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Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas statybos rinkos cikliškumas Baltijos valstybėse. Analizuojamas ekonomikos bei staty-
bos sektorių ryšys ir jų poveikis Baltijos valstybių rinkos vystymuisi. Pagrindinis darbo tikslas – panaudojus entropijos svorių 
nustatymo metodiką bei COPRAS metodą sugrupuoti Baltijos valstybes pagal prioritetiškumą įvertinus šešis ekonominius bei 
šešis statybos sektoriaus rinką aprašančius kriterijus. Šiam tikslui įgyvendinti pasirinktas 2009 metų laikotarpis, kai Baltijos 
valstybių makroekonominis klimatas buvo prasčiausiais, o krizės padariniai akivaizdžiai pastebimi statistinėje ir analitinėje 
informacijoje. Gauti tyrimų rezultatai rodo, kad vertinant ekonominius ir statybos sektoriaus rodiklius Baltijos valstybės pa-
gal prioritetiškumą išsidėsto taip: Estija, Lietuva, Latvija. Pritaikius entropijos ir COPRAS metodus bei tinkamai atlikus skai-
čiavimus gaunama naudinga informacija tolimesniems tyrimams. Straipsnyje atlikta analizė reikšminga ateityje tiriant kitus 
laiko periodus bei lyginant pokyčius valstybių statybos sektoriuose.  
 
Reikšminiai žodžiai: Baltijos valstybės, statybos sektorius, ekonomika, entropija, COPRAS metodas. 

 

Įvadas  
Siekiant išnagrinėti statybos rinkos cikliškumą Baltijos 
šalyse, šiame straipsnyje tiriami ekonominiai ir statybi-
niai kriterijai makro- ir mezo- aplinkose.  

Strategine prasme ekonomika yra aplinka, kurioje 
besireiškiančios tendencijos stipriai veikia galimybes ir 
grėsmes ilgalaikei statybos sektoriaus plėtotei. Esminis 
išorinių poveikių skirtumas yra laikas, per kurį pasireiškia 
šie poveikiai ir jų mastai. Kuo labiau nuo statybos rinkos 
ūkio yra nutolusi veikiančioji aplinka, tuo daugiau laiko 
praeina, kol pasireiškia tam tikras poveikis šiai rinkai 
(Kaklauskas et al. 2010). Išorinės aplinkos įtaka bendram 
Baltijos šalių rinkos funkcionavimui yra svari, o pokyčių 
pasekmės gali būti labai reikšmingos statybos sektoriaus 
formavimuisi ateityje. Todėl įvairiais požiūriais grin-
džiama šios ūkio šakos analizė svarbi ne tik dabarties bet 
ir ateities stabilumui užtikrinti šiame sektoriuje. 

Baltijos regionas dažniausiai suvokiamas kaip vien-
tisas, o visos trys šalys išgyvena panašų ekonomikos 
raidos ciklą (Ozols 2009). Nepaisant to, procesai tiek 
ekonominiame, tiek finansiniame, tiek statybos bei nekil-
nojamojo turto sektoriuose parodo šių šalių skirtumus.  

Prieš keletą metų Baltijos šalys pasižymėjo gerokai 
spartesne ekonomikos ir statybos rinkos plėtra nei seno-
sios Europos Sąjungos narės ir ženkliai sumažino atsili-
kimą nuo jų pagal vienam gyventojui tenkančią sukurto 
BVP apimtį. Tačiau 2009 m. Baltijos šalys buvo nublokš-
tos tolokai atgal, nes jos patyrė giliausią recesiją iš visų 

Sąjungos valstybių. 2009 m. smukus pasaulinei prekybai, 
į eksportą orientuotų Baltijos šalių ekonomikos krito į itin 
gilią duobę – realus BVP sumažėjo 14–18 proc., palyginti 
su 2008 m. Dėl šios priežasties straipsnyje pasirinktas 
laiko tarpas apima 2009 m., kai tiek ekonominiai, tiek 
statybos sektoriaus rodikliai pasiekė žemiausią lygį.   

Straipsnyje pateikiamas rezultatas – Baltijos šalių 
prioritetiškumas pagal ekonomikos ir statybos kriterijų 
rodiklius 2009 m. Tyrimo medžiaga gali būti pritaikyta 
praktikoje analizuojant investicinę aplinką valstybėse, 
vertinant pokyčius bei taikant ekonominio stabilizavimo 
veiksmų planus Baltijos šalyse. 

Makroekonominis klimatas Baltijos šalių statybos 
rinkoje 
Šalies, regiono ar net pasaulio ekonomika, politinė situa-
cija, institucijų veikla, demografiniai rodikliai veikia 
statybos rinką. Galima pastebėti, kad ekonomikos ir sta-
tybos sektoriaus ryšį įvairiais aspektais nagrinėjo viso 
pasaulio mokslininkai. Gerai žinomas Keynes modelis 
(Davidson 2007), kuriame analizuojama pajamų cirkulia-
cija tarp namų ūkių, įmonių bei valstybės. Turin (1973) 
nagrinėdamas statybos sektoriaus vaidmenį bendroje 
šalies ekonomikos vystymesi, pateikė statybos šakos 
raidos modelį besiremiantį visos šalies ekonomikos vys-
tymosi raida. Remiantis šiuo modeliu buvo akcentuota, 
kad mažiau išvystytose šalyse statybos dalis nacionalinėje 
ekonomikoje iš pradžių vis greičiau auga, o vėliau, pasie-
kus tam tikrą išsivystymo laipsnį, pradeda mažėti, paly-
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ginus su nacionalinių pajamų lygiu. Šis ‘S’ formos mode-
lis prieštarauja Bono (1992) atvirkštiniam ‘U’ formos 
modeliui, kuriame statybos dalis nacionaliniame BVP 
didėja ankstyvaisiais raidos etapais, tačiau galiausiai ab-
soliučiai ir santykinai mažėja labiau išsivysčiusiose pra-
moninėse šalyse. Harvey and Ashworth (1997) nuomone, 
praeities, dabarties ir ateities statybos šakos veiklą galima 
paaiškinti remiantis pagrindiniais ekonominiais šalies 
rodikliais, tokiais kaip bendrasis šalies produktas, vyriau-
sybės išlaidos, vartotojų išlaidos, nustatytasis investavi-
mas, vidutinis uždarbis, mažmeninės kainos, turimosios 
pajamos, palūkanų norma. Khan et al. (2008) analizavo 
statybos sektoriaus ir BVP ryšį 1950–2005 m. Pakistane 
naudodamas Granger causality (Granger and Newbold 
1974) testą. Ryšių bei rezultatų patikimumui skaičiuoti 
pritaikė laiko eilutėmis pagrįstus testus: „Unit Root“ test 
ir „Co–integration“ test. Gauti tyrimo rezultatai parodė, 
kad yra stiprus priežastinis ryšys tarp ekonomikos ir sta-
tybos sektoriaus.  

Remdamiesi anksčiau sukurtais ir naujais modeliais 
bei metodais pastaruoju metu mokslininkai ir ekonomistai 
ypač analizuoja statybos ir nekilnojamojo turto sektorių 
padėtį krizės metu (Kaklauskas et al. 2010; Kaklauskas et 
al. 2011; You and Zi 2007; Reid 2008; Anderson et al. 
2009; Marer 2010; Kattel 2010). 

Pastaruoju metu Baltijos valstybėse realiojo bendro-
jo vidaus produkto (BVP) nuosmukis lėtėja. Daugiausia 
atsigavimo ženklų galima pastebėti į eksportą orientuo-
tuose ūkio sektoriuose, tačiau vidaus vartojimas vis dar 
silpnas. Įgyvendinant griežtą fiskalinio konsolidavimo 
politiką, Estijos biudžeto deficitas 2009 metais sudarė vos 
1.7 proc. BVP. Latvijoje biudžeto deficitas (9 proc. BVP) 
irgi buvo mažesnis už ekonomikos stabilizavimo progra-
moje numatytą ribą. Anot Buerkle (2011) vidaus makroe-
konominė padėtis valstybėse 2010 metų pradžioje, 
palyginti su 2009 m., pagerėjo.  

2009 m. suprastėjus makroekonominiam klimatui 
neigiamos tendencijos pirmiausia pasireiškė Estijos sta-
tybų sektoriuje. Čia jo pridėtinė vertė jau 2008 m. išaugo 
tik 2.7 proc., tuo tarpu Latvijoje ir Lietuvoje ji dar vis 
sparčiai didėjo – atitinkamai 13.4 ir 9.6 proc. Tačiau 2009 
metais Baltijos šalyse vyko rekordinis statybų pridėtinės 
vertės kritimas per pastaruosius 15 m.: Estijoje statybų 
pridėtinė vertė susitraukė 30 proc., Latvijoje – trečdaliu, o 
Lietuvoje – net daugiau nei 43 proc. Kritus statybų pa-
klausai, netrukus ėmė pigti tiek šio sektoriaus produkcija, 
tiek mažėti sąnaudos (1pav.).  

 
1 pav. Pastatyti gyvenamieji pastatai (tūkst. kv. metrų) 
Fig 1. Indicies of residential construction (in thousands square 
metres) 

Natūralu, kad kritus užsakymų apimtims, statytojai 
ėmėsi intensyviai mažinti kintamuosius kaštus, t.y. karpy-
ti darbuotojų atlyginimus bei mažinti jų skaičių (2, 3 
pav.).  

 
2 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis statybininkams 
(eurais) 
Fig 2. The average monthly wage for construction workers (in 
euros) 

2009 metais darbuotojų skaičius statybose Lietuvoje 
krito 26.4 proc., Estijoje – 28.0 proc., o Latvijoje – net 
37.8 proc. (Buerkle 2011). 

 
3 pav. Dirba statybos sektoriuje (tūkst.) 
Fig 3. Employed in the construction sector (thousands) 
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Būsto paklausą ir toliau gniaužia tokie makroeko-
nominiai veiksniai, kaip vis dar didelė nedarbo tikimybė, 
kritusi perkamoji galia bei išaugęs namų ūkių polinkis 
taupyti, o ne investuoti. Vertinant šio rodiklio tendencijas 
Lietuvoje ir Estijoje matyti, kad rinkos aktyvumo dugnas 
buvo fiksuotas 2009 m. I ketvirtį, o po to sekė labai nuo-
saikus atsitiesimas. 2009 šiose valstybėse gyvenamojo 
nekilnojamo turto įsigijimo sandorių skaičius buvo atitin-
kamai 40 ir 31 proc. mažesnis nei prieš metus. Po ženk-
liausio tarp Baltijos šalių sandorių nuosmukio 2009 m., 
palyginti su 2008 m., Latvijoje sandorių skaičius susi-
traukė perpus – 2010 m. sekė vis dar spartus kritimas 
Buerkle (2011). 

Anot Vagonio (2010), naujai išduotų leidimų gyve-
namajam nekilnojamam turtui statyti skaičius 2010 m. 
Lietuvoje buvo 2,9 karto mažesnis nei 2009 m., Estijoje ir 
Latvijoje atitinkami skirtumai buvo dar didesni – 3.4 ir 
4.8 karto.  

Galimybėmis investuoti į Baltijos šalių nekilnoja-
mąjį turtą šiuo metu labiausiai domėjosi tie investuotojai, 
kurie turi daug nuosavo kapitalo ir yra linkę investuoti į 
rizikingesnius turtus, laikinai susiduriančius su įvairiomis 
problemomis, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje – gerus ir 
pelningus objektus. Instituciniai investuotojai, NT įsigy-
jantys už skolintą kapitalą ir keliantys aukštus rizikos 
mažinimo reikalavimus, laikinai pasitraukė iš rinkos. 
Norėdami geriau suprasti NT investuotojų nuotaikas Col-
liers International apklausė 244 didžiausius institucinius 
ir privačius investuotojus (įskaitant investuotojus Baltijos 
šalyse), kurių investicinių portfelių vertė bendrai viršija 
300 mlrd. USD (Vagonis 2010).  

Pagrindinės tyrimo išvados: 
− Dauguma investuotojų (beveik du trečdaliai) pla-
nuoja plėsti savo nekilnojamojo turto portfelį, li-
kusieji linkę išlaikyti esamą situaciją ar 
pertvarkyti/subalansuoti esamą portfelį.  

− Didžioji dauguma (80%) yra mažai suinteresuoti 
vykdyti investicijas kitose šalyse (t.y. ne vidaus 
rinkoje).  

− Investuotojai – veikiantys JAV, Australijoje, Ka-
nadoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje dau-
giausiai domisi savo vidaus rinkomis. Tačiau dėl 
galimų ateities investicijų taip pat išskyrė keletą 
augančios ekonomikos šalių – pavyzdžiui, Lenki-
ja, Ukraina, Vietnamas, Brazilija ir Indija.  

Ekonominė aplinka šalyje tiesiogiai veikia statybos 
rinką, kuri priklauso nuo valstybės vykdomos mokesčių 
politikos, kapitalo judėjimo, investicinės aplinkos. Atlie-
kami statybos darbai daugelyje šalių yra daugiausiai fi-

nansuojami iš paimtos paskolos. Palūkanų normos didė-
jimas mažina ne tik statybos produkcijos paklausą, bet ir 
statybos organizacijų pelningumą. Padidėjus palūkanoms, 
padidėja statybos kaina, sumažėja užsakymų. Anot Mau-
ricas and Lindblad (2010) norint išlaikyti ekonomikos 
augimą reikia keisti ekonomikos augimo modelį, skati-
nant atvirų užsienio prekybai sektorių plėtrą. Istorinė 
patirtis rodo, kad pasibaigus ekonominiam nuosmukiui 
pramonė būna pagrindinis ekonomikos augimo variklis, o 
į vidaus rinką orientuotų sektorių (vidaus prekyba, staty-
ba, paslaugos) plėtra būna santykinai lėtesnė. 

Statybos sektoriaus veiklą ekonominiu požiūriu 
apibūdinantys kriterijai bei jų vertės Baltijos 
valstybėse  
Įgyvendinant straipsnyje iškeltą tikslą pirmiausia verti-
nami ekonominių ir statybinių kriterijų reikšmingumai. 
Objektyvų kriterijų reikšmingumą galima nustatyti entro-
pijos metodu, kurio pradininkas (Shannon 1948; Shannon 
and Weaver 1947).  

Svorių nustatymas entropijos metodu taikytas 
sprendžiant statybos problemas (Zavadskas 1987) bei 
kitose srityse (Liu and Zhang 2011; Mamtani et al. 2006, 
Li 2009; Ye 2010; Taheriyoun et al. 2010, Hsieh et al. 
2010). Ruošiant pradinius duomenis alternatyvių spren-
dimų daugiakriteriniam įvertinimui pirmiausia sudaromas 
kriterijų sąrašas, kurie turi įtakos efektyviausio sprendimo 
rezultatui. Straipsnyje bus analizuojami ekonominiai, 
statybos sektorių makro lygmens požiūriu veikiantys 
kriterijai bei statybos sektorių meso lygmenyje veikiantys 
kriterijai. 

Makrolygmens ekonominiai kriterijai: 
− BVP, mlrd. eurų; 
− BVP tenkantis vienam gyventojui, eurų; 
− Vidutinis mėn. neto darbo užmokestis, eurais; 
− Sezoniškai išlygintas harmonizuotas nedarbo ly-
gis laikotarpio pabaigoje, proc.; 

− Tiesioginės užsienio investicijos laikotarpio pa-
baigoje, tenkančios vienam gyventojui, eurų; 

− Bendroji šalies skola užsieniui, laikotarpio pabai-
goje, BVP proc. 

Mesoekonominiai kriterijai: 
− Užimtųjų skaičius statybos sektoriuje;  
− Statybos sektoriaus pridėtinė vertė, proc.; 
− Statybos paslaugų eksportas, proc.;  
− Statybos paslaugų importas, proc.;  



 

 4

− Sukauptos tiesioginės užsienio investicijos staty-
boje, proc.; 

− Materialinės investicijos  pagal turto rūšį, staty-
bos: būstas, proc. 

Iš turimų rodiklių sudaromos dvi matricos:           
ekonominių bei statybos rodiklių (1, 2 lentelės). 
1 lentelė. Pradinė ekonominių rodiklių matrica P 
Table 1. Criteria for economic statistic data 

2 lentelė. Pradinė statybos rodiklių matrica P 
Table 2. Criteria of construction statistic data 
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max max max min max max 
Lietuva 8.7 6.4 1.8 4.5 1.8 18.8 
Latvija 8.1 6.6 0.9 4.2 2.2 17.5 
Estija 9.8 7.0 4.8 4.4 2.2 17.1 

Toliau, atliekamas pradinių matricų normalizavi-
mas, pertvarkant sprendimų matricą nustatomi rodikliai 
pij. Kiekvienas sprendimų matricos elementas dalijamas 
iš stulpelio, kuriame jis yra, komponentų sumos. Taip 
gaunama matrica P (3, 4 lentelės). 
3 lentelė. Sprendimo matrica P  
Table 3. Decision matrix P  
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Lietuva 0.45 0.30 0.30 0.35 0.20 0.44 
Latvija 0.32 0.31 0.29 0.28 0,240 0.25 
Estija 0.24 0.39 0.40 0.36 0,564 0.31 

4 lentelė. Statybos rodiklių sprendimo matrica P  
Table 4. Decision matrix P  

Galutiniame etape nustatomas kiekvieno rodiklio 
entropijos lygis Ej. 
5 lentelė. Entropijos lygis, j rodiklio kitimo lygis ir kriterijų 
reikšmingumas 
Table 5. Entropy level, j index change level and criteria im-
portance 
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Ej 0.594 0.609 0.607 0.610 0.550 0.596 
dj 0.406 0.391 0.393 0.390 0.450 0.404 
qi 0.167 0.161 0.162 0.160 0.185 0.166 

6 lentelė. Entropijos lygis, j rodiklio kitimo lygis ir kriterijų 
reikšmingumas 
Table 6. Entropy level, j index change level and criteria im-
portance 
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Ej 0.611 0.613 0.493 0.613 0.611 0.613 
dj 0.389 0.387 0.507 0.387 0.389 0.387 
qi 0.159 0.158 0.207 0.158 0.159 0.158 

Norėdami įvertinti kiekvienos valstybės prioritetiš-
kumą pagal šiuos kriterijus, toliau taikome COPRAS 
metodą. 

Nagrinėjamų alternatyvų prioritetiškumo ir 
reikšmingumo nustatymas COPRAS metodu 
1996 m. buvo sukurtas COPRAS (Complex Proportional 
Assessment) metodas (Zavadskas and Kaklauskas 1996). 
Šį metodą taiko tiek Lietuvos tiek viso pasaulio moksli-
ninkai statybos, ekonomikos, nekilnojamojo turto, vady-
bos bei daugelyje kitų sričių (Zavadskas et al. (2010), 
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max max max min max min 
Lietuva 26.5 7.9 477.1 15.9 2931.5 87.2 
Latvija 18.5 8.2 459.0 19.9 3590.4 157.0 
Estija 13.9 10.3 634.2 15.6 8419.5 125.5 
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Lietuva 0.33 0.32 0.24 0.34 0.29 0.35 
Latvija 0.30 0.33 0.12 0.32 0.35 0.33 
Estija 0.37 0.35 0.64 0.34 0.35 0.32 
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Zavadskas et al. (2009), Chatterjee et al. (2011), Kak-
lauskas et al. (2006), Kanapeckienė et al. (2010), Šlioge-
rienė et al. (2009), Tupėnaitė et al. (2010), Karbassi et al. 
(2008), Mazumdar et al. (2010), Hofer (2009)). Tai dau-
giakriterinės analizės metodas, kuris sprendžia tokius 
klausimus, kaip geriausios alternatyvos suradimas.  

Taikant COPRAS metodą nagrinėjamų alternatyvų 
reikšmingumas ir prioritetiškumas skaičiuojami keturiais 
etapais: 

− Sudaroma įvertinta normalizuota sprendimų mat-
rica, t.y. iš lyginamų rodiklių gaunami bedimen-
siai (normalizuoti) įvertinimo dydžiai.  

− Apskaičiuojamos j variantą apibūdinančių mini-
mizuojančių ir maksimizuojančių įvertintų nor-
malizuotų rodiklių sumos.  

− Apskaičiuojamas kiekvieno projekto santykinis 
reikšmingumas Qj. 

− Nustatomas prioritetiškumas. Kuo didesnis Qj. 
tuo didesnis šalies efektyvumas statybos sektoriu-
je. 

7, 8 lentelėse pateikiami skaičiavimų taikant 
COPRAS metodą rezultatai.  
7 lentelė. Baltijos valstybių ekonominių rodiklių daugiakriteri-
nės analizės rezultatai 
Table 7. Quantitative information of Baltic states multiple 
criteria analysis 
Kiekybinė informacija apibūdinanti Baltijos valstybių ekonominius ir 

statybinius rodiklius 
Nagrinėjami 
kriterijai 

Reikšmin
gumas 

Mata
vimo 
vnt. 

Šalys 
Lietuva Latvija Estija 

BVP 0.167 proc. 0,075 0,053 0,040 
BVP tenkan-
tis vienam 
gyventojui 

0.161 proc. 0,048 0,050 0,063 
Vidutinis 
mėn. neto 
darbo 
užmokestis 

0.162 proc. 0,049 0,047 0,066 

Nedarbo lygis 0.160 proc. 0,050 0,062 0,049 
Tiesioginės 
užsienio 
investicijos 
tenkančios 
vienam 
gyventojui 

0.185 proc. 0,036 0,045 0,101 

Bendroji 
šalies skola 
užsieniui, 
BVP 

0.166 proc. 0,039 0,071 0,056 

Maksimizuojančių normalizuotų 
įvertintų rodiklių suma 0,207 0,194 0,272 

Minimizuojančių normalizuotų 
įvertintų rodiklių suma 0,089 0,132 0,106 

Alternatyvos reikšmingumas 0,315 0,284 0,381 
Šalies prioritetiškumas 2 3 1 

Statybos šakos aprašymo kiekybine forma tikslumas 
priklauso nuo gaunamos informacijos visapusiškumo ir 
tikslumo bei sugebėjimo ją išreikšti kiekybiniu pavidalu. 
Anot Ginevičius and Podvezko (2008) daugiakriterinės 
analizės tikslas – prioritetinė nagrinėjamų objektų eilė. 
Šiam tyrimui panaudotas daugiakriterinės analizės 
COPRAS metodas rodo, kad pagal atrinktus šešis makro 
ekonominius rodiklius blogiausia padėtis fiksuojama 
Latvijoje, geriausia Estijoje, Lietuva užima vidurinę po-
ziciją. 
8 lentelė. Baltijos valstybių statybos rodiklių daugiakriterinės 
analizės rezultatai. 
Table 8. Quantitative information characterized construction 
sector of Baltic countries 
Kiekybinė informacija apibūdinanti Baltijos valstybių ekonominius ir 

statybinius rodiklius 
Nagrinėjami 
kriterijai 

Reikšmin
gumas 

Mata
vimo 
vnt. 

Šalys 
Lietuva Latvija Estija 

 
Užimtųjų 
skaičius 
statybos 
sektoriuje 

0.159 proc. 0,052 0,048 0,059 

Statybos 
sektoriaus 
pridėtinė 
vertė 

0.158 proc. 0,052 0,051 0,055 

Statybos 
paslaugų 
eksportas 

0.207 proc. 0,050 0,025 0,133 
Statybos 
paslaugų 
importas 

0.158 proc. 0,054 0,051 0,053 
Sukauptos 
tiesioginės 
užsienio 
investicijos 
statyboje 

0.159 proc. 0,046 0,056 0,056 

Materialinės 
investicijos  
pagal turto 
rūšį, statybos: 
būstas 

0.158 proc. 0,056 0,052 0,051 

Maksimizuojančių normalizuotų 
įvertintų rodiklių suma 0,256 0,232 0,353 

Minimizuojančių normalizuotų 
įvertintų rodiklių suma 0,054 0,051 0,053 

Alternatyvos reikšmingumas 0,308 0,287 0,405 
Šalies prioritetiškumas 2 3 1 

Vertinant statybos sektoriaus rodiklius pirmoji vieta 
atitenka Estijai, trečioji– Latvijai. Tai galima paaiškinti 
tuo, kad Latvijoje labiausiai iš visų Baltijos šalių susi-
traukė statybų sektoriaus pridėtinė vertė ir skaičiuojamos 
mažiausios užsienio investicijos tarp Baltijos šalių. Ne-
paisant to, Estijos statybų sektoriaus rinka nuo krizės 
nukentėjo mažiausiai ir atsigauna sparčiau už Lietuvos ir 
Latvijos rinkas. 
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Išvados 
Siekdamos įveikti dabartinę ekonomikos krizę, Baltijos 
valstybių vyriausybės ėmėsi įvairių, kartu ir politinių 
priemonių statyboms skatinti. Ypač valstybinio užsakymo 
darbų programoms didinti ir jau suplanuotų investicijų 
įgyvendinimui spartinti. Vertinant makroekonominius 
Baltijos valstybių rodiklius, galima daryti išvadą, kad 
Estijoje dėl nuoseklios ekonominės politikos išvengė 
fiskalinių problemų, vienintelis jos ekonomikos augimo 
stabdis – aukštas privataus sektoriaus įsiskolinimo lygis. 
Lietuvos vidaus rinka išlieka silpna, prasti investicijų 
duomenys, žemas ūkio konkurencingumas. Latvijos nuo-
smukis yra giliausiais. Silpna vidaus paklausa, silpnas 
valstybės biudžetas, sparti emigracija, be to Latvijos pri-
vataus sektoriaus įsiskolinimo lygis aukštas ir silpna 
pramonė. 

Vertinant statybų sektoriaus rinką, pastebima, kad 
2009 m. Baltijos valstybėse vyko rekordinis statybos 
pridėtinės vertės kritimas. Estijoje statybų pridėtinė vertė 
susitraukė 30 proc., Latvijoje – trečdaliu, o Lietuvoje– net 
daugiau nei 43 proc. Kritus statybų paklausai, netrukus 
ėmė pigti tiek šio sektoriaus produkcija, tiek mažėti są-
naudos. 

Straipsnyje pateikti šeši makroekonominiai ir šeši 
statybos sektorių Baltijos valstybėse apibūdinantys krite-
rijai. Tyrimui naudojami 2009 m. rodikliai. Šis laikotarpis 
pasirinktas ne atsitiktinai, straipsnyje norima parodyti 
labiausiai nuo krizės poveikio nukentėjusią Baltijos vals-
tybę. Šiam tikslui įgyvendinti taikomas svorių nustatymo 
entropijos metodas ir daugiakriterinis vertinimo metodas 
COPRAS, kuris leidžia gana tiksliai atlikti matematinius 
skaičiavimus bei įvertinti kriterijų prioritetiškumą. 

Gauti tyrimų rezultatai rodo, kad tiek vertinant mak-
roekonominius rodiklius tiek statybos sektoriaus rodiklius 
Baltijos valstybės pagal prioritetiškumą išsidėsto taip: 
Estija, Lietuva, Latvija. 

Baltijos valstybių statistinių rodiklių tyrimas nau-
dingas ateityje tiriant kitus laiko periodus ir analizuojant 
bei lyginant  pokyčius Lietuvos kaimynių sektoriuose.  

Literatūra 
Anderson, G. R.; Mukherjee, A.; Onder, N. 2009. Traversing 

and querying constraint driven temporal networks to estima-
te construction contingencies, Automation in Construction 
18(6): 798–813. 

Bon, R. 1992. The Future of International Construction: Secular 
Patterns Growth and Decline, Habitat International. 16(3):119–128. 

Buerkle, T.; Rojaka, J.; Rudzkis, R.; Pikčienė–Genytė, I. 2011. 
Baltijos regiono šalių perspektyvos [interaktyvus], [žiūrėta 
2011 m. sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.verslobanga.lt/lt/zb.download/4ce2fecf97d97/bre_2011_lt.pdf>. 
Chatterjee, P.; Athawale, V. M.; Chakraborty, S. 2011. Materi-

als selection using complex proportional assessment and 
evaluation of mixed data methods, Materials & Design 
32(2): 851–860. 

Ginevičius, R.; Podvezko, V. 2008. Multicriteria graphical–
analytical evaluation of the financial state of construction 
enterprises, Technological and Economic Development of 
Economy 14(4): 452 – 461. 

Granger, C. W. J.; Newbold, P. 1974. Spurious regressions in 
Econometrics, Journal of Econometrics 2 (2): 111–120. 

Harvey, R. C.; Ashworth, A. 1997. The Construction Industry of 
Great Britain. Oxford: Laxton’s. 336 p. 

Hofer, N. L. 2009. An evaluation of neighbourhood sustainabi-
lity assessment frameworks using ecosystems resilience as 
the evaluation criteria. Master Science in Planning. The 
University of British Columbia (Vancouver) 217 p. 

Hsieh, L. F.; Wang, L. H.; Huang, Y. C.; Chen, A. 2010. An 
efficiency and effectiveness model for international tourist 
hotels in Taiwan, Service Industries Journal 30(13): 2183–2199. 

Ye, J. 2010. Fuzzy decision–making method based on the 
weighted correlation coefficient under intuiuionistic fuzzy 
environment, European Journal of Operational Research 
205(1): 202–204. 

You, T.; Zi, H. M. 2007. The economic crisis and efficiency 
change: evidence from the Korean construction industry, 
Applied Economics 39(13–15): 1833–1842.  

Kaklauskas, A.; Kelpšienė, L.; Zavadskas, E. K.; Bardauskienė, 
D.; Kaklauskas, G.; Urbonas, M.; Sorakas, V. 2011. Crisis 
management in construction and real estate: Conceptual 
modeling at the micro–. meso– and macro–levels, Land Use 
Policy 28(1): 280–293. 

Kaklauskas, A.; Zavadskas, E. K.; Bagdonavičius, A.; Kelpšie-
nė, L.; Bardauskienė, D.; Kutut, V. 2010. Conceptual mo-
delling of construction and real estate crisis with emphasis 
on comparative qualitative aspects description, Transforma-
tions in Business & Economics 9(1): 42–61. 

Kaklauskas, A.; Zavadskas, E. K.; Raslanas, S.; Ginevicius, R.; 
Komka, A.; Malinauskas, P. 2006. Selection of low–e 
windows in retrofit of public buildings by applying multiple 
criteria method COPRAS: A Lithuanian case, Energy and 
Buildings 38 (5): 454–462. 

Kanapeckienė, L.; Kaklauskas, A.; Zavadskas, E. K.; Seniut, M. 
2010. Integrated knowledge management model and system 
for construction projects, Engineering applications of artifi-
cial intelligence 23(7): 1200–1215. 

Karbassi, A. R.; Abduli, M. A.; Neshastehriz, S. 2008. Energy 
saving in Tehran international flower exhibition's building, 
International Journal of Environmental Research 2(1): 75–86. 

Kattel, R. 2010. Financial and economic crisis in Eastern Euro-pe, Journal of Post Keynesian Economics 33(1): 41–59. 
Khan, A. Q.; Khattak, N. R.; Hussain, A. 2008. Inter–

dependencies and causality in the macroeconomic variables: 
evidence from Pakistan (1960–2005), Sarhad Journal of 
Agriculture 24(1): 199–20. 

Li, X. 2009. Multiobjective Optimization and Multiattribute 
Decision Making Study of Ship‘s Principal Parameters in Conceptual Design, Journal of Ship research 53(2): 83–92. 

Liu, P.; Zhang, X. 2011. Research on the supplier selection of a 
supply chain based on entropy weight and improved 



 

 7

ELECTRE–III method, International Journal of Production 
Research 49(3): 637–646. 

Mamtani, G.; Green, G.; McDonald, S. 2006. Relative reliabili-
ty risk assessment applied to original designs during con-
ceptual design phase. Proceedings of the institution of 
mechanical engineers part B– Journal of Engineering 220(6): 917–927. 

Mazumdar, A.; Datta, S.; Mahapatra, S. S. 2010. Multicriteria 
decision–making models for the evaluation and appraisal of 
teacher’ performance, International Journal of Productivy 
and Quality Management 6(2): 213–230. 

Ministry of Foreign affairs of Denmark. 2010. The trade council 
[interaktyvus], [žiūrėta 2011 m. sausio 15 d.]. Prieiga per in-
terne-
tą:<http://tradecouncil.baltics.um.dk/en/menu/MarketOpportunities/SectorAnalyses/BuildingAndConstruction/>. 

Marer, P. 2010. The Global economic crises: impacts on Eas-
tern Europe. ACTA Oeconomica 60(1): 3–33. 

Mauricas, Z.; Lindblad, A. Nordea market: Economic Outlook 
opportunities [interaktyvus], [žiūrėta 2011 m. sausio 15 d.]. 
Prieiga per internetą: < 
http://www.nordea.lt/files/downlods/economic_outlook_jan
uary_2011.pdf>. 

Ozols, A. 2009. Construction and building materials  industry in 
Latvia [interaktyvus], [žiūrėta 2010 m. kovo 10 d.]. Prieiga 
per internetą: 
<http://www.liaa.gov.lv/get_file.php?file=uploaded_files/publication_files/51190.pdf>. 

Davidson, P. 2007. Keynes’s Serious Monetary Theory: by 
PAUL DAVIDSON, Journal of Post Keynesian Economics 
and author of book: JOHN MAYNARD KEYNES Great Thinkers in Economics Series. Palgrave. New York.  

Prid, R. L. 2008. Special report: The infrastructure crisis, Civil 
engineering 78(1): 40–65. 

Shannon, C. E. 1948. A matchematical theory of communica-tion, The Bell System Technical Journal 27: 379–423. 
Shannon, C. E. Weaver, W. 1947. The Mathematical Theory of Communication. The University of Illinois. Urbana 163 p. 
Šliogerienė, J.; Kaklauskas, A.; Zavadskas, E. K.; Bivainis, J.; 

Seniut, M. 2009. Environment factors of energy companies 
and their effect on value: analysis model and applied me-
thod, Technological and Economic Development of Econo-
my 15 (3): 490–521. 

Taheriyoun, M.; Karamouz, M.; Baghvand, A. 2010. Develop-
ment of an Entropy–Based Fuzzy Eutrophication Index for 
Reservoir Water Quality Evaluation. Iranian, Journal of En-
vironmental Health Science & Engineering 7(1): 1–14.  

Tupėnaitė, L.; Zavadskas, E. K.; Kaklauskas, A.; Turskis, Z.; 
Seniut, M. 2010. Multiple criteria assessment of alternatives 
for built and human environment, Journal of civil enginee-
ring and management: international research and achieve-
ments 16(2): 257–266. 

Turin, D. 1973. The Construction Industry: Its Economic Signi-
ficance and its Role in Development. UCERG. London. 

Vagonis, S. 2010. Baltics market report [interaktyvus], [žiūrėta 
2010 m. sausio 20 d.]. Prieiga per internetą: <www.lntpa.lt/get.php?f.414>. 

Zavadskas, E. K.; Turskis, Z.; Tamosaitienė, J. 2010. Risk As-
sessment of Construction Projects, Journal of Civil Engi-
neering and Management 16(1): 33–46. 

Zavadskas, E. K.; Kaklauskas, A.; Vilutienė, T. 2009. Multicri-
teria Evaluation of Apartment Blocks Maintenance Contrac-
tors: Lithuanian Case Study, International Journal of 
Strategic Property Management 13(4): 319–338. 

Zavadskas, E. K.; Kaklauskas, A. 2007. Mehrzielselektion für 
Entscheidungen im Bauwesen. Fraunofer IRB Stuttgart: Verlag. ISBN 978–3–8167–7203–3. 

Zavadskas, E. K.; Kaklauskas, A. 1996. Multicriteria Evalua-
tion of Building (Pastatų sistemotechninis įvertinimas). Vil-
nius: Technika 280 p. 

COPRAS BASED COMPARATIVE MACROECONOMIC 
ANALYSIS OF THE BALTIC STATES CONSTRUCTION 
SECTOR 

S. Kildienė 

Abstract 
In this article the cyclicality of the construction market in the 
Baltic countries is analyzed. Coherence of economic and const-
ruction sectors is analyzed, also theirs impact on market deve-
lopment in the Baltic countries. 

The main aim of the work is to group the Baltic countries 
according to priority of six economic and six construction sec-
tors criteria that reflect market of these sectors. entropy weights 
determination methodology and COPRAS method. For this 
purpose, year 2009 period was chosen, when macroeconomic 
climate in the Baltic countries was the worst and effects of the 
crisis were clearly noticeable in statistical and analytical infor-
mation. 

The obtained research results demonstrate, that after eva-
luation of economic and construction indicators Baltic countries 
according to priority are ranked as follows: Estonia, Lithuania, 
Latvia. 

Application of entropy and COPRAS methods and pro-
perly carried calculations provide useful information for the 
further research. Analysis as presented in the current article is 
important in the future researches analyzing other time periods 
and comparing changes in the construction sectors of the Baltic 
countries. 

 
Keywords: Baltic States, construction sector, economic, entro-
py, COPRAS method.  

 
 
 
 

 


