); n – ūkio 
augimą charakterizuojančių makroekonominių veiksnio indeksas; ε  – atsitiktinė 
paklaida.  

2.6 lentelė. Šalies ūkio augimą charakterizuojantys makroekonominiai veiksniai ir jų 
rodikliai (World Investment Report 2003, Ernst&Young 2011, UNCTAD 2012b) 
Table 2.6. Factors and their indicators for characterising economic growth (World 
Investment Report 2003, Ernst&Young 2011, UNCTAD 2012b) 

Veiksnys Rodiklis Simbolis 
Ekonomikos augimas Bendrojo vidaus produkto pokytis, palyginti su 

praėjusiu laikotarpiu, procentais 
x1  

Rinkos dydis Bendras gyventojų skaičius, tūkst. x2   
Rinkos potencialas Bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui, 

išreikšta eurais 
x3  

Kainų kitimas Infliacija, procentais x4  
Nedarbo lygis Nedirbantys 18–64 m. amžiaus gyventojai nuo 

visų darbingų žmonių skaičiaus, procentais 
x5  

Darbo jėgos kaina Vidutinis mėnesinis atlyginimas, eurais x6  
Tarptautinė prekyba Pajamų iš eksporto dalis BVP, išreikšta eurais x7  
Tiesioginių užsienio 
investicijų įplaukos 

TUI įplaukų dalis BVP, išreikšta eurais y  
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Trečias žingsnis. Tiesinio daugianario regresinio modelio adekvatumui įvertinti 
ir statistinėms išvadoms pateikti apskaičiuojami determinacijos koeficientas ir 
pataisytas determinacijos koeficientas. Pastarasis tiksliau įvertina lygties 
tinkamumą: 

Radj2 =1− (1− R2 ) ⋅ n−1
n− 2

,  (2.3) 

čia Radj2  – pataisytas determinacijos koeficientas, R2  – determinacijos 
koeficientas.  

Sudarytos daugianarės regresinės lygties adekvatumas tikrinamas ir pagal 
Fišerio koeficientą. Jei F > Fα , kai α  reikšmingumo lygmuo, galima teigti, kad 
atsako kintamasis priklauso bent nuo vieno nepriklausomojo kintamojo, įtraukto 
į lygtį. Fišerio koeficientas apskaičiuojamas pagal (2.4) formulę.  

F = D
σ̂2

,    (2.4) 

čia F – Fišerio koeficientas; D – dispersijos reikšmė; σ̂2  – vidutinė kvadratinė 
paklaida.  
Ketvirtas žingsnis. Visi atliktų skaičiavimų duomenys apibendrinami, 
naudojamas jų abstrahavimas, konkretizavimas ir žodinė analizė. Specifiškumo 
apibendrinimo metodu atskleidžiama, kuri iš Baltijos valstybių labiausiai 
priklausoma nuo užsienio kapitalo. Tai matyti iš statistinių duomenų dinamikos 
ir koreliacinio ryšio stiprumo tarp TUI ir kitų šalies makroekonominę situaciją 
nusakančių veiksnių. Šios išvados toliau naudojamos nustatant tarptautinį 
konkurencinį pranašumą ir atliekant SSGG analizę. 

2.5.2. Šalies patrauklumo tiesioginėms užsienio investicijoms 
tyrimo algoritmas 

Disertacijoje, išlaikant metodologinį aiškumą ir nuoseklumą, detalizuojama 
kiekvieno iš šių etapų eiga. Šis tyrimas atliekamas keturiais etapais (2.3 pav.). 
Pirmame etape atliekama šalies statistinių konkurencingumo ir patrauklumo 
veiksnių lyginamoji analizė, antrame etape nustatomi veiksniai, nulemiantys 
tiesioginių užsienio investicijų srautus į MTEP sektorius, trečiame etape 
nustatomos TUI varomosios jėgos. Baigiamasis šio tyrimo etapas – šalies 
patrauklumo veiksnių užsienio investuotojams sąrašo sudarymas.  
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2.3 pav. Šalies patrauklumo užsienio investuotojams veiksnių nustatymo schema 

Fig. 2.3. The scheme of determining the country’s attractiveness for foreign 
investors 

 
Pirmame etape, naudojantis duomenų bazėmis (Lietuvos statistikos 

departamento, Latvijas statistika, Eesti statistika, UNCTAD, Eurostat, 
IMFstatistics duomenų bazėmis) bei Ernst&Young, „Global Competitiveness 
Index“ ir „Doing Business“ kasmetiniais leidiniais, priežastiniu-lyginamuoju 
metodu tiriami Baltijos šalių konkurencingumo ir patrauklumo veiksniai. 

Antras etapas. Vadovaujantis 2.2 poskyryje atlikta TUI įplaukas 
nulemiančių veiksnių tyrimo modelių ir metodų analize, antram etapui 
įgyvendinti pasirinktas tiesinės regresijos modelis. Šis etapas skirstomas į tris 
žingsnius. 

Pirmas žingsnis. Apskaičiuojami porinės koreliacijos koeficientai. 
Stochastinė priklausomybė išreiškiama (2.5) formule: 

Y = f xi( )+ε ,     (2.5) 

čia Y  – tiesioginių užsienio investicijų įplaukos, orientuotos į MTEP; xi  – 
nepriklausomo mokslinį-technologinį potencialą charakterizuojančio veiksnio 
reikšmė; i– nepriklausomo mokslinį-technologinį potencialą charakterizuojančio 
veiksnio indeksas; ε  – atsitiktinė paklaida. 

Antras žingsnis. Apskaičiavus TUI ir kitų rodiklių porinės koreliacijos 
koeficientus, atrenkami rodikliai, kurių koreliacijos koeficiento reikšmė . 
Jie toliau naudojami daugianarei tiesinės regresijos lygčiai sudaryti (2.6) 
formulė.  

Y = f x1, x2,..., xm( ) ,   (2.6) 

čia Y  – tiesioginių užsienio investicijų įplaukos, orientuotos į MTEP; xm – 
mokslinį-technologinį potencialą charakterizuojančio veiksnio reikšmė (2.7 
lentelė); m – mokslinį-technologinį potencialą charakterizuojančių veiksnio 
indeksas; ε  – atsitiktinė paklaida. 

Šalies 
konkurencingumą 

apibrėžiančių 
veiksnių 

lyginamoji analizė

Veiksnių, 
nulemiančių 

TUI įplaukas į 
MTEP, 
analizė

TUI 
varomųjų 

jėgų 
nustatymas

Šalies patrauklumo 
veiksnių užsienio 
investuotojams 

sąrašo sudarymas

r ≥ 0,6
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2.7 lentelė. Mokslinį-technologinį potencialą charakterizuojantys veiksniai ir jų 
vertinimo rodikliai (Global Competitiveness Reports 2008–2013) 
Table 2.7. Factors and their indicators characterising scientific-technological potential 
(Global Competitiveness Reports 2008–2013) 

Veiksnys Rodiklis Simbolis 
Valstybės skatinimas MTEP Valstybės išlaidos mokslinių tyrimų 

ir eksperimentinės plėtros srityje 
x1  

Technologinių pasiekimų rezultatas Patentų skaičius x2  

Žmogiškojo kapitalo potencialas Doktorantų skaičius x3  

Mokslininkų poreikis Tyrėjų skaičius x4  

Rinkos dydis Gyventojų skaičius x5  

Rinkos potencialas Bendras vidaus produktas vienam 
gyventojui 

x6  

Darbo jėgos kaina Vidutinis atlyginimo dydis x7  

Tiesioginių užsienio investicijų 
įplaukos 

TUI įplaukos MTEP sektoriuose Y 

Trečias žingsnis. Tiesinio daugianario regresinio modelio adekvatumui įvertinti 
ir statistinėms išvadoms apskaičiuojami determinacijos koeficientas ir pataisytas 
determinacijos koeficientas. Tyrimo statistinėms išvadoms gauti skaičiuojamas 
Fišerio koeficientas ((2.2)–(2.3) formulės).  

Trečias etapas. Integruojant 2.2 poskyryje aprašytą A. P. Groho ir 
M. Wicho (Groh, Wich 2012) metodiką, naudojantis tarptautinių organizacijų 
(TVF, UNCTAD, Pasaulio ekonomikos forumas, Pasaulio bankas) atliktomis 
studijomis, statistinėmis duomenų bazėmis (Eurostat, UNCTAD, TVF 
statistika), taikant SPSS programinį paketą, įgyvendinamas trečiasis šio tyrimo 
etapas (2.4 pav.). 

2.4 pav. Tiesioginių užsienio investicijų varomųjų jėgų nustatymo schema (Groh, 
Wich 2012) 

Fig. 2.4. Scheme of foreign direct investment driving forces (Groh, Wich 2012) 
 

Remiantis pirmame disertacijos skyriuje išanalizuota moksline literatūra, 
disertacijos autorė išskiria penkias TUI varomųjų jėgų grupes: ekonominis 

Normalizavimas ir 
standartizavimas

Svorių 
nustatymas AgregavimasSuderinamumo analizė

Kronbacho alfa
Kaizerio-Meurerio-
Olkino kriterijų 
adekvatumo 
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Z-balai
Faktorinė 

analizė
Tiesiniu

būdu
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aktyvumas, teisinė-politinė aplinka, verslo aplinka, mokslinis-technologinis 
potencialas bei infrastruktūra. Detalizuotas rodiklių, jų matavimo vienetų ir 
šaltinių sąrašas pateiktas E priede. 

Šis tyrimo etapas skirstomas į keturis žingsnius: suderinamumo analizę, 
normalizavimą ir standartizavimą, svorių nustatymą bei agregavimą.  

Suderinamumo analizė atliekama apskaičiuojant Kronbacho alfą ir Kaizerio-
Meurerio-Olkino kriterijų (toliau KMO). Kronbacho alfos koeficientas taikomas 
vidiniam suderinamumui tarp modelio elementų nustatyti. Juo įvertinamas 
koreliacijos laipsnis rinkinyje tarp veiksnių (elementų). Šiame tyrime Kronbacho 
alfos koeficientu nustatoma, ar visi veiksniai pakankamai reikšmingi bendro 
viendimensio objekto atžvilgiu: 

α =
nr

1+ (n−1)r
,    (2.7) 

čiaα  – Kronbacho alfos koeficiento reikšmė, n – TUI varomųjų jėgų skaičius; –
r  koreliacijos koeficiento tarp tiriamų veiksnių vidurkis.  

Normalizavimui ir standartizavimui naudojama Z balų skalė. Ją taikant 
pradiniai duomenys transformuojami į paprastojo normaliojo skirstinio skalę, kai 
vidurkis lygus nuliui, o standartinis nuokrypis – vienetui.  

z = v−µ
σ

,    (2.8) 

čia z  – normalizuota rodiklio vertė; v  – pradinė vertė; µ  – vidutinė vertė; σ  – 
standartinis nuokrypis.  

Varomųjų TUI jėgų svoriams nustatyti taikoma faktorinė analizė. Faktorinės 
analizės modelis, siejantis k TUI varomąsias jėgas X1, X2,.., Xk 

su m bendraisiais 
latentiniais (nepastebėtais, nepastebimais) faktoriais F1, F2,.., Fm ir specifiniu 
(charakteringuoju) latentiniu faktoriumi ei , išreiškiamas lygčių sistema 
(Čekanavičius, Murauskas 2002): 

Xi = γij
j=1

m
∑ Fm + ei ,   (2.9) 

čia i=1,...k, , t. y. bendrųjų faktorių mažiau nei kintamųjų; γij  – faktoriaus 
svoris. 

Duomenų tinkamumui faktorinei analizei patikrinti apskaičiuojamas KMO 
kriterijus. Laikoma, kad KMO turi būti ne mažesnis kaip 0,7, ribiniu atveju – ne 
mažesnis kaip 0,6.  

m < k
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KMO =

rij2
i≠ j
∑∑

rij2 + bij2
i≠ j
∑∑

i≠ j
∑∑

,   (2.10) 

čia rij  – i-osios TUI varomosios je ̇gos ir j-osios TUI varomosios je ̇gos 
koreliacijos koeficientas; bij – i-osios TUI varomosios je ̇gos ir j-osios TUI 
varomosios je ̇gos dalinis koreliacijos koeficientas. 

Atskirai kiekvieno veiksnio tinkamumo matas apskaičiuojamas pagal 
formulę:  

IAM =

rij2
i≠ j
∑

rij2 + bij2
i≠ j
∑

i≠ j
∑

,    (2.11) 

čia IAM –  imties adekvatumo matas. Veiksniai, kurių IAM = 0,5 , iš faktorinės 
analizės pašalinami.  

Paskutinis šio etapo žingsnis – agregavimas. M. Nardo et al. (2005) teigia, 
kad agreguojant tiesinio sumavimo metodu, priskiriami baziniai rodikliai 
pasiskirsto proporcingai svoriams. U. Ebertas ir H. Welschas (Ebert, Welsch 
2004) pažymi, kad tiesiniu metodu agreguoti tikslinga, kai rodiklių matavimo 
vienetai tokie patys. Disertacijoje visi rodikliai standartizuoti ir normalizuoti t. y. 
bedimensiai, todėl tikslinga taikyti tiesinio agregavimo metodą: 

Ii = ωi
i=1

n
∑ zi ,    (2.12) 

čia Ii – agreguota i-osios TUI varomųjų jėgų grupės reikšmė; zi  – normalizuota 
i-osios TUI varomosios jėgos reikšmė; ωi  – i-ojo veiksnio svoris. 

Šio tyrimo galutinis rezultatas – šalies patrauklumo veiksnių užsienio 
investuotojams sąrašo sudarymas. Juo remiantis paruošiamas klausimynas 
ekspertiniam vertinimui ir SSGG analizei atlikti bei TUI politikos dedamosioms 
identifikuoti. 

2.5.3. Tiesioginių užsienio investicijų politikos problemų 
identifikavimo algoritmas 
Disertacijos autorė siūlo tiesioginės investicijų politikos problemų 
identifikavimo algoritmą išskaidyti į du etapus (2.5 pav.): tai teisinių aktų, 
reglamentuojančių TUI pritraukimą, analizę ir šalies įvaizdžio problemų 
nustatymą.  
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2.5 pav. Tiesioginių užsienio investicijų politikos problemų identifikavimo 

algoritmas 
Fig. 2.5. Algorithm for identifying foreign direct investment policy problems 

 
Pirmame etape tiriami neatitikimai teisiniuose aktuose, kurie sietini su TUI ir 
MNK veikla. Antrame etape nagrinėjama Baltijos šalių įvaizdžio formavimo  
patirtis, nustatomi įvaizdį nulemiantys veiksniai. Šio tyrimo rezultatas – pirmo ir 
antro etapo analizės apibendrinimas.  

Tiesioginių užsienio investicijų teisinio reglamentavimo ir skatinimo 
priemonių suteikimo analizės algoritmas. Remiantis moksliniais tyrimais 
(Vagliasiandi 2004; Turrini, Urban 2008; Medvedev 2010), taikant tradicinę 
duomenų analizę metodą, tikslinga išanalizuoti tiesioginių užsienio investicijų 
pritraukimą reglamentuojančius teisinius dokumentus, išnagrinėti besikeičiančių 
vyriausybių programas užsienio investuotojų bei prioritetinių sektorių nustatymo 
atžvilgiais.  

1. Dokumento turinio analizės ir teksto sintezės metodais nagrinėjamos 
kiekvienos iš Baltijos šalių įvairių sričių strategijos (Lietuvos nacionalinė ūkio 
plėtros strategija, Latvijos investicijų strategija „Polaris“, Latvijos ekonominės 
plėtros programa, Estijos konkurencingumo strategija, Estijos užimtumo ir 
ekonominio augimo strategija). Tyrinėjant TUI pritraukimą reglamentuojančius 
dokumentus (užsienio investicijas reglamentuojantį įstatymą, laisvųjų 
ekonominių zonų pagrindų įstatymą, investicijų skatinimo programas, užsienio 
įmonių veiklą reglamentuojančius įstatymus) – pagrindinę analizės medžiagą – 
ir ją nagrinėjant tik konkrečiame kontekste, identifikuojami unikalūs kiekvienos 
šalies TUI teisinio reglamentavimo ypatumai, kurie tiriami loginės 
interpretacijos metodu. Taip išryškėja teisinės problemos, su kuriomis susiduria 
užsienio investuotojai kiekvienoje iš šių šalių. 

2. Analizuojamos medžiagos esmei išryškinti taikoma tiesioginių 
samprotavimų grandinė.  

3. Teksto turinio sintezės, loginės argumentacijos ir interpretacijos metodais 
nustatomi trūkumai, prieštaravimai ir neatitikimai minėtuose kiekvienos šalies 
teisiniuose dokumentuose.  

4. Priežastiniu-lyginamuoju metodu ištiriami dokumentų trūkumų ir šalių 
įvairių sričių strategijų (Lietuvos nacionalinė ūkio plėtros strategija, Latvijos 

Teisinių aktų, reglamentuojančių TUI 
pritraukimą, analizė

Veiksnių, nulemiančių, šalies 
įvaizdžio formavimą, analizė

Tiesioginių užsienio investicijų 
politikos problemų identifikavimas
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investicijų strategija „Polaris“, Estijos konkurencingumo strategija, Estijos 
užimtumo ir ekonominio augimo strategija)  neatitikimų ir prieštaravimų ryšiai. 

5. Loginės interpretacijos ir argumentacijos metodais tiriamos dokumentų 
trūkumų ir šalių įvairių sričių strategijų neatitikimų ir prieštaravimų sąsajos su 
tikėtinais pritraukiamų TUI rezultatais.  

Šios analizės specifiškumo apibendrinimo metodu gautos išvados 
naudojamos esamos TUI politikos problemoms identifikuoti, klausimynui 
sudaryti ir SSGG analizei atlikti.  

Veiksnių, nulemiančių šalies įvaizdžio formavimą, analizės algoritmas. 
Atsižvelgiant į pirmame disertacijos skyriuje išnagrinėtą literatūrą (Cass 2007; 
Lim 2008; Mauerer 2011), dokumento turinio analizės ir teksto turinio sintezės 
metodais tiriamos kiekvienos iš Baltijos šalių įvaizdžio formavimo tendencijos, 
ją reprezentuojantis  šūkis bei investicijų plėtros agentūrų paslaugos. Šio etapo 
analizei atlikti naudojamasi šalies įvaizdžio formavimo strategijomis, 
politikomis, programomis.  

1. Dokumento turinio analizės metodu nagrinėjamos šalių įvaizdžio 
strategijos. 

2. Priežastiniu-lyginamuoju būdu tiriama, kodėl šalys neapsisprendžia dėl 
ženklodaros.  

3. Loginė argumentacija ir interpretacija taikoma, kad būtų nustatytos 
galimos įvaizdžio kaitos pasekmės pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas.  

4. Veiksniams, nulemiantiems šalies įvaizdžio formavimą, išgryninti 
taikomas loginės dedukcijos metodas.  

Gauti rezultatai naudojami sudarant TUI skatinančių ir ribojančių veiksnių 
sąrašą. Be to, šie rezultatai taikomi SSGG analizei atlikti,TUI skatinimo 
priemonių rinkiniui suformuoti ir anketai ekspertiniam vertinimui sudaryti. 

2.6. Tiesioginių užsienio investicijų skatinimo 
priemonių parinkimo ir taikymo tyrimo metodika  

Siekiant objektyvios ir suderintos informacijos įvairiais TUI politikos taikymo, 
skatinimo priemonių parinkimo atvejais, atliekamas ekspertinis vertinimas. 
Ekspertų grupę sudaro mokslininkai, dirbantys užsienio kapitalo pritraukimo 
srityje, ir investicijų plėtros agentūrų atstovai. Klausimynai (F ir G priedai) 
išsiųsti į investicijų plėtros agentūras tų šalių, kurios įtrauktos į kasmetinius PEF 
leidinius. Klausimai sudaryti remiantis pirmame disertacijos skyriuje atlikta 
mokslinės literatūros analize. Vykdant ekspertinį vertinimą, laikomasi dviejų 
etikos principų: privatumo ir konfidencialumo. Šio tyrimo rezultatais siekiama 
ištirti MNK elgseną, nustatyti priežastis, mažinančias TUI įplaukas, ištirti, 
kokiais motyvais remdamasi MNK pasirenka šalis investicijoms, kokia TUI 
skatinimo priemonių reikšmė užsienio investuotojų pritraukimui. 
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Multinacionalinių korporacijų elgsenos tyrimo algoritmas (2.6 pav.). 
Tyrimu siekiama išsiaiškinti mokslininkų ir IPA atstovų požiūrį į MNK elgseną 
kylančios ir brandžios ekonomikos šalyse, atskleisti motyvus, nulemiančius 
sektorių investicijoms pasirinkimą, įvertinti patraukliausias paskatas 
investuotojams, jų grupių taikymo tinkamumą, pritraukiant skirtingo tipo TUI. 
Taip pat siekiama išsiaiškinti mokslininkų ir IPA atstovų požiūrį į TUI poveikį 
ekonomikos plėtrai.  

 

 
2.6 pav. Multinacionalinių korporacijų elgsenos tyrimo algoritmas 

Fig. 2.6. Algorithm of multinacional corporations’ behaviour analysis 
 

1. Sudaromas klausimynas. Remiantis pirmame disertacijos skyriuje atlikta 
mokslinės literatūros analize suformuotjami dvejopi klausimai: kiekybiniai 
ir kokybiniai (atvirieji).  

2. Vertinimui pasirinkta sistemos veiksnių tarpusavio poveikio kiekybinio 
vertinimo skalė nuo 1 iki 10: 1 reiškia absoliutų poveikį, o 10 – beveik jokio 
poveikio pritraukiant TUI (Ginevičius, Podvezko 2009).  

3. Gauti rezultatai sumuojami ir jiems suteikiamas rangas. Aukščiausias rangas 
suteikiamas mažiausiai balų surinkusių motyvų grupei, o žemiausias – 
daugiausiai balų surinkusiai grupei.  

4. Ekspertų nuomonių suderinamumui nustatyti naudojamas M. Kendallio 
(Kendall 1970) pasiūlytas konkordancijos koeficientas (2.5) formulė. 
Konkordancijos koeficientas W kinta nuo 0 iki 1 (0<W<1).  
Kai konkordancijos koeficientas yra lygus vienetui, galima teigti, kad 

ekspertai vienodai įvertino visus kriterijus, o kai lygus nuliui, – ekspertai vienos 
nuomonės neturi. Laikoma, kad ekspertų nuomonės suderintos, kai W=0,6–0,7 ir 
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daugiau. Jeigu nėra sutampančių reikšmių, tai konkordancijos koeficientas 
apskaičiuojamas pagal formulę: 

W =
12S

p2 m3 −m( )
,    (2.13) 

čia m – rodiklių skaičius; p – ekspertų skaičius; W – konkordancijos 
koeficientas; S – dispersijos analogas apskaičiuojamas: 

S = ci − c( )2
i=1

m
∑ ,     (2.14) 

ci = cij
j=1

p
∑ ,     (2.15) 

čia ci  – i-ojo rodiklio rangų suma visų ekspertų atžvilgiu; c  – nuokrypis nuo 
bendro vidurkio; cij   – i-ajam rodikliui j-ojo eksperto suteiktas rangas. 

Disertacijoje susietų rangų rodiklis Tj  įtrauktas į formulę, kadangi vertinimas 
vyko ne rangavimo metodu, kuriame kai kuriems glaudžiai susietiems 
rodikliams priskirtos vienodos reikšmės. Susietų rangų rodiklis Tj  
apskaičiuojamas pagal formulę: 

Tj = tk2 − tk( )
k=1

H j

∑ ,    (2.16) 

čia H j  – lygių rangų j-ojo eksperto skaičius; Tj  – j-ojo eksperto susietų rangų 
rodiklis; tk  – lygių susietų rangų k-tasis grupės skaičius (Podvezko 2005). 
Suderinamumas gali būti nustatytas naudojant chi kriterijų – χ2 , kuris taikomas 
esant susietų rangų atvejui ir apskaičiuojamas pagal formulę: 

χ2 =Wp(m−1) = 12S

pm m+1( )− 1
m−1

Tj
j=1

p
∑

.  (2.17) 

Ekspertų nuomonės laikomos suderintomis, jei apskaičiuota χ2  reikšmė didesnė 
už χkr2 , priklausantį nuo laisvės laipsnių skaičiaus. Priešingu atveju ekspertų 
nuomonės nesuderintos. Jei ekspertų nuomonės nesuderintos, atliekamas 
pakartotinis ekspertinis vertinimas, sumuojami balai, suteikiami rangai ir vėl 
tikrinamas nuomonių suderinamumas. Šio etapo išvados naudojamos TUI 
politikos gairėms pateikti.  

Paskatų, lemiančių tiesioginių užsienio investicijų įplaukas, nustatymo 
algoritmas. Šio etapo tikslas – nustatyti skatinimo priemones, kurios turi 
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tendenciją nulemti tiesioginių užsienio investicijų įplaukas į šalį. Todėl 
atliekamas tarptautinis ekspertinis vertinimas. Tai dar vienas iš anksčiau minėto 
ekspertinio vertinimo etapų (2.7 pav.).  

 
2.7 pav. Paskatų, nulemiančių tiesioginių užsienio investicijų įplaukas, nustatymo 

algoritmas 
Fig. 2.7. Algorithm for identifying incentives which determine inward foreign direct 

investment 
 

1. Paskatų poveikis TUI srautams atskirai vertinamas kylančios ir brandžios 
ekonomikos šalims. Kylančios ekonomikos šalims priskiriamos tos, kurių 
ūkio išsivystymo lygis sąlygojamas efektyvumo, o brandžios ekonomikos 
šalys yra tos, kurių ūkio augimas sąlygojamas inovacijų. PEF (2012–2013) 
Lietuvą, Latviją ir Estiją priskiria prie pereinamojo laikotarpio šalių, kurios 
iš kylančios ekonomikos pereina į brandžią ekonomiką 

2. Vertinamas skirtingų paskatų grupių taikymo efektyvumas atskiruose verslo 
sektoriuose bei pritraukiant skirtingo tipo užsienio įmones. Vertinimo skalė 
nuo 1 iki 10, kai 1 – didžiausia svarba nagrinėjamu klausimu, o 10 – 
mažiausia svarba.  

3. Kiekvienos paskatos vertinimai susumuojami, jiems suteikiamas rangas. 
Aukščiausias rangas suteikiamas mažiausiai balų surinkusiai skatinimo 
priemonių grupei, žemiausias – daugiausiai surinkusiai skatinimo priemonių 
grupei. Ekspertų nuomonių suderinamumui įvertinti apskaičiuojami 
M. Kendallio ir χ2 koeficientai (2.6)–(2.10) formulės. 

4. Gauti rezultatai naudojami TUI skatinimo priemonių rinkiniui formuoti bei 
ekspertinio vertinimo anketai sudaryti ir TUI paskatų svoriams nustatyti.  
Investicijoms tinkamos vietos pasirinkimo tyrimo algoritmas (2.8 pav.). 

Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti MNK tendencijas investuoti pagal regionus ir 
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ūkio šakas tam tikruose regionuose. Todėl atliekamas ekspertinis vertinimas 
elektroniniu paštu. Tai vienas iš anksčiau minėto tarptautinio ekspertinio 
vertinimo etapų. 

IPA atstovai taip pat įvardija pagrindines priežastis, kodėl jų šalys 
pasirenkamos investuotojų, kokio tipo investicijų  jie sulaukia.  

 

 
2.8 pav. Investicijoms tinkamos vietos pasirinkimo tyrimo algoritmas 

Fig. 2.8. Algorithm of research for selecting suitable location for investment 
 

1. Espertai nuo 1 iki 10 vertina MNK motyvus investuoti pasaulio regionuose 
(Rytų ir Centrinėje Europoje, Rusijoje, Kinijoje, Vidurio Rytų šalyse, 
Afrikoje).  

2. Duomenų grupavimo ir sisteminimo metodais išgryninamos investuotojų 
vietos pasirinkimo tendencijos 

3. Kitu klausimu siekiama išsiaiškinti TUI paskatų efektyvumą pritraukiant 
TUI į skirtingus verslo sektorius, pvz.: logistiką, mašinų gamybą, plastikų 
gamybą, maisto pramonę, finansines paslaugas, IT paslaugas ir kt. Paskatų 
efektyvumą pritraukiant  TUI į skirtingus verslo sektorius ekspertai vertina 
balais nuo 1 iki 10. Vienetas reiškia, kad, taikant vertinamą skatinimo 
priemonę, TUI efektyviausiai bus pritrauktos į tam tikrą sektorių.  

4. Vertinimai sumuojami, jiems suteikiami rangai. Aukščiausias rangas 
suteikiamas mažiausiai balų surinkusiai skatinimo priemonei, o žemiausias – 
daugiausiai surinkusiai. Ekspertų nuomonių suderinamumui įvertinti 
skaičiuojami M. Kendallio ir χ2 koeficientai (2.5)–(2.9) formulės. Jei 
ekspertų nuomonės nesuderintos, atliekamas pakartotinis ekspertinis 
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vertinimas, sumuojami balai, suteikiami rangai ir vėl tikrinamas nuomonių 
suderinamumas.  

Šio etapo išvados naudojamos TUI politikos gairėms pateikti.  
Priežasčių, mažinančių tiesiogines užsienio investicijų įplaukas, 

identifikavimo algoritmas (2.9 pav). Šiame etape atliekamas ekspertinis 
vertinimas elektroniniu paštu. Tai vienas iš anksčiau minėto tarptautinio 
ekspertinio vertinimo etapų. Remiantis pirmame disertacijos skyriuje atlikta 
literatūros analize, kliūčių verslui analize, tarptautinio konkurencinio pranašumo 
nustatymo rezultatais, sudaromas turinčių tendenciją mažinti TUI įplaukas 
priežasčių sąrašas.  
 

 
2.9 pav. Priežasčių, mažinančių tiesioginių užsienio investicijų įplaukas, tyrimo 

algoritmas 
Fig. 2.9. Algorithm of investigation of the reasons decreasing inward foreign direct 

investments 
 

1. Ekspertai pažymi, jų nuomone, penkias svarbiausias priežastis. 
Susumuojama, kiek kartų atskiros priežastys buvo pažymėtos. Išskiriamos 
penkios dažniausiai pažymėtos priežastys. Šie atsakymai konvertuojami į 
procentus.  

2. Kiekvienos šalies užsienio kapitalo pritraukimo problemoms išsiaiškinti IPA 
darbuotojams skirtoje anketoje pateikiami atvirieji klausimai apie TUI 
politikos diversifikavimą ir jos efektyvumą. Atsakymai į atviruosius 
klausimus apdorojami loginės implikacijos metodu. Apibendrinimo metodu 
gauti rezultatai naudojami TUI politikos gairėms pateikti.  
Tiesioginių užsienio investicijų skatinimo priemonių rinkinio sudarymo 

algoritmas. TUI skatinimo priemonių rinkinį (H priedas) sudaro penkios 
skatinimo priemonių grupės. Pirmoji skatinimo priemonės grupė – fiskalinės 
priemonės, kurias sudaro pelno mokesčio sumažinimas, mokesčių atidėjimai, 
dvejopo režimo lengvatos, neapmokestinami investicijų rezervai. Jų parinkimą 
lemia pirmame disertacijos skyriuje atlikta mokslinės literatūros analizė, 
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paskatų, lemiančių TUI įplaukas, nustatymo tyrimo rezultatai  ir teisinių aktų, 
reglamentuojančių TUI pritraukimą, analizė.  

Antrojo TUI skatinimo priemonių rinkinio elemento finansinių priemonių 
grupę sudaro dotacijos, paskolos su valstybės garantija, palūkanų subsidijos, 
lengvatinės paskolos, subsidijos darbo vietoms kurti, mokymai ir kvalifikacijos 
kėlimo subsidijos. Šių priemonių parinkimą nulemia pirmame disertacijos 
skyriuje atlikta mokslinės literatūros analizė, paskatų, lemiančių TUI įplaukas, 
nustatymas, teisinių aktų, reglamentuojančių TUI pritraukimą, analizė.  

Trečiasis TUI skatinimo priemonių rinkinio elementas – nefinansinės 
priemonės. Joms priskirtinos: infrastruktūros kūrimas/plėtra, LEZ ir MTTP 
steigimas, investuotojų teisių užtikrinimas, intelektinės nuosavybės teisių 
užtikrinimas. Jos pasirinktos atsižvelgiant į mokslinėje literatūroje išskiriamas 
nefinansines priemones, paskatų, lemiančių TUI įplaukas, nustatymą, teisinių 
aktų, reglamentuojančių TUI pritraukimą, analizių rezultatus.  

Išskirtinas dar vienas TUI skatinimo priemonių rinkinio elementas – 
investicijų rėmimo (marketingo) priemonių grupė, kuriai priskiriamas investicijų 
skatinimo agentūrų steigimas, šalies įvaizdžio formavimas, investicinių projektų 
valdymas ir administravimas, informacinių ir  konsultacinių paslaugų teikimas. 
Šios priemonės atrinktos remiantis pirmame disertacijos skyriuje išanalizuota 
moksline literatūra, paskatų, lemiančių TUI įplaukas, nustatymo tyrimu, 
veiksnių, nulemiančių šalies įvaizdžio formavimą, analize.  

Penktasis TUI skatinimo rinkinio elementas – reguliuojamosios priemonės, 
sudarytos iš dvišalių susitarimų, daugiašalių susitarimų, SPIP ir DIS. Šios 
priemonės atrinktos atsižvelgiant į pirmame disertacijos skyriuje atliktą 
mokslinės literatūros analizę, paskatų, lemiančių TUI įplaukas, nustatymo 
tyrimą, teisinių aktų, reglamentuojančių TUI pritraukimą, analizę. TUI 
skatinimo priemonių rinkinio pagrindu sudaroma anketa ekspertiniam vertinimui 
atlikti.  

Tiesioginių užsienio investicijų paskatų svorių nustatymo algoritmas 
Paskatų, jų grupių svoriams nustatyti atliekamas ekspertinis vertinimas. 
(2.10 pav.). Šiame etape dalyvauja ekspertai iš Baltijos šalių. Ekspertų grupė 
sudaryta iš IPA atstovų ir mokslininkų, dirbančių TUI srityje.  

Paskatų kiekvienoje alternatyvioje politikoje svoriai nustatomi tiesioginiu 
ekspertų vertinimu, galiojant sąlygai (Jeong et al. 2013): 

,    (2.18) 

čia m – rodiklių skaičius,  – a-osios skatinimo priemonės svoris.  

ωa
a=1

m
∑ =1

ωa



2. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ POLITIKOS VERTINIMO IR FORMAVIMO... 69 

 

  
2.10 pav. Tiesioginių užsienio investicijų paskatų svorių nustatymo algoritmas 
Fig. 2.10. Algorithm for identifying the weights of foreign direct investment 

incentives 
 

Atlikus ekspertinį vertinimą, gauti vertinimų rinkiniai apdorojami 
statistiškai. Nustatoma vidutinė rodiklio įvertinimo reikšmė. Tačiau ekspertų 
požiūriai sprendžiamos problemos atžvilgiu dažnai skiriasi ar net gali būti ir 
prieštaringi. Todėl, norint priimti sprendimą, būtina įvertinti ekspertų nuomonių 
suderinamumo laipsnį. Tam apskaičiuoti dažniausiai taikomas konkordancijos 
koeficientas, tačiau jis tinka tik ekspertams ranguojant rodiklius. Jei vertinta 
kitokiu pavidalu, vertinimai turi būti preliminariai ranguoti (Podvezko 2005). 
Todėl pačiam svarbiausiam rodikliui suteikiamas rangas 1, antram – 2 ir t.t., o 
galutiniam – rangas m, kai m – lyginamųjų rodiklių skaičius. Ekvivalentiniams 
rodikliams suteikiama vienoda reikšmė – eilinių rangų aritmetinis vidurkis 
(Šaparauskas 2004). Šiame etape apskaičiuojami konkordancijos ir χ2
koeficientai. Jei ekspertų nuomonės nesuderintos, atliekamas papildomas 
vertinimas. Šiame etape nustatyti TUI skatinimo priemonių svoriai naudojami 
paskatų komponentėms kiekvienoje dalinėje politikoje apskaičiuoti. 

2.7. Tikslinės tiesioginių užsienio investicijų politikos 
parengimo metodika 

2.7.1. Analitinio tinklinio proceso metodo taikymas  
Kadangi įvairūs veiksniai sąveikauja tarpusavyje, kai kurių sprendžiamų 
problemų negalima struktūrizuoti hierarchiškai, nes dažnai aukštesnio lygio 
veiksniai yra priklausomi nuo žemesnio lygio. Funkcinės priklausomybės tarp 
struktūrizuotų problemų, kurios parodo grįžtamąjį ryšį tarp grupių, vadinamos 
tinklo sistema (Saaty 2005). T. L. Saaty (1980) pasiūlė taikyti AHP metodą 
sprendžiant problemas, kai nėra vidinės priklausomybės tarp alternatyvų ar 
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kriterijų. 2005 metais minėtas mokslininkas pasiūlė taikyti ANP metodą, kai 
egzistuoja vidinės priklausomybės tarp alternatyvų ar kriterijų. Nors AHP sudaro 
vienkryptę hierarchinę struktūrą, tačiau ANP metodu galima kompleksiškai 
įvertinti vidinius sąryšius tarp sprendimų priėmimo lygių. ANP grįžtamojo ryšio 
metodas pakeičia hierarchinius ryšius tinklais, kuriuose sąryšiai tarp lygių nėra 
taip paprastai pavaizduojami. Grįžtamojo ryšio sistema grafiškai gali būti 
vaizduojama kaip tinklas. Struktūriniai skirtumai tarp hierarchinės ir tinklinės 
sistemos yra pateikti 2.11 paveiksle. Klasterio elementai gali turėti įtakos kai 
kuriems, kitame klasteryje esantiems elementams. Grafiškai ryšiai tinkle 
vaizduojami rodyklėmis, o rodyklės kryptis parodo krypties priklausomybę. 
Vidiniai ryšiai tarp klasterio elementų vaizduojami kilpiniais lankais.  

 

 
2.11 pav. Struktūriniai skirtumai tarp hierarchijos A ir tinklo B (Saaty 2005) 

Fig. 2.11.  Structural differences between A hierarchy and B network (Saaty 2005) 
 

ANP metodas pritaikomas keturiais žingsniais: 
Pirmas žingsnis. Modelio konstravimas ir problemos struktūravimas. 

Problema turi būti aiškiai apibrėžta ir išskaidyta į racionalią sistemą – kaip 
tinklą. Toks tinklas gali būti sudaromas sprendimus priimančių asmenų, taikant 
smegenų šturmo ar kitus tinkamus metodus.  

Antras žingsnis. Porinio lyginimo matricos sudarymas ir prioritetinių 
vektorių apskaičiavimas. Porinis kriterijų lyginimas atliekamas taip pat, kaip ir 
AHP metodu. Kiekvienos grupės kriterijai pagal svarbą yra lyginami kriterijaus 
grupės atžvilgiu. Kriterijų grupės lyginamos problemos sprendimo tikslo 
atžvilgiu. Ekspertai porinio lyginimo būdu vertina du kriterijus (elementus) ar 
kriterijų grupes aukštesnio kriterijaus ar kriterijų grupės atžvilgiu. Be to, abipusė 
kriterijų priklausomybė kriterijų grupėje nustatoma porinio lyginimo metodu. 
Kiekvieno elemento (kriterijaus) poveikis kito elemento (kriterijaus) atžvilgiu 
išreiškiamas tikriniu vektoriumi.  

A B

. . .

Klasteris

Elementai
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Poriniam lyginimui naudojama 1–9 balų skalė (2.8 lentelė), kurioje vienetas 
reiškia abiejų veiksnių vienodą svarbą, o 9 – visišką svarbą kito veiksnio 
atžvilgiu (Saaty 1980). 

2.8 lentelė. Porinio lyginimo paaiškinimas (Saaty 1980) 
Table 2.8. Explanation of the pair-wise comparison scale (Saaty 1980) 

Įvertis Reikšmė Paaiškinimas 
1 Abu rodikliai vienodai 

svarbūs 
Abiejų rodiklių reikšmingumas tiriamojo objekto 
atžvilgiu vienodas 

3 Abu rodikliai svarbūs 
daugiau nei vidutiniškai  

Vienas rodiklis nedaug reikšmingesnis už kitą 

5 Didelė svarba Vienas rodiklis daug reikšmingesnis už kitą 
7 Labai svarbus Vienas rodiklis labai daug reikšmingesnis už kitą 
9 Absoliučiai svarbus Absoliutus rodiklio pranašumas kito atžvilgiu 
2,4,6,8 Tarpinės reikšmės Naudojama siekiant kompromiso, priimant 

sprendimus tarp dviejų gretutinių variantų 

Ekspertiniu vertinimu nustatomas kiekvieno veiksnio reikšmingumas (Sevkli et 
al. 2012). Koeficientas aij  – komponento i (eilutėje) svarba prieš komponentą j 
(stulpelyje):  

aij =
Wi

Wj
.     (2.19) 

Atlikus porinį lyginimą, sudaroma A matrica (2.20) ir apskaičiuojamas λmax  – 
didžiausias A matricos vektorius (2.21), apskaičiuojami prioritetiniai vektoriai w 
(2.22). 

A =

W1
W1

... W1
Wn

... ... ...
Wn

W1
... Wn

Wn

!

"

#
#
#
#
#

$

%

&
&
&
&
&

=

1 ... a1n
... ... ...
1
an

... 1

!

"

#
#
#
#

$

%

&
&
&
&

, (2.20) 

A ⋅w = λmax ⋅w ,    (2.21) 

wij = wij
p

p=1

p
∏
"

#
$$

%

&
''

1
p
= λmax  .    (2.22) 

Suderintas kiekvieno kriterijaus svoris atlikus ekspertinį vertinimą 
apskaičiuojamas pagal (2.23) formulę: 
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wi =
wij
p

p=1

p
∏p

wij
p

p=1

p
∏p

i=1

p
∑

,     (2.23) 

čia A – porinio palyginimo matrica; λmax  – didžiausias A matricos vektorius;  
w – tikrinis vektorius, p – ekspertų skaičius. Apskaičiuojamas suderinamumo 
indeksas CI (2.24) ir suderinamumo koeficientas CR (2.25), kuris nusako 
modelio pagrįstumą (Saaty 2005).  

CI =
λmax − n( )
n−1( )

 ,    (2.24) 

CR = CI
RI

=
λmax − n( ) / n−1( )

RI
.    (2.25) 

Kai suderinamumo koeficiento CR reikšmė didesnė už 0,1, matricos 
nesuderintos. Tokiu atveju nesuderinami elementai turi būti identifikuojami ir 
peržiūrėti. Kitaip galutiniai rezultatai bus nepatikimi (Ergu et al. 2011). RI –
vidutinis atsitiktinio dydžio indeksas, paremtas matricos dydžiu (2.9 lentelė); n – 
veiksnių skaičius (Saaty 2005). Jei matricos suderintos, konstruojama 
supermatrica. O jei ne, pakartotinai organizuojamas ekspertinis vertinimas. 
Tikrinamas ekspertų nuomonių suderinamumas, iš naujo nustatomi kriterijų 
reikšmingumai.  

2.9 lentelė. Vidutinis atsitiktinio dydžio indeksas (Shiue, Lin 2012) 
Table 2.9. The average random index (Shiue, Lin 2012) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,4 1,45 1,49 

Trečias žingsnis – supermatricos konstravimas. Supermatricos 
koncepcija panaši į Markovo eilutės procesą (Sevkli et al. 2012). Norint 
apskaičiuoti apibendrintus  prioritetus sistemoje, kur egzistuoja abipusiai ryšiai, 
vietiniai prioritetiškumo vektoriai įrašomi į tam tikrus stulpelius matricoje. Iš 
tiesų, supermatrica padalinta į keletą matricų, kur kiekvienos matricos dalis 
reiškia sąryšį sistemoje tarp dviejų klasterių. Supermatrica ((2.26) formulė) 
pateikta žemiau. Sprendimų priėmimų sistemoje klasteriai žymimi Ck , kai 
k=1,2,…n, ir kiekvienas klasteris k turi mk elementų, išreikštų kaip ek1 , ek2 ,..., 
ekmk . Vietiniai prioritetiniai vektoriai, apskaičiuoti antrajame žingsnyje, yra 
grupuojami ir įrašomi į tam tinkamą vietą supermatricoje, priklausomai nuo 
vieno klasterio poveikio kitam (Saaty 2005).  
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W =

C1  Ck  Cn
e11 e12  e1m1  ek1 ek2  ekmk  en1 en2  enmn

e11
C1 e12 W11  W1k  W1n
 

e1mk   


ek1 Wk1  Wkk  Wkn

Ck ek2
   

 ekmk

en1 Wn1  Wnk  Wnn

Cn en2


enmn

 (2.26) 

Trijų lygių hierarchijos supermatrica yra tokia (2.27) formulė: 

Wh =
0 0 0
w21 0 0
0 W32 I

!

"

#
#
#

$

%

&
&
&

.   (2.27) 

Šioje matricoje vektorius w21  rodo tikslo poveikį kriterijui, W32 matrica 
parodo kriterijaus poveikį kiekvienai iš alternatyvų, I – tapatumo matrica, 
nulinės reikšmės. Ji rodo, kad šie elementai neturi tarpusavio ryšio. Iš pateikto 
pavyzdžio viršuje matyti, kad jeigu kriterijai yra susiję, hierarchija gali būti 
pakeista tinklu (2.28) formulė. Tarpusavio priklausomybė išreiškiama W22  
supermatricoje Wn .  

Wn =
0 0 0
w21 W22 0
0 W32 I

!

"

#
#
#

$

%

&
&
&

.   (2.28) 

Reikia pažymėti, kad bet kuri nulinė reikšmė supermatricoje gali būti 
pakeista į matricą, jei yra vidinis ryšys tarp klasterio elementų arba ryšys tarp 
dviejų klasterių. Kadangi tinkle tarp klasterių yra vidiniai ryšiai, tai 
supermatricos stulpelių suma gali būti didesnė nei vienetas. Tačiau supermatrica 
turi būti modifikuota taip, kad stulpelių suma būtų lygi vienetui. T. L. Saaty 
(2005) siūlo nustatyti lyginamąjį klasterių reikšmingumą supermatricoje, 
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naudojant stulpelinį klasterį kaip kontrolinį klasterį. Tai yra eilutės klasteriai, 
kurie neturi nulinės reikšmės ir lyginami pagal jų poveikį klasteriui esančiame 
stulpelyje. Apskaičiuojamas tikrinis vektorius iš eilutės klasterių porinės 
palyginimo matricos stulpelių klasterių atžvilgiu. Apskaičiuojami ir stulpeliuose 
esančių klasterių tikriniai vektoriai. Pirmasis įrašas, atitinkantis tikrinį kiekvieno 
esančio stulpelyje klasterio vektorių, yra dauginamas iš visų, esančių pirmajame 
klasterio elementų stulpelyje, antrasis iš visų elementų antrajame klasteryje ir 
t. t. Taip klasteriai visuose stulpeliuose įgyja svorius. Taip suformuojama 
svertinė matrica. Norint pasiekti konvergenciją, svertinė matrica pakeliama 2k+1 
laipsniu, kai k pasirenkamai didelis dydis. Suformuojama nauja – ribinė matrica. 
Galutiniai elementų prioritetai  gaunami normalizuojant kiekvieną klasterį 
ribinėje matricoje.  

Ketvirtas žingsnis – geriausios alternatyvos pasirinkimas. Jei 
supermatrica suformuota trečiuoju žingsniu visam tinklui, tai alternatyvų 
prioritetiniai svoriai yra alternatyvų stulpelyje normalizuotoje matricoje. Kita 
vertus, jei supermatrica tik sudaro grupes, kurios yra tarpusavyje susijusios, 
papildomi skaičiavimai turi būti atliekami siekiant gauti bendrus alternatyvų 
prioritetus. Geriausia alternatyva yra ta, kurios prioritetiškumas didžiausias.  

2.7.2. Analitinio tinklinio proceso metodo taikymas, kai 
kriterijų sistema paremta stiprybių, silpnybių, galimybių ir 
grėsmių analize 

Kriterijų grupėms ir kriterijams nustatyti taikoma SSGG analizė, 
formuojama keturių lygių tinklinė kriterijų sistema (2.12 pav.).  
 

 
2.12 pav. Keturių lygių tinklinė kriterijų sistema (Saaty 2005) 

Fig. 2.12. Four level network system (Saaty 2005) 

Geriausia 
strategija

SSGG kriterijų 
grupė

SSGG kriterijai

Alternatyvios 
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(W3)

(W4)
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Išsikeltas tikslas – aukščiausiame (pirmame) lygmenyje, kriterijų grupės – 
antrame, kriterijai – trečiame, alternatyvos suformuluotos paskutiniame 
lygmenyje. Matematiškai tokio tipo sistema išreiškiama (2.29) formule. 
Supermatrica, kai keturių lygių kriterijų sistema paremta SSGG analize, 
išreiškiama taip (Saaty 2005): 

, (2.29) 
čia w1  – vektorius, nurodantis tikslo poveikį pasirenkant TUI politiką; W2 –
 matrica, parodanti vidinę priklausomybę tarp SSGG kriterijų grupių; W3  – 
matrica, parodanti SSGG kriterijų grupės poveikį kiekvienam SSGG kriterijui; 
W4  – matrica, parodanti SSGG kriterijaus poveikį kiekvienai alternatyvai; I – 

tapatumo matrica. Analitinio tinklinio proceso metodo taikymo, kai kriterijų 
sistema paremta SSGG analizės rezultatais, algoritmas: 

Pirmas žingsnis. SSGG kriterijų identifikavimas ir alternatyvių strategijų 
nustatymas pagal šiuos kriterijus. 

Antras žingsnis. Daroma prielaida, kad tarp SSGG kriterijų grupių nėra 
priklausomybės. Nustatomi SSGG kriterijų reikšmingumai tikslo atžvilgiu 
skalėje 1–9, apskaičiuojamas w1 . 

Trečias žingsnis. Nustatoma vidinė priklausomybė tarp kriterijų kitų 
kriterijų atžvilgiu skalėje 1–9 (apskaičiuojama W2 ). 

Ketvirtas žingsnis. Nustatomas tarpusavyje susijusių SSGG kriterijų grupių 
prioritetiškumas . 

Penktas žingsnis. Nustatomi vietiniai SSGG kriterijų reikšmingumai 
skalėje nuo 1–9.  

Šeštas žingsnis. Nustatomi apibendrinti SSGG kriterijų reikšmingumai 
pagal formulę wkv = wkriterijaus ×Wkvt , 
čia wkv  – apibendrinto kriterijaus reikšmingumas, Wkvt  – vietinio kriterijaus 
matrica. 

Septintas žingsnis. Nustatomi alternatyvių strategijų reikšmingumai 
kiekvieno SSGG kriterijaus atžvilgiu skalėje 1–9. Apskaičiuojamas W4  . 

Aštuntas žingsnis. Apskaičiuojamos bendras alternatyvių strategijų 
prioritetiškumas vidinių tarpusavio su SSGG kriterijų sąryšio atžvilgiu 
wa =W4 ×wkv , čia wa  – alternatyvios a-osios strategijos prioritetiškumas. 

       Tikslas 
W=  SSGG kriterijų grupė                                      
       SSGG kriterijai 
       Alternatyvos ⎥

⎥
⎥
⎥
⎥
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2.7.3. Analitinio tinklinio proceso metodo pritaikymas 
tiesioginių užsienio investicijų politikai formuoti 

Disertacijoje empiriniam tyrimui pasirinktas analitinis tinklinio proceso 
metodas. Jo privalumas yra tas, kad jį taikant įvertinami ne tik išoriniai, bet ir 
vidiniai to paties pogrupio veiksnių ryšiai, įvertinamas ir tų veiksnių grįžtamasis 
ryšys (Milani et al. 2013). Kadangi tiesioginių užsienio investicijų politikos 
formavimą nulemia ne tik vidiniai, bet ir išoriniai veiksniai, rodiklių sistemai 
sudaryti pasirenkamas SSGG analizės pagrindas. Rengiant tikslinę politiką, 
taikomi trys skirtingi metodai: SSGG analizė, daugiakriteriai ANP ir SAW 
metodai. Taikymo schema pateikta 2.13 paveiksle. 

 

 
 

2.13 pav. Analitinio tinklinio proceso metodo taikymo tiesioginių užsienio 
investicijų politikai formuoti schema 

Fig. 2.13. Scheme of adoption of analitical network process method for forming 
foreign direct investment policy 

 
SSGG analizė atliekama naudojantis 2.5 ir 2.6 poskyriuose gautais rezultatais ir 
sudaroma keturių lygių tinklinė kriterijų sistema (2.14 pav.). 

Atliekant šią analizę atsakoma į šiuos klausimus:  
1. Kaip panaudoti stiprybes galimybėms įgyvendinti? Šalies stiprybės 

išryškėja tarptautinio konkurencingumo analizės metu. Stiprybės 
grindžiamos šiais kriterijais: žmonės, žinių ekonomika, rinka, 
infrastruktūra, tarptautinis pripažinimas. 

2. Kaip, pasinaudojant galimybėmis, ištaisyti silpnybes? Šalies silpnybės 
gali būti vieno ar kito veiksnio trūkumas, dėl kurio susidaro kliūtys 
verslui. 
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3. Kaip pasinaudoti stiprybėmis, kad būtų galima sumažinti grėsmes? 
Grėsmės valstybei – būsimi įvykiai, kurie gali įvykti įgyvendinus 
netinkamą tiesioginių užsienio investicijų politiką.  

4. Kokias silpnybes pašalinti, kad būtų galima sumažinti grėsmes?  
Šios analizės tikslas – nustatyti kriterijus sudarant TUI politikos kriterijų 

sistemą ir pasiūlyti dalinių TUI politikų formuluotes. 
 

 
2.14 pav. Tiesioginių užsienio investicijų politikos kriterijų sistema stiprybių, 

silpnybių, galimybių ir grėsmių analizės pagrindu 
Fig. 2.14. Criterion system of foreign direct investment policy based on strenghts, 

weaknesses, opportunities and threats analysis 
 
SSGG analizės rezultatas pateikiamas kaip veiksnių sąrašas pagal minėtas 

keturias dalis. Konkretūs kriterijai priklauso nuo kiekvienos šalies savybių, todėl 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos SSGG analizės atliekamos atskirai.  

Sudaroma anketa ir organizuojamas ekspertinis vertinimas. Ekspertiniu 
vertinimu nustatomas kiekvieno veiksnio reikšmingumas (Sevkli et al. 2012), 
t. y. dominavimas kito atžvilgiu (2.7 lentelė).  

Ekspertų nuomonių suderinamumas apskaičiuojamas pagal (2.13)–(2.17) 
formules. Jei ekspertų nuomonės išsiskyrė, dar kartą atliekamas ekspertinis 
vertinimas. Kai nuomonės suderintos, apskaičiuojami kriterijų reikšmingumai. O 
jei ne, dar kartą organizuojamas ekspertinis vertinimas. Skaičiuojamas ekspertų 
nuomonių suderinamumas.  

Kriterijų reikšmingumai nustatomi pagal (2.19) formulę. Prioritetiniai 
vektoriai apskaičiuojami ir A matricos sudaroma pagal (2.21)–(2.23) formules. 

Tikslingos tiesioginių užsienio investicijų politikos sudarymas
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Matricų suderinamumas apskaičiuojamas pagal (2.24)–(2.25) formules. Jei 
matricos nesuderintos, organizuojamas papildomas ekspertinis vertinimas, 
apskaičiuojami ekspertų nuomonių suderinamumai, nustatomi kriterijai, 
apskaičiuojami prioritetiniai vektoriai ir sudaroma A matrica. O jei matricos 
suderintos, sudaroma supermatrica. Supermatrica išreikšta formule (2.26). 
Svertinė ir ribinės matricos sudaromos pagal 2.7.2 skyrelyje, trečiajame 
žingsnyje, pateiktą metodiką.   

Dalinių TUI politikų reikšmingumai apskaičiuojami pagal 2.7.2 skyrelyje 
septintame ir aštuntame punktuose apibūdintą metodiką.  

Tačiau galutiniam sprendimui priimti taikomi penki sintezės metodai (Lee 
et al. 2009): adityvusis, tikimybinis adityvusis, subtraktyvusis, multiplikatyvusis 
ir multikatyvusis prioritetų kėlimo laipsniu. 

Adityviuoju metodu sintezė atliekama pagal formulę: 

Pi = sSi +oOi +w 1
Wi( )

normalizuotas

!

"#
$

%&
+ t 1

Ti( )
normalizuotas

!

"#
$

%&
, (2.30) 

tikimybiniu adityviuoju: 

Pi = sSi +oOi +w 1−Wi( )+ t 1−Ti( ) ,  (2.31) 

subtraktyviuoju: 

Pi = sSi +oOi −wWi − tTi ,   (2.32) 

multiplikatyviuoju prioritetų kėlimo laipsniu metodu: 

Pi = Si
sOi

o 1
Wi

!

"
#

$

%
&
normalizuotas

'

(
)

*

+
,

w
× 1

Ti
!

"
#

$

%
&
normalizuotas

'

(
)

*

+
,

t
,   (2.33) 

multiplikatyviuoju: 

Pi = SiOi /WiTi  ,   (2.34) 

čia Pi  – i-sios dalinės TUI politikos prioritetiškumas; Si , Oi , Wi , Ti  – 
kiekvienos i-osios dalinės TUI politikos prioritetiškumas kiekvienos kriterijaus 
grupės atžvilgiu; s – normalizuota stiprybių kriterijaus reikšmė; o – normalizuota 
galimybių kriterijaus reikšmė; w – normalizuota silpnybių kriterijaus svorio 
reikšmė; t – normalizuota grėsmių kriterijaus svorio reikšmė; 

Pastebėjus rangų persiskirstymą po papildomos sintezės, reikšmės dar sykį 
normalizuojamos. Normalizavimas atliekamas, kadangi tiesioginių užsienio 
investicijų politikos dedamųjų prioritetiškumai turi tenkinti šias sąlygas:  
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0 ≤ ϕi ≤1 ,    (2.35) 

ϕi
i=1

4
∑ =1 ,    (2.36) 

čia ϕi   – normalizuotas i-osios dalinės TUI politikos prioritetiškumas.  
Paskatų dedamųjų nustatymas kiekvienoje dalinėje tiesioginių užsienio 

investicijų politikoje. Norint tiesioginių užsienio investicijų politiką galutinai 
suformuoti, kiekvienoje dalinėje TUI politikoje būtina nustatyti kiekvienos 
investicijų paskatų grupės reikšmingumą. 

Tam taikomas kriterijų reikšmių ir jų reikšmingumų sandaugų sumavimo 
metodas (angl. Simple Additive Weighting – SAW). Naudojant šį metodą, visų 
kriterijų svorių suma turi būti lygi 1.  

Πi = ϕi × Ii
i=1

m
∑ ,     (2.37) 

čia Πi  – i-osios dalinės TUI politikos dedamoji visoje politikoje; Ii  – i-osios  
priemonių grupės svoris; ϕi  – normalizuotas i-osios dalinės TUI politikos 
prioritetiškumas. Taikant ekspertinį vertinimą nustatyti TUI paskatų 
komponentų svoriai ir daliniai svoriai.  

Apskaičiavus TUI paskatų reikšmingumus kiekvienoje dalinėje politikoje 
((2.37) formulė) pateikiamos galutinės TUI politikos taikymo rekomendacijos 
kiekvienam tiriamam atvejui atskirai. 

2.8. Antro skyriaus išvados 

Apibendrinant šį skyrių galima teigti, jog siektas tikslas – įgyvendintas.  

1. Išnagrinėti lietuvių ir užsienio mokslininkų siūlomi modeliai ir metodai 
tiesioginių užsienio investicijų poveikiui šalies ūkiui vertinti, 
multinacionalinių korporacijų mobilumo veiksniams nustatyti bei TUI 
politikai formuoti. Pastebėta, jog plačiausiai taikomi koreliacine regresine 
analize grįsti metodai, statistinių duomenų analizė, daugiakriteriai 
sprendimų priėmimų metodai. Vienas iš dažniausiai taikomų tiesioginių 
užsienio investicijų politikos formavimo metodų – SAW metodas, kurio 
populiarumas pagrįstas taikymo paprastumu. Tačiau pasigendama 
kompleksinio TUI politikos formavimo modelio. Problemos nagrinėjamos 
epizodiškai, kas neleidžia išsamiai įvertinti visų veiksnių prieš rengiant 
tiesioginių užsienio investicijų politiką. 
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2. Išanalizavus taikomus modelius ir metodus skirtus tiesioginių užsienio 
unvesticijų politikai parengti, nustatyta, kad nėra vieningo požiūrio į TUI 
politikos formavimą. Disertacijos autorės siūlomas TUI politikos formavimo 
modelis pasižymi kompleksiškumu, lankstumu, ilgaamžiškumu, lengvu 
pritaikomumu, reikšmingumu bei kartotinumu. Pritaikius šį modelį išsamiai 
ištiriamas TUI poveikis šalies ūkiui, nustatomi unikalūs šalies patrauklumo 
veiksniai, kurių pagrindu suformuojama tikslinga TUI politika.  

3. Priėjus prie išvados, kad tiesioginių užsienio investicijų politikai būdingas 
daugiakriteriškumas, pasirinkti daugiakriteriai metodai – ANP ir SAW. 
Pastarasis metodas taikomas paskatų komponentams dalinėse TUI politikose 
identifikuoti. Analitinio tinklinio proceso metodas pasirinktas dėl jo 
ypatybės įvertinti ne tik kriterijų grupių ar kriterijų įtaką priimant 
alternatyvų sprendimą, bet ir kriterijų tarpusavio ryšius priimant sprendimą.  
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3 
Tiesioginių užsienio investicijų 
politikos formavimo empirinis 

tyrimas 

Šiame skyriuje praktiškai aprobuojamas pasiūlytas tiesioginių užsienio 
investicijų politikos formavimo modelis. Nagrinėjami tiesioginių užsienio 
investicijų Baltijos šalyse pritraukimą nulemiantys veiksniai, atliekama teisinės 
aplinkos analizė. Apibendrinti ekspertinio vertinimo rezultatai, kuriais remiantis 
nustatytos tiesioginių užsienio investicijų skatinimo priemonių dedamosios 
kiekvienoje TUI politikoje. Šio skyriaus tematika autorė yra paskelbusi šešis 
straipsnius (Šimelytė, Antanavičienė 2013b, d; Šimelytė, Liučvaitienė 2012; 
Šimelytė 2012; Ginevičius, Šimelytė 2012; Ginevičius, Šimelytė 2011b).  

3.1. Tiesiogines užsienio investicijas skatinančių ir 
ribojančių veiksnių identifikavimas 

Šiame poskyryje pateikti TUI Baltijos šalyse skatinantys ir ribojantys veiksniai. 
Jie nustatyti taikant 2.1 paveiksle autorės pasiūlytą TUI politikos formavimo 
modelį. Tyrimas atliktas pagal 2.5 poskyryje pateiktą metodiką: 
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– TUI ir šalies makroekonominių rodiklių ryšys nustatytas pritaikius 
(2.1)–(2.3) formules, makroekonominių rodiklių sąrašas ir jų 
apibūdinimas pateikti 2.6 lentelėje; 

– šalies patrauklumas nustatytas pagal 2.3 paveiksle pateiktą schemą; 
– veiksniai, nulemiantys tiesioginių užsienio investicijų įplaukas į MTEP, 

nustatyti taikant (2.4) formulę, vertinami rodikliai ir jų apibūdinimas 
pateikti 2.7 lentelėje; 

– šalyje esančios TUI politikos problemos identifikuotos pagal 
2.5.3 skyrelyje aprašytą metodiką, pritaikius 2.5 paveiksle pateiktą 
schemą; 

– sudarytas TUI investicijas skatinančių ir ribojančių veiksnių sąrašas. 

3.1.1. Šalies makroekonominės situacijos tyrimas 
Disertacijoje siūlomas TUI politikos formavimo modelis Baltijos šalims: 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Tiriamosios šalys vienu metu priimtos į ES, 
vadinasi, ir jų pereinamojo laikotarpio trukmė panaši. Be to, šios valstybės 
geografiškai išsidėsčiusios tame pačiame regione. Didžioji dalis TUI nuo 1993-
ųjų iki 2007-ųjų metų pritrauktos privatizacijos metu (3.1 pav.). 

3.1 pav. Tiesioginių užsienio investicijų įplaukos Baltijos šalyse 1993–2012 metais 
(Eurostat) 

Fig. 3.1. Inward foreign direct investment flows in the Baltic States during 1993–
2012 (Eurostat) 

Kadangi šis procesas beveik baigėsi, TUI turėtų būti pritraukiamos kitomis 
priemonėmis. Tikslingai sukurta TUI politika padidintų užsienio kapitalo srautus 
į šalis bei teigiamai veiktų jų ekonomikas. Dabartinė ekonomikos plėtra įrodo 
TUI poveikį. Jos augimą charakterizuoja šalių BVP pokytis. BVP ir TUI 
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santykis nuo 2009 metų visose trijose Baltijos šalyse auga. Užsienio investicijos 
šalies ekonomiką teigiamai veikia tol, kol auga TUI ir BVP tarpusavio santykis. 
Tačiau negatyvūs TUI srautai – ekonominės krizės, kuri turėjo neigiamą poveikį, 
ypač Lietuvos ir Latvijos ekonomikoms, pasekmė (I priedas).  

Be to, tarptautiniu lygiu sumažėjęs teigiamas šių šalių įvaizdis taip pat 
nulemia neigiamus TUI srautus. Į šią problemą gilinamasi 3.1.4 skyrelyje. 
Remiantis statistiniais duomenimis, Estija užsienio investicijų srautų piką 
pasiekė jau 2005 metais, o tai turėjo didelę įtaką nedarbo mažėjimui bei darbo 
kainos augimui. Latvijos atveju TUI efektas pasireiškė keleriais metais vėliau. 
Palyginti su prieškriziniu laikotarpiu, latviams pavyko kasmet pritraukti vis 
didesnius TUI srautus, kurie atitinkamai sąlygojo eksporto, BVP, darbo 
užmokesčio augimą, bet neišgelbėjo Latvijos nuo infliacijos. Būtent Latvijos 
atveju makroekonominiai rodikliai įrodo TUI tiesioginę įtaką šalies ekonomikai. 
Galima teigti, jog šalis paskutiniu laikotarpiu tapo priklausoma nuo užsienio 
kapitalo. Net ir ekonominės krizės metu TUI kitimas ekvivalentiškas eksporto ir 
BVP trendui. To negalima pasakyti apie Lietuvą, kadangi joje, palyginti su 
kitomis Baltijos šalimis, pritrauktos TUI užima mažesnę dalį BVP. Lietuva, kaip 
ir Estija, TUI piką pasiekė 2005-aisiais, nors skaitine verte ši dalis nėra tokia 
ženkli. Lietuvos makroekonominiai rodikliai įrodo, kad jos BVP priklausomas 
nuo vietinių įmonių veiklos bei vidinio vartojimo. Lietuva, palyginti su kitomis 
Baltijos šalimis, pridėtinės vertės iš eksporto sukuria mažiausiai. Žemos TUI 
įplaukos bei eksporto prekių ir paslaugų lygis atskleidžia, kad lietuviai 
neišnaudoja potencialo plėsdami ryšius su kitomis šalimis tiesioginėms užsienio 
investicijoms pritraukti. Kaip ir kitose Baltijos šalyse, TUI Lietuvoje BVP 
augimui sukelia „vėluojantį“ poveikį. Analizuojant statistinius Baltijos šalių 
makroekonominių rodiklių duomenis, matomas stiprus ryšys tarp pritrauktų TUI 
bei kitų ūkio augimą apibūdinančių rodiklių. Tai įrodo ir porinės koreliacinės 
regresinės analizės rezultatai (3.1 lentelė). Galima pastebėti, kad Estija išlaiko 
stipriausią ryšį tarp TUI ir makroekonominių rodiklių. Koreliacijos koeficientas 
visų rodiklių atvejais, išskyrus kainų kitimą ir nedarbo lygį, aukštesnis nei 0,8. 
Tiriamuoju atveju  

3.1 lentelė. Porinės koreliacijos koeficientai tarp pagrindinių šalies makroekonominę 
situaciją nusakančių rodiklių ir pritrauktų tiesioginių užsienio investicijų  
Table 3.1. Bivariate correlation coefficients between variables characterising  
macroeconomic situation of a country and inward foreign direct investment 

   Rodiklis 
 
Šalis 

Ekono-
mikos 
augimas 

Rinkos 
dydis 

Rinkos 
potencialas 

Kainų 
kitimas 

Nedarbo 
lygis 

Darbo 
jėgos 
kaina 

Tarptau-
tinė 
prekyba 

Estija 0,969 -0,975 0,951 0,292 -0,025 0,960 0,925 
Latvija 0,964 -0,968 0,967 0,143 0,228 0,989 0,966 
Lietuva 0,956 -0,953 0,962 0,460 -0,302 0,919 0,914 

α = 0,05
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Kainų kitimas ir nedarbo lygis visais trimis atvejais neturi stipraus ryšio su TUI. 
Silpnas ryšys tarp nedarbo ir TUI – Latvijoje ir Lietuvoje. Estijoje tarp minėto 
veiksnio ir TUI labai silpnas ryšys. Visi kiti veiksniai ir TUI turi labai stiprius 
ryšius visose trijose Baltijos šalyse. Tolesniam tyrimui naudojami tik tie 
veiksniai, kurių porinės koreliacijos koeficientas r ≥ 0,6 . Atlikta daugianarė 
tiesinė regresijos analizė ir gautos tokios lygtys:  
Estijos atveju: y1 =142618− 0,2x1 −106, 4x2 + 0,566x3 +1,36x6 +11,582x7 ; 
Latvijos atveju: y2 = −62838− 0, 775x1 + 20,670x2 + 2,016x3 + 25,048x6 − 9,905x7 ; 
Lietuvos atveju: y3 = 29597+ 0,342x1 −8,319x2 + 0, 476x3 −11,982x6 −15,9x7 .  
Rezultatai reikšmingi, kadangi R ir R2 reikšmės arti 1,0, o F > Fkr (3.2 lentelė). 
3.2 lentelė. Daugianarės regresinės analizės modelio tinkamumo rodikliai, tiriant 
tiesioginių užsienio investicijų ir makroeokonominių rodiklių sąveiką 
Table 3.2. Ratios of the adequacy of the multiple regression analysis model in 
investigating the interactions of foreign direct investment and macroeconomic indicators  

Valstybė R R2 F Fkr 
Estija 0,977 0,954 36,547 4,1203 
Latvija 0,998 0,996 208,548 4,950 
Lietuva 0,986 0,973 62,838 4,1203 

Tyrimas atskleidė, kad Estijoje TUI srautai didės augant rinkos potencialui, 
darbo jėgos kainai ir tarptautinei prekybai. Eksporto mažėjimas labiausiai 
smukdys TUI srautus Latvijoje, o rinkos dydis, rinkos potencialas bei darbo 
jėgos kaina – spartins. Šioje šalyje TUI srautus mažins ekonomikos augimo 
sulėtėjimas bei tarptautinės prekybos pokyčiai. Lietuvoje tarptautinė prekyba 
labiausiai nulems TUI srautus, juos spartins ekonomikos augimas bei rinkos 
potencialas.   

Apibendrinant galima teigti, kad tiriamos šalys stipriai priklauso nuo TUI. 
Tai ypač matoma iš keturių rodiklių: ekonomikos augimo, rinkos potencialo, 
tarptautinės prekybos bei darbo jėgos kainos. 

3.1.2. Šalies patrauklumo tiesioginėms užsienio investicijoms 
tyrimas 
Vienas iš pagrindinių veiksnių, nulemiančių globalių kompanijų pritraukimą, – 
šalies konkurencingumas tarptautinėje erdvėje. Būtent tam tikslui pasiekti 
kuriamos TUI pritraukimo politikos. Tačiau analizuojant konkurencingumo 
aspektus, būtina ištirti TUI varomąsias jėgas šalyje šeimininkėje. Šis tyrimas 
atliktas SPSS programa, pritaikius 2.5.2 skyrelyje aprašytą metodiką. Tyrimas 
atliktas tokiu eiliškumu:  
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– išskirtos pagrindinės šalies patrauklumo TUI veiksnių grupės ir šie veiksniai 
palyginti tarp Baltijos šalių;  

– statistiniai duomenys sugrupuoti, susisteminti ir pateikti grafiškai; 
– patikimumui ir duomenų suderinamumui patikrinti apskaičiuotas Kronbacho 

alfos koeficientas (2.7) formulė; 
– standartizavimui ir normalizavimui pritaikyta Z balų skalė (2.8) formulė;  
– apskaičiuotas KMO koeficientas (2.10)–(2.11) formulės; 
– atlikta faktorinė analizė ir nustatyti veiksnių grupių svoriai (2.9) formulė; 
– agreguota TUI varomųjų jėgų grupės reikšmė pagal (2.12) formulę.  
Analizuojant šalies patrauklumą ir konkurencingumą, nagrinėjami šeši 
pagrindiniai aspektai: rinkos dydis, žmonės, infrastruktūra, žinių ekonomika, 
verslo aplinka ir tarptautinis pripažinimas (Ernst & Young 2009).  

Rinkos dydis ir jos potencialas. Tarptautinėje erdvėje iš Baltijos valstybių 
savo konkurencingumu visais aspektais, nepaisant rinkos dydžio, išsiskiria Estija 
(3.2 pav.). Pastarasis jos rodiklis mažiausias iš visų Baltijos šalių. Estija, būdama 
mažos rinkos šalis (nors jos įvaizdžio programoje teigiama priešingai), turinti 
vos 1,3 mln. gyventojų, pritraukia daugiausiai TUI iš nagrinėjamų šalių. Kitos 
dvi: Lietuva (2,9 mln. gyventojų) ir Latvija (2,0 mln. gyventojų) tiesioginių 
užsienio investicijų pritraukia kur kas mažiau. Apžvelgiant TUI pritraukimo 
rezultatus, tokius, kaip darbo vietų kūrimas, akivaizdu, kad vėl pirmauja Estija 
(5964), antroje vietoje yra Lietuva (3250), o trečioje – Latvija (2455).  

3.2 pav. Pagrindiniai Baltijos šalių konkurencingumo veiksniai (Global 
Competitiveness Reports 2006–2012) 

Fig. 3.2. Main competitive advantage factors of the Baltic States (Global 
Competitiveness Reports 2006–2012) 

Nors daugelyje mokslinių darbų ir tarptautinių organizacijų taikomuosiuose 
tyrimuose rinkos dydis išreiškiamas gyventojų skaičiumi, tačiau tai ne visada 
atspindi realią situaciją. Apskaičiuojant globalaus konkurencingumo indeksą, 
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PEF taip pat remiasi gyventojų skaičiumi. Vis dėlto disertacijos autorė siūlo 
įtraukti papildomą rodiklį, apibūdinantį ne tik rinkos dydį, bet ir jos potencialą. 
Šis rodiklis išreiškiamas gyventojų perkamosios galios paritetu. TVF statistiniais 
duomenimis, 2013 metais Baltijos šalių gyventojų PPP, palyginti su 2012-
aisiais, sparčiausiai kilo Latvijoje – 5,83 proc., lėčiausiai Estijoje – 4,47 proc., 
Lietuvoje gyventojų PPP per metus išaugo 5,14 proc. ir sudarė 16683 € (Estijoje 
– 16820 €, Latvijoje – 14344 €). Šios tendencijos rodo, kad Baltijos šalių rinkos 
potencialas auga, iš jų išsiskiria Latvija, nors jos PPP žemiausias. PEF vertina 
prekių ir darbo rinkas bei finansų rinkos išsivystymą. Šiais trimis aspektais 
konkurencingiausia yra Estija. Jos darbo rinka reitinge užima 10 vietą iš 144 
šalių, Lietuva – 27, o Latvija tik 65. Prekių rinkos reitingo atžvilgiu Lietuva (47 
vieta) ir Latvija (56 vieta) vėl ženkliai atsilieka nuo Estijos (31 vieta). 
Atitinkamas ir finansų rinkos išsivystymo reitingų pasiskirstymas: Estija – 39, 
Lietuva – 52 ir paskutinėje vietoje Latvija – 87. Ryškėja tendencija, kad 
konkurencingiausia Baltijos šalis – Estija – generuoja didžiausius TUI srautus.  

Kitas konkurencinį pranašumą formuojantis veiksnys – žmogiškasis 
kapitalas, kuris visose Baltijos šalyse apibūdinamas kaip pigi aukštos 
kvalifikacijos, daugiakalbė, tolerantiška bei imli naujovėms darbo jėga. Lietuva 
išskirtinai pabrėžia, kad net 74 proc. jaunų žmonių įgyja aukštąjį išsilavinimą. 
Tai kur kas  aukštesnis procentas net ir už senbuvių Europos Sąjungos šalių. 
Pagal šį rodiklį globaliame kontekste Lietuva iš 144 šalių užima 16 vietą, Estija 
– 27, o Latvija – 34. Tačiau švietimo sistemos kokybės reitingas daug žemesnis 
(Lietuvos – 54, Estijos – 49, o Latvijos tik 74). Nors tarptautiniame kontekste 
Baltijos šalys išsiskiria kvalifikuota pigia darbo jėga, tačiau tarpusavyje tai joms 
suteikia tik dalinį konkurencinį pranašumą.  

Geopolitinė padėtis ir infrastruktūra. Lietuvos geopolitinė padėtis – tarp 
Rytų ir Vakarų, išplėtotas infrastruktūros tinklas, neužšąlantis Klaipėdos uostas, 
Vilniaus tarptautinis ir Kauno krovininis oro uostai – suteikia pranašumą prieš 
kitas šalis. Lietuvos kelių ir geležinkelių infrastruktūra bei IRT aukščiausiai 
reitinguojama iš Baltijos šalių globaliame kontekste. Atitinkamai priskiriamos 
32, 20 ir 13 vietos iš 144 valstybių. Latvijos ir Estijos šie rodikliai žemesni. 
Ypač didelis IRT reitingo atotrūkis tarp Lietuvos ir Latvijos (81). Tačiau ir 
pastaroji šalis pasižymi palankia strategine geopolitinė padėtimi bei 
infrastruktūra: neužšąlantys uostai, greičiausiai besiplečiantis Rygos oro uostas, 
integruotas ir išplėtotas transporto tinklas. Būtent šio oro uosto infrastruktūros 
kokybė labiausiai vertinama iš Baltijos šalių ir užima 46 vietą iš 144. Šis rodiklis 
itin prastas Lietuvos atveju (86). Artimi ryšiai su skandinavais, artumas Rusijai 
ir geras susisiekimas su Rytų Europa Estijai suteikia galimybę plėtoti efektyvias 
tranzito paslaugas. Estai iš kaimyninių šalių itin išsiskiria uostų infrastruktūros 
kokybe (18), nuo jos nedaug atsilieka lietuviai (20). Šiuo aspektu latviai 
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vertinami prasčiausiai (51). Tačiau geopolitinė padėtis bei infrastruktūra 
kiekvienai iš Baltijos šalių suteikia tik dalinį konkurencinį pranašumą. 

Mokslinis-technologinis potencialas. Lietuvos mokslinių institutų kokybė, 
vertinant tarptautiniu lygiu, yra aukšta (32 iš 144), o tai suteikia galimybę TUI 
politiką orientuoti į AVT sektorius. Latvijos mokslinių institutų kokybė įvertinta 
daug menkiau (58) nei lietuvių ar estų (25). Be to, Latvijos Vyriausybė iš visų 
trijų Baltijos šalių skiria mažiausiai asignavimų moksliniams tyrimams ir 
eksperimentinei plėtrai (29 mln. €). Šiuo atžvilgiu Lietuva (136 mln. €) nedaug 
atsilieka nuo Estijos (142 mln. €). Lietuva ir Latvija globaliame kontekste 
pasižymi ir naujausių technologijų prieinamumu. Estija užima aukštą 36 vietą 
tarp 144 šalių, Lietuva 37, o Latvija atsilieka – 64 vieta. Tačiau pirmosioms 
dviem šalims šis veiksnys suteikia tik dalinį konkurencinį pranašumą. Vis dėlto 
neaukštas inžinerių ir mokslininkų pakankamumo lygis gali riboti TUI 
pritraukimą į aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektorius. Tai ypač 
didelė problema latviams, kurių reitingas šiuo aspektu žemas ne tik tarp Baltijos 
šalių, bet ir globalioje plotmėje. Pagal šį rodiklį Latvija tėra tik 110 tarp 144 
šalių, o Estija – 69, Lietuva – 59. Analizės duomenys įrodo, kad Lietuvos 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje užsienio investicijoms yra 
dar neišnaudotų galimybių. Veiksniams, nulemiantiems TUI srautus į MTEP, 
nustatymui taikoma koreliacinė regresinė analizė (2.5)–(2.6) formulės. Porinės 
koreliacijos analizės rezultatai parodė (3.3 lentelė), jog, pritraukiant TUI į 
MTEP, atlyginimo dydis mažiausią įtaką turi Lietuvoje, o didžiausią – Estijoje.  

3.3 lentelė. Porinės koreliacijos koeficientai tarp mokslinį-technologinį potencialą 
charakterizuojančių veiksnių ir pritrauktų tiesioginių užsienio investicijų 
Table. 3.3. Bivarial correlation coeficients between indicators characterising scientific-
technological potential and inward foreign direct investment 

Rodiklis 
 
 
Šalis 

Valstybės 
skatini-
mas 
MTEP 

Technolo-
ginių 
pasiekimų 
rezultatas 

Žmogiškojo 
kapitalo 
potencialas 

Moksli-
ninkų 
poreikis 

Rin-
kos 
dydis 

Rin-
kos 
poten-
cialas 

Darbo 
jėgos 
kaina 

Estija 0,806 0,759 0,712 0,573 -0,745 0,534 0,745 
Latvija -0,425 0,248 0,622 -0,688 -0,583 0,782 0,626 
Lietuva 0,759 0,457 -0,636 0,707 -0,829 0,784 -0,574 

α = 0,05  
Estijoje ir Lietuvoje investicijų pritraukimas į MTEP nulemtas valstybės 

MTEP skiriamų lėšų dydžio, žmogiškojo kapitalo potencialo, mokslinį darbą 
dirbančių žmonių skaičiaus bei rinkos potencialo. Darbo jėgos kaina didžiausią 
įtaką TUI pritraukti turi Estijoje, o mažiausią – Lietuvoje. Latvijoje TUI į MTEP 
skatinimas ir technologinių pasiekimų rezultatai neturi didelės reikšmės 
pritraukiant TUI. Šioje šalyje TUI pritraukimui didelę reikšmę turi technologinių 
pasiekimų rezultatas bei darbo jėgos kaina. Laikantis metodikos nuoseklumo, 
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tolesniam tyrimui palikti tik tie veiksniai, kurių porinės koreliacijos koeficiento 
reikšmė r ≥ 0,6 . Sudarytos tokios lygtys:  

Estijos atveju:Y1 = 252530− 57x1 + 5103x3 −184, x5 − 0, 703x7 ; 
Latvijos atveju:Y2 = −5675− 921,3x3 −11, 745x4 +1, 407x6 − 0,004x7 ; 
Lietuvos atveju: Y3 = 291,65−1,518x1 −81,345x3 + 0,04x4 − 76, 481x5 −1, 476x6 . 
Daugianarės tiesinės regresijos analizės rezultatai įrodo, kad Estijoje TUI srautai 
lėtės mažėjant valstybės paramai MTEP, technologinių pasiekimų rezultatams, 
rinkos dydžiui bei darbo jėgos kainai, o augs didėjant žmogiškojo kapitalo 
potencialui. Latvijos situacija kitokia. Šioje šalyje TUI srautai išaugs didėjant 
rinkos potencialui, o lėtės mažėjant žmogiškojo kapitalo potencialui, 
mokslininkų poreikiui bei darbo kainai. Lietuvos atveju TUI srautai spartės 
augant mokslininkų poreikiui, o lėtės valstybei mažinant paskatas MTEP, 
mažėjant žmogiškojo kapitalo potencialui, rinkos potencialui bei rinkos dydžiui.  

Daugianarės tiesinės regresijos patikimumo ir adekvatumo tyrimo rezultatai 
pateikti 3.4 lentelėje. Rezultatai reikšmingi, nes R ir R2

adj reikšmės visais trimis 
atvejais arti 1, o F>Fkr.  
3.4 lentelė. Daugianarės tiesinės regresinės analizės modelio tinkamumo rodikliai, tiriant 
tiesioginių užsienio investicijų ir mokslinį-technloginį potencialą apibūdinančių veiksnių 
ryšį 
Table 3.4. Ratios of the adequacy of the multiple linear regression analysis model in 
investigating the relationship of foreign direct investment and factors characterizing 
scientific-technological potential 

Valstybė R R2 F Fkr 
Estija 0,847 0,717 10,69 3,155 
Latvija 0,869 0,754 8,040 3,155 
Lietuva 0,973 0,946 10,129 3,135 

Atliktas tyrimas atskleidė, kad Baltijos šalys gali sėkmingai priimti užsienio 
investicijas į MTEP. Tam ypač palankios sąlygos yra Estijoje, tačiau ir Lietuva 
nuo jos nedaug atsilieka. Tiek koreliacinės regresinės analizės metu, tiek ir 
nagrinėjant PEF globalaus konkurencingumo ataskaitas, išryškėjo, kad valstybės 
asignavimas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai yra vienas 
svarbiausių veiksnių pritraukiant TUI. Be to, minėtos dvi valstybės pasižymi 
aukštu mokslinių institutų lygiu bei naujausių technologijų prieinamumu. Todėl 
šie veiksniai įtraukiami į tolesnę šalies patrauklumo TUI analizę. 

Kitas konkurencinį pranašumą formuojantis veiksnys pritraukiant TUI – 
verslo aplinka. Remiantis ,,Doing Business” (2013), tarp Baltijos valstybių 
plėtoti verslą palankiausia yra Estijoje. Minėtos šalies reitingas pasauliniame 
kontekste šiuo aspektu yra 21 iš 185. Pradėti verslą šioje šalyje užtenka penkių 
procedūrų, kurios įgyvendinamos per 7 darbo dienas. Lietuva (25) ir Latvija (27) 
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užima žemesnes pozicijas. Nors bendras Lietuvos verslo plėtros reitingas gana 
aukštas, tačiau pagal paprastumą pradėti verslą pasauliniu mastu ši šalis užima 
žemą 103 vietą. Tam turi reikšmės ilgas verslo steigimo procesas, kurį sudaro 
septynios procedūros ir kuris užtrunka iki 22 darbo dienų. Latvijos pozicija daug 
aukštesnė (59). Šioje šalyje verslui pradėti užtenka tik keturių procedūrų, kurios 
įgyvendinamos per 16 darbo dienų. Tačiau vis dėlto užsienio investuotojai 
Baltijos šalyse itin vertina mažus mokesčių tarifus (3.5 lentelė) bei pigią darbo 
jėgą. Tai kiekvienai iš nagrinėjamų valstybių suteikia tik dalinį konkurencinį 
pranašumą. 

3.5 lentelė. Mokesčiai Baltijos šalyse (Lietuvos statistikos departmentas, Latvijas 
Statistika, Eesti statistika) 
Table 3.5. Taxes in the Baltic States (Lietuvos statistikos departamentas, Latvijas 
Statistika, Eesti statistika) 

Valstybė  Juridinių asmenų 
pelno mokestis  

PVM Socialinės apsaugos 
mokestis 

Mokesčių 
skaičius 

Estija 21 proc. 20 proc. 33 proc. 7 
Latvija 15 proc. 22 proc. 33 proc. 7 
Lietuva 15 proc. 21 proc. 35,1 proc. 11 

Žvelgiant giliau (Global Competitiveness Report 2008–2012), investuotojai 
kaip pagrindinius negatyvius veiksnius verslui Lietuvoje pradėti ir plėtoti 
įvardina biurokratiją, mokesčių reguliavimą, taip pat ir nepakankamą valstybės 
finansavimą bei netinkamą investuotojų teisių užtikrinimą (3.3 pav.).  

 
3.3 pav. Kliūtys verslui Baltijos šalyse (Global Competitiveness Report 2012–2013) 
Fig. 3.3. Obstacles for business in the Baltic States (Global Competitiveness Report 

2012–2013) 
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Lietuvos atveju investuotojų teisių užtikrinimas yra tik 93 vietoje. Palyginti 
su kitomis Baltijos šalimis, Lietuva dažniau susiduria su korupcijos, mokesčių ir 
darbo santykių reglamentavimo problemomis. Pasauliniame valdymo indekse 
pagal korupcijos kontrolės lygį Lietuvai suteikti 65,9 balai iš 100 galimų, Estijai 
– 78,7. Iš tiriamų šalių šis rodiklis mažiausias Latvijoje (63,5). Dvi pagrindinės 
kliūtys verslui šioje šalyje – Vyriausybės ir politinis nestabilumas. Tiriant 
Estijos situaciją, išryškėja dvi pagrindinės problemos – neadekvatus darbuotojų 
išsilavinimas ir infliacija, o korupcija ir biurokratija mažiausios problemos 
lyginant su kitomis Baltijos šalimis.  

Tarptautinis pripažinimas. Atsižvelgiant į tai, kad „prigimtinės“ 
kiekvienos šalies ypatybės panašios, kyla klausimas, kokie kiti veiksniai lemia 
TUI pritraukimą į regioną, ypač į skirtingas valstybes. Juk dažnai net ir 
mokslinėje bei analitinėje literatūroje Baltijos šalys vertinamos bendrai, t. y. 
kaip vienos ekonomikos šalys. Vienas iš tokių veiksnių, susiformavusių 
natūraliai, – populiarių prekinių ženklų buvimas rinkoje, tai įrodo palankų 
klimatą multinacionalinėms korporacijoms. Tuo naudojasi Estija, pateikdama 
Skype kaip informacinių technologijų kompanijos teisingą pasirinkimą 
investuoti. Šioje Baltijos šalyje IRT sektoriuje sukaupta 407 mln., Lietuvoje – 
392 mln. eurų. Šiuo metu Lietuvoje veikia 3055 užsienio kapitalo įmonės, iš 
kurių 439 – apdirbamosios pramonės sektoriuose. Juose 2012 metais sukaupta 
2533 mln. eurų, iš jų daugiausiai kokso ir rafinuotų naftos produktų gamybos 
sektoriuje (1686 mln. €). Estija apdirbamosios pramonės sektoriuose sukaupė 
mažiau TUI nei Lietuva, t. y. – 2362 mln. eurų, tačiau Estija ženkliai daugiau 
TUI yra sukaupusi finansų ir draudimo paslaugų sektoriuose – 3562 mln. eurų, 
daugiau nei Lietuva (2374 mln. €) ar Latvija (1857 mln. €). Nors Baltijos šalys 
aktyviai investuoja kaimyninėse šalyse, jos tarpusavyje konkuruoja dėl TUI iš 
Skandinavijos šalių (3.4 pav.).  

 
3.4 pav. Pagrindinių užsienio investuotojų pasiskirstymas Baltijos šalyse 

Fig. 3.4. Distribution of main investing countries in the Baltic States 
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Tačiau Latvijai atitenka mažiausia šio regiono TUI dalis. Pastarojoje šalyje 
didžiausia investuotoja yra Estija. Lietuva yra septinta pagal TUI srautus 
Latvijoje ir šešta Estijoje. Lenkija antra pagal TUI srautus Lietuvoje. Švedija, 
Suomija ir Norvegija – vienos iš didžiausių investuotojų Lietuvoje ir Estijoje. 

Apibendrinant galima teigti, kad Baltijos šalys konkuruoja dėl TUI tuose 
pačiuose sektoriuose. Tai matoma ir iš statistinio pasiskirstymo. Visose trijose 
šalyse daugiausiai TUI pritraukiama apdirbamosios pramonės, finansų ir 
draudimo paslaugų bei didmeninės prekybos sektoriuose. Be to, ir užsienio 
kapitalo pasiskirstymas pagal investuojančias šalis panašus. Tai rodo aktyvią 
konkurenciją dėl TUI regione.  

Tęsiant Baltijos šalių patrauklumo analizę, laikomasi metodikos 
nuoseklumo. Ištyrus situaciją, palyginus veiksnius ir jų grupes regioniniame 
kontekste, statistiniai duomenys sugrupuojami pagal 2.5.2 skyrelyje aprašytą 
metodiką, kad būtų tinkami tolesniems skaičiavimams. 

Apskaičiavus gauta, kad Kronbacho alfa (3.6 lentelė) visoms rodiklių 
grupėms kiekvienos iš Baltijos šalių atžvilgiu ≥0,5, todėl duomenys tinkami 
faktorinei analizei. Žemiausia reikšmė Lietuvos atveju yra 0,514, apskaičiavus 
infrastruktūrą charakterizuojančių rodiklių grupę. Kronbacho alfos skaičiavimo 
rezultatai Lietuvos ir Latvijos atvejais pateikti Y priede, Y.4 ir Y.1 lentelėse. 

Tačiau prieš nustatant komponentų svorius, atliekamas vienmatiškumo 
testas. Estijos atveju (3.7 lentelė) vienas iš komponentų paaiškina 54,806 proc. 
visų rodiklių variantiškumo, Lietuvos (Y priedas, Y.5 lentelė) – 51,560 proc., 
Latvijos atveju (Y priedas, Y.2 lentelė) ši reikšmė žymiai didesnė – 72,353 proc. 
Analizės rezultatai išryškino pagrindines TUI varomąsias jėgas Baltijos šalyse. 
Estija užsienio investuotojams patraukli dėl palankios ir gerai išplėtotos 
infrastruktūros (0,235), ypač IRT (0,190) ir energijos tiekimo kokybės (0,187), 
politinės-teisinės sistemos (0,225) bei verslo aplinkos (0,223) (3.8 lentelė). Iš 
pastarosios išsiskiria korupcijos suvaldymas (0,273) ir biurokratijos mažinimas 
(0,270). Latvija (Y priedas, Y.3 lentelė) išsiskiria ekonominiu aktyvumu ir 
verslo aplinka, iš kurios reikšmingiausi – žema darbo kaina (0,249) ir mokesčiai 
(0,258).  
3.6 lentelė. Patikimumo analizės rezultatai: Estijos atvejis 
Table 3.6. Results of consistency analysis: Estonia’s case 

Veiksnių grupė Kronbacho alfa KMO 
Ekonominis aktyvumas 0,770 0,895 
Teisinė-politinė aplinka 0,715 0,568 
Verslo aplinka 0,566 0,551 
Infrastruktūra 0,857 0,510 
Mokslinis-technologinis potencialas 0,518 0,615 
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3.7 lentelė. Faktorinės analizės rezultatai: Estijos atvejis 
Table 3.7. Results of factor analysis: Estonia’s case 

Komponentas Pradinės tikrinės reikšmės 
 Bendras Variantiškumas, proc. Agreguotas, proc. 
1 2,740 54,806 54,806 
2 1,415 28,298 83,104 
3 0,749 14,989 98,093 
4 0,095 1,907 100,00 
5 0,0083 -0,00167 100,00 

3.8 lentelė. Šalies patrauklumo veiksnių svoriai: Estijos atvejis 
Table 3.8. Weights of country’s attractiveness factors: Estonia’s case 

Veiksnių grupė Komponentas Svoris 
Ekonominis aktyvumas 0,747 0,180 
Teisinė-politinė sistema 0,934 0,225 
Verslo aplinka 0,928 0,223 
Infrastruktūra 0,976 0,235 
Mokslinis-technologinis potencialas 0,570 0,137 

Apskaičiuojant mokslinio-technologinio potencialo Kronbacho alfos koeficientą, 
Lietuvos atveju, gauta šio rodiklio reikšmė žemesnė nei 0,5, t.y. – 0,174. Todėl 
eliminuoti veiksniai, kurių koreliacijos koeficientas žemas: valstybės parama 
MTEP (0,307), personalo potencialas (0,416). Perskaičiuota Kronbacho alfos 
koeficiento reikšmė yra 0,547. Faktorinė analizė atliekama su likusiais trimis 
veiksniais. Analizė parodė, kad patraukliausios Lietuvos veiksnių grupės yra 
verslo aplinka (0,209) ir mokslinis potencialas (0,224) (Y priedas, Y.6 lentelė). 
Iš pastarosios veiksnių grupės paminėtini du: mokslo institutų kokybė (0,348) ir 
tyrėjų potencialas (0,318). Tačiau korupcijos suvaldymas (0,274) ir biurokratijos 
mažinimas (0,280) – du verslo veiksniai, turintys nemažą įtaką pritraukiant TUI 
Lietuvoje. Mažiausiai – teisinei-politinei sistemai priklausantys veiksniai. Šios 
grupės svoris 0,165, o mažiausią įtaką daro valdymo efektyvumas (0,159). 

Latvijos, kaip ir Lietuvos, silpniausia grandis pritraukiant TUI, yra teisinė-
politinė sistema (0,181), o ypač politinis stabilumas (0,126). Nors Estijos atveju 
mokslinio-technologinio potencialo grupės veiksnių svoris tik 0,137, negalima 
vienareikšmiškai teigti, jog TUI pritraukimui tai neturi jokios įtakos ar ji maža. 
Šios veiksnių grupės svarbą įrodo ir tai, kad apskaičiavus Kronbacho alfą ir 
KMO nė vienas iš veiksnių nebuvo eliminuoti tolimesniems skaičiavimams. Iš 
jų svarbiausi – naujausių technologijų prieinamumas (0,213) ir tyrėjų potencialas 
(0,203).  

Atlikus tyrimą, galima teigti, kad visų trijų Baltijos šalių verslo aplinka 
palanki užsienio investuotojams. Šiuo atžvilgiu korupcijos suvaldymas ir 
biurokratijos sumažinimas – svarbiausi veiksniai Estijoje ir Lietuvoje. Latvija 
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išsiskiria mažais mokesčiais ir darbo kaina. Tokie rezultatai įrodo, kad Baltijos 
šalys tarpusavyje konkuruoja kurdamos palankią verslui aplinką. Vis dėlto 
svarbu pažymėti, kad aukštas biurokratijos ir korupcijos lygis gali mažinti 
įeinančius TUI srautus.  

Apibendrinant šį poskyrį, prieinama prie išvados, jog Baltijos šalys turi 
bendrą trūkumą, kurį būtų galima teigiamai išnaudoti formuojant TUI politiką: 
jos pasižymi aukštos kvalifikacijos darbo jėga, tačiau darbo rinkos paklausos ir 
pasiūlos santykis nėra adekvatus. Šį veiksnį galima išnaudoti pritraukiant TUI į 
aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų ar žinioms imlių paslaugų sektorius. 
Todėl ir teigtina, kad yra daugiau reikšmingų veiksnių, veikiančių TUI 
pritraukimą. Be to, tiriant išryškėjo tendencija, jog Lietuva ir Estija turi itin 
palankias sąlygas TUI pritraukti į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
sritis. 

3.1.3. Tiesioginių užsienio investicijų politikos problemų 
Baltijos šalyse identifikavimas 
Šiuo tyrimu siekiama nustatyti teisinio TUI pritraukimo į Baltijos šalis 
privalumus ir trūkumus, palyginti skatinimo priemonių suteikimo sąlygas tarp 
Baltijos šalių ir ištirti rėmimo politikos formavimo eigą. Tyrimas atliktas 
vadovaujantis 2.5.3 skyrelyje aprašyta metodika tokiu nuoseklumu: 

– teisinių dokumentų, sietinų su TUI pritraukimu, analizė; 
– skatinimo priemonių suteikimo analizė; 
– šalies įvaizdžio formavimo analizė. 

Tiesioginių užsienio investicijų teisinio reglamentavimo ir skatinimo 
priemonių suteikimo analizė. „Investicijos – užimtumo, žinių ir 
konkurencingumo šaltinis, nuo kurio priklauso šalies ekonomikos augimas. 
Tiesioginės vidaus ir užsienio investicijos sudaro sąlygas šalies gyventojams 
uždirbti ir gyventi geriau, todėl siekiame, kad Lietuva atsirastų verslo investicijų 
žemėlapyje ir stiprintų pozicijas tarptautinėse rinkose“, – rašoma LR ūkio 
ministerijos tinklalapyje. Baltijos šalys investicijas skatina tiek, kiek tai 
neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, reglamentuojantiems valstybės 
paramą. Tačiau, norėdamos pritraukti daugiau užsienio kapitalo, visos Baltijos 
šalys taiko TUI skatinimo priemones, bet neturi suformavusios tikslinės TUI 
politikos.  

Reikia pažymėti, kad Lietuvai, Latvijai ir Estijai atgavus nepriklausomybę, 
TUI darė svarbiausią įtaką numatant vyriausybės tikslus, kadangi užsienio 
kapitalas buvo vienas iš veiksnių, padedančių stabilizuoti ekonomiką ir 
garantuoti jos augimą. Dėl šios priežasties nepriklausomos Estijos vienas iš 
pirmųjų priimtų įstatymų – Tiesioginių užsienių investicijų įstatymas (1991). Jau 
tuomet Estija pradėjo formuoti TUI politiką, kuri rėmėsi lygiateisiškumo 
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principu. Estijos TUI įstatymo tikslas – sukurti palankų investicijoms klimatą. 
Nuo tada užsienio kapitalo kompanijos galėjo investuoti (įsigyti) iki 100 proc. 
nuosavybės bet kuriame sektoriuje. Nuo 2001 metų Estija užsienio 
investuotojams pradėjo taikyti apribojimus gavybos, energetikos, dujų, vandens 
tiekimo, geležinkelio ir transporto, laivybos, telekomunikacijų sektoriuose. 
Estijoje taikomos specifinės paskatos nediskriminuoja vietinio verslo ir užsienio 
investuotojų (Komercijos kodeksas 1995). Estų skatinimo politiką galima 
priskirti prie liberaliai pasyvios TUI politikos. Be to, tiek užsienio, tiek vietinio 
kapitalo įmonėms asignavimai skiriami iš šalies biudžeto bei ES struktūrinių 
fondų. Užsienio ir vietinio kapitalo kompanijos gali kreiptis net dėl kelių 
rėmimo priemonių taikymo per Estijos investicijų rėmimo agentūrą (Enterprise 
Estonia). Ši šalis ankstyvojoje reformų stadijoje greitai perėmė tarptautinius 
standartus, sietinus su TUI, ir pasirašė dvišalius susitarimus su pagrindiniais 
partneriais: Švedija (1992 m.), Norvegija (1992 m.) ir Suomija (1992 m.). Tai 
nulėmė verslo sektorių plėtrą ir naujų sektorių formavimąsi bei įeinančių TUI 
strautų šalių pasirinkimą.  

Dabartiniu metu Estijos vyriausybė taiko šias strategijas TUI pritraukti: 
užimtumo ir ekonominio augimo strategija; Estijos konkurencingumo strategija; 
Nacionalinė reformų programa – Estija 2020. Taip pat įgyvendinami sektorių 
plėtros planai, kurie glaudžiai susiję su vyriausybės vykdomomis strategijomis: 
Estijos MTEP ir inovacijų strategija bei Nacionaline SVV plėtros politika, kuri 
integruota į Estijos įmonių politiką. Šios strategijos, planai bei politikos 
glaudžiai siejasi ir papildo viena kitą. Estija investuotojus remia pradedant ir 
plėtojant verslą, skatina eksportą ir inovacijas, taip pat naujo produkto kūrimą 
bei užtikrina intelektinio kapitalo apsaugą. Be to, MNK turi tokias pat teises ir 
įsipareigojimus valstybei, kaip ir vietinio verslo kompanijos. Steigimo sąlygos 
nėra apribotos, vienoda procedūra taikoma MNK ir vietinėms kompanijoms. 
Pavyzdžiui, 10 universitetų ir 25 aukštojo mokslo institucijos, atlieka tyrimus 
IRT, elektronikos, mechanikos ir metalo apdirbimo srityse, ir yra remiami 
valstybės. Estija užtikrina investuotojams teises, o lanksti teisinė sistema ir 
darbo rinka itin patraukli investicijoms į MTEP. Būtent dėl šios priežasties 
Estija, taikydama pasyvią investicijoms palankios verslo aplinkos politiką, 
sėkmingai pritraukia TUI į MTEP sektorius. 

Kitos dvi Baltijos šalys – Lietuva ir Latvija – tiesiogines užsienio 
investicijas skatina specialiomis paskatų programomis. Latvijos investicijų 
įstatymo tikslas – skatinti TUI ir ginti investuotojų teises suderinant su 
tarptautiniais standartais ir sukurti tinkamą teisinį pagrindą TUI. Įstatymas 
numato tam tikras garantijas, pavyzdžiui, neribotą pelno, pajamų ar dividendų 
po mokesčių grąžinimą į investuotojo šalį. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
siūlo platų paskatų spektrą užsienio investuotojams (J priedas).  



3. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ POLITIKOS FORMAVIMO EMPIRINIS... 95 

 

Dažniausiai Vyriausybė siūlo mokesčių lengvatas, investicijų garantijas, 
dotacijas bei dotacijas MTEP projektams. Lietuvos nacionalinė parama skiriama 
pagal Invest LT, Invest LT+, Invest LT– iš ES struktūrinių fondų bei taikant 
mokestines lengvatas. Iš minėtų programų užsienio kapitalo įmonės gali 
pretenduoti į paramą pagal Invest LT+.  

Dotacijos skiriamos: 
– infrastruktūros objektams (specialiems privažiavimo keliams, geležinkelių 

sankasoms ar uosto įrenginiams tobulinti, telekomunikacijų, vandentiekio ir 
drenažo sistemoms, elektros energijai tiekti ir t. t.);  

– vietinės darbo jėgos specialioms mokymo programoms finansuoti; 
– projekto veiklos išlaidoms (žemės, patalpų ir pastatų nuomai, prisijungimo 

prie inžinerinių tinklų paslaugos pirkimo mokesčiui, MTEP bei patentavimo 
paslaugoms, paslaugų dėl naujo arba esamo produkto pristatymui naujose 
rinkose bei dalyvavimui tarptautinėse parodose ar mugėse, darbuotojų, 
įdarbintų įgyvendinant investicijų projektą, darbo užmokesčio išlaidoms); 

– ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidoms (įrangai, mašinoms, 
įrenginiams ir prietaisams įsigyti);  

– ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms (patentams, licencijoms, 
programinei įrangai įsigyti); 

– ilgalaikio materialiojo turto kūrimo išlaidoms (techniniam projektui 
parengti, inžineriniams tinklams įrengti, pastatų, patalpų statybai, 
rekonstrukcijoms ir (ar) pertvarkymui pagal specialius poreikius). 
Tačiau dotacijomis paprastai skiriama ne daugiau kaip 50 proc. projekto 

vertės. Dotacijos ir techninės plėtros paskolos – pagrindinės finansinės 
priemonės TUI pritraukti į AVT sektorius. 

2011 metais per ES struktūrinių fondų programą „Asistentas – 3“ 
įgyvendintos 724 rinkodaros priemonės, verslo subjektams suteiktos 4024 
konsultacijos. 2011 ir 2012 metais per Invest LT+ programą pritraukta 15 TUI 
projektų, kuriuos įgyvendinus bus sukurta 1545 naujos darbo vietos. Tuo pačiu 
laikotarpiu Lietuvos IPA VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pritraukė 41 tiesioginių 
užsienio investicijų projektą, kurių bendra vertė – 2333,12 mln. litų. Šie 
projektai sudaro 64,1 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų projektų 
Lietuvoje.  

XVI , kaip ir XV, Vyriausybė numato skirti nemažą dėmesį užsienio 
kapitalui pritraukti. Dabartinės LR Vyriausybės 2012–2016 m. programoje 
keliamas pagrindinis tikslas – ekonomikos augimas, kuriam įgyvendinti 
numatyta taikyti aktyvią ir mokestinę darbo vietų politiką. Programoje 
numatoma suformuoti naują TUI strategiją, kuri būtų pagrįsta ekonominiais 
prioritetais. XVI, kaip ir XV, Vyriausybės pagrindinis prioritetas – užimtumo 
didinimas ir nuoseklus požiūris į darbo vietų kūrimą. Tačiau, pasirenkant 
tikslinius verslo sektorius, susidaro konfrontacija su prieš tai vykdyta politika. 
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XVI Vyriausybė pramoninius sektorius iškelia kaip prioritetinius, o XV 
pirmenybę teikė paslaugų sektoriams. Tęstinumas išlaikomas kuriant palankią 
investicinę aplinką Lietuvoje bei siekiu didinti investuotojų pasitikėjimą. Tačiau 
matoma, kad Lietuvoje išlieka tendencija formuoti nepastovios ir nenuspėjamos 
šalies įvaizdį investuotojų atžvilgiu.  

Latvija, adaptuodama investicijų strategiją „Polaris“, siekia pritraukti 
investuotojus ir išlaikyti nuoseklų ekonomikos augimą. Ši strategija skirta ne tik 
užsienio investuotojams, ji orientuota į viešojo, privataus, taip pat ir į užsienio 
kapitalo įmonių ir akademinių institucijų bendradarbiavimą. Tačiau 
investuotojai, siekdami investicijų paramos strateginiams sektoriams, tokiems 
kaip MTEP, turi atitikti reikalavimus. Lietuvoje, kaip ir Latvijoje, teikiant 
paskatas keliami reikalavimai investicijų apimčiai. Remiami investuotojai, kurių 
projekto suma, investuojama į plynąjį lauką ar rudąjį lauką, ne mažesnė nei 
5,8 mln. eurų ir 1,44 mln. eurų investuojant į MTEP. Lietuva remia 
investuotojus, įkuriančius ar plečiančius jau esamus mokslinius tyrimo centrus, 
arba jei investuoja garsų prekinį ženklą turinti kompanija, arba užsienio 
kapitalas nukreipiamas į aukštąsias technologijas. Siekiant pritraukti TUI, 
siūlomos mokestinės lengvatos trijose laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ), 
keturiuose pramoniniuose parkuose ir penkiuose moksliniuose centruose: 
,,Santaros slėnis” Vilniuje (IRT ir gyvybės mokslai), ,,Saulėtekio slėnis” 
Vilniuje (fizikos mokslai ir technologijos), ,,Santakos slėnis” Kaune (farmacija 
ir medicina; ateities energetika), ,,Nemuno slėnis” Kaune (žemės ūkis), ,,Jūrinis 
slėnis” Klaipėdoje (jūrų technologijos). Pritraukiant investicijas į LEZ, siūlomos 
mokestinės lengvatos: 0 proc. pelno mokestis pirmuosius šešerius veiklos metus 
ir 50 proc. nuolaida pelno mokesčiui kitus 10 metų. Taip pat netaikomi PVM, 
dividendų ir nekilnojamojo turto mokesčiai.  

Latvija, įkūrusi keturias LEZ su gerai išplėtota infrastruktūra, siūlo plataus 
spektro TUI paskatas. Taikomos pagrindinės fiskalinės priemonės: atleidimas 
nuo mokesčių bei sumažintas pridėtinės vertės mokestis. Latvijos vyriausybė 
investuotojus skatina siūlydama iki 80 proc. nuolaidą pelno mokesčiui, 0 proc. 
PVM, muitų ir akcizų nuolaidas, iki 80 proc. sumažintą nekilnojamojo turto 
mokestį, atleidimą nuo valdymo, socialinės apsaugos ir intelektinės nuosavybės 
naudojimo mokesčių.  

Latvija, įgyvendindama valstybės paramos programą, remia inovacijas, 
teikia paskolas ir garantijas. Tiek vietiniai, tiek ir užsienio kapitalo investuotojai 
remiami pradedant verslą, jei jis sietinas su tarptautine veikla ar inovacijomis. 
Tačiau investuotojams, siekiantiems vyriausybės paramos, taikomi griežtesni 
reikalavimai nei Lietuvoje. Pavyzdžiui, įmonės, norinčios pasinaudoti 
mokestinėmis paskatomis, turi įsipareigoti investuoti ne mažiau kaip 7,2 mln. 
eurų per trejus metus. Jos privalo sukurti naujų produktų, tobulinti esamus bei iš 
esmės modernizuoti gamybinį procesą. Investuotojai gali tikėtis 25 proc. 
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mokesčių kreditų ilgalaikėms investicijoms, viršijančioms 50 mln. eurų, 
arba 15 proc. ilgalaikėms investicijoms, neviršijančioms 50 mln. eurų. Dvejopos 
TUI paskatos teikiamos MNK, investuojančioms tik į prioritetines verslo šakas.  

Lietuva ir Latvija investuotojams pritraukti taiko liberalią TUI politiką su 
reguliuojamosios TUI politikos požymiais. Tačiau Lietuvoje ir Latvijoje 
užsienio kapitalo srautai kur kas menkesni nei Estijoje, o tai įrodo, kad abiejų 
šalių TUI politika įgyvendinama nesėkmingai ar neefektyviai.  

Estija, pritraukdama TUI per verslui palankią aplinką, turėtų skirti daugiau 
dėmesio teisinės sistemos kokybei gerinti. Esant dabartinei situacijai, verslas 
susiduria su reguliavimo problemomis bei laiko reikalaujančiomis procedūromis. 
Nors ir neturėdama tikslinės TUI politikos, Estija sudaro atviros užsienio 
kapitalui šalies įvaizdį. 

Šalies įvaizdžio formavimas. Efektyvi TUI politika neįsivaizduojama be 
patrauklaus šalies įvaizdžio tarptautiniu mastu. Šalies įvaizdį sudaro šešios 
pagrindinės žmonių suvokimo apie valstybę sritys: turizmo skatinimas, eksporto 
išskirtinumas, politiniai sprendimai, į šalį įplaukiančių TUI kiekis, kultūriniai 
pokyčiai bei žmonės. Šalies įvaizdis, pradedant ženklodara (angl. branding), 
kuriamas ne tik rinkodaros specialistų ar už tai atsakingos institucijos. Prie jo 
formavimo pirmiausia prisideda užsienio politika, kuri turėtų padėti sukurti 
valstybę geriausiai atitinkantį ženklą, šūkį ir kryptingai pristatyti šalį užsienio 
investuotojams (3.9 lentelė).  

3.9 lentelė. Baltijos šalių tarptautinė ženklodara (Brand for the Nation of Latvia; 
Everything about Nation Branding and Country Brands; Sumani: Lietuvos reklama) 
Table 3.9. Branding of the Baltic States (Brand for the Nation of Latvia; Everything 
about Nation Branding and Country Brands; Sumani: Lietuvos reklama) 

Valstybė Šūkis 
Estija Sveiki atvykę į Estiją (angl.Welcome to Estonia) 

Išmanių el. sprendimų šalis – maža, bet inovatyvi (angl. smart e-
solution country – small but innovative)  
Ekologinis rojus (angl. Ecological Heaven) 

Latvija Dainuojanti šalis (angl. The land that sings) 
Lietuva Lietuva – Baltijos širdis (angl. Lithuania is the heart of the Baltic)  

Europos centras (angl. the Centre of Europe) 
Lietuva – drąsi šalis (angl. Lithuania is a brave country) 
Maža, bet stipri (angl. Small but sound) 

Estija stengiasi pritraukti TUI, kurdama patrauklų šalies įvaizdį tarptautinėje 
aplinkoje. Tam yra įsteigta Estijos investicijų skatinimo agentūra, tačiau ji 
neapsiriboja vien šalies įvaizdžio kūrimu, o teikia ir finansinę pagalbą, 
konsultacijas, verslininkus, tyrėjus, viešąjį sektorių informuoja apie 
bendradarbiavimo ir mokymo galimybes (Estonian Enterprise Policy 2007). 
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Estija tarptautinėje erdvėje formuoja įvaizdį, kad yra pozityviai besikeičianti 
šalis. Iš tiesų Estija siekia išskirtinumo pabrėždama, jog ji kitokia nei Lietuva ir 
Latvija, nes turi senas Šiaurės Europos tradicijas. Ja seka Lietuva, taip pat 
siejanti save su Šiaurės Europos šalimis bei tarptautinėje erdvėje prisistatanti 
kaip Šiaurės rytų Europos šalis su skandinavams būdinga progresyvia 
prigimtimi. Tuo pat metu Lietuva formuoja apie save naujos, neatrastos šalies 
įvaizdį. Tačiau, priešingai nei Estija, kuri jau pradėjo įgyvendinti šalies 
rinkodaros planą, Lietuva susiduria su šalies įvaizdžio formavimo problemomis.  

Iš tiesų Lietuvos įvaizdis iki šiol nėra aiškus ir gerai suprantamas. Daugelis 
užsienio investuotojų, stebėdami nuolat besikeičiantį šalies įvaizdį, Lietuvą gali 
traktuoti kaip nestabilią valstybę, kurioje verslo plėtros perspektyvos gali būti 
neaiškios. XVI Vyriausybės požiūriu, būtina suformuoti ir įgyvendinti ilgalaikę 
valstybinę Lietuvos įvaizdžio programą. Be to, siekiama įkurti VšĮ „Investuok 
Lietuvoje“ atstovybes užsienyje. Reikia pažymėti, kad Lietuva vienintelė iš visų 
Baltijos valstybių turi tik vieną IPA užsienio atstovybę.  

Kaip ir Estija, Latvija prisistato esanti liberali šalis, sukūrusi palankią 
aplinką verslui ir noriai priimančia užsienio kapitalą. Tačiau Latvijos TUI 
politikos programa neapibrėžia, kokiomis priemonėmis formuojama palanki 
užsienio kapitalui aplinka. Latvija bei Lietuva vis dar kuria šalies tarptautinio 
įvaizdžio programą. Kiekviena iš Baltijos šalių savo rinkodaros strategijoje ypač 
akcentuoja geografinę padėtį, aukštą gyvenimo kokybę ir / arba vaizdingą 
gamtą, pabrėžiamas šalies atvirumas ir tolerancija. Pabrėžiant tranzitinės šalies 
poziciją, infrastruktūros kokybė ypač išskiriama Lietuvos rinkodaros plane. 
Tačiau Latvija, kaip ir Lietuva, siūlo susisiekimo galimybes įvairiomis ilgomis 
distancijomis.  

Iš pirmo žvilgsnio Baltijos šalys konkurencinio pranašumo požiūriu yra 
bemaž vienodos. Akcentuojami analogiški šalies patrauklumo aspektai. Tačiau 
šalies įvaizdžio programą sėkmingai vykdyti geba tik estai. Lietuvos 
ženklodaros kaita formuoja nepastovumu, nenuspėjamumu, nestabilumu 
pasižyminti tautinį charakterį. Kai valstybės gyventojų elgesys nenuspėjamas, 
politinė situacija nestabili, o teisinė sistema nelanksti, investuotojui sunku 
apsispręsti dėl verslo plėtros.  

Latvių įvaizdžio formavimo programa „užstrigo“ dar 2001 metais. Tai gali 
sudaryti nuomonę apie šalies gyventojų pasyvumą, nenorą dirbti, tingumą ar 
kūrybiškumo stoką. Todėl investuotojams, linkusiems į inovatyvų verslą, gali 
kilti abejonių, kad bus sudėtinga surasti atitinkamos darbo jėgos. Estai, 
vykdydami nuoseklų ir apibrėžtą šalies rinkodaros planą, investuotojui pabrėžia 
savo pastovumą, pedantiškumą ir atsakomybę.  

Disertacijoje laikomasi nuomonės, jog tiesioginių užsienio investicijų 
skatinimas negalimas be patrauklaus šalies įvaizdžio, arba, kitaip sakant, 
ženklodaros.  
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Atlikus išsamią analizę išryškėjo tiesiogines užsienio investicijas 
skatinantys ir ribojantys veiksniai. 
Lietuva iš Baltijos šalių išsiskiria:  
– didžiausia rinka bei augančiu rinkos potencialu; 
– pigia aukštos kvalifikacijos, daugiakalbe darbo jėga bei didžiausiu skaičiumi 

jaunų žmonių, įgijusių aukštąjį išsimokslinimą, ne tik tarp Baltijos šalių, bet 
ir visoje ES; 

– palankia verslo aplinka, ypač mažais mokesčiais. Įmonių pelno mokestis 
mažiausias ES; 

– aukšta mokslo institutų kokybe ir tyrėjų potencialu; 
– geopolitine padėtimi tarp Rytų ir Vakarų, kelių, geležinkelių infrastruktūros 

kokybe, IRT. 
Nustatyti šie Latvijos patrauklumo užsienio investuotojams veiksniai: 
– sparčiausiai augantis PPP; 
– kvalifikuota pigi darbo jėga; 
– besiplečiantis Rygos oro uostas, kuris yra ir didžiausias oro uostas Baltijos 

šalyse. Be to, Latvijai suteiktas aukščiausias oro uostų kokybės reitingas tarp 
Baltijos šalių; 

– tiesioginė siena su Rusija. 
Veiksniai, skatinantys TUI srautus į Estiją:  
– didžiausias PPP tarp Baltijos šalių; 
– kvalifikuota darbo jėga perpus pigesnė nei Skandinavijos šalyse; 
– konkurencingiausios prekių, darbo ir finansų rinkos tarp Baltijos šalių; 
– aukščiausia uostų kokybė; 
– žemiausias korupcijos ir biurokratijos lygis; 
– daugiausiai asignavimų, skiriamų mokslinei ir eksperimentinei plėtrai 

Baltijos šalyse; 
– paprastas verslo pradėjimo procesas, maži mokesčiai; 
– nuosekliai įgyvendinama TUI pritraukimo programa su gerai išplėtota IPA 

veikla; 
– sėkmingai įgyvendinama šalies įvaizdžio strategija; 
– gerai išplėtota infrastruktūra, neužšąlantys uostai bei aukščiausia uostų 

kokybė tarp Baltijos šalių. 
Užsienio kapitalą ribojantys veiksniai ir dabartinės TUI skatinimo sistemos 
trūkumai Lietuvoje: 
– neapibrėžti nacionaliniai prioritetai TUI skatinimo srityje;  
– inžinerių ir mokslininkų trūkumas; 
– ilgas verslo pradėjimo procesas bei sudėtingas darbo reglamentavimas; 
– trūksta tarpinstitucinės veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo;  
– nėra taikomas konkurencingas paskatų užsienio ir prioritetiniams vietiniams 

investuotojams paketas (strateginiai tikslai); 



100 3. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ POLITIKOS FORMAVIMO EMPIRINIS ... 

 

– šalyje esantys pramoniniai parkai ir laisvosios ekonominės zonos nėra 
pakankamai įrengti veiklai vykdyti. Daugelis paskatų taikomos 
investicijoms į AVT, tačiau didžioji dalis PP ir LEZ neturi išplėtotos 
infrastruktūros ar net nėra parengta jų detaliųjų ar / ir techninių planų. Dėl to 
sunkiau pradėti verslą. Sudėtingos sąlygos įsigyti žemę, ją nuomotis bei 
ilgos teritorinio planavimo procedūros apsunkina MTEP paruošimą verslui 
pradėti;  

– užsienio investuotojui keliami sudėtingi reikalavimai bei įsipareigojimai, 
ilgas verslo pradėjimo procesas;  

– dideli reikalavimai paskatoms, teikiamoms į žinioms imlius sektorius, 
tinkamai nenustatytos paraiškų teikimo procedūros.  

– investuotojų požiūriu, skatinimo agentūros veikla vertinama kaip neefektyvi; 
– šalies įvaizdis miglotas, nuolat besikeičiantis, nėra aiškios šalies plėtros 

krypties;  
– tarptautinėje erdvėje išskiriami prioritetiniai sektoriai investicijoms apima 

beveik visas verslo sritis, todėl neaišku, kokias TUI šalis siekia pritraukti: 
sukuriančias aukštą pridėtinę vertę ar žemą; 

– aukštas korupcijos lygis ir didelis biurokratinis aparatas. 
Kita Baltijos valstybė – Latvija – susiduria su panašiomis TUI pritraukimo 

problemomis: 
– pirmiausia, kaip ir Lietuvoje, šalies įvaizdis ilgą laiką tebeformuojamas, o 

tai glumina investuotojus ir mažina TUI įplaukas; 
– įkurtos keturios LEZ: Liepojoje, Rezeknėje, Ventspilio ir Rygos uostų LEZ. 

Nors infrastruktūra gerai išplėtota, bet LEZ dar nevisiškai veikia, 
neišnaudojami gamybiniai pastatai; 

– TUI skatinimo priemonės taikomos tik itin didelės apimties projektams su 
dideliais įsipareigojimais ir reikalavimais. TUI įplaukas mažina neskaidrus 
verslo administravimas bei taikomos reguliuojamosios priemonės užsienio 
kapitalo įmonėms;  

– nepakankamas žinioms imlių sektorių finansavimas bei nedidelis užsienio 
kapitalo įmonių skaičius sukelia problemų pritraukiant TUI į aukštą 
pridėtinę vertę generuojančius sektorius; 

– silpna inovacijų skatinimo sistema, glaudžiai susijusi su TUI politika 
investuotojams, sukuria įvaizdį šalies, siekiančios pritraukti vien žemą 
pridėtinę vertę sukuriančias TUI;  

– spragos teisinėje sistemoje, nelankstus darbo santykių reglamentavimas, 
biurokratija ir už TUI skatinimą atsakingų institucijų bendradarbiavimo 
neefektyvumas bei atsakomybių susipynimas sukelia nepatogumus MNK 
investicijoms;  

– nesėkmingai privatizuotų įmonių pavyzdžiai sukuria neatsakingos ir 
nesugebančios TUI administruoti šalies įvaizdį; 
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– žemiausias PPP; 
– aukštas korupcijos lygis. 

Estija, sukūrusi TUI pritraukimo schemą, pagal kurią neteikiama išskirtinių 
sąlygų užsienio kapitalo įmonėms, priverčia šias įmones susidurti su tomis 
pačiomis problemomis, su kokiomis susiduria vietinis verslas. Pagrindinės 
problemos atsiranda dėl didelių mokesčių, nelanksčios teisinės sistemos bei 
biurokratijos. Be to, Estija pasižymi ir neadekvačiu darbo jėgos išsilavinimo 
lygiu. Minėti veiksniai laikomi svarbiausiais verslo aplinkos plėtrą ribojančiais 
veiksniais. 

3.2. Tiesioginių užsienio investicijų skatinimo 
priemonių taikymo ekspertinis tyrimas  

Vadovaujantis 2.6 poskyryje aprašytu algoritmu (2.6 pav.), šis tyrimas atliktas 
tokiais etapais: 
– sudaryta ekspertų grupė; 
– sudarytas klausimynas; 
– klausimynas išsiųstas elektroniniu paštu; 
– apdoroti atsakymai (vertinimai), ekspertų nuomonių suderinamumas 

apskaičiuotas pagal (2.13)–(2.17) formules. Remiantis autorės siūlomu 
algoritmu, ekspertinis vertinimas atliekamas pakartotiniai, jei ekspertų 
nuomonės nesutampa. Tiriamuoju atveju apskaičiuoti Kendalio 
konkordancijos ir Chi koeficientai patvirtino, kad ekspertų nuomonės 
suderintos, todėl pakartotinis ekpertinis vertinimas nebuvo organizuotas. 

– Paskutiniuoju etapu – suteikti rangai.  
Elektroniniu paštu buvo išsiųsta daugiau kaip 200 laiškų. Bendras 

atsakomumo lygis nedidelis – 17 proc. Iš visų gautų atsakymų tyrimui tiko 
85 proc. visų atsakytų anketų. Pažymėtina, kad tyrėjai buvo aktyvesni nei IPA 
atstovai, nes dalis informacijos viešai neteikiama. Vis dėlto, nors ekspertai 
atsakė negausiai, tačiau gautos informacijos pakanka ekspertiniam vertinimui 
atlikti. 

Daugiau kaip 30 proc. tyrėjų ir IPA atstovų TUI politiką rekomenduoja 
formuoti 3–5 metų laikotarpiui. Tačiau PAIiIZ (Lenkijos investicijų skatinimo 
agentūra) tikslinę TUI politiką, orientuotą į multinacionalinę gamybą, 
rekomenduoja sudaryti 1–3 metų laikotarpiui. TUI politikai formuoti tiek 1–3 
metų, tiek ir daugiau kaip 8 metų periodui pritaria 23 proc. ekspertų. Todėl, 
remiantis gautais atsakymais, disertacijoje TUI politika formuojama 3–5 metų 
laikotarpiui. Iš apklausoje dalyvavusių IPA atstovų 37 proc. pažymėjo, kad jų 
šalyse nėra tikslinės TUI politikos, o 27 proc. IPA taiko tikslinę TUI politiką, 
kuri skirta arba regionams, arba tiksliniams verslo sektoriams skatinti. 
Pavyzdžiui, Invest in Greece (Graikijos investicijų plėtros agentūra) pažymi, jog 
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Graikijos vyriausybė taiko išplėstinę TUI skatinimo priemonių schemą, kuri 
sudaryta beveik visiems verslo sektoriams. Siekdama pritraukti investuotojus, 
minėta šalis nuolat tobulina teisinį investicijų reglamentavimą. Tik 9 proc. iš 
visų ekspertiniame vertinime dalyvavusių IPA taiko tikslinę TUI politiką, kuri 
orientuota į tam tikrą investicijų tipą pvz.: plynojo lauko.  

Paskatų, lemiančių tiesioginių užsienio investicijų įplaukas, nustatymas. 
Ši bendro MNK tyrimo dalis atlikta pagal 2.6 poskyryje 2.7 paveiksle pateiktą 
algoritmą. Ekspertų nuomonių suderinamumas apskaičiuotas pagal (2.13)–(2.17) 
formules. Tyrėjai bei IPA atstovai pažymėjo (3.10 lentelė), jog tarptautiniai ir 
dvišaliai susitarimai – viena iš pagrindinių TUI pritraukimo į besivystančias šalis 
priemonių. Tačiau UNCTAD atstovas pabrėžė, jog tik fiskalinės ir finansinės 
priemonės formuoja TUI skatinimo politiką, o DVS ir TS, kaip ir šalies 
rinkodara, yra TUI rėmimo programos dalis, nors mokslinėje literatūroje 
(Manger 2008) TS, DIS, SPIP bei DVS laikomos atskiromis skatinimo 
priemonėmis. O kitų ekspertų nuomone, brandžios ekonomikos šalys, 
formuodamos TUI politiką, turėtų remtis finansinėmis ir fiskalinėmis 
paskatomis. Jų požiūriu, TS, DVS ir SPIP neturės įtakos pritraukiant TUI 
brandžios ekonomikos šalyse.  

3.10 lentelė. Investicijų plėtros agentūrų atstovų ir tyrėjų ekspertinis tiesioginių užsienio 
investicijų skatinimo priemonių taikymo kylančios ir brandžios ekonomikos šalyse 
vertinimas 
Table 3.10. Investment development agencies’ and researchers’ evaluation on the 
adoption of foreign direct investment incentives in emerging and developed countries 

TUI skatinimo priemonių 
grupė 

Kylančios ekonomikos 
šalys 

Brandžios ekonomikos 
šalys 

Balai Rangas Balai Rangas 
Fiskalinės 42 4 39 2 
Finansinės 34 1 31 1 
Nefinansinės 59 5 46 3 
Šalies rinkodara 62 6 47 4 
Tarptautiniai susitarimai 35 2 54 6 
Dvišaliai susitarimai 38 3 51 5 

Stebėtina, jog mokslinėje literatūroje itin pabrėžiama (Wells, Wint 2000; 
Wint, Williams 2002; Lim 2008) šalies rinkodaros svarba, tačiau tyrėjai (3.11 
lentelė), priešingai nei IPA atstovai (3.12 lentelė), neišskiria jos reikšmingumo 
pritraukiant TUI tiek brandžios, tiek ir kylančios ekonomikos šalyse. Be to, 
mokslinėje literatūroje šalies rinkodara sudaro net dvylika priemonių, o 
UNCTAD atstovas ją priskiria tik šalies įvaizdžio formavimui.  
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3.11 lentelė. Tyrėjų ekspertinis tiesioginių užsienio investicijų skatinimo priemonių 
vertinimas 
Table 3.11 Researchers’ evaluation on the adoption of foreign direct investment 
incentives  

TUI skatinimo priemonių 
grupė  

Kylančios ekonomikos šalys Brandžios ekonomikos 
šalys 

Balai Rangas Balai Rangas 
Fiskalinės 29 2 30 2 
Finansinės 31 4 26 1 
Nefinansinės 44 5 36 3 
Šalies rinkodara 45 6 39 5 
Tarptautiniai susitarimai 26 1 38 4 
Dvišaliai susitarimai 30 3 40 6 

3.12 lentelė. Investicijų plėtros agentūrų atstovų ekspertinis tiesioginių užsienio 
investicijų skatinimo priemonių vertinimas  
Table 3.12. Evaluation of investment development agencies on the adoption of foreign 
direct investment incentives  

TUI skatinimo priemonių 
grupė  

Kylančios ekonomikos šalys Brandžios ekonomikos 
šalys 

Balai Rangas Balai Rangas 
Fiskalinės 16 5 15 2 
Finansinės 14 3 13 1 
Nefinansinės 22 6 18 4 
Šalies rinkodara 15 4 16 3 
Tarptautiniai susitarimai 12 1 29 6 
Dvišaliai susitarimai 13 2 20 5 

Matoma, jog susidaro konsensusas dėl TUI politikos formavimo laikotarpio 
bei priemonių parinkimo. Todėl svarbu nustatyti ekspertų nuomonių 
suderinamumą. Tam apskaičiuoti konkordancijos bei Chi kvadrato kriterijus. 
χ2 =14,2 , χkr2 =11,07 , kadangi χ2 > χkr2  , ekspertų nuomonės suderintos. 

Investicijoms tinkamos vietos pasirinkimo tyrimas atliktas pagal 
2.6 poskyryje 2.8 paveiksle pateiktą algoritmą. Ekspertų nuomonių 
suderinamumai apskaičiuoti pagal (2.13)–(2.17) formules. Šiuo tyrimu 
išsiaiškintas mokslininkų bei IPA atstovų požiūris į MNK elgseną kylančios ir 
brandžios ekonomikos šalyse (3.13 lentelė).  

Tyrėjų nuomonės sutapo dėl išvados, kad pagrindinis MNK motyvas 
perkelti savo veiklą į kitą šalį – efektyvumo siekis. Tačiau dviprasmybė kilo 
Afrikos atveju, nes tyrėjai aukščiausią rangą skyrė tiek MNK išteklių paieškoms, 
tiek efektyvumo siekiui. 
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3.13 lentelė. Multinacionalinių korporacijų motyvai investuoti atskiruose regionuose  
Table 3.13. Motives of multinational corporations for investment in various regions 

Šalys ar 
regionai 

 
Motyvai 

Centrinė ir 
Rytų Europa 

Rusija Azija Afrika Vidurio Rytų 
šalys 

Balai Ran-
gas 

Balai Rangas Balai Ran-
gas 

Balai Rangas Balai Ran-
gas 

Rinkos plėtra 22 3 22 5 32 5 22 5 19 5 
Pigių išteklių 
paieška 

26 5 18 4 18 4 10 1,2 16 2 

Efektyvumo 
siekis 

16 1 14 1 12 1 10 1,2 15 1 

Kapitalo 
didinimas 

23 4 17 3 15 3 13 3 18 4 

Rizikos 
diversifikavi-
mas 

18 2 15 2 13 2 16 4 17 3 

Multinacionalinės korporacijos renkasi Afrikos ir Vidurio Rytų (Saudo Arabija, 
Kataras, Kuveitas, Iranas) šalis, kadangi šios valdo milžiniškus naftos, dujų bei 
aukso išteklius. Taip galima paaiškinti tyrėjų nuomonių skirtumus. Minėtuose 
regionuose MNK siekia efektyvumo išnaudodamos pigius gamtinius išteklius. 
Vertindami tyrėjai pažymėjo, kad investuotojai, ieškodami pigių išteklių, 
rečiausiai turėtų rinktis Centrinės ir Rytų Europos (Lenkija, Čekija, Slovakija, 
Vengrija, Rumunija) šalis. CzechInvest bei „Investuok Lietuvoje“ pažymėjo, jog 
MNK renkasi šias šalis, ieškodamos pigios kvalifikuotos darbo jėgos.  

Tiriant užsienio investuotojų elgseną, išryškėja kitokios nuostatos, nei 
pateiktos mokslinėje literatūroje, kadangi kai kurie tyrėjai MNK motyvu siekti 
pigių išteklių įvardija naudingąsias iškasenas, bet nieko nekalba apie žmogiškąjį 
kapitalą – pigią darbo jėgą, kuri taip pat yra vienas iš veiksnių efektyvumo 
siekiančioms MNK perkelti gamybą į kitą šalį. Disertantės atlikto tyrimo 
duomenimis, globalios korporacijos, diversifikuodamos verslo riziką, Centrinės 
ir Rytų Europos, Rusijos bei Azijos (Kinija, Singapūras, Pietų Korėja, Indija) 
šalimis pasitiki labiau nei Afrikos ir Vidurio Rytų šalimis. Tačiau, 
nepriklausomai nuo šalies, investicijų plėtros agentūrų atstovai teigia, jog 
multinacionalinės korporacijos renkasi jų šalį rizikai diversifikuoti. Apskaičiuota 
χ2 > χkr

2  ( χ2 =13,85 , o χkr2 = 9, 49 ), todėl ekspertų nuomonės suderintos. 
Priežasčių, mažinančių tiesiogines užsienio investicijas, identifikavimas. 

Šis tyrimas atliktas pagal 2.6 poskyryje 2.9 paveiksle pateiktą algoritmą. 
Daugiau kaip 17 proc. ekspertų kaip pagrindinę priežastį, mažinančią TUI 
įplaukas šalyje, išskyrė įsigalėjusią biurokratiją, 11 proc. ekspertų korupciją 
laiko pagrindine kliūtimi, stabdančia potencialius investuotojus. Lenkų PAIiIZ 
tvirtino, jog kai kuriuose sektoriuose TUI projektų skaičius mažesnis dėl 
kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo. Anot SARIO, nedarbas regionuose – 
pagrindinė problema. PAIiIZ pripažįsta, jog šalies rytiniuose regionuose Lenkija 
susiduria su infrastruktūros problemomis. Priešingai nei teigiama mokslinėje 
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literatūroje, investicijų skatinimo agentūrų atstovai nurodė, jog teisinės sistemos 
neefektyvumas – vienas iš mažiausiai TUI srautus veikiančių veiksnių. 
Atsižvelgdami į investicijų tipą, ekspertai įvertino taikomų priemonių 
prioritetus. Tyrimo metu gauti rezultatai pateikti 3.14 lentelėje. Gauti vertinimai 
susumuoti ir sudėlioti pagal prioritetus. Aukščiausias rangas skirtas mažiausiai 
balų surinkusiai priemonei (K priedas).  

3.14 lentelė. Tiesioginių užsienio investicijų paskatų įvertinimas atsižvelgiant į 
investicijų tipą, išreikšta balais  
Table 3.14. Evaluation of foreign direct investment incentives by the type of new 
investments, in points 

Tiesioginių užsienio 
investicijų skatinimo 
priemonės 

Plynasis 
laukas 

MTEP Susijungi-
mai ir 
įsigijimai 

Nepagrin-
dinių 
įmonės 
funkcijų 
perkėlimas 

Ofšorinė 
įmonė 

Užsienio 
privačiojo ir 
viešojo 
sektoriaus 
partnerystė 

Mokestinės 
iniciatyvos ir bankų 
paskolų parama 

28 28 13 25 24 15 

Investicijų 
garantijos ir bankų 
parama  

28 26 19 36 25 16 

Darbo vietos kūrimo 
dotacijos 

42 32 37 35 25 24 

Personalo 
mokymams ir 
perkvalifikavimui 
skirtos dotacijos  

30 27 38 27 30 30 

Dotacijos švietimui  59 37 51 37 37 34 
Infrastruktūra 22 48 17 38 33 36 
Laisvosios 
ekonominės zonos 

43 46 36 34 38 41 

IPA pagalba 
investuotojams 

45 35 35 22 36 37 

IPA investicinio 
projekto 
administravimas 

52 39 40 29 44 39 

Tarptautiniai 
susitarimai 

43 36 34 39 34 34 

Dvišaliai susitarimai 42 36 33 40 35 33 

Nepagrindinių įmonės funkcijų perkėlimas (angl. outsoursing) ir ofšorinės 
įmonės steigimas į klausimyną įtraukti, kaip užsienio kapitalo tipas, tačiau tai 
nevisada tapatu TUI šaltiniams. Susumavus rezultatus, matoma, kad plynojo 
lauko, MTEP, nepagrindinių įmonės funkcijų perkėlimo į kitą šalį ir ofšorinės 
įmonės steigimo atvejais suteikti balai pasiskirsto vienodai. Todėl galima teigti, 
kad vienodą balų skaičių surinkusios priemonės glaudžiai susijusios. 
Infrastruktūra, mokestinės iniciatyvos, paskolų parama, investicijų garantijos ir 
banko paskolų garantijos – vienos iš pagrindinių priemonių pritraukiant TUI į 
plynąjį lauką. Tačiau ekspertai vienodai įvertino ir LEZ kūrimą, tarptautinius 
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susitarimus, kaip TUI pritraukimo į plynąjį lauką priemones. Personalo mokymo 
ir perkvalifikavimo, investicijų garantijų ir banko paskolų parama – pagrindinės 
priemonės TUI į MTEP pritraukti. O mokestinės lengvatos, paskolų parama – 
tinkamiausios priemonės, siekiant pritraukti susijungimų ir įsigijumų tipo TUI, 
ofšorinės įmonės steigimui bei privačiojo užsienio kapitalo ir viešojo sektoriaus 
partnerystei skatinti. Taigi, formuojant tikslinę TUI politiką, būtina atsižvelgti į 
prioritetinius verslo sektorius, investicijų tipą, šalies šeimininkės privalumus ir 
trūkumus. Remiantis atliktų tyrimų duomenimis, akivaizdu, kokių priemonių 
reikia tiesioginių užsienio investicijų politikai formuoti. Verta pažymėti, kad 
rezultatai paneigė kai kuriuos teorinius požiūrius ir išryškino aspektus, kurie 
neminimi mokslinėje literatūroje. Be to, tyrėjų ir IPA atstovų požiūriai, atsakant 
į kai kuriuos klausimus, nesutapo.  

Tiesioginių užsienio investicijų skatinimo priemonių rinkinio 
sudarymas. TUI politikos schemą sudaro įvairios skatinimo, rėmimo 
priemonės, tarptautiniai susitarimai. Todėl tiesioginių užsienio investicijų 
iniciatyvų taikymo detalus identifikavimas padeda suformuoti tikslinę TUI 
politiką.  

Tiesioginių užsienio investicijų paskatų svorių nustatymas (L priedas). 
TUI politikos skatinimo priemonių dedamųjų svoriai (3.16 lentelė) nustatyti 
ekspertiniu vertinimu, pagal 2.10 paveiksle pateiktą algoritmą, galiojant sąlygai 
pagal (2.18) formulę. Šie svoriai naudoti formuojant integruotą TUI politiką 
Lietuvai. Suderinamumo koeficientai pateikiami 3.15 lentelėje. TUI politikos 
iniciatyvų svoriai bei ekspertinio vertinimo suderinamumo rezultatai Latvijos ir 
Estijos atvejais pateikti M priede. 
3.15 lentelė. Skatinimo priemonių tiesioginių užsienio investicijų politikoje svarbos 
ekspertinio vertinimo suderinamumo rezultatai  
Table 3.15. Results of coherence of the components of expert evaluation of foreign 
direct investment incentives in foreign direct investment policy  

TUI politikos 
komponentas 

Rodikliai 
Nuokrypio nuo 
bendro vidurkio 
kvadratų suma S 

Konkordan-
cijos 
koeficientas 

χ2  χkr2  , 

kai 
α = 0,05  

Tj   

Fiskalinės priemonės 290,7 0,346 13,82 9,49 192 
Finansinės priemonės 424,7 0,386 19,30 11,07 780 
Nefinansinės priemonės 137,2 0,361 10,83 7,82 144 
Investicijų rėmimo 
priemonės 

263,3 0,289 11,57 9,49 108 

Reguliuojamosios 
priemonės 

128,5 0,286 8,57 7,82 60 

Visa TUI politika 249,7 0,284 11,35 9,49 144 
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3.16 lentelė. Tiesioginių užsienio investicijų politikos iniciatyvų rodiklių svoriai  
Table. 3.16. The weight of incentives in foreign direct investment policy  

TUI politikos iniciatyvų rodiklių svoriai 
Skatinimo 
priemonių grupė 

Skatinimo 
priemonių 
grupės svoris 

TUI skatinimo priemonės TUI skatinimo 
priemonės 
svoris 

I1 Fiskalinės 
priemonės 

0,202 I11 Pelno mokesčio sumažinimas 0,208 
I12 Mokesčių atidėjimai 0,186 
I13 Dvejopo režimo lengvatos 0,197 
I14 Neapmokestinami investicijų 
rezervai 

0,203 

I15 Kiti lengvatiniai mokesčiai 0,207 
Iš viso 1,0 

I2 Finansinės 
priemonės 

0,243 I21 Dotacijos 0,179 
I22 Paskolos su valstybės garantija 0,165 
I23 Palūkanų subsidijos 0,155 
I24 Lengvatinės paskolos 0,167 
I25 Subsidijos darbo vietų kūrimui 0,176 
I26 Mokymai ir kvalifikacijos kėlimo 
subsidijos 

0,158 

Iš viso  1,0 
I3 Nefinansinės 
priemonės 

0,181 I31 Infrastruktūros kūrimas	  /	  plėtra 0,293 
I32 LEZ ir MTEP steigimas 0,232 
I33 Investuotojų teisių užtikrinimas 0,244 
I34 Intelektinės nuosavybės teisių 
užtikrinimas 

0,230 

Iš viso 1,0 
I4 Investicijų 
rėmimo 
(rinkodaros) 
priemonės 

0,208 I41 Investicijų skatinimo agentūrų 
steigimas 

0,206 

I42 Šalies įvaizdžio formavimas 0,214 
I43 Investicinių projektų valdymas ir 
administravimas  

0,175 

I44 Informacinių paslaugų teikimas 0,199 
I45 Konsultacinių paslaugų teikimas 0,206 
Iš viso 1,0 

I5 
Reguliuojamosios 
priemonės 

0,166 I51 Dvišaliai susitarimai 0,248 
I52 Daugiašaliai susitarimai 0,253 
I53 SPIP 0,255 
I54 DIS 0,244 
Iš viso 1,0 

Iš viso 1,0   

Vadovaujantis metodika nustatyti TUI paskatų svoriai parodo kiekvienos 
paskatos reikšmingumą įgyvendinant kiekvieną iš dalinių politikų. Jie taikyti 
dalinių TUI skatinimo priemonių reikšmingumui skaičiuoti.  
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3.3. Tiesioginių užsienio investicijų politikos 
parengimas  

Taikant TUI politikos formavimo modelį, vadovautasi 2.7.3 skyrelyje aprašyta 
metodika pagal 2.13 paveiksle pateiktą eiliškumo schemą: 
– atlikta SSGG analizė (N priedas) ir sudaryta keturių lygių kriterijų sistema 

(2.14 pav.); 
– sudaryta anketa ir organizuotas ekspertinis vertinimas, atliktas porinis 

kriterijų palyginimas pagal 2.8 lentelėje pateiktą skalę; 
– apskaičiuotas ekspertų nuomonių suderinamumas pagal (2.13)–(2.17) 

formules; 
– apskaičiuotas kiekvieno kriterijaus reikšmingumas pagal (2.19) formulę; 
– sudaryta A matrica ((2.20) formulė) ir apskaičiuotas didžiausias A matricos 

vektorius bei prioritetiniai vektoriai ((2.21)–(2.23) formulės); 
– apskaičiuoti matricų suderinamumo koeficientas ((2.24) formulė) ir 

suderinamumo indeksas ((2.25) formulė); 
– sudaryta supermatrica ((2.26) formulė); 
– nustatytas kiekvienos dalinės politikos prioritetiškumas pagal detalią 2.7.2 

skyrelio septintame ir aštuntame žingsniuose pateiktą metodiką; 
– atlikta sintezė ((2.30)–(2.34) formulės); 
– gautos reikšmės normalizuotos, laikantis (2.35) ir (2.36) formulėmis 

nurodytos sąlygos; 
– apskaičiuoti paskatų grupių reikšmingumai kiekvienoje dalinėje politikoje 

((2.37) formulė);  
– skaičiavimams atlikti naudotasi SUPERDECISIONS programine įranga. 

Modelis pritaikytas Baltijos šalims. Šalys nelygintos, neieškota geriausio 
politikos sprendinio tarp tiriamų šalių. TUI politikos formavimo gairės 
pateiktos kiekvienai iš nagrinėjamų šalių atskirai.  

3.3.1. Lietuvos atvejis 
Modeliavimo rezultatai įrodė, kad Lietuvai formuojant TUI politiką vienodą ir 
didžiausią įtaką turi silpnybės ir grėsmės (3.17 lentelė). Kiekvienos iš jų 
reikšmingumas wij = 0,26445 . Iš silpnybių pogrupio reikšmingiausias finansų 

rinkos lankstumas ir kapitalo prieinamumas, antroje vietoje – institucinė aplinka. 
Mažiausią įtaką iš silpnybių, formuojant TUI politiką, turi prekių rinkos 
efektyvumas. Pagrindinė grėsmė formuojant TUI politiką – galimas kapitalo 
nutekėjimas. Iš Lietuvos vien per 2012 m. sausį–rugpjūtį į užsienį išplaukė 1,8 
mlrd. litų.  
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3.17 lentelė. Kriterijų grupių ir kriterijų svoriai, atsižvelgiant į tiesioginių užsienio 
investicijų politikos formavimą: Lietuvos atvejis  
Table 3.17. The weights of criteria and subcriteria in respect of foreign direct investment 
policy: Lithuania’s case  

Kriterijų 
grupė 

Komponento 
svoris 

Kriterijus Dalinio rodiklio 
svoris 

Stiprybės 0,24314 S11 Rinka 0,11001 
S12 Žmonės 0,16376 
S13 Žinių ekonomika 0,15527 
S14 Infrastruktūra 0,15669 
S15 Tarptautinis pripažinimas 0,18614 
S16 Verslo aplinka 0,22813 
Iš viso 1,0 

Silpnybės 0,26445 W11 Institucinė aplinka 0,21426 
W12 Darbo rinkos efektyvumas 0,15489 
W13 Prekių rinkos efektyvumas 0,11648 
W14 Verslo ir mokslo institucijų 
bendradarbiavimas 

0,11871 

W15 Tarptautinis įvaizdis 0,12583 
W16 Finansų rinkos lankstumas ir 
kapitalo prieinamumas 

0,26983 

Iš viso 1,0 
Galimybės 0,22739 O11 Praktinė patirtis 0,14190 

O12 Aukštųjų technologijų plėtra 0,15523 
O13 Paslaugų sektorių plėtra 0,09505 
O14 Tarptautinio 
konkurencingumo augimas 

0,14320 

O15 Gyvenimo kokybės augimas 0,22901 
O16 Tradicinių sektorių 
modernizavimas 

0,12745 

O17 Reinvesticijos 0,10816 
Iš viso 1,0 

Grėsmės 0,26445 T11 Priklausomybė nuo MNK 0,15206 
T12 Augančios TUI pritraukimo 
sąnaudos  

0,10838 

T13 Monopolijų įsigalėjimas 0,14599 
T14 ,,Protų nutekėjimas“ 0,14511 
T15 TUI politikos įgyvendinimo 
nesėkmė 

0,16628 

T16 Prarastos TUI 0,11061 
T17 Kapitalo nutekėjimas 0,17156 
Iš viso 1,0 

Iš viso 1,0   
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Kita reikšminga grėsmė – TUI politikos įgyvendinimo nesėkmė. Į šį veiksnį 
turėtų būti kreipiamas ypač didelis dėmesys, kadangi Lietuvoje nemažai 
nesėkmingai įgyvendintų investicinių projektų: „Mažeikių nafta“, „Lietuvos 
avialinijos“, „Alita“ ir kt. Iš stiprybių kriterijų grupės išsiskiria verslo aplinka. 
Pritraukiant TUI, svarbus yra  tarptautinis šalies pripažinimas. Panašią reikšmę, 
formuojant TUI politiką, turi žmonės ir infrastruktūra. Galimybių kriterijaus 
rezultatai rodo gyvenimo kokybės augimo perspektyvas. Analizės metu atskirų 
matricų suderinamumo CI indeksai svyravo nuo 0,01237 iki 0,093636.  

Empirinio tyrimo rezultatai (3.18 lentelė), leidžia daryti išvadą, kad Lietuva, 
orientuodama TUI politiką į MTEP, labausiai išnaudotų savo stiprybes. Lietuvos 
galimybės geros ir orientuoti TUI politiką į eksportą, tačiau įgyvendinant šio 
tipo politiką, būtina investuoti į galimų grėsmių mažinimą.  

3.18 lentelė. Dalinių tiesioginių užsienio investicijų politikų reikšmingumai stiprybių, 
silpnybių, galimybių ir grėsmių atžvilgiu: Lietuvos atvejis 
Table 3.18. Significance of partial foreign direct investment policies in respect of 
strengths, weaknesses, opportunities and threats: Lithuania’s case 

             Dalinės TUI politikos 
 
Kriterijų grupė 

Politika, 
orientuota į 
MTEP 

Politika, 
orientuota į 
eksportą 

Politika, 
orientuota į 
paslaugas 

Politika, 
orientuota į 
gamybą 

Stiprybės 0,375334 0,229674 0,236338 0,204808 
Silpnybės 0,178983 0,120965 0,231228 0,285547 
Galimybės 0,236593 0,339980 0,236338 0,163452 
Grėsmės 0,209090 0,309381 0,296096 0,346193 

Vis dėlto didžiausios galimos grėsmės iškyla taikant TUI politiką, 
orientuotą į gamybą tiek tradiciniuose, tiek ir inovacijoms imliuose sektoriuose. 
Pagrindinė grėsmė, pritraukiant užsienio investicijas į tradicinius gamybinius 
sektorius, atsiranda tada, kai MNK siekia ne tik plėsti eksportą, bet ir užkariauti 
priimančios šalies rinką. Atlikus rodiklių sintezę (3.19 lentelė), dalinių TUI 
politikos svoriai pagal prioritetiškumą išsidėsto panašiai.  

3.19 lentelė. Dalinių tiesioginių užsienio investicijų politikų prioritetiškumo sintezės 
rezultatai: Lietuvos atvejis  
Table 3.19. Results of priority synthesis of partial foreign direct investment policies: 
Lithuania’s case  

Dalinės politikos tipas Prioritetiškumo įvertis Rangas 
Neapdorotas  Idealizuotas  Normalizuotas  

Politika, orientuota į MTEP 0,086931 1,00 0,278555 1 
Politika, orientuota į eksportą 0,070773 0,814121 0,226777 4 
Politika, orientuota į 
paslaugas 

0,081020 0,931997 0,259612 2 

Politika, orientuota į gamybą 0,073356 0,843842 0,235056 3 
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Analizės rezultatai įrodė, jog palankiausia būtų taikyti TUI politiką, 
orientuotą į MTEP. Darytina prielaida, jog Lietuva, siekdama pritraukti 
kokybiškas tiesiogines užsienio investicijas, 27,85 proc. visų asignavimų 
užsienio kapitalui pritraukti turi skirti TUI politikai, orientuotai į MTEP, 
25,96 proc. – investicijoms į paslaugų sektorius, 23,5 proc. – investicijoms į 
gamybos sektorius, 22,67 proc. – TUI, orientuotoms į paslaugų sektorius. 
Rezultatams patikslinti penkiais metodais atlikta sintezė. Iš 3.20 lentelės 
matoma, kad pirminės sintezės rezultatai pasitvirtino.  

3.20 lentelė. Galutinės tiesioginių užsienio investicijų dalinių politikų prioritetiškumo 
sintezės rezultatai: Lietuvos atvejis  
Table 3.20. Final synthesis of priorities of partial foreign direct investment policies: 
Lithuania’s case 

Sintezės   
metodas 

 
 
 
 
 
Dalinė TUI 
politika 

Adityvusis 
(sudėtinis) 

Tikimybi-
nis 
adityvusis 
(sudėtinis) 

Subtrakty-
vusis 

Multipli-
katyvusis 
prioritetų 
kėlimo 
laipsniu 
metodas 

Multipli-
katyvusis 
(daugina-
masis) 

Pirminė 
sintezė 

Vidurkis 

Prioritetiš-
kumas  

Prioritetiš-
kumas  

Prioritetiš-
kumas  

Prioritetiš-
kumas  

Prioritetiš-
kumas 

Priorite-
tiškumas 

Priorite-
tiškumas 

Politika, 
orientuota į 
MTEP 

0,3601 0,61855 0,090 0,3589 5,8326 0,2786 1,2587 

Politika, 
orientuota į 
eksportą 

0,2265 0,4940 -0,0344 0,1977 0,5338 0,2268 0,2610 

Politika, 
orientuota į 
paslaugas 

0,2047 0,48252 -0,0459 0,2052 0,6136 0,2596 0,2857 

Politika, 
orientuota į 
gamybą 

0,2076 0,46070 -0,0481 0,1996/3 0,5530 0,2351 0,2797 

Lietuvos atveju alternatyvos pagal prioritetiškumą pasiskirsto taip: TUI, 
orientuotoms į MTEP, suteiktas aukščiausias rangas, TUI, orientuotoms į 
paslaugas, – antras, TUI politikai, orientuotai į paslaugų sektorius, skirta trečioji 
prioriteto vieta, paskutinis – 4 rangas atitenka TUI politikai, orientuotai į 
eksportą.  

Galutinės rekomendacijos Lietuvos atveju: 
– Lietuva turi potencialą plėtoti žinioms imlius sektorius (3.5 pav.). Tačiau, 

norint pritraukti užsienio kapitalą, būtina pašalinti ar sumažinti silpnybes, 
kurios neigiamai veikia globalių įmonių sprendimus investuoti, pvz., IRT 
sektoriuje. Pirmiausia, būtina skatinti verslo ir mokslo institucijų 
bendradarbiavimą. Remiantis tyrimo rezultatais matyti, kad, spartindama 
verslo slėnių ir MTEP plėtrą, valstybė turėtų skirti 5,5 proc. lėšų 
nefinansinėms priemonėms.  
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3.5 pav. Lietuvos integruotos tiesioginių užsienio investicijų politikos daugiamatė 
diagrama 

Fig. 3.5. The diagram of the integrated foreign direct investment policy in 
Lithuania’s case 

– Finansinių priemonių, skatinančių TUI į MTEP, dalis turėtų sudaryti 
7,38 proc. visų lėšų, skirtų paskatoms. Jos turėtų būti skirtos investicijų 
garantijoms ir paskoloms su valstybės garantija teikti, taip pat darbuotojų 
apmokymo / parengimo išlaidoms kompensuoti. Lietuvos atveju, 6,14 proc. 
visų teikiamų paskatų tiesioginėms užsienio investicijoms į MTEP pritraukti 
turėtų būti skirta fiskalinėms paskatoms, iš kurių svarbiausios – mokesčių 
atidėjimai (P priedas, P.1 lentelė). Vykdydama į eksportą orientuotą TUI 
politiką, valstybė turėtų skirti 6,73 proc. visų finansinių asignavimų, 
atitinkamai 5,2 proc. – paslaugų politikai įgyvendinti, 4,85 proc. – TUI 
politikai, orientuotai į gamybos sektorius. 

– Kita kliūtis investuotojams pritraukti – neišbaigta šalies įvaizdžio 
formavimo programa. Nustatyta, kad, norint sėkmingai pritraukti TUI į 
MTEP, 6,32 proc. viso skatinimo paketo turi būti skirta šalies įvaizdžiui 
formuoti; investuotojams, kurių tikslas – didinti eksportą, atitinkamai turi 
būti skirta 5,7 proc.; investuotojams į paslaugų sektorius pritraukti skatinimo 
schemoje rėmimas turi sudaryti 4,5 proc. visos TUI politikos; pritraukiant 
užsienio kapitalą į gamybos sektorius, skatinimo paketo dalis turėtų sudaryti 
3,6 proc. visos integruotos TUI politikos. 

– Dabartinė ekonominė situacija reikalauja didinti šalies konkurencingumą 
mažinant kliūtis verslui, ypač užsienio kapitalo įmonėms. Užsienio ekspertai 
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kaip pagrindinius kliuvinius TUI į Lietuvą pritraukti įvardijo institucinius 
veiksnius. Iš jų dažniausiai paminėjo biurokratiją, korupciją, įstatymų 
spragas, kurios apsunkina verslo steigimą, taip pat neigiamai vertino ilgas 
verslo pradėjimo procedūras. 

– Lietuva, siekdama pritraukti tikslines investicijas, turėtų orientuotis ne tik į 
dideles MNK, bet turėtų būti atviresnė ir mažesniems projektams. Šiuo metu 
investuotojai, norėdami pasinaudoti TUI skatinimo priemonių privalumais 
steigiant verslą, susiduria su dideliais reikalavimais. Pagrindinis iš jų – 
projekto apimtis. Jeigu būtų sumažinti projekto apimties reikalavimai, į šalį 
įplauktų ne tik MNK, bet ir smulkesnių įmonių kapitalas. Mažesnės užsienio 
kapitalo įmonės padidintų konkurenciją rinkoje, be to, sumažėtų monopolijų 
įsigalėjimo grėsmė.  

3.3.2. Latvijos atvejis 
Analizuojant Latvijos atvejį (O priedas, O.1 lentelė), išryškėjo, kad didžiausią 
svorį formuojant TUI politiką turi silpnybės, grėsmės ir galimybės, jos panašiai 
lemia TUI politikos pasirinkimą. Iš pastarųjų grupės išsiskiria inovacijų 
įsisavinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo galimybės. Tačiau būtent inovacijų 
galimybėms kelią gali užkirsti viena iš šios šalies silpnybių – žinių ekonomika. 
Įgyvendinant TUI politiką, iš esmės orientuotą fundamentaliai tik į aukštąsias 
technologijas, iškiltų technologinės priklausomybės nuo MNK grėsmė. O 
pagrindinė silpnybė – stipri priklausomybė nuo MNK, keltų grėsmę formuotis 
naujoms įtakos grupėms. Pagrindinės stiprybės, padedančios formuoti TUI 
politiką, yra tarptautinis pripažinimas, infrastruktūra bei verslo aplinka. 
Apskaičiuoti matricų suderinamumo indeksai tenkina sąlygą, t. y. <0,1. Latvijos 
atveju jie svyruoja nuo 0,01716 iki 0,09334. 

Vis dėlto sintezės (O priedas, O.2 lentelė) metu išryškėjo, kad Latvija turi 
aukštą potencialą įgyvendinti TUI politiką, orientuotą į paslaugas bei gamybą. 
Tyrimas įrodo (3.21 lentelė), kad Latvijos stiprybės palankiausios plėtoti TUI 
politiką, orientuotą į eksportą, be to, čia yra ir daugiausiai neišnaudotų 
galimybių.  

Iš to galima daryti išvadą, jog padidinus esamas stiprybes tiek paslaugų, tiek 
ir eksporto atžvilgiu bei eliminavus ar minimizavus silpnybes, šie sektoriai gali 
būti sėkmingai plėtojami ir tapti itin konkurencingi. Investicijų pritraukimas į 
žinioms imlių paslaugų bei aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektorius 
galimas ilguoju laikotarpiu. Norint tai pasiekti, būtina suformuoti ir įgyvendinti 
inovacijų politiką. Taip būtų eliminuojamos silpnybės, susijusios su žinių 
ekonomika, ir išvengiama investicijų praradimo  aukštųjų technologijų 
sektoriuose. 
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3.21 lentelė. Dalinių tiesioginių užsienio investicijų politikų reikšmingumai stiprybių, 
silpnybių, galimybių ir grėsmių atžvilgiu: Latvijos atvejis 
Table 3.21. Significance of partial foreign direct investment policies in respect of 
strengths, weaknesses, opportunities and threats: Latvia’s case 

       Dalinės TUI politikos 
 

Kriterijų grupė 

Politika, 
orientuota į 
MTEP 

Politika, 
orientuota į 
eksportą 

Politika, 
orientuota į 
paslaugas 

Politika, 
orientuota į 
gamybą 

Stiprybės 0,142020 0,325727 0,201906 0,170566 
Silpnybės 0,382844 0,193576 0,255004 0,291966 
Galimybės 0,127615 0,56440 0,157264 0,299752 
Grėsmės 0,347521 0,124257 0,385826 0,237716 

Disertacijoje inovacijų politika nėra nagrinėjama, todėl toliau gilinamasi į 
TUI pritraukimo galimybes trumpuoju periodu, t. y. 3 metams. Siekiant 
optimizuoti TUI pritraukimą bei laikantis nuomonės, jog prioritetiniai sektoriai – 
gamybos, daroma išvada, kad 34,1 proc. asignavimų turi būti skirta paskatoms 
pritraukti TUI į gamybos sektorius, 26,1 proc. – pritraukti MNK, kurios siekia 
eksporto plėtros, 23,1 proc. skirti investicijoms į paslaugų sektorius, o 16,7 proc. 
– orientuoti į MTEP.  

Kaip ir Lietuvos atveju, Latvijai atlikta sintezė adityviuoju, tikimybiniu 
adityviuoju, subtraktyviuoju, multiplikatyviuoju bei multiplikatyviuoju prioritetų 
kėlimo laipsniu sintezės metodais.  

Analizuojant rezultatus, išryškėjo prieštaravimai dėl TUI pritraukimo į 
gamybos ir paslaugų sektorius. Galutinis alternatyvų sintezės prioritetiškumas 
skiriasi nuo pirminės sintezės. Skirtumas nemažas, kadangi TUI politikai, 
orientuotai į gamybą, pirminės sintezės metu suteiktas aukščiausias rangas, o 
atlikus papildomai sintezes penkiais metodais, šios politikos reitingas nukrenta į 
trečią vietą. Pirmoje pozicijoje atsiduria politika, skirta pritraukti TUI į paslaugų 
sektorius.  

Todėl tikslinga perskaičiuoti alternatyvių politikų dedamųjų svorius visoje 
kompleksinėje TUI politikoje. Galutinė sprendimų matrica rodo tokį alternatyvų 
persiskirstymą: 23,55 proc. asignavimų turi būti skirta TUI politikai, orientuotai 
į eksportą, 34,08 proc. – paslaugoms. Norint sumažinti priklausomybę nuo 
užsienio kapitalo bei išvengti monopolijų įsigalėjimo, užsienio kapitalas 
gamybos sektoriuose turi sudaryti 24,87 proc. visų TUI. Kadangi Latvijos 
inovacijų srityje situacija sudėtinga, į ją tikslinga pritraukti tik 17,49 proc. Todėl 
šios šalies 2015–2018 metų TUI politikoje turėtų figūruoti logistikos, sveikatos 
apsaugos paslaugos, IT, medžio apdirbimo pramonės bei metalų ir įrenginių 
sektoriai.  

Rekomendacijos Latvijos atveju: 
– iš visų valstybės finansinių paskatų, skirtų vykdyti tikslinei TUI politikai, į 

eksportą orientuotoms TUI suteikti 5,72 proc. (O priedas, O.1 pav.), 
atitinkamai – 8,28 proc., orientuotoms pritraukti TUI į paslaugų sektorius, 
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6,04 proc. – užsienio įmonėms, investuojančioms į gamybos sektorius, ir 
4,25 proc. – į žinioms jautrius sektorius. Iš tiesų Latvija susiduria su TUI 
pritraukimo į pastarąją sritį problemomis. Susidariusias problemas padėtų 
išspręsti inovacijų politikos formavimas ir integravimas į bendrąją ūkio 
(ekonomikos) plėtros ilgalaikę strategiją. Dabartiniu metu problemiška 
pritraukti TUI į žinioms imlius sektorius, kadangi šalis nėra parengusi tam 
bazės.  

– Latvija, skatindama investicijas, turėtų skirti lėšų LEZ projektams 
įgyvendinti, suformuoti investicijų programą, kuri būtų TUI politikos dalis. 
Latvijos atveju 7,09 proc. viso investicijų rėmimo turėtų būti skirta TUI 
politikai, orientuotai į paslaugas, 5,17 proc. – politikai, orientuotai į gamybą, 
3,64 proc. – orientuotai į MTEP. 

– Analizės duomenimis, užsienio kapitalui pritraukti, ypač vykdant TUI 
politiką, orientuotą į paslaugas, nemažą reikšmę turi reguliuojamosios 
priemonės, t. y. dvišaliai, daugiašaliai susitarimai. 5,66 proc. visų sudarytų 
dvišalių ir daugiašalių sutarčių turėtų būti skirtos TUI politikai, orientuotai į 
paslaugas formuoti, 4,13 proc. visų sutarčių – politikai, orientuotai TUI 
pritraukti į gamybos sektorius, 3,91 proc. sutarčių – pritraukti TUI, 
orientuotoms į eksportą, o 2,9 proc. sutarčių – pritraukti į MTEP sektorius. 

– Latvija, siekdama pritraukti daugiau užsienio investicijų, turėtų mažinti 
reikalavimus projektų apimtims bei biurokratines kliūtis verslui pradėti. Be 
to, Latvijoje BVP augimas itin priklauso nuo užsienio kapitalo, o tai kelia 
galimą grėsmę, kad, pritraukus globalių MNK, priklausomybė nuo jų dar 
sustiprės. Atsiras lobistinių grupių, kurios veiks vyriausybės sprendimus. 
Todėl nukreipus TUI mažesniems projektams įgyvendinti, sumažėja 
priklausomybės nuo MNK rizika. Mažesnės įmonės itin jautriai reaguoja į 
mokestinę aplinką, todėl mokestinių paskatų suteikimas joms itin aktualus. 
Tyrimais nustatyta, jog Latvijos atveju 4,76 proc. visų fiskalinių paskatų 
turėtų būti taikoma TUI, orientuotoms į eksportą, atitinkamai 6,88 proc. – 
TUI politikai, orientuotai į paslaugas, 5,02 proc. – įmonėms, kurios 
investuoja į gamybos sektorius. Susijungimų ir įsigijimų bei plynojo lauko 
atvejais viena iš svarbiausių paskatų yra infrastruktūros suformavimas. Taigi 
vyriausybė, siekdama pritraukti investicijų į plynąjį lauką, turėtų dalį 
finansinių paskatų skirti infrastruktūros plėtrai.  

3.3.3. Estijos atvejis 
Rezultatai (O priedas, O.4 lentelė) rodo, kad Estijoje yra kitokia situacija 
Lietuvoje ar Latvijoje. Būtent tik šioje iš trijų Baltijos valstybių reikšmingiausi 
kriterijai formuojant TUI politiką – stiprybės ir galimybės. Darytina išvada, jog, 
formuojant TUI politiką, būtina fokusuotis į galimybių kriterijus. Iš pastarųjų 
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išsiskiria tarptautinės technologinės lyderystės perėmimas bei mokslui ir 
inovacijoms imlių sektorių skatinimas. Matoma, kad tam didžiausią įtaką turi 
pagrindinė stiprybė – žinių ekonomika. Tačiau, išnaudojant šią stiprybę, 
įgyvendinant minėtas galimybes, gali sutrukdyti dvi silpnybės – mokslinių 
tyrimų ir inovacijų sistema ir darbo jėga. Šiaip ar taip grėsmių kriterijų grupės 
reikšmingumas didesnis nei silpnybių, iš kurių itin ryški priklausomybės nuo 
užsienio kapitalo grėsmė. Kaip ir Lietuvos bei Latvijos atveju, gautos matricų 
suderinamumo indeksų reikšmės tenkina sąlygą. Suderinamumo indeksai 
svyruoja nuo 0,01938 iki 0,08428.  

Estijos atveju matomas beveik tolygus pasiskirstymas tarp TUI politikos, 
orientuotos į gamybą, eksportą bei paslaugas (3.22 lentelė).  

3.22 lentelė. Dalinių tiesioginių užsienio investicijų politikų reikšmingumai stiprybių, 
silpnybių, galimybių ir grėsmių atžvilgiu: Estijos atvejis 
Table 3.22. Significance of partial foreign direct investment policies in respect of 
strengths, weaknesses, opportunities and threats: Estonia’s case 

Dalinė TUI politika 
 

Kriterijų grupė 

Politika, 
orientuota į 
gamybą 

Politika, 
orientuota į 
eksportą 

Politika, 
orientuota į 
MTEP 

Politika, 
orientuota į 
paslaugas 

Stiprybės 0,390524 0,277910 0,340442 0,207107 
Silpnybės 0,276142 0,144418 0,139056 0,292893 
Galimybės 0,138071 0,399510 0,403872 0,207107 
Grėsmės 0,195262 0,178162 0,116630 0,292893 

Investicijų orientavimas į žinioms imlius sektorius ir aukštąsias 
technologijas turi būti prioritetinis. Tyrimas rodo, kad Estija turi didžiausias 
galimybes TUI pritraukti į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sritis, o 
didžiausios grėsmės kyla pritraukiant jas į paslaugų sektorius.  
Remiantis pirminiais rezultatais, Estija, siekdama pritraukti kokybiškas TUI ir 
išlaikyti ilgalaikį teigiamą poveikį, turėtų 30,9 proc. asignavimų skirti TUI į 
MTEP sektorius pritraukti, 24 proc. – orientuoti į eksportą, 23,7 proc. – į 
paslaugas ir 21,3 proc. skirti gamybiniams sektoriams (O priedas, O.5 lentelė). 
Tačiau norint patikslinti TUI politikos dedamąsias, būtina, kaip ir anksčiau 
nagrinėtais atvejais, atlikti papildomas sintezes (O priedas, O.6 lentelė). Atlikus 
sintezes galutiniam sprendimui priimti, iš vertinimų matyti, kad pasikeitė 
alternatyvų vietos. Todėl perskaičiavus TUI politikos dedamųjų reikšmingumus, 
matoma, kad net 28,93 proc. asignavimų turėtų būti skirta paskatoms TUI 
orientuotoms į MTEP, pritraukti, antroje vietoje (25,68 proc.) lieka į paslaugas 
orientuotoms TUI, 24,08 proc. – politikai, orientuotai į gamybą, ir 21,31 proc. – 
orientuotai į eksportą.  

Nors TUI rangai po pakartotinės sintezės pasikeitė, tačiau, sprendžiant iš 
alternatyvų išsidėstymo, galima prieiti prie išvados, jog Estija, nukreipdama TUI 
į žinioms imlias paslaugų, aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektorius, 
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pasiektų ilgalaikį teigiamą TUI poveikį ekonomikos plėtrai. Iš tikslinių sektorių 
galima išskirti prioritetinius sektorius: elektronikos, programinės įrangos, verslo 
paslaugų bei IRT. Šie sektoriai reikalauja aukštos kvalifikacijos darbo jėgos. 
Visų sektorių produktai gali būti eksportuojami. Taigi siūloma TUI politika 
Estijai pasiteisintų. Konkrečių paskatų pasiskirstymas pateiktas P priede, P.2 
paveiksle. 

Galutinės TUI politikos formavimo rekomendacijos Estijai:  
– tyrimo metu atlikta SSGG analizė bei nustatytos integruotos TUI politikos 

dedamosios įrodo (P priedas, P.3 lentelė), kad Estija turi stiprų potencialą 
pritraukti į eksportą MNK orientuotas, kurios yra linkusios investuoti į 
aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektorius. Taigi 5,18 proc. 
finansinių paskatų (O priedas, O.2 pav.), kaip visos TUI politikos 
dedamosios, turi būti skirta pritraukti MNK, kurios perkelia savo kapitalą, 
siekdamos vykdyti eksporto didinimo politiką.  

– 3,54 proc. sudaromų dvišalių ir daugiašalių sutarčių turi būti skirta TUI 
politikai, orientuotai į eksportą; 4,80 proc. – politikai, orientuotai į MTEP; 
4,26 proc. – TUI politikai, orientuotai į paslaugas, ir 4,00 proc. – į gamybą.  

– Estija, sėkmingai plėtodama žinių ekonomiką, turi galimybių plėtoti 
aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų bei žinioms imlius sektorius. 
Galima teigti, jog formuojant tikslinę TUI politiką Estijai, matyti alternatyvų 
persidengimai. Pavyzdžiui, dalys, tenkančios TUI politikai, orientuotai į 
MTEP, bei TUI politikai, nukreiptai į paslaugas visoje integruotoje TUI 
politikoje, apylygės. Iš to akivaizdu, kad Estija turi galimybių plėtoti 
žinioms imlias paslaugas. Taigi TUI politikai, orientuotai į MTEP, Estija 
turėtų skirti 7,03 proc. finansinių paskatų, 5,84 proc. – fiskalinių, TUI, 
orientuotai į paslaugas, atitinkamai – 6,24 proc. bei 5,19 proc. Teigtina, kad 
infrastruktūros kūrimas, kuriam valstybė turėtų skirti 6,02 proc. visos dalies 
integruotoje TUI skatinimo sistemoje, svarbus pritraukiant užsienio 
investicijas į inovacijų sektorius.  

– Apibendrinant Estijos atvejį, galima teigti, jog šalis turėtų orientuotis į 
aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų bei žinioms imlių paslaugų 
teikimą ir jų eksportą. Tyrimo duomenimis, gamybos sektoriai nėra itin 
patrauklūs užsienio investuotojams, tačiau Estija, pritraukdama mažesnius 
projektus į tradicinius gamybos sektorius, užsitikrintų šių sektorių 
modernizaciją bei darbo našumo augimą.  

– Be to, tai, kad Estija TUI politiką koncentruoja tik į vieną – Skandinavijos 
regioną, šią šalį daro jautrią ekonominiams ir politiniams pokyčiams 
Skandinavijos šalyse. Pavyzdžiui, susidariusi nepalanki ekonominė situacija 
investuojančiose šalyse, tai gali skaudžiai atsiliepti Estijos verslo 
sektoriams, kuriuose koncentruojasi skandinaviškasis kapitalas. 
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3.4. Trečio skyriaus išvados 

Šiame disertacijos skyriuje pasiektas pagrindinis tikslas – aprobuotas TUI 
politikos formavimo modelis bei pateiktos TUI politikos formavimo 
rekomendacijos Baltijos šalims.  

1. Pirmame šio skyriaus poskyryje nustatyti kiekvienos iš Baltijos šalių 
konkurencingumo ir TUI ribojantys veiksniai. Nustatyta, jog tik vienas iš 
ribojančių veiksnių – neadekvatus, rinkos poreikiams, darbo jėgos 
išsilavinimas gali būti išnaudotas pritraukiant tikslines užsienio kompanijas. 

2. Koreliacinė regresinė analizė įrodė, kad Estijoje ir Lietuvoje TUI srautai į 
mokslinę tyriamąją ir eksperimentinę plėtrą galimi tada, kada valstybė remia 
šią sritį. Latvijos atveju valstybės finansinė parama turi mažesnę reikšmę 
pritraukiant užsienio kapitalą į mokslinę tyriamąją ir eksperimentinę plėtrą. 

3. Tyrimas atskleidė, jog Lietuva formuoja nepastovios ir nenuspėjamos šalies 
įvaizdį investuotojų atžvilgiu. Akivaizdžios konfrontacijos galiojančiuose 
teisiniuose dokumentuose, kurie reglamentuoja užsienio kapitalo įmonių 
veiklą bei rėmimą. Iš Baltijos valstybių išskirtina Estija, vykdanti nuoseklią 
ir tęstinumu pasižyminčią TUI politiką. Latvija susiduria su panašiomis 
problemomis, kaip ir Lietuva. Šios problemos išsprendžiamos tik nuosekliai 
ir tęstinai įgyvendinant tikslinę TUI politiką. 

4. Tarptautinio kryžminio ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad TUI 
politiką tikslingiausia formuoti 3–5 metų laikotarpiui. Tarptautiniai 
susitarimai svarbiausia – užsienio kapitalo pritraukimo priemonė kylančių 
ekonomikų šalyse, o brandžiose pagrindinės – finansinės priemonės. Tačiau, 
išsiaiškintina, kad nekompleksiškai taikomos skatinimo priemonės 
nevienodai naudingos pritraukiant tikslines TUI. Ekspertinio vertinimo 
rezultatai įrodė, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios MNK renkasi TUI – 
efektyvumo siekis.  

5. Įrodyta, kad TUI politikos formavimą lemia unikalios kiekvienos šalies 
savybės. Nustatyta, kad Lietuvoje ir Estijoje tikslingiausia pritraukti MNK 
investuojančias į MTEP, o Latvijoje į paslaugų sektorius. Apskaičiuota, kad 
pritraukdama TUI į MTEP sritis, Lietuvos Vyriausybė turėtų skirti 27,85 
proc. visų atsignavimų skirtų užsienio kapitalo įmonėms pritraukti, Estija – 
30,9 proc., Latvija pritraukdama MNK į paslaugų sektorius tam turėtų skirti 
34,08 proc.  
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Bendrosios išvados 

1. Dabartinės ekonomikos sąlygomis itin svarbu nustatyti TUI naudą 
priimančios šalies ūkiui, ištirti MNK motyvus investuoti ir tuo pagrindu 
sukurti politiką, kurią vykdant būtų galima pritraukti tik tokias tiesiogines 
užsienio investicijas, kurios duotų naudos ekonomikai. Būtent įvairialypis 
užsienio kapitalo poveikis ūkio plėtrai apsunkina TUI politikos formavimą.  

2. Teigiamas TUI poveikis pasireiškia naujų darbo vietų sukūrimu, vietinių 
lėšų srautų papildymu, efektyvesnio valdymo patirties, technologijų 
perdavimu. Tuo pasinaudojusios vietinės įmonės padidina savo 
produktyvumą ir tampa konkurencingesnės. Per TUI didėja gamybos 
apimtys, pakyla efektyvumo lygis ir taip spartėja šalies šeimininkės 
ekonomikos augimo greitis. Tačiau tokią naudą galima gauti tik suformavus 
tikslingą TUI politiką ir ją nuosekliai įgyvendinant. Kitaip šalis, 
stimuliuodama TUI srautus, tampa priklausoma nuo užsienio investuotojų. 
O šie, savo ruožtu jungdamiesi į neoficialias sąjungas, pasitelkia lobizmą ir 
daro spaudimą vietinės vyriausybės priimamiems sprendimams. Vis dėlto 
skatinant užsienio kapitalo investicijas retai atsižvelgiama į galimas 
neigiamas pasekmes.  

3. Atlikus modelių, skirtų TUI poveikiui vertinti, MNK mobilumo priežastims 
nustatyti bei TUI politikai formuoti analizę, išsiaiškinta, kad pirmiesiems 
dviem objektams tirti dažniausiai taikomi koreliacine regresine analize 
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paremti metodai, o politika formuojama integruojant kiekybinius ir 
kokybinius metodus. Šiuo požiūriu išskirtini daugiakriteriai sprendimų 
priėmimo metodai. Pažymėtina, kad mokslinėje literatūroje nėra 
kompleksinio TUI politikos formavimo modelio, siejančio ir TUI poveikio 
vertinimą, ir MNK mobilumo veiksnių nustatymą. 

4. Ištirta, kad dažniausiai TUI poveikis tiriamas užimtumo ir pajamų, 
materialaus kapitalo, rinkos plėtros, technologijų perėmimo, žinių, valdymo 
metodų, pajamų iš mokesčių, skurdo lygio bei politinių, socialinių ir 
kultūrinių aspektų atžvilgiu. MNK mobilumas sąlygojamas ekonominių, 
socialinių, teisinių ir kultūrinių veiksnių. Jiems apibrėžti pasirenkami 
kiekybiniai ir kokybiniai dydžiai. Disertacijoje išskirtos šios TUI 
varomosios jėgos: investicijas priimančios šalies ekonominis aktyvumas, 
teisinė-politinė aplinka, mokslinis-technologinis potencialas, verslo aplinka, 
geopolitinė padėtis ir infrastruktūros išplėtojimas.  

5. Parengtas kompleksinis TUI politikos formavimo modelis skirtas 
institucijoms, kurios atsakingos už užsienio investicijų pritraukimą į šalį. 
Siūlomame modelyje jungiami tiesiogines užsienio investicijas skatinantys ir 
ribojantys veiksniai bei jų visumos nustatymas, TUI skatinimo priemonių 
taikymas, tiesioginių užsienio investicijų politikos parengimas ir tuo 
remiantis pateikiamos rekomendacijos TUI politikai formuoti. Modelis 
pasižymi šiais privalumais: 
5.1. Apibrėžiant TUI skatinančius ir ribojančius veiksnius, sujungiami trys 

tyrimo elementai: TUI poveikio tyrimas, šalies patrauklumo MNK 
veiksnių nustatymas bei probleminių sričių teisiniuose aktuose ir šalies 
rėmimo strategijoje identifikavimas. Šio kompleksinio tyrimo rezultatas 
– surinkta visa reikalinga informacija šalies SSGG analizei atlikti, 
kadangi tiriami tiek teigiami, tiek neigiami šalies patrauklumo 
investicijoms aspektai. Analizuojant išaiškinamos šalies TUI 
varomosios jėgos, kurios sąlygoja TUI politikos pasirinkimo kryptis. 

5.2. Ištyrus MNK elgseną, remiantis kitų šalių patirtimi, sudaromos 
prielaidos suformuoti TUI skatinimo priemonių rinkinį, kuris vėliau 
integruojamas į kiekvieną dalinę (tikslinę) politiką.  

5.3. Į TUI politiką žvelgiama kaip į kompleksinę struktūrą, sudarytą iš 
dalinių, tikslingai nukreiptų politikų. Pritaikytas analitinio tinklinio 
proceso metodas, į kurį integruota SSGG analizė leidžia parinkti 
tiesioginių užsienio  investicijų politikos dedamąsias, atsižvelgiant į 
kriterijų grupių ir kriterijų vidinius ryšius ir jų poveikį įgyvendinant 
vieną ar kitą dalinę (tikslinę) politiką. Kiekvienai iš jų sėkmingai 
įgyvendinti apskaičiuojamas atitinkamos skatinimo priemonės 
reikšmingumas, kuris parodo kiekvienos skatinimo priemonių grupės 
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poreikį įgyvendinant pasirinktą dalinę TUI politiką. Tokiu būdu galima 
planuoti biudžetą TUI politikai įgyvendinti bei jį paskirstyti. 

6. Formuojant tiesioginių užsienio investicijų politiką kiekvienoje Baltijos 
šalyje, siūlomos keturios dalinės TUI politikos: paslaugų sektorių plėtros; 
eksporto skatinimo; investicijų pritraukimo į MTEP sritis bei gamybos 
sektorių plėtros. Daugiakriteriu ANP metodu nustatytos dalinių TUI politikų 
proporcijos bendroje TUI politikoje. Atlikus kompleksinį vertinimą, 
nustatyti skatinimo priemonių reikšmingumai kiekvienoje dalinėje 
politikoje. Tuo grindžiant siūlomos tikslinės tikslinės tiesioginių užsienio 
investicijų politikos rekomendacijos.  

7. Nuosekliai taikant siūlomą modelį gauti tokie rezultatai: 
7.1. Įrodyta, kad Baltijos šalys yra priklausomos nuo užsienio kapitalo, ypač 

Estija. Apskaičiuotas porinės koreliacijos koeficientas tarp TUI ir 
ekonomikos augimo net 0,969.  

7.2. Nors pagrindinės kliūtys verslui Baltijos šalyse yra korupcija ir 
biurokratija. Tačiau šios šalys pasižymi palankia verslo aplinka, žemais 
pelno mokesčiais, gera geopolitine padėtimi, infrastruktūra bei 
moksliniu-technologiniu potencialu. Tai rodo, kad šios šalys gali būti 
patrauklios MNK investuojančioms į MTEP. Koreliacinės regresinės 
analizės rezultatai įrodė, kad valstybės finansinė parama nulemia TUI į 
MTEP sritis Lietuvos ir Estijos atvejais.   

7.3. Tyrimu įrodyta, kad Baltijos šalys tarpusavyje konkuruoja dėl TUI, o 
ypač dėl užsienio kapitalo iš Skandinavijos šalių.  

7.4. Tyrimas atskleidė, kad pritraukiant užsienio kapitalo įmones Baltijos 
šalyse tinkamiausia taikyti finansines skatinimo priemones. 

7.5. Apskaičiuota, kad Lietuvos ir Estijos atvejais didžiausia dalis 
asignavimų skirtų TUI pritraukti turi būti skirta užsienio kompanijoms 
investuojančioms į MTEP sritis. Atitinkamai 27,85 proc. ir 30,9 proc., 
Latvijos Vyriausybė turėtų labiau remti MNK investuojančias į 
paslaugų sektorius ir skirti 34,08 proc. visos paramos. 

8. TUI politikos formavimo modelis praktikoje taikytinas lanksčiai. Taikant 
sudarytą modelį dalinių politikų skaičius gali būti keičiamas. Tačiau 
tobulinant jau esamą TUI politiką, t. y. nepraėjus penkeriems metams po jos 
suformavimo, į alternatyvas būtina įtraukti ir esamą TUI politiką. Taikant 
SSGG galima išskirti ir daugiau  kriterijų, nelemiančių tiesioginių užsienio 
investicijų politikos formavimą.  
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Summary of the dissertation 

Introduction 
Formulation of the problem 

 Theories of international development emphasise the importance of foreign direct 
investment (hereinafter – FDI); however, they only explore the effect of FDI on the host 
economy. Most researchers limit with defining the period of positive FDI influence by 
ignoring the policy on FDI attraction, the consequences of its implementation and the 
reasons which influence the adoption of a particular FDI policy. Due to the 
underestimated factors, the analysis of foreign capital mobility is limited. Therefore, the 
afore-mentioned attitude towards FDI is common in scientific literature of the countries 
in transition or emerging market countries. Unfortunately, Lithuanian scientists as well 
tend to focus on FDI influence rather than analyse the problem of FDI attraction, which 
seems to be quite new among them. In their studies, privatisation is seen as the main 
instrument to stimulate FDI flows. However, the privatisation process is nearly finished 
and it is necessary to find ways how the attracted FDI would generate the greatest 
benefit to the host country.  

Though foreign scientists have been working on the problem of FDI attraction for a 
few decades, it still causes a number of disputes on the formation of FDI promotion 
policy and the measures which should be employed.  

Some researchers point out that stimulation of FDI is harmful for the host economy. 
FDI promotion is acceptable if indirect initiatives are adopted and an appropriate legal 
system for controlling MNCs’ activities exists. F. Hubert and N. Pain (2002) state that 



144 SUMMARY OF THE DISSERTATION 

 

the regulation of FDI policy decreases the growth of economy. In the meantime, 
E. Rugraff (2008), S. H. Lim (2008), G. Facchini and G. Willmann (2009) emphasize the 
necessity to employ a targeted FDI policy. Therefore, the afore-mentioned views tend to 
change over time. Thus, it can be maintained that the existing theories and the methods 
applied do not meet contemporary circumstances. The scientific problem of FDI 
adoption is self-evident due to the following reasons:  
– there is no single definition of FDI policy and classification of the measures to 

attract FDI.  
– It is hard to find a methodology in scientific literature which would be suitable for 

forming a complex FDI policy. Most of the methods in use allow evaluating the 
relationship between individual elements. The results of this type of research do not 
allow for a possibility to develop the guidelines for forming FDI policy.  

– There is a shortage of decisions regarding FDI attraction which would be adaptable 
during both the economic boom phase and recession.   
The thesis explores the problem of FDI intensification in the Baltic States. The 

targeted employment of FDI initiatives would generate FDI and maintain a long-term 
positive effect of FDI on the host economy. The dissertation intends to carry out 
empirical research on the international level and to solve the problem of methodology of 
FDI policy formation.  

Topicality of the dissertation 

 Due to the expansion of multinational corporations and their tendency to develop a 
global market, the mobility of international capital became one of the most important 
economic phenomena. Inward FDI increases in both emerging market and developed 
countries. In the emerging markets, FDI is one of the external financing sources. The 
attraction of FDI is highly important for developing countries, such as Lithuania, as it is 
one of the external funding sources, which encourages innovative technologies, 
decreases unemployment, and promotes technological development. However, the 
attraction of FDI is not the only problem to be analysed. It is necessary to solve the 
questions of targeted MNCs integration in the host market and the allocation of funds. 
International capital has an indirect or direct effect on the host country, which may 
reduce its independence. On the other hand, decisions of the host government play a 
significant role in MNCs activities.  

The FDI intensification policy and incentives employed allow MNCs to integrate 
into the market faster and to expand manufacturing by using local labour force, land and 
capital. However, the governments expecting a positive influence of FDI often fail to 
evaluate the economic situation and the demand of foreign investments. In most cases 
their main goal is to attract FDI by any means possible.  

In order to stimulate inward FDI, the host country is supposed to gain knowledge 
and skills of managing its economy which could be acquired from the countries that 
successfully implemented FDI policy. Thus, the direction of FDI towards specific 
business sectors or problematic regions requires the creation of a model of FDI 
intensification policy and the formation of a long-term targeted FDI policy.  
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Object of research  

The object of research is a foreign direct investment policy in the Baltic States. 

Aim of research  

The aim of the dissertation is to design a model for forming FDI policy, which 
would enable to design a complex FDI policy and to identify incentives the 
implementation of which towards FDI would bring the greatest benefit to the host 
economy.  

Tasks of research 

 In order to achieve the specified aim of research, the following tasks should be 
completed: 
1. to reveal the need and benefits of FDI to the host country, to determine MNCs 

mobility motives, to analyse FDI policy approaches and to compare their 
employment during the periods of pre-crisis and crisis, to adopt comparative 
analysis and synthesis for identifying instruments to form FDI policy.  

2. To examine the methods for forming FDI policy in scientific literature critically; to 
propose the model and to prepare the methodology for forming FDI policy on its 
basis.  

3. To apply the suggested model for forming FDI policy in practice; to verify the 
effectiveness of the proposed methodology by simulation using 
SUPERDECISIONS software; to provide recommendations for forming FDI policy 
in the Baltic States. 

Methodology of research 

 In order to emphasise the problem of forming FDI policy and defining its demand, 
the principles of implementing FDI policy, their advantages and disadvantages, 
comparative analysis and synthesis of scientific literature are applied. To detect the 
potential methods for forming FDI policy, a critical analysis of applicable methods and 
empirical research is carried out. Descriptive statistics, correlation regression, expert 
evaluation, cross-interviewing, statistical validation, SWOT analysis, multi-criteria 
decision-making method ANP are used in empirical studies. The results of empirical 
research are statistically processed by SPSS software, SUPERDECISIONS software 
package is used for simulation. 

Importance of scientific novelty 

 The scientific novelty is based on the proposed original and innovative model for 
forming FDI policy. The novelty of the model reveals in: 
1. The point of view towards FDI policy as a complex structure consisting of the 

targeted sub-policies, which are formed taking into account the social-economic 
targets in the national economic strategy.  

2. The selection of incentives is specified for a particular targeted and complex FDI 
policy.   

3. In adopting this model, the factors, which influence the attraction of FDI and the 
implementation of FDI policy, are evaluated comprehensively. On the basis of this 
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evaluation, the list of factors stimulating and limiting FDI is compiled. Considering 
the stimulating and limiting FDI factors identified, FDI policy is designed. The 
proposed model associates the evaluation of FDI influence on the host country, the 
identification of the country’s attractiveness factors, the factors that limit FDI flows, 
the determination of the possible FDI initiatives and the process of forming FDI 
policy. 

4. In the proposed methodology, a managerial (SWOT) approach is integrated into a 
mathematical (multi-criterion ANP) method, which allows evaluating the inner 
significance of each sub-criteria, estimating the weights of each sub-policy in the 
whole complex FDI policy. 

5. Due to the systemisation of theoretical concepts of FDI policy, the tendencies of 
FDI policy are identified, the principles of initiative employment are defined, and 
the classification of FDI incentives is improved. Theoretical concepts are 
supplemented with new insights. 

6. The disclosure of imperfections of the methods applied for forming FDI, the 
evaluation and measurement of the indicators led to proposing a new concept for 
forming FDI policy which is employed in the empirical research. 

Practical significance of results achieved  

1. The model proposed for forming FDI policy is based on empirical research. The 
results might be useful for scientists and practitioners who evaluate the quality of 
attracted FDI, analyse the benefits of FDI for the host country, the necessity of FDI 
policy, the principles of FDI policy framework and their employment in practice.  

2. The dissertation provides some recommendations for forming FDI policy for the 
cases of Lithuania, Latvia and Estonia. These recommendations might be useful in 
the formation or improvement of FDI policy, the preparation of programmes for 
attracting FDI and the formation of a long-term FDI strategy in the Baltic States. 

3. With a few modifications, the model proposed might also be useful for other 
countries during the process of FDI policy formation. 

The defended statements  

1. Targeted foreign direct investment might only be attracted by forming FDI policy as 
an integrated unit, which consists of the partial policies and measures for their 
implementation and which is focused on the state's strategic goals and MNCs 
motivation to invest compatibly. 

2. Associating qualitative and quantitative methods and factors, which determine FDI 
policy, are evaluated more comprehensively. It gives an opportunity to provide 
quantitative estimates of partial FDI policies. 

3. The proposed multi-level model enables to set the direction of FDI policy guidance, 
to select appropriate measures for attracting FDI, to evaluate the relationships 
between each of the criteria and its influence on the FDI policy qualitatively, and to 
develop a targeted FDI policy on their basis. 
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Approval of the results 

Twelve articles focusing on the subject of the dissertation have been published: one – in 
the journal quoted by ISI Web of Science (Ginevičius, Šimelytė 2011b), nine articles 
(Šimelytė 2013; Šimelytė, Antanavičienė 2013a,b,c,d; Šimelytė 2012; Šimelytė, 
Liučvaitienė 2012; Ginevičius, Šimelytė 2011a; Šimelytė 2010) – in the databases 
approved by CSL, three of them were published abroad (two in Latvia and one in the 
U.S.), two articles – in the peer-reviewed proceedings of international conferences 
(Ginevičius, Šimelytė 2012; Šimelytė 2012), one of them in conference paper in ISI 
Proceedings (Ginevičius, Šimelytė 2012). Four presentations on the topic of the thesis 
were given in the international conferences (two of them were held abroad):  
– 7th International Scientific Conference, “Business and Management’ 2012”, Vilnius, 

2012; 
– 53th International Scientific Conference of Riga Technical University “National 

Economy and Entrepreneurship”, Riga 2012; 
– 52nd International Scientific Conference of Riga Technical University “National 

Economy and Entrepreneurship”, Riga 2011; 
– 7th International Scientific Conference “Economic Development: Theory and 

Practice”, Kaunas 2010; 
One presentation was given in the 13th Conference for Lithuanian Junior Researchers 
“Science for future. Business in 21st Century”, Vilnius 2010. 

Structure of the dissertation 

The dissertation consists of introduction, 3 chapters, general conclusions, 
references, list of author’s publications and 21 annexes. The total scope of the 
dissertation is 160 pages, excluding annexes, 22 figures, 47 tables, 37 numbered 
formulas, 325 references are included in the dissertation. 

1. Theoretical concepts of foreign direct investment policy 

Due to the growth of globalization, scientists examine the problems of FDI’s 
influence on development, trade and competitiveness of the host economy. Scientific 
literature reveals two directions of research. The first one analyses the influence of FDI 
on the host economy, the other focuses on the determinants of FDI. However, the role of 
FDI on economic growth is still a controversial issue among researchers. T.H. Moran 
(2005) describes two different concepts of FDI influence which allows the determination 
of the possible effects of FDI on emerging economies or countries in transition. The 
proponents of the positive attitude  state that foreign capital increases competitiveness 
and labour productivity in the host country, creates new jobs, and the host country 
adopts new technologies. Other scientists are not so optimistic in respect of FDI impact. 
They emphasise that the main negative consequence of activating inward FDI 
stimulation is that the host economy becomes dependent on foreign capital over a certain 
period of time and MNCs have effect on decisions of the host government. J. Hymer 
(1971) confirms that the mobility of foreign capital may exist under imperfect market 
conditions only. MNCs are likely to invest into economically weak countries benefiting 
from a low labour cost. Under the circumstances of economic recession, FDI is 
considered a driving force of economic growth. For this reason, most countries try to 
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attract FDI at any cost. The intensity of FDI shows the host country’s openness to 
foreign capital, its integration into the international market, and economic growth. 
Inward FDI may be determined by political decisions of the host government. Politics 
and policy are part of the country’s governance. However, the definitions of policy and 
politics differ. Policy defines a decision-making process and the choices of alternatives 
which are proposed in pursuance of a specific target. However, historical experience 
shows that a purely liberal FDI policy turns into an anarchy and does not work when a 
highly developed country faces global economic downturns. The goal of investment 
policy is to create a friendly business environment for FDI which would positively affect 
a long-term growth of economic development. Thus, FDI policy should be a part of a 
long-term national strategy. In this way, a country gradually implements FDI policy and 
flexible changes with regard to its economic situation. The analysis of the practical 
employment of financial and fiscal incentives highlighted that fiscal measures are more 
often adopted. This tendency is especially evident in emerging market countries or 
countries in transition. These countries do not usually have a full legal base for FDI 
regulation and stimulation. Thus, fiscal incentives are more appropriate for them as they 
are easier to introduce. The study of scientific literature reveals that promotion as a 
marketing tool is equally significant in attracting FDI. Classical promotion instruments 
cover the creation of the country’s image, the establishment of the brand of the country, 
investment generation and the services for foreign investments which are provided by an 
investment promotion agency (IPA). Actually, IPA provides similar services for both 
foreign and local investors. The analysis of significance of bilateral, multinational, 
international agreements in attracting FDI proved that agreements and memberships in 
international organizations fill legislative gaps.  

2. Study of the methods for evaluating and forming foreign direct 
investment policy, the proposed model and its adoption methodology 

Scientific literature reveals that researchers analyse and evaluate a relationship 
between FDI and development of the host economy in different ways. Lithuanian 
researchers investigate FDI impact on Lithuania’s economy by adopting statistical 
methods, correlation regression, multi-criteria decision-making methods. However, we 
can barely find several studies on FDI policy’s influence on the host country, its impact 
on economic growth and the overall business environment in Lithuania. In foreign 
scientific literature L. T. Wells and A. G. Wint (2000), T. H. Moran (2005) and others 
have been working on the issues of FDI policy for some decades. In order to form FDI 
policy, they employ statistical methods, correlation regression methods, Harod-Domar 
model, as well as scenario and sensitivity analysis. Methods of expert estimation usually 
serve as a tool to determine weights when adopting multi-criteria decision methods. The 
dissertation on the forming of long-term FDI policy employs one of the multiple-criteria 
decision methods – Analytical Network Process method. This method allows evaluating 
both external and internal relationships between elements within the same level.  

The developed model for forming FDI policy is adopted in three stages. A detailed 
methodology of forming FDI policy is provided in Table SD.1. The aim of the first stage 
is to identify factors which determine and limit FDI inflows in Estonia, Latvia and 
Lithuania. In pursuit of the aim, the author of the dissertation divides the first stage into 
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the following steps: analysis of macroeconomic situation, identification of the country’s 
attractiveness factors for FDI, determination of the weaknesses in FDI legal regulation, 
identification of the problems in forming the country’s image. In the second stage, the 
adoption of FDI incentives is analysed. To explore the experience of employing FDI 
incentives, the expert survey is carried out on international level. The study determines 
an appropriate period of time for designing FDI policy. Countries are divided into 
developing and developed ones. The employment of FDI incentives considering the type 
of investment is highly important for forming investment policy. Therefore, the question 
arises whether the same incentives attract FDI equally into greenfield projects, R&D, 
and mergers and acquisitions. Considering MNCs’ motivation for investing, 
governments may propose exclusive incentives for global companies or strategic 
investors. In order to clarify the peculiarities of decision-making for selecting the host 
country, MNCs’ behaviour is investigated. The results of this stage are further used for 
designing FDI policy. The third stage is forming FDI policy which is divided into the 
following steps: SWOT analysis is performed; on the basis of SWOT analysis, criteria 
system is formed; ANP method is adopted for identifying priorities of partial FDI 
policies; As mentioned above, the criteria system of FDI policy is formed basing on 
SWOT analysis, which helps to identify the unique features of each Baltic country.  
FDI policy consists of partial policies which cover particular FDI incentives. Thus, a 
multi-criterion Simple Additive Weighting method (SAW) is applied to determine the 
significance of each incentive for each partial FDI policy. 

Table SD.1. The summary of suggested methodology for forming foreign direct investmet policy 

Stages for 
forming FDI 
policy 

Explanation of stages and steps for forming FDI and methods applied 
(quantitative or qualitative) 

1. 
Identification 
of FDI 
stimulating 
and limiting 
factors 

1.1. Analysis of macroeconomic situation 
1. To determine relationship between FDI and macroeconomic factors 
bivariate Pearson’s correlation coefficient is calculated. Stochastic 
dependence is expressed as:  

y = f xk( )+ε , 

where y – inward FDI; xk – value of independent factor characterising the 
growth of  an economy; k – index of independent factor characterising the 
growth of an economy;ε – random error. 
2. Multivariate linear regression analysis is used to identify factors which 
determine and limit FDI inflows. Model for multivariate linear regression 
analysis is provided below: 

y = f x1, x2,..., xn( ) , 

where y  – inward FDI; xn  –  value of factor characterising the growth of 
economy; n – index of factor characterising the growth of economy; ε  – 
random error;  

	   1.2. Identification of country’s attractiveness factors for FDI 
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The Continue of Table SD.1 

1 2 3 
 1.2.1. Comparative 

analysis of factors 
forming competitive 
advantage of a 
country 

Comparative analysis of statistical data, Global 
competitive index report, Doing Business report.  

1.2.2.Analysis of FDI 
determinants in R&D 

1. To determine relationship between inward FDI in 
R&D and factors characterising scientific-
technological potential bivariate Pearson’s 
correlation coefficient is calculated. Stochastic 
dependence is expressed as: 

Y = f xi( )+ε , 

where Y – inward FDI in R&D, xi  – value of 

independent factor characterising scientific-
technological potential; i - index of independend 
factor characterising scientic-technological 
potential; ε – random error;  
2. Multivariate linear regression analysis is applied 
to define which of factors characterising scientific-
technological potential limit or stimulate inward 
FDI in R&D sectors. 

Y = f x1, x2,..., xm( ) , 

where Y – inward FDI in R&D; xm – value of 
factor characterising scientific-technological 
potential; m – index of factor characterising 
scientific-technological potential ε – random error. 

1.2.3. Defining FDI 
driving forces 

1.Factor analysis is applied to defined FDI driving 
forces in each Baltic States. The model is provided 
below: 

Xk = γij
j=1

m
∑ Fm + ei , 

where Xk – FDI driving force; Fm  –  latent (i.e. 
unobserved, underlying) variable; ei – 

measurement error for Xk ; γij – the weigth of FDI 
driving force. 

1.3. Identification of the problems of FDI policy in the Baltic States 
1.3.1. Determining 
weaknesses in FDI 
legal regulation 

Comparative analysis of legal documents on FDI  

1.3.2. Identifying 
problems of country’s 
image formation 

Comparative analysis of country’s image strategies 
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The Continue of Table SD.1 

1 2 3 
2. Research of 
adopting FDI 
incentives 

2.1. Study of MNCs 
behaviour 

Method of expert estimation (at international level) 

	   2.2. Identification of 
incentives 
determining FDI 
flows 

Method of expert estimation (at international level) 

2.3. Identification of 
reasons decreasing 
FDI flows 

Method of expert estimation (at international level) 

2.4. Compiling the 
package of FDI 
incentives and 
organising expert 
evaluation 

Method of expert estimation (at international level) 

2.5. Setting weights 
for incentives in FDI 
policy 

The adoption of SAW is used to set weights for 
incentives in FDI policy. 

ωi
i=1

m
∑ =1  

where m – number of factors, ωi  – weight of i-th 
incentive  

3. Preparing 
targeted FDI 
policy 

3.1. Identifying 
strength, weaknesses, 
opportunities and 
threats of the host 
country 

SWOT analysis is applied to determine strengths, 
weakenesses, opportunities and threats of each of 
the Baltic States 

3.2. Identifying the 
criteria of FDI policy 
and setting their 
system 

The criterion system is based on SWOT analysis 
for further implementation of this stages ANP 
method is adopted.  

 
where w1  – vector, indicating the impact of the aim 

on choosing the FDI policy; W2  – matrix, showing 
the interdependence between the SWOT criteria 
W3  – matrix showing the impact of SWOT 

criterion on each SWOT sub-criteria; W4  – matrix 
showing the impact of the SWOT sub-criteria on 
each alternative; I  – identity matrix. 

	  

           Goal 
   W= SWOT criteria           
           SWOT subcriteria 
           Alternatives 

 
!
!
!
!
!

"

#

$
$
$
$
$

%

&

IW
W
Ww

4

3

21

~00
00~0
00~~
0000  



152 SUMMARY OF THE DISSERTATION 

 

The End of Table SD.1. 

1 2 3 
	   3.3. Determining 

significance of partial 
FDI policy 

Partial FDI policies are detemined by additive: 

Pi = sSi +oOi +w 1 Wi( )normalized
!
"

#
$+ t 1 Ti( )normalized

!
"

#
$  

probabalistic additive:  
Pi = sSi +oOi +w 1−Wi( )+ t 1−Ti( )  
subtractive:  
Pi = sSi +oOi −wWi − tTi  
multiplicative priority powers, 

Pi = Si
sOi

o 1 Wi( )normalized
!
"

#
$
w
× 1 Ti( )normalized
!
"

#
$
t

 
and multiplicative synthesis methods: 
Pi = SiOi /WiTi  
Pi  – priority of i-th partial FDI policy; , , 

,  – significance of partial FDI policies in 
respect of strengths, weaknesses, opportunities and 
threats; s – normalized value of strengths criterion; 
o – normalized value of opportunities criterion; w – 
normalized value of weaknesses criterion; t – 
normalized value of threats criterion. 3.4. Determining 

incentive’s 
significance in each 
partial FDI policy 

Πi = ϕi × Ii
i=1

m
∑

 
where Πi – the component of FDI partial policy in 

the whole FDI policy; ϕi  – the significance of i-th 

partial FDI policy; Ii – the weight of i-th group of 

FDI incentives. 

3. Empirical research of forming foreign direct investment policy  

Empirical research is carried out according to the proposed methodology. For setting the 
assumptions on the formation of FDI policy, political, economic, legal environments of 
the Baltic States are explored; the main comparative advantages for cross-country 
competition are determined. In the second step the international survey on the issues of 
forming FDI policy is conducted. Scientists from various countries and a representative 
from an investment promotion agency were chosen as a targeted respondent group. The 
third step aims at identifying the most promising business sectors. The analysis reveals 
that the most preferable sector for FDI in Lithuania is biotechnology, pharmacy and 
medical instruments. A complex and targeted FDI policy is divided into four 
components-alternatives: FDI policy towards R&D sectors, FDI policy towards services, 
FDI policy to promote export, FDI policy towards industry and traditional sectors. The 
fourth step is to determine the significance of each FDI incentive for each sub-policy. 
The fifth step is to propose the guidelines for forming FDI policy.  

Si Oi
Wi Ti
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Analysis of macroeconomic situation. A targeted developed FDI policy increases 
inward FDI and has a positive impact on the economic growth of the host country. The 
current economic expansion proves FDI influence. Its growth is characterised by the 
change of GDP. Even more, the ratio between GDP and FDI has increased since 2009 in 
all Baltic States. Foreign capital has a positive effect on the host economy as long as the 
ratio of GDP and FDI is growing. According to statistical data, Estonia has peaked its 
FDI flows in 2005 which had a remarkable impact on GDP, international trade, and the 
growth of wages. Bivariate correlation analysis proves that macroindicators of each 
Baltic State show a significant relationship between FDI and other variables 
characterising economic situation. It may be noted that Estonia maintains the strongest 
relationship between FDI and macroeconomic indicators with a positive link to 
economic growth. The correlation coefficients between macroeconomic indicators and 
FDI, except for inflation and unemployment, are much higher than 0.8. Both inflation 
and unemployment level do not correlate strongly with FDI in all Baltic States. A weak 
inverse relation between FDI and unemployment level is observed in Estonia’s (-0.025) 
and Lithuania’s case (-0.302). Other indicators strongly correlate with FDI. The 
indicators, the bivariate correlation coefficients of which are r ≥ 0.6 , were selected for 
the multiple linear regression analysis. The investigation revealed that in Estonia, inward 
FDI increases if market potential, labour costs, and international trade show a growing 
trend. In Latvia, the decrease of export slows down inward FDI. Meanwhile, the market 
and its potential, economic growth as well as labour costs accelerate the flows of foreign 
capital. In Lithuania, the rise of international trade will mostly determine inward FDI; 
however, economic growth and market potential significantly influence investment 
flows as well. To sum up, it can be stated that the Baltic States are highly dependent on 
FDI.  

Identification of the country’s attractiveness factors for foreign direct 
investments. Market size and its potential. In the global environment, Estonia stands out 
in all aspects among the Baltic States, except for its market size which shows the lowest 
ratio among the countries concerned. Estonia, being a small market country, generates 
highest amounts of FDI among the Baltic States. The author of the dissertation favours 
an inclusion of an additional factor determining market potential. This factor is 
expressed as purchasing power parity. According to IMF, in 2013 comparing to 2012, 
PPP showed the fastest growth of up to 5.83 % in Latvia and the slowest growth is 
noticed in Estonia (4.47 %); in Lithuania this ratio rose 5.14 % and made up € 16683 
(Estonia - € 16820, Latvia - € 14344). Although Latvia stands out for its PPP growth, 
this ratio is the lowest among the Baltic States. The above trends indicate that the market 
potential of the Baltic States tends to grow. Another factor forming the country’s 
attractiveness is human resources. Every Baltic State defines this factor as a 
multilingual, open-minded, flexible, cheap high quality labour force. Lithuania 
emphasises that 74 % of young people hold at least a bachelor degree. This ratio is much 
higher than the EU average. According to this ratio, Lithuania is ranked as 16 out 144 in 
the global context, meanwhile Estonia is ranked as 27, Latvia as 34. Although the rank 
of educated labour force is high, the rank of  quality of education system is much lower. 
Lithuania's geopolitical position between the East and the West, a well developed 
infrastructure network, an ice-free port of Klaipeda, Kaunas and Vilnius international 
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cargo airports provide a competitive advantage over other Baltic States. Latvia is located 
in a strategic position as well with a highly developed infrastructure, rapidly expanding 
Riga’s international airport, ice-free ports. Close relations with Scandinavians and 
Russia, good transport link with Eastern Europe give an opportunity for Estonia to 
expand transit services. However, geopolitical situation and infrastructure give a partial 
competitive advantage for each of the Baltic States. Scientific-technological potential. 
The results of bivariate correlation indicated that in Estonia labour costs (0.745) had the 
most significant influence on attracting FDI towards R&D sectors; this factor inversely 
correlated with FDI in Lithuania’s case (0.574). Goverment’s support, the potential of 
human resources, market potential and a number of scientists and researchers 
significantly influence FDI towards R&D in Estonia and Lithuania. Meanwhile, in 
Latvia the support of the government for R&D has minor importance in attracting FDI. 
In this country inward FDI towards R&D is determined by labour costs and results of 
scientific achievements which are expressed in the number of patents. The analysis of 
multiple linear regression revealed that in Estonia inward FDI will slow down if the 
government reduces its support for R&D, scientific achievements decrease, market 
potential lowers. Estonia will generate FDI towards R&D if human resource potential 
increases. This investigation reveals that the Baltic States may successfully attract FDI 
into high-tech. Both correlation regression analysis and studies of annual global 
competitiveness reports prove that goverment support is one of the major factors in 
attracting FDI towards R&D sectors. Business environment is one of the FDI 
determinants. According to “Doing Business” (2013), Estonia is the most attractive 
country to do business among the Baltic States. Foreign investors are interested in the 
Baltic States due to low taxes and highly qualified labour force. However, investors 
indicate bureaucracy, tax regulation and inefficient investors’ protection as the main 
obstacle for starting a business in Lithuania. The government and political instability 
negatively effect decision makers to invest in Latvia. Estonia faces two problems: 
inadequately educated labour force and inflation, while corruption and bureaucracy are 
the smallest obstacles for starting and doing a business. International recognition. 
Conservative investors more often prefer a country which has already attracted famous 
brands for starting a business. This shows that a country is reliable, stable, and welcomes 
multinational corporations. Estonia gives Skype as an example of the right choice to 
invest made by an IT company. This ICT sector of the Baltic country has gained € 407 
million, while Lithuania has accumulated € 392 million. Currently, 3,055 foreign 
companies operate in Lithuania, 439 of them in the manufacturing industry. Therefore, 
the Baltic States compete for FDI from Scandinavian countries. All three countries 
mainly attract FDI into manufacturing industry, finance and insurance services as well as 
wholesale trade sectors. In addition, the distribution of investing countries in the Baltic 
States is similar, which shows intensive competition for FDI in the region.  

Identification of foreign direct investment driving forces. In all cases Cronbach 
alfa is equal to ≥0.5; thus, the data are suitable for further analysis (Table SD.2). Before 
determining the weights of FDI drivers, a multidimentional test is performed. In 
Estonia’s case, one of the components explains 54.806 %. of all variance. In Lithuania’s 
case, this ratio is equal to 51.560 % while in Latvia’s case this ratio is much higher and 
equals to 72.353 %. The results of analysis identified the main FDI driving forces in the 
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Baltic States. Estonia is attractive for its well developed infrastructure (0.235), especially 
ICT (0.190), quality of energy supply (0.187), political-legal system (0.225), and 
business environment (0.223) (Table SD.2). Economic activity and business 
environment are the main FDI drivers in Latvia. Low labour costs (0.249) and taxes 
(0.258) significantly affect Latvia’s attractiveness.  

Table SD.2. Results of consistency analysis: Estonia’s case 

The group of factors Cronbach alfa KMO 
Economic activity 0.770 0.895 
Legal-political system 0.715 0.568 
Business environment 0.566 0.551 
Infrastructure 0.857 0.510 
Scientific-technological potential 0.518 0.615 

Table SD. 3. Weights of the country’s attractiveness factors: Estonia’s case 

The group of factors Component Weight 
Economic activity 0.747 0.180 
Legal-political system 0.934 0.225 
Business environment 0.928 0.223 
Infrastructure 0.976 0.235 
Scientific-technological potential 0.570 0.137 

In Lithuania’s case, Cronbach alfa of scientific-technological factors is much lower than 
0.5. For that reason, the factors reducing Cronbach alfa are eliminated. The recalculated 
Cronbach alfa is equal to 0.547. Factor analysis indicated that Lithuania is attractive for 
its business environment (0.209) and scientific potential (0.224). The quality of scientific 
institutions (0.348) and researchers’ potential (0.318) have a major impact on scientific 
potential. Two factors of business environment, governance of corruption (0.274) and 
reducing  bureaucracy (0.280) have a significant impact on attracting FDI to Lithuania.  

Like in Lithuania’s case, the weakest link of Latvia in attracting FDI is legal-
political system (0.181), especially political stability (0.126). The investigation proves 
that bussiness environment is favourable for foreign investors. In this respect, the 
governance of corruption and the reduction of bureaucracy are the main factors in 
Estonia and Lithuania.  

Research of adopting foreign direct investment incentives. More than 200 
questionnaires were e-mailed to researchers and IDA all over the world. It should be 
noted that researchers were much more active than the representatives of IDA. The first 
stage of research is defining MNCs behaviour. This study clarified the approaches of 
scientists and the representatives of the IDA towards the MNCs behaviour in developing 
and developed countries (Table SD.4). Researchers agreed that the main MNC’s motive 
to relocate activities is efficiency-seeking. However, the ambiguity arose in the case of 
Africa, as researchers gave the highest evaluation to both resource and efficiency 
seeking motives. MNCs invest in the Middle East (Saudi Arabia, Quatar, Iran). In the 
afore-mentioned regions MNCs seek for efficiency by using natural resources. 
Researchers note that in search for cheap resources, MNCs investors barely invest in 
Central and Eastern Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania). 
According to the investigation, a global corporation that diversifies its risk prefers 
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Central and Eastern Europe, Russia and Asia (China, Singapore, South Korea) as 
opposed to the Middle East or Africa.  
Table SD.4. Motives of multinational corporations for investment in various regions 

Region 
 
 
Motives 

Central and 
Eastern Europe 

Russia Asia Africa Middle East 

Points Rank Point
s 

Rank Points Rank Points Rank Points Rank 

Market-
seeking 

22 3 22 5 32 5 22 5 19 5 

Resource
-seeking 

26 5 18 4 18 4 10 1,2 16 2 

Efficienc
y-seeking 

16 1 14 1 12 1 10 1,2 15 1 

Assets-
seeking 

23 4 17 3 15 3 13 3 18 4 

Risk 
diversifi-
cation 

18 2 15 2 13 2 16 4 17 3 

Researchers and the representatives of IDA maintain that international and bilateral 
agreement are important in stimulating FDI (Table SD.5). However, a representative of 
UNCTAD states that only fiscal and financial incentives form FDI policy. Meanwhile, 
the country’s marketing, international, bilateral agreements are the part of FDI 
intensification programme. Expert’s opinions are coherent as χ2 > χcr2 , ( χ2 =13,85 , 
χcr2 = 9, 49 ). 
Table SD.5. Expert’s assessment of the adoption of foreign direct investment incentives  

Groups of FDI incentives Developing countries Developed countries 
Points Rank Points Rank 

Fiscal 42 4 39 2 
Financial 34 1 31 1 
Non-financial 59 5 46 3 
Country’s marketing 62 6 47 4 
International agreements 35 2 54 6 
Bilateral agreements 38 3 51 5 

Calculated Kendall’s and Chi coefficients proved that experts’ opinions are coherent. 
The weights of FDI incentives are determined by the method of expert estimation and 
SAW method (Table SD.7). The coherence of expert estimation is provided in the Table 
SD.6.  
Table SD.6. The results of coherence of expert estimation of the components of foreign direct 
investment incentives in FDI policy  

Groups of FDI 
incentives 

Indicators 
Squared 
deviation S 

Concordance 
coefficient 

χ2  χcr2  Tj - indicator of 

adjusted ranks 
Fiscal 290.7 0.346 13.82 9.49 192 
Financial 424.7 0.386 19.30 11.07 780 
Non-financial 137.2 0.361 10.83 7.82 144 
Invesment promotion 263.3 0.289 11.57 9.49 108 
Regulatory incentives 128.5 0.286 8.57 7.82 60 
FDI policy 249.7 0.284 11.35 9.49 144 
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Table. SD.7. The weight of incentives in foreign direct investment policy  

The weights of incentives in FDI policy  
Groups of FDI 
incentives 

Weight of incentives 
group 

FDI incentives Weight of 
FDI incentive 

I1 Fiscal incentives 0.202 I11 Reduction of corporate tax 0.208 
I12 Tax holidays 0.186 
I13 Avoidance of double taxation 0.197 
I14 Tax-free investment reserves 0.203 
I15 Other tax exemptions 0.207 
Total 1.0 

I2 Financial 
incentives 

0.243 I21 Grants 0.179 
I22 Loans with government’s guarantee 0.165 
I23 Interest rate subsidy 0.155 
I24 Preferential loans 0.167 
I25 Subsidies for job creation 0.176 
I26 Subsidies for training  0.158 
Total  1.0 

I3 Non-financial 
incentives 

0.181 I31 Infrastructure 0.293 
I32 Development of SEZ and industrial 
valey  

0.232 

I33 Protection of investor’s rights 0.244 
I34 Intellectual capital protection 0.230 
Total 1.0 

I4 Investment 
promotion 
(marketing) 

0.208 I41 Establishment of IDA 0.206 
I42 Country’s branding 0.214 
I43 Investment project management and 
administration  

0.175 

I44 Information services 0.199 
I45 Consultations 0.206 
Total 1.0 

I5 Regulatory 
incentives 

0.166 I51 Bilateral agreements 0.248 
I52 Multilateral agreements 0.253 
I53 TRIMs 0.255 
I54 MAIs 0.244 
Total 1.0 

Total 1.0   

Preparing targeted foreign direct investment policy. Simulation shows that 
weaknesses and threats have the same impact on forming FDI policy in Lithuania. The 
significance of each of them is equal to 0.26445. Matrix compatibility index varied from 
0.01237 to 0.093636. The results of empirical research reveals that (Table SD.9)  

Table SD.8. Significance of partial foreign direct investment policies in respect of strengths, 
weaknesses, opportunities and threats: Lithuania’s case 

       Partial FDI policy 
 
 
Criteria groups 

Policy 
towards R&D 

Policy towards 
export 

Policy 
towards 
services 

Policy towards 
manufacturing 

Strengths 0.375334 0.229674 0.236338 0.204808 
Weaknesses 0.178983 0.120965 0.231228 0.285547 
Opportunities 0.236593 0.339980 0.236338 0.163452 
Threats 0.209090 0.309381 0.296096 0.346193 
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Lithuania would exploit its strength by focusing FDI policy on R&D. Lithuania has good 
opportunities for implementing FDI policy towards export; however, in that case it is 
necessary to invest in the reduction of potential threats. Synthesis shows that priorities of 
partial FDI policies are allocated similarly (Table SD.10). The results of the final 
synthesis are provided in Table SD.11. 

Table SD.9. Results of priority synthesis of partial foreign direct investment policies: Lithuania’s 
case  

Partial FDI policy Priority Rank 
Raw  Idealised  Normalised  

Policy towards R&D 0.086931 1.00 0,278555 1 
Policy towards export 0.070773 0.814121 0.226777 4 
Policy towards services 0.081020 0.931997 0.259612 2 
Policy towards manufacturing 0.073356 0.843842 0.235056 3 

Table SD.10. Final synthesis of priorities of partial foreign direct investment policies: Lithuania’s 
case 

Synthesis 
 
 
Partial FDI 
policy 

Additi-
ve  

Probabilis-
tic additive 

Subtra-
ctive 

Multiplica-
tive priority 
powers 

Multi-
plica-
tive  

Primary 
synthesis 

Avera-
ge 

Priority Priority  Priority Priority Priority Priority Priority 

Policy towards 
R&D 

0.3601 0.61855 0.0901 0.3589 5.8326 0.2786 1.2587 

Policy towards 
export  

0.2265 0.4940 -0.0344 0.1977 0.5338 0.2268 0.2610 

Policy towards 
services 

0.2047 0.48252 -0.0459 0.2052 0.6136 0.2596 0.2857 

Policy towards 
manufacturing 

0.2076 0.46070 -0.0481 0.1996 0.5530 0.2351 0.2797 

The empirical research reveals that Estonia may use its strengths and opportunities 
by focusing FDI policy towards exports. More than 42 % of the overall subsidies are 
supposed to be provided for FDI, which encourages exports. 25 % of support should be 
assigned for MNCs investing in R&D, 23 % – for attracting FDI towards services and 
9 % – for developing industrial business. To conclude, it can be stated that Estonia 
would benefit from exporting knowledge-intensive services. Weaknesses and threats 
have the main influence on forming FDI policy for Lithuania. Investigation reveals that 
Lithuania would benefit from directing 30 % of its financial support towards R&D 
sectors, 27.7 % of the overall subsidies for stimulating investments towards export, 
21.8 % for attracting investors into industrial and traditional sectors, and 19.99 % for 
support service sectors. In order to benefit from FDI policy, Latvia should focus on its 
weaknesses. Opportunities and threats play the same role in forming FDI policy. 
Unfortunately, in Latvia’s case, the strengths are the weakest link in forming FDI policy. 
The final decision-making matrix indicates that Latvia should invest 34.5 % of its 
subsidies in attracting MNCs whose motive to invest is export expansion. 30.4 % of the 
overall FDI policy should be directed towards service sectors. Latvia should maintain its 
traditional sectors and develop industrial sectors by allocating 25 % of its support. 9 % 
of appropriations should be directed towards R&D sectors.  
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General conclusions 

1. Under the present economic conditions it is important to identify the benefits of FDI 
for the host country and to analyse MNCs motives for investment. The formation of 
the FDI policy based on the afore-mentioned research would allow attracting only 
those FDI from which the host country can benefit. The controversial point of view 
towards FDI influence on the host economy complicates the formation of FDI 
policy.  

2. Host economies benefit from FDI as it creates new jobs, increases local funds, and 
transfers the experience of effective management and new technologies. Meanwhile, 
local business adopts MNCs experience, thus increasing own productivity and 
competitiveness. Due to the FDI, the scale of production expands and the level of 
efficiency rises; in such way, the economic growth rate of the host economy 
accelerates. Meanwhile, foreign investors join informal unions and put pressure on 
the host government’s decisions through lobbying. However, it is exceptionally rare 
to take the possible negative consequences into account while stimulating FDI.  

3. It has been discovered that the methods based on correlation regression are typically 
adopted to evaluate the effect of FDI and to identify the reasons for MNCs mobility, 
while the integrated quantitative and qualitative methods are used for forming FDI 
policy. However, scientific literature does not provide a single method for forming 
FDI policy.  

4. It is determined that in scientific literature the impact of FDI is analysed in the 
following aspects: unemployment and poverty level, income, tangible capital, access 
to the markets, “know-how”, inflows from taxes, and other political, social, cultural 
factors. Both quantitative and qualitative dimensions are used to explore these 
factors. Most of these factors are expressed as indices. In the thesis five FDI driving 
forces are defined: economic activity, legal-political environment, scientific-
technological potential, business environment and geopolitical situation and 
infrastructure.  

5. The developed comprehensive FDI policy model for attracting foreign investments 
is helpful for the Ministry of Economy and the Investment Development Agency. 
Three different stages for forming FDI policy are integrated into the model that 
scientific literature lacks. The proposed model combines the identification of factors 
that promotes and limits inward FDI, the investigation of adopting FDI incentives 
and the framework of targeted FDI policy and its application guidelines. The 
advantages of proposed model are as follows:  
5.1. Three elements are included in the identification of factors that promote and 

limit inward FDI: analysis of FDI impact on the host economy, identification 
of the country’s attractiveness factors for investors, and identification of the 
problems in the legal documentation and the country’s image strategy. Due to 
the fact that both negative and positive aspects of the host country are 
explored, this complex investigation provides all the information necessary for 
the country’s SWOT analysis. This analysis defines FDI driving forces, which 
influence the selection of FDI policy.   
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5.2. Examination of the MNCs behaviour based on the experience of other 
countries is a precondition for forming a set of incentives, which is integrated 
in each partial (targeted) policy.  

5.3. FDI policy is defined as a complex unit, which is combined from partial 
(targeted) FDI policies. The ANP method in use which integrates SWOT 
analysis enables to select the components of FDI policy. In order to implement 
FDI policy successfully, the priorities of partial FDI policies are defined. 
These priorities indicate the need for a particular (partial) FDI policy. In this 
way, the budget for implementing FDI policy should be set and shared.  

6. The author of the dissertation proposes four partial FDI policies for forming FDI 
policy: FDI policy oriented towards R&D, FDI policy oriented towards service 
sectors, FDI policy oriented towards manufacturing sectors, FDI policy oriented 
towards export promotion. ANP approach is used for defining the proportion of 
each partial policy, which is integrated in the whole FDI policy.   

7. A consistently adopted model provides the following results: 
7.1. The Baltic States, especially Latvia, depend on foreign capital. These countries 

are characterised by favourable business environment, good geopolitical 
situation and infrastructure, and scientific-technological potential. This proves 
that the Baltic States are attractive for MNCs, which tend to invest in R&D. 
However, corruption and bureaucracy might be the major obstacles for starting 
a business.  

7.2. The research indicates that the Baltic States compete for FDI, especially for 
investors from Scandinavia.  

7.3. It was discovered that financial incentives are most appropriate for attracting 
FDI in the Baltic States.  

7.4. It was found that Estonia and Lithuania are more in favour towards promoting 
FDI in R&D, and Latvia prefers the attraction of FDI in the service sector.  

8. The proposed model for forming FDI policy might be flexibly employed. According 
to it, further research may be performed. By means of the model proposed, the 
number of alternatives may be changed. However, to improve the existing FDI 
policy, when five years have not passed yet, the policy employed is supposed to be 
included into the number of alternatives. It is possible to define a higher number of 
sub-criteria by applying the ANP method. BOCR analysis may be adopted instead 
SWOT, when the main target of FDI policy is the reduction of the costs of the 
existing FDI policy. The analysis enables to extend the boundaries of SWOT by 
evaluating benefits, opportunities, costs and risks. 
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Priedai4 

A priedas. Užsienio kapitalo ir investicijų sampratos evoliucija 
B priedas. Užsienio investicijų teorijų analizė  
C priedas. Organizacijos, atsakingos už investicijų rėmimą  

             Europos Sąjungos šalyse 
D priedas. Konkurencingumą charakterizuojančių rodiklių grupės  

             ir matavimo vienetai 
E priedas. Tiesiogines užsienio investicijas nulemiančios varomosios jėgos 
F priedas. Pirmojo ekspertinio vertinimo etapo anketa,  
                  skirta mokslininkams  
G priedas. Pirmojo ekspertinio vertinimo etapo anketa, skirta investicijų  
                   plėtros skatinimo agentūroms  
H priedas. Tiesioginių užsienio investicijų skatinimo priemonų rinkinys 
I priedas.  Baltijos šalių makroekonominiai rodikliai 
Y priedas. Šalies patrauklumo  užsienio investuotojams analizės rezultatai 
J priedas.  Dokumentai, susiję su tiesioginių užsienio investicijų  
                   skatinimu Lietuvoje 
K priedas. Tiesioginių užsienio investicijų paskatų įvertinimas atsižvelgiant  

             į investicijų tipą  
L priedas. Antrojo ekspertinio vertinio etapo anketa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Priedai pateikiami pridėtoje kompaktinėje plokštelėje 
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M priedas. Ekspertinio vertinimo rezultatai ir tiesioginių užsienio 
              investicijų politikos skatinimo priemonių svoriai 

N priedas. Baltijos šalių stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizės 
O priedas. Analitinio tinklinio proceso – stiprybių, silpnybių, galimybių ir 
                   grėsmių analizės rezultatai  
P priedas. Tiesioginių užsienio investicijų politikoje integruotų skatinimo  
              priemonių reikšmingumas 
R priedas. Kompleksinė tiesioginių užsienio investicijų politika 
S priedas. Bendraautorių sutikimai teikti publikacijų medžiagą disertacijoje  
T priedas. Disertacijos autorės sąžiningumo deklaracija 
U priedas. Autorės mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos  
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