
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS 

Neringa SLAVINSKAITĖ 

ŠALIES FISKALINĖS  
DECENTRALIZACIJOS VERTINIMAS  

DAKTARO DISERTACIJA 

SOCIALINIAI MOKSLAI, 
EKONOMIKA (04S) 

 

 

 

 

Vilnius    2017 



 

Disertacija rengta 2013–2017 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. 

Vadovas 

prof. habil. dr. Romualdas GINEVIČIUS (Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas, ekonomika – 04S). 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Ekonomikos mokslo krypties 

disertacijos gynimo taryba: 

Pirmininkas 

prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas RUTKAUSKAS (Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas, ekonomika – 04S). 

Nariai: 

prof. dr. Natalja LACE (Rygos technikos universitetas, ekonomika – 04S), 

prof. habil. dr. Ona Gražina RAKAUSKIENĖ (Mykolo Romerio 

universitetas, ekonomika – 04S), 

prof. dr. Jelena STANKEVIČIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas, ekonomika – 04S), 

doc. dr. Rima TAMOŠIŪNIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas, ekonomika – 04S). 

Disertacija bus ginama viešame Ekonomikos mokslo krypties disertacijos 

gynimo tarybos posėdyje 2017 m. birželio 2 d. 9 val. Vilniaus Gedimino 

technikos universiteto senato posėdžių salėje. 

Adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva. 

Tel.: (8 5) 274 4956; faksas (8 5) 270 0112; el. paštas doktor@vgtu.lt 

Pranešimai apie numatomą ginti disertaciją išsiųsti 2017 m. balandžio 28 d. 

Disertaciją galima peržiūrėti VGTU talpykloje http://dspace.vgtu.lt, Vilniaus 

Gedimino technikos universiteto bibliotekoje (Saulėtekio al. 14, LT-10223 

Vilnius, Lietuva), Lietuvos socialinių tyrimų centro bibliotekoje (A. Goštauto g. 

9, LT-01108 Vilnius) ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institute (V. Kudirkos g. 

18, LT-03101, Vilnius). 

VGTU leidyklos TECHNIKA 2017-025-M mokslo literatūros knyga 

http://leidykla.vgtu.lt 

ISBN 978-609-476-017-4 

© VGTU leidykla TECHNIKA, 2017 

© Neringa Slavinskaitė, 2017 

neringa.slavinskaite@gmail.com 

http://dspace.vgtu.lt/


VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY 

Neringa SLAVINSKAITĖ 

EVALUATION OF THE COUNTRY       
FISCAL DECENTRALIZATION 

DOCTORAL DISSERTATION 

SOCIAL SCIENCES, 
ECONOMICS (04S) 

 

 

 

 

Vilnius    2017 



 

Doctoral dissertation was prepared at Vilnius Gediminas Technical University in 

2013–2017. 

Supervisor 

Prof. Dr Habil. Romualdas GINEVIČIUS (Vilnius Gediminas Technical 

University, Economics – 04S). 

The Dissertation Defence Council of Scientific Field of Economics of Vilnius 

Gediminas Technical University: 

Chairman 

Prof. Dr Habil. Aleksandras Vytautas RUTKAUSKAS  (Vilnius Gediminas 

Technical University, Economics – 04S). 

Members: 

Prof. Dr Natalja LACE (Riga Technical University, Economics – 04S),   

Prof. Dr Habil. Ona Gražina RAKAUSKIENĖ (Mykolas Romeris 

University, Economics – 04S), 

Prof. Dr Jelena STANKEVIČIENĖ (Vilnius Gediminas Technical 

University, Economics – 04S), 

Assoc. Prof. Dr Rima TAMOŠIŪNIENĖ (Vilnius Gediminas Technical 

University, Economics – 04S). 

The dissertation will be defended at the public meeting of the Dissertation 

Defence Council of Economics in the Senate Hall of Vilnius Gediminas 

Technical University at 9 a. m. on 2 June 2017. 

Address: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lithuania. 

Tel.: +370 5 274 4956; fax +370 5 270 0112; e-mail: doktor@vgtu.lt 

A notification on the intend defending of the dissertation was send on 28 April 

2017. 

A copy of the doctoral dissertation is available for review at VGTU repository 

http://dspace.vgtu.lt, at the Library of Vilnius Gediminas Technical University 

(Saulėtekio al. 14, LT-10223 Vilnius, Lithuania), at the Library of Lithuanian 

Social Research Center (A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius) and Lithuanian 

Institute of Agrarian Economics (V. Kudirkos g. 18, LT-03101, Vilnius). 

 

 

http://dspace.vgtu.lt/


 

 v 

Reziumė 

Disertacijoje nagrinėjama fiskalinės decentralizacijos reikšmė ir jos įtaka šalies 

ekonomikos augimui. Literatūros analizė atskleidė, kad susidomėjimas fiskalinės 

decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui auga, bet mokslininkų gauti tyrimų 

rezultatai nepateikia vienareikšmio atsakymo. Disertacijos darbo problema ir 

aktualumas grindžiamas poreikiu sukurti instrumentą, kuris padės nustatyti ša-

lies fiskalinę decentralizaciją ir jo įtaką šalies ekonomikos augimui. 

Disertacijos tyrimo objektas – šalies fiskalinė decentralizacija. Pagrindinis 

disertacijos tikslas – sukurti ir empiriškai aprobuoti teorinį modelį, skirtą 

įvertinti šalies fiskalinę decentralizaciją ir jos įtaką ekonomikos augimui. Darbe 

sprendžiami tokie pagrindiniai uždaviniai: siekiama sudaryti fiskalinės 

decentralizacijos indeksą, sukurti šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos 

ekonomikos augimui vertinimo modelį, integruojant fiskalinės decentralizacijos 

indeksą ir kitus ekonomikos augimo veiksnius, empiriškai patikrinti modelio 

pritaikomumą bei įvertinti šalies fiskalinės decentralizacijos įtaką ekonomikos 

augimui. Siekiant disertacijoje užsibrėžto tikslo ir įgyvendinant uždavinius, 

pasitelktas ES-21 šalių pavyzdys. 

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros 

šaltinių sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvade aptariama 

tiriamojo darbo problema, atskleidžiamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų 

objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimo metodika, 

išryškinamas mokslinis naujumas ir darbo praktinė reikšmė, pateikiami 

ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės 

paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose. 

Pirmajame skyriuje nagrinėjamas fiskalinės decentralizacijos klausimo 

aktualumas ir ištirtumo lygis, sisteminama fiskalinio federalizmo teorijų raida 

bei išryškinama fiskalinės decentralizacijos samprata, analizuojami fiskalinės 

decentralizacijos įtakos šalies ekonomikos augimui teoriniai ir praktiniai 

aspektai. Antrajame skyriuje nagrinėjami fiskalinės decentralizacijos vertinimo 

metodai, gvildenama tinkamo metodo fiskalinės decentralizacijos vertinimui 

parinkimo problema, pateikiamas šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos 

ekonomikos augimui vertinimo modelis. Trečiajame skyriuje atliekami 

empiriniai tyrimai, pasiūlytas šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos 

ekonomikos augimui vertinimo modelis pritaikytas ES-21 šalims. 

Disertacijos tema paskelbti 13 straipsnių: 8 – recenzuojamuose mokslo 

žurnaluose, 5 – recenzuojamose tarptautinių konferencijų medžiagose. 

Disertacijos tema perskaityti 8 pranešimai mokslinėse konferencijose. 
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Abstract 

Significance of fiscal decentralization and its impact on economic growth of 

country is examined in the thesis. Literature analysis revealed that interest in 

fiscal decentralization impact on economic growth is growing, but scientific re-

sults of the investigation gave no unambiguous answer. The problem and rele-

vance of the thesis are based on need to create an instrument that will help to 

determine fiscal decentralization and its impact on economic growth of a       

country. 

Fiscal decentralization of a country is the subject matter of the thesis. The 

key aim is to develop a theoretical model and to approve it in empirical terms to  

assess the fiscal decentralization and its impact on country economic growth. 

Main objectives of the thesis: to create an index of fiscal decentralization, to  

create a valuation model of fiscal decentralization impact on economic growth, 

integrating fiscal decentralization index and other economic growth factors, to 

verify applicability of the model in empirical terms and to evaluate the impact of  

fiscal decentralization of a country on economic growth. Example of the EU-21 

countries has been invoked in order to achieve the objective of the thesis and the 

implementation of the tasks. 

The thesis consists of introduction, three chapters, general conclusions,   

references, a list of author scientific publications on the subject of the disserta-

tion. In the introduction investigated problem and importance of the thesis are 

discussed, the object of research is described, the aims and objectives of the the-

sis are formulated, methodology of the research is described, scientific novelty 

and practical significance of the thesis are highlighted, defendant assertions are 

submitted. Author’s conference reports and publications are presented. 

In the first chapter the relevance of fiscal decentralization and the level of 

its investigation are analyzed, evolution of fiscal federalism theories are system-

ized, concept of fiscal decentralization is highlighted, theoretical and practical 

aspects of fiscal decentralization impact on the economic growth are analyzed. 

In the second chapter evaluation methods of fiscal decentralization are analyzed, 

selection of the most appropriate method for fiscal decentralization evaluation 

problem is pursued, evaluation model of fiscal decentralization impact on coun-

try’s economic growth is presented. In the third chapter empirical research is 

carried out. Evaluation model, applied for EU-21 countries, of fiscal decentrali-

zation impact on country’s economic growth is proposed. 

13 articles on the subject of the thesis were published: 8 of them in pre-

reviewed scientific journals, 5 of them in pre-reviewed international conferences 

publications. 8 reports on the subject of the thesis were presented at scientific 

conferences. 
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Žymėjimai 

Santrumpos 

2SLS – dviejų žingsnių mažiausių kvadratų metodas (angl. Two-Stage least squares); 

3SLS – trijų žingsnių mažiausių kvadratų metodas (angl. Three-Stage least squares); 

ABVP – aukšto ekonominio išsivystymo šalys (angl. high economic development co-

untries); 

AHP – analitinis hierarchijos procesas (angl. Analytic Hierarchy Process); 

ANP – analitinio tinklinio proceso metodas (angl. Analytical Network Process); 

ARAS – sudėtinio kriterijaus vertinimo metodas (angl. Additive ratio assessment); 

BVP – bendrasis vidaus produktas (angl. Gross domestic product); 

COPRAS – kompleksinio proporcingumo įvertinimo metodas (angl. Complex Propor-

tional assessment); 

DEA – tiesioginio programavimo metodas (angl. Data envelopment analysis); 

DSPM – daugiakriteriniai sprendimo priėmimo metodai  (angl. multi-criteria decision 

making methods); 

ECM – paklaidos korekcijos modelis (angl. Error correction model); 

ELECTRE – eliminacijos ir pasirinkimo išreikštos realybės metodas (angl. Elimination 

and Choice Expressing Reality); 

EML – produktyvumas; 



 

viii 

ES – Europos Sąjunga (angl. European Union); 

ES-28 – Europos Sąjungos narės (angl. States of the European Union); 

EUROSTAT – Europos Statistikos biuras (angl. Bureau of European Statistics); 

FD – fiskalinė decentralizacija (angl. Fiscal decentralization); 

FDI – fiskalinės decentralizacijos indeksas (angl. Index of Fiscal Decentralization); 

FEM – fiksuotų efektų modelis (angl. Fixed effects model); 

GLS – apibendrintas mažiausių kvadratų metodas (angl. Generalized least squares); 

GMM – apibendrintas momentų metodas (angl. Generalized method of moments); 

GV – geometrinio vidurkio metodas (angl. Geometrical Means); 

HUM – žmogiškasis kapitalas; 

INF – infliacija; 

INV – investicijos; 

JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos; 

LAB – produktyvumas; 

MLE – didžiausio tikėtinumo metodas (angl. Maximum likelihood method); 

MOORA – metodas, grindžiamas daugiatikslio optimizavimo santykio dydžio analize 
(angl. Multi – Objective Optimization on the basis of The Ratio Analysis); 

OECD – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) (angl. The Or-
ganization for Economic Co-operation and Development); 

OLS – mažiausių kvadratų metodas (angl. Ordinary least squares); 

OPN – ekonomikos atvirumas; 

POP – populiacija; 

PROMETHEE – pirmenybių rangavimo organizavimo metodas vertinimui išgryninti 
(angl. Preference Ranking Organization Method for Enrichment of Evaluations); 

SAW – paprastojo suminio vertinimo metodas (angl. Simple Additive Weighing); 

SSPS – statistinių socialinių mokslų duomenų apdorojimo programa (angl. Statistical 
Package for the Social Sciences); 

STRUC – ekonomikos struktūra; 

TECH – technologijos; 

TOPSIS – artumo idealiam taškui metodas (angl. Technique for the Order Preference by 
Similarity to Ideal Solution); 

VIKOR – kompromisinis rangavimo metodas (angl. Compromise Ranking Method); 

VS – vietų sumos metodas; 

ŽBVP – žemo ekonominio išsivystymo šalių grupė (angl. low economic development 
countries). 
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Įvadas 

Problemos formulavimas 

Vietinės valdžios atsiradimo istorija pradėta skaičiuoti dar 500 m. pr. mūsų erą 

Senovės Graikijoje, iš kurios ir paveldėjome terminą „demokratija“ (gr. demos – 

liaudis, kratos – valdžia). Teorinis decentralizacijos klausimų plėtojimas randa-

mas dar XVII–XIX amžiaus filosofų ir politikų Rousseau, Mill, de Tocqueville, 

Montesquieu ir Madison darbuose, kai atsiradus nepasitikėjimui centrine val-

džia, mažesni demokratiniai valdžios vienetai buvo suvokiami kaip gebantys 

užtikrinti pagrindines žmogaus laisves ir teises. XX a. antroje pusėje Vakarų 

valstybėse, siekiant sumažinti ilgainiui gremėzdiškais ir inertiškais tapusius vals-

tybės aparatus, išplėtojama fiskalinio federalizmo teorija, kuri ir atvėre kelią sis-

teminei fiskalinės decentralizacijos analizei. 

Nors susidomėjimas fiskaline decentralizacija ir jos įtaka ekonomikos 

augimui augo, bet atliktų tyrimų rezultatai nepateikė vienareikšmio atsakymo ir 

netgi vieni kitiems prieštaravo. Vienas iš pagrindinių probleminių aspektų – 

skirtingi fiskalinės decentralizacijos matavimo rodikliai (Oates 1993; Davoodi, 

Zou 1998; Thieben 2005, Thornton 2007; Szarowska 2014), pasigendama 

kompleksinio fiskalinės decentralizacijos vertinimo, kuris apimtų visus 

fiskalinės decentralizacijos aspektus. Dauguma šios srities mokslininkų fiskalinę 

decentralizaciją matuoja pajamų ar išlaidų decentralizavimo rodikliais, kurie yra 
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fiskalinės decentralizacijos dalis, pamiršdami tarpvyriausybinių pervedimų ir 

skolinimosi dimensijas. Kita išryškėjusi problema, kad tyrimai, kuriais 

vertinama fiskalinės decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui, daugiausia 

buvo atliekami įvairiose pasaulio (Davoodi, Zou 1998), Europos Sąjungos (ES) 

(Szarowska 2014), OECD šalių imtyse (Rodriguez-Pose, Erzura 2011; 

Blochliger 2013; Baskaran, Feld 2013) arba konkrečioje šalyje (Yongyou, 

Yuping 2012; Lozano, Julio 2015; Yushkov 2015), tačiau tyrimų rezultatų 

prieštaringumas leidžia daryti prielaidą, kad ne visose šalyse ar jų grupėse 

fiskalinės decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui yra vienoda. Atlikta 

nedaug tyrimų, kuriuose siekiama palyginti fiskalinės decentralizacijos įtaką 

ekonomikos augimui, skirstant šalis pagal jų ekonominį išsivystymo lygį 

(Davoodi, Zou 1998). 

Esanti situacija rodo, kad nėra vieningo modelio, kuris kompleksiškai 

įvertintų šalies fiskalinę decentralizaciją ir jos įtaką šalies ekonomikos augimui. 

Dėl to kyla poreikis sukurti fiskalinės decentralizacijos vertinimo modelį, kuris 

leistų kompleksiškai suvokti fiskalinę decentralizaciją ir jos įtaką šalių 

ekonomikos augimui bei įgalintų priimti teisingus sprendimus, paskirstant 

valstybės viešuosius finansus ir užtikrinant jų ekonominį efektyvumą. 

Darbo aktualumas 

Akademinis susidomėjimas fiskaline decentralizacija prasidėjo 1950-aisiais, kai 

originalus Tiebout (1956) straipsnis apie vietinio valdymo lygmens išlaidų teori-

ją padėjo pamatus nesibaigiančioms diskusijoms dėl fiskalinės decentralizacijos 

įtakos šalies gerovei. Naują impulsą demokratinės savivaldos plėtrai davė Euro-

pos Sąjungos susiformavimas ir 1988 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusi Europos vietos 

savivaldos chartija, kurioje išdėstomi bendri europiniai standartai, kuriais būtų 

ginamos ir plečiamos vietos savivaldų teisės bei laisvės, apimančios ir vietos 

valdžios finansinį savarankiškumą. 

Tarptautinės ekonomikos ir bendradarbiavimo organizacijos teigimu (2013), 

viešųjų paslaugų decentralizacija ir jos finansavimas pastaraisiais metais sukėlė 

vis didesnį politikos atstovų susidomėjimą. Vietos valdžios institucijų 

reikšmingumą pabrėžė ir ES regionų komiteto pirmininkė Mercedes Bresso 

Briuselyje skaitytame pranešime teigdama, kad aukštiems 2020 m. ES 

strategijos tikslams pasiekti būtinas vietos ir regionų valdžios institucijų 

dalyvavimas, nes daugelyje šalių būtent vietos valdžia atlieka pagrindinį 

vaidmenį ekonominės politikos srityje. Fiskalinės decentralizacijos fenomenas 

plačiai nagrinėjamas įvairiais lygiais ir aspektais, o jam ypač didelį dėmesį skiria 

Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. 
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Organisation for Economic Co-operation and Development, toliau – OECD) bei 

Pasaulio bankas. 

Tyrimų objektas 

Disertacijos tyrimo objektas – šalies fiskalinė decentralizacija.  

Darbo tikslas 

Mokslinio darbo tikslas – sukurti ir empiriškai aprobuoti teorinį modelį, skirtą 

šalies fiskalinės decentralizacijos ir jos įtakai šalies ekonomikos augimui       

įvertinti. 

Darbo uždaviniai 

Darbo tikslui pasiekti formuluojami šie uždaviniai: 

1. Atlikus mokslinės literatūros analizę, susisteminti fiskalinio federa-

lizmo teorijų raidą bei apibrėžti fiskalinės decentralizacijos sampratą. 

2. Išskirti ir sujungti į šalies fiskalinę decentralizaciją lemiančių kriteri-

jų sistemą pagrindinius rodiklius ir suformuoti šalies fiskalinės de-

centralizacijos vertinimo indeksą (FDI). 

3. Atlikus fiskalinės decentralizacijos vertinime taikomų metodų ana-

lizę, parengti šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos 

augimui vertinimo modelį. 

4. Empiriniais tyrimais patikrinti šalies fiskalinės decentralizacijos įta-

kos ekonomikos augimui vertinimo modelio praktinį pritaikomumą 

pasirinktose ES šalyse. 

Tyrimų metodika 

Darbe taikomi loginės analizės ir sintezės metodai sudarė prielaidą atskleisti   

įvairių mokslininkų požiūrius ir vertinimus šalies fiskalinės decentralizacijos 

problematika. Darbe naudojama oficiali tarptautinių organizacijų, mokslinių 

duomenų bazių medžiaga, naujausia mokslinė literatūra. Disertacijos empiri-
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niams tyrimams atlikti naudojami metodai: daugiakriterinis vertinimas, aprašo-

moji statistika, duomenų normalizavimas, koreliacinė – regresinė analizė ir fik-

suotų efektų modelis. Tyrimo rezultatai statistiškai apdoroti, naudojant MS 

„Excell“, „SSPS“ ir „Eview“ programinę įrangą. 

Darbo mokslinis naujumas 

1. Susistemintos fiskalinio federalizmo teorijos, išskiriant dvi moksli-

ninkų kartas, išgryninta šalies fiskalinės decentralizacijos sampratos 

raida, teorinės įžvalgos papildytos naujomis. 

2. Suformuotas šalies fiskalinės decentralizacijos indeksas, remiantis 

fiskalinės decentralizacijos vertinimo kriterijais, sudarant prielaidas 

vertinti šalies fiskalinę decentralizaciją kaip visumos vertinimą ir 

gauti kiekybinį įvertį. 

3. Mokslinis potencialas fiskalinės decentralizacijos tematika papildytas 

dviem naujomis priemonėmis – šalies fiskalinės decentralizacijos  

indeksu ir šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos au-

gimui vertinimo modeliu. 

4. Sukonstruotas ir empiriškai patikrintas modelis, apimantis ne tik fis-

kalinės decentralizacijos indeksą, bet ir kitus ekonomikos augimą 

lemiančius veiksnius. Šis modelis yra tinkamas instrumentas mode-

liuoti fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos augimo kiekio sąry-

šio scenarijus. 

Darbo rezultatų praktinė reikšmė 

Sukurtas šalies fiskalinės decentralizacijos indeksas, pagrįstas kiekybine verti-

namųjų aspektų išraiška, suteikiantis galimybę atlikti dinaminę, tarpvalstybinę 

lyginamąsias analizes, nustatant tam tikros valstybės fiskalinės decentralizacijos 

pokyčių kryptį ir būklę, lyginant su kitomis valstybėmis. Pateiktas šalies fiskali-

nės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui modelis gali būti naudojamas 

moksliniams ir praktiniams tikslams, vertinant šalių fiskalinę decentralizaciją bei 

modeliuojant fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos augimo rodiklių sąsajų 

scenarijus. Šis modelis sudaro prielaidas praktikams ir teoretikams revizuoti vie-

tos valdžios finansinį savarankiškumą ir jį racionalizuoti, geriau suvokiant visu-

mą, teikiant pagrįstus pasiūlymus vietos valdžios finansinio savarankiškumo 

didinimui. 
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Ginamieji teiginiai 

1. Siūlomas daugiapakopis modelis yra tinkamas nustatyti šalies fiska-

linę decentralizaciją bei kiekybiškai įvertinti fiskalinės decentraliza-

cijos įtaką šalių ekonomikos augimui. 

2. Barro endogeninę ekonomikos augimo teoriją tikslinga modifikuoti 

kaip papildomą veiksnį, įvedant fiskalinės decentralizacijos indeksą. 

3. Aukšto ir žemo ekonominio išsivystymo šalių grupėse fiskalinės de-

centralizacijos įtaka ekonomikos augimui yra skirtinga, todėl vietos 

valdžios finansinis savarankiškumas turi būti didinimas žemo eko-

nominio išsivystymo šalių grupėje. 

Darbo rezultatų aprobavimas 

Disertacijos tema buvo išspausdinta 13 mokslinių straipsnių: aštuoni straipsniai 

recenzuojamuose mokslo žurnaluose (Dinova, Slavinskaitė 2015; Slavinskaitė, 

Kreizaitė, Stonytė 2015; Slavinskaitė, Davulis, Peleckis 2015; Slavinskaitė, Di-

nova, Kirbas 2015; Slavinskaitė 2014b; Plameno, Kazlauskas, Slavinskaitė 

2014; Ginevičius, Slavinskaitė, Gedvilaitė 2014; Davulis, Peleckis, Slavinskaitė 

2013), penki – tarptautinių konferencijų pranešimų medžiagose (Slavinskaitė, 

Ginevičius 2016; Ginevičius, Slavinskaitė 2014; Slavinskaitė 2014a; 

Slavinskaitė 2014c; Slavinskaitė 2013). 

Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti aštuoniose mokslinėse 

konferencijose Lietuvoje ir užsienyje:  

− 5-ojoje pasaulinėje konferencijoje “Business, Economics and 

Management” 2016 m. Antalijoje, Turkijoje; 

− 9-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Business and 

Management 2016“ 2016 m. Vilniuje; 

− 18-ojoje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Mokslas – 

Lietuvos ateitis“ 2015 m. Vilniuje; 

− 11-ojoje prof. Gronsko tarptautinėje mokslinėje magistrantų ir 

doktorantų konferencijoje „Ūkio plėtra: teorija ir praktika“ 2014 m. 

Kaune; 

− 17-ojoje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Mokslas – 

Lietuvos ateitis“ 2014 m. Vilniuje; 

− 8-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Business and 

Management 2014“ 2014 m. Vilniuje; 

− 3-iojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Contemporary Issues in 

Business, Management and Education 2014“ 2014 m. Vilniuje; 
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− 10-ojoje prof. Gronsko tarptautinėje mokslinėje magistrantų ir 
doktorantų konferencijoje „Ūkio plėtra: teorija ir praktika“ 2013 m. 
Kaune. 

Disertacijos struktūra 

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros sąrašas, 
publikacijų sąrašas ir priedai. Bendra darbo apimtis – 146 puslapiai, kuriuose 
pateikta 25 paveikslai, 28 lentelės ir 23 formulės. Rašant disertaciją buvo panau-
doti 307 literatūros šaltiniai.  



 

7 

1 
Fiskalinės decentralizacijos   

teoriniai aspektai 

Darbo pirmajame skyriuje analizuojamas fiskalinės decentralizacijos klausimo 

aktualumas ir ištirtumo lygis, fiskalinės decentralizacijos samprata, fiskalinio 

federalizmo ekonominės teorijos, šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos eko-

nomikos augimui teoriniai ir empiriniai aspektai. Atsižvelgiant į disertacijos ty-

rimo objektą, suformuluotą tikslą ir iškeltus uždavinius, pasirinktas disertacijos 

tyrimų teorinis pagrindimas. Šio skyriaus tyrimo rezultatai paskelbti keturiuose 

moksliniuose straipsniuose (Slavinskaitė 2015; Slavinskaitė 2014b; Ginevičius, 

Slavinskaitė 2014; Davulis, Peleckis, Slavinskaitė 2013). 

1.1. Fiskalinės decentralizacijos klausimo 
aktualumas ir ištirtumo lygis 

Akademinis susidomėjimas fiskaline decentralizacija prasidėjo 1950-aisiais me-

tais. Originalus Tiebout (1956) straipsnis apie vietinio valdymo lygmens išlaidų 

teoriją padėjo pamatus nesibaigiančioms diskusijoms dėl fiskalinės decentraliza-

cijos įtakos šalies gerovei. 1959 m. Musgrave fiskalinio federalizmo teoriją    

išskyrė kaip atskirą ekonomikos mokslo dalį, o vėliau šią mintį plėtojo                 
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Oates (1972). Pagrindiniai mokslininkų darbai, kuriuose analizuojama fiskalinė 

decentralizacija, sugrupuoti pagal atlikto tyrimo metus ir pateikti 1 paveiksle.  

 

  

1.1 pav. Pagrindiniai fiskalinės decentralizacijos mokslininkų darbai 

(šaltinis: autorė) 
Fig. 1.1. The main researches works dealing with the issue of fiscal 

decentralization (source: author) 

1960–1970 m. Oates (1972), Kingas (1984) ir R. Musgrave, P. Musgrave 

(1976) atliko žymų vaidmenį, pritaikydami Musgrave pradinę fiskalinio 

federalizmo teoriją realiai tarpvyriausybinių lygių situacijai. Daugiausia dėmesio 

buvo skirta siekiant išsiaiškinti apie tinkamą fiskalinės decentralizacijos taikymo 

būdą, optimalų atsakomybės bei finansinių išteklių paskirstymą tarp skirtingų 

valdymo lygmenų. Olson (1969) prisidėjo prie fiskalinio federalizmo teorijos 

plėtojimo sukurdamas „fiskalinio lygiavertiškumo“ koncepciją. Šias studijas 

papildė Brennan ir Buchanan (1980) teigdami, kad fiskalinė decentralizacija yra 

mechanizmas kontroliuoti vyriausybės išlaidas. Šių autorių hipotezei pritarė ir 
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šios srities tyrimus toliau tęsė įvairių šalių mokslininkai (Nelson 1987; Marlow 

1988; Grossman, West 1994; Bryson, Cornia 2000; Feld et al. 2003; Fiva 2005; 

Davulis 2006; Civinskas, Tolvaišis 2006; Cassette, Paty 2010; Ermini, Santolini 

2014; Ligthart, Oudheusden 2015). 

Groenendijk (2002) argumentuoja, kad fiskalinio federalizmo principai 

vienodai sėkmingai gali būti taikomi tiek federacinėse, tiek unitarinėse bei 

konfederacinėse valstybėse. Sharma (2005) nuomone, fiskalinis federalizmas – 

tai koncepcija tarpvyriausybinių santykių lygiams, o fiskalinė decentralizacija 

susijusi tik su galios perdavimu tarp vyriausybių.  

Fiskalinė decentralizacija kaip mokslinių tyrimų objektas yra ne tik 

ekonomikos, bet ir politikos moksle. Daugelyje šalių apie fiskalinę 

decentralizaciją diskutuojama politinių klausimų kontekste, tačiau terminas nėra 

pakankamai aiškus politikos ar viešojo administravimo mokslo srityse. Nors 

decentralizacijos problemoms mokslinėje literatūroje skiriama nemažai dėmesio, 

tačiau iki šiol, analizuojant decentralizacijos procesą, susiduriama su vartojamos 

terminijos problema: mokslinėje literatūroje pateikiamos skirtingos fiskalinės 

decentralizacijos teorinės interpretacijos, nesutariama dėl decentralizacijos tipų 

ir rūšių klasifikacijos, todėl kitame disertacijos poskyryje bus siekiama plačiau 

išnagrinėti fiskalinės decentralizacijos sampratą ir jos raidą. 

1.2. Fiskalinės decentralizacijos samprata ir jos raida 

Visų pirma, tikslinga išsiaiškinti žodžio decentralizacija kilmę ir reikšmę. Žodis 

decentralizacija yra sudarytas iš priešdelio de ir žodžio centralizacija. 

Tarptautinių žodžių žodynai pateikia tokią informaciją apie žodžių centralizacija 

ir centralizuoti kilmę ir reikšmę: 

− centralizacija (1) (vok. Zentralisation < lot. Centralinis – vidurinis) – ko 

nors kaupimas, koncentravimas vienoje vietoje; vadovavimo ar valdymo 

sutelkimas viename centre (Vaitkevičiūtė 2007); 

− centralizacija (2) (< lot. Centralis – vidurinis) – kaupimas, telkimas į 

vieną centrą; valdymo, vadovavimo, ekonominės galios sutelkimas vie-

noje vietoje, nedaugelyje centrinių įstaigų (Tarptautinių žodžių žodynas 

internete); 

− centralizuoti (vok. Zentralisieren, pranc. Centraliser < lot. centralis – 

vidurinis) – sutelkti vienoje vietoje (centre) valdžią, valdymą, operaci-

jas; vykdyti centralizaciją (Vaitkevičiūtė 2007). 

Vaitkevičiūtė (2007) apie priešdėlį de pateikia tokią informaciją: 

− de (lot.) – žodžio priešdėlis, reiškiantis atskyrimą nuo ko nors, pašalini-

mą, panaikinimą; judėjimą žemyn, smukimą, pvz., degradacija, deemul-

gavimas. 
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Su priešdėliu de žodžiai centralizacija ir centralizuoti tampa antonimais ir 

reiškia priešingą veiksmą. Decentralizacija (1) (plg. decentralizuoti) – tai 

centralizacijos panaikinimas arba jos susilpninimas, taigi decentralizuoti (de + 

centralizuoti) – centralizaciją panaikinti arba ją susilpninti. 

Detali decentralizacijos sampratos analizė buvo atlikta ir publikuota tik      

9-ojo dešimtmečio pradžioje. Rondinelli et al. (1983) pirmieji susistemino ir 

pateikė decentralizacijos formų ir tipų klasifikaciją. 

Litvack et al. (1998) bei Sharma (2006) teigia, kad apibūdinti 

decentralizaciją itin sudėtinga, kadangi šis reiškinys apimą daugybę skirtingų 

viešojo valdymo reformų. Pasak Baltušnikienės (2009), decentralizacija kaip 

reiškinys yra daugiabriaunis, nevienodai suvokiamas ir skirtingai 

interpretuojamas. Kajcsa (2012) taip pat akcentuoja, kad nėra visiems priimtino 

ir vienodo decentralizacijos apibrėžimo, kadangi įvairūs autoriai, analizuojantys 

šį reiškinį, vartoja skirtingus terminus ir interpretacijas. Plačiausiai iš visų 

aptartųjų autorių decentralizaciją apibrėžė Rondinelli (1980), Rushforth et al. 

(1997), Manor (1999), Evdokimov, Starcev (2001), Kaiser (2006), Astrauskas 

(2007), Baltušnikienė (2009), Balaguer-Coll et al. (2010), Bossert, Michell 

(2011), Lessmann, Gunther (2013), Maharani et al. (2014) (1.1 lentelė). 

1.1 lentelė. Decentralizacijos apibrėžimai (šaltinis: autorė) 

Table 1.1. Definitions of decentralization (source: author) 

Autorius Metai Decentralizacija 

Rondinelli 1980 valdžios ir atsakomybės už viešųjų funkcijų vykdymą 

perdavimas iš centrinės valdžios jai pavaldžiai valdžiai ar 

kvazinepriklausomoms valstybinėms organizacijoms ir 

(arba) privačiam sektoriui. 

Rondinelli   

et al. 

1983 ji gali būti apibūdinama kaip planavimo, valdymo (reikalų 

tvarkymo / vadovavimo) bei išteklių surinkimo ir 

paskirstymo atsakomybės perdavimas iš centrinio val-

dymo lygmens ir jo organizacijų: a) ministerijų arba cen-

trinio valdžios lygmens organizacijų sektoriniams 

vienetams; b) pavaldiems vienetams arba valdžios lyg-

menims; c) pusiau autonominiai viešajai valdžiai ar kor-

poracijoms, d) teritorinėms regioninėms arba funkcinėms 

valdžios įstaigoms; e) nevalstybinėms, privačioms arba 

visuomeninėms organizacijoms. 
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   1.1 lentelės tęsinys 

Autorius Metai Decentralizacija 

Rushforth    

et al. 

1997 atsakomybės ir įgaliojimų perdavimas demokratiškai 

suformuotiems ir nepriklausomiems viešojo valdymo 

subjektams, veikiantiems žemesniuose viešojo valdymo 

lygiuose, suteikiant jiems daugiau valdžios įgaliojimų, bet 

nebūtinai daugiau finansinių galių. 

Manor 1999 įgaliojimų ir resursų perdavimas iš aukštesniųjų viešojo 

valdymo lygių (pakopų) žemesniesiems. 

Evdokimov,  

Starcev 

2001 atskirų valdžios įgaliojimų perdavimas iš centro vietiniams 

(regioniniams) savivaldybių organams, savarankiškiems 

viešiesiems – teisiniams institutams, neįeinantiems į 

valstybės valdžią. 

Heywood 2002 tai valdžios autonomijos plėtra / didėjimas, pervedant val-

džios galias ir atsakomybę iš centrinio valdymo lygmens. 

Fallet 2005 tai politikos reformų rinkinys, kuriuo siekiama perkelti 

atsakomybę, finansinius šaltinius ir valdžią iš aukštesnio į 

žemesnio lygio valdžią. 

Kaiser 2006 sprendimų suteikimo procesas  apimantis įgaliojimus 

skirstyti viešuosius išteklius, valdyti personalą ir taikyti 

reguliacinius mechanizmus, kurie anksčiau buvo centrali-

zuoti. 

Astrauskas 2007 tai toks valstybės valdymo ir (ar) paslaugų teikimo posis-

temių PERTVARKYMO BŪDAS, kai įgaliojimų, 

paskirstytų tarp valdymo ir (ar) paslaugų teikimo posistem-

ius sudarančių elementų, proporcija yra keičiama mažinant 

įgaliojimų, nustatytų aukštesniam hierarchiniam lygiui pri-

klausantiems subjektams (esantiems „arčiau centro“), dalį ir 

atitinkamai didinant įgaliojimų, nustatytų žemesniam hier-

archiniam lygiui priklausantiems subjektams (esantiems 

„toliau nuo centro“), dalį. 

Baltušnikienė 2009 siaurąja prasme decentralizacija suvokiama kaip įgaliojimų 

ir išteklių perdavimas iš centrinių valstybės valdymo 

subjektų savivaldos teises turintiems viešojo valdymo 

subjektams. Plačiąja prasme – kaip veikimo laisvės (dis-

krecijos), funkcijų, atsakomybės ir išteklių perdavimas ne 

tik savivaldos teises turintiems viešojo valdymo 

subjektams, bet ir skirtingose viešojo valdymo pakopose 

funkcionuojantiems valstybės valdymo ir (ar) privataus 

sektoriaus subjektams, nevyriausybinėms organizacijoms. 
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 1.1 lentelės pabaiga 

Autorius Metai Decentralizacija 

Balaguer-

Coll et al. 

2010 laipsniškas įgaliojimų perdavimo procesas demokratiniu 

būdu suformuotoms savivaldybių institucijoms. 

Bossert, 

Michell 

2011 tai sprendimų priėmimo lokalizavimas. 

Lessmann, 

Gunther 

2013 politinės priemonės, kurių tikslas perduoti žemesniems val-

dymo lygmenims daugiau galių ir atsakomybės, siekiant 

įveikti hierarchinę centralizuotą valstybės valdymo 

sanklodą, ir politinių sprendimų priėmimo procesus perkelti 

ten, kur kyla problemų. 

Maharani  

et al. 

2014 yra veiksmas ar procesas priskiriant sprendimų priėmimą 

žemesnių lygių organizacinei institucijai. 

 

Lietuvoje decentralizaciją ir jos formas taip pat analizavo Rimas (1999), 

Žilinskas (2001), Lazdynas (2001), Raipa, Backūnaitė (2004), Civinskas, 

Tolvaišis (2006), Daugirdas, Mačiulytė (2006), Davulis (2006), Astrauskas 

(2007), Mačiulytė, Ragauskas (2007), Romeris (2008), Baltušnikienė (2009),  

Žigienė (2014), Ginevičius, Slavinskaitė (2014). 

Iš pateiktų apibrėžimų matyti, kad decentralizacija yra suvokiama kaip 

įgaliojimų ir valdžios perdavimas iš aukštesnę poziciją turinčių subjektų į 

žemesnės pozicijos subjektų galią tokiose srityse kaip išteklių paskirstymas, 

administravimas, valdymas. 

Decentralizaciją dar galima suvokti kaip procesą, vykdomą „iš viršaus į 

apačią“ ir „iš apačios į viršų“. Įgyvendinant decentralizacijos „iš viršaus į 

apačią“ modelį, vietos ir regioninės savivaldybės vykdo savo kompetenciją 

valstybės valdžios vardu, tai yra duodant nurodymus ir prižiūrint valstybės 

valdžios institucijoms. Decentralizacijos „iš apačios į viršų“ modelio taikymas 

leidžia teritorinėms savivaldybėms veikti žemesniųjų valdymo lygių ar vietos 

gyventojų vardu (Davulis 2006; Baltušnikienė 2009). 

Apibūdindami decentralizaciją dauguma mokslininkų (Rondinelli et al. 

1983; Kaiser 2006; Faletti 2010; Taplin et al. 2013; Riedl, Dickovick 2014) visų 

pirma išskiria objektinį  decentralizacijos aspektą, tai yra tas sritis, kurios yra 

decentralizuojamos. Glaudi sąveika tarp decentralizacijos tipų ir formų ir 

standartinių socialinių mokslo sričių lemia, kad decentralizacija yra 

analizuojama ir kitose mokslo srityse, tapdama jų tyrimo objektu ir įgydama tų 

mokslo šakų terminologijos reikšmes. Pavyzdžiui, ekonomistai ir regiono 

vystymosi srities specialistai rinkos ir fiskalinę decentralizacijos tipus analizuoja 

priskirdami savų disciplinų polaukiams.  
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Decentralizacija pagal pobūdį yra skirstoma į keturis tipus, atitinkančius 

decentralizuojamą sritį: politinė, administracinė, erdvinė ir rinkos (Cohen, 

Peterson 1996) arba politinė, administracinė, fiskalinė ir rinkos (Cheema, 

Rondinelli 2007), arba politinė, institucinė, fiskalinė (Smoke 2001). Nors ir nėra 

vieningo sutarimo, pateikiamas ir procesinis decentralizacijos tipų aspektas 

arba, kitaip tariant, pateikiamos decentralizacijos rūšys: 

− politinė decentralizacija – valdžios galių perdavimas renkamiems politi-

niams atstovams. Politinė decentralizacija yra tiriama politologijos 

mokslo ribose, analizuojant demokratizacijos ir pilietinės visuomenės 

formavimosi procesus, sprendžiant priėmimo galių perdavimą subnacio-

naliniams valdžios lygiams. Politinės decentralizacijos tikslas – suteikti 

piliečiams ir jų išrinktiems atstovams daugiau galių, priimant viešuosius 

sprendimus. Ji dažnai susiejama su pliuralistine politika ir atstovaujamą-

ja valdžia, bet taip pat gali paspartinti demokratizaciją, suteikiant pilie-

čiams ar jų atstovams didesnės įtakos formuojant ir įgyvendinant politi-

kos sprendimus. Decentralizuoti sprendimai, priimti esant gausesniam 

piliečių dalyvavimui, dažnai geriau išreiškia visuomenės interesus negu 

priimti valstybės politinės valdžios (Fan et al. 2009; Ezcurra, Rodriguez-

Pose 2013). Politinės decentralizacijos plėtra perduodant valdžios galias 

regioninei ir vietinei valdžiai XIX amžiaus pabaigoje–XX amžiaus pra-

džioje sparčiai vyko Austrijos, Belgijoje, Prancūzijoje, Italijoje 

(Demmke 2006). Politinės decentralizacijos forma yra perdavimas. Per-

davimas apima atsakomybės, sprendimų priėmimo, išteklių valdymo ir 

pajamų surinkimo pervedimą demokratiškai suformuotiems politiškai 

nepriklausomiems subnacionaliams (regioniniams ir vietos) valdžios ly-

giams. Perdavimas reiškia valdymo atsakomybės perkėlimą, kuriant arba 

stiprinant (teisiškai arba finansiškai) subnacionalinius valdžios lygius, 

kurių veikla iš esmės nepatenka į tiesioginės centrinės valdžios kontrolės 

ribas (Cheema, Rondinelli 2007). Perdavimas yra labiausiai išbaigta de-

centralizacijos forma (USAID 2009), kai nepriklausomiems subnaciona-

liniems valdžios lygiams yra suteikiama viešųjų paslaugų teikimo ir 

jiems finansuoti skirtų mokesčių bei rinkliavų nustatymo atsakomybė. 

Subnacionaliniai valdžios lygiai yra pakankamai laisvi, pasirinkdami 

teikiamųjų viešųjų paslaugų derinį ir lygį. Centrinė valdžia gali teikti 

tam tikro lygio finansinę paramą. Tokios decentralizacijos esmė yra tai, 

kad jei subnacionalinė valdžia yra atskaitinga už kiekvieną finansinį 

sprendimą savo piliečiams, tiek teisiškai, tiek finansiškai, ji turi būti 

laisva priimant tokius sprendimus. Taigi demokratijos, fiskalinės decent-

ralizacijos ir viešojo sektoriaus efektyvumo konceptai yra glaudžiai susi-

ję; 
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− administracinė decentralizacija yra teisės ir viešosios vadybos mokslų 

tyrimų objektas dėl hierarchinio ir funkcinio valdžios galių ir paskirsty-

mo tarp valdžios lygių bei organizacijų. Šis decentralizacijos tipas apima 

centrinio valdymo lygmens struktūros ir biurokratijos dekoncentraciją 

bei centrinės valdžios galių ir atsakomybės delegavimą pusiau autono-

miniams vienetams, taip pat valdžios institucijų, vykdančių panašias 

funkcijas, kooperaciją (Cheema, Rondinelli 2007). Administracine de-

centralizacija siekiama valdžios, atsakomybės ir finansinių išteklių, bū-

tinų viešosioms paslaugoms teikti, perskirstymo tarp skirtingų valdžios 

lygių. Atsakomybės perdavimas apima kai kurių centrinės valdžios 

viešųjų funkcijų planavimo, finansavimo, valdymo perdavimą kitiems 

valdžios institucijų vienetams, tarp jų – regionų valdžiai ir savivaldy-

bėms. Administracinė decentralizacija pastaraisiais dešimtmečiais spar-

čiai vyko Austrijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje, Didžiojoje Bri-

tanijoje. Administracinė decentralizacija rodo, kokiu mastu politikos at-

sakomybė yra vietinės valdžios institucijų rankose (Schneider 2003; 

Montero, Samuels 2004; Faust, Harbers 2012); 

− fiskalinė decentralizacija suvokiama kaip vietinės valdžios finansinio 

savarankiškumo didinimas, atribojant vietinių ir centrinės valdžios funk-

cijas viešajame ekonomikos sektoriuje, atitinkamai paskirstant finansi-

nius išteklius šioms funkcijoms vykdyti. Anot Davulio (2006), ekono-

minis tokios decentralizacijos pagrindimas – viešojo ekonomikos sekto-

riaus efektyvumo didinimas, decentralizuojant viešojo sektoriaus eko-

nomines funkcijas. Decentralizacijos pagrindinis komponentas yra fi-

nansinė atsakomybė. Kad vietos valdžia ir privačios organizacijos efek-

tyviai realizuotų decentralizacijos funkcijas, jos turi turėti atitinkamo ly-

gio pajamų – nesvarbu, ar padidintų vietoje, ar pervestų iš centrinės val-

džios – taip pat kaip ir galios priimti sprendimus dėl išlaidų (Gomes 

2012). Yra daug fiskalinės decentralizacijos būdų. Jie gali apimti: 

 vietos valdžios savifinansavimą arba išlaidų atstatymą per įvairius 

naudojimo mokesčius; 

 kofinansavimo arba bendros gamybos, per kurią vartotojai dalyvauja 

teikiant viešąsias paslaugas ir vystant infrastruktūrą piniginiu ir darbo 

indėliu, pritaikymą; 

 vietos pajamų padidinimą, naudojant turto, prekybos arba netiesiogi-

nius mokesčius; 

 lėšų pervedimus tarp valdžios lygių, kurie padidina bendrąsias paja-

mas mokesčių, surinktų centrinės valdžios, subnacionalinės valdžios 

bendriems specialiems poreikiams; 
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 skolinimosi teisės subnacionalinei valdžiai suteikimą ir nacionalinių 

arba subnacionalinių valdžios finansinių resursų mobilizavimą pas-

kolų garantavimui. 

Fiskalinė decentralizacija apima fiskalinę kooperaciją, dalinant 

viešuosius finansinius išteklius tarp valdžios lygių; viešųjų finansinių 

išteklių kaupimo ir viešųjų išlaidų paskirstymo įgaliojimų; 

subnacionalinių valdžios lygių finansavimo autonomijos priemones ir 

mechanizmus (Cheema, Rondineli 2007). 

Svarbus vaidmuo yra skiriamas vietinės valdžios apmokestinimo galiai 

(OECD 1999), tačiau daugelyje besivystančių valstybių vietos valdžia ar 

kiti administraciniai vienetai turi įstatymų nustatytą galią apmokestinti, 

bet jų mokesčių bazė yra maža, todėl išlieka įsisenėjęs priklausomumas 

nuo centrinės valdžios subsidijų. De Mello (1999, 2000) nuomone, de-

centralizuotos išlaidos ir mokesčių autonomija gali trukdyti makroeko-

nominio stabilizavimo politikai dėl koordinavimo nesėkmių tarp įvairių 

valdymo lygmenų. Fiskalinę drausmę, kurią vykdo centrinė vyriausybė, 

galima neutralizuoti subnacionalinio deficito išlaidų politika, keliančia 

grėsmę makroekonominiam stabilumui; 

− ekonominė arba rinkos decentralizacija – tai „giliausias“ decentralizaci-

jos tipas. Ekonominė decentralizacija apima rinkos liberalizaciją, 

valstybinio reguliavimo mažinimą, privatizaciją ir viešojo privataus sek-

toriaus partnerystę (Cheema, Rondinelli 2007). Litvack et al. (1998) 

ekonominę (rinkos) decentralizacijos formą skirto į du tipus: privatiza-

vimą ir dereguliavimą (valstybės reguliavimo mažinimas). Priva-

tizuojant ir dereguliuojant, dalis viešojo valdymo kompetencijų per-

duodama privačioms įmonėms, visuotinėms organizacijoms, kooperaty-

vams ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms. Privatizacija dažniau-

siai, bet ne visada kartu, vyksta su ekonomikos liberalizacija ir rinkos 

santykių vystymusi. Tokiu būdu dalis valstybės institucijų funkcijų ir 

uždavinių perduodama verslo sektoriui, bendruomeninėms grupėms, 

kooperatyvams, savanoriškoms asociacijoms ir kitoms nevyriausy-

binėms organizacijoms. Privatizacija gali būti įvairių lygių: nuo viešųjų 

gėrybių ir paslaugų teikimo iki valstybinio ir privataus sektorių bendra-

darbiavimo rinkos sąlygomis, kooperuotai teikiant paslaugas ir infras-

truktūrą. Privatizacija gali apimti: leidimą privačioms įmonėms atlikti 

funkcijas, kurios anksčiau buvo valdžios monopolizuotos; sutartis su 

verslo įmonėmis dėl viešųjų paslaugų ir infrastruktūros teikimo; viešojo 

sektoriaus programų finansavimą per kapitalo rinką, esant atitinkamam 

reguliavimui, mažinančiam centrinės valdžios atsakomybę arba skolini-

mosi riziką; valstybinių įmonių pardavimą ir atitinkamai atsakomybės už 

paslaugų teikimą perdavimą iš viešojo sektoriaus į privatų sektorių. 
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Ekonominė arba rinkos decentralizacija ekonomikos moksluose tapo 

aktualiu analizės objektu ekonomikos liberalizacijos, privatizacijos ir 

komandinės ekonomikos žlugimo procesų kontekste. Ekonomistai de-

centralizaciją analizuoja iš makroperspektyvos, per finansų teoriją, bei 

mikroperpektyvos – per daugybę naujų institucijų teorijų; 

− erdvinė decentralizacija yra vienas iš regioninės politikos instrumentų. 

Jos esmė – tolygios regioninės plėtros šalyje skatinimas, sudarant 

sąlygas mažesniems ir ekonomiškai silpnesniems miestams bei vie-

tovėms tapti švietimo, komercijos, pramonės ir žemės ūkio centrais. Re-

gioninio vystymosi specialistai analizuoja teritorinę / erdvinę decentrali-

zaciją formuodami regioninio, pramoninio ir žemės vystymosi politikas 

bei programas (Sanyal 2011; Jain, Siedentop 2014). 

Išnagrinėjus ir apibūdinus decentralizacijos tipus, tikslinga analizuoti 

decentralizacijos formas. Klasifikavimo kriterijumi pasirinkus valdymo galias 

gaunančias institucijas, galima išskirti 5 decentralizacijos formas: perdavimas 

vietos valdžiai, delegavimas pusiau autonominiams vienetams, dekoncentracija 

ir valstybinio reguliavimo mažinimas organizacijoms (Cheema, Rondinelli 

2007). Remiantis kitų mokslininkų atliktais tyrimais (Evans, Manning 2004; 

Kaiser 2006), išskiriamos trys skirtingais bruožais pasižyminčios politinės, 

fiskalinės ir administracinės decentralizacijos formos: dekoncentracija, 

delegavimas ir devoliucija: 

− dekoncentracija yra sprendimų priėmimo galios, finansinės ir valdymo 

atsakomybės perskirstymas tarp skirtingų centrinės valdžios lygių, išlai-

kant tą pačią atskaitomybės hierarchiją, pradedant nuo vietinių vienetų 

iki centrinės valdžios ministerijų ar įstaigų. Šiuo atveju žemesni valdžios 

vienetai yra pavaldūs centrinės valdžios užduočių vykdytojams. Bendrą-

ja prasme, dekoncentracijos tikslas – padidinti centrinės valdžios veiklos 

operacijų atlikimo efektyvumą konkrečioje administracinėje teritorijoje 

(Dafflon, Madies 2009). Ši decentralizacijos forma dažniausia unitarinė-

se valstybėse. Dekoncentracija su valdžios galiomis reiškia sprendimų 

priėmimo teisės suteikimą regioniniams centrinės valdžios institucijų fi-

lialams. Dekoncentracija be valdžios galių atsiranda tuomet, kai regioni-

niai filialai sukuriami nesuteikiant jiems jokio autonomiškumo ir bet 

koks nukrypimas nuo įprastos praktikos turi būti patvirtintas centriniame 

valdžios lygyje (Ebel, Peteri 2007). Tokia decentralizacijos forma gali 

tik perkelti atsakomybę nuo centrinės valdžios pareigūnų dirbantiems 

regionuose arba gali sukurti stiprią valdymo sritį bei vietos valdymo 

kompetenciją, esant centrinės valdžios priežiūrai. Ji gali būti suprantama 

kaip pirmas žingsnis decentralizuoto valdymo link, siekiant pagerinti 

paslaugų teikimą ir suteikiant vietos valdžiai galimybę politikos naujo-

vėms (Robertson 2002; Keating 2005, 2010); 
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− delegavimas yra platesnė decentralizacijos forma, kai centrinė valdžia 

perduoda sprendimų priėmimo ir viešųjų funkcijų valdymo atsakomybę 

pusiau autonomiškoms organizacijoms, kurios nėra visiškai kontroliuo-

jamos centrinės valdžios, bet galiausiai atskaitingos jai. Tai tarpinė de-

centralizacijos forma tarp perdavimo ir dekoncentracijos. Valdžia per-

duoda atsakomybę, kai sukuria valstybines įmones, korporacijas ar spe-

cialius projektus įgyvendinančius vienetus (kurie gali turėti savivaldos 

teises arba jų neturėti) valstybinėms įmonėms, gyvenamųjų namų bend-

rijoms, specialios paskirties regionams, pusiau autonominių mokyklų 

regionams, regioninėms plėtros institucijoms ar specialių projektų įgy-

vendinimo padaliniams, kurie įpareigojami, laikantis teisės aktais nusta-

tytos tvarkos ir taisyklių, vykdyti perduotas funkcijas. Dažnai šios orga-

nizacijos turi didelę laisvę priimant sprendimus. Jos gali būti mažiau su-

varžytos negu valdžios įstaigos, gali turėti teisę apmokestinti tiesioginius 

paslaugų gavėjus (Oyono 2004; Yilmaz et al. 2010). Kaip teigia 

Dafflon, Madies (2009) perdavimo atveju žemesnės grandies valdymo 

institucijos tampa perduotosios valdžios ir išteklių gavėjais, todėl šie 

santykiai dažnai vadinami agentavimu (angl. – agency relationships). 

Viešųjų funkcijų delegavimas yra naudojamas tuomet, kai teikiant viešą-

sias paslaugas turi būti tenkinami nacionaliniai prioritetai. Unifikuotas 

nacionalinis teisinis reguliavimas nurodo, kaip teisingai teikti viešąsias 

paslaugas. Kai kurios vietos valdžios teikiamos paslaugos, tokios kaip 

socialinės paslaugos, yra teikiamos centrinės valdžios vardu ir turi atitik-

ti pagrindinius principus, tokiu atveju leidžiama tik labai ribota vietinės 

valdžios veiksmų laisvė (Žigienė 2012). Perdavimas gali padidinti viešo-

jo sektoriaus veiklos efektyvumą, nes subnacionaliniai valdžios lygiai 

gali geriau administruoti nacionalinių interesų programas (pavyzdžiui, 

švietimo, infrastruktūros ir sveikatos apsaugos srityse) būdais, atitinkan-

čiais vietines tam tikros teritorijos aplinkybes. Centrinis arba regioninis 

valdžios lygmuo nurodo išlaidas, kartais nustato minimalius viešųjų pas-

laugų standartus, o vietos valdžia lemia detalų sprendimų įgyvendinimą. 

Tarpbiudžetinio lėšų pervedimo sistema ir centrinio valdžios lygmens at-

liekamos priežiūros laipsnis ir prigimtis lemia sprendimų priėmimo ba-

lansą tarp valdžios lygių; 

− devoliucija – tai pažangiausia decentralizacijos forma, kuomet galios ir 

atsakomybė perleidžiama žemesnio valdymo lygmenims ir institucijai, 

išrinktai vietinių rinkėjų. Atsakomybė ir ištekliai perduodami vietos val-

džiai, turinčiai pakankamą sprendimų priėmimo autonomiją ir galinčiai 

užtikrinti atitinkamos funkcijos įgyvendinimą. Devoliucija žengia greta 

su politine decentralizacija, kai vietos valdžia turi būti atsakinga vietos 

rinkėjams už sprendimų priėmimą, o tai reiškia – demokratijos pagrindą 
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(Dafflon, Madies 2009). Neven (2002) pabrėžia, kad decentralizacijos 
terminas dažnai vartojamas apibrėžti tik devoliucijos procesą. Valdžios 
funkcijų devoliucija skatina regionų ar vietos savivaldą. 
Devoliucija vykdoma perduodant regioninei ar vietos valdžiai funkcijas 
ir finansinius išteklius dėl nuosavų biudžetų formavimo bei viešųjų vie-
tos paslaugų teikimo. Du pagrindiniai decentralizuotos valdžios sistemos 
veiksniai yra tie, kad valdžios sprendimų priėmėjai yra renkami vietos 
gyventojų, tuo pačiu išrinktieji yra tiesiogiai pavaldūs ir aukštesnėms 
institucijoms. Decentralizuota vietos valdžia turi savo teisinį statusą ir 
teisės, taip pat – vietos infrastruktūros nuosavybę, reikalingą įsipareigo-
jimų vykdymui ir viešųjų paslaugų teikimui. Decentralizuoti vietos fi-
nansai leidžia efektyviau naudotis finansiniais ištekliais, nes vietos val-
dininkai gali geriau reaguoti į vietos gyventojų poreikius ir prefencijas 
(Martinez-Vazques, Timofeev 2009). 

Rinkos (ekonominė) decentralizacija skirstoma į dvi rūšis – privatizavimą 
ir dereguliavimą (Kaiser 2006). Rondinelli et al. (1980) netgi privatizavimą ir 
dereguliavimą traktuoja kaip administracinės decentralizacijos rūšis. Tačiau 
didžioji dalis autorių (Evans, Manning 2004; Kaiser 2006; Litvack et al. 1998; 
Dafflon, Madies 2009) pastarąsias decentralizacijos rūšis priskiria ekonominės 
ar rinkos decentralizacijos tipui. Cohen ir Peterson (1996) teigia, kad 
privatizavimas ir decentralizacija „iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“ – tai 
delegavimo atmainos, o hibridinė arba mišrioji decentralizacija traktuotina ne 
kaip atskira decentralizacijos rūšis, bet skirtingų jos rūšių kombinacija. Dar vieni 
autoriai, Ostrom et al. (1993), išskyrė „policentrinį“ valdymą kaip naują 
administracinės decentralizacijos rūšį, tačiau gilinantis į „policentrinio“ valdymo 
esmę paaiškėja, kad tai administracinė devoliucija. 

Word Resource 2002–2004 ataskaitoje išskiriami šie decentralizacijos tipai: 
politinė, administracinė, bendradarbiavimo susitarimai, visuomeniniai projektai. 
Akivaizdu, kad sudarant ir įgyvendinat bendradarbiavimo susitarimus, 
pasitelkiama dekoncentracija ir devoliucija, o visuomeninius projektus – 
perdavimas. Šioje ataskaitoje administracinė decentralizacija sutapatinama su 
dekoncentracija, neišskiriant kitų administracinės decentralizacijos rūšių, tai 
yra – delegavimo ir devoliucijos. Toks požiūris į decentralizaciją yra gana 
rezervuotas, neatskleidžiantis šio reiškinio esmės. 

Paminėtinas Lietuvos konstitucinės teisės kūrėjo Romerio požiūris į 
decentralizaciją. Romeris (2008) pastebi, kad dekoncentracija yra ne 
decentralizacijos, o centralizacijos forma. Daroma išvada, kad centralizacija gali 
būti koncentruota arba dekoncentruota. Dekoncentruota centralizacija, pasak 
Romerio (2008), nėra decentralizacija. Baltušnikienė (2009) pastebėjo 
tendenciją, kad socialinių mokslų specialistai nevienodai traktuoja 
decentralizacijos reiškinį. Politologai linkę politinę decentralizaciją ir, apskritai, 
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decentralizaciją, tapatinti su devoliucija, nevertinant delegavimo ir 

dekoncentravimo procesų. Viešojo administravimo specialistai 

dekoncentravimą, delegavimą ir devoliuciją dažniausiai traktuoja tik kaip 

administracinės decentralizacijos tipus. 

Evans, Manning (2004), Kaiser (2006), Litvack et al. (1998), Dafflon, 

Madies (2009), Oyono (2004), Yilmaz et al. (2010) pateiktos decentralizacijos 

klasifikacijos, modifikuojant ir papildant jas kitais dažniausiai išskiriamais 

decentralizacijos tipais ir rūšimis, savo dydžiu iš esmės apima visas aptartas 

decentralizacijos klasifikacijas ir integruoja visas decentralizacijos sampratas. 

Todėl, remiantis šiuo požiūriu bei integruojant kitus dažniausiai mokslininkų 

išskiriamus decentralizacijos tipus ir rūšis, sudarytas 1.2 paveikslas. 

 

 

1.2 pav. Decentralizacijos formos ir tipai (šaltinis: autorė) 

Fig.1.2. Types and forms of decentralization (source: author) 

1.2 paveiksle galime matyti, kad erdvinė decentralizacija į rūšis neskirsto-

ma. Nors kiekvienas decentralizacijos tipas ir forma turi skirtingas charakteristi-

kas, politikos sudedamąsias dalis ir sąlygas sėkmei, tačiau griežtos takoskyros 

tarp decentralizacijos tipų ir formų nėra. Išnagrinėjus įvairių mokslininkų nuo-

monę apie decentralizacijos terminą, galime teigti, kad decentralizacija suvo-

kiama kaip įvairiapusis, kompleksinis reiškinys, apimantis laipsnišką veikimo 
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laisvės, funkcijų, atsakomybės ir išteklių perdavimą iš centrinės valdžios vieti-

nės valdžios valdymo lygiams. 

Valdžia pasirenka decentralizacijos politiką dėl įvairių priežasčių. Tačiau 

reikia prisiminti, kad disertacijos objektas yra fiskalinė decentralizacija, todėl 

yra aktualu plačiau panagrinėti fiskalinės decentralizacijos sampratą, kurią 

analizavo užsienio ir lietuvių mokslininkai Bird, Wallich (1993), Martinez-

Vazguez, Boex (2001), Akai, Sakala (2002), Thiessen (2003), Raipa, Backūnaitė 

(2004), Davulis (2006), Astrauskas (2007), Baltušnikienė (2009), Davulis et al. 

(2013) Szarowska (2014). 

Natūralu, kad nėra vienintelio pripažinto fiskalinės decentralizacijos 

apibrėžimo – vyrauja nuomonių įvairovė (1.2 lentelė): 

1.2 lentelė. Fiskalinės decentralizacijos samprata (šaltinis: autorė) 

Table 1.2. The concept of fiscal decentralization (source: author) 

Autorius Metai Fiskalinės decentralizacijos samprata 

Akai,    

Sakala 
2002 Tai valdžios perdavimas ir sprendimų priėmimas žemesnio 

lygio valdžios institucijose. Institucija, susijusi su 

sprendimų priėmimu, yra skiriama remiantis teisiniais san-

tykiais tarp aukštesnės ir žemesnės valdžios lygių. 

Thiessen 2003 Tai atsakomybės ir atskaitomybės perdavimas vietinei val-

džiai. Fiskalinė decentralizacija yra laikoma kaip poten-

cialas vietinei valdžiai leidžiantis padidinti mokestines pa-

jamas ir priimti sprendimus, perskirstant piniginius išteklius 

įvairiuose projektuose. 

Raipa, 

Backūnaitė 

2004 Decentralizacijos pagrindinis komponentas yra finansinė 

atsakomybė. Kad vietos valdžia efektyviai realizuotų de-

centralizuotas funkcijas, ji turi turėti atitinkamo lygio pa-

jamas – nesvarbu, ar padidintas toje vietoje, ar pervestas iš 

centrinės valdžios, taip pat – ir galią priimti sprendimus dėl 

išlaidų. 

Davulis 2006 Vietinės valdžios finansinio savarankiškumo didinimas, 

atribojant vietinės ir centrinės valdžios funkcijas viešajame 

ekonomikos sektoriuje, atitinkamai paskirstant ir finansin-

ius išteklius šioms funkcijoms vykdyti. Ekonominis tokios 

decentralizacijos pagrindimas – viešojo ekonomikos 

sektoriaus efektyvumo didinimas, decentralizuojant viešojo 

sektoriaus ekonomines funkcijas. 
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 1.2 lentelės pabaiga 

Autorius Metai Fiskalinės decentralizacijos samprata 

Astrauskas 2007 Įgaliojimų valstybės finansų srityje perskirstymas bei sub-

nacionalinių darinių (regionų, teritorinių savivaldybių) fi-

nansinio savarankiškumo didinimas. 

Baltušnikienė 2009 Tai multidimensinis reiškinys, aprėpiantis atskirų valdymo 

lygių išlaidų ir pajamų, finansinių pervedimų paskirstymo ir 

skolinimosi mechanizmus, jų tarpusavio sąveiką, plėtojant 

regioninės ir vietinės valdžios subjektų fiskalinę autonomiją. 

Yulindra  2013 Tai žemesniųjų valdymo lygių subjektų fiskalinės autonomi-

jos didėjimas. 

Albornoz, 

Cabrales 

2013 Tai nacionalinės (centrinės) vyriausybės valdžios ir atsa-

komybės perdavimas vietos valdžiai. 

Szarowska  2014 Tai fiskalinės atsakomybės ir galios dalijimasis tarp cen-

trinės, regioninės ir vietinės valdžios. 

 

Išplėsdamas fiskalinės decentralizacijos sampratą, Beer-Toth (2009) 

aiškina, kad fiskalinė decentralizaciją turi 3 elementus: vietos valdžios išlaidas, 

vietos valdžios pajamas ir vietos valdžios biudžeto savarankiškumą, kurie 

sąveikauja tarpusavyje. Pirma, vietos valdžios išlaidų savarankiškumas 

apibrėžiamas kaip vietos valdžios išlaidos viešosios paslaugoms ir prekėms, 

remiantis vietos bendruomenės poreikiais. Antra, vietos valdžios pajamų 

savarankiškumas reiškia, kad vietos valdžia turi atitinkamas institucijas ir 

atsakomybę, priimant sprendimus dėl finansinių šaltinių. Trečia, vietos valdžios 

biudžeto savarankiškumas parodo vietos valdžios pajamų valdymo laipsnį, 

susijusį su išlaidų lygiu. Tačiau mokslininkai Vo (2010) ir Baltušnikienė (2009) 

teigia, kad norint įvertinti šalies fiskalinę decentralizaciją, reikia įvertinti keturis 

elementus: vietos valdžios pajamas, vietos valdžios išlaidas, tarpbiudžetinius 

pervedimus ir vietos valdžios skolinimosi autonomiją. 

Nagrinėjant įvairių mokslininkų fiskalinės decentralizacijos sampratą 

matyti, kad fiskalinės decentralizacijos pagrindą sudaro finansinės galios ir 

finansinių išteklių paskirstymas tarp centrinės ir vietinės valdžios subjektų. 

Remiantis atlikta mokslinės literatūros analize, fiskalinė decentralizacija bus 

analizuojama, vertinant vietos valdžios pajamų autonomiją, tarpbiudžetinius 

pervedimus, išlaidų autonomiją ir skolinimosi autonomiją. 
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1.3. Ekonominės fiskalinio federalizmo teorijos 

Teorinis decentralizacijos klausimų plėtojimas randamas XVII–XIX amžiaus 

filosofų ir politikų Rousseau, Mill, de Tocqueville, Montesquieu ir Madison 

darbuose, kai nepasitikint centrine valdžia, mažesni demokratiniai valdžios vie-

netai buvo suvokiami, kaip gebantys užtikrinti pagrindines laisvo žmogaus lais-

ves ir teises (Faguet 1997). XX a. antrojoje pusėje Vakarų valstybėse, siekiant 

sumažinti ilgainiui gremėzdiškais ir inertiškais tapusius valstybės valdžios apa-

ratus, išplėtojama fiskalinio federalizmo teorija. Šios teorijos atstovai ieškojo 

būdų, kaip optimizuoti viešųjų finansų valdymą, panaudojant decentralizaciją. 

Dar XX a. viduryje fiskalinis federalizmas įtraukiamas į viešųjų finansų teorijas, 

kurios ir atvėrė kelią sisteminei fiskalinės decentralizacijos analizei. 

Fiskalinis federalizmas iš esmės yra normatyvinė, o ne pozityvistinė teorija, 

aiškinanti, „kaip turėtų būti“, o ne „kodėl taip yra“. Fiskalinio federalizmo 

teorijoje (Tiebout 1956; Musgrave 1959) yra išskiriami du viešųjų finansų 

valdymo lygiai – centrinis ir vietos. Šios teorijos tikslas yra nustatyti, kuriuo 

lygmeniu, kokias biudžeto funkcijas dera finansuoti, kad išsikelti tikslai būtų 

kokybiškai pasiekti su mažiausiomis sąnaudomis. Pagal Musgrave (1959) yra 

išskiriamos dvi pagrindinės priežastys, kurios, remiantis fiskalinio federalizmo 

teorija, gali paskatinti finansų centralizaciją – masto ekonomijos siekis ir šalių 

sienas peržengiantys išorės padariniai. O štai viešųjų finansų decentralizacija yra 

veiksmingesnė tada, kai vyrauja ypač dideli piliečių preferencijų skirtumai. 

Centralizuojant finansų valdymą, masto ekonomiją galima pasiekti, kai mažėja 

ribiniai „produkcijos“ gamybos kaštai, arba, daugėjant vartotojų, didėja jų 

gaunamas pasitenkinimas (pavyzdžiui, tinklo produktai). Tačiau tokiu atveju 

dažnai, nors ir nebūtinai, yra prarandamas lankstumas – siūlomas „produktas“ 

geriausiai atitinka vidutinio vartotojo poreikius, tačiau trūksta pasiūlos įvairovės. 

Tad, kai piliečių preferencijos labai heterogeniškos, siūloma viešąsias paslaugas 

teikti (o dažniausia ir finansuoti) decentralizuotai. Galiausiai, esant valstybių 

sienas peržengiantiems išorės padariniams (tarkime, oro taršos ar krašto 

apsaugos atvejais), jeigu negalima šių padarinių internalizuoti ar privačiai 

susitarti dėl jų kompensavimo, būtina centralizuotai vykdyti išorės padarinių 

apmokestinimą / subsidijavimą. 

Pagrindis klausimas, susijęs su fiskaline decentralizacija, kokiu mastu 

finansiniai įgaliojimai ir atsakomybė turi būti perduota žemesniam valstybės 

valdymo lygiui? Moksliniai tyrimai šioje srityje labai išaugo, ir mokslininkai 

ėmė atskirti pirmos ir antros kartos fiskalinio federalizmo teorijas. Pasak 

Australijos mokslininko Vo (2010), fiskalinio federalizmo tema nėra taip plačiai 

nagrinėjama kaip nedarbas, infliacija, užsienio investicijos, palūkanų normos, 

valiutų kursai, tačiau susidomėjimas šia sritimi sparčiai auga, vidutinis augimo 

tempas siekia 28 proc., ir ši tema yra antra sparčiausiai auganti tarp minėtųjų. 
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Fiskalinė decentralizacija ypač didelę praktinę svarbą turi besivystančioms šalių 

ekonomikoms ir yra propaguojama tarptautinių institucijų, tokių kaip Pasaulio 

bankas (PB), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD). 

Nemažai mokslinių studijų fiskalinės decentralizacijos srityje buvo padaryta, 

siekiant sistemingai suprasti ekonominius principus (Bird 2004; Boadway 2003; 

Collins 2001; McLure 1998). Išskiriami tokie pagrindiniai fiskalinio federalizmo 

principai (Brown, Jackson  1990; Slavinskaitė 2014b): 

− įvairovės principas. Federalinė sistema turėtų suteikti galimybę fiskali-

nės tvarkos įvairovei, atsižvelgiant į skirtingas valstybes ir vietoves. 

Bendruomenės gali skirtis, ir viešųjų paslaugų teikimas neturėtų būti tei-

kiamas pagal vienodą modelį; 

− lygiavertiškumo principas. Įvairių viešųjų paslaugų erdvinė apimtis ski-

riasi, pavyzdžiui, nauda visiems valstybės gyventojams – gynyba, regio-

no gyventojams – kelių priežiūra ir tiesimas, vietos gyventojams – mies-

to politika ir gatvių apšvietimas. Fiskalinės priemonės būtų tikrai veiks-

mingos, jeigu kiekvienos rūšies paslauga būtų priskiriama ir teikiama tai 

vietovei, kuriai yra naudingiausia; 

− centralizuotas perskirstymo principas. Fiskalinės politikos perskirstymo 

funkcija turi būti centralizuota. Priešingu atveju perskirstymas tampa 

neveiksmingas, ir vietos sprendimai yra iškreipti; 

− vietovės neutralumo principas. Regioniniai fiskaliniai skirtumai gali 

trukdyti vietos ekonomikos aktyvumui. Nedideli fiskaliniai skirtumai yra 

neišvengiami fiskaliniame federalizme, tačiau jie turi būti mažinami. 

Turėtų būti vengiama diferencialinių mokesčių, iškraipančių vietos val-

džios sprendimus; 

− centralizuotas stabilizavimo principas. Fiskalinės priemonės turi būti 

naudojamos nacionaliniu lygmeniu makropolitikos (stabilizavimo, 

augimo) tikslais; 

− centrinės valdžios kontrolė. Decentralizacija yra apibūdinama kaip cen-

trinės valdžios funkcijų perdavimas vietinėms valdžioms, tačiau centrinė 

valdžia turi išlaikyti tam tikrą kontrolės formą, prižiūrėdama, ką daro 

vietos valdžia išlaidų, skolinimosi, mokesčių, biudžeto, audito ir kitose 

srityse; 

− svarbiausių viešųjų paslaugų minimalus teikimas. Centrinė valdžia turi 

užtikrinti kiekvienam piliečiui minimalias svarbiausias viešąsias 

paslaugas sveikatos, saugos, gerovės, švietimo ir kitose srityse, nesvar-

bu, kurioje valstybės vietoje jis gyventų; 

− fiskalinės padėties išlyginimas. Tai finansinių išteklių paskirstymas, 

siekiant išvengti viešųjų paslaugų savikainos ir vietinės valdžios suren- 

kamų pajamų skirtumo. 
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Fiskalinio federalizmo teorijų evoliuciją, galima skirstyti į du etapus, 
besiskiriančius turiniu ir apimtimi, o mokslinius darbus, kuriuose analizuojami 
teoriniai ir praktiniai fiskalinės decentralizacijos aspektai, atitinkamai grupuoti į 
du fiskalinės decentralizacijos analizės periodus (1.3 pav.) 

 
1.3 pav. Pirmosios ir antrosios kartos fiskalinio federalizmo teorijos 

(šaltinis: autorė) 

Fig. 1.3. First and second-generation theories of fiscal federalism  

 (source: author) 

Pirmosios kartos fiskalinio federalizmo teorija (nuo 1950 m. iki 1990 m.) 
siekė efektyvesnio viešųjų paslaugų teikimo ir vietos valdžios atsakomybės 
stiprinimo. Antroji fiskalinio federalizmo teorija (nuo 1991 iki dabar) yra nauja 
ir dar nesudaro darnios sistemos analizės arba dar nėra gerai žinoma. Toliau 
apžvelgsime teorinius fiskalinės decentralizacijos vystymosi pokyčius, išskiriant 
pirmosios ir antrosios kartos fiskalinio federalizmo teorijas. 

Pirmosios kartos fiskalinio federalizmo teorijos pagrindą padėjo 1950–
1960 m. Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos kolonijų administracijos, kurios 
ruošėsi valstybės nepriklausomybės procesui, perduodamos atsakomybę už tam 
tikrų programų įgyvendinimą vietos valdžiai. Ši teorija buvo sukurta 
mokslininkų Musgrave (1959) ir Oates (1972) ir išplėtota kaip viešojo sektoriaus 
ekonomika. Fiskalinio federalizmo teorija yra orientuota į fiskalinės 
atsakomybės ir viešojo sektoriaus funkcijų pasiskirstymą tarp įvairių viešojo 
sektoriaus valdžios lygmenų. Pasak Oates (1972), fiskalinio federalizmo teorija 
plėtojama atsižvelgiant į bendrą normatyvinę sistemą, paskirstant funkcijas 
įvairiems valdžios lygiams, atitinkamai paskirstant fiskalinės priemones, 
vykdant šias funkcijas. Šioje teorijoje yra išdėstomas supratimas apie 
instrumentus ir funkcijas, kurios geriausiai veiktų jas centralizuojant arba 
decentralizuojant. Pirmosios kartos teoretikai (Musgrave 1959; Oates 1972) 
linkę fiskalinės decentralizacijos procesą susieti su viešojo sektoriaus reagavimo 
laipsnio didinimu, atsižvelgiant į paklausą, ir galiausiai – į ekonominio 
efektyvumo didinimą, geriau susiejant išteklių paskirstymą su visuomenės 
poreikiais. Tiebout (1956), Musgrave (1959), Oates (1972) padėjo tvirtą 
pagrindą reikšmingoms diskusijoms fiskalinės decentralizacijos tematika. 

         1950–1990 

                  Pirmosios kartos teorija 

 
(Tiebout 1956; Musgrave 
1959; Olson 1969;         
Oates 1972; Brennan,       
Buchanan 1980) 

 

          Nuo 1991 

           Antrosios kartos teorija 
 

(Weingast 1995; Seabright     
1996; Lockwood 2002; Bes-
ley, Coate 2003; Petchey, 
Levtchenkova 2003; Wagner 
2007) 
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Svarbų fiskalinio federalizmo teorijai indėlį darė Olson (1969) pristatydamas 

„fiskalinio išlyginimo“ koncepciją. Brennan ir Buchanan (1980) teoriniais 

tyrimais pristatė visuomenės pasirinkimo požiūrį į įvairių lygių valdžią ir 

prisidėjo prie pirmosios kartos fiskalinės decentralizacijos mokslinės literatūros 

papildymo su nauju moksliniu leidiniu – „The Power to Tax – Analytical 

Foundations of a Fiscal Constitution“ (1.3 lentelė). 

1.3 lentelė. Fiskalinio federalizmo pirmosios kartos atstovai (šaltinis: Slavinskaitė 2015) 

Table 1.3. Researchers of the first generation theories of fiscal federalism (source: 

Slavinskaitė 2015) 

Autorius 

(metai) 
Leidinys Indėlis į fiskalinio federalizmo teoriją 

Tiebout 

(1956) 

A Pure Theory of 

Local Expenditures 

Pirmą kartą apibrėžė sąvoką „vietos viešosios 

gėrybės“. Teigė, kad gyventojų mobilumas geri-

na valdžios sektoriaus išlaidų efektyvumą, nes 

kiekvienas regionas teikia skirtingus paslaugų 

krepšelius ir apmokestinimo įvairovę. 

Musgrave 

(1959) 

The Theory of Pub-

lic Finance – A 

Study in Public 

Economy 

Teigė, kad fiskalinė decentralizacija duoda efek-

tyvų išteklių paskirstymą. Pristatė tris vyriausy-

bės funkcijas: ekonomikos stabilizavimą, išteklių 

ir pajamų paskirstymą. Ekonomikos stabilizavi-

mas ir pajamų paskirstymas turi būti centralizuo-

tas, o išteklių paskirstymas – decentralizuotas. 

Olson 

(1969) 

Principle of fiscal 

equivalence: the 

division of respon-

sibilities among 

different levels of 

government 

Pristatė „finansinio išlyginimo“ sąvoką. Teigė, 

kad kiekvienas bendras gėris turi tam tikrą ribą, 

kuri yra reikalinga kiekvienai vyriausybei tam, 

kad nebūtų rungtynių tarp tų, kurie moka, ir tų, 

kurie gauna kolektyvinio gėrio naudą. 

Oates 

(1972) 

Fiscal Federalism Sukūrė decentralizacijos teoremą. Skelbė, kad 

gerovė yra maksimizuojama, kai konkrečias 

viešąsias gėrybes teikia vietos valdžia, kurių ju-

risdikcija atitinka poaibį šalies gyventojų, dėl 

kurių viešųjų gėrybių paklausa ir aptarnavimas 

yra vienodas. 

Brennan, 

Buchanan 

(1980) 

The Power to 

Tax – Analytical 

Foundations of a 

Fiscal Constitution 

Pristatė visuomenės pasirinkimo požiūrį į įvairių 

lygių valdžią. Teigė, kad fiskalinė decentralizaci-

ja mažina vyriausybės dydį ir kad valstybės pa-

jamos bei išlaidos turi būti decentralizuotos. 
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Pati pirmoji Musgrave (1959) knyga „The Theory of Public Finance“ – tai 

didžiausią indėlį įgijęs vadovėlis viešojo sektoriaus ekonomikos mokslų srityje. 

Musgrave (1959) pristatė tris skirtingas vyriausybės funkcijas: ekonomikos 

stabilizavimas, pajamų perskirstymas ir išteklių paskirstymas. Kiekviena 

funkcija buvo individualiai ir nuosekliai analizuojama. Musgrave (1959) 

teigimu, fiskalinio federalizmo konkrečios viešųjų finansų perspektyvos 

nubrėžiamos nustatant fiskalinės decentralizacijos apribojimus (ekonomikos 

stabilizavimo ir pajamų perskirstymo) ir įvertinant potencialią fiskalinės 

decentralizacijos naudą (efektyvumas).  

Pirmoji vyriausybės funkcija – ekonomikos stabilizavimas. Fiskalinė ir 

monetarinė politika gali prisidėti prie stabilaus ekonomikos vystymosi. 

Svarbiausias klausimas, ar fiskalinė decentralizacija padidina ar sumažina 

ekonominį stabilumą ir bendruosius vyriausybės makroekonominių tikslų 

kompromisus. Šiuo klausimu buvo išsakytas aiškus pirmosios kartos atstovų 

požiūris: fiskalinė decentralizacija nepadeda stiprinti susitarimų siekiant 

makrostabilizavimo tikslų. Perdavus fiskalinius įgaliojimus iš centrinės valdžios 

vietinei valdžiai, yra galimi makrostabilizavimo suvaržymai (Oates 1972). 

Antroji vyriausybės funkcija – pajamų perskirstymas. Paprastai vyriausybė 

gamina ekonomines prekes ir tuo pačiu turi tam tikrą vaidmenį, paskirstant 

prekes tarp visuomenės narių ir keičiant rinkos nustatymus. Mokesčiai gali būti 

progresiniai, ir gerovės tarnybos gali nukreipti mažesnes pajamas visuomenės 

nariams. Vėlgi tai rodo, kad vyraujant fiskalinei decentralizacijai nėra sistemos 

norint efektyviai paskirstyti visuomenines pajamas, nes ekonominė 

priklausomybė tarp vietos valdžios jurisdikcijų veikia sumažindama paslaugų 

teikimo įvairovę, kuri egzistuoja tarp žemesnio lygmens valdžios institucijų. 

Atsižvelgiant į pajamų paskirstymo įvairovės tikslą tarp centrinės ir vietos 

valdžios, pajamų perskirstymo politika turi didesnę sėkmę, jeigu vykdoma 

nacionaliniu lygmeniu (Oates 1972). 

Trečioji vyriausybės funkcija – išteklių paskirstymas. Čia pirmosios kartos 

fiskalinio federalizmo teoretikai pabrėžia fiskalinės decentralizacijos svarbą ir 

nurodo dvi pagrindines priežastis: pirma, riboti ištekliai gali būti efektyviau 

paskirstomi, esant decentralizuotai fiskalinei sistemai, nes vietos valdžia gali 

geriau žinoti, kaip padidinti išteklių naudojimo naudą jų vietovėse. Antra, vietos 

valdžios prekės prideda vietos paslaugų perkrovos teikimo dimensiją, kuriai nėra 

pasirengusi centrinė valdžia. Rezultatas yra tas, kad vietos valdžia, esant 

fiskalinei decentralizacijai, turi galimybę vaidinti svarbų vaidmenį veiksmingai 

paskirstydama išteklius. Siūloma mobilizuoti išteklių paskirstymą regione, 

siekiant geriau aptarnauti ir atpažinti nevienalyčių gyventojų pageidavimus ir 

skonius. 

Taigi pirmosios kartos fiskalinio federalizmo teorija, atsižvelgiant į 

Musgrave (1959), pirmiausia pabrėžia, kad viešosios ekonomikos prekės 
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pirmiausia susijusios su efektyviu išteklių paskirstymu. Viešųjų finansų teorija 

turi sąsajų su ekonomikos stabilizavimu (tai yra palaikyti aukštą užimtumo lygį 

ir stabilų kainų lygį) ir pajamų paskirstymu (pasiekti horizontalaus ir vertikalaus 

teisingumo visose jurisdikcijose, siekiant išvengti neefektyvumo ir namų ūkių 

bei įmonių mobilumo). Viešųjų finansų teorija yra laikoma pirmosios kartos 

fiskalinės decentralizacijos teorija. 

Tiebout (1956) viešųjų finansų teorijoje pristatė sąvoką „vietos valdžios 

prekės“ (angl. – local publics goods). Šią sąvoką jis panaudojo politinės ir 

fiskalinės decentralizacijos požiūriu analizuodamas vietos gyventojų 

mobilizaciją tarp vietovių, kurios konkuruoja, įtvirtinant lengvatų mechanizmus. 

Tiebout (1956) hipotezės esmė – vartotojų paklausa vietos valdžios prekėms gali 

būti atskleista, kai vartotojai pasirenka jurisdikciją, suteikiančią daugiausia 

grynosios naudos. Hipotezė teigia, kad per mobilumą rinkėjų vartotojų 

pageidavimai gali būti atskleisti ir vartotojų paklausa bus tame taške arba arti jo, 

kur vietos valdžios prekių išlaidos atitinka paklausą. Dabar ši hipotezė visuotinai 

žinoma kaip Tiebout rūšiavimas (angl. – Tiebout sorting). Visų pirma, tai buvo 

atsakas į nepakankamą viešųjų gėrybių teikimo problemą, kurią tuo metu 

analizavo Samuelson (1954). Tiebout (1956) teigė, kad viešosios gėrybės yra 

teikiamos konkuruojant regionams bei atsižvelgiant į pageidavimus, o tai skatina 

efektyvų viešųjų paslaugų teikimą, kai tuomet Samuelson teigė (1954), jog 

viešosios gėrybės yra gaminamos tokios, kurių atmesti niekas negali, bei tai, kad 

didėjant vartotojų skaičiui, viešųjų gėrybių vartojimas nesikeičia, tai yra, lieka 

tas pats ribinis pelnas. Politika, skatinanti gyventojų mobilumą ir plėtojanti 

žinias apie viešųjų gėrybių naudą bei išlaidas, skatina migraciją, kuri veikia kaip 

jėga, gerinanti valdžios sektoriaus išlaidų efektyvumą. Samuelson (1954) taip 

pat teigė, kad didesnis namų ūkių mobilumas iš vieno regiono į kitą ir didesnis 

išteklių paskirstymo efektyvumas vyksta nuolat. Tiebout (1956) manė, kad 

vietos valdžia turi tikslesnių ir išsamesnių žinių apie vietos gyventojų poreikius, 

todėl vietinius gali lengviau ir tiksliau apmokestinti. Jis teigė, kad kiekvienas 

regionas turi skirtingus paslaugų krepšelius ir apmokestinimo įvairovę, o tai 

skatina gyventojų mobilumą. Apibendrinant galima pastebėti, kad Tiebout 

(1956) įtvirtino dvi pagrindines naujovės fiskalinės decentralizacijos srityje: 

pirma, pagrindė idėją, kad egzistuoja negrynosios viešosios gėrybės, teikiamos 

vietos valdžios; antra, jis parodė, kad mokesčių mokėtojų ir rinkėjų judėjimas 

tarp jurisdikcijų sudaro mechanizmą, pagal kurį asmenys atskleidžia jų prioritetą 

negrynosioms viešosioms gėrybėms. 

Olson (1969) apibrėžė naują sąvoką – „fiskalinis išlyginimas“ – fiskalinio 

federalizmo teorijoje. Fiskalinis išlyginimo apibrėžime teigiama, kad kiekvienas 

bendras gėris turi tam tikrą ribą, kuri yra reikalinga kiekvienai vyriausybei tam, 

kad nebūtų rungtynių tarp mokančiųjų ir gaunančiųjų kolektyvinio gėrio naudą. 

Plačiąja prasme, tai kelia teigiamą asocijaciją su viešosios ekonomikos 
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efektyvumo tikslu derinti išlaidas ir teikti viešųjų gėrybių aprūpinimo naudą 

kelių pakopų federacinėse sistemose. 

Dar vienas indėlis į fiskalinio federalizmo teoriją buvo padarytas Oates 

(1972) monografijoje „Fiscal federalism“. Oates (1972) fiskalinio federalizmo 

teorijoje rėmėsi Olson (1969) pasiūlytu fiskalinio išlyginimo samprata ir Tiebout 

(1956) požiūriu į viešųjų gėrybių teikimą, atsisakant mobilumo ir rūšiavimo. Jis 

tvirtino, kad turi būti įvairių viešųjų paslaugų ar prekių teikimo variacijų, nes 

gyventojai turi skirtingų poreikių ir skonių. Oates (1972) formalizavo savo 

požiūrį į šį klausimą, apibrėždamas visuomenės prekės kaip grynąsias ir 

negrynąsias. Mokslininkas sukūrė decentralizavimo teoremą, kuri turi aiškų 

pagrindą. Pagal teoremą, gerovė yra maksimizuojama, kai konkrečias viešąsias 

gėrybes teikia vietos valdžia, kurių jurisdikcija atitinka poaibį šalies gyventojų, 

dėl kurių viešųjų gėrybių paklausa ir aptarnavimas yra vienodas. Jei nacionalinė 

vyriausybė prisiėmė teikti tą patį viešųjų paslaugų ar prekių paketą visose 

subnacionalinėse jurisdikcijose, bus neįmanoma pasiekti veiksmingo lygio, jei 

lengvatos yra vienodos visiems populiacijos nariams. Oates (1972) teigimu, 

nacionalinės vyriausybės viešųjų gėrybių teikimas neatspindi realybės. Iš tiesų, 

ši prielaida buvo kritikuojama Brennan, Buchanan (1980), tačiau ji gali būti 

pagrįsta dėl dviejų priežasčių: pirma, nacionalinė vyriausybė neturi išsamios 

informacijos apie vietos gyventojų pageidavimus ir skonių įvairovę. Antra, nors 

nacionalinės vyriausybės gali suteikti skirtingų lygių ar skirtingų tipų viešąsias 

paslaugas skirtinguose regionuose, tačiau yra tam tikrų politinių suvaržymų. 

Šiuo atžvilgiu nacionalinės vyriausybės tam tikru mastu suvaržytos numatyti 

vienodas viešąsias paslaugas ar prekes tik tam tikram regione, išvengiant galimų 

neigiamų politinių pasėkmių, kurios gali atsirasti diferencijuojant prekių ar 

paslaugų lygį visose subnacionalinėse jurisdikcijose. Pavyzdžiui, Australijoje 

vyriausybės nariai turi elgtis taip pat – negali būti taikomi skirtingi prekių ir 

paslaugų mokesčių tarifai Naujajame Pietų Velse ir Vakarų Australijoje, net 

jeigu viešųjų paslaugų lygiai yra skirtingi. 

Dar 1660 m. filosofas Hobbesas (1660) savo veikale „Leviatanas“ 

apibūdino taip vadinamą Sandraugą arba valstybę kaip dirbtinį žmogų, tik 

didesnio ūgio ir stipresnį nei įprastas žmogus, kurio suverenitetas yra dirbtinė 

siela, suteikianti gyvenimo ir judėjimo visumą kūnui. Brennan, Buchanan (1980) 

atgaivino valstybės, kaip Leviatano, apibūdinimą. Šių mokslininkų teigimu, 

vyriausybė yra monolitinis Leviatanas, kuris visada maksimaliai siekia didinti 

pajamas iš mokesčių. Vienintelis būdas sumažinti valdžios sektoriaus išlaidų 

perteklių kaip per didelio apmokestinimo pasekmę, yra sėkmingai suvaržyti 

vyriausybę, taikant politinį ir finansinį decentralizavimą. Jų teigimu, 

konkurencija tarp valstybinių įstaigų sumažina viešojo sektoriaus augimą. 

Brennan ir Buchanan (1980) svarstė, kad jeigu apsaugos funkcijos yra skiriamos 

nacionalinei vyriausybei, tai vyriausybė turi realią paskatą padidinti grynąjį 
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perteklių, nes nėra veiksmingos priemonių kontrolės apmokestinimo 

įgaliojimams. Fiskalinė decentralizacija riboja valdžią, skatindama perduoti 

atitinkamoms jurisdikcijoms paslaugų ir prekių teikimą savo gyventojams, 

padidinant efektyvumą; taigi vietiniai gyventojai rinks geriausią vietos valdžią. 

Esant fiskalinei decentralizacijai atsiranda visų vyriausybės vienetų spaudimas 

neapmokestinti per daug. Apskritai, Leviatano hipotezė dėl valdžios pateikė 

naują fiskalinio federalizmo požiūrį, kuriuo įvardytas pagrindinis fiskalinės 

decentralizacijos privalumas – mažesnis vyriausybės dydis. 

Antrosios kartos fiskalinio federalizmo teorija (pradžia 1991 m.). 

Globalizacijos procesų kontekste augant pasaulinei ekonominei sąveikai, 

visuomenėms tampant kompleksiškesnėms bei didėjant jų tarpusavio sąsajoms, 

dėl technologinių vystymo plečiantis pasaulinės komunikacijos tinklui, 

komandinių sistemų šalims transformuojantis į rinkos ekonomiką ir demokratiją, 

atsirado didesnio visuomeninio politinio ir ekonominio dalyvavimo bei 

atviresnio viešojo valdymo poreikis. Valstybių valdymo kaitą lemia 

globalizacijos ir lokalizacijos jėgų sąveika (Ebel, Peteri 2007). Dėl šių procesų 

XX a. paskutiniojo dešimtmečio pabaigoje ėmė ryškėti antrosios kartos 

fiskalinio federalizmo teorija, kuri remiasi ne vien tik viešųjų finansų idėjomis. 

Pastarieji moksliniai tyrimai siejasi ne tik su ekonomikos disciplina, bet ir 

politologijos, kitais mokslais. Skirtingai nei pirmosios kartos tyrėjų, antrosios 

kartos daroma prielaida, kad norint padidinti savo funkcijų tikslus, nereikia 

siekti socialinės gerovės maksimizavimo. Mokslininkai fiskalinės 

decentralizacijos poveikį modeliuoja įkūnydami politinį procesą ir asimetrinės 

informacijos galimybę tarp politikos agentų. Antrosios kartos fiskalinio 

federalizmo tyrėjai (Weingast 1995; Seabright 1996; Lockwood 2002; Besley, 

Coate 2003; Petchey, Levtchenkova 2003; Wagner 2007) pradėjo nagrinėti 

fiskalinę decentralizaciją, pasinaudodami įmonės ir sutarties teorijomis, 

ekonomikos informacija ir agentų problemų principais. 

Oates (2005) teigimu, yra sunku paprastai ir sistemingai apibūdinti antrosios 

kartos teorijas, tačiau jis išskiria du pagrindinius argumentus, kurie buvo 

pabrėžiami antrosios kartos fiskalinio federalizmo šalininkų: 

− pirmas argumentas buvo susijęs su politinių procesų ir politinių agentų 

elgesiu, kuriuose dalyviai gali turėti savo tikslus, pavyzdžiui, valdžios 

pareigūnai gali nesiekti bendro gėrio, kaip buvo manoma pirmosios kar-

tos fiskalinio federalizmo šalininkų. Vietoje to jie gali siekti padidinti 

gerovę savo apygardose. Procesas apima politinių institucijų modeliavi-

mą. Ši aplinkybė turi akivaizdžių nuorodų į visuomenės pasirinkimo te-

oriją, kuri nebuvo pagrindinis dalykas pirmosios kartos teoretikams 

(Piccotto, Wiesner 1998). Inman, Rubinfeld (1997) charakterizavo pir-

mosios kartos teorijas kaip ekonominį federalizmą, kontrastuojantį su 
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naujesniais modeliais, aiškiai sudarančiais politinių procesų ir jų povei-

kio rezultatus;  

− antrasis susijęs klausimas buvo politinių agentų analizė. Visų pirma,     

asimetrinės informacijos nustatymuose išaiškėjo, kad kai kurie dalyviai, 

palyginus su kitais, turi daugiau žinių, neprieinamų kitiems dalyviams, 

apie vietos skonių ir išlaidų struktūrą. Tyrimas parodė, kad optimali pro-

cedūra arba institucijos gali būti gana skirtingo lygio, nustatant tobulą 

informaciją. Siekiant išnagrinėti šiuos klausimus, fiskalinis federalizmas 

analizuoja iš makroekonomikos teorijos ir darbo pramoninėse organiza-

cijose perspektyvos.  

Savo darbuose daug antrosios kartos fiskalinio federalizmo atstovų 

nagrinėja balansą tarp fiskalinės centralizacijos ir decentralizacijos, todėl dažnai 

keliamas klausimas decentralizuoti ar centralizuoti? Jie pripažįsta, kad gali kilti 

pavojus, jeigu fiskalinės decentralizacijos laipsnis per aukštas. Antrosios kartos 

teorijai buvo būdingi du motyvuojantys žodžiai: paskata ir žinios. Abu motyvai 

turėtų prisidėti prie didesnio ekonominio efektyvumo: paskatos vietos valdžiai 

reikalingos, kad padarytų geresnį darbą, kad būtų išvengta įmonių iš žmonių 

išvykimo; o žinios apie vietos gyventojų pageidavimus ir skonį yra labai 

svarbios, norint pasiekti ekonominį efektyvumą, kai viešosios prekės ir 

paslaugos yra teikiamos vietos valdžios.  

Pagrindinės mokslinės studijos, priskirtos antrosios kartos fiskalinio 

federalizmo šalininkams, buvo atliktos Weingast (1995), Seabright (1996), 

Lockwood (2002), Besley, Coate (2003), Petchey, Levtchenkova (2003) ir 

Wagner (2007) (1.4 lentelė). 

1.4 lentelė. Fiskalinio federalizmo antrosios kartos atstovai (šaltinis: autorė) 

Table 1.4. Researchers of the second generation theories of fiscal federalism  (source: 

author) 

Autorius  

(metai) 
Leidinys Indėlis į fiskalinio federalizmo teoriją 

Weingast 

(1995) 

The economic role of 

political institutions: mar-

ket-preserving federalism 

and economic develop-

ment 

Įvedė rinkos sąvoką federalizmo teori-

joje. Teigė, kad federalizmas suteikia 

politinį pagrindą bendrajai rinkai. 

Seabright 

(1996) 

Accountability and decen-

tralisation in government: 

an incomplete contracts 

model 

Įtvirtino nepilnos sutarties sąvoką. 

Teigė, kad politinė atskaitomybė gali 

būti organizacinė motyvacija fiskalinei 

decentralizacijai. 
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1.4 lentelės pabaiga 

Autorius    

(metai) 
Leidinys Indėlis į fiskalinio federalizmo teoriją 

Lockwood 

(2002) 

Distributive politics and 

the costs of centralisation 

Priešingai nei Oates, teigė, kad 

nacionalinės vyriausybės teikiamos 

viešosios paslaugos nebūtinai gali būti 

homogeniškos, o centrinė vyriausybė 

susideda iš vietos regionuose rinktų 

atstovų, todėl gali gerai jiems 

atstovauti. 

Besley, Coate 

(2003) 

Centralized versus de-

centralized provision of 

local public goods: a 

political economy      

approach 

Pateikia politinės ekonomijos požiūrį į 

viešųjų gėrybių teikimą decentralizuo-

tai ir centralizuotai. 

Petchey, Lev-

tchenkova 

(2003) 

The welfare effects of 

fiscal equalisation in a 

federal economy with 

factor mobility and stra-

tegic behaviour 

 

Jie teigia, kad fiskalinis išlyginimas 

(dotacijos) nėra nustatomos išoriškai, 

jis vykdomas pagal fiskalinius 

standartus, kurie yra nustatomi, 

atsižvelgiant į faktinį fiskalinį elgesį, ir 

toks modelis duoda geresnį efek-

tyvumą. 

Wagner (2007) Fiscal Sociology and the 

Theory of Public Fi-

nance: An Exploratory 

Essay 

Jo požiūriu policentrinė vyriausybė yra 

svarbesnė negu vyriausybės hier-

archinis aspektas, kuriuo apibrėžiant 

yra spendžiami klausimai, o funkcijos 

turi būti teikiamos nacionaliniu ir sub-

nacionalinio lygmens valdžios lygiu. 

 

Pirmajame naujos literatūros sraute apsvarstoma decentralizacijos teorema 

politinės ekonomikos kontekste. Antroji mokslininkų grupė analizuoja rinkimų 

atskaitomybės principus agentų modeliuose, ieškant kompromiso dėl 

centralizacijos ir decentralizacijos. Iš esmės rinkėjai yra direktoriai, o politikai 

yra agentai, todėl asimetrinės informacijos buvimas tarp jų gali būti vertinama 

kaip pagrindinė priežastis, kodėl vyriausybės veikimas yra neefektyvus. 

Decentralizacija gali sumažinti informacijos asimetrijos generavimo kriterijus ir 

(arba) mokesčių konkurenciją tarp subnacionalinės valdžios lygmenų, tokiu 

būdu rinkėjai gali padidinti politikų kontrolę bei skatinti didesnę rinkėjų 

atskaitomybę, o tai didintų valdžios veiklos efektyvumą. 

Weingast (1995) pristato rinkos sąvoką federalizmo teorijose, siekdamas 

ištirti, kaip konkuruojančios jurisdikcijos sukuria paskatas mažesniems sandorių 

kaštams ir patikimiems įsipareigojimams. Darydamas prielaidą, kad vyriausybių 
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hierarchija su autonomija kiekvienam valdžios lygiui institucionalizuota. 

Weingast (1995) modeliavo rinką, kurioje: 1) vietos valdžia turi reguliavimo 

atsakomybę už ekonomiką; 2) bendra rinka užtikrina, kad vietos valdžia negali 

išvengti prekių ir paslaugų prekybos iš kitų jurisdikcijų; 3) vietos valdžia 

susiduria su biudžeto apribojimu. Pagrindinės išvados buvo skirtos Didžiajai 

Britanijai ir JAV: 1) federalizmas suteikia politinį pagrindą bendrajai rinkai;     

2) draudimai nacionalinei vyriausybei naudoti ekonominį reguliavimą smarkiai 

sumažina vyriausybės politinį reagavimą į interesų grupes; 3) vidaus prekybos 

kliūtys leidžia verslininkams, naujoms įmonėms ir naujoms ekonominėms 

veikloms ryškinti naujas sritis, kurios galėtų nukonkuruoti senesnes. 

Seabright (1996) kitaip nei Weingast (1995) apibrėžė „nepilnos sutarties“ 

sąvoką. Autorius pateikė rinkimus „nepilnos sutarties“ kontekste, kaip tokius, 

kuriuose tam tikra informacija yra ne visiškai patvirtinta. Politinė atskaitomybė 

gali būti organizacinė motyvacija decentralizacijai. Seabright (1996) 

atskaitomybės sąvoką apibrėžė kaip rinkimų atskaitomybę, nes ji yra 

suformuluota, atsižvelgiant į tikimybę, kad gerovės lygis tam tikrose 

jurisdikcijose nustatomas vyriausybės rinkimų. Lemiamas argumentas yra tas, 

kad rinkimų atskaitomybė yra pagrindinė jėga, per kurią fiskalinė 

decentralizacija gali skatinti efektyvesnę vyriausybės veiklą. Visų pirma, Besley 

ir Smart (2007) pastebėjo, kad rinkimai teikia atskaitomybę iš dviejų skirtingų 

reiškinių: atrankos poveikio, nes rinkėjai gali nuspręsti neperrinkti blogų 

senbuvių, ir drausmės poveikio, nes blogi senbuviai gali pagerinti vyriausybės 

darbo kokybę, siekdami padidinti perrinkimo tikimybę. Priešingai, centralizacija 

galėtų būti dar geresnis procesas, kai mechanizmai, susiję su „nepilna sutartimi“, 

suteikia daugiau galimybių politiniam bendradarbiavimui tarp skirtingų valdžios 

lygių. 

Lockwood (2002) ir Besley, Coate (2003) fiskalinio federalizmo teorijoje 

atspirties taškas yra Oates (1972) decentralizavimo teorema, tačiau šie autoriai 

teigia, kad prekės ir paslaugos, kurias teigia nacionalinė vyriausybė, nebūtinai 

turi būti homogeniškos kaip iš pradžių buvo manoma Oates (1972). Šie 

mokslininkai aiškiai nukrypsta nuo pagrindinės decentralizacijos teoremos 

prielaidos, tirdami kompromisą tarp centralizacijos ir decentralizacijos politinės 

ekonomikos aplinkoje. Jie mano, kad labiau tinkama realistinė aplinka, kurioje 

teikiamos viešosios prekės gali būti nustatytos skirtingu lygiu visuose 

regionuose, taip pat ir centralizacijos atveju – derybų procese tarp regioninių 

atstovų.  

Dar vienas indėlis į antrosios kartos fiskalinio federalizmo teoriją buvo 

padarytas Australijos mokslininkų Petchey, Levtchenkovos (2003, 2004) 

fiskalinio išlyginimo moksliniuose tyrimuose, kuriuose buvo teigiama, kad 

dotacijos skirtos išlyginimui nėra nustatomos išoriškai. Fiskalinis išlyginimas 
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vykdomas pagal fiskalinius standartus, kurie yra nustatomi, atsižvelgiant į 

faktinį fiskalinį elgesį.  

Antrosios kartos fiskalinio federalizmo mokslininkai neprieštarauja 

pirmosios kartos fiskalinio federalizmo teorijoms, tik labiau klasifikuoja 

fiskalinę decentralizaciją. Nors antrosios kartos fiskalinio federalizmo teorijos 

šalininkų naudojamas modelių spektras skiriasi, dauguma jų ieško kompromiso 

tarp centralizacijos ir decentralizacijos, tačiau galime rasti nemažai pirmosios 

kartos kolegų įžvalgų. 

Ir galiausiai, antrosios kartos fiskalinio federalizmo teorijoje atsiranda 

viešojo pasirinkimo teorija, kurią plėtojo mokslininkas Wagneris (2007). Jo 

dėmesys perkeliamas nuo valdžios įgaliojimų ir atsakomybės visose pakopose, 

sutelkiant dėmesį į vyriausybės konkuruojančią policentrinę charakteristiką. Tai 

yra susiję su koncentracija į procesą, kurio metu įvairūs valdžios centrai 

reaguoja į viešai teikiamų paslaugų poreikius, tokiu būdu jie yra integruoti į 

rinkos ekonomiką. Wagnerio (2007) požiūriu policentrinė vyriausybė yra 

svarbesnė negu vyriausybės hierarchinis aspektas, kuriuo apibrėžiamos funkcijos 

turi būti teikiamos nacionaliniu ir subnacionalinio lygmens valdžios lygiu. 

Procesas, kurio metu vyriausybė reaguoja į naują bendruomenės paklausą, yra 

tiesiogiai susijęs su gebėjimu padidinti savo pajamas naujovišku būdu. Be to, 

pagrindinis dėmesys yra skiriamas vyriausybės įmonei, kurioje kai kurie 

valdžios vienetai įvykdo viešųjų paslaugų gamintojo vaidmenį, o kai kurie imasi 

viešųjų paslaugų artikuliatoriaus vaidmens. 

1.4. Vyriausybės funkcijų pasiskirstymas fiskalinės 
decentralizacijos kontekste 

Pirmasis fundamentalusis žingsnis, kuriant tarpvyriausybinių fiskalinių santykių 

sistemą, turėtų būti aiškus funkcinės atsakomybės pasidalijimas tarp skirtingų 

valdžios lygių. Nestabilumas ir nesusišnekėjimas decentralizuotų sistemų prakti-

koje kyla tuomet, kai įstatymuose nėra nurodyta arba nėra aiškiai nurodyta skir-

tingų valdymo lygių atsakomybė. Pirmiausia – aptariami funkcijų pasiskirstymo 

tarp valdžios lygių kriterijai. Pagal valstybės funkcijų prigimtį, jos gali būti vyk-

domos centrinės, regioninės ar vietinės valdžios lygyje. Todėl svarbu logiškai 

priskirti funkcijas pagal tai, kuris lygmuo gali efektyviausiai jas įgyvendinti. 

Fiskalinio federalizmo teorijoje pabrėžiama pajamų ir išlaidų pervedimai 

skirtinguose vyriausybės lygiuose, siekiant pagerinti visuomenės gerovę, yra 

grindžiami R. Musgrave, P. Musgrave (1984) siūlomų pagrindinių trijų 

vyriausybės funkcijų (1.4 pav.). 
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1.4 pav. Vyriausybės funkcijos (šaltinis: sudaryta autorės remiantis   

 R. Musgrave, P. Musgrave 1984) 

Fig. 1.4. Functions of government (source: made author from R. Musgrave, 

P. Musgrave 1984) 

Remiantis tradicine (arba pirmosios kartos) fiskalinio federalizmo teorija 

(Oates 1999), yra teigiama, jog centralizuotai būtina vykdyti dvi biudžeto 

funkcijas: makroekonominio stabilizavimo funkciją ir perskirstymo funkciją. 

Trečiąją biudžeto funkciją, tai yra paskirstymą, geriausia yra vykdyti vietos 

lygmeniu. Analitiškai šias funkcijas atskirti galima tik sąlygiškai: joms atlikti 

skirtos viešosios politikos priemonės dažnai susipina, jų apimtis dėl istorinių, 

politinių ir kitų priežasčių kiekvienoje valstybėje skiriasi, o ypač galima ginčytis 

dėl šių funkcijų pagrindimo. Toliau kiekviena šių funkcijų aptariama išsamiau, 

paaiškinant pagrindinius fiskalinio federalizmo argumentus, taikomus renkantis, 

kuriuo lygmeniu veiksmingiausia jas finansuoti. 

Makroekonominio stabilizavimo funkcijos tikslas yra sušvelninti 

ekonomikos augimo cikliškumą ir išvengti ilgalaikio nedarbo bei infliacijos. Šių 

tikslų siekiama vykdant pinigų (monetarinę) ir iždo (fiskalinę) politikas. 

Makroekonomikos stabilizavimo funkciją siūloma finansuoti centralizuotai 

(McKinnon 1988). Pirmiausia, vietinei valdžiai neįmanoma efektyviai spręsti 

makroekonominių reikalų, tokių kaip nedarbo arba kainų lygis. Pavyzdžiui, 

sėkminga nedarbo mažinimo programa gali pritraukti darbo jėgą iš kitų regionų, 

tuo prislopinant programos poveikį vietiniams rezidentams. Antra, pinigų 

pasiūlos ir palūkanų normos kontroliavimas – centrinio banko rankose. Šią 

atsakomybę perleidus pavienėms vietos valdžioms, būtų galima tikėtis didesnio 
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nestabilumo, prekybos sulėtėjimo. Be to, vietos valdžia su apribojimais gali 

skolintis pinigų ir neturi galių jų spausdinti. Net jeigu subnacionalinė valdžia 

turėtų galimybių ir paskatų valdyti stabilizacijos procesus, ji turėtų sunkumų 

laiduojant deficito finansavimą, kol skolinimasis yra ribojamas centrinės 

valdžios. Jeigu centrinė valdžia neribotų skolinimosi, atskirų jurisdikcijų 

pastangos gali būti neracionalios ir duoti nepageidaujamų rezultatų. Mokesčiai – 

įmonių pelno mokestis ir progresyviniai asmenų mokesčiai – visuotinai laikomi 

stipriausiais stabilizavimosi instrumentais, pirmasis dėl to, kad svyruoja labiau 

nei bendros ekonominės sąlygos, antrasis – dėl gradacinių koeficientų (McLure, 

Martinez-Vazquez 2004). Cikliniai pajamų ir išlaidų poreikio svyravimai sukelia 

problemų subnacionalinei valdžiai, net jei ji neatlieka stabilizavimo funkcijos. 

Tai lemia, kad šie mokesčiai priskiriami centrinei valdžiai. Tačiau šis 

priežastingumas nereiškia, kad subnacionalinė valdžia negali apmokestinti 

gyventojų pajamų mokesčiu; toks mokestis turi privalumų, kurie kompensuotų 

mokestinių pajamų trūkumus, nulemtus ekonomikos ciklų svyravimų. Martinez-

Vazques, Timofeevo (2010) nuomone, kadangi subnacionalinė valdžia negali 

įgyvendinti stabilizavimo politikos, ekonominių ciklų svyravimas sukelia 

problemų dėl išlaidų poreikio – pajamų įplaukų neatitikimo. Todėl Žigienės 

(2014) nuomone, žemesnio lygmens jurisdikcijos turėtų disponuoti mokesčių, 

mažiau jautrių cikliniams svyravimams, surinkimu, pavyzdžiui, vartojimo 

mokesčiai, akcizai ir nekilnojamojo turto mokesčiai. Tačiau ne visi autoriai 

besąlygiškai sutinka su aukščiau išvardintais argumentais. Štai Fjeldstad (2001) 

teigia, kad kai kurių šalių (įskaitant JAV ir Vakarų Europą) studijos atskleidžia, 

jog decentralizacija nekenkia makroekonominiam stabilumui. Kanados 

duomenys netgi rodo, kad subnacionalinės valdžios biudžetų augimas turėjo 

ekonomikos stabilizavimo efektą (Sewel 1996). Tai paaiškinama stebėjimais, kai 

didelių išlaidų reikalaujančios funkcijos (valstybinė sveikatos apsauga, 

švietimas), kurios dažnai priskiriamos didelėms jurisdikcijoms, veikė kaip 

automatiniai stabilizatoriai, nes šios funkcijos yra periodinės ir nėra itin 

lanksčios. 

Fiskalinio federalizmo modelis subnacionalinėms vyriausybėms suteikia 

svarbų vaidmenį skirstant išteklius. Fiskalinės decentralizacijos teorijos (Oates 

1972, 2011) pateiktas klasikinis argumentas teigia, kad demokratinėje valstybėje 

decentralizacija padeda geriau suderinti vietos viešųjų gėrybių paklausą ir 

pasiūlą. Taigi pagal prasmę efektyvumo argumentas (pavyzdžiui, išteklių 

paskirstymo politika) turėtų būti priskirtas subnacionalinei valdžiai, nes jos 

tikslas – užtikrinti skirtingų piliečių poreikių ir preferencijų tenkinimą. O 

pastarųjų taikymas žemesniame valdžios lygyje efektyvesnis todėl, kad vietos 

valdžia geriau tuos poreikius ir preferencijas išmano, nei toliau nuo piliečių 

esanti centrinė valdžia; tokiu būdu vietos valdžia optimizuoja viešųjų paslaugų 

formą ir kiekį (Enemuo 2000; Rondinelli et al. 1989; Oates 1972, 2011; 
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Fjeldstad 2001). Kai kurių viešojo pasirinkimo (angl. – public choise) mokyklos 

atstovų teigimu, decentralizacija taip pat skatina sveiką ekonominę 

tarpjurisdikcinę konkurenciją (Brennan, Buchanan 1980, 2000; Breton 1989). 

Tačiau šiems argumentams prieštarauja kai kurie autoriai (Prud‘homme 1995; 

Rondinelli et al. 1989), abejodami fiskalinio federalizmo taikymu pereinamojo 

laikotarpio šalyse. Prud‘homme (1995) pateikia tris argumentus savo 

prieštaravimams pagrįsti. Pirma, daugelyje besivystančių šalių apie preferencijas 

ir poreikių pritaikymą nekalbama, nes dažnai svarbiausia patenkinti bent 

minimalius gyventojų poreikius. Antra, fiskalinio federalizmo modelis teigia, 

kad mokesčių mokėtojai (politinių atstovų rinkėjai) išreiškia savo preferencijas 

„balsuodami kojomis“ (Tiebout 1956), tai yra persikeldami į tas jurisdikcijas, 

kurios geriausiai atitinka jų poreikius, tokiu būdu išreikšdami savo pilietinę 

valią. Tačiau daugelyje besivystančių šalių, kur turto ir darbo jėgos rinka 

nepakankamai išvystyta, o demokratinės tradicijos dar ankstyvoje vystymosi 

stadijoje, sunku tikėtis, kad piliečiai gali lengvai keisti savo gyvenamąją vietą, 

ieškodami jiems tinkamo viešųjų paslaugų paketo, taip pat, kad jų balsas ką 

lemtų politiniuose procesuose. Ir trečia – net jei piliečių valia išrinkti politikai 

nori išpildyti savo rinkiminius pažadus, kartais to padaryti neįmanoma dėl 

ženklaus neatitikimo tarp esamų išteklių ir galimybių. Net jei ištekliai būtų 

pakankami, dar nereiškia, kad jiems pavyktų įveikti egzistuojančias 

demokratines kliūtis. Autorius savo abejones taip pat grindžia faktu, kad 

daugeliu atveju centrinė valdžia turi finansinių galimybių samdyti labiau 

kvalifikuotus darbuotojus ir tokiu būdu efektyviau teikti viešąsias gėrybes. Kita 

biudžeto funkcija, kurią, remiantis fiskalinio federalizmo teorija, būtų naudinga 

perkelti į centrinį lygmenį, yra pajamų perskirstymas. Tokia politika vykdoma 

vėlgi dėl keleto priežasčių. Pirmiausia – subnacionalinės valdžios pastangos 

nešališkai perskirstyti pajamas gali būti nesėkmingos ir gali iškreipti geografinį 

ekonominių išteklių pasiskirstymą. Šios funkcijos perkėlimas į centrinį lygmenį 

Oates (1999) motyvuojamas tuo, kad didelis gyventojų ir kapitalo mobilumas 

užkerta kelią efektyviam pajamų perskirstymui vietos lygmeniu. Progresyvinis 

mokestis, kuriuo siekiama „ištraukti pinigus iš turtingųjų“, gali paskatinti 

aukštesnes pajamas turinčius piliečius palikti gyvenamąją vietą vienos 

jurisdikcijos teritorijoje ir persikelti, o kartu perkelti ir kapitalą bei sukurtą verslą 

ar darbo vietas, į kitą. Tokiu atveju viena jurisdikcija praranda potencialias 

pajamas, kita – gauna. Jei tokį mokestį „uždeda“ centrinė valdžia, judėjimo 

šalies teritorijoje išvengiama. Atvirkštinė problema atsiranda jurisdikcijos 

išlaidų pusėje, pavyzdžiui, vietos valdžios skurdo mažinimo mokesčių politika 

gali pritraukti mažiau išteklių turinčius piliečius į jurisdikcijos teritoriją, taip 

sukuriant vietos valdžios išlaidų augimo potencialą. Be abejo, aukščiau 

išvardinti veiksniai priklauso nuo šalies piliečių mobilumo galimybių. Piliečių 

mobilumas nevienodas įvairiose šalyse. Viešosios politikos modeliai, vertinantys 
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piliečių mobilumą Jungtinėse Amerikos Valstijose, gali būti sunkiau pritaikomi 

kitose šalyse, kur šeimos ryšiai ir tradicijos yra stipresnės. Jei subnacionalinė 

jurisdikcija atitinka rasinių grupių rezidencijos vietą, perskirstoma politika 

vargiai skatins migraciją. Taip pat buvusiose Sovietų sąjungos šalyse būsto 

problemos bei neišvystytos nekilnojamo turto rinkos riboja piliečių mobilumą. 

Esant tokioms aplinkybės ir apriboto piliečių mobilumo geografiniams 

regionams subnacionalinės valdžios galimybės taikyti pajamų perskirstymo 

politiką yra didesnės nei Musgrave modelyje. Net jei subnacionalinė valdžia 

perskirsto pajamas mokestinėmis priemonėmis savo teritorijoje, vis tiek išlieka 

nelygumas tarp jurisdikcijų. Ši problema gali būti sprendžiama tik centrinės 

valdžios, ir dažniausiai tai daroma dotacijų ir tarpvyriausybinių pervedimų 

priemonėmis. Kitas veiksnys, apribojantis vietos valdžios galimybes surinkti 

mokesčius į biudžetą, yra kapitalo mobilumas. Regionai, tarpusavyje 

konkuruodami dėl mobilaus kapitalo, turėtų būti linkę mažinti jo 

apmokestinimą. Šiai žalingai konkurencijai apibūdinti dažnai vartojama sąvoka 

„lenktynės iki dugno“. Fjeldstad (2001) teigimu, galimas tokių lenktynių 

padarinys – regresiniai mokesčiai, neproporcingai didelis darbo ir 

neproporcingai mažas kapitalo apmokestinimas, karpomos išlaidos socialinei 

apsaugai, tačiau nepaisant teorinių įžvalgų, praktikoje perskirstymo politika 

vietos lygmeniu yra įgyvendinama gana plačiu mastu. Pavyzdžiui, vietos 

valdžiai priskirtos tokios funkcijos kaip žemės naudojimo ir nuomos kontrolė 

turi perskirstomąjį efektą. Valstybinės sveikatos apsaugos, pradinio ugdymo, 

vandens tiekimo, būsto ir viešojo transporto organizavimo funkcijos, kurios 

daugelyje šalių priskiriamos subnacionalinei valdžiai, vaidina ekonominį pajamų 

perskirstymo vaidmenį. Neturtingose šalyse tokios valstybės paslaugos kartais 

tėra vienintelis natūrinių dotacijų instrumentas (Sewell 1996). Sąlyginai didelės 

vietos jurisdikcijos Skandinavijoje dalinai paaiškinamos tuo, kad jos iš dalies 

atsakingos už pajamų perskirstymą. Pavyzdžiui, Danijoje, kur vietos valdžios 

išlaidos sudaro daugiau nei pusę valdžios išlaidų ir apie trečdalį bendrojo vidaus 

produkto, socialinis draudimas sudaro daugiau nei pusę vietos valdžios biudžeto 

(McMillan 1995). Turbūt niekur pajamų perskirstymo funkcija nėra tokia tolima 

nuo centralizuotos valdymo sistemos kaip Šveicarijoje, kur sveikatos apsaugos, 

švietimo funkcijos ir gerovės kūrimas vykdomas vietos valdžios (kantonuose) ir 

atskiri kantonai turi prioritetus, renkant gyventojų pajamų mokestį. Šveicarijos 

pavyzdys aiškiai parodo, kad yra alternatyva, priskiriant pajamų perskirstymo 

funkciją valdžios lygmenims. 

Gordon (2012) atlikti empiriniai tyrimai rodo, jog yra neigiamas ryšys tarp 

vietos lygmeniu organizuojamo perskirstymo masto ir gyventojų 

apmokestinamųjų pajamų mobilumo elastingumo (elastingumas 

apskaičiuojamas stebint, kaip, keičiantis pajamų mokesčio dydžiui, kinta 

apmokestinamųjų pajamų dydis ir gyventojų migracijos intensyvumas). Galima 
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rasti argumentų prieš perskirstymo funkcijos perkėlimą į centrinį lygmenį. 

Teigiama, kad decentralizuotas sprendimų priėmimas gali būti naudingas 

išlaikant regionus kartu federacinėse valstybėse. Esant dideliems pajamų 

skirtumams tarp regionų, centralizuotai vykdomas perskirstymas gali sukelti 

baimę, jog turtingesniųjų regionų gyventojų pajamos bus nusavintos, o tai savo 

ruožtu įkvėptų separatistines nuotaikas (Begg 2009). Svarbu paminėti, kad 

perskirstymas gali būti tiek vertikalus (tarp skirtingų socialinių grupių), tiek 

horizontalus (tarp skirtingo išsivystymo lygio regionų). Horizontalusis 

perskirstymas yra mažiau teoriškai ir praktiškai pagrįstas: nėra pakankamai 

argumentų ir įrodymų, rodančių, jog visam regionui skiriamas tikslinis 

finansavimas pirmiausia pagerins to regiono skurstančiųjų padėtį. 

1.5. Fiskalinės decentralizacijos įtaka ekonomikos 
augimui 

Fiskalinės decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui, tai daug diskusijų reika-

laujantis klausimas, kuris buvo plačiai aptartas teoriniuose ir empiriniuose tyri-

muose. Nors teoriniai fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui 

tyrimai atsirado kartu su pirmaisiais fiskalinio federalizmo leidiniais, tokių 

mokslininkų kaip Tiebout (1956), Musgrave (1959) ir Oates (1972), tačiau empi-

rinė analizė pradėta tik XX a. septyniasdešimtųjų metų pabaigoje (Kee 1977 ir 

Pommerehne 1977), o matematiniai skaičiavimai atliekami tik nuo 1990 (prade-

dant Oates 1993; Davoodi, Zou 1998 ir t. t.). 

Pagal fiskalinio federalizmo teoriją (Tiebout 1956; Oates 1972), 

subnacionalinio lygmens fiskalinis savarankiškumas užtikrina lėšų pasiskirstymo 

efektyvumą, kuris ilgainiui gali padidinti ekonomikos augimo rodiklius. Kitaip 

sakant, didinant pajamų ir išlaidų decentralizaciją galima pagerinti viešojo 

sektoriaus efektyvumą, sumažinti biudžeto deficitą ir skatinti ekonomikos 

augimą (Bird 1993; Gramlich 1993; Oates 1993). Cariion-i-Silvestre et al. 

(2008) teigimu, vietinės valdžios vyriausybė žino geriau nei centrinė vyriausybė 

potencialius augimo veiksnius infrastruktūros, švietimo, inovacijų, mokslo 

srityse. Taigi turint išlaidų autonomiją, vietinė valdžia gali sukurti ekonomikos 

augimo strategiją labiau pritaikytą prie realios situacijos jų teritorijoje.  

Daugelis įvairių šalių ekonomikos mokslininkų (Davoodi et al. 1998; 

Davoodi, Zou 1998; Lin, Liu 2000; Akai, Masayo 2002; Martinez-Vazquez, 

McNab 2003; Iimi 2005; Brueckner 2006; Thornton 2007; Bodman 2011; 

Baskaran, Feld 2013) tyrė ryšį tarp fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos 

augimo. Akai et al. (2007) teigia, kad fiskalinės decentralizacijos įtaka 

ekonomikos augimui yra daug diskusijų reikalaujantis mokslinis objektas, 

Pagrindinis klausimas apie santykį tarp fiskalinės decentralizacijos ir 
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ekonomikos augimo – kaip fiskalinė decentralizacija daro įtaką ekonomikos 

augimui. Seddon (1999) pirmiausia siūlo panagrinėti jau egzistuojantį 

paaiškinimą iš mokslinių ekonomikos teorijų, tiriančių fiskalinės 

decentralizacijos įtaką ekonomikos augimui. Kaip aiškina Aisyah (2012), yra 

trys mechanizmai, darantys įtaką ekonomikos augimui: vyriausybės išlaidos, 

makroekonomikos būklė ir šalių, kuriose įgyvendinama fiskalinės 

decentralizacijos politika, išsivystymo lygių skirtumai. Neigiamas ryšys 

atsiranda dėl to, kad fiskalinė decentralizacija gali paveikti makroekonomines 

sąlygas ten, kur makroekonomika yra nestabili. Besivystančių ir išsivysčiusių 

šalių skirtumai taip pat sudaro sąlygas skirtingai fiskalinės decentralizacijos įta-

kai šalių ekonomikos augimui. Paprastai besivystančiose šalyse fiskalinės 

decentralizacijos įtaka šalių ekonomikos augimui yra neigiama, išsivysčiusiose 

šalyse – teigiama. Seddon (1999) savo moksliniame darbe iškėlė tris hipotezes: 

fiskalinė decentralizacija gali padidinti ekonomikos augimą; fiskalinė 

decentralizacija stabdo ekonomikos augimą; fiskalinei decentralizacijai 

reikalingas šalies ekonomikos augimas. Pagal pirmąją hipotezę, kylančios 

ekonomikos augimą lėmė viešųjų išlaidų paskirstymo efektyvumas, savo ruoštu 

sukuriantis ekonominį efektyvumą. Ši sąlyga galėtų būti geriau išpildoma, 

paskirstant išlaidas vietos valdžiai, negu paklūstant centralizuotai sistemai ir 

siekiant patenkinti tautos poreikius ir pageidavimus. Todėl yra naudinga sukurti 

veiksmingą ir novatorišką išlaidų paskirstymo programą. Antroji hipotezė teigia, 

kad ekonomikos augimas gali patirti kliūčių prie nestabilių makroekonomikos 

sąlygų. Esant šiai situacijai, vyriausybė įprastai kontroliuoja ekonomiką 

naudodama du instrumentus – mokesčius ir išlaidas. Tačiau jeigu vyriausybė 

įgyvendina decentralizacijos politiką, ji gali mažinti mokesčių ir išlaidų bazę. 

Neefektyviai įgyvendinant decentralizacijos politiką, galime pastebėti netinkamą 

vietinės valdžios šaltinių naudojimą. Paskutinioji iš trijų hipotezė teigia, kad 

fiskalinės decentralizacijos įtaka priklauso nuo institucinės ir ekonominės būklės 

tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių. Tai reiškia, kad fiskalinė 

decentralizacija darys skirtingą įtaką išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse. 

Besivystančios šalys turi tam tikrų problemų, tokių kaip prastas lyderis, 

informacijos apribojimas reaguojant į vietos gyventojus, įgūdžių trūkumas 

valdyti biudžetą ir t. t. 

Tarptautinė ekonomikos ir bendradarbiavimo organizacija (OECD) (2013) 

atkreipia dėmesį į tai, kad yra daug kanalų, per kuriuos decentralizacija ir 

tarpvyriausybiniai santykiai paveikia šalies ekonomiką. 1.5 paveikslas iliustruoja 

keletą būdų, kuriais fiskalinė decentralizacija gali daryti įtaką ūkinei veiklai ir 

plėtrai. Makroekonomikoje gamybos funkcija produkcijai yra nustatoma per 

fizinio ir žmogiškojo kapitalo produktyvumą, kuris dar žinomas ir kaip bendras 

gamybos veiksnių produktyvumas. Produktyvumas privačiame ir viešajame 

sektoriuje yra veikiamas institucinių ir politinių parametrų, tokių kaip 
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decentralizacijos mastas. Įmonių produktyvumas ir namų gerovė gali priklausyti 

nuo to, kaip ir kur vyriausybė išleis pinigus. Decentralizacija gali paveikti 

konkretų viešąjį sektorių (pavyzdžiui, švietimo sistemą), kurio veikla gali turėti 

įtakos žmogiškojo kapitalo formavimuisi. 

 

 

1.5 pav. Kanalai nuo decentralizacijos iki ekonominės veiklos          

(šaltinis: OECD 2013) 

Fig. 1.5. Channels from decentralisation to economic activity           

(source: OECD 2013) 

 

Fiskaliniai santykiai daro įtaką įmonių, namų ūkių ir vyriausybės elgesiui ir 

taip veikia ekonominį efektyvumą. Įmonių investavimo sprendimai priklauso 

nuo viešojo sektoriaus produktyvumo ir skirtumų tarp išlaidų ir naudos paslaugų 

teikimo visose jurisdikcijose, o tai gali paskatinti įmones keisti savo buvimo 

vietą. Panašiai yra ir su namų ūkių darbų tiekimo sprendimais, kuriuos irgi 

nulemia apmokestinimas visose jurisdikcijose. Namų ūkiai gali migruoti, jeigu 

paslaugų gavimo santykis su mokesčiais bus geresnis kitose jurisdikcijoje 

(OECD 2013). 
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Fiskalinė decentralizacija, kuri apima valdžios fiskalinės atsakomybės per-

davimą mažesnėms (pavaldžioms) vyriausybėms, buvo aptarta daugelyje šalių. 

Pasak Oates (1993), pagrindinė proceso priežastis yra teorinės prielaidos, kad 

fiskalinė decentralizacija stiprina vyriausybės darbo efektyvumą ir skatina eko-

nominę plėtrą.  

Rodriguez-Pose, Kroijer (2009) pritaria argumentams už fiskalinę 

decentralizaciją ir teigia, kad pastaroji skatina didesnį efektyvumą, geresnes 

viešąsias paslaugas, didesnį skaidrumą ir ekonomikos augimą. Dažnai teigiama, 

kad decentralizacija didina ekonominį efektyvumą, nes vietos valdžia dėl 

informacijos pranašumo ir artimumo yra geriau nei nacionalinės vyriausybės 

pasirengusi teikti viešąsias paslaugas. Tai itin svarbu mažas pajamas 

gaunančioms šalims arba besivystančioms rinkoms, kur prastos rinkos 

galimybės ir pažeidžiamų vietos gyventojų išlikimas labai priklauso nuo 

valstybės veiksmų. Tačiau Thornton (2007) pabrėžia, kad tarp fiskalinės 

decentralizacijos ir ilgalaikio ekonomikos augimo santykiai yra dviprasmiški, tai 

rodo empiriniai tyrimai. Jis atliko tyrimą su 19 OECD šalių ilguoju laikotarpiu 

(1980–2000), analizuodamas, kokią įtaką pajamų decentralizavimas daro 

ekonomikos augimui. Mokslininkas nustatė, kad kai fiskalinė decentralizacija 

apsiriboja pajamomis, per kurias vietos valdžia gauna visišką autonomiją, kurios 

įtaka ekonomikos augimui nėra statistiškai reikšminga. Keletas ekonomistų 

teigia, kad fiskalinė decentralizacija yra naudojama kaip priemonė ekonomikos 

augimui ilgame laikotarpyje, nes veda prie geresnio išteklių paskirstymo, 

didesnio produktyvumo ir mažesnio viešojo sektoriaus. Taip gali būti, nes 

lokaliai nustatytos politikos kryptys į regionų ir vietos sąlygas teikiant viešąsias 

gėrybes, kaip pavyzdžiui, infrastruktūros ir švietimo (Oates 1993), arba 

konkurencija tarp skirtingų valdžios lygių skatina mažesnius mokesčių tarifus ir 

veiksmingą viešųjų gėrybių teikimą pagal surenkamų pajamų apribojmus 

(Brennan, Buchanan 1980). Martinez-Vazquez, McNab (2003) daro išvadą, kad 

fiskalinė decentralizacija suteikia paskatas vietos valdžiai diegiant naujoves 

gamybos srityje ir teikiant viešąsias paslaugas. Tanzi (1995) teigia, kad fiskalinė 

decentralizacija gali sukurti makroekonominės politikos koordinavimą ir, visų 

pirma, įgyvendinti stabilizavimo politiką. Dar 1998 m. JAV mokslininkai 

Woller, Phillips (1998) atliko sąsajų tyrimą tarp fiskalinės decentralizacijos ir 

ekonomikos augimo ir nustatė, kad egzistuoja silpna atvirkštinė priklausomybė 

tarp pajamų decentralizavimo ir ekonomikos augimo, nagrinėjant penkerių metų 

vidurkį silpniausiai išsivysčiusių šalių 1974–1991 m. laikotarpiu. Šie 

mokslininkai tyrimui buvo pasirinkę trejų metų vidurkį, bet nenustatė jokio 

reikšmingo ryšio tarp fiskalinės decentralizacijos dedamųjų ir ekonomikos 

augimo. Taigi jų studijos nepadėjo įrodyti fiskalinės decentralizacijos įtakos 

mažai išsivysčiusių šalių ekonomikos augimui, tačiau po metų JAV ir kinų 

mokslininkai Davoodi et al. (1998) atliko tyrimą 50-yje JAV valstijų            
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1948–1994 m. laikotarpyje. Jie nustatė, kad esamų išlaidų decentralizacija daro 

teigiamą įtaką JAV valstijų ekonomikos augimui. Jų teigimu, didesnė viešųjų 

išlaidų decentralizacija būtų žalinga ekonomikos augimui. Ebel, Yizman (2002) 

atlikti rezultatai skyrėsi nuo ankstesniųjų. Jų tyrime buvo panaudotas vietos 

valdžios pajamų santykis centrinės valdžios biudžete, apibrėžiant fiskalinę 

decentralizaciją, ir buvo gautas teigiamas fiskalinės decentralizacijos ir šalies 

ekonomikos augimo ryšys. Pagrindinė teigiamo rezultato priežastis yra ta, kad 

daugumoje šalių pajamos yra mažiau decentralizuotos negu išlaidos.  

Dauguma empirinių tyrimų sutelkti į vietos valdžios pajamų arba išlaidų 

santykį su nacionalinėmis konsoliduotomis pajamomis arba išlaidomis kaip 

fiskalinės decentralizacijos priemonę. Tyrimai, kurie rodo apie teigiamą ir 

statistiškai reikšmingą įtaką ekonomikos augimui naudojant pajamų ir išlaidų 

decentralizavimą, yra mokslininko Iimi (2005), kuris atliko tyrimą apie 51 šalį 

1997–2001 laikotarpiu. Akai ir Sakata (2002) savo moksliniame darbe pateikė 

tyrimo rezultatus, kurie rodo, kad vietos valdžios pajamų ir išlaidų santykis su 

kombinuotomis valstijų ir vietos valdžios pajamomis bei išlaidomis turi teigiamą 

ir statistiškai reikšmingą įtaką BVP augimui (ištyrus 51 išsivysčiusią ir 

besivystančią šalį 1992–1996 m.). Thiessen (2003) randa teigiamą ryšį tarp 

fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos augimo, kai decentralizacija didėja 

nuo žemo lygio, tačiau, kai decentralizacija pasiekia piką ir dar padidėja, dideles 

pajamas gaunančioms OECD šalims fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos 

augimo ryšys galiausiai tampa neigiamas. Jis atliko tyrimą 1973–1998 m. 

Kai kurių mokslininkų tyrimai rodo neigiamą, tačiau nereikšmingą ryšį tarp 

fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos augimo: Thornton (2007) pažymi, kad 

naujausiai jo tyrimai rodo neigiamą ryšį tarp fiskalinės decentralizacijos ir 

ekonomikos augimo atsižvelgiant į vietos valdžios apmokestinimo galią. 

Tyrimui buvo pasirinkta 19 OECD šalių, ir rezultatai parodė, kad kai fiskalinė 

decentralizacija apsiriboja pajamomis, kurioms vietos valdžia turi visišką 

autonomiją, kurios įtaką ekonomikos augimui nėra statistiškai reikšminga. 

Davoodi ir Zou (1998) pateikė panašią išvadą, tačiau šie mokslininkai 

vertino tik išlaidų decentralizacijos įtaką ekonomikos augimui besivystančiose 

šalyse ir gavo neigiamą rezultatą, tačiau ne statistiškai reikšmingą. Fiskalinės 

decentralizacijos lygiui nustatyti jie tai pat naudojo vietinės valdžios ir centrinės 

valdžios biudžeto išlaidų santykį. Buvo pasirinkta 46 išsivysčiusios ir 

besivystančios šalys 1970–1989 laikotarpiu. Atlikti tyrimai parodė, kad kuo 

didesnė išlaidų dalis tenka vietos valdžiai, tuo šalies ekonomikos augimas yra 

mažesnis, nes, anot jų, vietinė valdžia nevisada teisingai gali paskirstyti išlaidas. 

Šiems mokslininkams nepavyko gauti aiškaus ryšio tarp fiskalinės 

decentralizacijos ir ekonomikos augimo išsivysčiusiose šalyse.  

Atliktų tyrimų gausa ir įvairovė pateikta 1.5 lentelėje. 
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1.5 lentelė. Fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui tyrimų įvairovė 

(šaltinis: autorė) 

Table 1.5. Variety of researches of Fiscal decentralization impact on economic growth 

(source: author) 

Autorius, 

metai 

Metai,          

šalys 

Fiskalinės decentralizacijos įtaka ekonomikos 

augimui 

Teigiama Neigiama Neturi 

Thiessen 

(2003) 

1973–1998 

OECD šalys 
+  - 

Akai et al. 

(2004) 

1992–1997 

50 JAV valstijų 

+ -  

Limi (2005) 1997–2001 

51 šalis 

+   

Thornton 

(2007) 

1980–2000 

19 OECD šalių 

  - 

Rodríguez-

Pose, Kroijer 

(2009) 

1990–2004 

Vidurio ir Rytų 

Europos šalis 

+ -  

Rodri-

guezPose, 

Ezcurra 

(2011) 

1990–2005      

21 OECD šalis 
+ -  

Gemmell       

et al. (2013) 

1972–2005 

23 OECD šalys 

+ -  

Baskaran, 

Feld (2013) 

1975–2008      

23 OECD šalys 
  - 

Szarowska 

(2014) 

1995–2012      

17 Europos šalių 
+ +  

 

Szarowska (2014) teigia, kad yra kur kas daugiau mokslinių tyrimų, 

rodančių neigiamą fiskalinės decentralizacijos įtaką ekonomikos augimui. 

Zhang, Zou (1998) tyrė, kaip fiskalinių išteklių paskirstymas tarp centrinės ir 

vietinės valdžios paveikė ekonomikos augimą nuo reformos, kuri prasidėjo  

1970 m. pabaigoje. Jie suprato, kad aukštesnis vyriausybės išlaidų fiskalinis 

decentralizavimas yra susijęs su mažesniu provincijų ekonomikos augimu 

tiriamuoju laikotarpiu (1978–1992). Tie patys mokslininkai tyrimą pakartojo 

2001 m. su 16 Indijos valstijų ir 29 Kinijos provincijomis. Tyrimui buvo 

pasirinkta skirtingi laikotarpiai, Indijoje – 1970–1994 m., o Kinijoje –  
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1987–1993 m. Mokslininkai aptiko teigiamą ir stiprų ryšį tarp fiskalinės 

decentralizacijos ir ekonomikos augimo Indijos valstijose, tačiau neigiamą ir 

patikimą ryšį tarp fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos augimo Kinijos 

provincijose (Zhang, Zou 1998, 2001). Pagrindinių struktūros projektų išlaidos 

Kinijoje tiriamuoju laikotarpiu buvo decentralizuotos, dėl to darė įtaką tokiems 

rezultatams. Rodriguez-Pose, Kroijer (2009) atliko tyrimą tarp fiskalinės 

decentralizacijos ir ekonomikos augimo tempų tarp Vidurio ir Rytų Europos 

šalių 1990–2004 m. Jie nustatė, kad yra reikšmingas neigiamas ryšys tarp dviejų 

iš trijų naudotų fiskalinės decentralizacijos rodiklių ir ekonomikos augimo. 

Tačiau tiriant skirtingus laikotarpius, tyrimo rezultatai parodo, kad ilgalaikė įta-

ka skiriasi priklausomai nuo decentralizacijos lygio kiekvienoje iš aptariamų 

šalių. Nors išlaidos ir vyriausybės pervedimai vietos valdžiai neigiamai 

koreliuoja su ekonomikos augimu, tačiau mokesčiai, kurie priskirti vietos 

valdžiai, priklauso nuo didelio neigiamo koreliacijos ryšio į žymią teigiamą 

koreliaciją su nacionalinio augimo norma. Tai patvirtintų, kad subnacionalinio 

lygio vyriausybė su savo pajamų šaltiniu gali geriau reaguoti į vietos poreikius ir 

skatinti didesnį ekonominį efektyvumą. Kitas tyrimas, kurį atliko Rodriguez-

Pose, Ezcurra (2011), parodė ryšį tarp decentralizacijos ir šalių ekonomikos 

augimo. Tyrimui buvo pasirinkta 21 OECD valstybė 1990–2005 m. Ryšys buvo 

tiriamas ne tik tarp fiskalinės decentralizacijos, bet ir tarp politinės bei 

administracinės decentralizacijos. Rezultatai rodo neigiamą ir reikšmingą ryšį 

tarp fiskalinės decentralizacijos ir šalių ekonomikos augimo nepriklausomai nuo 

to, ar decentralizuota vyriausybė teikia pirmenybę einamosioms išlaidoms, ar 

labiau linkusi skatinti švietimą, sveikatos apsaugą, ar teikti pirmenybę 

ekonominių reikalų išlaidoms. Tik padidėjusi mokesčių decentralizacija rodo 

teigiamą įtaką šalių ekonomikos augimui. Politinės ir administracinės 

decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui yra silpnesnė ir mažiau reikšminga 

negu fiskalinės decentralizacijos. Politinės decentralizacijos įtaką ekonomikos 

augimui su kai kuriais parinktais politinės decentralizacijos matavimo rodikliais 

rodo teigiamą įtaką šalių ekonomikos augimui, 

Dar viena mokslininkų grupė – Gemmell et al. (2013) – tyrė, ar efektyvumo 

didinimas, lydintis fiskalinę decentralizaciją, generuoja aukštesnį šalies ekono-

mikos augimą labiau decentralizuotose šalių ekonomikose. Tyrėjai analizei pasi-

rinko 23 OECD valstybių duomenis per 1972–2005 m. laikotarpį. Mokslininkai 

nustatė, kad išlaidų decentralizacija yra mažiau susijusiu su šalies ekonomikos 

augimu, o pajamų decentralizacija siejasi su didesniu šalies ekonomikos augimu. 

Tiriamuoju laikotarpiu OECD šalių išlaidų decentralizacija yra didesnė negu 

pajamų, ir tai atitinka Oates (1993) hipotezę, kurioje teigiama, kad maksimalus 

veiksmingumas reikalauja glaudžių rungtynių tarp išlaidų ir pajamų decentrali-

zavimo. Tyrėjai siūlo mažinti išlaidų decentralizavimą, tuo tarpu didinant paja-

mų decentralizavimą, kuris ir skatintų ekonomikos augimą. 
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Taip pat Baskaran, Feld (2013) tyrė fiskalinės decentralizacijos įtaką 

ekonomikos augimui OECD šalyse. Tyrimui buvo pasirinka laiko imtis nuo 

1975 iki 2008 metų. Mokslininkai naudojo tradicines reikšmes iš vyriausybės 

finansų statistikos ir naujas, apskaičiuodami vietos mokesčių autonomijos 

laipsnį. Regresija su vyriausybės finansų statistikos duomenimis parodė, kad 

fiskalinė decentralizacija turi neigiamą, tačiau statistiškai nereikšmingą įtaką 

šalių ekonomikos augimui. Regresija naudojant naujus rodiklius taip pat parodė 

neigiamus koeficientų įverčius, tačiau jie buvo statistiškai reikšmingi. Šie 

mokslininkai teigia, kad politikos formuotojai turėtų žinoti apie ekonominius 

kompromisius, kai vykdo reformas didesnės fiskalinės decentralizacijos link. 

Čekų mokslininkė Szarowska (2014) atliko tyrimą 17-oje Europos šalių 

1995–2012 m. Ji tyrė, kokią įtaką daro fiskalinė decentralizaciją ekonomikos 

augimui ES šalyse, priklausančiose OECD. Nors fiskalinė decentralizacija turi 

daug aspektų, empiriniams tyrimams ji naudojo rodiklius, kurie apibrėžė išlaidų 

decentralizaciją, pajamų decentralizaciją ir mokestinių pajamų decentralizaciją. 

Atlikus tyrimą ji nustatė, kad vidutinis išlaidų decentralizacijos rodiklis rodo 

teigiamą įtaką vieno gyventojo vidutiniam BVP, tačiau neigiamą įtaką 

vidutiniam realiam BVP augimui. Išlaidų decentralizavimo rodiklį tyrėja 

apskaičiavo kaip vietos valdžios išlaidų santykį su visomis bendromis 

vyriausybės išlaidomis, į kurias įtrauktos tarpvyriausybinės turto išlaidos. Tačiau 

bendrai paėmus, išlaidų decentralizacija daro teigiamą įtaką šalies ekonomikos 

augimui, nes apskaičiuota reikšmė yra teigiama ir statistiškai reikšminga. 

Kalbant apie pajamų decentralizaciją, jos, priešingai išlaidų decentralizacijai, 

turi neigiamą ir statistiškai reikšmingą įtaką ekonomikos augimui nagrinėjamu 

laikotarpiu. Mokesčių pajamų decentralizaciją turi neigiamą, tačiau statistiškai 

nereikšmingą įtaką šalių ekonomikos augimui. Šie rezultatai yra įdomūs tuo, kad 

taikant skirtingus fiskalinės decentralizacijos aspektus (išlaidų, pajamų ar 

mokesčių), gaunami skirtingi rezultatai, apibūdinantys šalies ekonomikos 

augimą, ir jie vystosi priešingomis kryptimis, nors tiriamos šalys yra linkusios 

padidinti pajamų decentralizaciją nagrinėjamu laikotarpiu. Kalbant apie vietos 

valdžios išlaidų ir pajamų decentralizavimo įtakos ekonomikos augimui 

vertinimo rezultatus, galime pastebėti, kad jie atitinka anksčiau atliktų 

mokslininkų tyrimus, tokių kaip Akai, Sakata (2002), Thiessen (2003), Iimi 

(2005) ir Rodriguez-Pose, Kroijer (2009), bet priešingai – Zhang, Zou (1998), 

Rodden (2002) ir Rodriguez-Pose, Ezcurra (2011). 

Kai kurie mokslininkai (Rodden 2002) netgi mano, kad decentralizacija yra 

kenksminga, ypač tarp besivystančiųjų valstybių ir turinčiųjų pereinamąją 

ekonomiką. Šis skepticistinis požiūris yra kurstomas problemų, kurios 

dažniausiai siejasi su decentralizacija, pavyzdžiui, didėjantis deficitas, priimti 

žemesnės kokybės vyriausybių sprendimai, korupcija, padidėjusi interesų grupių 
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įtaka ir didesni tarpregioniniai skirtumai, veiksniai, galintys pabloginti bendros 

ekonomikos augimą. 

Apskritai, fiskalinės decentralizacijos įtaką šalies ekonomikos augimui 

vertinti sudėtinga, fiskalinės decentralizacijos sąvokos daugialypiškumas 

reikalauja vertintojus atsižvelgti į labai platų reiškinį apibrėžiančių rodiklių 

spektrą. Tai padaryti galima pasitelkiant šiuolaikinius metodus. Siekiant juos 

pritaikyti, reikalinga išsami ir objektyvi rodiklių sistema. Kompleksiniams 

modeliams kurti ir nagrinėti galima pasitelkti daugiakriterinius vertinimo 

metodus. 

1.6. Pirmojo skyriaus išvados ir disertacijos 
uždavinių formulavimas 

1. Literatūros analizė parodė, kad fiskalinės decentralizacijos sąvoka neturi 

vienodos traktuotės, tačiau mokslininkai sutaria, kad fiskalinės decentra-

lizacijos pagrindą sudaro finansinės galios ir finansinių išteklių paskirs-

tymas tarp centrinės ir vietinės valdžios subjektų. Plačiąja prasme, išple-

čiant fiskalinės decentralizacijos sampratą, fiskalinė decentralizacija   

apima keturias dimensijas: pajamų autonomiją, išlaidų autonomiją, tarp-

biudžetinius pervedimus ir skolinimosi autonomiją.  

2. Fiskalinio federalizmo teorijų evoliucija skirstoma į du etapus, besiski-

riančius turiniu ir apimtimi, o mokslinius darbus, analizuojančius teori-

nius ir praktinius fiskalinės decentralizacijos aspektus, atitinkamai gru-

puoti į du fiskalinės decentralizacijos analizės periodus. Pirmosios kar-

tos fiskalinio federalizmo teorija siekė efektyvesnio viešųjų paslaugų 

teikimo ir vietos valdžios atsakomybės stiprinimo. Antrosios kartos fis-

kalinio federalizmo mokslininkai pritaria pirmosios kartos fiskalinio fe-

deralizmo teorijoms, tačiau šalininkų naudojamas modelių spektras ski-

riasi: dauguma jų ieško kompromiso tarp centralizacijos ir decentraliza-

cijos. 

3. Atlikus šalies fiskalinės decentralizacijos empirinių tyrimų analizę, juos 

galima skirstyti į tris grupes: 

3.1. Tyrimai, kuriuose analizuojamas pavienių fiskalinės decentrali-

zacijos aspektų, pavyzdžiui, pajamų, išlaidų ar tarpbiudžetinių 

pervedimų įtaka šalies ekonomikos augimui, pajamų nelygybei, 

valstybės biudžeto deficitui ir skolos dydžiui bei viešojo sekto-

riaus dydžiui. 

3.2. Tyrimai, kuriuose be fiskalinės decentralizacijos rodiklių, įtrau-

kiami ekonomikos augimo kintamieji, pavyzdžiui, investicijos, 
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infliacija, žmogiškieji ištekliai ir kiti ekonomikos augimo veiks-

niai. 

3.3. Tyrimai, kuriuose analizuojami pavieniai fiskalinės decentrali-

zacijos rodikliai, siekiant apžvelgti fiskalinę decentralizaciją 

tam tikroje šalyje ar šalių grupėje bei jį palyginti. 

4. Atlikus fiskalinės decentralizacijos įtakos šalies ekonomikos augimui 

empirinių tyrimų analizę, pasigendama kompleksinio šalies fiskalinės 

decentralizacijos poveikio ekonomikos augimui vertinimo. Tuo remian-

tis disertacijoje keliamas tikslas sudaryti šalies fiskalinės decentralizaci-

jos ir jos įtakos šalies ekonomikos augimui vertinimo modelį.  

5. Siekiant disertacijoje iškelto tikslo – gauti kiekybiškai naują fiskalinės 

decentralizacijos ir jos įtakos šalių ekonomikos augimui vertinimo prie-

monę, analizuoti moksliniai šaltiniai leidžia formuluoti tolesnius užda-

vinius: įvertinti fiskalinės decentralizacijos matavimo rodiklius bei ver-

tinimui taikomus metodus ir parinkti tinkamiausius tolimesniam tyrimui; 

sudaryti fiskalinės decentralizacijos indeksą ir jį integruoti į ekonomikos 

augimo modelį; sukurtą modelį patikrinti ES-21 unitarinėse šalyse, susi-

telkiant į fiskalinės decentralizacijos įtaką ekonomikos augimui. 
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2 
Šalies fiskalinės decentralizacijos 

vertinimo modelio formavimas  

Remdamasi pirmame disertacijos skyriuje atlikta mokslines literatūros analize, 

fiskalinės decentralizacijos sampratos bei jos rodiklių klasifikavimo pagrindu 

formuojamas fiskalines decentralizacijos ir jos įtakos šalies ekonomikos augimui 

vertinimo teorinis modelis, tyrimo schema, pagrindžiamas tiriamojo laikotarpio 

parinkimas, pristatomi rodikliai ir pateikiami jų parinkimo motyvai. Detaliai  

aptariami tyrimo etapai, juose naudoti metodai ir jų taikymo ypatumai. Šio sky-

riaus tematika paskelbti trys moksliniai straipsniai (Slavinskaitė, Dinova, Kirbas 

2015; Dinova, Slavinskaitė 2015; Plamenova, Kazlauskas, Slavinskaitė 2014). 

2.1. Fiskalinės decentralizacijos vertinimo modeliai ir 
metodai 

Mokslinėje literatūroje funkcionuoja įvairūs fiskalinės decentralizacijos vertini-

mo metodai. Mokslininkai (Baskaran, Feld 2013; Szarowska 2014; Ashworth   

et al. 2013; Grisorio, Prota 2015) įvairiais aspektais tiria ir vertina fiskalinės de-

centralizacijos įtaką. Fiskalinės decentralizacijos empirinius tyrimus galima sus-

kirstyti į keturias plačias kategorijas (OECD 2013): 
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− augimas. Fiskalinės decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui. Šia 

tema naujausi darbai yra: Akai et al. (2007), Thornton (2007), Baskaran, 

Feld (2009), Rodriguez-Pose et al. (2009), Rodriguez-Pose, Ezcurra 

(2010), Rodríguez-Pose, Ezcurra (2011), Gemmell et al. (2013), Baska-

ran, Feld (2013), Szarowska (2014), Bakaran et al. (2016); 

− deficitas ir skola. Fiskalinės decentralizacijos įtaka valstybės biudžeto 

deficitui ir valstybės skolos augimui (Freitag, Vatter 2008; Schaltegger, 

Feld 2009; Baskaran 2010; Baskaran 2012; Buiatti et. al. 2014; Rompuy 

2015); 

− nelygybė. Fiskalinės decentralizacijos įtaka regioninei nelygybei. Mok-

sliniai darbai, sutelkiantys dėmesį į regioninę nelygybę arba regioninius 

pajamų skirtumus (Akai, Hosoi 2009; Sepulveda, Martinez-Vazquez 

2010; Song 2013; Sacchi, Salotti 2014; Furceri et al. 2016); 

− viešojo sektoriaus dydis. Analizuojamas visuomenės pasirinkimo klau-

simas, sutelkiant dėmesį į valdžios sektoriaus dydį (Cassette, Paty 2010; 

Baskaran 2011; Cantarero, Perez 2012; Ashworth et al. 2013; Liberati, 

Secchi 2013; Silvia, Maleševic 2014; Sijabat 2016). 

Taip pat gausu mokslinių tyrimų, kuriais siekiama išsiaiškinti fiskalinės 

decentralizacijos įtaką viešojo sektoriaus efektyvumui (Barankay, Lockwood 

2007; Geys et al. 2010; Balaguer-Coll et al. 2010; Adam et al. 2014), 

vyriausybės išlaidų dydžiui (Fiva 2006; Grisorio, Prota 2013; Grisorio, Prota 

2015), socialinės infrastruktūros, kaimo ir regionų vystymuisi (Hernandez-

Trillo, Jarillo-Rabling 2008; Uchimura, Jutting 2009; Freinkman Plekhanov 

2009; Kalirajan, Otsuka 2012; Song 2013; Chu, Zgeng 2013; Chen, Groenewold 

2013; Goa et al. 2014) (Slavinskaitė et al. 2015).  

Paskutiniuosius keturis dešimtmečius ypač didelis tyrėjų dėmesys yra 

skiriamas fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos augimo ryšiui nustatyti. 

Užsienio mokslininkai fiskalinės decentralizacijos įtaką ekonomikos augimui 

dažniausiai vertina naudodami Barro endogeninio augimo modelį (Barro 1990), 

kuriame Cobb-Douglas gamybos funkcija turi kelis įėjimus, įskaitant privataus ir 

viešojo sektoriaus išlaidas (Davoodi, Zou 1998; Zhang, Zou 1998, 2001; Akai, 

Sakata 2002, Akai et al. 2004; Jin, Zou 2005; Perez, Cantarero 2006; Carrion-i-

Silvestre et al. 2008; Thushyanthan, Lars 2013; Gemmell et al. 2013; Filippetti, 

Sacchi 2016). 

Greiner et al. (2005) ekonominius augimo modelius skirsto į dvi 

kategorijas: egzogeninio ir endogeninio. Egzogeninio augimo modeliams jie 

priskiria Harrod-Domar augimo modelį ir neoklasikinį Solow-Swan modelį, o 

endogeniniams modeliams – Romer-Lucas, Mankiw-Romer-Weil, Aghion-

Howit, Schumpeter, Acemoglu-Johonson-Robin modelius. Tačiau kiti autoriai 

(pavyzdžiui, Kurtz, Salvodori 1995) išskiria ir klasikinį augimo modelį, kuris 

siejamas su Smith, Ricard, Malthus darbais. Mokslo darbuose, aprašant 
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ekonomikos augimo modelius, matematiškai dažniausiai naudojama Cobb-

Douglas tipo funkcija, kuri yra žinoma kaip gamybinė funkcija, išreiškianti 

sukuriamo produkto priklausomybę nuo dviejų gamybos veiksnių – darbo ir 

kapitalo.  

2.1 lentelėje pateikiamos susistemintos ekonomikos augimo teorijos. 

2.1 lentelė. Pagrindinės ekonomikos augimo teorijos (šaltinis: autorė) 
Table 2.1. The main economic growth theories (source: author) 

Augimo  
teorija 

Autoriai Ekonomikos augimą lemiantys veiksniai 

 

Klasikinė 

 

Ricard, Smith ir 
kt. 

(1883–1946) 

Pagrindiniai gamybos veiksniai – darbas ir 
kapitalas bei jų proporcija.  

Ekonomikos augimą lemia vartojimas, 
investicijos ir vyriausybės išlaidos. Ypač 
svarbus dėmesys skiriamas investicijoms, 
kurios atlieka augimo greitintojo funkciją. 

 

Neokeinsistinė 

 

Harrod-Domar 
(1939–1946) 

Ekonominis augimas priklauso nuo kapitalo 
didėjimo, o pastarasis nuo santaupų ir jų dalies, 
skiriamos investicijoms. Taigi išeitiniu 
ekonomikos augimo veiksniu laikoma taupymo 
norma, lemianti investicijų apimtis. 

 

Neoklasikinė 

 

Solow-Swan 

(1950–1960) 

 

Pripažįstama darbo ir kapitalo apimties ir jų 
proporcijos svarba ekonomikos augimui, bet 
pagrindiniu veiksniu, lemiančiu ekonomikos 
augimą, laikomas naujų technologijų diegimas. 

 

Endogeninė 

 

 

Phelps (1966); 

Lukas (1988); 

Romer (1990). 

Šiuose endogeninio augimo modeliuose, pri-
pažįstama darbo ir kapitalo, technologinio 
lygio, inovacijų svarba ekonomikos augimui. 
Pabrėžiama auganti grąža dėl besiplečiančio 
žmogiškojo kapitalo. 

Barro              
endogeninė 

 

 

Barro (1996) 

 

 

Išsaugodamas gamybos veiksnių indėlio vaid-
menį, šis modelis padėjo geriau suprasti ne tik 
technologinius aspektus, žmogiškojo kapitalo 
ir investicijų svarbą, bet ir ekonominės veiklos 
rezultatus, decentralizuojant viešąjį sektorių. 

 

Atlikus ekonomikos augimo teorijų analizę, pagrįstai galima teigti, kad 

šalies ekonomikos augimas priklauso ne tik nuo kapitalo ir darbo apimčių 
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santykio, bet ir nuo technologijų, investicijų apimties, žmogiškojo kapitalo, 

inovacijų ir vyriausybės politikos. 

Endogeninių augimo modelių teorinį pagrindą sudaro šie teiginiai (Butkus, 

Matuzevičiūtė 2011): 

− technologinio proceso greitis augimo modeliuose negali būti duotas iš 

anksto. Tinkama valstybės politika gali ilgam laikui paspartinti šalies 

ekonomikos augimą, ypač jei ji skatina konkurenciją ir inovacijas; 

− papildomos kapitalo investicijos turi didesnės grąžos potencialą; 

− privačios investicijos į tyrimus ir plėtrą yra pagrindinis technologinio 

proceso šaltinis; 

− investicijos į žmogiškąjį kapitalą, švietimą ir darbo jėgos mokymus yra 

pagrindinis ekonomikos augimo veiksnys. 

Pagal endogeninio augimo modelį mokslininkai išlaidas dalina trims 

skirtingiems vyriausybės lygiams (pirmą kartą tai padarė Davood ir Zou 1998) ir 

analizuoja jiems paskirstytas skirtingas išlaidų dalis, siekiant ekonomikos 

augimo maksimizavimo. Iimi (2005) Davoodi ir Zou modelį aiškina taip: kai 

vietos valdžios išlaidų produktyvumo poveikis yra didesnis, lyginant su 

centrinės valdžios išlaidomis, fiskalinė decentralizacija turi teigiamą įtaką 

ekonomikos augimui. Zhang, Zou (2001) papildė endogeninio augimo modelį, 

nustatydamas ryšį su keliomis viešojo sektoriaus išlaidomis pagal kelis 

vyriausybės lygius, siekiant ekonomikos augimo. Šių visų mokslinių darbų 

pagrindas yra pripažinimas, kad endogeninio augimo modelyje išorinis 

parametras atspindi ne tik technologinius aspektus ekonomikoje, bet ir 

ekonominės veiklos rezultatus, decentralizuojant viešąjį sektorių. 

Mokslininkų grupė (Lin, Liu 2000; Feld et al. 2004) vertino fiskalinės 

decentralizacijos įtaką ekonomikos augimui, panaudojant Solow-Swan 

egzogeninio augimo modelį (Solow 1956). Thiessen (2000, 2003), Lin ir Liu 

(2000) teikė pirmenybę Makinwo ekonomikos augimo modeliui. Blochliger 

(2013), vertindamas fiskalinę decentralizaciją, naudojo klasikinį augimo modelį, 

pagal kurį bendras gamybinis pajėgumas priklauso nuo fizinio ir žmogiškojo 

kapitalo, darbo ir bendro gamybos veiksnių produktyvumo. Solle-Olle, Esteller-

More (2006) panaudojo logoritminę lygtį, siekdami išsiaiškinti fiskalinės 

decentralizacijos ekonomikos augimui priežastingumą. Šie mokslininkai 

apsvarstė priskyrimo procesą tarp alternatyvių investicijų, lyginant efektyvumą, 

kai taikomas decentralizuoto ir centralizuoto sprendimo priėmimas.  

Daugumoje fiskalinės decentralizacijos tyrimų (Davoodi et al. 1998; Akai, 

Sakata 2002; Desai et al. 2003; Feld et al. 2004) vyrauja mažiausių kvadratų 

metodas (OLS), tačiau Zhang ir Zou (1998), Yilmaz (2000), Thiessen (2000) 

naudojo apibendrintą mažiausių kvadratų metodą (GLS), Akai et al. (2004) – 

didžiausio tikėtinumo metodą (ML), Zhang, Zou (1998) – fiktyvių kintamųjų 

mažiausių kvadratų metodą (LSDV), Desai et al. (2003) – trijų žingsnių 
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mažiausių kvadratų metodą (3SLS), Thushyanthan, Lars (2013) – dviejų 

žingsnių mažiausių kvadratų metodą (2SLS). Dauguma autorių atliko jautrumo 

analizę, pritaikant ekstremalių ribų analizę (EBA) (Leamer 1985). 

Mokslininkai, savo tyrimuose naudoję Barro endogeninį augimo modelį, 

pateikti 2.2 lentelėje. 

2.2 lentelė. Mokslininkai, naudoję Barro endogeninį modelį fiskalinės decentralizacijos 

tyrimuose (šaltinis: autorė) 

Table 2.2. Scientists used Barro endogenous model in the fiscal decentralization studies 

(source: author) 

Autorius,  metai Laikotarpis ir šalis Empirinė metodologija 

Davoodi, Zou (1998) 1970–1989               

46 šalys 

Paneliniai duomenys. Fiksuotų 

efektų modelis. OLS 

Akai, Sakata (2002) 1992–1996 

50 JAV valstijų 

Paneliniai duomenys. Fiksuotų 

efektų modelis. OLS 

Iimi (2005) 1997–2001                

51 šalis 

OLS 

Jin et al. (2005) 1982–1992                

29 Kinijos provincijos 

Paneliniai duomenys. Fiksuotų 

efektų modelis. GLS 

Carrion-i-Silvestre 

et al. (2008) 

1980–1992               

17 savarankiškų    

bendruomenių 

Paneliniai duomenys. Fiksuotų 

efektų modelis. OLS 

Baskaran, Feld 

(2009) 

1975–2001               

23 OECD šalys 

Paneliniai duomenys. Fiksuotų ir 

atsitiktinių efektų modeliai. OLS 

Nguyen, Anwar 

(2011) 

1990–2007                

61 Vietnamo      pro-

vincija 

Paneliniai duomenys. Fiksuotų 

efektų modelis. OLS 

Baskaran, Feld 

(2013) 

1975–2008 

23 OECD šalys 

Paneliniai duomenys. Fiksuotų 

efektų modelis. TSLS 

Gemmell et al. 

(2013) 

1972–2005 

23 OECD šalys 

PMG, naudojamas vėlavimas (Lag) 

Yushkov (2015) 2005–2012            

Rusijos regionai 

Paneliniai duomenys. Fiksuotų 

efektų modelis. OLS 

Lozano, Julio (2015) 1990–2012       

Kolumbijos regionai 

Paneliniai duomenys. Fiksuotų 

efektų modelis. OLS 

Filippetti, Sacchi 

(2016) 

1970–2010                

21 OECD šalis 

Paneliniai duomenys. Fiksuotų 

efektų modelis. 
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Vertinant fiskalinės decentralizacijos įtaką vyriausybės išlaidų dydžiui, 

mokslininkai (Feld et al. 2010; Martinez-Vazquez, Yao 2009), siekdami išvengti 

galimos decentralizacijos kintamojo endogeniškumo problemos, naudojo trijų 

žingsnių mažiausių kvadratų metodą (3SLS), Thushyanthan, Lars (2013) – 

dviejų žingsnių mažiausių kvadratų metodą (2SLS). Rodden (2003) savo tyrime 

naudoja keletą skirtingų metodų, įskaitant the Arellano-Bond apibendrinto 

momento metodą (GMM). 

Mokslininkai (Adam et al. 2014), ieškodami ryšio tarp fiskalinės 

decentralizacijos ir viešojo sektoriaus efektyvumo, naudojo Tobit regresijos 

modelį, Geys et al. (2010) – stochastinį ribinio našumo funkcijos modelį, 

Balaguer-Coll et al. (2010) – tiesioginio programavimo metodą (DEA), kuris 

plačiai taikomas turint kelias įvestis bei išvestis. Grisorio, Prota (2013, 2015), 

vertindami fiskalinės decentralizacijos įtaką vyriausybės išlaidų dydžiui, 

naudojo paklaidos korekcijos modelį (ECM), Fiva (2006) – fiksuoto efekto 

modelį, mažiausių kvadratų metodą (OLS). 

Hernandez-Trillo, Jarillo-Rabling (2008), vertindami fiskalinės 

decentralizacijos įtaką socialinės infrastruktūros ir kaimo regionų vystymuisi, 

naudojo koreliacinę analizę, apibendrinto momentų metodą (GMM), mažiausių 

kvadratų metodą (OLS), Goa et al. (2014) – Probito regresinį modelį, kuriame 

priklausomas kintamasis gali turėti tik 2 reikšmės (pavyzdžiui, privatus ir viešas 

sektorius), Chu, Zgeng (2013) – dviejų žingsnių mažiausių kvadratų metodą 

(2SLS). 

Apibendrinant galima pabrėžti, kad ankstyvose fiskalinio federalizmo 

teorijose nagrinėta fiskalinės decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui yra 

aktuali iki šių dienų. Tačiau apžvelgus skirtingus mokslinius darbus matoma, jog 

nėra vieno vienintelio modelio ar metodo, kuriuo galima būtų vertinti šalies 

fiskalinę decentralizaciją ir jos įtaką šalies ekonomikos augimui. Ši problema 

iškyla, nes fiskalinė decentralizacija vertinama įvairiais aspektais. Tiriant 

taikomus metodus ir modelius išryškėjo fiskalinės decentralizacijos vertinimo 

kryptys, sufokusuotos į ekonomikos augimą, viešojo sektoriaus efektyvumą, 

socialinės infrastruktūros ir regionų vystymąsi, vyriausybės išlaidų dydį. 

2.2. Daugiakriterinių metodų analizė ir parinkimas 

Taikant įvairius modelius ir metodus, šalies fiskalinės decentralizacijos vertini-

mas buvo nagrinėjamas daugelio užsienio mokslininkų. Norint gauti tikslesnius 

tyrimo rezultatus bei didesnį tyrimo patikimumą, darbe siekiama pritaikyti dau-

giakriterinius sprendimų paramos metodus, kurie sudaro operacinių tyrimų me-

todų grupę. 
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Operacinių tyrimų metodų panaudojimo finansų srityje istorija prasideda 

XX a. penktajame dešimtmetyje, kai Markowitzas (1952) pasiūlė optimalaus 

portfelio teoriją. O nuo aštuntojo dešimtmečio imta taikyti kelis vertinimo 

kriterijus apimantys daugiakriteriniai vertinimo metodai, kurie tapo vienais 

svarbiausių operacinių tyrimų metodų, sudarančių operacinių metodų pogrupį. 

Šių metodų pranašumas, lyginant su statistiniais metodais, išryškėja tais atvejais, 

kai uždavinio tikslas yra kompleksinis (Spronk et al. 2005). 

Šalies fiskalinė decentralizacija gali turėti labai įvairų poveikį, kuris, viena 

vertus, gali būti teigiamas ir pageidaujamas, antra vertus, gali būti ir neigiamas. 

Skirtingose šalyse taikomos fiskalinės decentralizacijos vertinimo metodinės 

priemonės skiriasi, nėra vieno tobulo metodo, kuris leistų visapusiškai įvertinti 

šalies fiskalinę decentralizaciją. Jo negalime apibūdinti ir įvertinti vienu ar 

dviem kriterijais, nes disertacijoje reiškinys nagrinėjamas per keturias 

tarpusavyje susijusias dedamąsias (pajamų, išlaidų, skolinimosi ir 

tarpbiudžetinių pervedimų), todėl reikalauja vertintojus atsižvelgti į labai platų 

ratą rodiklių, darančių įtaką reiškiniui. Tuo remdamasi autorė disertacijoje daro 

prielaidą, kad fiskalinė decentralizacija sudaryta iš skirtingų dalinių veiksnių, 

kurie pagal reikšmingumą turi tam tikrą svorį vertinant šalies fiskalinę 

decentralizaciją. Tai, savo ruoštu, sumažina galimų kiekybinio vertinimo metodų 

skaičių, o patį socioekonominį reiškinį leidžia priskirti problemoms, kurių 

sprendimui turi būti taikomi metodai, leidžiantys vienu metu įvertinti daugelį 

nagrinėjamą reiškinį apibūdinančių rodiklių. Jie yra įvairiadimensiai ir gali 

pasižymėti skirtingomis kitimo kryptimis, tai yra vienos reikšmės didėjimas gali 

būti laikomas teigiamu rezultatu, kitos – neigiamu. Atsižvelgiant į tai, vertinimą 

galima atlikti tik turint įvairiapusišką kompleksinį modelį, kuris leistų 

apibendrinti skirtingas rodiklių sistemas. Kompleksiniais modeliais, leidžiančiais 

įvairiadimensius, skirtingomis kryptimis kintančius rodiklius sujungti į vieną 

apibendrinantį dydį, pasižymi kiekybiniai daugiakriteriniai vertinimo metodai. 

Mokslinėje literatūroje taikomais daugiakriteriniais metodais į vieną 

agreguotą rodiklį galima sujungti visus subalansuotoje rodiklių sistemoje 

esančius kriterijus. Daugiakriteriniai metodai universaliai taikomi tiek 

tiksliuosiuose, tiek socialiniuose moksluose. Šie metodai plačiai taikomi 

Lietuvos ekonomikos ir vadybos srityse (Ginevičius et al. 2008; Ginevičius, 

Podvezko 2008; Žvirblis et al. 2008; Ginevičius, Zubrecovas 2009; Ginevičius 

et al. 2010; Zavadskas, Turskis 2011; Stankevičienė, Mančaitė 2012; Brauers     

et al. 2014; Nugaras, Ginevičius 2014; Dobrovolskienė 2016). 

Tačiau norint kokybiškai įvertinti šalies fiskalinę decentralizaciją, reikia 

pasirinkti tinkamą daugiakriterinio vertinimo metodą. Zavadskas et al. (2010) 

daugiakriterinius metodus pagal jų taikomumą skirto į 4 grupes: 

− kiekybiniais matavimais grįsti metodai: TOPSIS (angl. – Technique for 

Order Preference by Similarity to Ideal), SAW (angl. – Simple Additive 
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Weighting), LINMAP (angl. – Linear Programming Techniques for 

Multidimensional Analysis of Preferences), 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); 

− kokybiniais matavimais grįstus metodus sudaro dvi pagrindinės daugia-

kriterinių sprendimų priėmimo metodų 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 priskiriami ELECTRE, PRO-

METHEE, UTA, MUSA, AKUTA, TACTIC, ORESTE ir kiti metodai; 

− metodai, pagrįsti kokybiniais matavimais, nenaudojant perėjimo prie 

kiekybinių kintamųjų. Šiai grupei priklauso verbaliniai sprendimų priė-

mimo metodai, kurie taikomi esant aukštam neapibrėžtumo laipsniui. 

Daugiakriterinių sprendimų priėmimo metodų privalumus aprašė 

Zopounidis (1999): 

− efektyviai struktūrizuojami sudėtingi vertinimo uždaviniai; 

− naudojami kriterijai, išreiškiami skirtingais dydžiais ir matmenimis; 

− suteikiama galimybė naudoti kriterijus, kurie apima tarpusavyje nede-

rančius tikslus; 

− naudojami kriterijai gali būti tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai; 

− į vertinimo procesą įtraukiami sprendimus priimantys asmenys, jų nuo-

monė turi įtakos vertinimo rezultatui; 

− vertinimas tampa skaidresnis, nes sprendimus priimantys asmenys akty-

viai dalyvauja atliekant vertinimą ir interaktyviai susipažįsta su daugiak-

riterinių sprendimų priėmimo metodų esme, įsigilina į vertinimo prob-

lematiką ir susipažįsta su dauguma uždavinio ypatumų; 

− daugiakriterinių sprendimų priėmimo metodų metodikos grindžiamos 

moksliniais matematiniais metodais; 

− neatitolina mokslinio uždavinio nuo realaus. 

Išsamesnis daugiakriterinio vertinimo metodų palyginimas pateiktas          

2.3 lentelėje. Analizei pasirinkti 6 daugiakriteriniai vertinimo metodai: SAW, 

TOPSIS, VIKOR, COPRAS, ELECTRE I, MCDM-23. 

Lyginant analizuotus daugiakriterinio vertinimo metodus, galima teigti, kad 

jie skiriasi savo sudėtingumu ir geriausios alternatyvos nustatymo būdais, todėl 

skirtingais metodais nustatyti alternatyvų prioritetai gali skirtis. 
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2.3 lentelė. Daugiakriterinių metodų palyginimas (šaltinis: autorė) 

Table 2.3. Comparison of multiple criteria evalution methods (source: author) 

Metodas 
Reikalavimai 

rodikliams 

Geriausios      

alternatyvos nus-

tatymo būdas 

Galimybė įvertin-

ti reikšmių svy-

ravimo ribas 

Sudėtingu-

mas 

SAW Tik skaitiniai 

rodikliai 

Svertinis Ne Paprastas 

TOPSIS Kokybiniai ir 

kiekybiniai 

Artumo idealiam 

taškui 

Ne Sudėtingas 

VIKOR Kokybiniai ir 

kiekybiniai 

Artumo idealiam 

taškui 

Ne Sudėtingas 

COPRAS Kokybiniai ir 

kiekybiniai 

Proporcinis Taip Paprastas 

ELECTRE 

I 

Kokybiniai ir 

kiekybiniai 

Dominuojančio 

santykio 

Taip Labai    

sudėtingas 

MCDM - 

23 

Kokybiniai ir 

kiekybiniai 

Svertinis Ne Paprastas 

 

SAW ir MCDM-23 ideali alternatyva nustatoma paprastojo svėrimo būdu. 

ELECTRE I, TOPSIS IR COPRAS metodai leidžia įvertinti rodiklių reikšmių 

svyravimo ribas. Analizuojant daugiakriterinių metodų panaudojimą socialinių 

mokslų disertacijose (Zinkevičiūtė 2006; Butkevičius 2008; Hausmann 2009; 

Jurkėnaitė 2009; Šlogerienė 2009; Morkvėnas 2010; Krivka 2010; Zubrecovas 

2010; Kelpšienė 2011; Plakys 2011; Venckauskaitė 2011; Ginevičius 2011; 

Griškevičiūtė-Gečienė 2012; Žilinskij 2012; Podviezko 2013; Gedminaitė-

Raudonė 2013; Činčikaitė 2013; Sviderskė 2014; Bartkienė 2014; Stasiukynas 

2014; Šimelytė 2014; Bruzgė 2014; Nugaras 2014; Dobrovolskienė 2016), 

galime matyti, kad pats populiariausias yra SAW metodas (2.4 lentelė). 

2.4 lentelė. Daugiakriteriniai vertinimo metodai, naudojami socialinių mokslų 

disertacijose 2005–2014 m. (šaltinis: autorė) 

Table 2.4. Multicriteria evaluation methods applied in social sciences dissertations 

defended in 2005–2014 (source: author) 

DSPM VS GV MOORA SAW COPRAS VIKOR TOPSIS 

Kartai 3 1 4 18 7 3 5 

 

Atlikus mokslinės literatūros analizę, buvo nuspręsta šalies fiskalinę 

decentralizaciją vertinti naudojant plačiai taikomą paprastą adityvų svorio 
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metodą (angl. Simple Additive Weighting – SAW), kurį daugiausiai naudojo 

socialinių mokslų mokslininkai. Plačiau apie jį pateikta 2.3 poskyryje. 

2.3. Koncepcinis šalies fiskalinės decentralizacijos  
vertinimo modelis 

Apžvelgus mokslinę literatūrą pirmame disertacijos skyriuje ir išnagrinėjus tai-

komus metodus, atskleista šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimui naudo-

jamos metodikos problematika ir prieita prie išvados – mokslinėje literatūroje 

pasigendama kompleksinio šalies fiskalinės decentralizacijos   vertinimo mode-

lio. Metodai taikomi epizodiškai, dažniausiai koncentruojamasi tik į šias prob-

lemas: šalies pajamų ar išlaidų decentralizacijos įtaką šalies ir regionų ekonomi-

kai ir jos augimui; viešojo sektoriaus efektyvumą; socialinę infrastruktūrą, kai-

mo ir regionų vystymąsi, vyriausybės dydį, išlaidų struktūrą. Didžiausia proble-

ma iškyla vertinant fiskalinę decentralizaciją – dažniausiai vertinama tik tam 

tikra fiskalinės decentralizacijos dalis, arba fiskalinė decentralizacija suprantama 

tik kaip vietos valdžios išlaidų arba pajamų autonomija. Mokslininkai į fiskali-

nės decentralizacijos vertinimus retai įtraukia tarpvyriausybinių pervedimų ir 

skolinimosi autonomijos rodiklius, kurie apima fiskalinės decentralizacijos 

sampratą. 

Išanalizavus fiskalinės decentralizacijos vertinimo metodus, kuriamas 

fiskalinės decentralizacijos vertinimo modelis (2.1 pav.), kuriuo remdamiesi 

vertintojai galės nustatyti šalies fiskalinę decentralizaciją, palyginti su kitomis 

šalimis, įvertinti fiskalinės decentralizacijos įtaką šalies ekonomikos augimui bei 

priimti atitinkamus sprendimus, suteikiant vietos valdžiai finansinį 

savarankiškumą. Prieinama prie išvados, kad šalies fiskalinės decentralizacijos 

vertinimo modelis turi būti sudarytas iš trijų dalių.  

Pagal siūlomą modelio veiksmų seką bus sukurtas ne tik šalies fiskalinės 

decentralizacijos indeksas, bet ir įvertinamas fiskalinės decentralizacijos įtaka 

šalių ekonomikos augimui skirtingose šalių grupėse. 

Metodologiniu požiūriu disertacijoje laikomasi dviejų pagrindinių principų: 

reikšmingumo ir kartotinumo. Reikšmingumo principas siejamas su pasirinktos 

temos aktualumu ir moksliniu naujumu. Kartotinumas sietinas su tyrimo 

patikimumu. 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.  

Reziumuojant teorinių ir empirinių darbų rezultatus sudarytas modelis, 

kuriuo remiantis galima vertinti šalies fiskalinę decentralizaciją ir jos įtaką šalių 

ekonomikos augimui (2.1 pav.). 
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2.1 pav. Šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimo teorinis 

modelis (šaltinis: autorė) 

Fig. 2.1. The theoretical model for estimating of country fiscal 

decentralization (source: author) 
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Modeliui keliami šie fiskalinės decentralizacijos vertinimo modelio 

principai: 

− kompleksiškumas – modelis turi įvairiapusiškai vertinti šalies fiskalinę 

decentralizaciją, išskiriant jo tiek didėjimo, tiek mažėjimo aspektus; 

− įvertinamumas – modelis turi leisti kiekybiškai apskaičiuoti šalies fiska-

linės decentralizacijos įvertį; 

− patikimumas – modelis turi sudaryti sąlygas įvertinti skaičiavimų statis-

tinį patikimumą; 

− pritaikomumas – modeliu turi būti įmanoma įvertinti šalies fiskalinę de-

centralizaciją nacionaliniu ir tarptautiniu mastu; 

− specifiškumas – modelis turi būti lengvai adaptuojamas kiekvienos 

šalies atveju; 

− palyginamumas – modeliu turi būti įmanoma palyginti skirtingų šalių 

fiskalinę decentralizaciją tiek tarpusavyje, tiek laiko atžvilgiu; 

− paprastumas – modelio taikomumas neturi būti sudėtingas, o gauti re-

zultatai aiškiai suprantami ir lengvai interpretuojami; 

− realistiškumas – modelis turi atspindėti kiek įmanoma tikrovišką situ-

aciją; 

− ilgalaikis naudojimas – modeliu, kaip metodologine priemone, turi būti 

galima vertinti fiskalinę decentralizaciją ne epizodiškai, o kelerius metus 

iš eilės. Tokiu būdu užtikrinama, kad modelis gali būti naudojamas kaip 

šalies fiskalinės decentralizacijos stebėsenos priemonė. 

Pirmiausia derėtų akcentuoti, kad šiuo modeliu nesiekiama paaiškinti visų 

ekonomikos augimo tempą ar pajamų apimtį lemiančių veiksnių. Antra, šiame 

modelyje yra atliktos teorinės ir empirinės mokslinės literatūros, analizuojančios 

fiskalinę decentralizaciją ir jos įtaką ekonomikos augimui, apibendrinimas. 

Tokio įtakos kryptį, kaip pavaizduota 2.1 paveiksle, analizuoja dauguma 

autorių, ir tokia įtakos kryptis pasirinkta remiantis atliktų empirinių tyrimų 

rezultatais. Toliau aptarsime rodiklius, tyrimo laikotarpį, šalių imties 

pasirinkimą bei kiekvieną tyrimo etapą. 

2.3.1. Rodiklių atrankos pagrindimas ir pristatymas  

Prieš pristatant tyrime taikytinus fiskalinės decentralizacijos ir kitus ekonomikos 

augimo vertinimo rodiklius, pirmiausia pagrindžiamas tyrimo laikotarpio ir ša-

lies imties parinkimas. 

Atliekant tyrimą siekta pasirinkti kuo ilgesnį laikotarpį. Gwartney et al. 

(2006) analizei siūlo pasirinkti būtent tokį laikotarpį, kad būtų minimizuota 

verslo ciklų, įvairių išorinių veiksnių įtaka ekonominiams rodikliams. Kita 

priežastis – šalies fiskalinės decentralizacijos pokyčiai paveikia ekonomiką tik 

po tam tikro laiko, todėl naudojant tik trumpo laikotarpio duomenis atsiranda 
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tikimybė, kad įtaka nebus nustatyta. Be to, taikant ekonometrinius tyrimo 

metodus naudojant ilgesnio laikotarpio duomenis, gaunami tikslesni tyrimo 

rezultatai. Šiame darbe pasirinktas 2005–2014 m. laikotarpis. Tyrimo laikotarpio 

pabaigą lėmė tai, kad vėlesnių nei 2014 m. kai kurių rodiklių duomenys dar nėra 

paskelbti. 

Tyrimui pasirinkta naudoti Pasaulio banko, Eurostat ir OECD sukaupti 

duomenys, nes šių institucijų duomenų bazėse pateikta daugiausia ir ilgiausio 

laikotarpio rodiklių, reikalingų tyrimui atlikti arba reikiamiems rodikliams 

apskaičiuoti.  

Tyrimas atliekamas ES unitarinių šalių ribose. Europos Sąjunga, kaip šalių 

grupė, pasirinkta todėl, kad Lietuva yra šios sąjungos narė ir yra suinteresuota ne 

tik savo šalies vietos valdžios savarankiškumo didinimu, bet ir ekonomikos 

augimu. Tokio pobūdžio tyrimas gali būti atliekamas ir kitų šalių grupių atvejais 

ar pavienės šalies atveju. Pastebėtina, kad Liuksemburgas, dėl didelio BVP 

vienam gyventojui atotrūkio nuo kitų ES šalių, Malta – dėl labai mažo fiskalinės 

decentralizacijos indekso ir atotrūkio nuo kitų ES šalių, bei Graikija, dėl 

susidariusios ekonominės situacijos, kaip išskirtis eliminuotos iš tyrimo šalių 

imties, todėl atliekant jį bus naudojami 21 ES unitarinės šalies duomenys    

(toliau – ES-21). 

Šalies fiskalinę decentralizaciją įvertinantys rodikliai pasirinkti atliktų 

empirinių tyrimų analizės pagrindu, pagal šiuo kriterijus: 

− rodiklius savo tyrime naudojo daugiau nei vienas autorius; 

− rodiklis yra skaičiuojamas periodiškai (atmesti tie rodikliai, kuriuos su-

darė patys autoriai, ir autoriai įvertina fiskalinę decentralizaciją tik konk-

rečiu laikotarpiu, nes šie rodikliai neužtikrina tyrimo tęstinumo). 

Apibendrinus atliktus empirinius tyrimus, išskirtos šalies fiskalinės 

decentralizacijos dedamosios, padėsiančioss nustatyti fiskalinės decentralizacijos 

lygį: pajamų autonomija, išlaidų autonomija, tarpbiudžetinių lėšų pervedimai, 

skolinimosi autonomija. Šie aspektai buvo pasirinkti kaip šalies fiskalinės 

decentralizacijos indekso komponentai, o jiems įvertinti naudoti rodikliai 

pateikiami 2.5 lentelėje. Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad kuriant šalių 

fiskalinės decentralizacijos vertinimo sistemą, reikia įvertinti faktą, kad 

netikslinga bandyti kurti galutinio ir nekintamo rodiklių sąrašo. Nors racionali 

rodiklių sistema yra būtina ir svarbi ne tik einamųjų metų situacijai nustatyti, bet 

ir tolimesnėje perspektyvoje, tačiau rodiklių sistemos nekintamumas jau savaime 

užprogramuoja, kad ilgesnėje laiko perspektyvoje tikslo įgyvendinimo stebėsena 

bus statistiškai neprisitaikanti prie kintančios aplinkos. Taigi, atsižvelgiant į tai, 

kad ekonominiai požiūriai, strategijos ir priemonės kinta laikui bėgant, pasiūlyta 

šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimo rodiklių sistema ilgainiui gali būti 

papildyta ar pakeista naujais rodikliais. 
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2.5 lentelė. Rodikliai, naudoti fiskalinės decentralizacijos indeksui apskaičiuoti  

(šaltinis: autorė) 

Table 2.5. Indicators, used for construction of fiscal decentralization index           

(source: author) 

FDI (V) 

komponentai 
FDI rodikliai Autoriai Formulės arba šaltinis 

Pajamų   

autonomijos 

subindeksas 

(V1) 

 

 

 

 

 

 

Pajamų                      

decentralizacija (v11) 

Blochliger, 

Rabesona 

(2009) 

Vietos valdžios pajamos / 

vyriausybės pajamos 

Finansinis               

savarankiškumas (v12) 

OECD 

(2013) 

Vietos valdžios pajamos 

(be dotacijų) / vietos val-

džios išlaidos 

Mokestinių pajamų 

dalis vietos valdžios 

pajamose (v13) 

Blochliger, 

King (2006) 

Vietos valdžios 

mokestinės pajamos / 

vietos valdžios pajamos 

Mokesčių autonomija 

(v14) 

Blochliger, 

King (2006) 

Kokybinis rodiklis        

(A priedas) 

Mokesčių                

decentralizacija (v15) 

Blochliger, 

King (2006) 

Vietos valdžios 

mokestinės pajamos / 

vyriausybės mokestinės 

pajamos 

Tarpbiudžeti-

nių lėšų per-

vedimo su-

bindeksas 

(V2) 

 

 

Dotacijų dalis vietos 

valdžios pajamose (v21) 

Blochliger   

et al.  (2010) 

Dotacijos / vietos val-

džios pajamos 

Dotacijų dalis vietos 

valdžios išlaidos (v22) 

Blochliger   

et al.  (2010) 

Dotacijos / vietos val-

džios išlaidos 

Dotacijų dalis          

vyriausybės      pajamo-

se (v23) 

Sole-Olle    

et al. (2010) 

Dotacijos / vyriausybės 

pajamos 

Dotacijų dalis         vy-

riausybės       išlaidose 

(v24) 

Sole-Olle     

et al. (2013) 

Dotacijos / vyriausybės 

išlaidos 

Išlaidų     

autonomijos 

subindeksas 

(V3) 

 

Išlaidų bendroms vals-

tybės funkcijoms     

decentralizacija (v31) 

Bach et al. 

(2009); 

Grisorio, 

Prota (2013) 

Vietos valdžios išlaidos 

bendroms valstybės 

funkcijoms / vyriausybės 

išlaidos bendroms 

valstybės funkcijoms 

Gynybos išlaidų decen-

tralizacija (v32) 

Bach et al. 

(2009); 

Grisorio, 

Prota (2013) 

Vietos valdžios gynybos 

išlaidos / vyriausybės 

gynybos išlaidos 
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2.5 lentelės tęsinys 

FDI (V) 

komponentai 
FDI rodikliai Autoriai Formulės arba šaltinis 

Išlaidų au-

tonomijos 

subindeksas 

(V3) 

 

Viešosios tvarkos ir 

visuomenės apsaugos 

išlaidų decentralizacija 

(v33) 

Bach et al. 

(2009); 

Grisorio, 

Prota (2013) 

Vietos valdžios viešosios 

tvarkos ir visuomenės 

apsaugos išlaidos / 

vyriausybės  viešosios 

tvarkos ir visuomenės 

apsaugos išlaidos 

Ekonomikos išlaidų 

decentralizacija (v34) 

Bach et al. 

(2009); 

Grisorio, 

Prota (2013) 

Vietos valdžios išlaidos 

ekonomikai / vyriausybės 

išlaidos ekonomikai 

Aplinkos apsaugos 

išlaidų decentralizacija 

(v35)  

Bach et al. 

(2009); 

Grisorio, 

Prota (2013) 

Vietos valdžios aplinkos 

apsaugos išlaidos / 

vyriausybės aplinkos 

apsaugos išlaidos 

Būsto ir komunalinio 

ūkio išlaidų decentrali-

zacija (v36) 

Bach et al. 

(2009) 

Vietos valdžios būsto ir 

komunalinio ūkio 

išlaidos /  vyriausybės 

valdžios būsto ir 

komunalinio ūkio 

išlaidos 

Sveikatos apsaugos 

išlaidų decentralizacija 

(v37) 

Bach et al. 

(2009); 

Grisorio, 

Prota (2013) 

Vietos valdžios sveikatos 

apsaugos išlaidos / 

vyriausybės sveikatos 

apsaugos išlaidos 

Poilsio ir kultūros 

išlaidų decentralizacija 

(v38) 

 

Bach et al. 

(2009); 

Grisorio, 

Prota (2013) 

Vietos valdžios poilsio ir 

kultūros išlaidos / 

vyriausybės poilsio ir 

kultūros išlaidos 

Švietimo išlaidų decen-

tralizacija (v39) 

 

Bach et al. 

(2009); 

Grisorio, 

Prota (2013) 

Vietos valdžios švietimo 

išlaidos / vyriausybės 

švietimo išlaidos 

Socialinės apsaugos 

išlaidų decentralizacija 

(v310) 

Bach et al. 

(2009); 

Grisorio, 

Prota (2013) 

Vietos valdžios 

socialinės apsaugos 

išlaidos / vyriausybės 

socialinės apsaugos 

išlaidos 
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      2.5 lentelės pabaiga 

 

Siekiant įvertinti šalių fiskalinę decentralizaciją ir jos įtaką šalių 

ekonomikos augimui, išanalizavus mokslinę literatūrą, kaip jau buvo minėta, 

pasirinktas Barro endogeninis augimo modelis, kuris padės geriau suprasti ne tik 

technologinių aspektų, žmogiškojo kapitalo ir investicijų svarbą, bet ir 

ekonominės veiklos rezultatus, decentralizuojant viešąjį sektorių.  

2.6 lentelėje pateikti mokslininkų fiskalinės decentralizacijos tyrimuose 

naudojami Barro endogeninio augimo veiksniai, kurie bus naudojami ir šios 

disertacijos tyrime. 

2.6 lentelė. Mokslininkų naudojami ekonomikos augimo veiksniai fiskalinės 

decentralizacijos tyrimuose (šaltinis: autorė) 

Table 2.6. Researchers used economic growth factors in fiscal decentralization studies 

(source: author) 

Veiksnys Autorius, metai Rodiklis Žymėjimas 

Darbo              

produktyvumas 

Nguyen, Anwar (2011); 

Baskaran, Feld (2013) 

BVP vienam  dirbanči-

ajam, % 

LAB 

Technologijos Nguyen, Anwar (2011); 

Baskaran, Feld (2013) 

IKT investicijos  vienam 

gyventojui, Eur 

TECH 

Investicijos Canterero, Gonzalez 

(2009); Stailova, 

Potonov (2012); Gem-

mel et al. (2013) 

Investicijos / BVP,  

% 

INV 

FDI (V) 

komponentai 

FDI rodikliai Autoriai Formulės arba šaltinis 

Skolinimosi 

autonomijos 

subindeksas 

(V4) 

Vietos valdžios skolos 

dalis BVP (v41) 

Ahrend et al. 

(2013);  

Vietos valdžios skola / 

BVP 

Vietos valdžios skolos 

dalis valstybės      

skoloje (v42) 

Ahrend et al. 

(2013); OECD 

(2013) 

Vietos valdžios skola / 

valstybės skola 

Vietos valdžios skolos 

dalis vietos valdžios 

pajamose (v43) 

Ahrend et al. 

(2013); OECD 

(2013) 

Vietos valdžios skola / 

vietos valdžios pajamos 

Vietos valdžios skola 

vietos valdžios 

išlaidose (v44) 

Ahrend et al.  

(2013) 

Vietos valdžios skola / 

vietos valdžios išlaidos 

Skolinimosi au-

tonomija (v45) 

Rodden (2002) Kokybinis rodiklis        

(B priedas) 
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2.6 lentelės pabaiga 

Veiksnys Autorius, metai Rodiklis Žymėjimas 

Žmogiškasis  

kapitalas 

Canterero, Gonzalez 

(2009); Nguyen, Anwar 

(2011); Baskaran, Feld 

(2013); Julio (2015) 

Valstybės išlaidų dalis 

švietimui vienam gyven-

tojui, Eur 

HUM 

Populiacija Canterero, Gonzalez 

(2009); Stailova, Poto-

nov (2012); Baskaran, 

Feld (2013) 

Populiacijos skaičius POP 

Ekonomikos    

atvirumas 

Canterero, Gonzalez 

(2009); Nguyen, Anwar 

(2011); Baskaran, Feld 

(2013); Yushkov (2015) 

(Importas+Eksportas) / 

BVP, % 

OPN 

Infliacija Nguyen, Anwar (2011); 

Stailova, Potonov 

(2012); Baskaran, Feld 

(2013) 

Infliacijos pokytis, % INF 

Užimtumas Canterero, Gonzalez 

(2009); Nguyen, Anwar 

(2011); Gemmel et al. 

(2013) 

Užimtumo pokytis, % EML 

Ekonomikos 

struktūra 

Canterero, Gonzalez 

(2009); Nguyen, Anwar 

(2011) 

Gamybos sektorių dalis / 

BVP, % 

STRUC 

                          

Išanalizavus Barro endogeninio modelio ekonomikos augimo veiksnius, 

naudotus fiskalinės decentralizacijos mokslininkų darbuose, toliau pereisime 

prie šalių ekonomikos augimą vertinančio rodiklio parinkimo. 

Ekonomikos augimas – tai nuolatinis gamybos pajėgumų didėjimas, 

pasireiškiantis nacionalinio produkto (pajamų) apimties didėjimu. Šį procesą 

apibūdina du pagrindiniai rodikliai: 

− bendrojo vidaus produkto (BVP) arba realiojo bendrojo nacionalinio 

produkto (BNP) augimo tempai, nusakantys, kaip didėja ekonomikos 

sukuriamų prekių ir paslaugų apimtis; BVP yra vienas iš pagrindinių ro-

diklių, rodančių šalies ekonomikos išsivystymo lygį; 

− BVP arba BNP, tenkančio vienam šalies gyventojui, augimo tempai,    

apibūdinantys kaip kyla šalies gyvenimo lygis. 

Hammond, Tosun (2009) nuomone, dėmesį vertėtų sutelkti ne tik į 

ekonomikos augimo tempus, bet į pajamų lygį. Šį siūlymą autoriai grindžia 
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keliomis priežastimis. Pirma, pajamų lygis geriau atspindi skirtumus ilgesniu 

laikotarpiu ir apibrėžia gerovės lygį. Antra, remiantis neoklasikiniu modeliu, 

ilgesniu laikotarpiu ekonomikos augimo tempai skirtingose šalyse turėtų būti tie 

patys, o skirtumai laikini, kol šalis pasiekia pusiausvyros būseną. Koreliacija 

tarp augimo tempų skirtingais dešimtmečiais silpna, o tai ir rodo, kad augimo 

tempų skirtumai yra laikini. Šią išvadą dar 2003 m. patvirtino Dollar ir Kraay, 

apskaičiavę XX a. aštuntojo, devintojo ir dešimtojo dešimtmečio augimo tempų 

koreliacijos koeficientus. Haan ir Romp (2007) nuomone, BVP augimo tempo 

vidurkis gali būti neinformatyvus, jei tiriamų pavyzdžių pirmaisiais penkeriais 

metais augimo tempai yra dideli, o kitais penkeriais metais – maži. Mokslininkai 

(Cantarero, Gonzalez 2009; Stoilova, Potonov 2012; Lozano, Julio 2015; 

Yuskhov 2015), vertindami fiskalinės decentralizacijos įtaką ekonomikos 

augimui, pasirinko BVP vienam gyventojui kaip ekonomikos augimo rodiklį. 

Dėl išvardintų priežasčių pasirinkta analizuoti fiskalinės decentralizacijos 

poveikį pajamų apimčiai, įvertinant BVP apimtimi, tenkančiam vienam 

gyventojui (toliau darbe – BVP vienam gyventojui).  

2.3.2. Šalies fiskalinės decentralizacijos ir jos įtakos šalies   
ekonomikos augimui vertinimo metodika 

Šiame poskyryje pateikiama šalies fiskalinės decentralizacijos ir jos įtakos eko-

nomikos augimui vertinimo schema (2.2 pav.), kurioje nurodomi tyrimo etapai, 

pobūdis ir taikyti metodai. 

Ši metodologija buvo kuriama remiantis prielaida, kad fiskalinės 

decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui priklauso nuo šalies ekonominio 

išsivystymo lygio. Dėl šios priežasties pasirinktos Europos Sąjungos šalys 

skirstomos į du klasterius: aukšto ekonominio išsivystymo lygio (ABVP) ir 

žemo ekonominio išsivystymo lygio (ŽBVP). 

Bet koks tyrimas pradedamas duomenų rinkimu, kaupimu ir sisteminimu. 

Šis tyrimo etapas į tyrimo schemą nėra įtrauktas, nes laikomas baziniu ir 

būdingu visiems tyrimams. 

Pirmame tyrimo etape apskaičiuojamas šalies fiskalinės decentralizacijos 

indeksas (FDI), siekiant įvertinti šalies fiskalinę decentralizaciją. Šalies 

fiskalinės decentralizacijos indeksas skaičiuojamas naudojant daugiakriterinius 

metodus.  

Svarbu pažymėti, kad šalies fiskalinės decentralizacijos indekso sudarymo 

tikslas nėra, kaip įprasta, tik palyginti šalių fiskalinę decentralizaciją su kitomis 

šalimis, o numatomas tikslas – gauti kiekybinę esamos šalies fiskalinės 

decentralizacijos (veiksnių) būklės išraišką bei panaudoti duomenis tolesniuose 

disertacijos tyrimo etapuose. 
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Etapai                 Tyrimo pobūdis           Tyrimo metodai 

  
 

2.2 pav. Šalies fiskalinės decentralizacijos ir jos įtakos ekonomikos augimui 

vertinimo schema (šaltinis: autorė) 

Fig. 2.2. The scheme for estimating of country fiscal decentralization and 

its impact on economic growth (source: author) 

 

Pateikta šalies fiskalinės decentralizacijos indekso skaičiavimo schema   

(2.3 pav.) apima visą fiskalinės decentralizacijos vertinimo ciklą – nuo fiskalinės 

I 
Daugiakriterinis  

metodas  – SAW 

 

Rezultatas:  Apskaičiuotas šalių fiskalinės decentralizacijos  

indeksas (FDI) 

 

II 

Šalies fiskalinės                      

decentralizacijos vertinimas 

 

 

Klasterizacija 

Rezultatas:  Šalys suskirstytos į 2 klasterius pagal ekonominį 

išsivystymo lygį 

 

III 
Šalies fiskalinės decentralizacijos 

būklės, retrospektyvos ir pokyčių 

įvertinimas bei palyginimas 

 

Duomenų padėties ir 

sklaidos rodikliai, grafinis 

vaizdavimas 

 

Rezultatas:  Įvertinti ir palyginti šalių fiskalinės decentralizacijos 

rodikliai ir jų pokyčiai 

 

Rezultatas:  Apskaičiuotas šalių fiskalinės decentralizacijos in-

deksas 

 IV 
Fiskalinės decentralizacijos   

įtakos ekonomikos augimui 

vertinimas  

Fiksuotų efektų metodas 

(FEM) 

Rezultatas:  Įvertinta  šalies fiskalinės decentralizacijos įtaka 

ekonomikos augimui šalių grupėse 

Šalių skirstymas į klasterius pa-

gal šalių ekonominį išsivystymą 
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decentralizacijos vertinimo rodiklių analizės ir surinkimo iki galutinio šalies 

fiskalinės decentralizacijos indekso apskaičiavimo.        

 

 

 
 

2.3 pav. Fiskalinės decentralizacijos indekso skaičiavimo schema     

(šaltinis: autorė) 

Fig. 2.3. Calculation scheme of Fiscal decentralization index              

(source: author) 

 

1 žingsnis. Mokslinės literatūros analizė ir rodiklių atrinkimas. Remiamasi 

teoriniu pagrindu, suformuotu pirmoje disertacijos dalyje: atlikus mokslinės 

literatūros analizę, apibrėžta šalies fiskalinės decentralizacijos samprata ir 

nustatyti bei, remiantis moksline literatūros analize, pagrįsti šalies fiskalinės 

decentralizacijos apibrėžimą atitinkantys kriterijai. Nustatyta kad fiskalinę 

decentralizaciją sudaro keturios dedamosios (kriterijai), kuriomis remiantis 

galima tinkamai išanalizuoti ir įvertinti šalies fiskalinę decentralizaciją, tai yra 

apskaičiuoti fiskalinės decentralizacijos indeksą (2.4 pav.).  

Mokslinės 

 literatūros analizė ir rodi-

klių atrinkimas 

Fiskalinės decentralizaci-

jos vertinimo rodiklių 

aibė 

1 žingsnis 

Svorių koeficientų 

nustatymas 

Fiskalinės decentralizaci-

jos vertinimo rodiklių 

svorių koeficientai    

(ekspertinis vertinimas) 

2 žingsnis 

FDI vertinimas 

daugiakriteriniu 

metodu 

Fiskalinės decentralizaci-

jos indekso  

apskaičiavimas  

SAW metodu 3 žingsnis 

FDI būklės analizė 
FDI vertinimas  

naudojant laiko eilutės 

charakteristikas 

4 žingsnis 
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2.4 pav. Šalies fiskalinės decentralizacijos indekso hierarchinė rodiklių 

sistema (šaltinis: autorė) 

Fig. 2.4. Hierarchical indicators system of Country Fiscal decentralization 

index (source: author) 
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Pajamų decentralizacija 

 
Finansinis savarankiškumas  

 
Mokestinių pajamų dalis vietos valdžios pajamose 

 
Mokesčių autonomija 

 
Mokesčių decentralizacija 
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Atsižvelgiant į šalies fiskalinės decentralizacijos sąvokos 

daugiaaspektiškumą, kuris pasireiškia apimdamas pajamų autonomiją, išlaidų 

autonomiją, tarpbiudžetinius finansinius pervedimus ir skolinimosi autonomiją, 

fiskalinės decentralizacijos vertinimas turi apimti daugybę šiuos kriterijus 

apibūdinančių rodiklių. Todėl priimamas sprendimas šalies fiskalinės 

decentralizacijos vertinimui sudaryti integruotus kompleksinius rodiklius.  

2 žingsnis. Svorių koeficientų nustatymas. Siekiant įvertinti kuo tikslesnę 

pasirinktų šalių fiskalinę decentralizaciją ir jos įtaką šalių ekonomikos augimui, 

svarbu nustatyti fiskalinės decentralizacijos kriterijų ir juos sudarančių rodiklių 

reikšmingumą. Nustatytas kriterijų ir juos apibūdinančių rodiklių reikšmingumas 

parodys, kiek jo svarba tam kriterijui yra didesnė ar mažesnė, lyginant su kitu 

kriterijumi ar rodikliu. Renkantis tinkamiausią veiksnių reikšmingumo 

nustatymo metodą, atlikta mokslinės literatūros šia tema analizė (Saaty 2008; 

Ginevičius, Podvezko 2005, 2009; Ginevičius 2006; Podvezko 2008, 2009; 

Zavadskas, Turskis 2011). Analizės metu atskleista reikšmingumo nustatymo 

metodų įvairovė leidžia apibendrinti tokius vienijančius principus: 

− reikšmingumo nustatymo pagrindas yra ekspertinis vertinimas; 

− vertinimo logika: svarbiausias j-tasis veiksnys turės didžiausią 

reikšmingumą j . 

Svoriai nustatomi tiesioginiu ekspertų vertinimu, galiojant sąlygai (Jeonga 

et al. 2013): 

− bendra reikšmingumų suma lygi vienetui: 

1
1




n

j

j ,                                                       (2.1) 

čia n – rodiklių skaičius; j  – j-osios fiskalinės decentralizacijos rodiklio 

svoris. 

Dažniausia naudojamų reikšmingumų nustatymo metodų pagrindas yra 

ekspertinis vertinimas, kuris, kaip vienintelė galimybė įvertinti kiekybiškai 

neišmatuojamus reiškinius, įvairiose srityse taikomas vis dažniau. Ir nors dėl 

jiems būdingo subjektyvumo ekspertiniai vertinimai nėra visiškai patikimi, 

šiandien mokslininkai (Maknickienė et al. 2011; Rutkauskas et al. 2011) 

sutinka, kad jie yra veiksnūs. 

Ekspertinis vertinimas suprantamas kaip apibendrinta ekspertų grupės 

nuomonė, kurią gaunant pasitelkiamos specialistų ekspertų žinios, intuicija ir 

patirtis. Tai procedūra, leidžianti suderinti atskirų ekspertų nuomones ir 

suformuoti bendrą sprendimą. Ekspertu vadinamas specialistas, turintis tam 

tikros srities žinių ir patyrimo (Sėrikovienė 2013). Ekspertinio vertinimo 
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patikimumas priklauso nuo ekspertų grupės dydžio, ekspertų sudėties pagal 

specialybę ir ekspertų savybių. 

Ekspertiniai vertinimo metodai taikomi (Maknickienė 2015): 

− kai informacijos yra daug, tačiau ji yra kokybinio pobūdžio arba dau-

giakriterinė;  

− kai informacijos nepakanka, tai yra prognozavimo uždaviniuose. 

Ekspertinio vertinimo metodologija grindžiama šiomis prielaidoms: 

− ekspertas yra sukaupęs daug racionaliai apdorotos informacijos ir todėl 

gali būti informacijos šaltiniu;  

− ekspertų grupės nuomonė nedaug skiriasi nuo tikrojo problemos   spren-

dinio.  
Ekspertinis vertinimas atliekamas laikantis socialinių tyrimų etikos 

reikalavimų (Kardelis 2005): 

− respondentai pasirinkti taip, kad jiems pakaktų kompetencijos atsakyti į 

klausimus; 

− respondentams sutikus dalyvauti apklausoje; 

− tyrėjas neturi įtakos respondentams. 

Mokslinėje literatūroje akcentuojama ekspertų parinkimo problema. Statis-

tiniu požiūriu – kuo ekspertų pasitelkta daugiau, tuo geriau. Priklausomai nuo 

tyrimo tikslo ir aplinkybių, ekstremaliu atveju ekspertų gali būti net vienas arba 

du, stebinčių vieną ir tą patį reiškinį, o jų sprendimai vėliau statistiškai sugreti-

nami (asocijuojami). Šiame tyrimo etape dalyvavo ekspertai iš įvairių ES šalių. 

Ekspertų grupė buvo sudaryta iš atstovų ir mokslininkų, dirbančių viešųjų fi-

nansų srityje, vyriausybėje. Siekiant pasirinkti tinkamą veiksnių reikšmingumo 

nustatymo metodiką, siekiant išlaikyti tikslumo sąlygą, svarbu atsižvelgti į 

veiksnių skaičių. Esant nedideliam veiksnių skaičiui, paprasčiausia ir raciona-

liausia, pasak Ginevičiaus (2006), taikyti tiesioginį vertinimą, kai ekspertai vie-

neto dalimi iš karto nurodo veiksnių reikšmingumą. Pagal šį metodą kiekvieno 

eksperto visų vertinimų reikšmingumų suma turi būti lygi vienetui (Podvezko 

2008). Tačiau, pasak Ginevičiaus (2006), toks būdas visiškai netinka, kai yra 

didelis skaičius veiksnių, nes ekspertui sunku nustatyti teisingus veiksnių tarpu-

savio santykius nagrinėjamo reiškinio atžvilgiu. Dėl to didėja nuomonių nesude-

rinamumo laukas, dažnai jis viršina leistinas ribas, ir ekspertų apklausos rezulta-

tai tampa netinkami tolimesniems skaičiavimams. Minimų problemų galima iš-

vengti reikšmingumų nustatymui taikant Saaty sukurtą analitinės hierarchijos 

proceso metodą (AHP). Saaty (1980) pasiūlė taikyti AHP metodą sprendžiant 

problemas, kai nėra vidinės priklausomybės tarp alternatyvų ar kriterijų. Šis me-

todas suteikia galimybę nustatyti vieno lygio hierarchijos veiksnių reikšmingu-

mus aukštesnio lygio atžvilgiu. AHP metodo taikymo tikslas – nustatyti lygina-

mų rodiklių (objektų) reikšmingumą (tai yra suskaičiuoti jų svorius i ) ir užtik-

rinti (įvertinti) ekspertų užpildytų anketų suderinamumą.  
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Vertinimui taikomi individualūs reikšmingumai gaunami panaudojant 

santykių skalę, ekspertiniu vertinimu nustatant vieno veiksnio dominavimą kito 

atžvilgiu. Poriniam lyginimui naudojama 1–9 balų skalė (2.7 lentelė), kurioje 

vienetas reškia abiejų veiksnių vienodą svarbą, o 9 – visišką svarbą kito veiksnio 

atžvilgiu (Saaty 2008). 

2.7 lentelė. Porinio lyginimo paaiškinimas (šaltinis: Saaty 2008) 

Table 2.7. Explanation of pair-wise comparison scale (source: Saaty 2008) 

Įvertis Reikšmė Paiškinimas 

1 Abu rodikliai vienodai 

svarbūs 

Abiejų rodiklių reikšmingumas tiriamojo objekto 

atžvilgiu vienodas 

3 Abu rodikliai svarbūs 

daugiau nei vidu-

tiniškai 

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 

 

Matematinis AHP metodo pagrindimas sudaro prielaidas didesniam 

objektyvumui. Dėl šios priežasties ir dėl lengvo metodo pritaikomumo jį savo 

tyrimuose taiko vis daugiau Lietuvos mokslininkų (Morkvėnas 2010; 

Medineckienė et al. 2010; Zavadskas et al. 2011, Ginevičius et al. 2012; 

Rakauskienė 2013; Bruzgė 2014; Šimelytė 2014; Kazokaitis 2015; Zemlickienė 

2015). 

Bendras ekspertų vertinimo suderinamumas nustatomas taikant 

konkordancijos koeficientą W, kuris leidžia įvertinti ekspertų nuomonių 

sutapimo lygį. Dviejų ekspertų suderinamumą kiekybiškai gali įvertinti 

koreliacijos koeficientas. Jei ekspertų skaičius didesnis nei du, grupės ekspertų 

suderinamumo lygį apibrėžia konkordancijos koeficientas W. Siekiant 

apskaičiuoti konkordancijos koeficientą, pirmiausia reikia preliminariai 

suranguoti veiksnius svarbumo atžvilgiu. 

Surangavus veiksnius, konkordancijos koeficientas apskaičiuojamas pagal 

formulę (Podvezko 2008): 

 
 1
12

22 


nnr

S
W , (2.2)
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čia r – ekspertų skaičius, n – vertinamų rodiklių skaičius, S – rangų sumų nuok-

rypių nuo bendro vidurkio kvadratų suma, skaičiuojama pagal formulę: 

2
))1

1
(

2

1
( 


 n

n

j
rjrS .                                      (2.3) 

2.5 paveiksle pateikiama veiksnių reikšmingumo nustatymo schema. 

 

 
 

2.5 pav. Fiskalinės decentralizacijos indekso rodiklių svorių reikšmingumų 

nustatymo schema (šaltinis: autorė) 

Fig. 2.5. The principal scheme of fiscal decentralization index  indicators 

significances evaluation (source: author) 

 

Jeigu konkordancijos koeficiento reikšmė yra arti vieneto, tai rodo, kad 

ekspertų vertinimai neprieštaringi. Konkordancijos koeficientas gali būti 

taikomas tik tada, kai nustatyta jo ribinė reikšmė, rodanti, kada ekspertų 

vertinimus dar galima laikyti suderintais. Kendall (1970) įrodė, kad jeigu 

Fiskalinės decentralizacijos 

indekso rodikliai 

Ekspertinio vertinimo anketų 

sudarymas 

 

Ekspertų grupės sudarymas 

Ekspertų individualios apklausos 

atlikimas 

Ekspertų atsakymų (vertinimų) 

individualus apdorojimas 

Veiksnių reikšmingumų     

nustatymas 

Ekspertų vertinimų  

suderinamumo nustatymas 

Šalies fiskalinės decentralizacijos  

lemiančių veiksnių svorių 

nustatymas 

Ar W reikšmė 
daugiau už  

0,5 ? 

Ne 

Taip 
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objektų skaičius n > 7 konkordancijos koeficiento reikšmingumas gali būti 

nustatytas naudojant 
2x  kriterijų, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: 

)1(

12
)1(

2




nrn

S
nWrx .                                    (2.4) 

Kai suskaičiuota 
2x  reikšmė didesnė už kritinę 

2

krx iš 
2x , skirstinio lentelės 

su ɣ = n – 1 laisvės laipsniu su pasirinktu reikšmingumo α, artimu nuliui, tai 

reiškia, kad ekspertų vertinimai yra suderinti, ir kriterijų bei rodiklių 

reikšmingumus galima taikyti tolimesniems skaičiavimams. 

Konkordancijos koeficientas pagal 2.2 formulę skaičiuojamas, kai nėra 

sutampančių rangų, tačiau praktikoje būna atvejų, kai du arba keletas objektų yra 

labai panašūs ir neįmanoma vienam iš jų suteikti pirmenybės. Labai tarpusavyje 

susijusiems objektams priskiriamas vienodas rangas – eilinių rangų aritmetinis 

vidurkis. Tokiu atveju konkordancijos koeficientas skaičiuojamas pagal formulę 

(2.5): 

  




 r

j
jTrnnr

S
W

1
1

22

12
,                                       (2.5) 

čia Tj – j-ojo eksperto susietų rangų rodiklis, kuris skaičiuojamas pagal formulę 

(2.6): 





H j

i
ititT j

1
)

3
( ,                                               (2.6) 

čia Hj – lygių rangų j-ojo eksperto skaičius; ti – lygių susietų rangų i-tasis grupės 

skaičius. 

Atitinkamai 
2x  skaičiuojamas taip: 

      







r

j
jT

n
nrn

S
nWrx

11

1
)1(

12
)1(

2
.                         (2.7) 

3 žingsnis. Šalies fiskalinės decentralizacijos indekso skaičiavimams atlikti 

pasirinktas pastaruoju metu vis plačiau taikomas daugiakriterinio vertinimo 

metodas SAW (angl. – Simple Additive Weightting), vertinamas dėl jo 

suteikiamos galimybės kiekybiškai apibrėžti bet kurį sudėtingą reiškinį, išreikštą 

daugeliu rodiklių. SAW metodas apskaičiuojamas pagal formulę (Ginevičius, 

Podvezkas 2008): 
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jS = 



n

j
riji

1
 ,                                             (2.8) 

čia 
jS – j-osios daugiakriterinio vertinimo reikšmė (tai yra rodiklių grupės dau-

giakriterinio vertinimo reikšmė); i – i-ojo rodiklio (kriterijaus) svoris; rij – i-ojo 

rodiklio normalizuota reikšmė j-ajai alternatyvai, n – rodiklių skaičius. 

Kaip matyti iš 2.8 formulės, norint rasti daugiakriterinio vertinimo reikšmę, 

reikia turėti normalizuotas reikšmes ir nustatytus rodiklių svorius. Kaip jau buvo 

minėta, rodiklių svoriai nustatomi ekspertiniu būdu (Ginevičius, Podvezkas 

2008). Toliau atliekamas visų rodiklių normalizavimas: 

− maksimizuojantiems kriterijams naudojama normalizavimo formulė 

(2.9): 

i

i

i
q

q
q minmax  ,                                      (2.9) 

− minimizuojantiems kriterijams naudojama normalizavimo formulė 

(2.10): 

                     
max

min

i

i

i
q

q
q  ,                                     (2.10) 

čia qimax ir qimin yra i-ojo kriterijaus ekspertų nustatyta didžiausia (mažiausia) 

reikšmė. 

Antrame tyrimo etape atliekamas šalių grupavimas į klasterius. Šiame darbe 

siekiama atsakyti į klausimą, ar šalių fiskalinė decentralizaciją daro skirtingą 

įtaką šalių ekonomikos augimui priklausomai nuo šalies ekonominio 

išsivystymo lygio, todėl ši metodologija buvo kuriama remiantis prielaidomis, 

kad fiskalinės decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui priklauso nuo šalių 

ekonominio išsivystymo lygio. Taigi šiame tyrimo etape naudojama klasterinė 

analizė. Pagal šalių ekonominį išsivystymo lygį, tai yra pagal bendrą vidaus 

produktą vienam gyventojui, šalys skirstomos į du klasterius:  

− aukšto ekonominio išsivystymo lygio (ABVP);  

− žemos ekonominio išsivystymo lygio (ŽBVP). 

Terminą „klasterių analizė“ (angl. – Cluster analysis) 1939 metais pirmasis 

pasiūlė anglų mokslininkas Tryon, tačiau dauguma mokslinių darbų, naudojant 

klasterinės analizės metodus, pasirodė tik per pastaruosius penkis dešimtmečius. 

Klasterinė analizė – tai statistinės analizės metodas, nustatantis objektų panašu-

mą ir suskirstantis juos į panašių objektų grupes, vadinamas klasteriais. 

Klasterizavimo procesas nurodytas 2.6 paveiksle. 
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2.6 pav. Šalių skirstymo į klasterius eiga (šaltinis: autorė) 

Fig. 2.6. Process of countries clustering (source: author) 

Objektai suskirstomi taip, kad skirtumai klasterių viduje būtų kuo mažesni, 

o tarp klasterių – kuo didesni. Objektų kintamieji vadinami požymiais. Dažnai 

klasterių skaičius nėra žinomas prieš pradedant tyrimą. Naudojamų objektų 

panašumų matai priklauso nuo to, ar objektai suskirstomi pagal kiekybinius, ar 

pagal kokybinius duomenis. Disertacijoje klasteriai sudaromi pagal kiekybinį 

parametrą – BVP vienam gyventojui lygį. Kitas žingsnis – panašumo mato 

pasirinkimas. Juo tarsi nustatomi principai, pagal kuriuos sudaromi klasteriai, ir 

apibrėžiama, ką reiškia klasterių panašumas. Yra keletas panašumo matų. Jo 

pasirinkimui įtaką daro požymių matavimo skalė. Metriniai atstumo matai 

taikomi, kai požymiai matuojami intervalų arba santykių skalėje. Koreliacijos ir 

asociatyvumo koeficientai tinka, kai požymiai yra kokybiniai. ES šalių 

panašumui pagal BVP vienam gyventojui požymį išmatuoti pasirinktas metrinio 

atstumo matas (Čebyšovo atstumas: max|xi – yi|), nes požymis kiekybinis. 

Parinkus metodą panašumui matuoti, reikia nuspręsti, koks klasterinės 

analizės metodas labiausiai atitinka tyrimo koncepciją. Skiriamos dvi metodų 

grupės: hierarchiniai ir nehierarchiniai metodai. Hierarchiniai metodai remiasi 

prielaida, kad visi duomenys laikomi vienu dideliu klasteriu, kurį sudaro 

mažesni klasteriai, įtraukiantys dar mažesnius ir t. t. Klasteriai gali būti 

nustatomi skaidymo metodu, vienintelį klasterį skaidant į mažesnius, arba 

jungimo metodu, mažus klasterius jungiant į didesnius. Klasteriai skiriasi pagal 

tai, kaip parenkami panašumo matai, kokie yra atstumo tarp klasterių nustatymo 

kriterijai bei kokia skirstymo į klasterius strategija. Šiame darbe pasirinktas 

hierarchinis jungimo į klasterius metodas, kuris įgyvendinamas tokiu eiliškumu 

(Čekanavičius, Murauskas 2008): 

ABVP 

šalių klasteris 

 

ŽBVP 

šalių klasteris 

 

ES-21 BVP vienam gyventojui duomenų            

suvedimas į sistemą 

 

Klasterizacijos procesas 
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− iš turimų N klasterių po vieną objektą sudarome N x N simetrinę ats-

tumų matricą (dij)i,j; 

− pagal atstumų matricą nustatome du klasterius A ir B, tarp kurių atstu-

mas yra mažiausias (kurie yra panašiausi); 

− sujungiame klasterius A ir B. Naują klasterį pavadiname AB. 

Tada atstumų matrica pakeičiama taip: 

− išbraukiami stulpeliai ir eilutės, atitinkantys klasterius A ir B; 

− pridedame eilutę ir stulpelį su atstumais tarp (AB) ir likusių klasterių; 

− kartojame 2 ir 3 žingsnius (N-1) kartų. 

Procesą baigiame, kai visi objektai yra įtraukiami į klasterį.  

Trečiame tyrimo etape atliekama šalių fiskalinės decentralizacijos indekso ir 

jį sudarančių rodiklių analizė pagal klasterius. Šiame etape fiskalinės 

decentralizacijos analizei taikomi aprašomosios statistikos metodai: duomenų 

padėties ir sklaidos charakteristikos, laiko eilučių analitiniai rodikliai               

(2.8 lentelė). 

Tokio pobūdžio tyrimas neleidžia įvertinti sąryšio tarp rodiklių kiekybine 

išraiška ir formuoti išvadų, tačiau jo pagrindu formuojamos prielaidos apie ga-

limą ryšio tarp rodiklių egzistavimą, kurios papildo teorines išvadas apie fiskali-

nės decentralizacijos įtaką ekonomikos augimui ir įgalina suformuoti tolesnio 

tyrimo etapus. 

 
2.8 lentelė. Duomenų padėties, sklaidos charakteristikos ir laiko eilučių analitiniai 

rodikliai (šaltinis: Kasnauskienė 2010) 

Table 2.8. Characteristics of mean, dispersion and data series characteristics (source: 

Kasnauskienė 2010) 

Pavadinimas Apibrėžimas Skaičiavimo formulė 

Duomenų padėties charakteristikos 

Vidurkis Tai taškas, kuris vidutiniškai 

artimiausias visiems statistinės 

eilutės nariams 
         





n

i
ix

n
x

1

1
            (2.11) 

Duomenų sklaidos charakteristikos 

Duomenų aibės 

plotis (vari-

acijos užmojis) 

Tai didžiausios ir mažiausios 

kintamojo reikšmės skirtumas 
XXR minmax             (2.12)              

Laiko eilučių analitiniai rodikliai 

Absoliutinis 

bazinis pokytis 

 

Jis parodo, keliais vienetais 

pasikeičia (padidėja arba 

sumažėja) tiriamojo reiškinio  

        YY tB 0          (2.13)             
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2.8 lentelės pabaiga 

Pavadinimas Apibrėžimas Skaičiavimo formulė 

Absoliutinis 

grandininis 

pokytis 

lygis per tam tikrą laikotarpį. 

Jo mato vienetas toks pats 

kaip ir nagrinėjamos laiko 

eilutės. 

         YY ttG 1       (2.14)   

Bazinis kitimo 

tempas 

Rodo, kiek kartų arba kiek 

procentų pasikeitė reiškinio 

lygis nagrinėjamu laikotarpiu 

praėjusio laikotarpio atžvilgiu. 

                
Y

Y
K

t
tB

0

          (2.15)           

Grandininis 

kitimo tempas                 
Y

Y
K

t

t
tG

1

       (2.16)              

Bazinis 

pokyčio tempas 

Rodo, keliais procentais 

pasikeitė reiškinio lygis 

nagrinėjamu laikotarpiu 

praėjusio laikotarpio atžvilgiu. 

Šie rodikliai, skirtingai nuo 

kitimo tempų, gali įgyti tiek 

teigiamas, tiek neigiamas 

reikšmes. 

               
Y

Y
P

nB
tB

0


      (2.17)            

Grandininis 

pokyčio tempas               
Y

Y
P

t

nG
tG

1


       (2.18)          

 

Penktame tyrimo etape atliekamas šalių fiskalinės decentralizacijos įtakos 

ekonomikos augimui vertinimas skirtinguose klasteriuose. Priklausomai nuo 

nagrinėjamų kintamųjų skaičiaus, skiriama porinė ir daugialypė regresija. Jei 

statistinių taškų visumą geriausiai atspindi tiesė, tokia regresijos forma vadinama 

tiesine. Tiesinės regresijos negalima taikyti, jei kintamuosius sieja netiesinė 

priklausomybė. Regresinei analizei gali būti taikomi laiko eilučių duomenys 

(angl. – Time series), skerspjūvio / erdviniai / kryžminiai duomenys               

(angl. – Cross sectional) ir paneliniai duomenys (angl. – Panel data) (Asterious 

et al. 2014). 

Šioje disertacijoje pasirinkta naudoti panelinius duomenis (angl. – Panel 

data). Pasirinkus atlikti analizę naudojant panelinius duomenis, atsiranda 

galimybė teisingai ekonometriškai įvertinti šalių fiskalinės decentralizacijos įta-

ką šalių ekonomikos augimui.  

Panelinių duomenų skaičiavimo formulė: 

  xcy ,                                                  (2.19) 

čia y – priklausomas kintamasis, c – laisvasis narys,  – konstanta,                     

x – nepriklausomas kintamasis,  – paklaida. 

Baltagi (2013) išskiria pagrindinius panelinių duomenų privalumus: 
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− duomenys leidžia įvertinti svarbius ekonomikos mokslų klausimus, kurie 

negali būti ištirti naudojant laiko eilučių ar kryžminius duomenis; 

− duomenys yra informatyvesni (daugiau kintamumo, mažiau kolinerumo, 

daugiau laisvės laipsnių), todėl įverčiai yra efektyvesni; 

− duomenys suteikia informacijos apie įvykių kitimą, esant trumpai laiko 

eilutei; 

− duomenys leidžia kontroliuoti kintamųjų heterogeniškumą. 

Tačiau Baltagi (2013) taip pat pabrėžia dažniausiai pasitaikančius panelinių 

duomenų apribojimus ir trūkumus – duomenų rinkimo ir projektavimo 

problemas; iškreiptus ir netinkamus matavimo paklaidos vertinimus; pasirinkto 

taikytino duomenų rinkimo metodo problemas; per trumpą laiko eilutės 

dimensiją; priklausomybę nuo skerspjūvio duomenų.  

Disertacijoje priėjus prie išvados, kad vertinant fiskalinės decentralizacijos 

įtaką ekonomikos augimui, ekonomikos augimą tikslinga susieti su Barro 

endogeninio augimo teorija, modifikuojant produktyvumo funkciją ir papildant 

naujais veiksniais, galinčiais lemti ekonomikos augimo pokyčius.  

Atlikus šia tematika mokslinės literatūros analizę (2.2 lentelė), tyrimui buvo 

pasirinktas fiksuotų efektų panelinių duomenų modelis – FEM. (angl. – Fixed 

effect model). Ekonometrinio vertinimo žingsniai, naudojant FEM (2.7 pav). 

Regresijos lygties kokybės matas yra determinacijos koeficientas (R2). Jei jo 

reikšmė pakankamai didelė (0,7 ir daugiau), tai reiškia, kad į regresijos lygtį yra 

įtraukti pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką priklausomam kintamajam. Jeigu 

R2 < 0,25, labai abejotina, ar tiesinės regresijos modelis tinka. Daugialypėje 

regresinėje analizėje skaičiuojamas pataisytas R2 koeficientas. Determinacijos 

koeficientas bus naudojamas ir sklaidos diagramoje nustatant ryšį tarp fiskalinės 

decentralizacijos ir ekonomikos augimo. 

 
2.7 pav. Fiksuotų efektų modelio ekonometrinio 

vertinimo žingsniai (šaltinis: autorė) 

Fig. 2.7. Econometric evaluation steps of Fixed effect 

model (source: author) 

Fiksuotų 

efektų   

modelis 

Modelio 

specifikacija 

Regresijos koeficientų 

statistinis vertinimas 

R2; 

Fišerio p vertė; 

Stjudento kriterijus (p vertė); 

Paklaidos. 

Taip 
Modelis 

Ne 
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Atskirojo gautojo   koeficiento reikšmingumui įvertinti naudojama 

Sjudento kriterijaus t statistika, esant 95 proc. patikimumo lygiui )05,0(  . 

Tais atvejais, kai t yra didesnė už t kritinę, galima teigti, kad gautoji                 

  koeficiento reikšmė yra patikima. Viso modelio adekvatumas realiai 

situacijai tikrinamas Fišerio kriterijaus F statistika, esant 95 proc. patikimumo 

lygiui )05,0(  . Kai gautoji F reikšmė didesnė už F kritinę reikšmę, galima 

teigti, kad gauti regresinės analizės rezultatai adekvatūs realiai situacijai. 

Atliekant regresinę analizę statistiniais paketais, t ir F statistikos 

apskaičiuojamos automatiškai ir jų priimtinumą atspindi p vertė. Kai p < 0,05, 

laikoma, kad tyrimo rezultatai patikimi.  

Sudarant daugialypės regresijos modelius, gali pasireikšti multikolinearumo 

problema. Ji atsiranda tada, kai tarp nepriklausomų kintamųjų yra stipriai 

koreliuojančių (pasireiškia determinuotas tiesinis ryšys). Nepriklausomųjų 

kintamųjų multikolinearumas nustatomas pagal dispersijos mažėjimo daugiklį 

VIF ir tolerancijos didumo matą TOL. Multikolinearumo problema kyla, jeigu 

VIF > 4, o TOL < 0,25. Ši problema sprendžiama pašalinant vieną iš tarpusavyje 

koreliuotų veiksnių. 

Paklaidų vertinimas. Lygtyje palikus tik statistiškai reikšmingus veiksnius, 

turi būti atliekamas paklaidų atitikimo prielaidoms vertinimas. Vertinama 

autokoreliacija, kuri pasireiškia, kai modelio paklaidos yra tarpusavyje 

susijusios, tai yra jų kovariacija nėra lygi 0. Siekiant nustatyti, ar nėra paklaidų 

autokoreliacijos, taikomas Durbin-Watson testas. Šiam testui atlikti 

skaičiuojamas DW (d) statistika (Kramer 2011): 












n

i

i

n

i

ii

e

ee

dDW

2

2

2

2

1 )(

,                                            (2.20) 

čia ei – tai paklaida, ei-1 – tai vėluojanti paklaida. 

Apskaičiuota DW gali įgyti reikšmes nuo 0 iki 4. Autokoreliacijos nėra, kai 

DW statistika lygi arba artima 2 (svyruoja nuo 1,5 iki 2,5). Norint tiksliai 

atsakyti į klausimus, yra ar nėra paklaidų autokoreliacijos, Durbin-Watson d 

reikšmių lentelėse randamos kritinės apatinio rėžio (dL) ir viršutinio rėžio (dU) 

reikšmes, priklausomai nuo stebimų skaičiaus n ir į modelį įtrauktų veiksnių 

skaičiaus k: 

− autokoreliacijos nėra, kai dU ≤ d ≤ 4 – dU; 

− autokoreliacija yra, kai d ≤ dL (teigiama autokoreliacija) arba d ≥ 4 – dL 

(neigiama autokoreliacija). 
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Šiame teste gali būti dvi neapibrėžtos sritys dL ≤ d ≤ dU arba 4 – dU ≤ d ≤ 4 – 

dL , kuriose griežto atsakymo apie paklaidų autokoreliaciją nėra. 

Sudarius daugialypės regresijos modelius, rekomenduojama patikrinti 

prielaidą, vadinamą homoskedastiškumo reikalavimu, pagal kurį su kiekvienu Xi 

galimų Yi reikšmių sklaida būtų vienoda. Ar modelyje nėra 

heteroskedastiškumo, tikrinama White testu. Nustačius, kad modeliui būdinga 

heteroskedatiškumo problema, ji sprendžiama atliekant modelio logaritminę 

transformaciją. 

Kadangi naudojami rodikliai įgyja reikšmes iš skirtingų intervalų, rodiklių 

reikšmės pirmiausia buvo standartizuotos, kad įgytų reikšmes nuo [0, 1] 

remiantis 2.21 formule: 

)min()max(

)min(

RR

RRi
Rist




 ,                                     (2.21) 

čia Rist – standartizuota rodiklio reikšmė, Ri – analizuojamo rodiklio reikšmė i 

šalyje, min(R) – mažiausia galima rodiklio reikšmė; max(R) – didžiausia galima 

rodiklio reikšmė. 

Fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui empirinio tyrimo 

tikslas – nustatyti, ar minėti veiksniai lemia šalių grupių ekonomikos augimo 

pokyčius, jei lemia, tai kuria kryptimi. Taip pat – nustatyti ar šalių fiskalinės 

decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui skiriasi priklausomai nuo šalių 

ekonominio išsivystymo lygio. 2.9 lentelėje pateikiama fiskalinės 

decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui vertinimo technika (sudaryta, 

remiantis Barro endogeninu augimo modeliu): 

2.9 lentelė. Fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui vertinimo etapai 

(šaltinis: autorė) 

Table 2.9. Evaluation steps of Fiscal decentralization impact on economic growth 

(source: author) 

Etapai Tyrimo žingsniai Taikomi metodai ir modeliai 

1 hipotezė: Fiskalinė decentralizacija daro įtaką ekonomikos augimui 

1. Įvertinti šalių 

fiskalinės de-

centralizacijos  

įtaką 

ekonomikos 

augimui 

1.1. Įvertinti 

šalių fiskalinės 

decentralizacijos  

įtaką 

ekonomikos 

augimui ES-21 

šalyse 

 

Duomenų normalizavimas: 

(BVPit – minBVPEU)/( maxBVPEU -

minBVPEU),                                            (2.21)                                                                                                                     

Fiksuotų efektų panelinių duomenų modelis: 

.76

543

21

ititSTRUCitTECH

itEMLitHUMitINV

itLABitFDIiitBVP













   (2.22) 
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2.9 lentelės pabaiga 

Etapai Tyrimo žingsniai Taikomi metodai ir modeliai 

2 hipotezė: Fiskalinė decentralizacija daro skirtingą įtaką šalių ekonomikos augimui 

priklausomai nuo šalių ekonominio išsivystymo lygio 

2. Įvertinti šalių 

fiskalinės de-

centralizacijos  

įtaką 

ekonomikos 

augimui 

skirtinguose ES-

21 šalių grupėse 

2.1. Įvertinti 

šalių fiskalinės 

decentralizacijos 

įtaką 

ekonomikos 

augimui aukšto 

ekonominio 

išsivystymo šalių 

grupėje 

2.2. Įvertinti 

šalių fiskalinės 

decentralizacijos 

įtaką 

ekonomikos 

augimui žemo 

ekonominio 

išsivystymo šalių 

grupėje 

Fiksuotų efektų panelinių duomenų modelis: 

.76

543

21

ititSTRUCitTECH

itEMLitHUMitINV

itLABitFDIiitBVP













(2.23)                          

 

 

Fiksuotų efektų panelinių duomenų modelis: 

.76

543

21

ititSTRUCitTECH

itEMLitHUMitINV

itLABitFDIiitBVP













(2.24)            

Žymėjimai: 

BVPit – BVP vienam gyventojui i valstybės t metais; 

FDIit – fiskalinės decentralizacijos indeksas i valstybės t metais; 

LABit – BVP vienam dirbančiajam i valstybės t metais; 

INVit  - investicijų dalis BVP i valstybėje t metais; 

HUMit – išlaidos švietimui vienam gyventojui i valstybėje t metais; 

EMLit – užimtumo pokytis i valstybės t metais; 

TECHit – IKT investicijos vienam gyventojui i valstybėje t metais; 

STRUCit – ekonomikos struktūra – gamybos sektorių dalis (žemės ūkis + pramonė) 

BVP i valstybės t metais; 

i  – fiksuotas efektas; 

it  – regresijos koeficientas; 

it  – paklaidos 

 

Vertinimo modelis apima Barro endogeninio augimo veiksnius, kuriuos 

naudojo dauguma mokslininkų (Nguyen, Anwar 2011; Baskaran, Feld 2013; 

Cantarero, Gonzalez 2009; Stoilova, Potonov 2012; Gemmel et al. 2013; 
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Todorova et al. 2014; Yushkov 2015; Lozano, Julio 2015; Dinova, Slavinskaitė 

2015), analizuojančių šalių fiskalinės decentralizacijos  įtaką šalių ekonomikos 

augimui. 

2.4. Antrojo skyriaus išvados  

1. Šiame skyriuje išnagrinėti mokslininkų siūlomi modeliai ir metodai fis-

kalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui nustatyti. Pastebė-

ta, kad plačiausiai taikomi koreliacine regresine analize pagrįsti metodai, 

statistinių duomenų analizė. Pasigendama kompleksinio fiskalinės de-

centralizacijos ir jos įtakos ekonomikos augimui vertinimo modelio. 

Problemos nagrinėjamos epizodiškai, o tai neleidžia išsamiai įvertinti 

fiskalinės decentralizacijos, prieš analizuojant jos įtaką šalių ekonomi-

kos augimui. 

2. Išanalizavus taikomus modelius ir metodus, skirtus įvertinti fiskalinės 

decentralizacijos įtaką ekonomikos augimui, nustatyta, kad nėra vienin-

go požiūrio į fiskalinės decentralizacijos vertinimą. Disertacijoje siūlo-

mas šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui verti-

nimo modelis pasižymi kompleksiškumu, lankstumu, pakartojamumu, 

reikšmingumu bei pritaikomumu. Pritaikius šį modelį, įvertinama šalių 

fiskalinė decentralizacija bei jos įtaka šalių ekonomikos augimui. 

3. Atsižvelgus į mokslininkų atliktus tyrimus, nagrinėjančius daugiakrite-

rinius sprendimų priėmimo metodus, buvo pasirinkti geriausiai disertaci-

joje sprendžiamus uždavinius atitinkantys metodai: 

3.1.  Šalies fiskalinės decentralizacijos indeksas sudarytas, taikant   

SAW metodą. SAW – tai vienas iš dažniausiai taikomų metodų 

socialinių mokslų darbuose, kurio populiarumas pagrįstas tai-

kymo paprastumu. Naudojant šį metodą galima apibendrinti ir 

sujungti rodiklius į vieną indeksą. 

3.2.  Klasterizacijos metodas taikomas, siekiant sugrupuoti šalis pa-

gal ekonominį šalių išsivystymo lygį, taip pat – siekiant įvertin-

ti, kokią įtaką šalių fiskalinė decentralizacija daro ekonomikos 

augimui skirtingo ekonominio išsivystymo šalių grupėse. 

3.3.  Šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui 

vertinimui naudojamas fiksuotų efektų modelis (FEM). Šis mo-

delis ypatingas tuo, kad padeda įvertinti nepriklausomų veiksnių 

įtaką ekonomikos augimui. 
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3 
Šalies fiskalinės decentralizacijos 

vertinimo modelio patikra 

Šiame skyriuje praktiškai aprobuojamas autorės siūlomas šalies fiskalinės de-

centralizacijos vertinimo modelis. Apskaičiuojamas šalies fiskalinės decentrali-

zacijos indeksas (FDI), nagrinėjami šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimo 

rodikliai, FDI integruojamas į Barro endogeninį augimo modelį ir įvertinama 

šalies fiskalinės decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui. Sukurto modelio 

pritaikomumas patikrinamas, atliekant empirinį tyrimą pasirinktose Europos 

Sąjungos šalyse. Šis tyrimas taip pat įgalins patvirtinti arba paneigti prielaidą, 

kad skirtingo ekonominio išsivystymo lygio šalyse arba šalių grupėse fiskalinės 

decentralizacijos poveikis ekonomikos augimui yra skirtingas.  

Šio skyriaus tematika autorė yra paskelbusi šešis mokslinius straipsnius 

(Slavinskaitė, Ginevičius 2016; Davulis, Peleckis, Slavinskaitė 2015 

Slavinskaitė, Kreizaitė, Stonytė 2015; Ginevičius, Slavinskaitė, Gedvilaitė 2014;  

Slavinskaitė 2014a; Slavinskaitė 2014c). 
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3.1. ES-21 šalių fiskalinės decentralizacijos indekso 
apskaičiavimas 

Darbe pasiūlyto šalies fiskalinės decentralizacijos indekso ir sudaryto šalies fis-

kalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui modelio praktinis pritai-

komumas tikrinamas atliekant empirinius tyrimus unitarinėse Europos Sąjungos 

šalyse (ES-21). Šalies fiskalinės decentralizacijos indekso vertinimui imamas 

disertacijoje pasiūlytas šalies fiskalinę decentralizaciją apibūdinančių rodiklių 

rinkinys (2.5 lentelė). 

Vertinimas atliekamas tokia seka: 

1. Nustatomos šalių fiskalinės decentralizacijos indeksą sudarančių su-

bindeksų rodiklių reikšmės. 

2. Nustatomo subindeksų ir jų rodiklių santykiniai reikšmingumai. 

3. Apskaičiuojamos šalių fiskalinės decentralizacijos subindeksų ir 

bendro fiskalinės decentralizacijos indekso reikšmės.  

Siekiant nustatyti subindeksų rodiklių reikšmes, atliekama statistinių 

duomenų analizė kiekybinių rodiklių reikšmėms nustatyti. Subindeksų 

nustatymui reikalingi kiekybiniai rodikliai gauti atliekant statistinių rodiklių 

analizę (naudojant ES statistikos agentūros „Eurostat“, Pasaulio banko ir OECD 

duomenų bazes). Statistiniai duomenys ir apskaičiuoti santykiniai rodikliai (ne 

visus duomenis buvo galima rasti), siekiant juos padaryti tinkamais, 

tolimesniems skaičiavimams buvo normalizuoti, kad įgautų reikšmes intervale 

[1, 0]. Į bematį pavidalą rodikliai, išreikšti įvairiais matavimo vienetais, 

perskaičiuoti naudojant 2.9 ir 2.10 formules (E priedas). Minimali ir maksimali 

rodiklių reikšmės buvo nustatomos pagal Europos Sąjungos unitarinių šalių 

grupės maksimalias ir minimalias rodiklių reikšmes ir ekspertų vertinimus. 

Šalių fiskalinės decentralizacijos indekso skaičiavimui naudotos 2014 m. 

subindeksų rodiklių normalizuotos reikšmės pateiktos 3.1 ir 3.2 lentelėse.  

3.1 lentelė. 2014 metų pajamų autonomijos ir tarpbiudžetinių pervedimų rodiklių 

normalizuotos reikšmės (šaltinis: autorė) 

Table 3.1. Normalized values of revenue autonomy and intergovernmental transfers 

indicators in 2014 (source: author) 

Šalys 

Pajamų autonomija 

 

Tarpbiudžetinių lėšų           

pervedimas  

V11 V12 V13 V14 V15 V21 V22 V23 V24 

Airija 0,13 0,71 0,40 0,12 0,09 0,49 0,50 0,34 0,34 

Bulgarija 0,37 0,24 0,15 0,31 0,12 0,26 0,27 0,06 0,07 

 



3. ŠALIES FISKALINĖS DECENTRALIZACIJOS VERTINIMO MODELIO PATIKRA 87 

 

3.1 lentelės pabaiga 

Šalys 

Pajamų autonomija 

 

Tarpbiudžetinių lėšų            

pervedimas  

V11 V12 V13 V14 V15 V21 V22 V23 V24 

Čekija 0,44 0,74 0,68 0,86 0,75 0,51 0,51 0,11 0,10 

Danija 0,95 0,51 0,55 0,96 0,72 0,36 0,36 0,03 0,03 

Estija 0,36 0,19 0,06 0,42 0,05 0,25 0,25 0,06 0,06 

Italija 0,47 0,72 0,71 0,79 0,63 0,50 0,50 0,10 0,09 

Didžioji 

Britanija 0,44 0,39 0,23 0,86 0,17 0,31 0,31 0,06 0,07 

Kipras 0,06 0,77 0,49 0,56 0,06 0,54 0,54 0,80 0,88 

Kroatija 0,45 0,52 0,58 0,43 0,53 0,36 0,36 0,07 0,07 

Latvija 0,41 0,81 0,92 0,68 0,80 0,64 0,66 0,14 0,13 

Lenkija 0,52 0,53 0,51 0,54 0,63 0,37 0,38 0,06 0,06 

Lietuva 0,36 0,14 0,09 0,31 0,08 0,24 0,24 0,06 0,06 

Nyderlandai 0,47 0,35 0,16 0,93 0,18 0,30 0,31 0,06 0,05 

Portugalija 0,22 0,84 0,61 0,67 0,28 0,58 0,56 0,24 0,25 

Francūzija 0,33 0,82 0,77 0,77 0,56 0,64 0,66 0,18 0,17 

Rumunija 0,43 0,21 0,17 0,62 0,15 0,25 0,24 0,05 0,05 

Slovakija 0,26 0,37 0,17 0,88 0,12 0,30 0,31 0,11 0,10 

Slovėnija 0,33 0,69 0,64 0,37 0,50 0,49 0,50 0,13 0,13 

Suomija 0,64 0,84 0,71 0,92 0,96 0,70 0,74 0,10 0,10 

Švedija 0,75 0,84 0,85 0,96 0,97 0,67 0,69 0,08 0,08 

Vengrija 0,29 0,47 0,37 0,77 0,25 0,31 0,27 0,10 0,09 

 

Pajamų autonomijos subindekso rodikliai maksimizuojami (2.9 formulė), 

tarpbiudžetinių lėšų parvedimo subindekso rodikliai minimizuojami              

(2.10 formulė). Kitoje lentelėje (3.2) pateikta 2014 m. išlaidų autonomijos 

rodiklių normalizuotos reikšmės. Išlaidų rodikliai yra maksimizuojami pagal    

2.9 formulę. 
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3.2 lentelė. 2014 metų išlaidų autonomijos rodiklių normalizuotos reikšmės (šaltinis: 

autorė) 

Table 3.2. Normalized values of expenditures indicators in 2014 (source: author) 

Šalys 
Išlaidų autonomija 

V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 

Airija 0,05 0,00 0,15 0,49 0,62 0,70 0,00 0,34 0,11 0,09 

Bulgarija 0,23 1,00 0,06 0,36 0,85 0,93 0,19 0,52 0,76 0,06 

Čekija 0,52 0,19 0,19 0,66 0,87 0,74 0,19 0,84 0,76 0,08 

Danija 0,30 0,13 0,17 0,66 0,51 0,58 1,00 0,56 0,54 1,00 

Estija 0,35 0,00 0,02 0,50 0,43 1,00 0,29 0,56 0,71 0,07 

Italija 0,39 0,01 0,24 0,87 0,90 0,87 0,99 0,58 0,30 0,04 

Didžioji 

Britanija 0,29 0,02 0,87 0,57 0,54 0,83 0,02 0,45 0,72 0,28 

Kipras 0,06 0,00 0,00 0,00 0,88 0,20 0,00 0,36 0,00 0,00 

Kroatija 0,79 0,00 0,12 0,18 0,04 0,06 0,37 0,42 0,89 0,11 

Latvija 0,30 0,00 0,15 0,40 0,29 0,93 0,25 0,63 0,80 0,11 

Lenkija 0,50 0,02 0,23 0,86 0,82 0,82 0,45 0,96 0,85 0,13 

Lietuva 0,25 0,04 0,27 0,39 0,52 0,82 0,27 0,53 0,66 0,11 

Nyderlandai 0,36 0,00 0,36 0,87 0,95 0,76 0,03 0,98 0,98 0,20 

Portugalija 0,36 0,00 0,23 0,24 0,80 0,81 0,07 0,76 0,17 0,03 

Prancūzija 0,61 0,00 0,38 0,77 0,89 0,70 0,01 0,96 0,37 0,11 

Rumunija 0,35 0,02 0,08 0,55 0,61 0,75 0,34 0,81 0,74 0,11 

Slovakija 0,28 0,00 0,06 0,47 0,59 0,72 0,08 0,50 0,79 0,03 

Slovėnija 0,21 0,00 0,15 0,36 0,72 0,80 0,15 0,55 0,70 0,07 

Suomija 0,79 0,00 0,37 0,63 0,28 0,56 0,85 0,68 0,80 0,28 

Švedija 0,70 0,06 0,27 0,64 0,60 0,93 0,98 0,94 0,94 0,40 

Vengrija 0,34 0,01 0,04 0,34 0,63 0,73 0,06 0,43 0,27 0,08 

 

Normalizavus fiskalinės decentralizacijos subindeksų rodiklius, kitas    

etapas – rodiklių svorių nustatymas, kuris šiame darbe atliekamas, pasitelkiant 

ekspertinį vertinimą. 

Ekspertiniame vertinime, kuris atliktas 2016 m. vasario–spalio mėnesiais, 

elektroniniu paštu buvo išsiųsta daugiau nei 70 laiškų, tačiau atsakė tik 9 
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respondentai. Buvo siekiama rasti tyrimui tinkančių ekspertų visose tyrimui 

pasirinktose šalyse. Bendras grįžtamojo ryšio lygis – 12,8 proc. Nustatant 

priimtiną ekspertų skaičių, buvo vadovaujamasi metodologinėmis prielaidomis, 

suformuluotomis klasikinėje testų teorijoje, kurioje teigiama, jog agreguotų 

sprendimų patikimumą ir priimančių sprendimą (šiuo atveju – ekspertų) skaičių 

sieja greitai gęstantis netiesinis ryšys (3.1 pav.). 
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3.1 pav. Ekspertų vertinimų standartinio nuokrypio priklausomybė nuo 

ekspertų skaičiaus (šaltinis: Libby, Blashfield 1978) 

Fig. 3.1. The depence of the standart deviation for expert evaluation upon 

the number of experts (source: Libby, Blashfield 1978) 

 

Įrodyta, kad agreguotų ekspertinių vertinimų modeliuose su vienodais 

svoriais nedidelės ekspertų grupės sprendimų ir vertinimų tikslumas 

nenusileidžia didelės ekspertų grupės sprendimų ir vertinimų tikslumui (Libby, 

Blashfield 1978). Kai ekspertų daugiau nei 7, tikslumas yra didesnis nei 90 proc. 

ir toliau didinant ekspertų skaičių, tikslumas didėja labai nežymiai. Vis dėlto, 

nors ekspertai atsakė negausiai, tačiau gautos informacijos pakanka ekspertiniam 

vertinimui atlikti.  

Tyrime dalyvavo 9 ekspertai iš aštuonių skirtingų valstybių. Ekspertų 

pasiskirstymas pagal šalis pateiktas 3.3 lentelėje. 

Du ekspertai užima aukštas pareigas valstybės tarnyboje ir yra glaudžiai 

susiję su aukščiausio lygio strateginių sprendimų priėmimu valstybės finansų 

sistemoje, taip pat atlieka mokslinius tyrimus viešųjų finansų srityje. Penki 

ekspertai vykdo mokslinius tyrimus tokiose mokslinių interesų srityse kaip 

viešųjų finansų efektyvumas, fiskalinės decentralizacijos lygio įtaka ekonomikos 

augimui, fiskalinės decentralizacijos matavimas ir vertinimas. 
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3.3 lentelė. Ekspertai pagal šalis (šaltinis: autorė) 
Table 3.3. Experts by countries (source: author) 

        Ekspertas 

 

Šalis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Austrija         + 

Bulgarija        +  

Italija +         

Lietuva   + +      

Portugalija       +   

Rumunija  +        

Slovėnija     +     

Turkija      +    

 

Du ekspertai specializuojasi viešųjų finansų projektų rengimo, 

įgyvendinimo bei strateginio planavimo srityse. Ekspertai tyrimui pasirinkti, 

atsižvelgiant į jų aukštą kompetenciją ir žinias, susijusias su tyrimo objekto 

lygiu. Anot Keeney et al. (2006), „visuotinai sutartų ekspertų atrankos kriterijų 

nėra“, todėl sprendimą dėl ekspertų skaičiaus ir kvalifikacijos priima patys 

tyrėjai. 

Ekspertai apklausti anketavimo būdu. Anketa (C priedas) sudaryta, siekiant 

išsiaiškinti ekspertų požiūrį į šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimo 

rodiklius ir jų daromą įtaką šalių ekonomikos augimui. Reikiamai informacijai 

gauti buvo naudojami uždarieji klausimai, nes jais gautus duomenis lengviau 

tarpusavyje lyginti ir analizuoti. 

Prieš atliekant apklausą, ekspertai individualiai buvo supažindinami su 

atliekamo tyrimo tikslu ir vertinimo metodika. Ekspertams buvo pateikta 

užduotis – įvertinti kiekvieną šalies fiskalinės decentralizacijos rodiklį, 

suteikiant vertinimo reikšmes intervale [0, 1], kai 1 – geriausias įvertinimas, 0 – 

blogiausias įvertinimas. Vertinimo metu ekspertai galėjo bendrauti su tyrimo 

iniciatore, tačiau vertinti turėjo individualiai, savo įverčius nurodydami 

disertacijos autorės sudarytoje anketoje. Ekspertų apklausa vyko siunčiant 

anketas elektroniniu paštu arba vykstant pas ekspertą. Anketiniai duomenys 

apdoroti ir išanalizuoti naudojant „Microsoft Excell“ programą. Ekspertų 

vertinimas pateikiamas D priede. 

Pagal 2.5 paveiksle nurodytą fiskalinės decentralizacijos indekso rodiklių 

svorių reikšmingumo nustatymo schemą, kitas žingsnis – rodiklių reikšmingumo 
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ir ekspertų vertinimų suderinamumo nustatymas, kuris atliekamas pagal 2.2 ir 

2.7 formules. Pagal jas skaičiuojamas Kendalio konkordancijos koeficientas, o 

objektų skaičiui esant daugiau nei 7, skaičiuojamas ir 
2x  koeficientas. Norint 

apskaičiuoti šiuos koeficientus, pirmiausia nustatoma indekso ir rodiklių rangai 

(3.4 lentelė). 

3.4 lentelė. Fiskalinės decentralizacijos indekso ir rodiklių reikšmingumo rangai 

(šaltinis: autorė) 

Table 3.4. The ranks of significances of Fiscal decentralization index and indicators 

(source: author) 

Indeksai Rodikliai 
Ekspertai Rangų 

suma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

I 

V1 1 1,5 1 1 1 1 1 1,5 1 10 

V2 4 3,5 4 3 3 4 4 3,5 2,5 31,5 

V3 2 1,5 2,5 2 2 2 2,5 1,5 2,5 18,5 

V4 3 3,5 2,5 4 4 3 2,5 3,5 4 30 

 

 

V1 

V11 3 3 3 2,5 3 2 3,5 2 3 25 

V12 5 4,5 5 4,5 5 5 3,5 4 4,5 41 

V13 4 4,5 4 4,5 4 4 5 5 4,5 39,5 

V14 1 1,5 2 1 1 2 1,5 1 1 12 

V15 2 1,5 1 2,5 2 2 1,5 3 2 17,5 

 

 

V2 

V21 1 1,5 1 1 2 2 1 1,5 1 12 

V22 3 1,5 3 3 3,5 3 3 1,5 3 24,5 

V23 4 4 4 4 3,5 4 4 4 4 35,5 

V24 2 3 2 2 1 1 2 3 2 18 

 

 

V3 

V31 1 1,5 1 1 1 1 1,5 1 1 10 

V32 9 9,5 7,5 8 8,5 8 8 9 8 75,5 

V33 9 5,5 7,5 8 5 8 8 9 8 68 

V34 5,5 5,5 3,5 3,5 5 3 4 5,5 4 39,5 

V35 9 5,5 7,5 8 8,5 8 8 9 8 71,5 

V36 5,5 9,5 7,5 8 8,5 8 8 5,5 8 68,5 

V37 2,5 5,5 3,5 3,5 2,5 4 1,5 5,5 3 31,5 
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      3.4 lentelės pabaiga 

Indeksai Rodikliai 
Ekspertai Rangų 

suma 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

V3 

V38 5,5 5,5 7,5 8 8,5 8 8 5,5 8 64,5 

V39 5,5 5,5 7,5 3,5 5 5 5 3 5 45 

V40 2,5 1,5 2 3,5 2,5 2 3 2 2 21 

 

 

V4 

V41 2 3 2 3 3,5 2 2 3 2 22,5 

V42 4 2 4 2 3,5 3 4 2 3 27,5 

V43 4 4,5 4 4,5 3,5 4,5 4 4,5 4,5 38 

V44 4 4,5 4 4,5 3,5 4,5 4 4,5 4,5 38 

V45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 

Atsižvelgiant į tai, kad yra pasikartojančių rangų, konkordancijos 

koeficientai skaičiuojami pagal 2.5 formulę. Konkordancijos koeficientų 

skaičiavimui reikalingos rodiklių rangų sumų nuokrypių nuo bendro vidurkio 

kvadratų sumos S, apskaičiuotos pagal 2.3 formulę. Siekiant įsitikinti 

konkordancijos koeficientų reikšmingumu, remiantis 2.7 formule, skaičiuojami 
2x  koeficientai, kurių reikšmės lyginamos su 

2x  skirstinio kritinėmis 

reikšmėmis xkr

2
, parinktomis atsižvelgiant į laisvės laipsnių skaičių  bei 

priimamą reikšmingumo lygį – 0,01 (3.5 lentelė). Rezultatai rodo, kad Kendalio 

konkordancijos koeficientai yra reikšmingi, ir ekspertų nuomonės suderintos 

esant tikimybei 0,99. 

3.5 lentelė. Ekspertų vertinimo suderinamumo rezultatai (šaltinis: autorė) 

Table 3.5. Compatability results of Experts assessment (source: author) 

Kriterijai S W X2 Xkr 

I 309,5 0,76 20,63 7,82 

V1 671,5 0,83 37,35 9,49 

V2 303,5 0,75 20,25 7,82 

V3 4905 0,73 59,45 16,92 

V4 586,5 0,72 26,07 9,49 

 

Atsižvelgus į tai, kad visas subindeksų grupes (išskyrus išlaidų 

autonomijos) sudarančių rodiklių skaičius yra mažesnis nei 7, jų atžvilgiu vien 



3. ŠALIES FISKALINĖS DECENTRALIZACIJOS VERTINIMO MODELIO PATIKRA 93 

 

tik apskaičiuotais Kendalio konkordancijos koeficientais pasitikėti negalima. 

Tokiu atveju apskaičiuojami 
2x  koeficientai, kurie lyginami su 

2x  skirstinio 

kritinėmis reikšmėmis xkr

2 . Visų kriterijų apskaičiuoti 
2x  koeficientai yra 

didesni už xkr

2 .Taigi tiriamuoju atveju apskaičiuoti Kendalio konkordancijos ir 

2x  koeficientai patvirtino, kad ekspertų nuomonės suderintos, todėl pakartotinis 

ekspertinis vertinimas nebus atliekamas.  

Kadangi tenkina visos ekspertiniame vertinime numatytos sąlygos, šalies 

fiskalinės decentralizacijos indekso ir juos sudarančių rodiklių svoriai pateikti 

3.6 lentelėje. 

3.6 lentelė. Fiskalinės decentralizacijos indekso rodiklių svoriai (šaltinis: autorė) 

Table 3.6. Weights of indicators of fiscal decentralization index (source: author) 

FDI     subindeksai 
Subindeksų 

svoriai 
FDI rodikliai Rodiklių svoriai 

 

 

Pajamų autonomija 

 

 

 

 

0,378 

v11 0,217 

v12 0,122 

v13 0,128 

v14 0,283 

v15 0,250 

Iš viso 1,0 

 

Tarpbiudžetinių 

lėšų                   

pervedimas 

 

 

 

0,161 

v21 0,333 

v22 0,222 

v23 0,139 

v24 0,306 

Iš viso 1,0 

 

 

 

 

 

Išlaidų autonomija 

 

 

 

 

 

0,289 

v31 0,217 

v32 0,053 

v33 0,064 

v34 0,106 

v35 0,059 

v36 0,062 

v37 0,119 
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3.6 lentelės pabaiga 

FDI    subindeksai 
Subindeksų 

svoriai 

FDI subindeksų 

rodikliai 
Rodiklių svoriai 

 

 

Išlaidų autonomija 

 v38 0,073 

v39 0,092 

v40 0,155 

Iš viso 1,0 

 

 

Skolinimosi       

autonomija  

 

 

 

0,172 

v41 0,388 

v42 0,188 

v43 0,182 

v44 0,121 

v45 0,121 

Iš viso 1,0 

Iš viso 1,0   

 

Iš pateiktos 3.6 lentelės galime matyti, kad didžiausią svorį fiskalinės 

decentralizacijos indekse turi vietos valdžios pajamų autonomija (0,378), 

mažiausią svorį ekspertai davė skolinimosi autonomijai – 0,172. Vietos valdžios 

pajamų autonomijos grupėje didžiausią svorį sudaro vietos valdžios mokesčių 

autonomijos rodiklis (rodiklio sudarymo metodika pateikta A priede). 

Nustačius FDI sudarančių subindeksų ir jų rodiklių svorius, pereisime prie 

kito etapo – fiskalinės decentralizacijos indekso (FDI) apskaičiavimo. FDI 

skaičiuojamas 2006–2014 m. laikotarpiui, naudojantis 2.8 formule.              

2006–2014 m. FDI dinamika pavaizduota 3.7 lentelėje. 

3.7 lentelė Fiskalinės decentralizacijos indekso dinamika ES-21 šalyse 2006–2014 

metais (šaltinis: autorė) 

Table 3.7. Dynamics of Fiscal decentralization index of EU-21 countries in 2006–2014 

(source: author) 

Šalis 
Fiskalinės decentralizacijos indekso dinamika 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Airija 0,34 0,34 0,35 0,34 0,34 0,35 0,37 0,38 0,34 

Bulgarija 0,24 0,22 0,24 0,26 0,27 0,28 0,27 0,27 0,26 

Čekija 0,53 0,53 0,54 0,53 0,52 0,52 0,51 0,54 0,47 

Danija 0,64 0,57 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,54 
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3.7 lentelės pabaiga 

Šalis 
Fiskalinės decentralizacijos indekso dinamika 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Estija 0,34 0,33 0,35 0,34 0,36 0,35 0,32 0,33 0,32 

Italija 0,55 0,56 0,55 0,54 0,54 0,54 0,53 0,54 0,47 

Didžioji 

Britanija 0,41 0,41 0,40 0,41 0,40 0,41 0,42 0,41 0,38 

Kipras 0,31 0,32 0,32 0,29 0,29 0,28 0,29 0,34 0,29 

Kroatija 0,35 0,35 0,36 0,36 0,34 0,34 0,35 0,35 0,31 

Latvija 0,47 0,49 0,50 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52 0,45 

Lenkija 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,44 0,45 0,46 0,42 

Lietuva 0,25 0,25 0,26 0,26 0,28 0,28 0,29 0,27 0,26 

Nyder-

landai 0,49 0,49 0,48 0,49 0,49 0,50 0,50 0,49 0,46 

Portugalija 0,41 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,44 0,45 0,39 

Francūzija 0,55 0,56 0,54 0,54 0,51 0,54 0,55 0,55 0,48 

Rumunija 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,30 

Slovakija 0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 0,33 0,33 0,33 0,31 

Slovėnija 0,34 0,36 0,36 0,38 0,39 0,39 0,40 0,38 0,32 

Suomija 0,63 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,65 0,66 0,60 

Švedija 0,67 0,65 0,66 0,65 0,64 0,65 0,66 0,66 0,59 

Vengrija 0,42 0,42 0,38 0,38 0,39 0,37 0,36 0,33 0,27 

 

Plačiau apie fiskalinės decentralizacijos lygį skirtingose šalių grupėse bus 

analizuojama 3.3 poskyryje. Kitas disertacijos tyrimo etapas – ES šalių 

skirstymas į klasterius. 

3.2. ES-21 šalių grupavimas į klasterius 

Siekiant įvertinti šalių fiskalinės decentralizacijos įtaką šalių ekonomikos augi-

mui skirtingose ekonominio išsivystymo šalių grupėse, ES-21 šalys grupuoja-

mos pagal BVP vienam gyventojui, suskirstant šalis į atitinkamas grupes. 

Remiantis fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui vertinimo 

schema (2.2 pav.), antrajame tyrimo etape pasirinktos Europos Sąjungos šalys 
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suskirstytos į du klasterius pagal šalių ekonominį išsivystymo lygį (BVP vienam 

gyventojui).  

Atliekant tyrimą kitų šalių atveju, gali būti sudaryta daugiau arba mažiau 

klasterių, priklausomai nuo tiriamų šalių apimties ir tyrimo tikslo. 

Šalių skirstymas į klasterius atliktas SPSS programa, naudojant 

klasterizacijos metodą, kurio taikymo eiga pavaizduota 2.6 paveiksle. 

Klasterizacijos proceso metu gauti rezultatai, pagrindžiantys šalių suskirstymą į 

klasterius, pateikti F priede. 

Pasirinktos tyrimui unitarinės Europos Sąjungos šalys suskirstytos pagal 

2014 m. šalių ekonominį išsivystymo lygį (BVP/gyv.). Liuksemburgas dėl dide-

lio BVP vienam gyventojui atotrūkio nuo kitų ES šalių, o Malta – dėl mažo fis-

kalinės decentralizacijos lygio ir atotrūkio nuo kitų ES šalių; Graikija – dėl susi-

dariusios ekonominės situacijos, kaip išskirtis eliminuotos iš šalių imties ir nei į 

vieną klasterį (ABVP, ŽBVP) nepateko. Todėl atliekant tyrimą, bus naudojami 

21 ES unitarinės šalies duomenys.  

Galutiniai ES-21 šalių klasterizavimo rezultatai pavaizduoti 3.2 paveiksle. 

 
 

3.2 pav.  Europos Sąjungos šalių klasteriai pagal ekonominį šalių 

išsivystymo lygį (šaltinis: autorė) 

     Fig. 3.2. Clusters of European Union countries by economic 

development levels (source: author) 

 

Pagal BVP vienam gyventojui  ES-21 (Europos Sąjungos unitarinės 

valstybės) šalys suskirstytos į du klasterius taip: 

ES-21 šalių klasteriai pagal šalių  

ekonomikos išsivystymo lygį 

ABVP šalių klasteris 

Airija, Danija,   

Italija, Didžioji 

Britanija, Nyder-

landai, Prancūzija, 

Suomija, Švedija 

 

ŽBVP šalių klasteris 

Bulgarija, Čekija, 

Estija, Kroatija,     

Kipras, Latvija,      

Lietuva, Lenkija,  

Portugalija, Rumunija, 

Slovakija, Slovėnija,  

Vengrija 
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− sąlyginai aukšto ekonominio išsivystymo ES-21 šalių klasteris (ABVP), 

į kurį pateko 8 šalys: Airija, Danija, Italija, Didžioji Britanija, Nyderlan-

dai, Prancūzija, Suomija ir Švedija; 

− sąlyginai žemo ekonominio išsivystymo ES-21 šalių klasteris (ŽBVP), į 

kurį pateko 13 šalių: Bulgarija, Čekija, Estija, Kipras, Kroatija, Latvija, 

Lenkija, Lietuva, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengri-

ja.Atlikus klasterizacijos procesą, aukšto ekonominio išsivystymo šalių 

klasteriui priskirtos aštuonios ES-21 šalys. Žemo ekonominio išsivysty-

mo lygio klasteriui priklauso trylika ES-21 šalių.  

Mokslinės literatūros analizė atskleidė sąsajas tarp fiskalinės 

decentralizacijos ir šalių ekonominio išsivystymo lygio, tad siekiant formuoti 

šalių ekonominio augimo didinimo strategijas, modeliuojant ekonominio augimo 

galimybes, tikslinga įvertinti fiskalinės decentralizacijos įtaką ekonomikos 

augimui skirtingo ekonominio išsivystymo šalių grupėse (2.9 lentelė). Tai dar 

kartą pagrindžia klasterių sudarymo logiką. Toliau pereisime prie šalių 

ekonomikos augimo ir fiskalinės decentralizacijos analizės. 

3.3. ES-21 šalių ekonomikos augimo ir fiskalinės 
decentralizacijos analizė klasteriuose 

Šiame poskyryje siekiama apžvelgti ES-21 šalių ekonomikos augimą ir fiskalinę 

decentralizaciją klasteriuose. Labai dažnai mokslininkai (Morozov 2009), atlik-

dami mokslinius tyrimus fiskalinės decentralizacijos srityje, šalis grupuoja ne tik 

pagal kiekybinius rodiklius, bet ir kokybinius, pavyzdžiui regionus. Taigi papil-

dant Morozov (2009) grupavimą pagal Europos regionus, 3.8 lentelėje pateikta 

analizuojamų šalių skirstymas pagal šalių ekonominį išsivystymą ir regionus. 

Regionai apibrėžiami pagal Jungtinių Tautų padalijimą. 

Iš 3.8 lentelės galime matyti, kad pirmajam klasteriui (aukšto ekonominio 

išsivystymo šalims) priklauso keturios Vakarų, trys Šiaurės ir viena Pietų 

Europos šalis, kurių BVP vienam gyventojui analizuojamu laikotarpiu svyruoja 

nuo 25 300 iki 46 200 Eur, o per analizuojamą laikotarpį ekonomikos augimas 

vidutiniškai siekia 1,38 proc. Antrajam klasteriui – žemo ekonominio 

išsivystymo šalims, priklauso trylika ES-21 šalių, tarp kurių patenka ir Lietuva. 

Daugiausia šiam klasteriui priklauso Pietų Europos šalių – septynios, trys šalys – 

iš Centrinės Europos bei visos Baltijos šalys. Šios šalių grupės BVP vienam 

gyventojui svyruoja nuo 4200 iki 24 500 Eur, analizuojamu laikotarpiu 

ekonomikos augimas buvo didesnis už ABVP šalių bei siekė – 3,84 proc.  
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3.8 lentelė ES-21 šalių skirstymas pagal ekonominį išsivystymo lygį ir regionus 

(šaltinis: autorė) 

Table 3.8. EU-21 countries division of economic development levels and regions 

(source: author) 

Ekonominis 

išsivystymo 

lygis 

Regionai 

Iš viso Vakarų 

Europa 

Pietų   

Europa 

Centrinė 

Europa 

Šiaurės 

Europa 

Baltijos 

šalys 

ABVP 4 1  3  8 

ŽBVP  7 3  3 13 

Iš viso 4 8 3 3 3 21 

 

Siekiant įvertinti fiskalinės decentralizacijos įtaką šalių ekonomikos 

augimui, svarbu apžvelgti ekonomikos augimą analizuojamose šalyse. Išsami 

ES-21 šalių ekonomikos augimo analizė pagal grupes pateikta 3.9 lentelėje. 

3.9 Lentelė. BVP vienam gyventojui pokyčiai 2005–2014 metais ES-21 šalių 

klasteriuose (šaltinis: autorė) 

Table 3.9. GDP per capita changes in ES-21 countries in 2005–2014 (source: author) 

Šalis 

Šalies bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui 

2005 2014 Vidurkis 
Vidutinis  

pokytis % 

Minimali 

reikšmė 

Maksimali 

reikšmė 

Pirmas šalių klasteris -– ABVP 

Airija 33 900 37 600 34 890 1,33 31 500 38 000 

Danija 28 500 34 200 31 790 2,12 28 500 34 200 

Italija 24 700 26 400 26 300 0,80 24 700 27 300 

Didžioji 

Britanija 

30 000 30 000 29 390 0,06 27 700 31 400 

Nyderlandai 31 200 35 900 34 500 1,65 31 200 36 100 

Prancūzija 25 400 29 400 27 530 1,68 25 400 29 400 

Suomija 26 800 30 300 29 520 1,48 26 800 31 000 

Švedija 28 700 33 700 32 010 1,92 28 700 31 400 

Klasterio 

vidurkis 28 650 32 188 30 741 1,38 28 063 32 350 
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3.9 lentelės pabaiga 

Šalis 

Šalies bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui 

2005 2014 Vidurkis Vidutinis 

pokytis % 

Minimali 

reikšmė 

Maksimali 

reikšmė 

Antras šalių klasteris – ŽBVP 

Bulgarija 8600 12 800 11 220 4,65 8600 12 800 

Čekija 18 600 23 500 21 110 2,71 18 600 23 500 

Estija 13 800 20 900 17 460 5,05 13 800 20 900 

Kroatija 13 400 16 100 15 310 2,19 13 400 16 400 

Kipras 22 900 22 400 24 600 0,12 22 400 27 300 

Latvija 11 800 17 500 14 710 4,91 11 800 17 500 

Lietuva 12 300 20 600 16 250 6,24 12 300 20 600 

Lenkija 11 600 18 600 15 300 5,42 11 600 18 600 

Portugalija 18 500 21 400 20 180 1,67 18 500 21 400 

Rumunija 8000 15 200 12 220 7,62 8000 15 200 

Slovakija 13 800 21 100 18 080 4,97 13 800 21 100 

Slovėnija 20 000 22 600 21 550 1,48 20 000 23 100 

Vengrija 14 500 18 600 16 450 2,84 14 500 18 600 

Klasterio 

vidurkis 14 446 19 331 17 265 3,84 14 408 19 769 

ES-21 19 857 24 229 22 399 2,90 19 610 24 562 

ES-28 23 300 27 500 25 630 1,91 23 300 27 500 

 

2005 m. ABVP klasteryje viena šalis vidutiniškai sukūrė 28 650 Eur bend-

rojo vidaus produkto vienam gyventojui. Daugiausiai bendrojo vidaus produkto 

šioje šalių grupėje 2005 m. buvo sukurta Airijoje (33 900 Eur), o mažiausiai – 

Italijoje (24 700 Eur). Nors Italijoje BVP vienam gyventojui ABVP šalių klaste-

ryje 2005 m. buvo mažiausias, tačiau jis buvo 6 proc. didesnis nei bendras Euro-

pos Sąjungos šalių (toliau ES-28) vidurkis ir 24 proc. didesnis, nei analizuoja-

mos ES-21 šalių grupės vidurkis. Per visą tiriamąjį laikotarpį aukšto ekonominio 

išsivystymo šalių grupėje (ABPV) bendras vidaus produktas daugiausia išaugo 

Danijoje, vidutinis analizuojamo laikotarpio pokytis 2,12 proc., mažiausiai – 

Didžiojoje Britanijoje (0,06 proc.). 2005 m. Airija pagal BVP vienam gyventojui 

tiek ABVP šalių grupėje, tiek ES-21 užėmė pirmąją vietą ir išlaikė tą pačią pozi-

ciją 2014 m., o 2014 m., palyginus su 2005-aisiais, BVP vienam gyventojui 
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išaugo 3700 Eur. Didžiausias BVP vienam gyventojui augimas Airijoje buvo 

2014 m. – 6,52 proc., didžiausias kritimas 2008 m. –  9,74 proc. 

Nyderlandai 2005 m. pagal BVP vienam gyventojui ES-21 šalių grupėje 

užėmė 2 vietą ir išlaikė tą pačią poziciją ir 2014 m., nors augimo tempai 

palyginus su Airija buvo kur kas didesni (vidutinis analizuojamo laikotarpio 

pokytis 1,65 proc.). Nyderlanduose BVP vienam gyventojui augo kiekvienais 

metais, išskyrus 2009-uosius. Didžiausias BVP augimas pastebėtas 2007 m., kai 

BVP augo 6,63 proc. 2005 m. Nyderlanduose bendras vidaus produktas buvo   

34 proc. didesnis nei ES-28 vidurkis ir 57 proc. didesnis nei ES-21 šalių 

vidurkis, o 2014 m. 31 proc. didesnis nei ES-28 šalių vidurkis ir 48 proc. – nei 

ES-21 šalių vidurkis. Bendras ekonomikos augimas šalių klasteryje 

analizuojamu laikotarpiu – 1,38 proc. 

ŽBVP klasteryje vidutinis bendras vidaus produktas visu analizuojamu 

laikotarpiu buvo mažesnis tiek už vidutinį ES-21 šalių, tiek už ABVP šalių 

vidurkį, tačiau šiame klasteryje fiksuojami ir didžiausi šalių ekonomikos augimo 

tempai. 

2005 m. ŽBVP šalių klasteryje viena šalis vidutiniškai sukūrė 14 446 Eur 

BVP vienam gyventojui. Tuo tarpu ES-21 vidurkis buvo 19 857 Eur, ABVP 

šalių klasteryje vidurkis buvo 28 650 Eur. Tai reiškia, kad ŽBVP šalių klasteryje 

2005 m. vidutinis BVP vienam gyventojui buvo 27 proc. mažesnis už ES-21 

vidurkį, 50 proc. – už ABVP šalių vidutinį BVP vienam gyventojui. Tačiau per 

tiriamąjį laikotarpį ŽBVP šalių BVP vienam gyventojui vidutinis pokytis siekė 

3,84 proc., ir minėti skirtumai sumažėjo. 2014 m. ŽBVP šalių klasteryje viena 

šalis vidutiniškai pagamino 19 331 Eur bendro vidaus produkto vienam 

gyventojui. Šiais metais ŽBVP šalių vidutinis BVP vienam gyventojui buvo     

20 proc. mažesnis už ES-21 vidurkį ir 40 proc. – už ABVP šalių vidurkį.  

2005 m. ŽBVP šalių klasteryje didžiausias bendras vidaus produktas 

vienam gyventojui buvo Kipre (22 900 Eur), o mažiausias – Rumunijoje     

(8000 Eur). Šios šalys pagal BVP vienam gyventojui ES-21 šalių grupėje užėmė 

atitinkamai 9 ir 21 vietas, o 2014 m. – atitinkamai 10 ir 20 vietas. Kiprą 

analizuojamu laikotarpiu aplenkė Čekija, kuri iš 12 vietos pakilo į 9 (BVP/gyv. 

augimas 2,71 proc.), o Rumunija aplenkė Bulgariją (BVP/gyv. augimas         

7,62 proc.). 

ŽBVP šalių klasteryje per analizuojama laikotarpį BVP vienam gyventojui 

daugiausiai išaugo Rumunijoje (7,62 proc.) ir Lietuvoje (6,24 proc.), o 

mažiausiai Slovėnijoje (1,48 proc.) ir Portugalijoje (1,67 proc.).  

Lietuva pagal BVP vienam gyventojui 2005 m. užėmė 18 vietą, vertinant 

ES-21 šalių kontekste. Dėl didžiausio bendro vidaus produkto vienam 

gyventojui augimo tempo, lyginant su šiam klasteriui priklausančiomis kitomis 

šalimis, per analizuojama laikotarpį Lietuva pakilo į 15 vietą ir aplenkė savo 

kaimynes – Latviją ir Lenkiją. 
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Atlikus ES šalių ekonomikos augimo apžvalgą, galima teigti, kad 

analizuojamu laikotarpiu visų šalių ekonomika augo – tai rodo teigiamas BVP 

vidutinis pokytis bei minimalios ir maksimalios reikšmės teigiami skirtumai. 

Kitame etape apžvelgsime šalių fiskalinę decentralizaciją bei jos rodiklius 

pagal šalių klasterius. 3.3 paveiksle pateikta ES-21 šalių fiskalinės 

decentralizacijos indekso vidurkis 2005–2014 m. skirtinguose klasteriuose. 

Iš 3.3 paveikslo galime matyti, kad fiskalinės decentralizacijos indekso 

vidurkis 2005–2014 m. ABVP šalių klasterio yra didesnis už ŽBVP klasterį ir 

svyruoja nuo 0,40 iki 0,71. Žemiausią fiskalinę decentralizaciją šiame klasteryje 

turi Airija (0,40), aukščiausią – Švedija (0,71). ŽBVP šalių klasteryje fiskalinės 

decentralizacijos indeksas svyruoja nuo 0,28 iki 0,46. Žemiausią fiskalinės 

decentralizacijos indeksą šiame šalių klasteryje turi Bulgarija ir Lietuva (0,28), 

aukščiausią – Čekija (0,46). 
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a)    b) 

3.3 pav. Fiskalinės decentralizacijos indekso vidurkis pagal šalių grupes 

2005–2014 metais: a) ABVP klasteris; b) ŽBVP klasteris (šaltinis: autorė) 

Fig. 3.3. Average of fiscal decentralization index by groups of countries in 

2005–2014 years: a) HGDP cluster; b) LGDP cluster (source: author) 

Siekiant plačiau paanalizuoti fiskalinę decentralizaciją, apžvelgsime 

fiskalinės decentralizacijos pajamų autonomijos rodiklių pokyčius               

2005–2014 m. pagal šalių grupes (3.4 pav.). 

Vietos valdžios pajamų autonomiją charakterizuoja penki rodikliai.          

3.4 paveiksle pavaizduota analizuojamų šalių (ES-21) vietos valdžios pajamų 

decentralizacijos ir finansinio savarankiškumo rodiklių (v11 ir v12) dinamika 

pagal šalių klasterius. Aukšto ekonominio išsivystymo šalių grupėje (ABVP) 

vietos valdžios pajamų decentralizavimo rodiklis (vidurkis apie 0,36) yra apie  
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63 proc. didesnis už žemo ekonominio išsivystymo šalių grupės (ŽBVP) rodiklį 

(vidurkis apie – 0,22). ABVP grupės aukštas vietos valdžios pajamų 

decentralizavimo rodiklis rodo, kad vietos valdžia turi didesnį savarankiškumą 

už ŽBVP šalių grupę. 

3.4 a. paveiksle ES-21 šalių klasteriuose matoma vietos valdžios pajamų 

decentralizavimo rodiklio didėjimo tendencija nuo 2007 iki 2009 metų. Nors  

3.4 a. paveikslas rodo, kad ES-21 šalių grupių klasteriuose vietos valdžios 

pajamų santykis vyriausybės biudžeto pajamose nuo 2009 m. mažėja, tačiau   

3.4 b paveiksle galime matyti, kad nuo 2009 m. vietos valdžios pajamų be 

dotacijų santykis su vietos valdžios išlaidomis didėja, o tai reiškia, kad mažėja 

tarpvyriausybiniai pervedimai analizuojamuose šalių klasteriuose, ir vietos 

valdžios vyriausybių pajamos gali kiekvienais metais padengti vis daugiau 

išlaidų, reikalingų vietos valdžios funkcijoms atlikti. Atkreiptinas dėmesys, kad 

3.4 a. paveiksle ABVP šalių klasteryje vietos valdžios pajamų finansinis 

savarankiškumas yra aukštesnio lygio už ŽBVP klasterį. ABVP šalys gali 

padengti daugiau nei 45 proc. vietos valdžios išlaidų, kai tuo tarpu ŽBVP šalys 

gali padengti mažiau nei 40 proc. vietos valdžios išlaidų.  
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3.4 pav. Fiskalinės decentralizacijos pajamų autonomijos rodiklių dinamika  

pagal šalių grupes 2005–2014 metais: a) vietos valdžios pajamų 

decentralizacijos rodiklis; c) vietos valdžios finansinio savarankiškumo 

rodiklis (šaltinis: autorė) 

Fig. 3.4. Fiscal decentralization income autonomy indicators dynamics by 

groups of countries in 2005–2014 year: a) local government revenue 

decentralization indicator; b) local government indicator of financial 

autonomy  (source: author) 

2005 m. ABVP klasteryje vienos šalies vidutinis pajamų decentralizacijos 

rodiklis buvo 0,34, o tai 62 proc. daugiau nei ŽBVP šalių grupėje. Didžiausias 

vietos valdžios pajamų decentralizacijos rodiklis Danijoje (0,59), o mažiausias – 

Airijoje (0,18). Danijos unitarinė valstybė suskirstyta į 98 savivaldybes ir 
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regionus. Šios šalies vietos valdžia nepriklausomai nuo centrinės valdžios turi 
teisę nustatyti vietos valdžios mokesčius, kurie sudaro apie 85 proc. mokestinių 
pajamų. Airijos valstybė taip pat suskirstyta į tris pakopas: turi 34 apskritis ir 80 
savivaldybių, tačiau yra gana centralizuota valstybė, priklausoma iš centrinės 
valdžios gaunamų dotacijų. Airijos vietos valdžia gali finansuoti apie 30 proc. 
vietos valdžios išlaidų, kai tuo tarpu Danija – 45 proc. Kitos šiam klasteriui 
priklausančios šalys turi aukštą pajamų decentralizacijos rodiklį (svyruoja apie 
0,4–0,5), tačiau mažesnį nei Danijos ir didesnį nei Airijos valstybės. Nuo 
2012 m. sausio 1 d. Nyderlandai suskirstyti į 12 provincijų ir 418 savivaldybių, 
kurios turi plačius įgaliojimus, spendžiant vidaus finansinius reikalus. Šie 
įgaliojimai yra įtvirtinti Nyderlandų Konstitucijos 123–133 straipsniuose. Nors 
Nyderlandų vietos valdžia ir turi aukštus įgaliojimus surenkant mokesčius ir gali 
kontroliuoti apie 66 proc. vietos mokesčių pajamų, tačiau pajamos iš mokesčių 
yra gana žemos ir sudaro apie 10 proc. nuo visų vietos valdžios pajamų.  

Fiskalinės decentralizacijos mokestinių pajamų rodiklių (v13 ir v15) dinamika 
pagal šalių grupes galima matyti 3.5 paveiksle. 
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3.5 pav. Fiskalinės decentralizacijos mokestinių pajamų rodiklių dinamika 

pagal šalių grupes 2005–2014 metais: a) mokestinių pajamų dalis vietos 

valdžios pajamose; b) vietos valdžios mokesčių decentralizacijos rodiklis 

(šaltinis: autorė) 

Fig. 3.5. Fiscal decentralization tax  income indicators dynamics by groups 

of countries in 2005–2014: a) tax revenue as percentage of local 

government revenue; b) local government indicator of tax decentralization 

(source: author) 

Švedija padalyta į 290 savivaldybių, ir Europos Sajungos regionų komiteto 
įvardijama kaip aukštos fiskalinės decentralizacijos lygio šalis. Šios šalies 
Konstitucijoje aiškiai pripažįstamas vietos valdžios savarankiškumo principas. 
Švedijoje mokesčiai yra surenkami centrinės valdžios ir tada perskirstomi vietos 
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valdžiai pagal mokesčio bazę ir tarifus. 2005–2014 m. laikotarpiu šios šalies 

vietos valdžios mokestinės pajamos vidutiniškai sudarė 55 proc. nuo visų vietos 

valdžios pajamų. ES-21 šalių pajamų autonomijos rodikliai pateikti                 

3.10 lentelėje. 

3.10 lentelė. ES-21 šalių vietos valdžios pajamų autonomijos rodiklių vidurkiai       

2005–2014 metais (šaltinis: autorė) 

Table 3.10. Local government revenue autonomy indicators averages 2005–2014 in    

ES-21 countries (source: author) 

Šalys V11 V12 V13 V14 V15 

Airija 0,15 0,37 0,14 0,10 0,03 

Bulgarija 0,20 0,22 0,11 0,25 0,04 

Čekija 0,28 0,59 0,43 0,70 0,25 

Danija 0,63 0,43 0,36 0,78 0,27 

Estija 0,25 0,14 0,04 0,34 0,02 

Italija 0,33 0,53 0,42 0,76 0,22 

Didžioji Britanija 0,31 0,29 0,13 0,70 0,06 

Kipras 0,05 0,49 0,26 0,45 0,02 

Kroatija 0,28 0,42 0,36 0,35 0,17 

Latvija 0,29 0,59 0,52 0,55 0,27 

Lenkija 0,34 0,42 0,32 0,44 0,20 

Lietuva 0,26 0,10 0,05 0,20 0,02 

Nyderlandai 0,33 0,28 0,09 0,75 0,06 

Portugalija 0,16 0,57 0,33 0,54 0,09 

Prancūzija 0,22 0,62 0,45 0,62 0,18 

Rumunija 0,27 0,17 0,11 0,50 0,05 

Slovakija 0,18 0,26 0,11 0,71 0,04 

Slovėnija 0,21 0,55 0,40 0,30 0,16 

Suomija 0,40 0,68 0,45 0,74 0,32 

Švedija 0,47 0,72 0,57 0,78 0,34 

Vengrija 0,25 0,38 0,27 0,62 0,12 
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Prancūzija, Didžioji Britanija, Italija, Suomija taip pat turi aukštą vietos 

valdžios pajamų decentralizacijos lygį ir mokesčių savarankiškumo rodiklius. 

Suomija, turinti skandinavišką vietos savivaldos sistemą, suskirstyta į       

336 savivaldybes, kurioms būdinga labai decentralizuota valdymo sistema. Dar  

1860 m. teisės aktais įteisintas vietos savivaldos savarankiškumas išlieka stabiliu 

pagrindu valdyme iki šių dienų. Vietos valdžia gali kontroliuoti savo pajamas 

per vietinių mokesčių tarifus, kurios sudaro apie 46 proc. vietos valdžios 

pajamų. 

Prancūzija irgi yra gana decentralizuota valstybė ABVP šalių grupėje, 

turinti beveik 37 000 savivaldybių. Iki 1982 m. Prancūzijoje buvo viena 

silpniausių decentralizuotų valdžios sistemų. Pusiausvyra tarp vietos valdžios 

laisvo administravimo ir centrinės valdžios kontrolės būtinybės buvo aiškiai 

numatyta 1958 m. Konstitucijos 72 straipsnio 2 ir 3 dalyje. Ypač svarbus 

poslinkis decentralizacijos link įvyko 2003 m., kai po Konstitucijos pataisos dėl 

decentralizuoto valstybės valdymo jis buvo įteisintas, taip pat – tiesioginė 

vietinė demokratija, finansinis administracinių teritorinių vienetų 

savarankiškumas. 2005 m. Prancūzijos vietos valdžios pajamas daugiau nei      

52 proc. sudarė autonominiai mokesčiai, 31,5 proc. dotacijos ir 16,5 proc. – kitos 

pajamos. Prancūzijos vietos valdžios surenkamų mokesčių santykis augo iki 

2014 m. 

Kitos dvi valstybės, priklausančios šiam klasteriui, yra Didžioji Britanija ir 

Italija. Italija yra laikoma regionine valstybe, nors vietos valdžios finansinis 

savarankiškumas pripažįstamas nuo 1947 m. pagal Konstituciją. Ši valstybė turi 

8092 savivaldybes. Nors Italijos ir Didžiosios Britanijos vietos valdžios pajamų 

santykis su centrinės valdžios pajamomis siekė apie 30 proc., tačiau Italija turi 

didesnį savarankiškumą, surenkant vietos valdžios mokesčius negu Didžioji 

Britanija, atitinkamai 23 ir 6 proc. Didžioji Britanija kur kas labiau santykinai 

centralizuota valstybė nei Italija, išskyrus Šiaurės Airiją. Šiaurės Airijoje vietos 

valdžios pajamas sudaro apie 66,5 proc. autonominiai mokesčiai ir tik apie       

10 proc. – tarpvyriausybiniai pervedimai. Bendrai Didžiojoje Britanijoje vietos 

valdžios pajamas sudaro 15,4 proc. autonominiai mokesčiai, 13,1 proc. bendri 

mokesčiai, 48,2 proc. – dotacijos ir 23,3 proc. – pajamos iš kitų šaltinių.  

Žemo ekonominio išsivystymo šalių klasteriui ŽBVP priklauso Centrinės, 

Pietų Europos ir Baltijos šalys. ŽBVP klasterio žemą pajamų decentralizacijos 

lygį lemia ir tai, kad dauguma šalių decentralizacijos procesus pradėjo tik      

1989 m., žlugus komunizmui, kai tuo tarpu Vakarų valstybės fiskalinę 

decentralizaciją plėtojo jau kelis dešimtmečius. Ypač daug mokslininkų 

(Rodriguez-Pose, Kroijer 2009) dėmesio skiriama šiai šalių grupei, analizuojant 

fiskalinės decentralizacijo įtaką ekonomikos augimui. Šios šalys susidūrė su 

daugybę išsūkių, siekdamos užtikrinti būtinus reikalavimus ir sėkmingai 

įgyvendindamos fiskalinės decentralizacijos reformas. Makroekonominis 
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nestabilumas, 4-ių dešimtmečių centralizuoto valdymo palikimas, silpnos 

teisinės sistemos sudarė kliūtis sėkmingam decentralizuotų sistemų kūrimui 

(Rodden 2002). Dėl šių priežasčių, įgyvendinant fiskalinės decentralizacijos 

procesus, kilo klausimai kritikams: ypač dėl skaidrumo stokos ir aiškių 

kompetencijų pasidalijimo tarp skirtingų valdžios lygių. Nors visame regione 

vietos valdžios institucijoms buvo suteikta daugiau fiskalinės atsakomybės, 

tačiau daugeliu atvejų jų pačių pajamų šaltiniai buvo vis dar labai ribojami. Šioje 

šalių grupėje iš dalies aukštą vietos valdžios pajamų decentralizavimo rodiklį 

(10 lentelė) turi Lenkija (0,35), Čekija (0,29), Kroatija (0,28) Latvija (0,29), 

Rumunija (0,26), labai žemą – Graikija (0,09) Kipras (0,05). Kitose šio klasterio 

valstybėse (Bulgarija, Estija, Lietuva, Portugalija, Slovėnija ir Slovakija) šis 

rodiklis svyruoja nuo 0,15 iki 0,25 ir gerokai atsilieka nuo ABVP šalių klasterio. 

Nors Kipro vietos valdžios pajamos sudaro tik 5 proc. nuo vyriausybės pajamų, 

tačiau vietos valdžios pajamos, kurias sudaro apie 30 proc. vietos valdžios 

surenkamų mokesčių, padengia apie 50 proc. vietos valdžios išlaidų. Vietos 

valdžia sugeba finansuoti daugiau nei 40 proc. vietos valdžios išlaidų be 

centrinės valdžios dotacijų Čekijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, 

Portugalijoje, Slovėnijoje, mažiau nei 20 proc. – Bulgarijoje, Estijoje, Lietuvoje, 

Rumunijoje. 2014 m. vietos valdžios mokestinės pajamos daugiau kai 40 proc. 

vietos valdžios pajamų sudarė Čekijoje, Latvijoje, Slovėnijoje, mažiau kaip      

10 proc. – Bulgarijoje, Estijoje, Lietuvoje, Rumunijoje. 

Teritoriniams socialiniams ir ekonominiams skirtumams išlyginti šalia kitų 

priemonių svarbus vaidmuo tenka tarpbiudžetiniam lėšų perskirstymui. Šios 

priemonės taikymą numato ir Europos vietos savivaldos chartija. Jos taikymo 

tikslas – atsižvelgiant į savivaldybių gaunamas pajamas, skirti papildomų lėšų, 

reikalingų savivaldybėms priskirtoms funkcijoms vykdyti. Tokiu lėšų 

paskirstymu savivaldybės suinteresuotos nevienodai: vienaip tos, kuriose lieka 

visas jų teritorijoje surinktas gyventojų pajamų mokestis, kitaip tos, kurių 

gyventojų pajamų mokesčio dalis pervedama į valstybės biudžetą (šiuo atveju 

interesas dar priklauso nuo to, kokia dalis atitenka valstybės biudžetui), dar 

kitaip tos, kurios gauna lėšų iš valstybės biudžeto, taip pat priklausomai nuo to, 

kiek perskirstymo būdu tų lėšų gauna. Biudžeto perskirstymui labai svarbus 

objektyvumo ir lėšų skyrimo pagrįstumo aspektas, kurio sudėtingumą 

akivaizdžiai patvirtina mokslininkų bei praktikų gana intensyvūs šios problemos 

tyrimai, ieškant geresnių sprendimų. Dar 1984 m. Kingo pasiūlytame 

tarpbiudžetinio lėšų perskirstymo klasifikavime pagal paskirtį šios lėšos 

skirstomos į tikslines ir netikslines. Savo ruoštu tikslinės lėšos skiriamos į 

kompleksines tikslines lėšas ir dalinio dalyvavimo lėšas, pastarosios – į 

limituotas ir nelimituotas. 

ABVP šalių klasteryje dotacijų dalis vietos valdžios išlaidose 2005–2014 m. 

svyruoja nuo 0,47 iki 0,52 (3.6a pav.). Aukščiausias šio rodiklio lygis (0,52) 
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buvo pasiektas 2010 m., žemiausias (0,47) – 2014 m. Šioje šalių grupėje 

didžiausią dotacijų dalį gauna Airija, Didžioji Britanija ir Olandija (apie          

60–70 proc.), mažiausią – Švedija, Prancūzija Suomija (20–30 proc.). 

Didžiausią dotacijų dalį vietos valdžios išlaidose ŽBVP šalių klasteryje 

gauna Lietuva, Rumunija, Estija (apie 80–90 proc.), mažiausią – Čekija, Latvija, 

Portugalija (apie 30–40 proc.). Šioje šalių grupėje vidutiniškai analizuojamu 

laikotarpiu rodiklis svyruoja nuo 0,6 iki 0,64, 2009 m. pasiekdamas didžiausią 

lygį. 2013 m. minėtas rodiklis grįžta į buvusį lygį ir išlaiko jį iki laikotarpio 

pabaigos. 

Šalių grupių tarpbiudžetiniai lėšų pervedimų (dotacijų) rodiklių (v22 ir v23) 

dinamiką rodo 3.6 paveikslas.  
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3.6 pav. Tarpbiudžetinių lėšų pervedimų rodiklių dinamika  pagal šalių 

grupes 2005–2014 metais: a) dotacijų dalis vietos valdžios išlaidose;         

b) dotacijų dalis vyriausybės pajamose (šaltinis: autorė) 

Fig. 3.6. Intergovernmental transfer indicators dynamics by groups of 

countries in 2005–2014: a) grants as percentage of local govenment 

expenditure; b) grants as percentage of government expenditure        

(source: author) 

Iš 3.6b paveikslo galima matyti, kad ŽBVP šalių klasteryje vietos valdžios 

dotacijų dalis vyriausybės pajamose yra apie 20 proc. didesnė už ABVP šalių 

klasterį. Dotacijų dalis nuo valstybės pajamų didžiausią dalį sudarė             

2009–2010 m. abiejuose šalių klasteriuose. 

Dar vienas fiskalinės decentralizacijos subindeksas – išlaidų autonomija. 

Toliau apžvelgsime vietos valdžios išlaidų autonomijos rodiklius klasteriuose. 

2005 m. ABVP šalių klasteryje didžiausią vietos valdžios išlaidų, kaip ir 

pajamų, decentralizaciją turėjo Danija (0,65), mažiausią – Airija (0,18). Abi 

valstybės išlaikė tą pačią poziciją iki 2014 m., nors išlaidų decentralizacija 
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sumažėjo atitinkamai iki 0,64 ir 0,08. 2005 m. ABVP šalių klasteryje vienos 

šalies išlaidų decentralizacijos vidurkis siekė 0,35, o tai 67 proc. daugiau nei 

ŽBVP šalių grupėje (3.7 pav.).  

2014 m. ABVP šalių klasterio vietos valdžios išlaidų decentralizacijos 

vidurkis sumažėjo iki 0,33. Per tą patį laikotarpį abi šalių grupės (ABVP ir 

ŽBVP) sumažino vietos valdžios decentralizaciją apie 5 proc. Pagal valdžios 

sektoriaus išlaidų funkcijas šioje šalių grupėje daugiausiai decentralizuotos 

išlaidos tokios: Danijoje – sveikatos apsauga (99 proc.), Airijoje – būsto ir 

komunaliniai patogumai (92 proc.), Nyderlanduose – aplinkos apsauga             

(92 proc.), Švedijoje – sveikatos apsauga (97 proc.). 
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3.7 pav. Vietos valdžios išlaidų decentralizacijos dinamika  pagal šalių 

grupes 2005–2014 metais (šaltinis: autorė) 

Fig. 3.7. Expenditure decentralization of local govenment dynamics by 

groups of countries in 2005–2014 (source: author) 

3.11 lentelėje pateikti šešių labiausiai decentralizuotų valstybės išlaidų 

vidurkiai pagal funkcijas 2005–2014 m. 

Danijoje didžiausia decentralizacija pasiekta sveikatos ir poilsio (83 proc.), 

kultūros ir religijos išlaidoms (69 proc.). Prancūzija labiausiai decentralizavusi 

aplinkos apsaugos (88 proc.) ir poilsio, kultūros ir religijos išlaidas (78 proc.). 

Kitose šio klasterio valstybėse (Italijoje ir Didžiojoje Britanijoje) didžiausia 

išlaidų decentralizacija – sveikatai (98 proc.) ir švietimui (57 proc.). 

2005 m. ŽBVP šalių grupėje daugiau nei 20 proc. decentralizuotos išlaidos 

yra Čekijoje, Estijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Lenkijoje, 

Rumunijoje, 2014 m. prie šių šalių prisijungia Rumunija, Slovėnija, tik Vengrija 
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sumažina išlaidų decentralizavimą iki 16 proc. Graikijos ir Kipro išlaidų 

decentralizacija 2014 m. atitinkamai sudaro 7  ir 3 proc.  

3.11 lentelė. ES-21 šalių išlaidų decentralizacijos rodiklių vidurkis pagal valstybės 

funkcijas 2005–2014 metų (šaltinis: autorė) 

Table 3.11. The average of expenditure decentralization indicators by funkcions      

2005–2014 year in ES-21 (source: author) 

Šalis 
Aplinkos 

apsauga 

Būstas ir 

komuna- 

linis ūkis 

Sveikata 

Poilsis, 

kultūra ir 

religija 

Švieti-

mas 

Socia- 

linė 

apsauga 

Airija 0,69 0,92 0,00 0,36 0,14 0,07 

Bulgarija 0,75 0,81 0,15 0,43 0,59 0,05 

Čekija 0,84 0,60 0,11 0,70 0,64 0,09 

Danija 0,52 0,32 0,99 0,48 0,49 0,80 

Estija 0,56 1,00 0,32 0,47 0,59 0,06 

Italija 0,86 0,87 0,98 0,54 0,26 0,04 

Didžioji  

Britanija 0,57 0,85 0,00 0,43 0,65 0,23 

Kipras 0,84 0,22 0,00 0,26 0,00 0,00 

Kroatija 0,02 0,02 0,37 0,35 0,71 0,08 

Latvija 0,27 0,93 0,25 0,49 0,68 0,09 

Lenkija 0,81 0,82 0,45 0,78 0,68 0,11 

Lietuva 0,74 0,91 0,31 0,44 0,57 0,08 

Nyderlandai 0,92 0,80 0,03 0,81 0,81 0,18 

Portugalija 0,82 0,80 0,06 0,60 0,11 0,03 

Prancūzija 0,88 0,77 0,01 0,78 0,30 0,09 

Rumunija 0,63 0,73 0,18 0,66 0,62 0,10 

Slovakija 0,56 0,71 0,09 0,43 0,64 0,03 

Slovėnija 0,57 0,68 0,15 0,48 0,54 0,05 

Suomija 0,35 0,51 0,83 0,69 0,67 0,23 

Švedija 0,58 0,89 0,97 0,78 0,77 0,32 

Vengrija 0,70 0,86 0,28 0,38 0,56 0,08 

 



110  3. ŠALIES FISKALINĖS DECENTRALIZACIJOS VERTINIMO MODELIO PATIKRA 

 

 ŽBVP šalių grupėje švietimui daugiau nei 50 proc. išlaidų decentralizuoja: 

Bulgarija, Čekija, Kroatija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, 

Slovakija ir Slovėnija. Analizuojamu laikotarpiu vidutiniškai Kroatijoje 

decentralizuota 71 proc. švietimo išlaidų, kai tuo tarp Kipre – 0 proc. Dar viena 

svarbi valstybės išlaidų funkcija – sveikatos apsauga, kurios išlaidas 

decentralizuoja daugelis išsivysčiusių Europos valstybių (Danija, Italija, 

Suomija, Švedija), tačiau ŽBVP klasteryje tik Lenkija decentralizuoja daugiau 

nei 45 proc. išlaidų, Estija, Lietuva ir Vengrija – apie 30 proc., Graikijoje ir 

Kipre šios išlaidos centralizuojamos. 

Būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms finansuoti daugiau nei 50 proc. išlaidų 

decentralizuoja Bulgarija, Čekija, Estija, Graikija, Lenkija, Latvija, Lietuva, 

Portugalija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija. Estijoje decentralizuojama          

100 proc. šių išlaidų kai tuo tarpu Kroatijoje – tik 2 proc. Socialinės apsaugos 

išlaidos yra gana centralizuotos tiek aukšto, tiek ir žemo ekonominio 

išsivystymo lygio šalyse. Danijoje apie 80 proc. valstybės išlaidų socialinei 

apsaugai yra decentralizuota, tuo tarpu Kipre – 0 proc. Daugumoje ŽBVP šalių 

klasteryje šios funkcijos išlaidoms finansuoti decentralizuojama mažiau nei       

10 proc. valstybės išlaidų. 

Dar vienas fiskalinės decentralizacijos subindeksas – vietos valdžios 

skolinimosi autonomija. Šalių grupių skolinimosi autonomijos rodiklių (v42 ir 

v43) dinamiką rodo 3.8 paveikslas. 
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3.8 pav. Vietos valdžios skolinimosi autonomijos rodiklių dinamika pagal 

šališ grupes 2005–2014 metais: a) vietos valdžios skolos dalis valstybės 

skoloje; b) vietos valdžios skolos dalis vietos valdžios pajamose      

(šaltinis: autorė) 

Fig. 3.8. Borrow autonomy indicators of local government dynamics by 

groups of countries in 2005–2014: a) local government debt as percentage 

of state debt; b) local government debt as percentage of local government 

revenue (source: author) 
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Vertinant vietos valdžios skolos santykį su valstybės skola (pav. 3.8a), 

galime pastebėti priešingas tendencijas – vietos valdžios skola sudarė vis 

mažesnę dalį nuo valstybės skolos ir 2014 m. aukšto ekonominio išsivystymo 

šalių grupėje siekė 11 proc., o žemo ekonominio išsivystymo šalių grupėje –      

7 proc. Ši minėto rodiklio tendencija rodo išaugusią valstybės skolą arba 

sumažėjusį vietos valdžios skolinimosi savarankiškumą. Tačiau antrasis 

skolinimosi autonomijos rodiklis (3.8b) paneigia apie vietos valdžios 

skolinimosi savarankiškumo sumažėjimą abiejuose šalių grupėse ir leidžia daryti 

išvadas, kad vietos valdžios skolinimosi savarankiškumas nuo 2005 iki 2014 m. 

didėjo. 

Vertinat ES-21 šalių vietos valdžios savarankiškumą pagal grupes, ABVP 

šalių grupėje didžiausią skolinimosi savarankiškumą turi Olandija, Danija, 

Suomija. Šiek tiek smulkiau apžvelgsime šių valstybių vietos valdžios 

skolinimosi ypatybes: 

− Olandijos vietos valdžia gali skolintis kredito rinkose arba leisti obliga-

cijas be formalaus centrinės valdžios leidimo. Šios valstybės vietos val-

džia gali skolintis tiek, kiek ji sugeba padengti skolos aptarnavimo išlai-

dų. Nežiūrint į tai, ši valstybė siekia laikytis vidutinės trukmės biudžeto 

sistemos, kuri yra būtina užtikrinant valstybių narių biudžeto sistemų de-

rėjimą su Europos Sąjungos teisės aktais. Ši biudžeto sistema taiko auk-

sinę taisyklę – skolinimas yra naudojamas tik investicijoms finansuoti; 

− Danijos vietos valdžia biudžeto deficitą gali finansuoti skolinantis tam 

tikrą sumą, kurią riboja Finansų ministerija. Vietos valdžia gali skolintis 

tik konkretiems tikslams: finansuoti kapitalo išlaidas, sumokėti turimas 

paskolas, finansuoti atidėto turto vertės sąnaudas, suteiktas pensinin-

kams. Danijos vietos valdžia gali leisti obligacijas arba skolintis skoli-

nimosi rinkose per tradicinį kreditų institutą;  

− Suomijos vietos valdžios skolinimosi savarankiškumas yra ribojamas 

per patvirtintą subalansuotą biudžetą. Didžioji šios valstybės vietos val-

džios skola suteikiama per Savivaldybės Finansų korporaciją, už kurios 

suteiktas paskolas garantuoja Savivaldybės valdybos garantija. 

Vertinant ŽBVP šalių grupės situaciją, didžiausią skolinimosi 

savarankiškumą turi Čekija, Estija, Lietuva, Portugalija. Trumpai apžvelgsime 

šių valstybių vietos valdžios skolinimosi ypatybes: 

− Čekijoje, kaip ir kitose pereinamosios ekonomikos šalyse, decentraliza-

cija davė naujų įgaliojimų vietos valdžiai, įskaitant ir teisę gauti kreditą 

per komercines paskolas arba leidžiant obligacijų emisijas. Pagrindinis 

Finansų ministerijos skolos apribojimas – vietos valdžios skola negali 

viršyti 15 proc. praėjusių metų pajamų, kitu atveju vietos valdžia negaus 

subsidijų iš centrinės valdžios; 



112  3. ŠALIES FISKALINĖS DECENTRALIZACIJOS VERTINIMO MODELIO PATIKRA 

 

− Estijos vietos valdžia gali laisvai finansuoti biudžeto deficitą, naudojant 

paskolas, skolos vertybinius popierius ar lizingą. 2012 m. išleistas naujas 

savivaldybių finansų valdymo įstatymas sustiprino vietos valdžios fiska-

linę drausmę ir veiklos skaidrumą. Naujame teisės akte numatomos gry-

nosios skolos lubos (skola – likvidus turtas) tarp 60 ir 100 proc. veiklos 

pajamų einamaisiais metais; 

− Lietuvos vietos valdžios skolinimosi limitai nustatomi kiekvienais me-

tais Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Skolinimosi limitas skiriasi 

pagal metus, bet tai dažniausiai – 20 proc. Jeigu skolinamasi ES finan-

suojamiems projektams, skolos riba gali būti padidinama 5 procentiniais 

punktais. Finansų ministerija turi būti informuota, kai vietos valdžia 

įsipareigoja paskolomis. 2015 m. patvirtinti limitai: skola negali viršyti 

70 proc. prognozuojamų vietos valdžios biudžeto pajamų ir grynojo 

skolinimosi suma negali viršyti 15 proc. prognozuojamo vietos valdžios 

biudžeto pajamų; 

− Portugalijoje 2013 m. buvo peržiūrėtas ir patvirtintas naujas vietos 

finansų įstatymas, kuris nustatė naujus skolinimosi limitus vietos 

valdžiai. Naujas skolinimosi limitas – 150 proc. nuo vidutinių vietos 

valdžios grynųjų pajamų per ankstesnius trejus metus. Vietos valdžia, 

kuri viršijo šį skolos santykį, yra įpareigota per metus sumažinti 

mažiausiai 10 proc., kol pasieks limitą. Vietos valdžia, kuri neviršijo 

nustatytos ribos iki 2013 m. pabaigos, negali padidinti savo skolos 

dydžio daugiau nei 20 proc. 

Išanalizavę fiskalinės decentralizacijos rodiklius ES-21 šalių klasteriuose, 

galime daryti išvadą, kad didžiausią vietos valdžios finansinį savarankiškumą 

turi Šiaurės ir Vakarų Europos valstybės, kuriose decentralizacijos procesai 

plėtojami jau kelis dešimtmečius, kai tuo tarpu Centrinės ir Pietų Europos šalys 

dar tik trečią dešimtmetį įgyvendina fiskalinės decentralizacijos procesus, 

susidurdamos su daugeliu teisinių, skaidrumo, korupcijos ir kitomis 

problemomis. 

3.4. ES-21 šalių fiskalinės decentralizacijos įtakos 
ekonomikos augimui vertinimas 

Šiame tyrimo etape bus bandoma atsakyti į klausimą: ar yra ryšys tarp fiskalinės 

decentralizacijos ir ekonomikos augimo? Deja, bet nėra aiškaus atsakymo į šį 

klausimą. Nors dauguma fiskalinio federalizmo teorijų pabrėžia teigiamą ryšį 

tarp fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos augimo, tačiau empiriniai įrody-

mai lieka neaiškūs – vis daugiau mokslininkų pastebi neigiamą ryšį tarp šių pro-
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cesų. Dalis mokslininkų (Davoodi, Zou 1998; Thorton 2007; Baskaran, Feld 

2013) teigia, kad nėra jokio ryšio tarp fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos 

augimo arba jisai yra neigiamas, kita dalis mokslininkų – laikosi priešingos 

nuomonės ir savo atliktais tyrimais grindžia teigiamą ir reikšmingą ryšį tarp fis-

kalinės decentralizacijos ir ekonomikos augimo (Akai, Sakata 2002;  Szarowska 

2014). Šiame tyrimo etape, atliekant statistinius skaičiavimus, siekiama nustaty-

ti, ar egzistuoja ryšys tarp fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos augimo, 

kokios krypties poveikis gali pasireikšti, lyginant skirtingo ekonominio išsivys-

tymo šalių duomenis. Dar 1997 m. Davoodi ir Zou atliko mokslinį tyrimą, šalis 

suskirstydami į išsivysčiusias ir besivystančias bei pastebėjo skirtingą įtaką šalių 

grupėse. Ši mokslininkų grupė pateikė tyrimo išvadas argumentuodami, kad fis-

kalinė decentralizacija turi neigiamą įtaką ekonomikos augimui besivystančiose 

šalyse ir neturi jokios įtakos išsivysčiusiose šalyse.  

Remiantis mokslininkų atliktais tyrimais buvo iškelta pirmoji hipotezė:     

H0 – Fiskalinė decentralizacija daro įtaką ekonomikos augimui (2.9 lentelė). 

Kaip rado sklaidos diagrama (3.9 pav.), analizuojamoje šalių grupėje (ES-21) 

ryšys tarp fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos augimo yra teigiamas ir 

statistiškai reikšmingas. 
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3.9 pav. Fiskalinės decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui ES-21 

šalyse (šaltinis: autorė) 

Fig. 3.9. Fiscal decentralization impact on economic growth in the EU-21 

countries (source: author) 

 

Apskaičiuotas koreliacijos koeficientas 0,746 rodo stiprų ryšį tarp fiskalinės 

decentralizacijos ir ekonomikos augimo. Remiantis determinacijos koeficientu, 

galima paaiškinti fiskalinės decentralizacijos įtaką ekonomikos augimui 51 proc. 

Hipotezei patvirtinti arba paneigti naudojamas fiksuotų efektų panelinių 

duomenų modelis (2.9 lentelė). Siekiant tinkamai ir tikslingai įvertinti 

ekonomikos augimo ir jo augimo lemiančių veiksnių ryšį, bus keliami tokie 
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reikalavimai: modelio parametrų koeficientai ir ženklai neturi prieštarauti 

ekonominei logikai, modelis negali prieštarauti svarbiausioms sudarymo 

prielaidoms ir modelis turi atitikti pagrindinius statistikos reikšmingumo ir 

patikimumo kriterijus. 

Atlikus tyrimą ES-21 šalių grupėje, naudojant fiksuotų efektų panelinių 

duomenų modelį, gauti rezultatai pateikti 3.12 lentelėje. 

3.12 lentelė. Šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui ES-21 šalyse 

vertinimas (šaltinis: autorė)  

Table 3.12 Evaluation result of fiscal decentralization impact of economic growth in the 

ES-21 (source: author)  

Kintamieji Koeficientas Standartinė 

paklaida 

T-Statistika p-vertė 

C 0,08461 0,02402 3,52269 0,0006*** 

FDI(-1) 0,19026 0,04604 4,13219 0,0001*** 

LAB 0,16925 0,02789 6,06721 0,0000*** 

INV 0,10370 0,01113 9,31602 0,0000*** 

HUM 0,13069 0,03111 4,20127 0,0000*** 

EML 0,02424 0,00891 2,71774 0,0073*** 

TECH 0,04464 0,00807 5,53122 0,0000*** 

STRUC 0,06438 0,01885 3,41642 0,0008*** 

Poveikio specifikacija 

R2 0,9985 

Pataisytas R2 0,9982 

F-statistika 3981,06 

DW 1,0922 

Tikimybė (F-statistika) 0,0000 

 Pastaba:***- reikšmingumas 1%; ** - reikšmingumas 5%. 

 

Apskaičiuota regresija taikant fiksuotų efektų modelį rodo, kad fiskalinė 

decentralizacija, kaip ir kiti į modelį įtraukti ekonomikos augimo veiksniai, daro 

įtaką ES-21 šalių ekonomikos augimui. Visų kintamųjų, įtrauktų į modelį p, 

reikšmė < 0,05, o tai reiškia, kad kintamieji turi statistiškai reikšmingą įtaką 

šalių ekonomikos augimui esant 95 proc. tikimybei. Nuolydžio koeficientas – 

0,19026. Fiskalinei decentralizacijai vertinti modelyje naudojamas vėlavimas 

(lag). Iš gauto modelio rezultatų (3.12 lentelė) galima spręsti, kad modelis 
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tinkamas, nes R2 yra apie 0,99. F – statistika (p < 0,05) rodo, kad modelis 

patikimas. Vertinant paklaidų autokoreliaciją, atsižvelgiama į DW koeficientą, 

kuris šio tyrimo metu gautas 1,0922. Autokoreliacijos rėžiai: apatinis – 1,697, 

viršutinis –1,841. Durbin Watson statistika patenka į intervalą, kuriame nėra 

autokoreliacijos. Vadinasi, modelis nepasižymi autokoreliacija. Atkreiptinas 

dėmesys, kad vertinimas atliekamas, naudojant vienerių metų vėlavimą (lag), 

todėl ekonomikos augimas pasireikš tik po vienerių metų. Tyrimo rezultatai 

patvirtina hipotezę, kad šalių fiskalinės decentralizacija daro įtaką ekonomikos 

augimui ES-21 šalių grupėje. 

Remiantis 2.9 lentele, atliekamas 2-as tyrimo etapas, siekiant patvirtinti arba 

atmesti antrą hipotezę: šalies fiskalinė decentralizacija daro skirtingą įtaką 

ekonomikos augimui priklausomai nuo šalių ekonominio išsivystymo lygio.       

2 tyrimo etapas skirstomas į 2 žingsnius: 

− įvertinti šalių fiskalinės decentralizacijos įtaką ekonomikos augimui 

aukšto ekonominio išsivystymo šalių grupėje (ABVP); 

− įvertinti šalių fiskalinės decentralizacijos įtaką ekonomikos augimui že-

mo ekonominio išsivystymo šalių grupėje (ŽBVP). 

Pirmas tyrimo žingsnis atliekamas ABVP šalių grupėje (3.10 pav.).  

R = 0,139; R2 = 0,015
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3.10 pav. Šalies fiskalinės decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui 

ABVP šalyse (šaltinis: autorė) 

Fig. 3.10. Country fiscal decentralization impact on economic growth in the 

ABVP countries (source: author) 

 

Kaip rado sklaidos diagrama, analizuojamoje šalių grupėje (ABVP) ryšys 

tarp fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos augimo yra teigiamas, tačiau 

nereikšmingas. Apskaičiuotas koreliacijos koeficientas 0,139 rodo labai silpną 

ryšį tarp šalių fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos augimo. Remiantis 
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determinacijos koeficientu galima paaiškinti fiskalinės decentralizacijos įtaką 

ekonomikos augimui 1,5 proc. 

Išsamesnei fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos augimo ryšio analizei 

bus naudojamas fiksuotų efektų panelinių duomenų modelis, kurio rezultatai 

pateikti 3.13 lentelėje. 

3.13 lentelė. Šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui vertinimo 

rezultatai ABVP grupėje (šaltinis: autorė) 

Table 3.13. Evaluation result of country fiscal decentralization impact of economic 

growth in ABVP countries gruop (source: author) 

Kintamieji Koeficientas Standartinė 

paklaida 

T-Statistika p-vertė 

C 0,44691 0,05230 8,54502 0,0000*** 

FDI(-1) 0,01734 0,06438 0,26927 0,7886 

LAB 0,09064 0,04632 1,95675 0,0547 

INV 0,22474 0,03179 7,06971 0,0000*** 

HUM 0,20248 0,03634 5,57235 0,0000*** 

EML 0,11408 0,03197 3,56867 0,0007*** 

TECH 0,04318 0,01218 3,54496 0,0007*** 

STRUC 0,22213 0,04707 4,71908 0,0000*** 

Įtakos specifikacija 

R2 0,9933 

Pataisytas R2 0,9919 

F-statistika 695,00 

DW 0,909 

Tikimybė (F-statistika) 0,0000 

Pastaba: ***- reikšmingumas 1%; ** - reikšmingumas 5%. 

 

Modelio determinacijos koeficientas R2 koeficientas siekia 0,9933, o tai 

rodo, kad modelis tikslus. F – statistika < 0,05, todėl modelis patikimas. 

Fiskalinės decentralizacijos p – vertė (> 0,05) ir koeficientas 0,01734 reiškia, 

kad įtaka ekonomikos augimui teigiama, bet statistiškai nereikšminga ABVP 

šalių grupėje. Teigiamą reikšmingą įtaką ekonomikos augimui šiame modelyje 

daro investicijos (INV), žmogiškasis kapitalas (HUM), užimtumas (EML), 

technologijos (TECH) ir ekonomikos struktūra (STRUC) (H priedas). Vertinant 
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paklaidų autokoreliaciją, atsižvelgiama į DW koeficientą, kuris šiuo atveju yra 

0,909. Autokoreliacijos rėžiai: apatinis – 1,428, viršutinis – 1,834. Durbin 

Watson statistika patenka į intervalą, kuriame nėra autokoreliacijos. Vadinasi, 

modelis nepasižymi autokoreliacija. Tyrimo rezultatai patvirtina, kad šalių 

fiskalinė decentralizacija turi teigiamą įtaką ekonomikos augimui aukšto 

ekonominio išsivystymo šalių grupėje (ABVP), tačiau ji statistiškai 

nereikšminga. 

Antras tyrimo žingsnis atliekamas ŽBVP šalių grupėje. Kaip rado sklaidos 

diagrama (3.11 pav.), analizuojamoje šalių grupėje (ŽBVP) ryšys tarp šalies 

fiskalinės decentralizacijos ir ekonomikos augimo yra teigiamas ir statistiškai 

reikšmingas. Apskaičiuotas koreliacijos koeficientas lygus 0,73, o tai rodo stiprų 

ryšį. Determinacijos koeficientu galima paaiškinti 55 proc. šalių fiskalinės 

decentralizacijos įtaką ekonomikos augimui. 

R = 0,732; R2=0,5516
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3.11 pav. Šalies fiskalinės decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui 

ŽBVP šalyse (šaltinis: autorė) 

Fig. 3.11. Fiscal decentralization of country impact on economic growth in 

the ŽBVP countries (source: author) 

 

Išsamesnei šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui 

analizei atlikti naudojamas fiksuotų efektų panelinių duomenų modelis. 

Apskaičiuota regresija, taikant fiksuotų efektų modelį rodo, kad šalių fiskalinė 

decentralizacija daro įtaką  ŽBVP šalių ekonomikos augimui. Tyrimo rezultatai 

pateikti 3.14 lentelėje. 

Visų kintamųjų (G priedas), įtrauktų į modelį p – vertė < 0,05, o tai rodo, 

kad kintamieji turi statistiškai reikšmingą įtaką ekonomikos augimui esant       

95 proc. tikimybei. Modelio determinacijos koeficientas R2  siekia 0,9946 ir 
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rodo, kad modelis tikslus. Modelis patikimas, nes F – statistika < 0,05 
(H priedas). 

Vertinant paklaidų autokoreliaciją, atsižvelgiama į Durbin Watson 
koeficientą, kuris yra 1,3026. Autokoreliacijos rėžiai: apatinis – 1,637,  
viršutinis – 1,832. Durbin Watson koeficientas patenka į intervalą, kuriame nėra 
autokoreliacijos. Vadinasi, modelis nepasižymi autokoreliacija. 

 

3.14 lentelė. Šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui vertinimo 
rezultatai ŽBVP grupėje (šaltinis: autorė) 
Table 3.14 Evaluation result of country fiscal decentralization impact of economic 
growth in ŽBVP countries gruop (source: author) 

Kintamieji Koeficientas Standartinė  
paklaida 

T-Statistika p-vertė 

C –0,03491 0,02146 –1,62682 0,1070 

FDI(-1) 0,10493 0,05377 1,95139 0,0439** 

LAB 0,24383 0,02972 8,20394 0,0000*** 

INV 0,07949 0,00935 8,49919 0,0000*** 

HUM 0,22212 0,04108 5,40709 0,0000*** 

EML 0,01561 0,00639 2,43965 0,0165** 

TECH 0,02504 0,00855 2,92714 0,0043** 

STRUC 0,02680 0,01504 1,78203 0,0479** 

Poveikio specifikacija 

R2 0,9946 

Pataisytas R2 0,9935 

F-statistitika 947.55 

DW 1,3026 

Tikimybė (F-statistika) 0,0000 
Pastaba:***- reikšmingumas 1%; ** - reikšmingumas 5%. 
 

Tyrimo metu gautas FDI koeficientas 0,10493 rodo, kad padidinus 
fiskalinės decentralizacijos indeksą 1 proc., ŽBVP šalių grupės BVP/gyv. 
padidėtų 0,105 proc. esant 95 proc. tikimybei. Atkreiptinas dėmesys, kad 
vertinama su 1 metų vėluojančia įtaka, todėl ekonomikos augimas pasireikš tik 
po vienerių metų.  
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Tyrimo rezultatai patvirtina hipotezę, kad šalių fiskalinės decentralizacija 

turi skirtingą įtaką šalių ekonomikos augimui priklausomai nuo šalių 

ekonominio išsivystymo lygio. 

3.5. Tyrimų plėtojimo galimybės 

Tyrimo metu buvo nustatyti 24 šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimo ro-

dikliai. Be to, atlikus fiskalinės decentralizacijos rodiklių reikšmingumo ana-  

lizę, paaiškėjo, kad didžiausią reikšmę fiskalinės decentralizacijos vertinimui 

turi pajamų autonomija ir išlaidų autonomija, atitinkamai sudaro 38 proc. ir      

29 proc.  

Vertinant fiskalinės decentralizacijos lemiančių rodiklių svarbą, nustatyta, 

kad žemo ekonominio išsivystymo šalims, siekiančioms padidinti pajamų auto-

nomiją, svarbiausia yra mokesčių autonomijos (0,28), mokesčių decentralizavi-

mo (0,25) ir pajamų decentralizavimo (0,25) rodikliai (3.12 pav.).   
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3.12 pav. Pajamų autonomijos vertinimo rodiklių reikšmingumai     

(šaltinis: autorė) 

Fig. 3.12.  The significances of evaluation of revenue autonomy indicators 

(source: author) 

 
Be pajamų autonomijos rodiklių ne mažiau svarbūs ir išlaidų autonomijos 

rodikliai, iš kurių didžiausią svorį turi bendrų valstybės paslaugų išlaidų decent-

ralizacija (0,22), socialinės apsaugos išlaidų decentralizacija (0,16), sveikatos 

apsaugos išlaidų decentralizacija (0,12) (3.13 pav.). 
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Siekiant užtikrinti šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimo rodiklių 

sąrašo reikšmingumų patikimumą, galėtų būti atliekami tolesni tyrimai. Toli-

mesniuose tyrimuose galėtų dalyvauti visuomenė, ekonomikos ekspertai, kurie 

nesusiję su valstybės ar savivaldybės finansinių išteklių valdymu, nes šios gru-

pės, turėdamos kitokios patirties ir atstovaudamos įvairioms interesų grupėms, 

gali turėti kitokią nuomonę. 
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3.13 pav. Išlaidų autonomijos vertinimo rodiklių reikšmingumai      

(šaltinis: autorė) 

Fig. 3.13.  The significances of evaluation of expenditure autonomy 

indicators (source: author) 

Darbe pasiūlytas šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimo modelis, api-

mantis ne tik fiskalinės decentralizacijos indeksą, bet ir kitus ekonomikos augi-

mo veiksnius, yra tinkama priemonė šalių fiskalinės decentralizacijos ir jos įta-

kos ekonomikos augimui vertinimui. Tačiau nepaisant šio modelio privalumų, 

jis gali būti tobulinamas keliomis skirtingomis priemonėmis: 

− būtų naudinga patikslinti fiskalinės decentralizacijos indeksą, įtraukiant 

kitus fiskalinės decentralizacijos vertinimo rodiklius; 

− siekiant sudaryti tinkamiausią fiskalinės decentralizacijos įtakos ekono-

mikos augimui modelį, būtų naudinga įtraukti į tyrimą ir kitus ekonomi-

kos augimo veiksnius. 

Fiskalinės decentralizacijos indeksas gali būti naudojamas vertinant šalies 

fiskalinės decentralizacijos įtaką valstybės biudžeto deficitui, valstybės skolos 

augimui, regionų pajamų nelygybei ir kitiems šiuo metu OECD ir Pasaulio ban-

ko  atliekamiems tyrimams. 
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3.6. Trečiojo skyriaus išvados 

1. Trečiame disertacijos skyriuje atliktas tyrimas parodė, kad antrame sky-

riuje suformuotas šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos 

augimui vertinimo modelis tinkamas naudoti. Tyrimo metu gauti re-

zultatai padėjo įvertinti šalies fiskalinę decentralizaciją  ir jos įtaką šalių 

ekonomikos augimui ES-21 šalių grupėje. Pasiūlytas modelis tinkamas 

naudoti ir kitose šalių grupėse. 

2. Fiskalinės decentralizacijos kriterijų reikšmingumo analizė, remiantis 

ekspertų vertinimu, parodė, kad ES-21 šalims svarbiausi kriterijai yra 

pajamų autonomija (0,378) ir išlaidų autonomija (0,289). Ekspertų nuo-

monių suderinamumo lygis nustatytas apskaičiuojant konkordancijos 

koeficientą (W = 0,76). 

3. Fiskalinės decentralizacijos vertinimas parodė, kad didžiausią finansinį 

savarankiškumą vietos valdžia turi Šiaurės ir Vakarų Europos šalyse, 

kuriose decentralizacijos procesai plėtojami jau kelis dešimtmečius. Bal-

tijos, Centrinės ir Pietų Europos šalys dar tik trečią dešimtmetį įgyven-

dina fiskalinės decentralizacijos procesus ir turi žemesnį finansinį sava-

rankiškumą, palyginus su Šiaurės ir Vakarų Europos šalimis. Žemiausią 

fiskalinės decentralizacijos lygį ABVP klasteryje turi Airija (0,40), 

aukščiausią – Švedija (0,71). ŽBVP šalių klasteryje fiskalinės decentra-

lizacijos indeksas svyruoja nuo 0,28 iki 0,46. Žemiausią fiskalinės de-

centralizacijos indeksą ŽBVP šalių klasteryje turi Bulgarija ir Lietuva 

(0,28), aukščiausią – Čekija (0,46). 

4. Siekiant patvirtinti arba atmesti disertacijoje iškeltas hipotezes, naudo-

jamas fiksuotų efektų panelinių duomenų modelis. Vertinimo modelyje 

integruotas fiskalinės decentralizacijos indeksas ir kiti Barro endogeni-

mo augimo veiksniai: produktyvumas (LAB), investicijos (INV), užim-

tumas (EML), technologijos (TECH), žmogiškasis kapitalas (HUM) ir 

ekonomikos struktūra (STRUC). 

5. Įvertinus šalių fiskalinės decentralizacijos įtaką šalių ekonomikos augi-

mui, pastebėta, kad ji skiriasi priklausomai nuo šalių ekonominio išsi-

vystymo lygio. ABVP šalių klasteryje, kuriam priklauso aukšto ekono-

minio išsivystymo šalys (Airija, Danija, Italija, Didžioji Britanija, Ny-

derlandai, Prancūzija, Suomija, Švedija), fiskalinės decentralizacijos  į-

taka šalių ekonomikos augimui yra teigiama, tačiau statistiškai nereikš-

minga (p > 0,05). Hipotezę patvirtina ir sklaidos diagrama – gautas ko-

reliacijos koeficientas 0,139. O žemo ekonominio išsivystymo šalių gru-

pei priklausančiose šalyse (Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Kroatijoje, 

Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slo-

vakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje) fiskalinės decentralizacijos įtaka šalių 



122  3. ŠALIES FISKALINĖS DECENTRALIZACIJOS VERTINIMO MODELIO PATIKRA 

 

ekonomikos augimui yra teigiama ir statistiškai reikšmingas (p < 0,05). 

Tyrimo rezultatus patvirtina ir sklaidos diagrama – gautas koreliacijos 

koeficientas 0,73. 
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Bendrosios išvados 

1. Atlikta mokslinės literatūros analizė atskleidė dviejų itin aktualių 

mokslo tyrimų sričių – fiskalinės decentralizacijos vertinimo ir ekonomikos 

augimo – ryšį. Nustatyta, kad fiskalinės decentralizacijos vertinimo srityje vis 

daugiau reikšmės teikiama šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos 

augimui vertinimui. 

2. Skirtingų mokslo šakų (ekonomikos, matematikos) ir skirtingų 

mokslinių tyrimų krypčių (viešųjų finansų teorijos ir ekonomikos augimo 

teorijos) sinergija sudaro prielaidas sukurti kokybiškai naują šalies fiskalinės 

decentralizacijos vertinimo modelį. 

3. Atitinkamai pritaikius daugiakriterinius sprendimo priėmimo metodus, 

sudarytas fiskalinės decentralizacijos indeksas, leidžiantis įvertinti bei palyginti 

fiskalinę decentralizaciją  ES-21 šalių kontekste: 

3.1. Indeksas sujungia 24 rodiklius iš keturių fiskalinės decentralizacijos 

matmenų (5 pajamų autonomijos, 4 tarpbiudžetinių lėšų pervedimo, 

10 išlaidų autonomijos ir 5 skolinimosi autonomijos). 

3.2.  Fiskalinės decentralizacijos indekso reikšmė gali svyruoti nuo 0 iki 1. 

Didesnė reikšmė rodo aukštesnę fiskalinę decentralizaciją. 

 4. Į Barro endogeninį augimo modelį integravus fiskalinės decentralizacijos 

indeksą, sukurtas šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui 

vertinimo modelis. Nuosekliai taikant siūlomą modelį gauti tokie rezultatai: 
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4.1. Fiskalinės decentralizacijos indeksas yra didesnis aukšto ekonominio 

išsivystymo šalyse. Žemiausią fiskalinės decentralizacijos indeksą 

ABVP klasteryje turi Airija (0,40), aukščiausią – Švedija (0,71). 

ŽBVP šalių klasteryje fiskalinės decentralizacijos indeksas svyruoja 

nuo 0,28 iki 0,46. Žemiausią fiskalinės decentralizacijos indeksą 

ŽBVP šalių klasteryje turi Bulgarija ir Lietuva (0,28), aukščiausią – 

Čekija (0,46). 

4.2. Tyrimu įrodyta, kad fiskalinės decentralizacijos įtaka šalių ekonomi-

kos augimui ES-21 šalyse yra teigiama ir statistiškai reikšminga. Visų 

kintamųjų, įtrauktų į modelį p – vertė < 0,05, esant 95 proc. tikimy-

bei. Modelio determinacijos koeficientas R2  siekia 0,9985. Modelis 

patikimas, nes F – statistika < 0,05. 

4.3. Tyrimo rezultatai parodė, kad fiskalinės decentralizacijos įtaka šalių 

ekonomikos augimui ABVP šalyse yra teigiama, tačiau statistiškai 

nereikšminga. FDI p vertė > 0,05. Įrodyta, kad modelis yra patikimas 

ir tikslus esant 95 proc. tikimybei. 

4.4. Įrodyta, kad fiskalinės decentralizacijos įtaka šalių ekonomikos au-

gimui ŽBVP yra teigiama ir statistiškai reikšminga. Visų kintamųjų, 

įtrauktų į modelį p – vertė < 0,05, esant 95 proc. tikimybei. Modelio 

determinacijos koeficientas R2  siekia 0,9946. Modelis patikimas, nes 

F – statistika < 0,05. 

5. Sukurtas šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimo modelis sudaro 

prielaidas tolesniems mokslo uždaviniams spręsti, tai yra modelis tinkamas ana-

lizuoti ir įvertinti ne tik pasirinktų šalių fiskalinę decentralizaciją, bet ir jos įtaką 

šalių ekonomikos augimui. Šie tyrimai turėtų būti tęsiami, atsižvelgiant į aplin-

kybę, kad viešųjų finansų decentralizavimas tampa iš vienu galimų sprendimų, 

stiprinant regionų konkurencinį pranašumą, kryptingai panaudojant vietos ištek-

lius bei skatinant šalies ekonomikos augimą. 
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Summary in English 

Introduction 

 
Formulation of the problem 

The history of local government occurrence began in 500 B C in Ancient Greece, from 

where we inherited the term of "democracy" (Greek: Dēmokratía literally "rule of the 

commoners"). Theoretical development of the decentralization issues are found in the 

articles of philosophers and politicians, such as Rousseau, Mill, de Tocqueville, Mon-

tesquieu and Madison, in XVII–XIX century, when smaller democratic government  

units were perceived capable to assure fundamental human rights and freedoms caused 

by given rise of mistrust of central government. Fiscal federalism theory, that opened the 

way for systematic analysis of fiscal decentralization, was developed in Western co-

untries in the second half of 20th century in order to reduce the state bodies that gradual-

ly became cumbersome and stagnant. 

Although, the interest in fiscal decentralization and its impact on economic growth 

was growing, scientific results of the investigation gave no unambiguous answer they 

even contradicted each other. One of the key aspects of the problem – different fiscal 

decentralization indicators of measures (Oates 1993; Davoodi, Zou 1998; Thieben 2005; 

Thornton 2007; Szarowska 2014), lack of integrated evaluation, which would cover all 

aspects of fiscal decentralization. Most researchers in the field of public finance measure 

fiscal decentralization by decentralization indicators of revenue or expenditure, for-

getting intergovernmental transfers and borrowing dimensions that are part of the fiscal 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
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decentralization. Another emerged problem is that the researches to measure fiscal de-

centralization impact on economic growth was mainly carried out in different countries 

of the world (Davoodi, Zou 1998), countries of the European Union (EU) (Szarowska 

2014), OECD countries (Rodriguez-Pose, Erzura 2011; Blochliger 2013; Baskaran, Feld 

2013), or in a particular country (Yongyou, Yuping 2012; Lozano, Julio 2015; Yushkov 

2015), but contradictory research results suggest that fiscal decentralization impact on 

economic growth is not equal in different countries or their groups. Only few studies that 

seek to compare the fiscal decentralization impact on economic growth categorizing co-

untries according their economic development level (Davoodi, Zou 1998).  

The existing situation shows that there is no unanimous model to make a complex 

evaluation of fiscal decentralization and its impact on economic growth. As a result, a 

consequent need emerges to create a fiscal decentralization evaluation model that would 

allow to perceive fiscal decentralization in complex and its impact on the countries' eco-

nomic growth, and will enable to make a right decisions allocating national public finan-

ces possible and ensuring their cost-efficient. 

 
Relevance of the thesis 

Academic interest in fiscal decentralization began in the 1950s, when the original      

Tiebout (1956) article on the theory of local management level costs created a base for 

never-ending debate about fiscal decentralization affect on well-being of the country. 

Formation of The European Union and The European Charter of Local Self-

Government, that came into force on September the 1st 1988, which set out the general 

European standards that, protected and expanded rights and freedoms of local self-

government including local government financial autonomy gave, a new impetus to de-

mocratic self-government development. 

According to Organization for Economic Co-operation and Development  (2013), 

decentralization of public services and funding had caused a growing interest of political 

representatives in recent years. Mercedes Bresso, the President of EU Committee of the 

Regions, highlighted significance of local authorities during the report in Brussels, 

affirming the necessity of the participation of local and regional authorities to achieve 

the high EU strategy goals of 2020, because in many countries it is the local authorities 

that play a key role in economic policy. Fiscal decentralization phenomenon is highly 

discussed at various levels and aspects, and the Organization for Economic Co-operation 

and Development (hereinafter – OECD) gives it an extreme attention as well as the 

World Bank. 

 
Object of the research 

Object of research – fiscal decentralization of the country.  

Aim of the thesis 

The aim of the thesis – to develop and empirically approve a theoretical model that 

would estimate the country's fiscal decentralization and its impact on the economy 

growth. 
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The tasks of the thesis 

In order to achieve the established aim of thesis the following tasks are raised: 

1. To structure the evolution of fiscal federalism theory through scientific literatu-

re analysis and to define the concept of fiscal decentralization. 

2. To investigate and combine the key indicators, which have an influence on the 

fiscal decentralization of a country and to develop its evaluation index (FDI). 

3. To develop the evaluation model of fiscal decentralization, having an impact on 

economic growth, after carrying out the analysis of the applied fiscal decentral-

ization evaluation methods. 

4. To verify a practical application of the evaluation model of fiscal decentraliza-

tion impact on economic growth in selected EU countries though the empirical 

studies.  

 

The Research methodology 

Logical analysis and synthesis techniques, within the scope of thesis, were a prerequisite 

for revealing different approaches of scientists and assessments to the fiscal decentraliza-

tion issue. The databases material of official international organizations and scientific 

substance as well as the most recent scientific literature are used for this work. The 

methods used for the empirical research: multiple-criteria evaluation, descriptive statis-

tics, data normalization, correlation – regression analysis and fixed effects model. The 

results are statistically processing using MS “Excel”, “SSPS” and “Eview” software. 

 

Scientific novelty of the thesis 

1. Fiscal federalism theories are structured by highlighting two genertions of 

scientists; development of the fiscal decentralization concept is distilled, theore-

tical insights are supplemented. 

2. Evaluation model of fiscal decentralization impact on economic growth is gene-

rated, based on evaluation criteria of fiscal decentralization assuming the 

assessment of fiscal decentralization of the country as a whole and to obtain a 

quantitative estimate. 

3. Scientific potential of fiscal decentralization theme supplemented by two new 

measures – evaluation index of the country's fiscal decentralization and evalu-

ation model of the country's fiscal decentralization impact on economic growth. 

4. The model that covers not just fiscal decentralization index, but also other 

growth determinants is generated and empirically tested. This model is an ap-

propriate tool for the modeling scenario of the correlation between fiscal de-

centralization and the volume of economic growth. 
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Practical value of the research findings 

Fiscal decentralization index is developed based on the quantitative expression of the 

issued aspects that allows dynamic, cross-border comparative analyzes, defining direc-

tions and status of fiscal decentralization changes of a certain country comparing with 

other states. Generated model of fiscal decentralization impact on economic growth of 

the country can be used for scientific and practical purposes, evaluating the country fis-

cal decentralization and modeling the scenario of the correlation between fiscal decen-

tralization and the volume of economic growth. This model is a prerequisite for practi-

tioners and theorists to revise and to streamline financial autonomy of local authorities 

by better understanding of the whole, providing legitimate proposals to increase finan-

cial autonomy of local authorities.  

 

Defended statements 

1. A multi-stage model applicable to determine fiscal decentralization of the co-

untries and to quantify the impact of fiscal decentralization on countries' eco-

nomic growth is proposed. 

2. It is appropriate to modify the Barro’s endogenous theory of economic growth 

as an additional factor introducing fiscal decentralization index. 

3. The impact of fiscal decentralization is different for groups of countries with 

high and low economic development. Financial autonomy of local authorities 

should be increased in low economic development countries. 

 

Approval of research findings 

13 scientific articles have been published on the topic of the present dissertation: eight – 

in other international databases publications (Dinova, Slavinskaitė 2015; Slavinskaitė, 

Kreizaitė, Stonytė 2015; Slavinskaitė, Davulis, Peleckis 2015; Slavinskaitė, Dinova, 

Kirbas 2015; Slavinskaitė 2014b; Plameno, Kazlauskas, Slavinskaitė 2014; Ginevičius, 

Slavinskaitė, Gedvilaitė 2014; Ginevičius, Slavinskaitė 2014; Davulis, Peleckis, Sla-

vinskaitė 2013), five – in conference proceedings (Slavinskaitė, Ginevičius 2016; Gine-

vičius, Slavinskaitė 2014; Slavinskaitė 2014a; Slavinskaitė 2014c; Slavinskaitė 2013). 

Results thesis studies were published in eight scientific conferences in Lithuania and 

abroad.  

 

Structure of the thesis 

The present dissertation consists of the Introduction, three Chapters, General conclu-

sions, References, List of publications and Annexes. The total volume of the paper is 

146 pages, including 25 figures, 28 tables and 23 formulas. 307 sources of literature 

were used as a reference for the purpose of the present dissertation.  
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1. Theoretical aspects of fiscal decentralization 
 

Academic interest in fiscal decentralization began in the 1950s, when the original      

Tiebout (1956) article on the theory of local management level costs created a base for 

never-ending debate about fiscal decentralization affect on well-being of the country. In 

1959 in Musgrave fiscal federalism theory was detached as a separate economic science, 

and then Oates (Oates 1972) continued and expanded this idea.  

Empirical research of fiscal decentralization can be divided into 4 extensive catego-

ries:  

- growth. Impact of fiscal decentralization on economic growth. The most recent 

works on this topic are: Akai et al. (2007), Thornton (2007), Baskaran, Feld 

(2009), Rodriguez-Pose et al. (2009), Rodriguez-Pose, Ezcurra (2010), Rodri-

guez-Pose, Ezcurra (2011), Gemmell et al. (2013), Baskaran, Feld (2013), Sza-

rowska (2014), Perez-Sabastian, Raveh (2016), Bakar et al. (2016); 

- deficit and debt. Fiscal decentralization may have an impact on the deficit of 

state budget and growth of public debt (Freitag, Vatter 2008; Schaltegger, Feld, 

2009; Baskaran 2010; Oto-Perel et. al. 2013; Buiatti et. al. 2014; Rompuy, 

2015); 

- inequality. Fiscal decentralization may affect regional inequality. Research 

works focused on regional inequality or regional income disparities (Akai, Ho-

soi 2009; Sepulveda, Martinez-Vazquez 2010; Song, 2013; Sacchi, Salotti 

2014; Furceri et. al. 2016); 

- public sector size. Choice of society is analyzed focusing on the size of public 

sector (Cassette, Paty 2010; Baskaran 2011; Cantarero and Perez 2012; Asword 

et al. 2013; Liberati, Secchi 2013; Silvia, Maleševic 2014; Sijabat 2016). 

For the last four decades, special attention is given to the interconnection between 

fiscal decentralization and economic growth. Foreign scientists usually use Barro's     

endogenous growth model to assess the impact of fiscal decentralization on economic 

growth (Barro 1990), in which Cobb-Douglas production function has a number of mul-

tiple inputs including private and public sector spendings (Davoodi, Zou 1998; Zhang, 

Zou 1998, 2001; Xie et. al. 1999; Akai, Sakata 2002; Akai et. al. 2004; Jin Zou 2005; 

Carrión-i-Silvestre et. al. 2006; Perez, Cantarero 2006; Esteban 2006; Thushyanthan, 

Lars 2013; Gemmell et. al. 2013; Perez -Sabastian, Raveh 2016).  

After analyzing and classifying the scientific potential of fiscal decentralization, the 

author offers to create a model for fiscal decentralization valuation, which will allow the 

evaluators to determine fiscal decentralization of the country, to compare it with other 

countries, to assess the impact of fiscal decentralization on economic growth. 

2. The evaluation model formation of the country fiscal 
decentralization   

The proposed fiscal decentralization evaluation model consists of 2 parts: evaluation of 

the country fiscal decentralization and its impact on economic growth.  

5 assessment phases are proposed: (1) calculation of fiscal decentralization index 

(FDI); (2) breakdown of the EU clusters according to their economic development level; 

(3) assessment of fiscal decentralization status, retrospective and development and their 
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comparison within the group of countries; (4) assessment of the impact of country fiscal 

decentralization on economic growth (Figure S.2.1). 

 
          Step                 Research procedures           Research methods 

 
 

Fig. S.2.1. The scheme for estimating of country fiscal decentralization on 

economic growth (source: author) 

 

The proposed fiscal decentralization evaluation model is shown in Figure S.2.2. At 

the first stage of the research fiscal decentralization calculated index (FDI) is calculated. 

Fiscal decentralization index is calculated using the method of multi-criteria – SAW, 

which was selected after scientific literature analysis.  

This research methodology has been developed based on assumptions that the im-

pact of fiscal decentralization on economic growth depends on the economic develop-

ment level of country. For this reason, the European Union unitary states are categorized 

into 2 clusters: high economic development level (HGDP) and the low economic deve-

lopment level (LGDP). 
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Fig. S.2.2. The theoretical model for estimating of fiscal decentralization impact on 

economic growth (source: author) 
 

The presented scheme of fiscal decentralization index calculation (Figure S.2.3) 

covers the whole cycle of fiscal decentralization evaluation – from collecting and analy-

zing the indicators to the final estimation of fiscal decentralization index. 
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Fig. S.2.3. Calculation scheme of Fiscal decentralization index (source: author) 

 
Having regard to the multi-faced concept of fiscal decentralization that covers the 

revenue autonomy, expenditure autonomy, intergovernmental transfers and borrowing 

autonomy, evaluation of fiscal decentralization must include a number of indicators cha-

racterizing the following criteria parameters. Therefore, the decision is to create the 

complex integrated indicators for fiscal decentralization evaluation. It is important to 

note, that fiscal decentralization index is not intended for comparison of fiscal decentra-

lization between different countries, as usually is, but to obtain the quantitative fiscal 

decentralization (factor) expression of the current state and to use it in the following sta-

ges of the dissertation research. The hierarchical structure of fiscal decentralization in-

dex is shown in Figure S.2.4. 
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Fig. S.2.4. Hierarchical indicators system of Country Fiscal decentralization index 

(source: author) 

 
Evaluation and comparison of fiscal decentralization status, retrospective and 

changes are carried out in the third stage using data location and dispersion. 
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Assessment of the impact of fiscal decentralization on economic growth is carried 

out in different casters in the last stage. After the scientific literature analysis of this to-

pic, the fixed effects panel data model has been selected for investigation. The 

assessment technique of the impact of fiscal decentralization on economic growth is 

shown in Table S.2.1. 

Table S.2.1. Evaluation steps of Fiscal decentralization impact on economic growth (source: 

author) 

Stages Steps of Research Model and method 

1 hypothesis: Fiscal decentralization impact on economic growth 

1. Evaluate rela-

tionship between 

fiscal decentrali-

zation and eco-

nomic growth 

1.1. Evaluate rela-

tionship between 

fiscal decentraliza-

tion and economic 

growth in EU-21 

Data normalization: 

(GDPit – minGDPEU)/               (1) 

(maxGDPEU - minGDPEU)                                                                     

                                 

Fixed effect panel data model, OLS method: 

ititSTRUCitTECH

itEMLitHUMitINV

itLABitFDIiitGDP













76

543

21

(2)                                                      

2 hypothesis: Fiscal decentralization has a different impact on the countries' economic growth 

depending on the country level of economic development 

2. Evaluate fiscal 

decentralization 

relationship on 

economic growth 

in different EU-

21 countries 

cluster 

2.1. Evaluate fiscal 

decentralization 

relationship on eco-

nomic growth in 

high level economic 

development coun-

tries 

2.2. Evaluate fiscal 

decentralization 

relationship on eco-

nomic growth in low 

level economic de-

velopment countries 

Fixed effect panel data model, OLS method: 

ititSTRUCitTECH

itEMLitHUMitINV

itLABitFDIiitGDP













76

543

21

(3)  

 

Fixed effect panel data model, OLS method: 

ititSTRUCitTECH

itEMLitHUMitINV

itLABitFDIiitGDP













76

543

21

(4) 

 

Variables: 

BVPit – GDP per capita for country i in time t; 

FDIit – fiscal decentralization index for country i in time t; 

LABit – GDP per working capita for country i in time t; 

INVit  - ratio of investment to GDP for country i in time t; 

HUMit – human capital - expenditure for education per capita for country i in time t; 

EMLit – employment for country i in time t; 

TECHit – IKT investment per capita for country i in time t; 

STRUCit – economic structure for country i in time t; 
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              The end of Table S.1 

i – is the cross-section specific effect; 

it – regression coefficients;                

it – an error term. 

 

The evaluation model includes Barro’s endogenous growth factors used by the ma-

jority of scientists (Nguyen, Anwar 2011; Baskaran, Feld, 2013; Canterero, Gonzalez 

2009; Stailova, Potonov 2012; Gemmel et. al. 2013; Yushkov 2015; Lozano, Julio 2015) 

that analyze the impact of fiscal decentralization on countries' economic growth. 

 

3. The model verification of the country fiscal decentralization 
evaluation 
 
Empirical verification of the model developed by the author was carried out by selecting 

the 21 EU unitary states. In the first stage fiscal decentralization index of the states is 

calculated (S.3.1 Fig.). 
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a)  b) 

Fig. S.3.1. Average of fiscal decentralization index by groups of countries in 

2005–2014 years: a) HGDP; b) LGDP cluster (source: author) 

 
The picture S.3.1 shows that fiscal decentralization index in the cluster of the 

higher GDP countries’ is higher than of the lower GDP countries’ and ranges from     

0.40 to 0.71. The lowest fiscal decentralization in this cluster are Ireland (0.40), the 

highest – Sweden (0.71). Fiscal decentralization index in the lower GDP countries clus-

ter ranges from 0.28 to 0.46. The lowest fiscal decentralization index in the cluster has 

Bulgaria and Lithuania (0.28), the highest – the Czech Republic (0.46). 
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In the first stage of the study of the impact of fiscal decentralization on economic 

growth the impact of fiscal decentralization on economic growth in the countries of    

EU-21 unitary group was assessed. The estimated regression by using the model of fixed 

effects shows that fiscal decentralization, as well as other factors of economic growth 

included in the model, affects the economic growth of EU-21 countries. The p value of 

all the variables included in the model is < 0.05, which means that the variables have a 

statistically significant effect on economic growth at the probability of 95 percent. Slope 

coefficient reaches 0.19026. Fiscal decentralization is being measured with a 1 year of 

delay effect (lag), which means that the effect occurs after one year. The results of the 

generated model indicate (Table S.2) that the model is suitable, as R2 of approximately 

0.99. F – Statistics (p < 0.05) shows the model to be reliable. Estimating the autocorrela-

tion of tolerance of 1.0922, with the DW factor taken into account, was achieved during 

this research. Autocorrelation limits: bottom – 1.697, top – 1.841. Durbin Watson factor 

falls within the interval that does not include autocorrelation. For that reason, the model 

does not have autocorrelation (Table S.3.1).  

Table S.3.1. Evaluation result of fiscal decentralization impact on economic growth in the ES-21 

(source: author)  

Variable Coefficient Std. error T-Statistic p-value 

C 0.08461 0.02402 3.52269 0.0006*** 

FDI(-1) 0.19026 0.04604 4.13219 0.0001*** 

LAB 0.16925 0.02789 6.06721 0.0000*** 

INV 0.10370 0.01113 9.31602 0.0000*** 

HUM 0.13069 0.03111 4.20127 0.0000*** 

EML 0.02424 0.00891 2.71774 0.0073*** 

TECH 0.04464 0.00807 5.53122 0.0000*** 

STRUC 0.06438 0.01885 3.41642 0.0008*** 

Effects specification 

R squared 0.9985 

F-statistic 3981.06 

DW 1.0922 

Prob (F-statistic) 0.0000 

Note:*** - statistical significance at the 1% level; ** - statistical significance at the 5% level. 

 
In the second stage of the study the impact of fiscal decentralization on economic 

growth in the countries’ of EU-21 groups of the high and the low economic development 

was estimated. 

The obtained results showed that fiscal decentralization of the countries’ of the 

high economic development group has a positive but statistically insignificant impact on 

economic growth (p > 0.5) (Table S.3.2). 

Determination coefficient of the model R2 reaches 0.99, which indicates that the 

model is objective. F – Statistics is < 0.05, so the model is reliable. The value of p > 0.05 

and the coefficient of 0.0173 of fiscal decentralization mean the impact on economic 

growth to be positive, but statistically insignificant for the group of countries of high 

GDP (HGDP countries). A significant positive impact on economic growth in this model 
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makes the investment (INV), the human capital (HUM), the employment (EML), the 

economic structure (STRUC) and technologies (TECH). Estimating the autocorrelation 

of the tolerance, the DW factor is taken into account, which in this case is 0.909 Au-

tocorrelation limits: bottom – 1.428, top – 1.834. Durbin Watson factor falls within the 

interval that does not include autocorrelation. For that reason, the model does not have 

autocorrelation. 

Table S.3.2. Evaluation result of country fiscal decentralization impact on economic growth in 

HGDP countries gruop (source: author) 

Variable Coefficient Std. error T-Statistic p-value 

C 0.44691 0.05230 8.54502 0.0000*** 

FDI(-1) 0.01734 0.06438 0.26927 0.7886 

LAB 0.09064 0.04632 1.95675 0.0547 

INV 0.22474 0.03179 7.06971 0.0000*** 

HUM 0.20248 0.03634 5.57235 0.0000*** 

EML 0.11408 0.03197 3.56867 0.0007*** 

TECH 0.04318 0.01218 3.54496 0.0007*** 

STRUC 0.22213 0.04707 4.71908 0.0000*** 

Effects specification 

R squared 0.9933 

F-statistic 695.00 

DW 0.909 

Prob (F-statistic) 0.0000 

Note:*** - statistical significance at the 1% level; ** - statistical significance at the 5% level. 

 
The obtained results showed that fiscal decentralization of the countries’ of the  

EU-21 group of low economic development has a positive impact on economic growth 

(p <  0.5) (Table S.3.3). 

Table S.3.3. Evaluation result of fiscal decentralization impact on economic growth in LGDP 

countries gruop (source: author) 

Variable Coefficient Std. error T-Statistic p-value 

C –0.03491 0.02146 –1.62682 0.1070 

FDI(-1) 0.10493 0.05377 1.95139 0.0439** 

LAB 0.24383 0.02972 8.20394 0.0000*** 

INV 0.07949 0.00935 8.49919 0.0000*** 

HUM 0.22212 0.04108 5.40709 0.0000*** 

EML 0.01561 0.00639 2.43965 0.0165** 

TECH 0.02504 0.00855 2.92714 0.0043** 

STRUC 0.02680 0.01504 1.78203 0.0479** 

Effects specification 

R squared 0.9946 

F-statistic 947.55 

DW 1.3026 

Prob (F–statistic) 0.0000 

Note:*** - statistical significance at the 1% level; ** - statistical significance at the 5% level. 

 



160    SUMMARY IN ENGLISH 

 

The p value of all the variables included in the model is < 0.05, which means that 

the variables have a statistically significant effect on economic growth at the probability 

of 95 percent. The results of the generated model indicate that the model is suitable, as 

R2 of approximately 0.99. F – Statistics (p < 0.05) shows the model to be reliable. Esti-

mating the autocorrelation of tolerance that is of 1.637, the DW factor was taken into 

account. Autocorrelation limits: bottom – 1.637, top – 1.832. Durbin Watson factor falls 

within the interval that does not include autocorrelation. For that reason, the model does 

not have autocorrelation.  

The obtained results confirm the hypothesis - fiscal decentralization has different 

impact on countries 'economic growth, depending on the level of economic development 

of the country. 

 

General conclusions 

1. Scientific literature analysis revealed the link between two burning research areas 

– fiscal decentralization evaluation and economic growth. The increasing impor-

tance to the fiscal decentralization’s impact on economic growth was found in 

the field of fiscal decentralization assessment. 

2. The synergy of different branches of science (economics, mathematics) and       

different research areas (public finance theory and economic growth theory) 

creates preconditions to create a new quality model for the impact of fiscal de-

centralization evaluation. 

3. The fiscal decentralization index, generated by suitably adapted multi-criteria de-

cision making methods, enables to evaluate and compare the fiscal decentraliza-

tion in the context of the EU-21 countries: 

3.1. The index combines 24 indicators of four measures of fiscal decentral-

ization (5 of revenue autonomy, 4 of intergovernmental transfer, 10 of 

expenditure autonomy and 5 of borrowing autonomy). 

3.2. The value of fiscal decentralization index can range from 0 to 1. A 

higher value indicates a higher degree of country fiscal decentraliza-

tion. 

4.  The evaluation model of the impact of fiscal decentralization on economic 

growth was generated by integrating the fiscal decentralization index into Barro 

endogenous growth model. The consistent application of the proposed model ob-

tained the following results: 

4.1. Fiscal decentralization index is higher in the countries of high economic 

development. The lowest fiscal decentralization index of the high GDP 

cluster (HGDP) has Ireland (0.40), the highest – Sweden (0.71). Fiscal 

decentralization index of the low GDP countries cluster (LGDP) ranges 

from 0.28 to 0.46. The lowest fiscal decentralization index of the low 

GDP cluster have Bulgaria and Lithuania (0.28), the highest – the Czech 

Republic (0.46). 
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4.2. The research proved that the impact of fiscal decentralization on econo-

mic growth in the EU-21 countries is positive and statistically significant. 

The p value of all the variables included in the model is < 0.05, at the 

probability of 95 per cent. The determination factor of the model             

R2 reaches 0.9985, because F – statistics < 0.05. 

4.3. The research showed that the impact of fiscal decentralization on econo-

mic growth of the HGDP cluster is a positive but statistically insignifi-

cant. The p is < 0.05. It is proved that the model is reliable and accurate at 

the probability of 95 percent.  

4.4.The research proved that the impact of fiscal decentralization on economic 

growth of the LGDP cluster is a positive and statistically significant. The 

p value of all the variables included in the model is < 0.05, at the probabi-

lity of 95 percent. The determination factor of the model R2 reaches 

0.9946. The model is reliable, because F – statistics < 0.05. 

5.   The generated model of fiscal decentralization evaluation creates preconditions 

for further scientific challenges and is suitable not only to analyze fiscal decent-

ralization of the selected countries, but also the impact of fiscal decentralization 

on countries' economic growth. The research should be continued, taking into 

account the fact that the decentralization of public finances is one of the possib-

le solutions enhancing competitive advantage of regions, using local resources 

purposefully and enhancing economic growth of the country. 
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Priedai1 

A priedas. Mokesčių autonomijos rodiklio sudarymo metodika 
B priedas. Skolinimosi autonomijos rodiklio sudarymo metodika  
C priedas. Ekspertų apklausos anketa  
D priedas. Ekspertų vertinimo rezultatai 
E priedas. Fiskalinės decentralizacijos indekso rodiklių reikšmės   
F priedas. ES-21 šalių skirtymo į klasterius dendograma   

 G priedas. ES-21 šalių ekonomikos augimo rodikliai 
 H priedas. Fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui vertinimo 

   rezultatai 
I priedas. Disertacijos autoriaus sąžiningumo deklaracija 
J priedas. Bendraautorių sutikimai teikti publikacijų medžiagą disertacijoje 
K priedas. Autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos 
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