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Santrauka. Pastaruoju metu sudėtingiems socialiniams bei ekonominiams procesams vertinti ir analizuoti plačiai taikomi 
kompleksiniai daugiakriteriniai vertinimo metodai. Visų šiuo metu žinomų metodų taikymas neapsieina be aukštos 
kvalifikacijos specialistų (ekspertų) dalyvavimo. Specialistų žinios ir patirtis reikalinga visuose sudėtingo reiškinio vertinimo 
etapuose, pradedant rodiklių sąrašo kūrimu, baigiant galutinio sprendimo priėmimu. Nustatyta, kad specialistai pajėgūs 
įvertinti procesą tuomet, kai šį procesą aprašančių rodiklių skaičius neviršija 12. Tačiau paprastai socialiniai ir ekonominiai 
procesai pasireiškia daug didesniu aspektų ir savybių skaičiumi, todėl sudėtingą reiškinį atvaizduoti ir kiekybiškai įvertinti 
galima tik hierarchiškai jį struktūrizuojant. Darbe nagrinėjamas Lietuvos regionų socialinės plėtros vertinimas taikant 
daugiakriterinius metodus SAW, TOPSIS, COPRAS ir kt. 

Reikšminiai žodžiai: daugiakriteriniai vertinimai, hierarchinės sistemos, Lietuvos regionai. 
 

Įvadas  

Lietuvoje pastaraisiais metais intensyviai siekiama 
sudaryti sąlygas vykdyti nacionalinę regioninę politiką. Ji 
apibrėžiama kaip valstybės institucijų ir kitų subjektų 
tikslinė veikla, kuria daromas diferencijuotas poveikis 
valstybės regionų socialinei ir ekonominei plėtrai siekiant 
mažinti regionų socialinius ir ekonominius skirtumus bei 
išsivystymo netolygumus pačiuose regionuose, skatinti 
visoje valstybės teritorijoje tolygią ir tvarią plėtrą. 
Rengiami regionų plėtros planai, regionų socialinių ir 
ekonominių skirtumų mažinimo programa, probleminių 
teritorijų plėtros programos ir kt. Skirtingi Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės dokumentai pateikia skirtingą 
regionų socialinės ir ekonominės situacijos vertinimo 
sistemą. Pavyzdžiui, 2005 m. gegužės 23 d. Lietuvos 
regioninės politikos iki 2013 m. strategijoje regionų 
socialinė sanglauda matuojama vertinant samdomojo 
darbo pajamas vienam namų ūkio nariui per metus ir 
vidutinį metinį nedarbo lygį, o regionų ekonominio 
išsivystymo lygiui apibūdinti naudojamas bendrasis 
vidaus produktas vienam gyventojui. Kitame Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės dokumente, 2008 m. rugsėjo 3 
d. probleminių teritorijų programoje, dėmesys skiriamas 
tikslinėms teritorijoms, atitinkančioms Vyriausybės 
nustatytus probleminių teritorijų išskyrimo kriterijus, o 
būtent: 1) vidutinis metinis registruotų bedarbių ir 
darbingo amžiaus gyventojų santykis 60 proc. ir daugiau 
didesnis už šalies vidurkį; 2) vidutinis metinis socialinės 
pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis 60 proc. ir daugiau 

didesnis už šalies vidurkį. Iš paruoštų Lietuvos 
Vyriausybės dokumentų matome, kad nėra vieningos 
Lietuvos regionų socialinės ir ekonominės plėtros 
vertinimo sistemos. Dokumentuose minėtų rodiklių 
kiekybinės reikšmės imamos iš  Lietuvos statistikos 
departamento skelbiamų duomenų, tačiau tai tik maža 
dalis visų skelbiamų rodiklių, apibūdinančių šalies 
socialinę ir ekonominę plėtrą. Lietuvos statistikos 
departamento kasmet leidžiamas metraštis „Lietuvos 
apskritys“ pateikia 87 rodiklius, apjungtus į 25 grupes, 
charakterizuojančius Lietuvos socialinę ir ekonominę 
plėtrą. Kadangi regionų ekonominė ir socialinė plėtra 
pasireiškia daugelių aspektų – ne tik grynai ekonominiu 
ar socialiniu, bet ir kultūriniu, etnografiniu, ekologiniu ir 
pan., todėl sprendžiant apie regiono būseną visumoje, 
būtina įvertinti daugybę prieštaringų plėtros aspektų. Nei 
vieno sudėtingo reiškinio tokio kaip šalies regionų 
socialine ir ekonominė plėtra neįmanoma išreikšti vienu 
dydžiu ir įvertinti jį, kadangi neįmanoma rasti tokį 
rodiklį, kuris integruotų visus esminius pasireiškimo 
aspektus (Ginevičius, 2007). Tokių sudėtingų procesų 
vertinimas gali būti atliktas formuojant hierarchiškai 
struktūrizuotą rodiklių sistemą ir taikant daugiakriterinius 
vertinimo būdus, kurių esmė nustatyti nagrinėjamą 
objektą įvairiais aspektais apibūdinančius dalinius 
rodiklius, apskaičiuoti jų reikšmes bei svorius ir sujungti į 
apibendrinamąjį rodiklį (Ginevičius, 2003). 



 

Sudėtingo reiškinio struktūrizuotos rodiklių sistemos 
formavimas 

Regionų socialinę plėtrą vertinti kompleksiškai yra 
labai sunku dėl didelio rodiklių skaičiaus pateikto 
Statistikos departamento leidžiamo metraštyje „Lietuvos 
apskritys“. Kadangi šiuo metu žinomais metodais 
neįmanoma kiekybiškai įvertinti tokio rodiklių skaičiaus 
svarumą nagrinėjamo reiškinio atžvilgiu, problema gali 
būti sprendžiama priskiriant rodiklius giminingoms 
grupėms ir tuo pačiu mažinant rodiklių skaičių iki kritinio 
lygio: 12. Tuomet nagrinėjami ne daliniai rodikliai, o jų 
grupės, atliekamas kiekvienos grupės dalinių veiksnių 
daugiakriterinis vertinimas. Tokiu būdu specialistų 
(ekspertų) vertinimas supaprastėja ir padidėja vertinimų 
suderinamumas.  

Lietuvos statistikos departamento pateikti rodikliai 
metraštyje „Lietuvos apskritys 2009“ jau sujungti į tam 
tikras grupes, kurios gali būti naudojamos hierarchijos 
sistemos kūrimui (1 pav.).  

Tačiau kiekvienos grupės rodiklių analizė rodo, kad 
dalis jų yra išvestiniai vienas iš kito, vieni išreikšti 
absoliučiais, kiti-santykiniais dydžiais ir pan. O kadangi 
nagrinėjami rodikliai turi būti nepriklausomi, atsiranda 
galimybė sumažinti jų skaičių kiekvienoje grupėje, 
nemažinant nagrinėjamo reiškinio atspindėjimo tikslumo. 

Rodiklių pasirinkimas yra labai atsakingas 
daugiakriterinių vertinimų etapas, kadangi tai įtakoja 
tiriamojo reiškinio vertinimą, nagrinėjamo reiškinio 
rangavimą ir teisingo sprendimo priėmimą. Veiksnių 
sąrašas, rodiklių skaičius jų svarbumas nagrinėjamam 

reiškiniui priklauso nuo specialistų (ekspertų) žinių, 
gebėjimų ir patirties.  

Rodiklių grupės 
pavadinimas Grupės rodikliai

1.    Gyventojų skaičius, teritorija ir tankis

2.    Gimusieji, mirusieji, natūrali kaita (prieaugis/sumažėjimas)

3.    Santuokos ir ištuokos

4.    Mirtingumas pagal lytį ir amžiaus grupes 2009 m.

5.    Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

6.    Mirtingumas pagal mirties priežastis

7.    Gyventojų vidaus ir tarptautinė migracija

1.    Gydytojai

2.    Praktikuojantys gydytojai pagal specialybės

3.    Praktikuojantys slaugytojai

4.    Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjų skaičius

5.    Valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo

6.    Išlaidos pašalpoms

1.    Gyventojų (25-64 metų amžiaus) išsilavinimas

2.    Ikimokyklinis ugdymas

3.    Bendrojo lavinimo mokyklos

4.    Kolegijos

5.    Universitetai

6.    Bibliotekos

7.    Kultūros centrai 

1.    Užimti gyventojai pagal apskritis ir savivaldybes

2.    Užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.) ir lytį

3.    Užimti gyventojai ir užimtumo lygis pagal lytį

4.    Bedarbiai ir nedarbo lygis pagal lytį

5.    Darbo jėga ir darbo jėgos aktyvumo lygis pagal lytį

1.    Gyvenamasis butų fondas

2.    Butų skaičius pagal nuosavybės formas 2009 m.

3.    Gyventojų apsirūpinimas gyvenamuoju plotu

1.    Užregistruotos nusikalstamos veiklos

2.    Ištirtos nusikalstamos veiklos

6 rodikliai 40 rodiklių

Gyventojų užimtumas 
ir nedarbas

Būstas

Nusikalstamumas

Gyventojai

Sveikata ir socialinė 
apsauga

Švietimas ir kultūra

 
1 pav. Lietuvos regionų (apskričių) socialinę plėtrą atspindintys 

rodikliai 
Remiantis regionų socialinę plėtrą apibūdinančiais 

dydžiais, pateiktais Statistikos departamento metraštyje, 
sukurta struktūrizuota rodiklių sistema (2 pav.)  

 
2 pav. Lietuvos regionų (apskričių) socialinę plėtrą atspindinčių rodiklių struktūrizuota sistema 

Rodiklių,  charakterizuojančių sudėtingą procesą, 
reikšmingumų (svorių) nustatymas 

Teorijoje ir praktikoje žinomi keli ekspertų rodiklių 
svarumo vertinimo būdai: svorių nustatymas ranguojant, 
tiesioginis svorių nustatymas, svorių nustatymas porinio 
lyginimo būdu. 

Taikant paprasčiausią svorių nustatymo būdą – 
rangavimą, visi rodikliai tiriamojo reiškinio svarbos 
atžvilgiu numeruojami eilės tvarka. Svarbiausiam 

rodikliui priskiriamas įvertis 1, o mažiausiai svarbiam 
rodikliui – reikšmė , čia m – vertinamų rodiklių 
skaičius. Skaičiuojamas kiekvieno -ojo rodiklio visų 
vertinimų vidurkis:  

 
čia  - ekspertų vertinimai, kur  

  - rodiklių skaičius;  - ekspertų 
skaičius.  
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Minimizuojamųjų rodiklių poveikis paverčiamas 
maksimizuojamųjų pagal formulę: 

 
Rodiklių svoriai  nustatomi pagal formulę:  

 
Tiesioginio rodiklių svorių nustatymo metodo atveju, 

kiekvieno eksperto visų vertinimų svorių suma turi būti 
lygi vienetui (arba 100%). Rodiklių svoriai  šiuo 
atveju sutampa su visų vertinimu vidurkiu (1). Procentų 
atveju rezultatas dalijamas iš 100.  

Netiesioginio rodiklių svorių nustatymo metodas 
taiko pasirinktą balų sistemą. Svarbiausiam rodikliui 
priskiriamas didžiausiais įvertis. Šiuo atveju 
skaičiuojamas kiekvieno -ojo rodiklio visų vertinimų 
vidurkis  pagal (1) formulę ir rodiklių svoriai  
nustatomi pagal formulę (2), tik vietoj  įrašomi . 

Rodiklių porinio lyginimo metoduose ekspertai 
lygina tarpusavyje visus vertinamus rodiklius  ir . 
Visi rodikliai lyginami po du, nurodoma, kiek vienas 
rodiklis yra svarbesnis už kitą. Tokie metodai suteikia 
galimybę ekspertų rodiklių kokybinį vertinimą 

pertvarkyti į kiekybinį vertinimą. Naudojamos 
įvairiausios skalės, pradedant nuo paprasčiausios 0-1 
skalės iki sudėtingesnių 1-3-5-7-9, kuri naudojama 
taikant tobulesnį matematiškai pagrįstą AHP T. Saaty 
metodą. Būtent AHP (Analitic Hierarchy Process) 
metodas pastaraisiais metais išpopuliarėjo visame 
pasaulyje ir yra dažniausiai taikomas. Šio metodo 
pagrindą sudaro porinio lyginimo matrica 

. T. Saaty lyginimo 
metodo svoriai yra tikrinio vektoriaus, atitinkančio 
didžiausią tikrinę reikšmę  normalizuotos 
komponentės. Šis metodas suteikia galimybę nustatyti 
vieno lygio hierarchijos rodiklių svorius (reikšmingumus) 
aukštesnio lygio atžvilgiu arba rodiklių, restruktūrizuotų 
hierarchiškai, svorius. (Podvezko, 2009) 

3 pav. pavaizduota dalis sukurtos hierarchinės 
struktūrizuotos sistemos, apibrėžiančios Lietuvos regionų 
socialinę plėtrą su specialistų nustatytais svoriais. 
Vertinant šią dalį bus pademonstruotas daugiakriterinių 
metodų pritaikymas.  

 3



 

 
3 pav. Lietuvos regionų (apskričių) socialinę plėtrą atspindinčių rodiklių struktūrizuotos sistemos dalis 

Ekspertų grupės vertinimo suderinamumo 
nustatymas 

Ekspertų nuomonių suderinamumo lygio nustatymas 
yra būtinas jeigu jomis remiantis priimamas sprendimas. 
Kiekvieno eksperto nuomonė ir požiūris į sprendžiamą 
problemą gali skirtis, gali būti ir prieštaringų nuomonių, 
kas ženkliai įtakoja galutinio sprendimo priėmimą. 

Koreliacijos koeficientas naudojamas nustatyti dviejų 
ekspertų suderinamumą. Didėjant ekspertų skaičiui 
naudojamas Kendelo konkordacijos koeficientą . 
Būtina konkordacijos koeficiento taikymo sąlyga yra visų 
rodiklių rangavimas, kurį atlieka visi ekspertai. Rodiklių 
rangai nustatomi prieš lyginant rodiklius poromis: tokiu 
atveju galima pradėti lyginti rodiklių svarbumo eilės 
tvarka. Nesunku paskirstyti rodiklius ir nustačius jų 
svorių reikšmingumą: rodiklių išdėstymas jų dydžių 

mažėjimo tvarka parodo rodiklių rangus. Konkordancijos 
koeficiento skaičiavimo pagrindą sudaro matrica 

 (čia m-rodiklių 
skaičius, r-ekspertų skaičius). Konkordacijos koeficientas 
apskaičiuojamas pagal formulę:  

 

 
Ekspertų nuomonės laikomos suderintos jeigu 

konkordancijos koeficiento  reikšmė yra arti 1, jeigu 
 reikšmė arti nulio, ekspertų vertinimai laikomi labai 

skirtingais. Kai objektų skaičius , konkordancijos 
koeficiento reikšmingumas ir, atitinkamai, ekspertų 
grupės suderinamumas nustatomas naudojant  
kriterijų. Atsitiktinis dydis 
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 pasiskirstęs pagal 
 skirtinį turintį  laisvės laipsnį. 

Pasirenkamas reikšmingumo lygmuo . Jei apskaičiuota 
 reikšmė didesnė nei kritinė reikšmė  iš skirstinio 

lentelės su  laisvės laipsniu, ekspertų 
vertinimai laikomi suderintais. Kai lyginamų rodiklių 
(objektų) skaičius  yra nuo trijų iki septynių, 
suderinamumui nustatyti taikomas konkordancijos 
koeficiento tikimybinės lentelės (su ) arba 
kritinių reikšmių  lentelės. 

Hierarchiškai stuktūrizuotų rodiklių kompleksinis 
vertinimas 

Sudarius tiriamojo sudėtingo reiškinio hierarchinę 
struktūrą ir įvertinus kiekvieno lygio rodiklių 
reikšmingumus (svorius), vertinamos pirmo lygmens 
rodiklių reikšmės. Kito lygio integruotasis nagrinėjamo 
reiškinio kriterijus gaunamas tuomet, kai pirmo lygmens 
suskaičiuotos pagrindinių apibendrintų rodiklių reikšmės 
siejamos su šių rodiklių svoriais ir t.t kol pasiekiamas 
galutinis tikslas. 

Egzistuoja įvairiausių daugiakriterinių metodų, 
turinčių savo privalumų ir trukumų, pradedant nuo 
paprasčiausių metodų tokių kaip VS-vietų suma, GV-
geometrinis vidurkis, SAW-Simple Additive Weighting, 
baigiant sudėtingesniais, turinčiais nuodugnesnę vidinę 
logiką kaip, TOPSIS- Technique for Order Preference by 
Similarity to an Ideal Solution, COPRAS-Complex 
Proportional Assessment ir kt.  

Darbe Lietuvos regionų socialinės plėtros vertinimui 
naudojami trys dažnai praktiškai taikomi daugiakriteriniai 
metodai: SAW, COPRAS ir TOPSIS. 

SAW metodas naudoja tik maksimizuojamuosius 
teigiamus rodiklius. Minimizuojamieji rodikliai gali būti 
pertvarkyti į maksimizuojamuosius naudojant formulę: 

 
tuomet pati mažiausioji rodiklio reikšmė įgis didžiausią 
reikšmę, lygią 1. Rodikliai, turintys neigiamąsias 
reikšmes gali būti transformuojami į teigiamuosius pagal 
formulę: 

 
Metodo kriterijus  rodiklių normalizuotąsias 

reikšmes  ir rodiklių svorius  sujungia į vieną dydį. 
Pradinių duomenų normalizavimas atliekamas pagal 
formulę:  

 

Metodo kriterijus apskaičiuojamas pagal 
formulę:  

 

 - -ojo rodiklio svoris, ; 
 - -tojo rodiklio normalizuota reikšme j-ajam 

objektui.  
Kiekvieno objekto (alternatyvos) rangas, t.y. užimta 

vieta tiriamo tikslo atžvilgiu atitinka taikomo metodo 
kriterijaus reikšmę. Geriausia kriterijaus  reikšmė yra 
didžiausia. SAW metodo suskaičiuotas  reikšmes su 
normalizacija galima traktuoti kaip apibendrintą -ojo 
objekto normalizuotą reikšmę. Visų  reikšmių suma 
lygi vienetui:  

 
 Tokiu atveju antrame ir kituose skaičiavimo etapuose 

vietoj normalizuotų reikšmių  formulėje reikia taikyti 

suskaičiuotas apibendrintas kriterijaus  reikšmes. 

Sudėtingesnis metodas COPRAS metodas naudoja 

tiek maksimizuojamuosius, tiek minimizuojamuosius 

rodiklius. Kaip ir SAW metodas, COPRAS naudoja tik 

teigiamąsias pradinių duomenų reikšmes. Metodo 

kriterijus apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

 – maksimizuojamųjų rodiklių SAW 

metodo kriterijaus reikšmė; 

 – minimizuojamųjų rodiklių tam tikra 

reikšmė.  
Taikant TOPSIS metodą iš lyginamų objektų 

pasirenkamas turintis mažiausią atstumą nuo geriausių 
variantų ir didžiausią atstumą nuo blogiausių variantų. Šis 
metodas taikomas ir maksimizuojantiems rodikliams, taip 
ir minimizuojantiems rodikliams. Metodas naudoja 
vektorinę normalizaciją:  
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čia - -ojo rodiklio -ojo objekto normalizuota 
reikšmė. Geriausias sprendinys  ir blogiausias  
skaičiuojami pagal formules: 

  

                   
čia -maksimizuojamųjų rodiklių indeksų aibė;  

-minimizuojamųjų rodiklių indeksų aibė;  
- -ojo rodiklio svoris.  
Skaičiuojamas kiekvieno lyginamo varianto bendras 

atstumas iki geriausių sprendinių ir iki 
blogiausių sprendinių pagal formules:  

 

 

TOPSIS metodo kriterijus  skaičiuojamas pagal 
formulę: 

 
 Geriausią variantą atitinka didžiausia  kriterijaus 

reikšmė.  

Lietuvos regionų socialinės plėtros kompleksinis 
vertinimas.  

SAW daugiakriterinis vertinimo metodas 
demonstruojamas vertinant sukurtos hierarchinės 
struktūros (2 pav.) dalį: GYVENTOJAI (3 pav.). 
Vertinimo rezultatai pateikti 4 pav.  

Iš gautų rezultatų matoma, kad geriausiai įvertinti yra 
Šiaulių, Utenos ir Klaipėdos regionai ir labiausiai atsilikę 
yra Tauragės, Alytaus ir Telšių regionai. Analogiškai bus 
įvertinti ir kiti socialiniai rodikliai. Visų išskirtų 
socialinių rodiklių analizė leis kompleksiškai įvertinti 
kiekvieno Lietuvos regiono socialinę plėtrą.  

Alytaus  Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio  Šiaulių  Tauragės Telšių Utenos Vilniaus 
Sj 0.04919 0.07219 0.06469 0.05205 0.05391 0.30219 0.04818 0.05194 0.23496 0.07070

Vieta 9 3 5 7 6 1 10 8 2 4

REGIONAI

SAW

Metodas Kriterijus

 
4 pav. Lietuvos regionų socialinės plėtros dalies GYVENTOJAI daugiakriterinio vertinimo rezultatai 

Išvados 

Vertinant Lietuvos regionų socialinę ir ekonominę 
plėtrą susiduriama su sunkumais, kadangi šis procesas 
charakterizuojamas daugybe įvairiausių aspektų ir 
savybių. Vien statistikos departamentas pateikia 87 
rodiklius, kurie yra skirtingi pagal savo struktūrą ir 
skirtingai įtakoja kiekvieno regiono plėtrą. Ekspertai 
(specialistai) visapusiškai dalyvauja vertinant panašius 
sudėtingus procesus, o kadangi nustatyta, jog ekspertai 
gali įvertinti tik tam tikrą rodiklių skaičių, ieškoma kitų 
metodų įvertinti sudėtingus procesus. Tokios problemos 
gali būti sprendžiamos formuojant hierarchiškai 
struktūrizuotą sistemą ir vertinant kiekvieno lygio 
rodiklių reikšmingumą pasiekiamas vienas 
apibendrinamasis dydis. 

Taikant daugiakriterinį vertinimo metodą SAW, 
parodyta kaip gali būti vertinama sukurta sudėtinga 
hierarchiškai struktūrizuota sistema. Analogiškai gali būti 
pritaikyti ir sudėtingesni metodai, tokie kaip COPRAS, 
TOPSIS ir kt. 
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