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EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJA 
 
Remiantis 1960 m. gruodžio 14 d. Paryžiuje pasirašytos Konvencijos pirmuoju straipsniu, 

įsigaliojusiu 1961 m. rugsėjo 30 d., Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO1) 
keliami tokie uždaviniai: 

— didinti užimtumą, kelti šalių narių pragyvenimo lygį, išlaikant finansinį stabilumą, ir 
taip prisidėti prie ilgalaikio pasaulio ekonomikos augimo; 

— prisidėti prie ekonomikos plėtros šalyse narėse; 
— prisidėti prie pasaulinės prekybos plėtros, laikantis daugiašalių nediskriminacinių 

bendradarbiavimo principų ir tarptautinių įsipareigojimų. 
Pirmosios šalys EBPO narės: Austrija, Belgija, Kanada, Danija, Prancūzija, Vokietija, 

Graikija, Islandija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Ispanija, 
Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė ir JAV. Vėliau, 1964 balandžio 28-ąją, prisijungė 
Japonija, 1969-ųjų sausio 28-ąją — Suomija, 1971-ųjų liepos 7-ąją — Australija, 1973-iųjų gegužės 
29-ąją — Naujoji Zelandija, 1994-ųjų gegužės 18-ąją — Meksika, 1995-ųjų gruodžio 21-ąją – 
Čekijos Respublika, 1996-ųjų gegužės 7-ąją — Vengrija, 1996-ųjų lapkričio 22-ąją — Lenkija, 
1996-ųjų gruodžio 12-ąją — Korėja, 2000-ųjų gruodžio 14-ąją – Slovakijos Respublika. EBPO 
veikloje dalyvauja Europos Bendrijų komisija (13-asis EBPO Konvencijos straipsnis). 

 

                                                 
1 OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development 
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Pratarmė 
 
1963 m. birželio mėnesį Italijoje, Frascati mieste, Falcioneri viloje, EBPO atstovai susitiko 

su nacionaliniais MTEP statistikos ekspertais. Po susitikimo buvo parengta pirmoji oficiali 
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tyrinėjimo standarto, geriau žinomo kaip Frascati 
vadovas (toliau Vadovas), versija. Ši publikacija —jau šeštasis Frascati vadovo leidimas. 

Kadangi penktasis leidimas išėjo 1994 m., vis daugiau dėmesio buvo skiriama MTEP ir 
inovacijoms, laikant jas esminiais žinių ekonomikos elementais. Didelę reikšmę turi patikima ir 
palyginama statistika bei šios srities stebėjimo rodikliai. Šiame leidime stengiamasi papildyti 
įvairias metodologines rekomendacijas ir nurodymus, ypač susijusius su MTEP statistikos 
tobulinimu paslaugų sektoriuje ir detalesnių duomenų apie MTEP žmonių išteklius rinkimu. 
Kadangi globalizacija laikoma iššūkiu MTEP tyrinėjimui, Vadove patariama, kaip keisti 
klasifikacijas, atkreipiant dėmesį į šią problemą. 

Šiandieninė MTEP statistika – sistemingų tyrinėjimų, atliekamų remiantis Vadovu, 
rezultatas; dabar ši statistika yra EBPO narių statistikos sistemos dalis. Nors Vadovas faktiškai yra 
techninis dokumentas, jis labai padeda suvokti, kokį vaidmenį vaidina mokslas ir technologijos 
(toliau  MT), analizuojant nacionalines sistemas ir inovacijas. Be to, pateikdamas tarptautiniu 
mastu pripažintus MTEP apibrėžimus ir jai priklausančios veiklos klasifikacijas, Vadovas prisideda 
prie tarpvalstybinių diskusijų apie „geriausią MT politikos pritaikymą“. 

Frascati vadovas paremtas patirtimi, įgyta renkant MTEP statistinius duomenis EBPO 
šalyse. Tai kolektyvinio NESTI (Nacionalinių ekspertų MT rodiklių klausimais darbo grupė) 
ekspertų darbo rezultatas. Grupė, kuriai pirmasis vadovavo Yvan Fabian, o vėliau Alison Young, 
John Dryden, Daniel Malkin ir Andrew Wyckoff, padedama veiklaus sekretoriato, daugiau negu 40 
metų plėtojo MT rodiklių sąvoką ir parengė daugybę metodologinių vadovų, pavyzdžiui, „Frascati 
Family“ („Šeimos“), kurį sudaro siauresni vadovai, skirti MTEP (Frascati vadovas), inovacijoms 
(Oslo vadovas), žmonių ištekliams (Kanberos vadovas), technologiniam mokėjimų ir patentų, kaip 
MT rodiklių, balansui. 

Frascati vadovas taip pat yra paskelbtas elektroniniu formatu EBPO tinklalapyje. 
Planuojama dažniau atnaujinti elektroninę versiją, kad būtų prieinami naujausi duomenys. 
Elektroninę versiją papildo tolesnė su MTEP tyrinėjimu susijusi medžiaga. 

Šeštąjį Vadovo leidimą parengė NESTI grupės ekspertai. EBPO sekretoriatas (ypač 
Dominique Guellec, Lazdeline Auriol, Mosahid Khan, Geneviève Muzart ir Sharon Standish) 
aktyviai dalyvavo koordinuojant procesą ir rengiant kai kurias dalis. Bill Pattinson (buvęs 
Australijos NESTI delegatas), dirbdamas EBPO, buvo atsakingas už parengiamąsias peržiūras. 
Mikael Akerblom (Suomijos NESTI delegatas), metus dirbęs EBPO, prisidėjo prie baigiamosios 
Vadovo rengimo stadijos, papildydamas jį įvairiais NESTI narių komentarais ir patarimais. 

Dosniai savanoriškai padedant ir bendradarbiaujant Japonijos vyriausybei, šis pataisytas 
leidimas papildytas reikšmingu ekspertų indėliu; viskas buvo atlikta laiku. Japonų indėlis buvo 
pripažintas ir įvertintas. Už Vadovo išleidimą atsakingas EBPO Generalinis sekretorius. 

 
Takayuki Matmuo 
Mokslo, technologijų ir pramonės direktorius, EBPO 
 
Giorgio Sirilli 
NESTI pirmininkas, penktojo pataisyto leidimo iniciatorius 
 
Fred Gault 
Dabartinis NESTI pirmininkas 
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1.1. Įžanginis žodis tiems, kurie naudojasi MTEP duomenimis 
1. Šį Vadovą rašė (ir yra jo adresatas) EBPO šalių ekspertai, renkantys ir leidžiantys MTEP 

duomenis ir teikiantys atsiliepimus apie EBPO MTEP tyrinėjimus. Nors Vadove pateikiama daug 
pavyzdžių, tai yra techninis dokumentas, laikomas informaciniu vadovu. 

2. Pirmasis skyrius skirtas tiems, kurie naudojasi MTEP duomenimis. Jame trumpai aptariamas 
Vadovo turinys ir pagrindinės temos, paaiškinama vartotojui, kaip naudotis Vadovu. Skyriuje taip 
pat nurodoma, kodėl tam tikrų rūšių duomenys renkami, o kiti atmetami, aptariamos lyginimo 
problemos ir interpretacijos galimybės. 

 
1.2. Objektas ir MTEP statistikos duomenų nauda 

3. Vadovas pirmą kartą buvo išleistas prieš 40 metų; jis skirtas tik MTEP žmonių ir finansinių 
išteklių vertinimui. Šie ištekliai dažnai vadinami MTEP „sąnaudų“ duomenimis.  

4. Ilgainiui buvo įrodyta, kad sąnaudų statistikos duomenys yra vertingi rodikliai; jie buvo 
naudojami įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse ataskaitose. EBPO ataskaitose apie MT rodiklius 
(EBPO, 1984; EBPO, 1986; EBPO, 1989a), MT politikos apžvalgoje ir perspektyvose ir Mokslo, 
technologijų ir pramonės švieslentėje (EBPO, leidžiama kas antri metai) pateikiama naudingų 
vertinimų, susijusių su MTEP kryptimi ir mastu įvairiose šalyse, sektoriuose, pramonėje, moksle ir 
kitose klasifikavimo kategorijose. Su ekonomikos augimu ir produktyvumu susijusios įstaigos 
naudojasi MTEP statistikos duomenimis kaip technologinių pokyčių rodikliais. Konsultantai, ne tik 
dirbantys mokslo politikos srityje, bet ir susiję su pramonės ir netgi bendrąja ekonomine ir socialine 
politika, plačiai naudoja MTEP statistikos duomenis. MTEP statistika dabar laikoma esmine 
daugelio vyriausybės programų dalimi, pasiūlančia svarbių tų programų vertinimo būdų. Daugelyje 
šalių MTEP statistika laikoma bendrosios ekonomikos statistikos dalimi. 

5. Tačiau MTEP statistikos nepakanka. Žinių ekonomikos kontekste aiškėja, kad tokius 
duomenis reikia tirti konceptualiai, siejant juos su kitų rūšių ištekliais ir su numatomais MTEP 
veiklos rezultatais. Šiuos ryšius galima kurti, pavyzdžiui, inovacijų proceso metu (žr. 1.5.3 skyrių) 
arba platesnėse — nematerialių investicijų — srityse, apimančiose ne tik MTEP ir su ja susijusią 
mokslinę ir technologinę veiklą, bet ir išlaidas, skirtas programinei įrangai, mokymui, 
organizavimui ir kt. MTEP personalo duomenis reikia peržiūrėti kaip modelio, skirto mokslinio ir 
techninio personalo mokymui ir panaudojimui, dalį. Taip pat svarbu analizuoti MTEP duomenis 
kartu su kitais ekonomikos kintamaisiais, pavyzdžiui, pridėtinės vertės ir investicijų duomenimis. 
Vadovas pagrįstas ne vienu MT sistemos modeliu; jo tikslas — pateikti statistikos duomenis, 
kuriuos būtų galima naudoti apskaičiuojant įvairiuose modeliuose naudojamus rodiklius. 

6. Vadovas yra dviejų dalių. Pirmąją dalį sudaro šis, įvadinis, ir dar septyni skyriai. Juose 
pateikiami patarimai ir gairės, susijusios su nustatytų MTEP duomenų rinkimu ir aiškinimu. 
Kadangi kai kurios EBPO šalys gali neturėti galimybių laikytis pateiktų rekomendacijų, buvo 
susitarta, kad tos rekomendacijos bus tiesiog laikomos normomis, kurių reikia siekti. 

7. Antrąją dalį sudaro vienuolika priedų, kuriuose aiškinami ir išplečiami pagrindiniai 
skyriuose aptarti principai, siekiant pateikti papildomų MTEP tyrinėjimo rekomendacijų ar 
panagrinėti kitas su MTEP tyrinėjimu susijusias temas. Šie priedai gali būti naudojami 
informaciniais tikslais, bet juose ne visada pateikiama naujausia temos interpretacija. 

8. Vadovas išleistas spausdinta ir elektronine versijomis; pastarąją galima rasti internete, ji 
dažniau bus papildoma naujais duomenimis. 
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1.3. Frascati vadovo ir kitų tarptautinių standartų santykis 
9. MTEP vyksta visose ekonomikos srityse, tačiau yra tam tikrų charakteristikų, skiriančių ją 

nuo platesnės mokslų šeimos ir nuo ekonominės veiklos, kurios dalis ji yra. Iš pat pradžių buvo 
numatyta, kad EBPO pateiks tam tikras MT veiklos vertinimo gaires. Daug metų Frascati vadovas 
buvo vienintelis, vėliau buvo sudaryti dar keturi. Be to, MT ir kitai artimai veiklai, pavyzdžiui, 
švietimui, yra prieinamos kitos EBPO metodologijos sistemos (žr. 1.1 lentelę). 

10. EBPO nesiekė kurti tarptautinių MT normų ten, kur jos jau buvo. Vadinasi, Vadovas atitinka 
UNESCO rekomendacijas visai MT veiklai (UNESCO, 1978), bet jis svarbus būtent MTEP ir 
apibrėžia poreikius EBPO šalių, kurių ekonomikos ir mokslo sistemos yra panašios, bet skiriasi nuo 
EBPO nepriklausančių šalių. 

 
1.1 lentelė. EBPO metodologiniai vadovai 

 
Duomenų rūšis Pavadinimas 

A. „Frascati šeima“ MT veiklos vertinimas (tęstinis) 
Frascati vadovas: Standartizuota mokslo ir 
eksperimentinės plėtros tyrinėjimo tvarka 

MTEP MTEP statistika ir produkcijos vertinimas aukštojo 
mokslo sektoriuje. „Frascati vadovo priedas“ 
(EBPO, 1989b) 

Technologinis mokėjimų balansas 
Technologinio mokėjimų duomenų balanso 
vertinimo ir interpretavimo vadovas — TBP vadovas 
(EBPO, 1990)* 

Inovacijos EBPO rekomendacijos dėl technologinių inovacijų 
duomenų rinkimo ir interpretavimo (EBPO, 1997a)  

Patentai 
Patentų duomenų, kaip MT rodiklių, naudojimas – 
Patentų vadovas 1994 EBPO, EBPO/GD(94)114, 
1994b)* 

MT personalas Žmonių išteklių, skirtų MT, vertinimas — Kanberos 
Vadovas (EBPO, 1995) 

B. Kitos metodologinės MT sistemos  

Aukštosios technologijos 
Aukštųjų technologijų sektoriaus ir produktų 
klasifikacijos peržiūra (EBPO, darbo dokumentai, 
1997/2) 

Bibliometrija 
„Bibliometrijos rodikliai ir mokslinių tyrimų sistemų 
analizė, metodai ir pavyzdžiai“, autorius – Yoshiko 
Okubo (EBPO darbo dokumentai) 1997/1) 

Globalizacija Ekonominės globalizacijos rodiklių vadovas 
(numatomas pavadinimas, leidinys rengiamas) 

C. Kitos EBPO statistikos sistemos  

Švietimo statistika EBPO lyginamosios švietimo statistikos vadovas 
(leidinys rengiamas) 

Švietimo klasifikacija Švietimo programų klasifikavimas, ISCED-97 
diegimo EBPO šalyse vadovas (EBPO, 1999) 

Mokymo statistika Geresnės mokymo statistikos vadovas — sąvokų, 
vertinimo ir tyrinėjimo problemos (EBPO, 1997 b) 

* Daugiausia susiję su turimos informacijos klasifikavimu ir interpretavimu 
 

11. Kadangi MTEP reikia įtraukti į platesnį kontekstą tiek abstrakčiai, tiek kalbant apie 
duomenų bazes, stengiamasi kiek įmanoma daugiau naudotis Jungtinių Tautų (JT) klasifikatoriais, 
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pavyzdžiui: Nacionalinių ataskaitų sistema (NAS) (angl. SNA) (JT, 1968); Europos Bendrijų 
komisijos (angl. CEC) (CEC ir kt., 1994); Tarptautiniu standartiniu profesijų klasifikatoriumi (angl. 
ISCO) (JT, 1990); Tarptautiniu standartiniu švietimo klasifikatoriumi (angl. ISCED) (UNESCO, 
1997). Be to, kur tik įmanoma, Vadovas atsižvelgia į regioninių EBPO šalių organizacijų, ypač 
Europos Sąjungos (ES) ir Šiaurės pramonės fondo, patirtį. 

12. Nuorodos į MTEP tokiuose klasifikatoriuose yra gana naujos ir dažniausiai grindžiamos 
Frascati vadovu kaip pripažinta tarptautine statistikos sistema. 

13. Kaip ir ankstesniuose Vadovo leidimuose, čia stengiamasi, kad MTEP tyrinėjimas atitiktų 
Nacionalinių sąskaitų sistemos (angl. SNA) nustatytus principus. Kai tik įmanoma, būtina rinkti 
papildomus duomenis, kad būtų galima sujungti Frascati vadovo ir SNA duomenis. Šiam tikslui 
pateikiamos detalios rekomendacijos dėl fondų šaltinių išskirstymo ir išorinių MTEP išlaidų, be to, 
buvo pasiūlyta rekomendacija dėl duomenų apie su MTEP susijusias investicijas į programinę 
įrangą rinkimo. 3 priede detaliau aptariamas MTEP tyrinėjimo ir nacionalinių atsiskaitymų santykis. 

 
1.4. MTEP sąnaudos ir produkcija 

14. Šis Vadovas skirtas MTEP sąnaudoms vertinti. MTEP apima formaliąją MTEP ir 
neformaliąją, arba atsitiktinę, priklausančią kitoms sritims. Domėjimasis MTEP daugiau priklauso 
nuo naujų žinių ir inovacijų bei iš jų kylančių ekonominių ir socialinių padarinių negu nuo pačios 
veiklos. Deja, nors MTEP produkcijos rodikliai būtini sąnaudų statistikai papildyti, juos apibrėžti ir 
pateikti yra kur kas sunkiau. 

15. MTEP arba mokslo ir technologijų (MT) produkciją galima vertinti keliais būdais. Inovacijų 
tyrinėjimu siekiama įvertinti inovacijų proceso, kuriame MTEP vaidina svarbų vaidmenį, 
produkciją ir rezultatus. Inovacijų vadovas buvo vieną kartą išleistas ir taisytas (EBPO, 1997 a). 

16. Kita galimybė – naudoti turimus duomenų šaltinius. Prieš patariant tarptautinių standartų 
praktikoje naudoti esamus šaltinius, norint gauti MT rodiklius, reikėjo atlikti nemažą metodologinį 
darbą. Išleisti technologinio mokėjimų balanso ir patentų, kaip MT rodiklių, naudojimo vadovai 
(EBPO 1990, 1994 b). Galima rasti rekomendacijų, susijusių su bibliometrija, prekybos duomenų 
analize produktų ar pramonės „technologinio intensyvumo“ požiūriu (žr. 1.1 lentelę). Šie vadovai ir 
rekomendacijos skiriasi nuo Frascati vadovo, nes juose labiau orientuojamasi į interpretavimo 
problemas; naudojami duomenys renkami ne MT analizės tikslams, jie imami iš esamų šaltinių ir 
pertvarkomi (daugiau informacijos ieškokite 7 priede). 

 
1.5. MTEP ir jai artima veikla 

 
1.5.1. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) 

17. Šiame Vadove kalbama tik apie fundamentinių bei taikomųjų mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros vertinimą. Išsamus MTEP apibrėžimas pateikiamas 2 skyriuje. 

18. MTEP — tai veikla, susijusi su įvairia kita mokslu ir technologijomis grindžiama veikla. 
Nors ta kita veikla dažnai artimai susijusi su MTEP informacijos srautais bei valdymo, institucijų ir 
personalo požiūriu, ji negali būti laikoma MTEP. MTEP ir jai artima veikla skirstoma į dvi grupes: 
mokslinės ir technologinės veiklos (toliau MTV) bei mokslinių ir technologinių inovacijų. 

 
1.5.2. Mokslinė ir technologinė veikla (MTV) 

19. UNESCO praplėtė MTV sąvoką ir įtraukė ją į savo „Tarptautinio mokslo ir technologijų 
statistikos standartizavimo rekomendacijas “ (UNESCO, 1978). Be MTEP, mokslinė ir 
technologinė veikla apima mokslinį ir techninį švietimą ir mokymą (MTŠM) bei mokslines ir 
technologines paslaugas (MTP). Šios paslaugos apima, pavyzdžiui, bibliotekų ir muziejų MT 
veiklą, MT literatūros vertimą ir rengimą spaudai, apžvalgas ir tyrimus, duomenų apie socialinius 
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ekonominius reiškinius rinkimą, testus, standartizavimą ir kokybės valdymą, klientų konsultavimą 
ir konsultavimo paslaugas, visuomeninių institucijų patentavimo ir licencijavimo veiklą. 

20. UNESCO ir EBPO panašiai apibrėžia MTEP. Ją reikia skirti tiek MTŠM, tiek MTP srityse. 
 

1.5.3. MTEP ir technologinės inovacijos 
21. Technologinių inovacijų veiklai priskiriama visa mokslinė, technologinė, organizacinė, 

finansinė ir komercinė veikla, įskaitant investicijas į naujas žinias, kurios skatina (ar turi skatinti) 
diegti technologiškai naujus ar patobulintus produktus ir procesus. MTEP tėra viena iš tų veiklos 
sričių ir gali būti vykdoma įvairiais inovacinio proceso tarpsniais. MTEP gali būti ne tik pirminis 
išradimų idėjų šaltinis, bet ir problemų sprendimo būdas, kurį galima taikyti bet kuriuo metu iki pat 
naujovių įgyvendinimo pradžios. 

22. Inovacijų procese galima skirti ne tik MTEP, bet ir kitas inovacinės veiklos rūšis. Remiantis 
Oslo vadovu (EBPO, 1997 a), ši veikla yra „atsietų ir susietų technologijų įsisavinimas ir įdiegimas, 
aprūpinimo įranga ir pramonės inžinerijos, pramoninio projektavimo ir kitų svarbių sričių 
įsisavinimas, gamybos paleidimas ir naujų ar patobulintų produktų rinkodara“. 

23. Be to, tuo atveju, kai inovacijos grindžiamos valstybinėmis MTEP programomis, procesas 
gali apimti ir įrodymų pakopą. „Įrodymas — tai projektas, apimantis inovacijas, didžiausiu ar 
beveik didžiausiu mastu veikiančias realioje aplinkoje siekiant: a) formuoti nacionalinę politiką, b) 
skatinti inovacijas“ (Glennan ir kt., 1978). Reikėtų pažymėti, kad duomenys, kuriuos surinko ir 
išleido EBPO Tarptautinė energijos agentūra, aprėpia mokslinius tyrimus, plėtrą ir įrodymus (MT, P 
ir Į). 

24. Galbūt daugiausia klaidų vertinant MTEP pasitaiko todėl, kad sunku nustatyti tikslią 
takoskyrą tarp eksperimentinės plėtros ir giminingos veiklos. Tos klaidos gana nemažos: nors 
daugeliui inovacijų gali reikėti didelių MTEP lėšų, produkcijos ruošimo išlaidos dažnai būna dar 
didesnės. 2 skyriaus 2.3.4 ir 2.4.1 poskyriai skiriami nuorodoms ir susitarimams dėl šių problemų 
bei jų pavyzdžiams. Juose pateikiamos gairės apibrėžti tai takoskyrai, kai MTEP yra susijusi su 
programine įranga ir stambiais projektais (ypač gynyboje). Papildomos nuorodos dėl stambiųjų 
projektų traktuotės bei MTEP ir ikigamybinio proceso skyrimo pavyzdžių pateikiama 10 priede. 

 
1.5.4. Programinės įrangos kūrimo, socialinių mokslų ir paslaugų veiklos MTEP atpažinimas 

25. Pastaruoju metu jaučiamas informacijos apie MTEP paslaugų veikloje poreikis. Šiame 
Vadove pagrindiniai gamybos pramonės, gamtos mokslų ir inžinerijos apibrėžimai pateikiami pirmą 
kartą. Specifinių problemų kyla taikant tuos apibrėžimus paslaugų veiklai, kuri dažnai yra susijusi 
su taikomosiomis programomis ir socialinių mokslų tyrimais. Šios problemos aptariamos 2 skyriaus 
naujame 2.4 poskyryje. 

 
1.5.5. MTEP valdymas ir kita pagalbinė veikla 

26. Norint imtis anksčiau aprašytos MTEP veiklos, reikia parūpinti lėšų ir tinkamai valdyti 
projektą ir jo finansus. Politinių institucijų, pavyzdžiui, mokslo ir technologijų ministerijų arba 
mokslinių tarybų MTEP finansavimo veikla nepriskiriama MTEP. Kalbant apie vidinį MTEP 
projektų valdymą ir finansavimą reikia skirti dvi asmenų grupes. Pirmajai priklauso tiesiogiai su 
MTEP veikla susiję MTEP valdytojai, kurie statistikoje priskiriami tiek personalo, tiek išlaidų 
duomenų grupėms. Kitai grupei priklauso netiesiogiai su MTEP veikla susiję finansų skyrių 
viršininkai, išlaidos kurių darbo užmokesčiui priskiriamos išlaidų duomenų grupei tik kaip 
pridėtinių išlaidų dalis. Papildomos lėšos, susijusios su aptarnavimu ar transporto paslaugų teikimu, 
taip pat priskiriamos prie pridėtinių išlaidų. Šios takoskyros aptariamos 2, 5 ir 6 skyriuose. 
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1.6. Visus mokslus ir technologijas apimanti MTEP 
27. Pirmieji du Vadovo leidimai apėmė tik gamtos mokslus ir inžineriją. Socialiniai ir 

humanitariniai mokslai buvo įtraukti į trečiąjį leidimą (EBPO, 1976), priimtą 1974 metais. Nors 
Vadove siūloma standartinė praktika, suprantama, kad dėl daugelio priežasčių socialiniuose ir 
humanitariniuose moksluose (SHM) gali būti tam tikrų nukrypimų. Šalių narių patirtis skiriasi: 
vienur manoma, kad MTEP tyrinėjimai gali aprėpti visus mokslus visuose sektoriuose, kitur 
bendros procedūros ne visada laikomos tinkamomis. 

28. Ypatingos SHM MTEP vertinimo problemos aptariamos susidūrus su jomis įvairiuose 
Vadovo skyriuose. 

 
1.7. MTEP sąnaudų vertinimas 

29. Statistikos tikslais vertinamos dvi sąnaudų rūšys: MTEP piniginės sąnaudos ir MTEP 
personalo darbo trukmė metais. Abi rūšys turi savų stiprių ir silpnų vietų, vadinasi, abi yra būtinos 
norint tinkamai pristatyti MTEP įdirbį. 
 
1.7.1. MTEP personalas 

30. Remiantis mokslo ir technologijų personalo naudojimo duomenimis, lyginamos tarptautinės 
MTEP skirtos lėšos. Pripažįstama, kad MTEP sąnaudos tėra viena šalies žmonių išteklių, skirtų 
socialiniam aprūpinimui, dalis; mokslo ir technologijų personalas daug prisideda prie pramonės, 
žemės ūkio ir medicinos pažangos, įsitraukdami į gamybą, kokybės valdymą, vadybą, švietimą ir 
kitą veiklą. Šių mokslo ir technologijos žmonių išteklių vertinimas — Kanberos vadovo (EBPO, 
1995) tema; jame dėmesys sutelktas į MTEP išteklių vertinimą ir klasifikavimą. 

31. Kyla problemų MTEP personalo duomenis verčiant į visos darbo dienos ekvivalentą 
(VDDE) arba MTEP skirtus personalo darbo metus (žr. 5 skyriaus 5.3 poskyrį); dėl to patariama 
rinkti duomenis ir apie fizinius asmenis (darbuotojų skaičių); juos būtų galima naudoti bendruose 
MT personalo modeliuose ir duomenų bazėse. 

32. Nacionalinei MTEP reikia įvairaus personalo  nuo Nobelio premijos laureato iki jo 
sekretorės, nuo kosminių eksperimentų projektuotojo iki laboratorinių gyvūnų augintojo. Kadangi 
MTEP personalui būtina turėti tam tikrų įgūdžių ir žinių, jį reikia skirstyti į kategorijas. 

33. EBPO šalyse šiuo metu naudojamos dvi MTEP personalo klasifikavimo sistemos. 5 skyriaus 
5.2 poskyryje pateikiami du apibrėžimai: klasifikavimo pagal veiklą apibrėžimas, kurį stengtasi 
kiek įmanoma priartinti prie Tarptautinio standartinio veiklos klasifikatoriaus (ISCO) (ILO, 1990), 
ir klasifikavimo pagal formalios kvalifikacijos lygį apibrėžimas, paremtas tik Tarptautiniu 
standartiniu švietimo klasifikatoriumi  ISCED (UNESCO, 1997). Būtų gerai turėti duomenų, 
paremtų abiem klasifikacijomis, tačiau dauguma šalių naudojasi tik viena iš jų. Nors duomenys 
pagal veiklą prieinami daugumai EBPO šalių, kelios jų apie kai kuriuos sektorius renka duomenis 
tik pagal kvalifikaciją, todėl lieka nemažai su tarptautiniu lyginimu susijusių problemų. Galima 
būtų argumentuoti, kad esant efektyviai sistemai neturėtų būti didelio skirtumo, ar mokslo 
darbuotojai turi universitetinius laipsnius, ar visi universiteto absolventai, dirbantys MTEP srityje, 
yra įdarbinti mokslo darbuotojais. Vis dėlto praktikoje yra kitaip. Pavyzdžiui, nemaža brandžių 
mokslo darbuotojų neturi universitetinės kvalifikacijos, nors turi aukštesnį negu vidurinį 
išsilavinimą ar kitos lygiavertės patirties. Priešingai, vis daugiau universitetų absolventų įdarbinami 
ne mokslo darbuotojais, o technikais arba net pagalbiniais darbuotojais. 
 
1.7.2. MTEP išlaidos 

34. Pirmiausia skaičiuojamos „vidaus išlaidos“, t. y. visos išlaidos, skirtos statistinio vieneto 
arba ekonominio sektoriaus MTEP. „Išorinės išlaidos“  tai lėšos, išleidžiamos MTEP už statistinio 
vieneto arba ekonominio sektoriaus ribų. Vertinant MTEP, skaičiuojamos ir išlaidos einamiesiems 
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tikslams, ir išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti. Valstybės sektoriuje vyrauja tiesioginės išlaidos. 
Nusidėvėjimo išlaidos neskaičiuojamos. Daugiau apie MTEP išlaidas kalbama 6 skyriaus 6.2 
poskyryje. 

35. MTEP veikloje lėšos dažnai pervedamos iš vieno vieneto, organizacijos ar sektoriaus į kitus; 
tokie pervedimai ypač dažni tarp valstybės ir kitų subjektų. Mokslo politikos konsultantams ir 
analitikams svarbu žinoti, kas finansuoja ir kas vykdo MTEP. 6 skyriuje aptariami MTEP lėšų 
srautų fiksavimo būdai. Pabrėžiama, kad tokius srautus reikėtų grįsti ne MTEP vykdytojų, o 
finansavimo šaltinių duomenimis (žr. 6 skyriaus 6.3 poskyrį). Pateikiamos rekomendacijos, kaip 
traktuoti valstybinius bendruosius universitetinius fondus, dar vadinamus bendraisiais universitetų 
fondais (BUF, angl. GUF), t. y. kalbama apie universitetinių tyrimų dalį, kuriai skiriamos 
bendrosios švietimo ministerijų dotacijos švietimui ir mokslui. Šie srautai gali sudaryti net daugiau 
kaip pusę visos universitetų moksliniams tyrimams skirtos finansinės paramos ir yra svarbi visos 
valstybės paramos MTEP veiklai dalis. 

36. Vertinant MTEP sąnaudas pinigine raiška, daugiausia problemų kyla dėl to, kad jas veikia 
kainų skirtumai įvairiose šalyse ir laikas. Einamieji valiutos kursai dažnai neatspindi įvairių šalių 
MTEP kainų balanso ir esant didelei infliacijai bendri kainų rodikliai tiksliai neatspindi MTEP 
išlaidų tendencijų. Vadovas pataria MTEP statistikai naudoti perkamosios galios paritetą (angl. 
PPP) ir numanomą didmeninės kainos vidaus rinkoje indeksą, tačiau pripažįstama, kad jie atspindi 
tik galimus, bet ne „realius“ MTEP skirtus išteklius. Ypatingų priemonių MTEP išlaidoms mažinti 
kūrimo būdai ir MTEP valiutų kursai aptariami 9 priede. 
 
1.7.3. MTEP įranga 

37. MTEP skirtos įrangos rodiklius galima numatyti, tačiau jie renkami retai ir šiame Vadove 
neaptariami. MTEP įrangą galima įvertinti vertinant standartizuotus įrengimus, bibliotekų įrangą, 
laboratorijų plotus, žurnalų prenumeratą ir standartizuotą naudojimosi kompiuteriu laiką. 
 
1.7.4. Šalių indėlis į MTEP 

38. Nors MTEP vyksta visose ekonomikos srityse, ji dažnai laikoma tik mokslo politikai svarbia 
veikla, t. y. „šalies indėliu į MTEP“. Vienas Vadovo tikslų  patikslinti MTEP sąnaudų duomenis, 
kuriuos galima gauti iš labai įvairių veiklos vykdytojų ir prijungti prie bendrų šalies duomenų. 
Pirmiausia šalys gali būti lyginamos pagal bendras vidaus išlaidas (angl. GERD), t. y. visas lėšas, 
skirtas tais metais šalies teritorijoje vykdomai, bet iš užsienio finansuojamai MTEP, neskaitant lėšų, 
išmokėtų užsienyje (ypač tarptautinėms agentūroms). Atitinkami personalo vertinimo būdai nėra 
įvardyti. Jie apima bendrą personalo MTEP įdirbį (VDDE) visoje šalyje per metus. Kartais lyginami 
tik mokslo darbuotojai (arba universitetų absolventai), nes jie laikomi MTEP sistemos šerdimi. 
 
1.8. Globalizacija ir bendradarbiavimas MTEP veikloje 
 

39. Įvairios studijos parodė, kad MTEP veikla tampa pasaulinio masto veikla, bendradarbiaujant 
individualiems tyrėjams, jų komandoms ir mokslinių tyrimų padaliniams. Daugiatautės įmonės 
vaidina vis didesnį vaidmenį, nes MTEP vykdoma bendradarbiaujant universitetui ir kitiems 
mokslinių tyrimų padaliniams bei įmonėms, tiek formaliai, per tokias organizacijas kaip Europos 
Sąjunga ar Europos branduolinių tyrimų organizacija (CERN), tiek neformaliai, t. y. daugiašaliais 
susitarimais. Apie šias tendencijas būtina turėti daugiau informacijos. 

40. Šiame Frascati vadovo leidime į globalizacijos procesą atsižvelgiama detaliau analizuojant 
MTEP ir išorinės MTEP lėšų šaltinius, skirtus sandoriams su užsienio skyriais. Detalesnę 
informaciją apie technologinės globalizacijos rodiklių poreikį bus galima rasti įvairių globalizacijos 
vertinimo aspektų apžvalgoje (Ekonominės globalizacijos rodiklių vadovas, rengiamas spaudai). 
Kadangi įmonių daugiataučių grupių MTEP veiklą dažniausiai organizuoja, valdo ir finansuoja 
grupės arba grupių padaliniai, kartais labai sunku, o gal ir neįmanoma, įvertinti vienai grupei 
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priklausančių ir skirtingose šalyse esančių pogrupių vykdomą MTEP ir gauti informacijos apie 
MTEP srautus tuose pogrupiuose. 

41. Bendradarbiavimas MTEP veikloje — tai sritis, kuri MTEP tyrinėjimuose dažniausiai 
nebūdavo aptariama. Strategams reikėtų daugiau informacijos apie tokį bendradarbiavimą. Tačiau 
dėl šalių narių patirties stokos nebuvo įmanoma į šį Vadovo leidimą įtraukti rekomendacijų, kaip 
rinkti duomenis apie bendradarbiavimą MTEP veikloje. Turima tam tikros svarbios informacijos 
apie MTEP srautus tarp įvairių institucijų. Inovacijų tyrinėjimai parodė, kad skirtinguose 
geografiniuose regionuose esantiems skirtingiems pogrupiams galima užduoti paprastą klausimą 
apie bendradarbiavimą. Tai galima padaryti ir tyrinėjant MTEP, kad ateityje būtų galima pateikti 
tikslių rekomendacijų.  
 
1.9. MTEP klasifikavimo sistemos 

42. Norint suprasti MTEP veiklą ir jos reikšmę, reikia ją išanalizuoti organizacijų veiklos ir 
MTEP finansavimo požiūriais (klasifikavimas pagal institucijas) ir pačių MTEP programų pobūdžio 
požiūriu (funkcinis klasifikavimas). 

43. Šalies (ir tarptautinės) MTEP tyrinėjimus įprasta skirstyti pagal institucijas, kadangi tai 
palengvina tyrimą, ir šį klasifikavimo būdą derinti su funkciniu klasifikavimu, norint geriau suprasti 
situaciją, kurią atspindi statistikos duomenys. 
 
1.9.1. Klasifikavimas pagal institucijas 

44. Klasifikuojant pagal institucijas atsižvelgiama į MTEP vykdančių ar ją finansuojančių 
institucijų savybes. Visi vienetai skirstomi pagal jų pagrindinę (ekonominę) veiklą. Šiuo požiūriu 
visos statistinio vieneto MTEP lėšos skiriamos vienam skyriui ar poskyriui. Šio skirstymo 
pranašumas tas, kad MTEP duomenys dažniausiai renkami toje pačioje sistemoje kaip įprastinė 
ekonominė statistika; tai supaprastina tyrinėjimą, lengviau lyginti MTEP ir kitus ekonominius 
duomenis. Didžiausias trūkumas — MTEP veiklos vienete neapibrėžtumas, nes ji ne visada gali 
būti tiesiogiai susijusi su „oficialiąja veikla“. 

45. 3 skyriuje aptariama klasifikavimo pagal institucijas sistema. Norint, kad šio klasifikavimo 
rezultatus būtų galima palyginti su įprastiniais ekonominės ar socialinės statistikos duomenimis, jį 
stengiamasi kuo daugiau pagrįsti JT klasifikacijomis. Pagrindinė šalių indėlio į MTEP 
klasifikavimo pagal instituciją rūšis — klasifikavimas pagal sektorius. Skiriami penki sektoriai: 
verslo įmonių, valstybės, privatus ne pelno (PNP), aukštojo mokslo ir užsienio. Smulkiau 
klasifikuojami trys iš keturių nacionaliniai sektoriai (verslo įmonių, PNP ir aukštojo mokslo); taip 
pat pateikiamos papildomos klasifikacijos pagal institucijas, skirtos atskleisti nacionaliniams 
skirtumams sektoriuose atskleisti. 
 
1.9.2. Funkcinis klasifikavimas 

46. Funkciniu požiūriu, kuris buvo aptartas 4 skyriuje, dėmesys koncentruojamas į pačios 
MTEP pobūdį. Tiriamas vienetų MTEP veiklos pobūdis, parodant jų skirstymą pagal MTEP rūšį, 
produkto sritį, tikslą, mokslo sritį ir t. t. Tiriant funkcinį klasifikavimą, gaunami detalesni 
duomenys, kuriuos teoriškai daug lengviau palyginti tarptautiniu mastu negu duomenis, gautus 
skirstant pagal institucijas, nes šioje klasifikacijoje tarptautiniai skirtumai turi kur kas mažiau 
įtakos. Vis dėlto šį klasifikavimo būdą kartais sunku taikyti praktikoje, ypač kai kalbama apie 
analizę pagal MTEP rūšis (fundamentinius tyrimus, taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą), 
kuri, viena vertus, neabejotinai svarbi mokslo politikai, bet kita vertus, yra pagrįsta pernelyg 
supaprastintu mokslo ir technologijų sistemos veiklos modeliu. Tai susiję ir su subjektyvaus 
respondento vertinimo problema, aptariama 4 skyriaus 4.2.3 poskyryje. 

47. Nacionalinis indėlis į MTEP paprastai skirstomas pagal funkcijas, atskiriant karinę ir 
civilinę MTEP. Daugelyje EBPO šalių gynybos MTEP vaidina palyginti menką vaidmenį, tačiau 
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keliose šalyse, kur MTEP veikla yra aukšto lygio, gynybos MTEP išlaidos pasiekia ar viršija pusę 
bendrų valstybės MTEP išlaidų. Taigi, lyginant tarptautiniu mastu, rezultatai skiriasi priklausomai 
nuo to, ar į apskaitą buvo įtraukta gynybos MTEP. Gynybos MTEP poreikis kinta keičiantis 
politinei situacijai, todėl jos ilgalaikės tendencijos kinta kitaip negu civilinės MTEP. Tai reiškia, 
kad, kalbant apie bendrą nacionalinį indėlį į MTEP, visada reikės skirti dvi MTEP išlaidų 
kategorijas. Gynybos MTEP aptariama 10 priede. 

48. Nors funkcinis skirstymas yra smulkesnis negu skirstymas pagal institucijas, vis dėlto jis 
nėra pakankamai smulkus, kad būtų naudingas didelei potencialių MTEP vykdytojų daliai, 
pavyzdžiui, asmenims, kurie domisi vienu specifiniu potemiu, tarkim, mokslo porūšiu ar produkto 
rūšimi (holografija arba staklėms skirtais kompiuteriniais valdikliais). Kaip jau sakyta, Vadovas 
pirmiausia sukurtas vertinti nacionaliniam indėliui į MTEP ir jam įvairiais būdais skirstyti į 
kategorijas. Nepaisydamos specifinių sričių aprašymo, kelios šalys labai susmulkino klasifikavimą, 
taigi sunku tikėtis, kad tokias detales būtų galima vertinti EBPO lygiu. 

49. Be to, sunku nustatyti šalių vyriausybių vaidmenį analizuojant tyrimus, kuriems skiriami 
valstybės pinigai, kai tokie tyrimai gali turėti įvairių politinių atspalvių. Daug dėmesio sulaukė 
strateginiai tyrimai, kuriuos šalis laiko svarbiausiais, plėtodama savo tyrimų bazę ir galiausiai savo 
ekonomiką. Įvairiose šalyse strateginės sritys suvokiamos skirtingai. Nepaisant to, pripažįstant 
strateginių tyrimų svarbą tam tikrose šalyse, šiam apibrėžimui šiek tiek dėmesio skiriama 4 
skyriuje. 
 
1.10. MTEP tyrinėjimai, duomenų patikimumas ir galimybė lyginti tarptautiniu mastu 

50. Nors tam tikrus MTEP duomenis galima gauti iš spausdintų šaltinių, specifinių MTEP 
tyrinėjimų nėra kuo pakeisti. Didžioji Vadovo dalis rengta darant prielaidą, kad bus atlikti bent jau 
didžiųjų MTEP vykdytojų veiklos tyrinėjimai. Nepaisant to, skaičiavimus gali tekti atlikti tiek 
respondentams, tiek tyrimų agentūroms; šis klausimas aptariamas 7 skyriuje. 

51. Sunku apibendrinti, kiek reikalingi tokie skaičiavimai arba kiek jie veikia duomenų 
patikimumą, kadangi situacija įvairiose šalyse bus skirtinga. Dažniausiai ypač subjektyviai 
respondentai vertina fundamentinių tyrimų, taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros takoskyros 
ribą, o apytikslis vertinimas (iš akies), kurį atlieka tyrimų agentūros, būdingiausias aukštojo mokslo 
sektoriaus MTEP, todėl tuos duomenis reikėtų vertinti apdairiai. Ši tema plėtojama 2 priede ir 
specialiame 1980 metų Vadovo priede (EBPO, 1989b). 

52. Nacionaliniai tyrinėjimai, kurių metu gaunami gana tikslūs ir šalies vartotojo poreikius 
atitinkantys MTEP duomenys, gali būti nepalyginami tarptautiniu mastu. Taip gali atsitikti dėl to, 
kad nacionaliniai apibrėžimai ar klasifikacijos nukrypsta nuo tarptautinių normų. Tokie atvejai 
dažniausiai nurodomi išnašose. Sudėtingiau, kai nacionalinė situacija neatitinka tarptautinių normų. 
Taip dažnai atsitinka analizuojant sektorius; dėl valdymo niuansų akivaizdžiai panašios institucijos 
gali priklausyti skirtingiems skirtingose šalyse esantiems sektoriams. Negana to, šios normos 
įvairiose šalyse gali būti suvoktos skirtingai, ypač tos, kurios susijusios su tyrimų analizės tipu ir 
MTEP personalo analize pagal veiklą. Tokių skirtumų neįmanoma išreikšti skaičiais. 
 
1.11. Valstybės biudžeto asignavimai arba išlaidos MTEP (angl. GBAORD) 

53. GBAORD duomenis dažnai galima gauti daug anksčiau negu retrospektyvių MTEP tyrimų 
rezultatus. Jie skirstomi į kategorijas pagal strategų interesus. 

54. Ši tema atskirai aptariama 8 skyriuje. GBAORD tinka bendri apibrėžimai, pateikti 2 
skyriuje, tačiau netinka įvairūs patikslinimai, pateikiami kituose skyriuose ir skirti ataskaitoms apie 
MTEP vykdytojus. 

55. Šios rūšies analize pirmiausia siekiama išsiaiškinti valstybės ketinimus arba tikslus, skiriant 
pinigus MTEP. MTEP finansavimą nustato finansuotojas (įskaitant valstybinius bendruosius 
universitetinius fondus), jis gali būti numatomas (biudžeto pasiūlymai arba pirminiai biudžeto 
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asignavimai) arba retrospektyvus (galutinis biudžetas ar išlaidos). Kadangi išsami MTEP statistika 
kaupiama atliekant ypatingus tyrimus, valstybės MTEP finansavimo duomenis dažniausiai reikia 
gauti iš nacionalinių biudžetų, kurie grindžiami savais standartiniais metodais ir terminologijomis. 
Nors pastaraisiais metais ryšiai tarp tyrinėjimų ir GBAORD duomenų pagerėjo, analizė visada bus 
pusiausvyra tarp to, ko nori MTEP atstovai, ir to, ką galima gauti iš biudžeto ar kitų su juo susijusių 
šaltinių. 

56. Skirstant GBAORD pagal socialinius ekonominius tikslus, norima padėti valstybėms kurti 
mokslo ir technologijų politiką. Dėl šios priežasties kategorijos turi būti aiškios, atspindėti išteklių, 
skirtų kiekvienam pirminiam tikslui (gynybai, pramonės plėtrai ir kt.), kiekį. Šiaip ar taip, atitikimas 
nebūna tobulas ir visada daugiau atspindi tam tikros programos politikos tikslus, o ne tikslų turinį. 
Dėl šios priežasties ir dėl metodologinių apribojimų renkamų GBAORD duomenų tarptautinio 
lyginamumo lygis tikriausiai yra žemesnis negu daugumos kitų Vadove aptariamų duomenų. 
 
1.12. Specifinės problemos 

57. Dažnai MTEP duomenų apie specifinę prioritetinę sritį prireikia, kai susikerta standartinės 
klasifikacijos (klasifikacija pagal institucijas ir funkcinė klasifikacija). Tada duomenis reikia imti iš 
specialių lentelių ir kt. Apie šiuo metu populiarias prioritetines sritis kalbama 4 ir 5 prieduose. 

58. Sveikatos MTEP į mokslo politikos akiratį pateko pastaraisiais metais, buvo atlikta įvairių 
tarptautinių studijų. Sveikatos MTEP duomenų negalima gauti tiesiogiai naudojantis šiame Vadove 
aprašytais standartiniais klasifikavimo būdais. Pragmatinis su sveikata susijusios MTEP 
skaičiavimo, remiantis turimais šaltiniais, metodas aptariamas 4 priede. Šis metodas padeda rinkti ir 
vertinti duomenis; jis neturėtų būti laikomas tarptautine rekomendacija. 

59. EBPO kuria informacinės ekonomikos ir informacinės visuomenės statistiką ir rodiklius. 
Galima apskaičiuoti visą MTEP pasirinktuose informacinių ir komunikacinių technologijų (ICT) 
sektoriuose, remiantis suderintu pramonės šakų, priklausančių ICT sektoriui, sąrašu (žr. 4 priedą). 

60. Po informacinių technologijų eina biotechnologijos, kurios bus labai svarbios ekonomikos 
plėtrai ateityje. EBPO pradėjo kurti statistinę biotechnologijų sistemą. Kai kurios idėjos, kaip 
spręsti problemas, susijusias su biotechnologijų MTEP, ir ypatinga biotechnologijų apžvalgos 
koncepcija aptariama 4 priede. 

61. Regioninis MTEP veiklos pasiskirstymas yra labai svarbus mokslo politikai ne tik Europos 
Sąjungoje, bet ir kitose EBPO šalyse (ypač federacinėse). Patarimų skirstyti pagal regionus galima 
rasti 5 ir 6 skyriuose, o 5 priede paaiškinami kai kurie metodologiniai aspektai. 
 
1.13. Baigiamasis žodis tiems, kurie naudojasi MTEP duomenimis 

62. Baigiant galima pateikti keturias bendras pastabas apie MTEP statistikos ir MTEP 
finansavimo duomenų naudojimą: 

— Tokie duomenys labai glaustai kiekybiškai atspindi labai sudėtingas veiklos ir institucijų 
struktūras, todėl gali būti pavojinga imti juos „grynus“. Duomenis, kiek įmanoma, reikėtų 
analizuoti santykinės kokybinės informacijos kontekste. Lyginant duomenis tarptautiniu 
mastu, ypač svarbu atsižvelgti į šalių dydį, siekius, ekonominę struktūrą ir institucijų 
sistemą. 

— Vartotojai MTEP duomenis dažniausiai analizuoja klausdami: „Ar mūsų šalies 
universitetinių tyrimų įdirbis mažėja?“ „Ar mano firma fundamentiniams tyrimams skiria 
daugiau lėšų negu kitos šios pramonės šakos firmos?“ ir t. t. Kad būtų galima atsakyti į 
tokius klausimus, reikia gauti santykinius pagrindinius duomenis ir juos panaudoti kuriant 
MTEP rodiklį. Kai kurie pagrindiniai duomenys gali būti pakankamai tikslūs ir atsakyti į 
tam tikrus klausimus, bet ne į visus. Pavyzdžiui, GBAORD duomenis galima panaudoti 
atsakant į bendrus, paprastai suformuluotus klausimus apie tam tikras tendencijas: „Ar yra 
požymių, kad gynybos MTEP vėl grįžta į EBPO akiratį?“ Šie duomenys netinkami 
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konkretesniems klausimams, kai tikslą nusakyti yra žymiai sunkiau: „Ar mano šalis aplinkos 
apsaugos MTEP skiria daugiau ar mažiau lėšų nei šalis X?“ 

— Vienas ypač naudingas tokių rodiklių, skirtų tarptautiniams lyginimams, kūrimo būdas — 
lyginti MTEP sąnaudas su atitinkamais ekonomikos duomenimis, pavyzdžiui, bendras 
vidaus išlaidas (BVI) laikant BVP dalimi. Tokie rodikliai yra gana tikslūs, bet gali būti 
šališki, jeigu lyginamų šalinių ekonomikos struktūros yra labai skirtingos. Pavyzdžiui, 
tarptautinių bendrovių didelio MTEP intensyvumo veikla gali turėti nemaža įtakos tam 
tikros šalies BVI/BVP santykiui. MTEP statistikai rinkti naudojamas klasifikatorius ir 
normas stengiamasi kiek įmanoma priderinti prie bendrosios statistikos standartų, ir kadangi 
detaliai lyginti MTEP ir ne MTEP duomenis yra žymiai sunkiau, gauti tokius „struktūrinius“ 
MTEP duomenis gali būti labai įdomu. 

— Minėtos duomenų kokybės ir lyginamumo problemos būdingos visiems duomenims apie 
dinamišką socialinę ekonominę veiklą (pavyzdžiui, užimtumą arba tarptautinę prekybą), 
kuri yra svarbi strategams, vadybininkams, analitikams ir kitiems. Vadove pateikta 
koncepcija, kuria grindžiama MTEP statistikos standartų raida, siekta nustatyti ir palaipsniui 
išspręsti tas problemas nagrinėjant įvairius požiūrius ir mokantis iš šalių narių patirties. 
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2 skyrius. 
 

Pagrindiniai apibrėžimai ir sąvokos 



 22

 
2.1. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) 
63. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) yra sistemingai atliekamas kūrybinis 
darbas, kuriuo siekiama pagilinti žinojimą, įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomenės 
pažinimą, ir naudoti šias žinias kuriant naujus jų pritaikymo būdus. 
64. Terminas MTEP apima tris veiklos sritis: fundamentinius mokslinius tyrimus, taikomuosius 
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą; šios sritys detaliau aptariamos 4 skyriuje. 
Fundamentiniai moksliniai tyrimai yra eksperimentiniai arba teoriniai darbai, atliekami visų 
pirma norint įgyti naujų žinių apie reiškinių esmę ir tiriamus faktus be jokio konkretaus taikymo ar 
vizualizavimo. Taikomieji moksliniai tyrimai taip pat yra originalūs tyrimai, atliekami siekiant 
įgyti naujų žinių, tačiau visų pirma turint specifinį praktinį tikslą. Eksperimentinė plėtra yra 
sistemingas darbas, kuris atliekamas remiantis tyrimų ar praktinės veiklos metu įgytomis žiniomis ir 
kurio tikslas yra kurti naujas medžiagas, produktus ar įrenginius, diegti naujus arba iš esmės 
tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus procesus, sistemas ir paslaugas. MTEP apima tiek formaliąją 
MTEP jos srityse, tiek neformaliąją ar atsitiktinę MTEP kitose srityse. 
 
2.2. Veikla, kuri nelaikoma MTEP 
65. MTEP reikia skirti iš didelės grupės artimų mokslinės ar technologinės veiklos sričių, kurios 
labai glaudžiai siejasi su MTEP informacijos srautais ir veikimo terminais, institucijomis ir 
personalu, tačiau, jei įmanoma, turi būti atskirtos nuo MTEP. 

66. Ši veikla bus aptarta keturiuose poskyriuose: 
- Švietimas ir mokymas (2.2.1 poskyris), 
- Kita artima mokslinė ir technologinė veikla (2.2.2 poskyris), 
- Kita pramoninė veikla (2.2.3 poskyris), 
- Administravimas ir kita pagalbinė veikla (2.2.4 poskyris). 

67. Pateikti praktiniai apibrėžimai skirti tik šiai veiklai atskirti nuo MTEP.  
 
2.2.1. Švietimas ir mokymas 
68. Visas švietimas ir personalo mokymas gamtos mokslų, inžinerijos, medicinos, žemės ūkio, 
socialinių ir humanitarinių mokslų srityse, atliekamas universitetuose, aukštesniosiose mokyklose ir 
specialiosiose aukštosiose mokyklose, nelaikomas MTEP. Tyrimus, kuriuos atlieka studentai 
doktorantūros lygiu universitetuose, jeigu įmanoma reikia laikyti MTEP (žr. 2.3.2 poskyrį). 
 
2.2.2. Kita artima mokslinė ar technologinė veikla 
69. Ši veikla neturėtų būti laikoma MTEP, išskyrus tuos atvejus, kai ji atliekama išimtinai (arba 
pirmiausia) MTEP projekto tikslais (pavyzdžių ieškokite 2.3.1 poskyryje).  
 
Mokslo ir techninės informacijos paslaugos 
 
70. Specializuota veikla:  

— rinkimas 
— kodavimas 
— įrašymas 
— klasifikavimas 
 

— skleidimas 
— vertimas 
— analizė 
— vertinimas 

















 

 

 
 
 
 
vykdoma

— mokslo ir technikos personalo  
— bibliografijos paslaugų srityje 
— patentavimo paslaugų srityje 
— mokslinės ir techninės informacijos, 

pratęsimo ir konsultacinių paslaugų 
srityje 

— mokslo konferencijose 
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Ši veikla neturi būti įtraukta, išskyrus tuos atvejus, kai atliekama išskirtinai ar pirmiausia MTEP 
tikslais (pvz., rengiamos išvados apie MTEP). 
 
Universalių duomenų rinkimas 
 
71. Universalių duomenų rinkimas, kurį dažniausiai atlieka valdžios įstaigos, siekdamos fiksuoti 
natūralius, biologinius ar socialinius reiškinius, kurie domina visuomenę arba kuriems fiksuoti lėšų 
turi tik vyriausybė. Pavydžiu gali būti rutininė topografinė kartografija, rutininiai geologiniai, 
hidrologiniai, okeanografiniai ir meteorologiniai tyrimai, astronominiai stebėjimai. Duomenys, 
surinkti išimtinai ar pirmiausia kaip MTEP proceso dalis, yra laikomi MTEP (pvz., branduolinio 
reaktoriaus dalelių charakteristikos ir trajektorijų duomenys). Toks pat aiškinimas galioja duomenų 
apdorojimui ir interpretavimui. Socialiniai mokslai ypač priklauso nuo tikslios faktų apie 
visuomenę apskaitos (surašymų, apklausų ir kt.). Kai šie duomenys specialiai surenkami arba 
apdorojami mokslinio tyrimo tikslais, lėšos turėtų būti skirtos tyrimams ir padengti duomenų 
planavimo, sisteminimo ir kitas išlaidas. Duomenys, surinkti kitais arba bendrais tikslais, 
pavyzdžiui, ketvirčių nedarbo statistika, neturėtų būti laikomi MTEP, net jeigu yra naudojami 
tyrimams. Rinkos tyrimai taip pat nepriklauso MTEP. 
 
Testavimas ir standartizacija 
 
72. Ši veikla susijusi su nacionalinių standartų palaikymu, antrinio lygio standartų suderinimu, 
rutininiu išbandymu ir medžiagų, komponentų, gaminių, procesų, dirvos, atmosferos ir kt. analize. 
 
Ekonominis techninis projekto pagrindimas 
 
73. Siūlomų inžinerinių projektų tyrimas naudojant esamą techniką papildomai informacijai gauti 
prieš imantis tuos projektus įgyvendinti nelaikomas MTEP. Socialiniuose moksluose projekto 
įgyvendinamumo tyrimas – tai socialinių ekonominių charakteristikų tyrimas ir specifinių situacijų 
išvadų pateikimas (pvz., tiriama, ar gali būti įgyvendintas projektas įkurti kokiame nors regione 
naftos chemijos kompleksą). Mokslinio projekto įgyvendinamumo tyrimas laikomas MTEP dalimi. 
 
Specializuota sveikatos priežiūra 
 
74. Ši veikla susijusi su rutininiais tyrimais ir įprastu specializuotų medicinos žinių taikymu. 
Vadinamoje specializuotoje sveikatos priežiūroje gali būti MTEP elementas, jei tai vyksta, 
pavyzdžiui, universiteto ligoninėse (žr. 2.3.2 skyrių).  
 
Patentavimas ir licencijavimas 
 
75. Šiai veiklos sričiai priklauso visi administraciniai ir teisiniai darbai, susiję su patentais ir 
licencijomis. Tie patentavimo darbai, kurie yra tiesiogiai susiję su MTEP projektais, laikomi 
MTEP. 
 
Politikos studijos 
 
76. Šiame kontekste „politika“ reiškia ne tik nacionalinę, bet ir regioninio bei vietinio lygio politiką, 
taip pat ir įmonių ekonominės veiklos politiką. Politikos studijos apima plačią veiklos sritį, 
pavyzdžiui, esamų programų analizę ir įvertinimą, valdžios departamentų ir kitų įstaigų politiką ir 
valdymą; skyrių, susijusių su tęstine analize ir išorinių reiškinių stebėjimu (pvz., gynybos ar 
saugumo analizė), darbą; įstatymu įteisintų tyrimo komisijų, susijusių su bendra vyriausybės ar 
departamentų politika ar valdymu, darbą. 
 
Įprastas programinės įrangos kūrimas 
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77. Veikla, susijusi su įprastu programinės įrangos kūrimu, nelaikoma MTEP. Tokia veikla apima 
darbą su sisteminiais-specifiniais arba programiniais-specifiniais pasiekimais, kurie buvo viešai 
prieinami prieš pradedant darbą. Techninės problemos, kurios buvo išspręstos ankstesniuose 
projektuose, tose pačiose operacinėse sistemose ir kompiuterių architektūroje, taip pat nelaikomos 
MTEP. Įprasta kompiuterių priežiūra nelaikoma MTEP (2.4.1 poskyryje rasite detalesnį problemų, 
kylančių dėl takoskyros tarp programinės įrangos kūrimo ir MTEP nustatymo, aptarimą). 
 
2.2.3. Kita pramoninė veikla 
78. Ši tema aptariama dviejuose iš dalies sutampančiuose skyriuose. 
 
Kita inovacinė veikla 
 
79. Oslo vadove (OECD, 1997a) ši veikla apibūdinama nepriklausančiomis MTEP mokslinėmis, 
techninėmis, komercinėmis ir finansinėmis pakopomis, būtinomis norint įdiegti naujas arba 
patobulintas paslaugas ar produktus ir skatinti prekyboje naujus ar patobulintus procesus. Ši veikla 
apima technologijos (susietos ir atsietos) įsigijimą, įrengimą ir pramonės inžineriją, pramoninį 
projektavimą, kitą turto įsigijimą, produktų gamybos pradžią ir naujų bei patobulintų produktų 
rinkodarą.  
 
Gamyba ir artima techninė veikla 
 
80. Ši veikla apima pramoninę gamybą ir jos ikigamybinę stadiją, prekių ir paslaugų paskirstymą, 
įvairias giminingas technines paslaugas verslo įmonių sektoriuje ir ekonomikoje apskritai bei 
giminingą veiklą naudojant socialinių mokslų dalykus, pavyzdžiui, rinkos tyrimus. 
 
2.2.4. Administravimas ir kita pagalbinė veikla 
81. Šiai kategorijai priklauso dvi veiklos rūšys. 
 
Išimtinai tik MTEP finansavimo veikla 
 
82. MTEP lėšų surinkimas, valdymas ir paskirstymas ministerijoms, tyrimų agentūroms, labdaros 
fondams nelaikomi MTEP. Ši veikla vykdoma pagal instrukcijas, pateiktas naujausioje ISIC 
versijoje (UN, 1990). 
 
Netiesioginė pagalbinė veikla 
 
83. Ši veikla apima daug veikos sričių, nelaikomų MTEP, tačiau ją paremiančių. Pagal susitarimą, 
MTEP siaurąja prasme priklauso personalo duomenys, bet nepriklauso netiesioginė pagalbinė 
veikla, o tam skirtos išmokos priskiriamos prie MTEP veiklą vykdančiam MTEP personalui skirtų 
lėšų pridėtinių išlaidų. Tipiškais pavyzdžiais galima laikyti transportavimą, saugojimą, valymą, 
priežiūrą ir saugos veiklą bei administravimą ir kanceliarinę veiklą, vykdomą ne tik MTEP 
(pavyzdžiui, centrinių finansų ir personalo departamentų veiklą).  
 
 
2.3. MTEP ribos 
 
2.3.1. Kriterijai, kuriais remiantis MTEP galima atskirti nuo giminingų veiklos sričių 
84. Pagrindinis kriterijus, pagal kurį MTEP (moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra) atskiriama 
nuo kitų veiklos sričių, yra apčiuopiamas mokslinės ar technologinės problemos sprendimo 
naujumas, t.y. kai problemos sprendimas nėra akivaizdus išmanančiajam tos mokslo ir technologijų 
srities pagrindus. 2.1 lentelėje nurodyti kai kurie papildomi MTEP atpažinimo kriterijai. 
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2.1 lentelė. Papildomi kriterijai, leidžiantys atskirti MTEP nuo artimų mokslinės, technologinės 
ir pramoninės veiklos sričių 

A. Kokie yra projekto tikslai? 
B. Kas šiame projekte nauja ar pažangu? 

Ar juo siekiama atrasti anksčiau neatrastų reiškinių, struktūrų ar ryšių? 
Ar šiame projekte naujai pritaikomos žinios ar metodai? 
Ar didelė tikimybė, kad šis projektas sąlygos naują (platesnį ar gilesnį) reiškinio, ryšių ar naudojimo 
principų supratimą daugiau negu vienoje organizacijoje? 
Ar galima tikėtis, kad rezultatai bus patentabilūs? 

C. Koks personalas dirba su šiuo projektu? 
D. Kokie metodai naudojami? 
E. Kokia programa finansuoja projektą? 
F. Kiek bendri yra numatomi atradimai ar projekto rezultatai? 
G. Ar projektas natūraliai įsilieja į kitą mokslinę, technologinę ar pramoninę veiklą? 
Šaltinis: OECD 
 

85. Vienas šių kriterijų aspektas — tam tikras projektas gali būti MTEP, jeigu jis pradėtas dėl 
vienos priežasties, bet negali būti MTEP, jeigu įvykdomas dėl kitos priežasties, kaip parodoma 
šiuose pavyzdžiuose: 
- Medicinoje įprastas skrodimas, norint nustatyti mirties priežastį, yra medicinos praktika ir tai 
nelaikoma MTEP, o specialūs mirtingumo tyrimai, atliekami tam, kad būtų nustatyti pašaliniai tam 
tikrų medikamentų, naudojamų vėžiui gydyti, efektai, yra MTEP. Įprasti gydytojų atliekami 
tyrimai, pvz., kraujo ir bakteriologiniai, nėra MTEP, o speciali kraujo tyrimų programa, susijusi su 
naujo vaisto pristatymu, priskiriama prie MTEP. 
- Kasdieninis temperatūros arba atmosferos slėgio registravimas – tai ne MTEP, o meteorologi-
jos tarnybos veikla arba bendrų duomenų rinkimas. MTEP – naujų temperatūros matavimų metodų 
tyrimas, naujų sistemų ir metodų, skirtų duomenims interpretuoti, tyrinėjimas ir tobulinimas. 
- Mechanikos inžinerijos pramonėje atliekama MTEP veikla dažnai yra artimai susijusi su 
projektavimo ir braižymo darbais. Mažose ir vidutinėse įmonėse paprastai nėra atskiro MTEP 
skyriaus, ir MTEP problemos vadinamos bendru „projektavimo ir braižymo“ pavadinimu. Jeigu 
skaičiavimai, projektai, darbo brėžiniai ir valdymo instrukcijos yra sukurti bandomųjų gamyklų ir 
prototipų įrengimui ir funkcionavimui, jie turėtų būti įtraukti į MTEP. Jeigu jie sukurti produkcijos 
standartizavimui parengti, vykdyti ir palaikyti (pvz., smulkūs įrankiai, mašinų įrankiai) arba 
produktų pardavimui skatinti (pvz., pasiūlymai, lankstinukai, atskirų dalių katalogai), jie neturi būti 
laikomi MTEP. 
 
2.3.2. Problemos, kylančios MTEP ir švietimo bei mokymo sandūroje 
 
Bendroji dalis 

86. Aukštojo mokslo įstaigose moksliniai tyrimai ir mokymas visada yra labai glaudžiai susiję, nes 
dauguma akademinio personalo užsiima abiejų rūšių veikla, dauguma pastatų ir įrangos taip pat 
naudojami abiem tikslams. 

87. Kadangi tyrimo rezultatai naudojami mokymui, o informacija ir patirtis, įgyta mokant, dažnai 
patarnauja tyrimams, sunku nustatyti, kur baigiasi aukštosios mokyklos personalo ir studentų 
švietimo ir mokymo veikla ir kur prasideda MTEP veikla ir atvirkščiai. Būtent naujumo elementais 
ir skiriasi MTEP ir įprastinis mokymas bei kitos veiklos sritys. Sprendžiant, ar laikyti MTEP 
mokslinę veiklą, kuri yra mokymo ir švietimo produktas, iškyla tam tikrų problemų. 

88. Problemų iškyla vertinant: 
- doktorantus ir jų veiklą; 
- universiteto dėstytojų vadovaujamą studentų darbą; 
- specializuotą sveikatos apsauga; 
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- savarankišką akademinio personalo mokymąsi (skaitymą). 
 

Doktorantai 

89. Kai kuriose OECD priklausančiose šalyse doktorantas („antrosios pakopos studentas“) nėra 
standartinė nacionalinė kategorija (Lietuvoje doktorantūra yra trečioji studijų pakopa  red. 
pastaba). Tokiais atvejais šių asmenų MTEP veikla tikriausiai yra susijusi su kitu neakivaizdinės 
mokymo formos personalu.  

90. Šiaip ar taip, šalyse, kur šie studentai sudaro pripažintą kategoriją, takoskyra tarp MTEP ir 
švietimo bei mokymo yra sunkiai nustatoma. Doktorantai ir jų vadovai turi atsižvelgti į abi veiklos 
rūšis. 

91. ISCED 6-ąjį lygį atitinkančios studijų mokymo plano dalys yra labai struktūrizuotos, apima, 
pavyzdžiui, studijų schemas, nustatytus kursus, privalomuosius laboratorinius darbus ir t.t. 
Dėstytojas perduoda žinias ir moko tyrimų metodų. Šios pakopos studentai dažniausiai lanko 
privalomus kursus, studijuoja dalykinę literatūrą, mokosi tyrimo metodologijos ir t. t. Ši veikla 
neatitinka naujumo kriterijaus, nurodyto MTEP apibrėžime. 

92. Be to, studentai, norintys įgyti kvalifikaciją ISCED 6-uoju lygiu, turi įrodyti savo kompetenciją, 
imdamiesi sąlygiškai nepriklausomų studijų, dažniausiai turinčių naujumo, reikalingo MTEP 
projektams, elementų ir pristatydami rezultatus. Ši veikla, kaip ir apskritai dėstytojų vadovavimas, 
turėtų būti laikoma MTEP. Dėstytojai ir studentai, vykdydami MTEP doktorantūroje, gali būti 
susiję ir su kitais MTEP projektais. 

93. Be to, šios pakopos studentai dažnai tiesiogiai dirba arba kitaip yra susiję su įstaiga, kurioje 
studijuoja, ir turi sudarę sutarčių arba panašių susitarimų, kurie juos įpareigoja dėstyti žemesnių 
pakopų studentams arba užsiimti kita veikla, pavyzdžiui, specializuota sveikatos priežiūra, ir kartu 
leidžia tęsti studijas ir atlikti tyrimus. 

94. Takoskyra tarp MTEP ir švietimo ISCED 6-uoju lygiu pavaizduota 2.2 lentelėje, kuri yra 
paremta Nordic Manual, R&D Statistics in the Higher Education Sector: Work on Improved 
Guidelines (Nordforsk, 1986). Praktiškesnės šių koncepcijų taikymo problemos aptariamos 5 
skyriuje (žr. 5.2.5 poskyrį). 
 
Vadovavimas studentams 

95. Su MTEP elemento nustatymu doktorantų darbuose glaudžiai susijęs MTEP elemento 
nustatymas šių studentų ir jų mokslo darbų vadovų veikloje. 

96. Toks vadovavimas į MTEP turėtų būti įtrauktas tik tada, jeigu jis būtų ekvivalentiškas specifinio 
MTEP projekto, turinčio pakankamą naujumo elementą ir tikslą siekti naujų žinių, vadovavimui ir 
valdymui. Tokiais atvejais akademinio personalo nario vadovavimas ir studento darbas turėtų būti 
laikomi MTEP. Jeigu vadovavimas susijęs tik su MTEP metodų mokymu ir tezių, disertacijų ar 
bakalauro pakopos studentų darbų skaitymu ir taisymu, jis nelaikomas MTEP. 

 
2.2 lentelė  

 Švietimas ir mokymas  
6-uoju lygiu MTEP Kita veikla 

Dėstytojai 1. Studentų mokymas 6-uoju 
lygiu 

  

 2. Studentų mokymas 6-uoju 
lygiu pagal MTEP metodologiją, 
laboratoriniai darbai ir kt. 

  

  3. Vadovavimas MTEP 
projektams, kurie reikalingi 
studentui, siekiančiam įgyti 
kvalifikaciją 6-uoju lygiu. 
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  4. Vadovavimas kitiems MTEP 
projektams ir savojo MTEP 
projekto įgyvendinimas 

 

   5. Mokymas 
žemesniais nei  
6-asis lygiais 

   6. Kita veikla 
Doktorantai 1. Kursiniai darbai, reikalingi 

formaliajai kvalifikacijai įgyti 
  

  2. Individualios studijos (MTEP 
projektai), reikalingi formaliajai 
kvalifikacijai įgyti, ir jų 
aprašymas 

 

  3. Kita MTEP veikla  
   4. Mokymas 

žemesniais negu  
6-asis lygiais 

   5. Kita veikla 
Šaltinis: OECD 
 

Specializuota sveikatos priežiūra 

97. Universitetinėse ligoninėse, kur medicinos studentų mokymas yra ypač svarbi veikla šalia 
pirminės sveikatos priežiūros veiklos, mokymo veikla, MTEP ir įprastinė sveikatos priežiūra yra 
artimai susijusios. „Specializuota sveikatos priežiūra“ — tai veikla, kuri šiaip neįtraukiama į MTEP 
(žr. 2.2.2), tačiau MTEP elementas gali rastis specializuotoje sveikatos priežiūroje, pvz., 
universitetinėse ligoninėse. Universitetų gydytojams ir jų asistentams yra sunku įvertinti, kuri jų 
veiklos dalis priklauso išimtinai tik MTEP. Jeigu vis dėlto laikas ir pinigai, išleisti įprastinei 
sveikatos priežiūrai, bus įtraukti į MTEP statistiką, MTEP ištekliai medicinos moksluose augs. 

98. Tokia specializuota sveikatos priežiūra nėra laikoma MTEP; ir visa medicinos priežiūra, 
tiesiogiai nesusijusi su specifiniais MTEP projektais, neturėtų būti įtraukta į MTEP statistiką. 
 

Akademinio personalo savarankiškas mokymasis 
 

99. Ši veikla — tai laikas, sugaištas tęstinėms profesinėms studijoms („savarankiškas skaitymas“), 
konferencijų ir seminarų lankymui ir pan. 

100. Skiriant MTEP nuo giminingų veiklos rūšių, dažnai keliamas klausimas, ar „savarankiškas 
skaitymas“ turėtų būti laikomas MTEP veiklos dalimi. Tai tikrai yra tyrėjo bendro profesinio 
tobulėjimo dalis, nes įgytos žinios ir patirtis ateityje padės tyrėjui rengtis MTEP arba ją įgyvendinti. 
Savarankiškas skaitymas iš tiesų sudaro kumuliacinį procesą, ir tuo atveju, kai informacija, gauta iš 
šios veiklos, bus panaudojama mokslinėje veikloje, tai bus laikoma MTEP. 

101. Tik savarankiškas mokymasis, skirtas konkrečiai moksliniam projektui, gali būti laikomas 
MTEP veikla. 
 

2.3.3. Problemos, kylančios MTEP ir giminingų mokslinių ir technologinių veiklų sandūroje 

Bendroji dalis 

102. MTEP nuo kitos mokslinės ir technologinės veiklos sunku atskirti tada, kai toje pačioje 
institucijoje vykdoma keleriopa veikla. Apžvelgta praktika rodo, kad apytiksliai nustatyti skirtumus 
padeda MTEP dalies įvertinimas. Pavyzdžiui: 
- Institucijos ar jų padaliniai ir firmos, kurių pagrindinė veikla yra MTEP, dažnai imasi ir 
antraeilės, ne MTEP srities veiklos (pvz., mokslinės ar techninės informacijos, bandymų, kokybės 
kontrolės, analizės). Kiek antraeilė veikla pirmiausia yra skirta siekti MTEP, tiek ji turėtų būti 
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laikoma MTEP veikla. Jeigu antraeilė veikla sukurta iš esmės kitoms, ne MTEP reikmėms, ji neturi 
būti priskiriama prie MTEP veiklos. 
- Įstaigos, kurių pagrindinis tikslas yra su MTEP susijusi mokslinė veikla, dažnai atlieka tam 
tikrus tyrimus, susijusius su šia veikla. Tokie tyrimai turi būti atskirti ir laikomi MTEP. 

103. Kaip atliekami tokie apytiksliai skaičiavimai, rodo šie pavyzdžiai: 

- Mokslo ir technikos informacijos tarnybų arba tyrimų laboratorijų bibliotekų veikla, skirta 
laboratorijų mokslo darbuotojų reikmėms, turėtų būti laikoma MTEP. Firmos dokumentacijos 
centro, atviro visam personalui, veikla neturėtų būti laikoma MTEP, netgi jeigu jis dalijasi tas 
pačias patalpas su tyrimų padaliniu. Universitetų centrinių bibliotekų veikla taip pat nepriklauso 
MTEP.  Šie kriterijai taikomi tik tada, kai būtina pažymėti, kad į visumą neįtraukiama tam tikra 
institucijos ar skyriaus veikla. Kai naudojami detalesni apskaitos metodai, dalis į MTEP neįtrauktos 
veiklos išlaidų gali būti pridėtos prie pridėtinių išlaidų. Kadangi mokslinių ir techninių publikacijų 
parengimas nelaikomas MTEP, pirminės ataskaitos apie tyrimų išvadas parengimas turi būti 
priskirtas prie MTEP. 
- Viešosios įmonės ir vartotojų organizacijos dažnai turi laboratorijas, kurių pagrindinis tikslas 
– bandymai ir standartizacija. Šių laboratorijų personalas gali išrasti naujų arba gerokai patobulinti 
esamų bandymo metodų. Tokia veikla turi būti laikoma MTEP. 
- Socialinių mokslų tyrimams ypač svarbus yra universalių duomenų rinkimas, kadangi be jo 
daugelio šių tyrimų aspektų nebūtų galima įvykdyti. Šiaip ar taip, jeigu tie duomenys nėra renkami 
pirmiausia mokslo tikslams, tai neturėtų būti laikoma moksline veikla. Kita vertus, didesni 
statistikos institutai gali vykdyti tam tikrą MTEP veiklą (pvz., konceptualius ir metodologinius 
darbus, susijusius su visiškai naujų ar iš esmės modifikuotų tyrimų ir statistikos sistemų plėtojimu, 
darbu su atrankos metodikomis, mažos srities statistiniais įvertinimais). Kur įmanoma, tokia veikla 
turėtų būti laikoma MTEP. 
 
Specifiniai atvejai 

104. Tam tikrais atvejais labai sunku taikyti teorinius kriterijus, pagal kuriuos skiriamos MTEP ir 
gimininga mokslinė ir technologinė veikla. Kosmoso tyrinėjimas, kasyba ir žvalgymas bei 
socialinių sistemų plėtra – tai trys sritys, susijusios su dideliais išteklių kiekiais, ir bet kokios jų 
traktavimo variacijos turės didelę įtaką tarptautiniam išplatintų MTEP duomenų palyginimui. 
Didelio masto projektų MTEP apibrėžti taip pat sunku; jie aptariami 2.3.4 poskyryje. 
 
• Kosmoso tyrinėjimai 

105. Sunkumų dėl erdvės tyrinėjimo kyla todėl, kad didelė dalis veiklos kosmose dabar gali būti 
laikoma įprastine; žinoma, daugiausiai kainuoja prekės ir paslaugos, nelaikomos MTEP. Šiaip ar 
taip, visų erdvės tyrinėjimų tikslas yra gilinti žinias, todėl jie turėtų būti laikomi MTEP. Gali 
prireikti atskirti veiklą, susijusią su kosmoso tyrinėjimu, įskaitant skraidomųjų aparatų, įrangos ir 
technikos kūrimą, nuo veiklos, susijusios su įprastinių orbitinių palydovų išdėstymu kosmose ar 
trajektorijos nustatymu ir ryšių stočių įkūrimu. 

• Kasyba ir žvalgymas 

106. Kasyba ir žvalgymas kartais sukelia problemų dėl lingvistinės painiavos tarp naujų arba 
labai patobulintų išteklių (maisto, energijos ir t. t.) tyrimų ir esamų natūralių išteklių rezervų 
paieškos. Ši painiava išblukina takoskyrą tarp MTEP ir apžvalgos bei žvalgymo. Teoriškai tiksliems 
MTEP duomenims nustatyti turi būti įvertintos ir apibendrintos šios veiklos sritys: 
- naujų tyrimo metodų ir technikos kūrimas; 
- eksperimentinė plėtra kaip sudėtinė geologijos mokslinio tyrimo dalis; 
- geologijos reiškinių tyrimas kaip papildoma tyrimo ir žvalgymo programų dalis. 
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107. Praktikoje pastarasis punktas sudaro daug problemų. Sunku suformuluoti tikslų apibrėžimą, 
reikšmingą nacionalinių apklausų respondentams, todėl MTEP turėtų būti laikomos tik šios veiklos 
sritys:  
- naujų arba žymiai patobulintų metodų ir įrangos duomenims gauti, žvalgyti, surinktiems 
duomenims studijuoti ir jiems interpretuoti kūrimas; 

- geologijos reiškinio tyrimas kaip būtina MTEP projekto dalis, įskaitant duomenų gavimą, 
žvalgymą ir interpretavimą, pirmiausia turint galvoje mokslinius tikslus. 

108. Iš to galima daryti išvadą, kad komercinių kompanijų tyrimo ir žvalgymo veikla beveik 
visiškai nepriklauso MTEP. Pavyzdžiui, žvalgomieji gręžiniai vandenyje, siekiant įvertinti telkinio 
išteklius, turėtų būti laikomi moksline ir technologine paslauga. 

• Socialinių sistemų plėtojimas 

109. Socialinių mokslų studijų tikslas dažniausiai yra parengti dirvą politikų sprendimams 
valstybės, regiono, vietiniu lygiu arba pramonės ir prekybos įmonėse. Paprastai tokios studijos 
naudoja nustatytas metodologijas, bet kartais esamas metodologijas būtina modifikuoti arba kurti 
naujas. Tam reikia atlikti nemaža tyrimų. Teoriškai tokios modifikacijos ar tobulinimas turėtų būti 
laikomi MTEP, bet reikia žinoti, kokių sunkumų kyla vertinant MTEP dalį tose studijose. 
Praktikoje, nepaisant techninių ir koncepcinių problemų, gali būti įmanoma arba nustatyti, ar 
studijose yra apčiuopiamas naujumo elementas, susijęs išimtinai tik su tyrimu, arba stengtis vertinti 
tyrimo dalį ir priskirti jį MTEP (žr. 2.4.2 poskyrį). Norint nustatyti, ar tam tikra veikla turėtų būti 
laikoma MTEP, visiškai nesvarbu, kad ta veikla vadinama studijomis arba kad išvados, kylančios iš 
atliktos veiklos, naudojamos studijoms. Jeigu tam tikra veikla tenkina MTEP apibrėžimą, ji 
priskiriama MTEP, jeigu ne, - nepriskiriama. 
 
2.3.4. Problemos, kylančios  MTEP ir kitos pramoninės veiklos sandūroje 

Bendroji dalis 

110. Reikia svarstyti apie tai, kaip nuo MTEP atskirti tokią veiklą kaip išradimų parengimas, 
patentavimas ir licencijavimas, rinkos tyrimai, gamybos paleidimas, atnaujinimas ir pertvarkymas, 
nors tai neabejotinai yra inovacinių procesų dalis. Kai kurios veiklos sritys, pvz., aprūpinimas 
įranga, procesų tobulinimas, projektų ir prototipų kūrimas, gali turėti apčiuopiamą MTEP elementą, 
ir taip apsunkina tiksliai nustatyti, kas turėtų ar neturėtų būti laikoma MTEP. Tai ypač aktualu 
gynybos ar didelio masto civilinei pramonei (pvz., aviacijos, kosminei). Panašių sunkumų gali kilti, 
kai bandoma atskirti technologijomis paremtas viešas paslaugas, pvz., patikrinimą, nuo tų, kurios 
susijusios su MTEP (pavyzdžiui, veikla maisto ir vaistų gamybos srityje) (2.3 lentelė). 

 
2.3 lentelė. Atvejai, galimi MTEP ir kitos pramoninės veiklos sandūroje 

 
Sritis Traktavimas Pastabos 
Prototipai Įtraukti į MTEP Kol pagrindiniai tikslai yra skatinti tobulinimus 
Bandomieji įrenginiai (bandomosios 
gamyklos) Įtraukti į MTEP Kol pagrindinis tikslas yra MTEP. 

Pramoninis projektavimas ir 
braižymas Padalyti Įtraukti projektavimą, reikalingą MTEP. Neįtraukti 

projektavimo, reikalingo gamybos procesui. 

Pramoninė inžinerija ir aprūpinimas Padalyti 

Įtraukti „grįžtamojo ryšio“ MTEP ir pramoninės 
inžinerijos aprūpinimą, susijusį su naujų produktų ir 
procesų kūrimu. Neįtraukti aprūpinimo, susijusio su 
gamybos procesu. 

Bandymai Padalyti 
Įtraukti, jeigu kalbama apie išsamų bandymą ir tolesnį 
projektavimą bei inžineriją. Neįtraukti visos kitos su 
tuo susijusios veiklos. 

Garantinis aptarnavimas ir gedimų 
paieška Neįtraukti Išskyrus „grįžtamojo ryšio“ MTEP. 
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Patentų ir licencijų tvarkymas Neįtraukti 
Visi administraciniai ir juridiniai darbai, susiję su 
patentavimu ir licencijavimu (išskyrus tiesioginius 
patentavimo darbus, susijusius su MTEP projektais). 

Einamieji (rutininiai) bandymai Neįtraukti Net jeigu juos atlieka MTEP personalas. 
Duomenų rinkimas Neįtraukti Išskyrus atvejus, kai jis yra neatskiriama MTEP dalis.  
Viešų patikrinimų kontrolė, standartų 
diegimas, reglamentavimas Neįtraukti – 

Šaltinis: OECD. 
 
111. 4 skyriuje eksperimentinė plėtra apibrėžiama kaip „sistemingas darbas, projektavimas, 
remiantis žiniomis, įgytomis tyrimų metu, ir praktine patirtimi, kuriant naujas medžiagas, produktus 
ar įrangą, diegiant naujus procesus, sistemas ir paslaugas, apčiuopiamai tobulinant jau sukurtus ar 
įdiegtus procesus, sistemas ir paslaugas“. Sunku tiksliai nubrėžti ribą tarp eksperimentinės plėtros ir 
ikigamybinės plėtros, pavyzdžiui, pramonėje beveik visais atvejais kuriami ir gaminami bandomieji 
pavyzdžiai bei atliekami jų bandymai. Reikia susitarti ir nustatyti kriterijus pagal pramonės tipą. 
Pagrindinė taisyklė, kurią suformulavo Jungtinių Valstijų nacionalinis mokslo fondas2 (NSF), 
nusako pagrindinius sudėtingų atvejų sprendimo būdus. Šiek tiek išplėtus ją, teigiama: 
„Jeigu pirminis tikslas yra toliau tobulinti techninius produktus ir procesus, tai darbas gali būti 
laikomas MTEP. Jeigu produkto, proceso ar pasiūlymų pirminis tikslas yra plėtoti rinkas, atlikti 
ikigamybinį planavimą arba gerinti gamybos ir valdymo sistemų darbą, tai tokia veikla nelaikoma 
MTEP.“ 

112. Nepaisant šio detalaus išdėstymo, gali būti sunku taikyti tai individualioje veikloje. Gali būti 
neaišku, ar yra apčiuopiamas naujumo elementas ir ar aiškiai apibūdintas produktas ar procesas. 

 
Specifiniai atvejai 

113. Toliau aprašomi kai kurie bendri atvejai: 

• Prototipai 

114. Prototipas – tai originalus modelis, turintis visas naujo produkto technines charakteristikas ir 
savybes. Pavyzdžiui, kuriant korozinių skysčių siurblį paspartintiems realiems bandymams, 
atliekamiems su skirtingomis cheminėmis medžiagomis, reikės kelių prototipų. Grįžtamasis ciklas 
suteikia galimybę panaudoti rezultatus siurbliui toliau tobulinti, jeigu prototipų bandymai bus 
nesėkmingi. 

115. Taikant NSF kriterijų, prototipų projektavimas, konstravimas ir išbandymas dažniausiai gali 
būti laikomas MTEP, nesvarbu, ar sukurtas vienas prototipas, ar keli, ar jie buvo kuriami paeiliui, ar 
vienu metu. Visada, kai atliekamos bet kokios būtinos prototipo (-ų) modifikacijos ir bandymas 
baigiasi sėkmingai, galutinis MTEP tikslas yra pasiektas. Kelių prototipo kopijų kūrimas laikinoms 
komercinėms, karinėms ar medicinos reikmėms po to, kai originalas buvo sėkmingai išbandytas, 
nėra laikomas MTEP dalimi, netgi jeigu jį atlieka MTEP personalas. 
 
• Bandomosios gamyklos 

116. Bandomųjų gamyklų kūrimas ir veikimas yra MTEP dalis tol, kol pagrindinis tikslas yra 
įgyti patirties bei rinkti inžinerinius ir kitus duomenis, kurie bus naudojami: 
- hipotezėms kelti; 
- naujų produktų formulėms sudaryti; 
- naujų produktų specifikacijoms rengti; 
- specialiai įrangai arba konstrukcijoms, reikalingoms naujiems procesams, kurti;  
- darbo instrukcijoms ar proceso vadovams rengti. 

                                                 
2 US National Science Foundation (NSF) 
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117. Jeigu, pasibaigus eksperimentinei fazei, bandomoji gamykla tampa normaliai veikiančia 
komercinės gamybos įmone, jos veikla nebegali būti priskiriama MTEP, net jeigu gamykla ir toliau 
vadinama bandomąja. Kol pirminiai bandomosios gamyklos tikslai nekomerciniai, nėra svarbu, ar 
parduodama visa produkcija, ar jos dalis. Pajamos, gautos realizavus produkciją, turi būti 
atskaitytos iš MTEP veiklos išlaidų. 
 
• Didelio masto projektai ir brangios bandomosios gamyklos 

118. Didelio masto projektai, kurių dauguma priklauso gynybos bei aviacijos ir kosminei sričiai, 
dažniausiai apima veiklos spektrą nuo eksperimentinio iki ikigamybinio tobulinimo. Šiais atvejais 
sunku atskirti, ar procesą finansuojančios ir/arba įgyvendinančios įmonės išlaidos priklauso MTEP. 
Atskirti MTEP priklausančias ir nepriklausančias išlaidas ypač svarbu yra tose šalyse, kur didelė 
vyriausybės MTEP išlaidų dalis skiriama gynybai. Papildomų nurodymų šiuo klausimu pateikiama 
10 priede. 

119. Labai svarbu išsamiai išsiaiškinti brangių bandomųjų gamyklų (tokių kaip pirmosios naujo 
tipo atominės elektrinės ar ledlaužiai) ar prototipų esmę. Beveik visos bandomosios gamyklos ir 
prototipai gali būti sukurti naudojant esamas medžiagas ir esamas technologijas. Dažnai jie kuriami 
tam, kad būtų naudojami ir MTEP, ir pirminiam aptarnavimui (energijai gaminti, ledui laužyti). 
Tokių gamyklų ir prototipų kūrimas neturėtų būti visiškai priskirtas MTEP. Tik papildomos 
išlaidos, susijusios su prototipiniu šių produktų pobūdžiu, turėtų būti priskirtos MTEP. 

• Bandymai 

120. Prototipą pakankamai išbandžius ir atlikus visas reikiamas modifikacijas, galima pradėti 
gamybą. Tai susiję su plačios apimties gamyba; pradinę gamybos fazę gali sudaryti produkto ar 
proceso modifikavimas arba personalo perkvalifikavimas dirbti su nauja technika ar mašinomis. 
Jeigu pradinė gamybos fazė nelemia tolesnio projektavimo ir inžinerijos, ji neturėtų būti laikoma 
MTEP, kadangi pirminis tikslas jau yra ne tolesnis produktų tobulinimas, o gamybos proceso 
pradžia. Pirmosios bandymo dalys, atliekamos su masinės gamybos serijomis, neturėtų būti 
laikomos MTEP prototipais, net jeigu per klaidą ir buvo taip pavadintos. 

121. Pavyzdžiui, jeigu naujas produktas turi būti surinktas automatinio suvirinimo būdu, 
suvirinimo įrangos suderinimo optimizavimo procesas, norint pasiekti maksimalų gamybos greitį ir 
efektyvumą, negali būti laikomas MTEP (net jeigu tai ir reikalauja didelių pastangų). 

• Gedimų lokalizavimas 

122. Gedimų lokalizavimas kartais parodo tolesnės MTEP būtinumą, bet dažniau tai yra susiję su 
įrangos ar procesų klaidų atskleidimu ir turi įtakos standartinės įrangos ir procesų modifikavimui. 
Tai neturi būti laikoma MTEP.  

• „Grįžtamoji“ MTEP 

123. Kai naujas produktas ar procesas perduodamas gamybai, vis tiek išlieka spręstinų techninių 
problemų ir kai kurioms jų gali prireikti tolesnės MTEP. Tokia „grįžtamoji“ veikla neturi būti 
laikoma MTEP. 

• Pramoninis projektavimas 

124. Labai daug pramonės projektavimo darbų yra atiduodami į gamybą ir nelaikomi MTEP. 
Tačiau būna tam tikrų projektavimo darbų elementų, kurie turėtų būti laikomi MTEP. Tai planai ir 
brėžiniai, kuriami norint apibrėžti procedūras, technines specifikacijas ir operacines savybes, 
būtinas naujų produktų ir procesų koncepcijai, kūrimui ir gamybai. 

125. Pavyzdžiui, jeigu buvo sukurtas inžinerinis produktas, kurį gali reikėti apdoroti mašinomis, 
terminiu būdu ir/arba galvanizuoti, kad detalių paviršiai būtų lygūs, apdirbimo terminiu būdu ar 
galvanizavimo procesams skirti dokumentai yra laikomi MTEP, nesvarbu, ar jie įtraukti į brėžinius, 
ar pateikiami atskiruose specifikacijų lapuose. 



 32

• Aprūpinimas įranga ir pramoninė inžinerija 

126. Daugeliu atvejų kiekvieno projekto aprūpinimo įranga ir pramoninės inžinerijos fazės 
laikomos gamybos proceso dalimi.  

127. Gali būti skiriamos trys aprūpinimo įranga fazės: 
- komponentų naudojimas pirmą kartą (įskaitant naudojimą komponentų, atsirandančių dėl 
MTEP); 
- aprūpinimas masinės gamybos įranga; 
- įrangos, susijusios su masinės gamybos pradžia, įdiegimas. 

128. Jeigu aprūpinimo įranga procesas turi įtakos tolesnei MTEP (pvz., mašinų ir įrankių 
gamybos plėtojimas, gamybos ir kokybės kontrolės procedūrų pokyčiai ar naujų metodų ir standartų 
kūrimas), tai laikoma MTEP.  

129. „Grįžtamoji“ MTEP, kylanti iš aprūpinimo įranga fazės, turi būti laikoma MTEP.  

• Klinikiniai bandymai 

130. Saugumui ir efektyvumui užtikrinti prieš pateikiant į rinką, naujus vaistus, vakcinas ar 
procedūras reikia planingai išbandyti su žmonėmis savanoriais. Šie klinikiniai bandymai skirstomi į 
keturias standartines fazes, iš kurių trys vyksta prieš gaunant leidimą gaminti. Tarptautinio 
palyginimo tikslais pagal susitarimą klinikinių bandymų 1, 2 ir 3 fazės gali būti laikomos MTEP. 
Ketvirtoji klinikinių tyrimų fazė, kurioje tęsiami vaistų ar procedūrų tyrimai jau gavus patvirtinimą 
ir pradėjus gaminti, MTEP gali būti laikoma tik tada, jeigu jie skatina tolesnę mokslinę ar 
technologinę pažangą. Be to, ne visa veikla, kuriai anksčiau buvo duotas leidimas, laikoma MTEP, 
ypač kai nuo pirmųjų trijų tyrimo fazių yra praėję nemaža laiko, per kurį galėjo būti pradėta 
rinkodaros ir proceso plėtojimo veikla. 

 
2.3.5. Problemos, kylančios MTEP administravimo ir netiesioginės pagalbinės veiklos sandūroje 
131. Anksčiau apibūdinta MTEP veikla remiasi daugybe kitų veiklos sričių. MTEP statistika 
rodo, kad personalo ataskaitos turėtų atspindėti tik MTEP siaurąja prasme, o išlaidų ataskaitos 
turėtų atspindėti visas MTEP išlaidas, įskaitant netiesioginės pagalbinės veiklos išlaidas, kurios 
laikomos pridėtinėmis išlaidomis (žr. 2.2.4 poskyrį). 

132. Kai kurių rūšių veikla, pavyzdžiui, bibliotekos ar kompiuterinės paslaugos, yra laikoma 
MTEP siaurąja prasme, jeigu ji skirta tik MTEP, bet MTEP nelaikoma netiesioginė pagalbinė 
centrinių struktūrų veikla, jeigu ji skirta tiek MTEP, tiek ne MTEP reikmėms (žr. 2.3.3 skyrių). Tas 
pats argumentas taikomas vadybai, administravimui ir kanceliarinei veiklai. Kai šios veiklos sritys 
yra tiesiogiai skirtos MTEP, jos laikomos MTEP dalimi siaurąja prasme ir priskiriamos MTEP 
personalui. Tipiškas pavyzdys  MTEP vadovas, planuojantis ir prižiūrintis mokslinius ir 
techninius projekto aspektus, arba asmuo, pateikiantis tarpinę ir galutinę projekto rezultatų 
ataskaitą. Lieka ginčytinas klausimas, ar buhalterinė veikla, susijusi su specifiniu MTEP projektu, 
yra tiesioginė (siaurąja prasme), ar netiesioginė (pagalbinė) MTEP laikoma veikla. Pagal susitarimą 
ji laikoma daugiau priklausančia MTEP siaurąja prasme, jeigu yra labai artimai susijusi su MTEP 
(žr. 5 skyriaus 5.1 lentelę ir 5.1 poskyrį). 

 
2.4. MTEP nustatymas kuriant programinę įrangą, socialiniuose ir humanitariniuose 
moksluose ir paslaugų srityje bei gamyboje 
 
133. Interpretuodamas sąvokas Vadovas remiasi struktūrizuotais gamtos mokslų ir inžinerijos 
MTEP, vedančios prie apčiuopiamų technologinių inovacijų pirminėje ir antrinėje gamyboje, 
apibrėžimais. Programinės įrangos kūrimas tapo didele netiesiogine inovacine veikla su aukšto 
lygio MTEP turiniu. Be to, augant paslaugų pramonės įnašams į verslo sektorių, vis didesnė veiklos 
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dalis susisieja su socialiniais ir humanitariniais mokslais ir kartu su kompiuterinės įrangos pažanga 
sukuria inovacijas paslaugų srityje ir gamyboje. 

134. Priemonės, sukurtos MTEP nustatyti tradicinėse sferose ir pramonėje, ne visada lengvai 
pritaikomos šiose naujose srityse. Šis skyrius analizuoja MTEP identifikavimo problemas kuriant 
programinę įrangą, socialiniuose ir humanitariniuose moksluose ir paslaugų srityje. 
 
2.4.1. MTEP identifikavimas kuriant programinę įrangą  
135. Kad programinės įrangos kūrimo projektas būtų laikomas MTEP, jis turi būti užbaigiamas 
priklausomai nuo mokslinės ir/ar technologinės pažangos, o projekto tikslu turi būti laikomas 
sistemingas mokslinės ir/arba technologinės problemos sprendimas.  

136. MTEP turi būti laikoma ne tik programinė įranga, kuri yra viso MTEP projekto dalis, bet ir 
MTEP, susijusi su programine įranga kaip galutiniu produktu. 

137. Dėl programinės įrangos kūrimo pobūdžio sunku yra identifikuoti MTEP elementą. 
Programinės įrangos kūrimas yra neatskiriama daugelio projektų, neturinčių MTEP, dalis. Tokių 
projektų programinės įrangos kūrimo elementas gali būti laikomas MTEP, jeigu skatina 
kompiuterinės programinės įrangos pažangą. Tokia pažanga rodo tam tikrą augimą, bet nesukelia 
perversmo. Taigi esamos programos ar sistemos atnaujinimas, papildymas ar pakeitimas gali būti 
laikomas MTEP, jeigu skatina mokslinę ir/arba technologinę pažangą, pasireiškiančią žinių 
gausėjimu. Programinės įrangos naudojimas naujam taikomajam tikslui pats savaime nereiškia 
pažangos. 

138. Mokslinė ir/arba technologinė pažanga programinėje įrangoje gali būti pasiekta net jeigu 
projektas nėra baigtas, kadangi nesėkmė gali suteikti kompiuterinės programinės įrangos kūrėjams 
žinių, pavyzdžiui, kad tam tikras būdas yra nesėkmingas. 

139. Jeigu programinės įrangos projektai nulėmė pažangą kitose srityse, tai nereiškia, kad buvo 
pasiekta pažanga kuriant pačią kompiuterinę programinę įrangą. 

140. Toliau pateikiami pavyzdžiai iliustruoja programinę įrangą kaip MTEP. Į MTEP įtraukiama: 
- MTEP, padedanti kurti naujas teorinės informatikos teoremas ir algoritmus; 
- informacinių technologijų plėtra operacinių sistemų, programavimo kalbų, duomenų 
valdymo, komunikacinės programinės įrangos ir programinės įrangos kūrimo priemonių lygiu; 
- interneto technologijų kūrimas; 
- programinės įrangos projektavimo, tobulinimo, sklaidos ir palaikymo metodų tyrimai; 
- programinės įrangos kūrimas, lemiantis pažangą bendrose informacijos kaupimo, 
perdavimo, saugojimo, atkūrimo, valdymo ar vizualizavimo srityse; 
- eksperimentinė veikla siekiant užpildyti programinės įrangos tobulinimo technologijos žinių 
spragas; 
- MTEP programinės įrangos priemonių ar specializuotose naudojimosi kompiuteriu 
technologijų srityse (vaizdų apdorojimo, geografinio duomenų pateikimo, simbolių atpažinimo, 
dirbtinio intelekto ir kt.). 

141. Su programine įranga susijusi įprastinė veikla, nesisiejanti su moksliniais ir/arba 
technologiniais pasiekimais ar technologinių problemų sprendimu, nelaikoma MTEP. Pavyzdžiui: 
- versle naudojama programinė įranga ir informacinių sistemų kūrimas taikant žinomus 
metodus ir turimas programinės įrangos priemones; 
- esamų sistemų aptarnavimas; 
- kompiuterinių kalbų konvertavimas ir/ar vertimas; 
- taikomųjų programų praturtinimas naujomis vartojimo funkcijomis; 
- sistemų klaidų suradimas ir pašalinimas; 
- esamos programinės įrangos pritaikymas; 
- vartotojo dokumentacijos parengimas. 
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142. Individualūs sisteminės programinės įrangos projektai nėra MTEP, bet gali būti ja laikomi, 
jeigu yra įtraukti į stambesnį projektą. Pavyzdžiui, diegiant reliacines technologijas ketvirtos kartos 
kalbų procesoriuje gali tekti keisti failo struktūrą ir vartotojo sąsajas. Individualūs pokyčiai gali būti 
nelaikomi MTEP, jeigu kalbėsime tik apie juos, tačiau visas modifikacijų projektas gali paveikti 
mokslinį ir/arba technologinį problemos sprendimą ir būti laikomas MTEP. 
 
2.4.2. MTEP nustatymas socialiniuose ir humanitariniuose moksluose 
143. Socialiniai ir humanitariniai mokslai Vadove minimi ne vienoje vietoje, įskaitant ir 
„žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo“ apibrėžimą (žr. 2.1 poskyrį). Socialiniams ir 
humanitariniams mokslams akivaizdus naujumo elementas arba mokslinės ir/arba technologinės 
problemos sprendimas yra naudingas kriterijus, siekiant nubrėžti ribą tarp MTEP ir kitos 
giminingos (rutininės) mokslinės veiklos. Šis elementas gali sietis su konceptualiąja, metodologine 
arba empirine projekto dalimi. Įprastinio pobūdžio gimininga veikla gali būti įtraukiama į 
MTEP tik tada, jeigu ji laikoma neatsiejama specifinio mokslinio projekto dalimi arba 
naudojama specifinio tiriamojo projekto tikslams. Taigi įprastinio pobūdžio projektai, 
kuriuose socialinių sričių mokslininkai, spręsdami tam tikras problemas, naudoja pripažintas 
socialinių mokslų metodologijas, principus ir modelius, negali būti laikomi moksliniais 
tyrimais. 
144. Darbų, priskiriamų tokiai rutininei kategorijai ir apskritai imant nelaikomų MTEP, 
pavyzdžiai: tikėtinų mokesčių struktūros pokyčių nulemtų ekonominių efektų prognozės, naudojant 
turimus ekonominius duomenis; standartiniai taikomosios psichologijos testai, siekiant atrinkti ir 
klasifikuoti pramoninį ir karinį personalą, studentus ir pan., tirti vaikus, turinčius skaitymo 
sunkumų ar kitų negalių. 
 
2.4.3. Problemos, kylančios nustatant MTEP paslaugų sferoje 
 
145. Ribą tarp MTEP ir paslaugų veiklos sunku nustatyti dėl dviejų pagrindinių priežasčių: 
pirma, sunku nustatyti, kurie projektai susiję su MTEP; antra, riba tarp MTEP ir kitos novatoriškos 
veiklos, nelaikomos MTEP, yra labai neryški. 

146. Vienas iš daugybės novatoriškų paslaugų sferos projektų, priskiriamų prie MTEP, rezultatų 
yra naujų žinių įgijimas ar jų panaudojimas naujoms taikomosioms programoms, atitinkančioms 
apibrėžimą, pateiktą šio skyriaus pirmojoje pastraipoje. 

147. Paslaugų veikloje nustatyti MTEP yra sunkiau negu gamybos veikloje, nes paslaugų veikla 
ne visada yra tiksliai apibrėžta. Ji apima kelias sritis: MTEP, susijusią su technologijomis, 
socialinių ir humanitarinių mokslų MTEP, įskaitant MTEP, susijusią su elgesio ir organizavimo 
žiniomis. Pastaroji sritis jau priskirta kriterijui „žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimas“, tačiau 
ji yra ypač svarbi kalbant apie paslaugų veiklą. Kadangi šios MTEP rūšys projekte gali susipinti, 
svarbu tiksliai apibrėžti įvairias tarpusavyje susijusias MTEP formas. Jeigu analizė apsiriboja, 
pavyzdžiui, tik MTEP, susijusia su technologijomis, MTEP apimtis gali būti sumažinta. Daugeliu 
atvejų MTEP paslaugų sferoje pasireiškia per programinę įrangą, kuri yra naujoviška ne 
techninėmis, o savo funkcinėmis galimybėmis (žr. 2.4.1 poskyrį). 

148. Paslaugų įmonėse MTEP ne visada organizuojama taip formaliai kaip gamybos įmonėse 
(turinčiose MTEP departamentą, tyrėjus ar inžinierius bandytojus, nurodytus darbuotojų sąraše ir 
t.t.). Paslaugų sferoje MTEP sąvoka ne tokia konkreti ir kartais su ja susijusios įmonės jos 
neatpažįsta. Kadangi daugiau patirties galima įgyti apžvelgiant paslaugų sferos MTEP, jos 
nustatymo kriterijai ir su paslaugų sfera susijusios MTEP pavyzdžiai turi būti išplėtoti. 
 
Kriterijus, leidžiantis atpažinti MTEP paslaugų sferoje 
 
149. Šie kriterijai padės jums nustatyti, ar paslaugų veikloje esama MTEP: 
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- ryšiai su viešosiomis mokslo laboratorijomis; 
- mokslo daktarų ar doktorantų dalyvavimas; 
- mokslinių atradimų publikavimas moksliniuose žurnaluose, mokslinių konferencijų 
organizavimas ar mokslinis recenzavimas; 
- prototipų ar bandomųjų gamyklų kūrimas (žr. 2.3.4 skyrių). 
 
MTEP pavyzdžiai pasirinktose paslaugų veiklose 
 
150. Toliau išvardyta MTEP laikoma veikla gali būti MTEP paslaugų sferoje pavyzdžiais. Taip 
pat reikėtų turėti omenyje bendrus ir papildomus MTEP skyrimo kriterijus, pateiktus 2.3.1 
poskyryje. 

151. Bendros MTEP ribos, kaip nurodyta anksčiau, ypač 2.2, 2.3.3 ir 2.3.4 poskyriuose, plačiai 
taikomos paslaugų veiklai. Naujumo elementas yra pagrindinis kriterijus, kuriuo remiantis MTEP 
skiriama nuo kitos giminingos veiklos. 
 
Bankininkystės ir draudimo MTEP pavyzdžiai: 
 
- matematiniai tyrimai, susiję su finansinės rizikos analize; 
- kredito rizikos valdymo modelių kūrimas; 
- eksperimentinis naujos programinės įrangos, skirtos namų bankininkystei, kūrimas; 
- metodų, skirtų vartotojo elgsenai tirti ir naujiems sąskaitų ir banko paslaugų tipams sukurti, 
tobulinimas; 
- tyrimai naujai rizikai ar jos charakteristikoms, į kurias reikia atsižvelgti sudarant draudimo 
sutartis, identifikuoti; 
- socialinių reiškinių, turinčių įtakos naujoms draudimo rūšims (sveikatos, pensijų ir t. t.), 
pavyzdžiui, žalos atlyginimo nerūkantiems, tyrimai; 
- MTEP, susijusi su elektronine bankininkyste ir draudimu, internetinėmis paslaugomis ir 
elektronine prekyba; 
- MTEP, susijusi su naujomis ar žymiai patobulintomis finansinėmis paslaugomis (naujomis 
sąskaitų, paskolų, draudimo ir taupymo koncepcijomis). 
 
Kai kurių kitų paslaugų sferų MTEP pavyzdžiai: 
 
- ekonomikos ir socialinių pokyčių poveikio vartojimui ir laisvalaikio veiklai analizė; 
- naujų metodų vartotojo lūkesčiams ir pasirinkimams įvertinti kūrimas; 
- naujų apklausos metodų ir priemonių kūrimas; 
- maršrutų sudarymo ir sekimo (logistikos) procedūrų tobulinimas; 
- naujų kelionių ir atostogų koncepcijų tyrimas; 
- prototipų ir bandomųjų gamyklų paleidimas. 
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3 skyrius. 
 

Klasifikavimas pagal institucijas 
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3.1. Bendroji dalis 
 
152. Klasifikuojant pagal institucijas, dėmesys sutelkiamas į institucijų veiklos ar finansavimo 
ypatybes. Visų vienetų MTEP ištekliai priskiriami vienai klasei ar poklasiui pagal pagrindinę 
vieneto veiklą. 
 
 3.2. Atsiskaitymo ir statistiniai vienetai 
 
3.2.1. Atsiskaitymo vienetas 
 
153. Atsiskaitymo vienetas — tai subjektas, iš kurio gaunami duomenys. Įvairiuose sektoriuose ir 
šalyse jie gali skirtis priklausomai nuo institucijos struktūros, teisinės duomenų rinkimo bazės, 
tradicijų, nacionalinių prioritetų ir tyrinėjimų išteklių. Vienose šalyse galima rinkti MTEP vienetų 
duomenis, kitose — bendresniu lygiu. Vadovas negali duoti šalims narėms patarimų, susijusių su 
atsiskaitymo vienetais. 
 
3.2.2. Statistinis vienetas 
 
154. Statistinis vienetas – tai subjektas, kuriam kaupiami reikiami statistikos duomenys. Tai gali 
būti stebėjimo vienetas, kuriame gaunama informacija ir renkami duomenys, arba analitinis 
vienetas, kuriamas statistikų, kurie, remdamiesi skaičiavimais, atskiria arba sujungia stebėjimo 
vienetus, siekdami pateikti kuo detalesnius ir/arba vienodesnius duomenis. 
155. Teoriškai statistinis vienetas sektoriuose turėtų būti vienodas visose šalyse, tačiau praktikoje 
šis tikslas niekada nėra visiškai pasiekiamas. Tai lemia kelios priežastys: pirma, skiriasi (arba yra 
klaidinamai panašios) struktūros ir pavadinimai; antra — vyksta sąveika su atsiskaitymo vienetu. 
Jei atsiskaitymo vienetas yra didesnis už statistinį vienetą, gali kilti problemų priskiriant duomenis 
tam tikroms grupėms. Kituose skyriuose bus aptariami įvairūs vienetai, kur reikia, pateikiant 
nuorodas į tarptautinių standartų klasifikatorių apibrėžimus. Šiaip ar taip, kai šalys narės pateikia 
statistinius duomenis tarptautiniam lyginimui, būtina apibrėžti statistinius vienetus. 
 
3.3. Sektoriai 
 
3.3.1. Skirstymo į sektorius priežastys 
 
156. Kad būtų lengviau rinkti duomenis, MTEP lėšų institucijų srautų aprašymą, MTEP duomenų 
analizę bei vertinimą, statistinius vienetus reikėtų sugrupuoti pagal ekonomikos sektorius, kiek 
įmanoma remiantis standartiniais ekonominės veiklos klasifikatoriais. Tokio grupavimo 
pranašumai: 

— kiekvienam sektoriui galima taikyti skirtingus apklausos ir apžvalgos metodus, atsižvelgiant 
į įvairius veiklos „mišinius“, skirtingas apskaitos sistemas arba skirtingas organizacijų 
atsiskaitymo galimybes; 

— vertinant išlaidas sektoriniu požiūriu, galima patikimiausiai formuluoti bendrus 
nacionalinius apibendrinimus; 

— skirstant į sektorius, sukuriama pinigų srautų tarp MTEP finansuojančių ir ją vykdančių 
subjektų analizės sistema; 

— kadangi kiekvienas sektorius turi savo ypatybių ir savo MTEP rūšių, ši klasifikacija 
nušviečia MTEP lygio ir krypties skirtumus; 
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— kadangi sektoriai apibrėžiami remiantis standartiniais klasifikatoriais, galima susieti MTEP 
ir kitas statistinius duomenis. Tai gali padėti suprasti MTEP reikšmę ekonomikos plėtrai ir 
kurti mokslo politiką; 

— įvairių sektorių institucijoms turi įtakos įvairios valstybės politikos iniciatyvos. 
 
3.3.2. Sektorių pasirinkimas 
 
157. Nacionalinių sąskaitų sistemoje (NSS) (JT, 1968) teigiama, kad „bet kurioje nacionalinių 
sąskaitų sistemoje sandorių sudarytojai būtinai grupuojami..., tačiau nebūtinai visose sistemos 
dalyse vienodai, geriau netgi atvirkščiai“. NSS skiria šiuos sektorius: nefinansinių įmonių; 
finansinių įmonių; bendrąjį valstybės; ne pelno įstaigų, aptarnaujančių namų ūkius ir namų ūkio 
sektorių. 
158. MTEP sektorių apibrėžimai daugiausia grindžiami NSS 93 (CEC ir kt., 1994), tik čia aukštasis 
mokslas priskiriamas atskiram sektoriui ir namų ūkio sektorius pagal susitarimą sujungtas su 
privačiu ne pelno (PNP) sektoriumi. Kaip ir NSS, ne pelno institucijos paskirstytos po sektorius. 
Konkrečiau NSS ir MTEP tyrinėjimo sektorių santykis aptariamas 3 priede. 
159. Skiriami ir aptariami penki sektoriai: 

- verslo įmonių (žr. 3.4 skyrių), 
- valstybės (žr. 3.5 skyrių), 
- privatus ne pelno (žr. 3.6 skyrių), 
- aukštojo mokslo (žr. 3.7 skyrių), 
- užsienio (žr. 3.8 skyrių). 

Šie sektoriai dar skirstomi į smulkesnius. 
 
3.3.3. Problemos, kylančios skirstant į sektorius 
 
160. Turint omenyje skirtingus šiuolaikinių institucijų kūrimosi ir plėtros būdus, sektorių 
apibrėžimai negali būti tikslūs, nes, kaip ir NSS, iš kurios jie iš dalies yra paimti, šie apibrėžimai 
yra grįsti kartais susikertančių kriterijų, pvz., funkcijos, tikslo, ekonominės elgsenos, finansavimo 
šaltinių ir teisinio statuso, derinimu. 
161. Vis dėlto ne visada aišku, kuriam sektoriui reikėtų priskirti vieną ar kitą instituciją, todėl tenka 
priimti savarankišką sprendimą. Viena institucija gali būti priskirta dviem sektoriams. Netgi jei 
koncepcinis skirstymas yra aiškus, gali būti, kad jo nebus galima taikyti praktikoje dėl teisinių ir 
administracinių poskyrių kūrimo ar politinių aplinkybių. 
162. Kai dvi šalys tas pačias ar panašias funkcijas atliekančias institucijas priskiria skirtingiems 
sektoriams, nacionalinių tyrinėjimų rezultatų negalima be išimties lyginti tarptautiniu mastu. 
Nukrypimų neišvengiama, nes MTEP tyrinėjimai pirmiausia atliekami siekiant nacionalinių tikslų. 
Tačiau duomenis tarptautiniams tyrinėjimams reikėtų rinkti ir pateikti kuo detaliau, kad būtų galima 
juos pertvarkyti, norint palyginti tarptautiniu mastu. Dėl šios priežasties į kiekvieną sektorių 
įtraukiamos „kitos dalinės klasifikacijos pagal institucijas“. 3.1 paveiksle pateikiama MTEP vienetų 
klasifikavimo pagal institucijų sektorių schema. 
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Institucija           

           
Ar ji teikia aukštojo mokslo 
paslaugas? 

          

Taip  Ne         
Aukštojo 
mokslo 
sektorius 

 Ar ji parduoda savo produkciją 
ekonomiškai pagrįsta kaina? 

        

 Taip  Ne        
  Verslo 

įmonių 
sektorius 

 Ar ją valdo ir pagrindines 
lėšas skiria šalies ir 
užsienio verslo įmonės? 

      

   Taip  Ne      
   Verslo 

įmonių 
sektorius 

 Ar ją valdo ir pagrindines lėšas skiria 
valstybė? 

     

    Taip  Ne     
    Ar ją administruoja 

aukštojo mokslo 
sektorius? 

 Ar ją valdo ir didžiąją dalį lėšų 
skiria ne pelno namų ūkį 
aptarnaujantys sektoriai? 

    

    Taip  Ne Taip  Ne  
    Aukštojo 

mokslo 
sektorius 

 Valstybės 
sektorius 

 Ar ją administruoja 
aukštojo mokslo 
sektorius? 

 Institucijos, kurias valdo ir 
finansuoja skirtingi subjektai. 
Šioms institucijoms didžiąją lėšų 
dalį skiria: 

 

     Taip   Ne   
    Aukštojo 

mokslo 
sektorius 

 Privatus 
ne pelno 
sektorius 

 Verslo 
įmonės? 
 
 

Aukštojo 
mokslo 
įstaigos? 

Valstybė? 

       Taip  Taip Taip 
        Verslo 

įmonių 
sektorius 

Aukštojo 
mokslo 
sektorius 

Valstybės 
sektorius 

3.1 MTEP vienetų sektorių schema  
 
3.4. Verslo įmonių sektorius 
 
3.4.1. Aprėptis 
 
163. Verslo sektoriui priklauso: 

• Visos firmos, organizacijos ir institucijos, kurių pirminė veikla yra prekių gamyba ir 
pardavimas arba paslaugų (išskyrus aukštojo mokslo) teikimas plačiajai visuomenei 
ekonomiškai pagrįsta kaina. 

• Jas aptarnaujančios privačios ne pelno institucijos. 
 

164. Sektoriaus branduolį sudaro pelningos ir nepelningos privačios įmonės (bendrovės arba 
kvazibendrovės). Tarp jų gali būti firmų, kur MTEP yra pagrindinė veikla (komercinės MTEP 
institucijos ir laboratorijos). Visos privačios įmonės, kurios teikia aukštojo mokslo paslaugas, 
priskiriamos aukštojo mokslo sektoriui. 

165. Be to, šiam sektoriui priklauso valstybinės įmonės (valstybinės bendrovės arba 
kvazibendrovės, priskiriamos valstybiniam administracijos lygiui), iš esmės susijusios su gamyba ir 
pardavimu tų prekių ir paslaugų, kurias dažnai gamina ar teikia privačios įmonės, nors remiantis 
politiniais sumetimais nustatytos kainos gali būti mažesnės negu bendra produkcijos kaina. Norint 
šiame kontekste išlaidas priskirti gamybai, jas reikia susieti su gaminamų prekių ar teikiamų 
paslaugų verte (kiekybine ir kokybine), sprendimas jas įsigyti turi būti savanoriškas, o nustatyta 
kaina turi pastebimai paveikti pasiūlą ir paklausą. Visos aukštojo mokslo paslaugas teikiančios 
valstybinės įmonės turėtų būti priskiriamos aukštojo mokslo sektoriui. 
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166. Šiam sektoriui priklauso ir ne pelno įstaigos, teikiančios su aukštuoju mokslu nesusijusias 
prekes ir paslaugas. Jų yra dvi rūšys. 

167. Pirmajai rūšiai priklauso ne pelno įstaigos, kurių pagrindinė veikla — prekių gamyba ir 
paslaugų teikimas kainomis, padengiančiomis visas išlaidas arba didžiąją jų dalį. Mokslinių tyrimų 
institutai, klinikos, ligoninės, privatūs gydytojai, nemokama veikla užsiimančios įstaigos ir kt. gali 
padidinti pridėtines lėšas aukomis arba lėšomis, gautomis už nuosavybę. Tai leistų nustatyti 
žemesnes kainas negu vidutinės. 

168. Antrajai rūšiai priskiriamos ne pelno įstaigos, aptarnaujančios verslą. Jas kuria ir valdo verslo 
asociacijos, kurių veiklą šios įstaigos skatina (pavyzdžiui, prekybos ir žemės ūkio rūmai, gamybos 
ar prekybos asociacijos). Šios ne pelno siekiančios institucijos dažniausiai finansuojamos iš įmokų, 
gaunamų iš su jomis susijusio verslo įmonių, remiančių MTEP. Taigi ne pelno institucijos, kurios 
atlieka paprastas funkcijas, bet jas valdo ar beveik visas lėšas joms skiria valstybė (pavyzdžiui, 
jeigu jos visiškai priklauso nuo valstybės dotacijų), turėtų būti priskirtos valstybės sektoriui. 
 
3.4.2. Pagrindinių sektorių klasifikavimas 
 
Klasifikacijų sąrašas 
 
169. Lyginant MTEP statistiką tarptautiniu mastu, verslo įmonių sektoriaus vienetus galima 
skirstyti į tam tikras gamybines grupes arba pogrupius, remiantis Tarptautiniu standartiniu 
gamybiniu klasifikatoriumi (ISIC, 3-iasis pataisytas leidimas, JT, 1990 ir mažasis pataisytas 
leidimas 3.1, 2002). 3.1 lentelėje pateikiama ISIC 3-iojo leidinio klasifikacija, tinkama lyginti 
MTEP duomenis, ir nuorodos į Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus NACE 
3-iąjį leidimą (ES Statistikos tarnybos Eurostat duomenys, 1990). Šalys, kurios naudojasi ne ISIC 
3-iuoju leidimu, o nacionaline gamybinės klasifikacijos sistema, turėtų naudoti atitinkamas 
(suderintas) lenteles, kad galėtų savo pramonės požiūriu suklasifikuotus duomenis perkelti į ISIC 3-
iąjį leidimą.  
 

3.1 lentelė. Tarptautinis standartinis gamybinis klasifikatorius, sudarytas MTEP statistikos 
tikslams 

 
  
 ISIC 3-iasis leidimas 

Skyrius / grupė / klasė 
NACE I.1 leidimas 
Skyrius / grupė / klasė 

ŽEMĖS ŪKIS, MEDŽIOKLĖ, MIŠKININKYSTĖ 
IR ŽUVININKYSTĖ 

01, 02, 05 01, 02, 05 

KASYBA IR AKMENSKALDA 10, 11, 12, 13, 14 10, 11, 12, 13, 14 
GAMYBA 15-37 15-37 
Maistas, alkoholiniai gėrimai, tabakas 15 + 16 15 + 16 
Maisto produktai ir gėrimai 15 15 
Tabako gaminiai 16 16 
Tekstilė, kailiai ir oda 17 + 18 + 19 17 + 18 + 19 
Tekstilė 17 17 
Drabužiai ir kailiai 18 18 
Odos gaminiai ir avalynė 19 19 
Mediena, popierius, spausdinimas, leidyba 20 + 21 + 22 20 + 21 + 22 
Medis ir kamštis (ne baldams) 20 20 
Popierius ir jo gaminiai 21 21 
Įrašytų laikmenų leidyba, spausdinimas ir dauginimas 22 22 
Koksas, nafta, branduolinis kuras, chemikalai ir 
chemijos produktai, guma ir plastmasė 

23 + 24 + 25 23 + 24 + 25 

Koksas, rafinuotieji naftos produktai ir branduolinis 
kuras 

23 23 

Koksas ir branduolinis kuras 23 (be 232) 23 (be 23.2) 
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Rafinuotiejii naftos produktai 232 23.2 
Chemikalai ir chemijos produktai 24 24 
Chemikalai ir chemijos produktai (be medikamentų) 24 (be 2423) 24 (be 24.4) 
Medikamentai 2423 24.4 
Gumos ir plastmasės gaminiai 25 25 
Nemetaliniai mineraliniai gaminiai  26 26 
Pagrindiniai metalai 27 27 
Pagrindiniai metalai, geležis ir plienas 271 ir 2731 27.1-27.3 + 27.51/52 
Pagrindiniai metalai, neturintys geležies 272 ir 2732 27.4 + 27.53/54 
Metalo gaminiai, mechanizmai ir įrengimai, 
prietaisai ir transporto priemonės 

28-35 28-35 

Metalo gaminiai, išskyrus mechanizmus ir įrengimus 28 28 
Mechanizmai ir įrengimai (niekur kitur nepriskirti) 29 29 
Varikliai ir turbinos, išskyrus lėktuvų, transporto 
priemonių ir motociklų variklius ir turbinas 

2911 29.11 

Ypatingos paskirties mechanizmai 292 29.3 + 29.4 + 29.5 + 29.6 
Staklės 2922 29.4 
Ginklai ir šaudmenys 2927 29.6 
Biuro, apskaitos ir skaičiavimo įrengimai 30 30 
Elektriniai mechanizmai ir prietaisai (niekur kitur 
nepriskirti) 

31 31 

Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai 311 31.1 
Elektros skirstymo ir valdymo prietaisai (įskaitant 
puslaidininkinius) 

312 31.2 

Izoliuotieji laidai ir kabeliai (įskaitant pluoštinius 
kabelius) 

313 31.3 

Akumuliatoriai, pirminiai elementai ir pagrindinės 
baterijos 

314 31.4 

Elektros lempos ir apšvietimo įranga 315 31.5 
Kita elektros įranga (niekur kitur nepriskirta) 319 31.6 
Radijo, televizijos ir komunikacijų įranga ir prietaisai 32 32 
Elektroniniai vožtuvai, lempos ir detalės 321 32.1 
Televizijos ir radijo siųstuvai ir linijų prietaisai 322 32.2 
Televizijos ir radijo imtuvai, garso ir vaizdo įranga 323 32.3 
Medicinos prietaisai, tikslieji ir optiniai prietaisai, 
laikrodžiai 

33 33 

Medicinos prietaisai, įrankiai ir valdymo įranga 331 33.1 
Matavimo, tikrinimo, testavimo ir kt. įrankiai ir 
prietaisai, išskyrus gamybos proceso valdymo įrangą 

3312 33.2 

Gamybos proceso valdymo įranga 3313 33.3 
Optiniai įrankiai ir fotografijos įranga 332 33.4 
Laikrodžiai 333 33.5 
Automobiliai, priekabos ir puspriekabės 34 34 
Kita transporto įranga 35 35 
Laivai  351 35.1 
Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvai ir riedmenys 352 35.2 
Lėktuvai ir erdvėlaiviai 353 35.3 
Transporto įranga (niekur kitur nepriskirta) 359 35.4 + 35.5 
Baldai; kiti apdirbamieji gaminiai (niekur kitur 
nepriskirti) 

36 36 

Baldai 361 36.1 
Kiti apdirbamieji gaminiai (niekur kitur nepriskirti) 369 36.2-36.5 
Antrinis panaudojimas 37 37 
ELEKTRA, DUJOS ir VANDENTIEKIS 40, 41 40, 41 
STATYBA 45 45 
PASLAUGŲ SEKTORIUS 50-99 50-99 
Didmeninė prekyba, mažmeninė prekyba ir automobilių 
taisymas 

50, 51, 52 50, 51, 52 

Didmeninė prekyba kompiuteriais, išorine kompiuterių 
įranga ir programine įranga 

5151 51.84 

Didmeninė prekyba elektroninėmis dalimis ir įranga 5152 51.86 
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Viešbučiai ir restoranai 55 55 
Transportas, sandėliavimas ir komunikacijos 60, 61, 62, 63, 64 60, 61, 62, 63, 64 
Telekomunikacijos 642 64.2 
Kita 60-64 be 642 60-64 be 64.2 
Finansinis tarpininkavimas (įskaitant draudimą) 65, 66, 67 65, 66, 67 
Nekilnojamojo turto nuoma ir verslas 70, 71, 72, 73, 74 70, 71, 72, 73, 74 
Biuro prietaisų ir įrangos nuoma (įskaitant 
kompiuterius) 

7123 71.33 

Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla 72 72 
Programinės įrangos tiekimas ir priežiūra 722 72.2 
Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra 73 73 
Kitas verslas 74 74 
Architektūra, inžinerija ir kita techninė veikla 742 74.2 + 74.3 
Visuomeninių, socialinių ir individualiųjų paslaugų 
veikla ir t. t. 

75-99 7 

IŠ VISO 01-99 01-99 
Šaltinis: EBPO 
 
Statistinis vienetas 
 

170. MTEP yra viena tų veiklos rūšių, kuriomis gali užsiimti verslo įmonės, atsižvelgdamos į savo 
gamybos modelį. Vadinasi, pagrindinę MTEP gali vykdyti gamybos skyriai arba pagrindiniai visos 
įmonės skyriai. Daugeliu atveju šiems skyriams galima priskirti ISIC 3-iojo leidimo 78 ir 79 
pastraipose aptartus juridinius subjektus. Kai kuriais atvejais atskiri juridiniai subjektai gali būti 
įkuriami tam, kad teiktų MTEP paslaugas vienam ar keliems giminingiems juridiniams subjektams. 
Specialią MTEP dažniausiai vykdo verslo įmonės organizaciniai skyriai, pavyzdžiui, gamybos 
projektavimo, kokybės ar gamybos skyriai. 

171. Reikiamų duomenų rūšis lemia, kuris statistinis vienetas (-ai) pasirenkamas. Šie reikalavimai 
aptariami 6 skyriuje. Taigi duomenys apie MTEP lėšų šaltinį ir naudojimą yra vieni pagrindinių 
duomenų. Tai dažniausiai susiję su juridiniu subjektu, kontroliuojančiu MTEP veiklą, o ne su 
smulkesniais vienetais, kurie faktiškai ja užsiima. Pastarieji gali neturėti tam skirtų lėšų ir apskaitoje 
užregistruotų išlaidų, bet aukščiausi valdymo organai žino, kur gauti lėšų išlaidoms padengti. 
Juridinio subjekto pagrindinė veikla  sudaryti sutartis ir nustatyti kainas. 

172. Įmonė, kaip statistinis vienetas, apibrėžiama kaip organizacinis verslo skyrius, kuris skiria ir 
valdo lėšas priklausomai nuo savo vidaus veiklos ir kuriam pateikiamos konsoliduotų finansų ir 
balanso ataskaitos. Pagal šias ataskaitas galima vertinti tarptautinius pervedimus, tarptautinę 
investicijų padėtį ir bendrą finansinę skyriaus padėtį. Todėl verslo įmonių sektoriuje patariama 
įmonės skyrių laikyti ataskaitiniu ir (su išlygomis) statistiniu vienetu. Įmonių grupėje reikėtų rengti 
ataskaitas apie kiekvieną MTEP vykdantį juridinį vienetą atskirai, jeigu reikia, naudojantis 
apytiksliais skaičiavimais. 

173. Kai įmonė yra nevienalytė, t. y. užsiima kelių rūšių ekonomine veikla ir vykdo nemažai 
įvairios MTEP veiklos, pastarąją veiklą reikėtų paskirstyti, jei taip bus galima gauti reikiamą 
informaciją. Kai kuriose šalyse skirstoma į statistinius vienetus, atitinkančius ekonominius įmonės 
skyrius. Kita MTEP veikla gali būti skirstoma pagal produkcijos srities duomenis. 
 
Klasifikavimo kriterijai 

174. Šie statistiniai vienetai klasifikuojami pagal pagrindinę veiklą remiantis standartu „ISIC klasė, 
apimanti vieneto pagrindinę veiklą arba veiklos rūšių grupę“ (ISIC 3-iasis leidimas, 114 skirsnis). 

175. Remiantis ISIC, pagrindinę veiklą reikia apibrėžti, skaičiuojant kiekvienos veiklos srities, 
susijusios su prekių gaminimu arba paslaugų teikimu, pridėtinės vertės dalį. Veikla, kurios indėlis 
kuriant pridėtinę vertę yra didžiausias, ir lemia, kuriai klasifikacijos grupei įmonė bus priskirta. Jei 
negalima apskaičiuoti pridėtinės vertės, pagrindinę veiklą galima nustatyti arba pagal bendrą 
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kiekvienos veiklos srities parduotų prekių ar suteiktų paslaugų apimtį, arba pagal ta veikla 
užsiimančių žmonių skaičių (ISIC 3-iasis leidimas, 115 skirsnis). 

176. Kai MTEP vykdoma toje srityje besispecializuojančiame juridiniame subjekte: 
• vienetus reikėtų klasifikuoti pagal įmonių MTEP (ISIC 3-iasis leidimas, 73 skyrius); 
• papildomą informaciją reikėtų rinkti analitiniais ir tarptautinio lyginimo tikslais, norint 

atspindėti pasiskirstymą specifinėse pramonės šakose, kurios gauna naudos iš MTEP 
veiklos. Šią informaciją galima gauti imant produkto srities duomenis. Praktiškai tai 
reiškia, kad ISIC kodai turi būti skiriami atitinkamai pramonės šakai (smulkiau tai 
aptarta 4 skyriuje). 

 
3.4.3. Kitas dalinis klasifikavimas pagal institucijas 

 
Institucijos rūšis 

 

177. Kadangi verslo sektorius tiek šalies viduje, tiek pasauliniu mastu yra nuolat plėtojamas, reikia 
smulkiau skirstyti privačias ir valstybines įmones. 

178. Jeigu privačios įmonės suskirstomos į nepriklausomas ir priklausančias grupei bei į šalies ir 
užsienio grupes, galima analizuoti kai kurias pramonės internacionalizavimo tendencijas.  

179. Patartina, jei tik įmanoma, taikyti tokią klasifikaciją pagal institucijos rūšį: 
— Privačios įmonės: 

nepriklausančios jokiai grupei, 
priklausančios nacionalinei grupei, 
priklausančios užsienio daugiatautei grupei; 

— Valstybinės įmonės: 
nepriklausančios jokiai grupei, 
priklausančios nacionalinei grupei; 

— Kitos tyrimų ir bendradarbiavimo institucijos. 

180. Valstybinės įmonės nuo privačių skiriasi valdymo būdu. SNA 93 (4.72 skirsnis) pateikiami 
patarimai, kaip apibrėžti valstybines ne pelno bendroves: 

„Jas sudaro nuolatinės nefinansinės bendrovės ir kvazibendrovės, kurias valdo vyriausybė, 
kuri gali formuoti bendrą įmonės politiką parinkdama (jei reikia) tinkamus vadovus. Vyriausybė 
gali valdyti bendrovę: 

— turėdama daugiau negu pusę balsų arba kitaip valdydama daugiau negu pusę akcininkų 
balsavimo galios, arba 

— specialiais teisės aktais, įstatymais ar nuostatais formuoti bendrovės politiką arba skirti 
vadovus.“ 

181. Grupė laikoma užsienio grupe, jeigu pagrindiniai akcininkai yra užsieniečiai, kuriems 
tiesiogiai ar netiesiogiai (t. y. priklausomoms įmonėms ar filialams) priklauso daugiau negu 50 
procentų turto ir balsų. Daugiau informacijos rasite EBPO „Ekonominės globalizacijos rodiklių 
vadove“ (rengiamas spaudai). 
 
Institucijos dydis 
 

182. Institucijos dydis dažniausiai turi įtakos verslo įmonių sektoriaus subjektų MTEP programų 
apimčiai ir prigimčiai. Jį galima skirstyti pagal dirbančių žmonių skaičių arba pagal įplaukas ar 
kitus finansinius rodiklius. Mažiausiai problemų kyla vertinant žmonių skaičių, todėl šis būdas 
tinkamesnis. Šią klasifikavimo sistemą reikėtų taikyti ir gamybos, ir paslaugų sferos statistiniams 
vienetams. 
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183. Siūlomos šios grupės, skiriamos pagal dydį (remiantis darbuotojų skaičiumi): 
0 
1-9 
10-49 
50-99 
100-249 
250-499 
500-999 
1000-4999 
5000 ir daugiau. 

Šios kategorijos pasirinktos dėl daugybės priežasčių, ypač dėl to, kad jas galima priderinti prie 
Europos Komisijos priimtos mažų ir vidutinių įmonių klasifikacijos pagal dydį (jos vykdo apyvartą 
ir pildo balansų lentelę). Todėl jeigu grupės sustambinamos, ribos tarp 49 ir 249 darbuotojų turėtų 
būti išlaikomos tam, kad būtų galima parengti mažo, vidutinio ir stambaus verslo lyginamąją 
statistiką. Dideliems subjektams apibrėžti 250 ir daugiau darbuotojų grupė būtų per didelė, todėl 
999 darbuotojų riba irgi turėtų būti išlaikyta. Nulinė darbuotojų kategorija reikalinga, kai įmonėje 
dirba vienas verslininkas. 
 
3.5. Valstybės sektorius 
 
3.5.1. Aprėptis 
 
184. Valstybės sektorių sudaro: 

• visi skyriai, įstaigos ir institucijos, kurios teikia (bet dažniausiai neparduoda) visuomenei 
bendrąsias paslaugas (išskyrus aukštąjį mokslą), kurių šiaip jau neįmanoma būtų taip 
paprastai teikti dėl ekonominių priežasčių, taip pat tos įstaigos, kurias valdo valstybė ir 
kurios priklauso nuo ekonominės ir socialinės visuomenės politikos (viešosios įstaigos 
priklauso verslo įmonių sektoriui); 

• ne pelno įstaigos, kurias valdo ir didžiąją dalį lėšų skiria vyriausybė ir kurios nepavaldžios 
aukštojo mokslo sektoriui. 

185. Remiantis SNA „valstybės paslaugų teikėjų“ (išskyrus viešai valdomas aukštojo mokslo 
institucijas) apibrėžimu (JT, 1968; CEC ir kt., 1994), šiam sektoriui turėtų priklausyti visos 
vyriausybės institucijos, skyriai ir įstaigos (centrinės, valstybinės ar esančios provincijoje, rajono ar 
apygardos, savivaldybės, miesto ar kaimo), užsiimančios įvairių rūšių veikla, pavyzdžiui: 
administravimu, gynyba ir viešosios tvarkos reguliavimu, sveikatos, švietimo, kultūros, rekreacijos 
ir kitomis socialinėmis paslaugomis, ekonominio augimo ir gerovės skatinimu ir technologine 
plėtra. Įstatymų leidžiamieji organai, vykdomieji organai, skyriai ir kitos vyriausybinės įstaigos 
priskiriamos šiam sektoriui nepriklausomai nuo to, kaip jos traktuojamos vyriausybės ataskaitose. 
Valstybės administruojami socialinės apsaugos fondai taip pat priklauso valstybės sektoriui, 
nesvarbu, ar jie atsiskaito paprastomis arba ypatingomis sąmatomis ar nebiudžetinėmis lėšomis. 
186. Visos valstybės valdomos ir finansuojamos neprekybinės ne pelno įstaigos, išskyrus tas, kurias 
valdo aukštojo mokslo sektorius, priklauso valstybės sektoriui, nepriklausomai nuo to, kokios rūšies 
institucijos turi naudos iš jų veiklos. Valdymas — tai galimybė nustatyti bendrą ne pelno įstaigų 
politiką arba programą, turint teisę paskirti administraciją. Tokios ne pelno įmonės daugiausia yra 
finansuojamos vyriausybės dotacijomis, o „nustatytos paramos“ suma dažnai nurodoma 
vyriausybės ataskaitose ar finansinėse sąmatose. Valstybės finansuojamos ne pelno įmonės 
priklauso valstybės sektoriui, net jeigu jos nėra valdomos valstybės. 
187. Su aukštojo mokslo sektoriumi susiję skyriai, kurių pagrindinė veikla skirta valstybės 
sektoriaus reikmėms, priklauso valstybės sektoriui. 
 
3.5.2. Pagrindinė sektorių subklasifikacija 
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Klasifikatorių sąrašas 
 

188. Jungtinių Tautų valdymo funkcijų klasifikatorius (COFOG3) — tai standartinis tarptautinis 
klasifikatorius, skirtas naudoti valstybiniame sektoriuje. Deja, jis netinka MTEP veiklai klasifikuoti. 
Nesusitarta dėl tinkamiausio valstybės sektoriaus klasifikavimo būdo, todėl nepateikiama jokių 
rekomendacijų (rekomendacijų dėl funkcinio pasiskirstymo ieškokite 4 skyriuje, 4.1 lentelėje ir 
4.4.1 bei 4.5.1 poskyriuose). 
 
Statistinis vienetas 
 
189. Tarptautiniame standartiniame gamybiniame klasifikatoriuje (ISIC 3-iasis leidimas, 51 
skirsnis) patariama, kad, kai duomenys derinami su iš juridinių verslo subjektų gautais duomenimis, 
statistinis vienetas atitiktų juridinį verslo subjektą(juridinį asmenį). 
 
Klasifikavimo kriterijai 
 
190. Nesant pripažinto klasifikatoriaus, kol kas nepateikiama jokių rekomendacijų. 
 
3.5.3 Kitas smulkesnis klasifikavimas pagal institucijas 
191. Šios klasifikacijos skirtos atskleisti šalių tarpusavio skirtumams valstybės sektoriaus srityje, 
kurie dažniausiai atsiranda dėl institucijų tvarkos skirtumų. 
 
Valdymo lygis 
 
192. Statistiniai vienetai turi būti suskirstyti į tris kategorijas priklausomai nuo valstybės vaidmens, 
priskiriant ir ketvirtąją vienetų kategoriją, kurios negalima priskirti valstybės lygiui: 

— centrinės ir federalinės valdžios skyriai, 
— provincijos ir valstybės valdžios skyriai, 
— vietos ir savivaldybės valdžios skyriai, 
— ne pelno įstaigos, kurias valdo ir kurioms didžiąją dalį lėšų skiria valstybė. 

 
Institucijos rūšis 

193. Kai svarbios vienetų grupės yra susijusios tiek su valstybės, tiek su kitais sektoriais (pvz., 
vienetai, valdomi ar kontroliuojami vyriausybės, bet priklausantys arba susiję su aukštojo mokslo 
skyriais, arba vienetai, susiję su pramone, bet finansuojami ar valdomi vyriausybės), reikėtų juos 
atskirti, pateikiant informaciją tarptautinėms organizacijoms. (Šioje klasifikacijoje statistinis 
vienetas laikomas daugiau įstaigų tipo, o ne įmonių tipo vienetu). Jei šiam vienetui priskiriama 
MTEP valstybinėse ligoninėse, jį irgi reikia atskirti. Naudinga skirti ir vienetus, kuriuose MTEP yra 
pagrindinė ekonominė veikla (ISIC 3-iasis leidimas, 73 skirsnis). 
 
3.6. Privatus ne pelno sektorius 
 
3.6.1. Aprėptis 
 
194. Pagal SNA 93, šio sektoriaus aptarimas ankstesniame Vadovo leidime buvo gerokai 
sutrumpintas ir dabar apima: 

• neprekybines privačias ne pelno įstaigas, aptarnaujančias namų ūkius (t. y. bendras 
viešąsias); 

• privačius asmenis ir namų ūkius. 

                                                 
3 Classification of the Functions of Government 
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195. Kaip lėšų šaltinis, šis sektorius apima MTEP, kurią finansuoja ne pelno įstaigos, 
aptarnaujančios namų ūkius (NPĮANŪ, angl. NPISH). Jos teikia individualias ar kolektyvines 
paslaugas namų ūkiams nemokamai arba už ekonomiškai pagrįstą kainą. Tokias ne pelno įstaigas 
gali įkurti asmenų asociacijos prekėms ir paslaugoms teikti, pirmiausia patiems nariams, arba 
filantropiniais tikslais. Jų veiklą galima finansuoti reguliariais nario mokesčiais arba visuomenės, 
korporacijų arba valstybės aukomis grynais pinigais arba natūra. Tokioms įstaigoms priskiriamos 
profesinės ar mokslo organizacijos, labdaros įstaigos, pagalbos ar šalpos agentūros, profesinės 
sąjungos, vartotojų asociacijos ir t. t. Sutarta, kad šiam sektoriui priklauso visos lėšos, kurias tiesiai 
MTEP skiria namų ūkiai.  

196. Kaip vykdomajam sektoriui, privačioms ne pelno įstaigoms priklauso neprekybiniai vienetai, 
kuriuos valdo ir didžiąja dalimi finansuoja ne pelno siekiančios įmonės, aptarnaujančios namų 
ūkius, ypač profesinės ir mokslo organizacijos ir labdaros įstaigos, išskyrus tas, kurios teikia 
aukštojo mokslo paslaugas ir kurias valdo aukštojo mokslo įstaigos. Šiaip ar taip, MTEP fondai, 
kuriuos tvarko NPISH, bet daugiau negu 50 procentų jų valdymo išlaidų padengia valstybės 
dotacijos, priklauso valstybės sektoriui. 

197. Sutariama, kad šiam sektoriui priklauso ir likutinė plačiosios visuomenės (namų ūkių) MTEP 
veikla, vaidinanti labai mažą vaidmenį vykdant MTEP. Juridinio asmens statuso neturinčių įstaigų, 
priklausančių namų ūkiams, prekybinė veikla (t. y. konsultantų, vykdančių MTEP projektus kitiems 
vienetams ekonomiškai pagrįsta kaina) turėtų būti priskiriama verslo įmonių sektoriui pagal 
nacionalinių sąskaitų konvencijas (išskyrus tuos atvejus, kai projektas vykdomas naudojantis kito 
sektoriaus personalu ir įranga; žr. toliau). Gali būti sunku gauti tokios MTEP duomenis, kadangi 
individualių asmenų MTEP veikla neįtraukiama į verslo įmonių MTEP tyrinėjimus. Vadinasi, 
privačiam ne pelno sektoriui priklausys tik ta MTEP, kurią vykdo namų ūkiams priklausančios 
neprekybinės, neturinčios juridinio asmens statuso įmonės, pavyzdžiui, jei asmenys naudojasi savo 
lėšomis arba „neekonominėmis“ dotacijomis. 

198. Be to, kai dotacijos ir sutartys formaliai skiriamos asmenims, kurie iš pradžių buvo įdarbinti 
kitame sektoriuje (pavyzdžiui, kai dotacijos skiriamos tiesiai universiteto dėstytojui), išskyrus tuos 
atvejus, kai tokie asmenys vykdo MTEP tik savo laisvu laiku ir nesinaudoja savo vieneto personalu 
ir įranga, juos reikėtų įtraukti į įdarbinusio vieneto MTEP statistiką. Tai taikoma ir antrosios 
pakopos studijų studentams, gavusiems tyrimų vienetui žinomas tyrimų dotacijas. Todėl šiam 
sektoriui priklauso tik ta MTEP, kurią vykdo asmenys savo laisvu laiku, naudodamiesi savo įranga 
ir savo lėšomis arba gaudami neekonomines dotacijas. 

199. Privačiam ne pelno sektoriui nepriklauso šios privačios ne pelno organizacijos: 
— teikiančios paslaugas įstaigoms; 
— pirmiausia aptarnaujančios valstybę; 
— visiškai ar daugiausia finansuojamos ir valdomos valstybės; 
— teikiančios aukštojo mokslo paslaugas arba valdomos aukštojo mokslo institucijų. 

 
3.6.2. Smulkesnis pagrindinio sektoriaus klasifikavimas 
 
Klasifikacijų sąrašas 
 
200. Statistiniai vienetai privačiame ne pelno sektoriuje skirstomi į šešias dideles mokslo ir 
technologijų sritis, pateiktas UNESCO „Rekomendacijose dėl tarptautinės mokslo ir technologijų 
statistikos standartizacijos“ (1978). Šios sritys: 

— gamtos mokslai, 
— inžinerija ir technologijos, 
— medicinos mokslai, 
— žemės ūkio mokslai, 
— Socialiniai mokslai, 
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— humanitariniai mokslai. 

201. 3.2 lentelėje pateikiamos pagrindinės mokslo sritys ir posričių pavyzdžiai. 

202. Kadangi pagrindinės mokslo ir technologijų sritys yra aiškiai apibrėžtos, kiekviena šalis pati 
nustato kiekvienos sudedamosios srities suskirstymo lygį. 
 
Statistinis skyrius 
 
203. Remiantis SNA, šiam sektoriui patariama priskirti juridinius asmenis. Kai kuriais atvejais 
galima skirti ir smulkesnius statistinius skyrius (žr. toliau). 
 
Klasifikavimo kriterijus 
 
204. Klasifikavimo kriterijus yra pagrindinė mokslo sritis, kurioje vykdoma didžioji dalis MTEP 
veiklos. Kai didžioji dalis privačių ne pelno įstaigų užsiima MTEP veikla ne vienoje mokslo srityje, 
galima bandyti skaidyti statistinį vienetą į mažesnius ir priskirti juos atitinkamoms mokslo sritims. 
 
3.6.3. Kitas smulkesnis klasifikavimas pagal institucijas 
205. Šio sektoriaus vaidmuo MTEP veikloje labai mažas, todėl jis neskirstomas į smulkesnes dalis. 
 

3.2 lentelė. Mokslo ir technologijų sritys 
 
1. GAMTOS MOKSLAI 
1.1. Matematika ir informatika [matematika ir kitos giminingos sritys: informatika ir kitos giminingos sritys 

(tik programinės įrangos kūrimas; techninės įrangos kūrimas priskiriamas inžinerijos sričiai)] 
1.2. Fizikos mokslai (astronomija ir erdvės mokslai, fizika ir giminingi mokslai) 
1.3. Chemijos mokslai (chemija ir kiti giminingi dalykai) 
1.4. Žemės ir jos aplinkos mokslai (geologija, geofizika, mineralogija, fizinė geografija ir kiti geomokslai, 

meteorologija ir kiti atmosferos mokslai, įskaitant klimato tyrimus, okeanografija, vulkanologija, 
paleoekologija, kiti giminingi mokslai) 

1.5.  Biologijos mokslai (biologija, botanika, bakteriologija, mikrobiologija, zoologija, entomologija, genetika, 
biochemija, biofizika, kiti giminingi mokslai, išskyrus klinikinius ir veterinarijos mokslus.  

2.  INŽINERIJA IR TECHNOLOGIJOS 
2.1. Statybos inžinerija (architektūros inžinerija, statybos mokslas ir inžinerija, komunalinė ir struktūrinė 

inžinerija ir kiti giminingi dalykai) 
2.2. Elektros inžinerija, elektronika [elektros inžinerija, elektronika, komunikacijų inžinerija ir sistemos, 

kompiuterių inžinerija (tik techninė įranga) ir kiti giminingi dalykai] 
2.3. Kiti inžinerijos mokslai (chemijos, aeronautikos ir erdvės, mechanikos, metalurgijos ir medžiagų 

inžinerija ir jų specializuotos sritys; miškų produktai; taikomieji mokslai, pavyzdžiui, geodezija, 
pramoninė chemija ir t. t.; maisto gamybos mokslas ir technologijos; specializuotos tarpdalykinių sričių 
technologijos, pavyzdžiui, sistemų analizė, metalurgija, kasyba, tekstilės technologija ir kitos giminingos 
sritys) 

3. MEDICINOS MOKSLAI 
3.1. Fundamentalioji medicina (anatomija, citologija, fiziologija, genetika, farmacija, farmakologija, 

toksikologija, imunologija ir imunohematologija, klinikinė chemija, klinikinė mikrobiologija, patologija) 
3.2. Klinikinė medicina (anesteziologija, pediatrija, akušerija ir ginekologija, vidaus medicina, chirurgija, 

stomatologija, neurologija, psichiatrija, radiologija, terapija, otorinolaringologija, oftalmologija)   
3.3. Sveikatos mokslai (viešosios sveikatos paslaugos, socialinė medicina, higiena, slaugymas, 

epidemiologija) 
4. ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI 
4.1. Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir giminingi mokslai (agronomija, gyvulininkystė, žuvininkystė, 

miškininkystė ir kiti giminingi dalykai) 
4.2. Veterinarija 
5. SOCIALINIAI MOKSLAI 
5.1. Psichologija 
5.2. Ekonomika 
5.3.  Švietimas (švietimas ir mokymas bei kiti giminingi dalykai) 
5.4. Kiti socialiniai mokslai [antropologija (socialinė ir kultūrinė) ir etnologija, demografija, geografija 

(žmogaus, ekonominė ir socialinė), miesto ir kaimo planavimas, vadyba, teisė, lingvistika, politikos 
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mokslai, sociologija, organizavimas ir metodika, įvairialypiai socialiniai ir tarpdalykiniai mokslai, 
metodologinė ir istorinė mokslo ir technologijų veikla, susijusi su šia grupe. Fizinę antropologiją, fizinę 
geografiją ir psichofiziologiją reikėtų priskirti gamtos mokslams] 

6. HUMANITARINIAI MOKSLAI 
6.1. Istorija (istorija, priešistorė ir istorija ir papildomos istorinės disciplinos, pvz., archeologija, numizmatika, 

paleografija, genealogija ir kt. 
6.2. Kalbos ir literatūra (senovės ir šiuolaikinė) 
6.3. Kiti humanitariniai mokslai [filosofija (įskaitant mokslo ir technologijų istoriją), menai, meno istorija, 

meno kritika, tapyba, skulptūra, muzikologija, dramos menas išskyrus visus meno „tyrimus“, religija, 
teologija, kitos humanitariniams mokslams priklausančios sritys ir dalykai, metodologinė, istorinė ir 
kitokia mokslo ir technologijų veikla, susijusi su šios grupės dalykais] 

Šaltinis: EBPO 
 
3.7. Aukštojo mokslo sektorius 
 
3.7.1. Aprėptis 
206. Šį sektorių sudaro: 

• Visi universitetai, technikos kolegijos ir kitos povidurinio švietimo įstaigos 
nepriklausomai nuo jų finansavimo šaltinių ir juridinio statuso; 

• Mokslinio tyrimo institutai, eksperimentinės stotys ir klinikos, kurias tiesiogiai valdo ar 
kontroliuoja aukštojo mokslo įstaigos arba kurios yra su jomis susijusios. 

207. Tai nėra NSS (SNA) sektorius. Šį sektorių EBPO ir UNESCO atskyrė dėl svarbaus 
universitetų ir panašių įstaigų, vykdančių MTEP, vaidmens. 

208. Šis apibrėžimas nusako bendrą sektoriaus objektą. Kadangi jo nefinansuoja SNA, sunku 
pateikti aiškias gaires, užtikrinančias, kad duomenys bus pristatyti ir lyginami tarptautiniu mastu. 
Be to, kadangi kriterijai yra sujungti, šį apibrėžimą ypač lengva įvairiai interpretuoti dėl 
nacionalinės politikos problemų ir sektoriaus apibrėžimo. 

209. Šio sektoriaus branduolį visose šalyse sudaro universitetai ir technikos kolegijos. Kartais 
interpretacijos skiriasi dėl kitų povidurinio švietimo įstaigų ir pirmiausia dėl kelių su universitetais 
ir kolegijomis susijusių institutų rūšių. Toliau aptariamos pagrindinės problemos: 

— povidurinis švietimas, 
— universitetinės ligoninės ir klinikos, 
— „tarpinės“ mokslinių tyrimų institucijos. 

 
Povidurinis švietimas 
 

210. Šiam sektoriui priklauso visos įstaigos, kurių pagrindinė veikla  teikti povidurinio (aukštojo) 
mokslo paslaugas, neatsižvelgiant į jų teisinį statusą. Tai gali būti korporacijos, valstybei 
priklausančios kvazikorporacijos, prekybinės ne pelno įstaigos arba ne pelno įstaigos, kurias valdo 
ir didžiąja dalimi finansuoja valstybė arba NPĮANŪ. Kaip jau pažymėta, sektoriaus branduolį 
sudaro universitetai ir technikos kolegijos. Vienetų skaičius sektoriuje išaugo, nes buvo įsteigti 
nauji universitetai ir specializuotos povidurinio švietimo įstaigos, patobulinti vidurinio lygio 
vienetai, kurių kai kurie gali teikti švietimo paslaugas ir viduriniu, ir poviduriniu lygiu. Jeigu 
povidurinio švietimo paslaugos yra pagrindinė tokių vienetų veikla, jie visada yra laikomi aukštojo 
mokslo sektoriaus dalimi. Jeigu vienetų pagrindinė veikla yra teikti vidurinį išsilavinimą arba 
mokyti namuose, juos reikia skirstyti po sektorius pagal kitas bendras taisykles (prekybinės ar 
neprekybinės gamybos, valdymo ir finansavimo sektorius ir t. t.). 
 
Universitetinės ligoninės ir klinikos 
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211. Universitetines ligonines ir klinikas galima priskirti aukštojo mokslo sektoriui, nes jos yra 
povidurinio švietimo įstaigos (mokymo ligoninės) ir tyrimų vienetai, susiję su aukštojo mokslo 
įstaigomis (pvz., aukštoji medicinos priežiūra universitetų klinikose). 

212. Akademiniai medicinos tyrimai tradiciškai finansuojami iš daugelio šaltinių: bendrų įstaigos 
fondų (BUF); savų įstaigos fondų, valstybės fondų arba privačių fondų tiesiogiai ar netiesiogiai 
(pvz., medicinos tyrimų tarybos). 

213. Kai visos ar beveik visos ligoninės/medicinos įstaigos veiklos rūšys turi mokymo komponentą, 
visa įstaiga turėtų būti laikoma aukštojo mokslo sektoriaus dalimi. Jei tik kelios ligoninės ar kitos 
medicinos įstaigos klinikos/skyriai turi aukštojo mokslo komponentą, tik šios mokymo 
klinikos/skyriai priklauso aukštojo mokslo sektoriui. Visas kitas ne mokymo klinikas/skyrius 
reikėtų pagal bendras nuostatas priskirti atitinkamam sektoriui (korporacijoms, valstybei 
priklausančioms kvazikorporacijoms ir prekybinėms ne pelno įstaigoms verslo įmonių sektoriuje; 
ne pelno įstaigoms, kurias valdo ir didžiąja dalimi finansuoja valstybė, valstybiniame sektoriuje; ne 
pelno įstaigoms, kurias valdo ir didžiąja dalimi finansuoja NPĮANŪ, privačiame ne pelno 
sektoriuje). Reikia atidžiai sekti, kad MTEP veikla nebūtų priskirta iš karto dviem sektoriams. 
 
„Tarpinės“ mokslinių tyrimų institucijos  
 

214. Tradiciškai universitetai būdavo pagrindiniai tyrimų centrai, ir kai šalys norėdavo plėtoti savo 
MTEP specifinėse srityse, juose dažnai įkurdavo naujus institutus ir skyrius. Daugumą tokių 
vienetų iš esmės finansuoja valstybė; jie netgi gali būti į misiją orientuoti tyrimų vienetai; kitus 
finansuoja privataus ne pelno sektoriaus fondai ir vis dažniau — verslo įmonių sektorius. 

215. Kartais specialios lėšos naudojamos pradėti ir finansuoti fundamentiniams tyrimams, kuriems 
vadovauja institucijos, ne tik dotuojančios universitetus, bet ir turinčios „savo“ mokslinių tyrimų 
institutus, kurie gali būti įkurti ir universiteto patalpose. Šias institucijas irgi galima priskirti prie 
aukštojo mokslo sektoriaus.  

216. Klasifikuojant tokio tipo institucijas, svarbu nustatyti tyrimų tikslą. Jeigu tyrimai daugiausia 
skirti valstybės poreikiams tenkinti, šalys gali nuspręsti priskirti instituciją valstybės sektoriui. Šiuo 
atveju „į misiją orientuotos“ MTEP institucijos finansuojamos iš ministerijų ir skyrių biudžeto. Jei 
MTEP veikla yra pagrindinė ir prisideda prie bendrų šalies žinių, kai kurios šalys narės nusprendžia 
ja užsiimančias institucijas priskirti aukštojo mokslo sektoriui. 

217. Aukštojo mokslo įstaigos gali palaikyti ryšius su kitais tyrimų institutais, kurie nėra tiesiogiai 
susiję su mokymu arba atlieka ne tik MTEP funkcijas, sakykim, konsultuoja, pavyzdžiui, personalui 
judant tarp aukštojo mokslo įstaigų ir tyrimų institutų ar skirtingiems sektoriams priklausantiems 
institutams dalijantis įranga. Institutus galima skirstyti ir pagal kitus kriterijus, pavyzdžiui, 
valdymo, finansavimo ar teikiamų paslaugų. 

218. Be to, kai kuriose šalyse „tarpinės“ institucijos gali turėti privačios įstaigos teisinį statusą ir 
atlikti tyrimus kitiems sektoriams pagal sutartis arba jas gali finansuoti valstybė. Tokiais atvejais 
sunku nuspręsti, ar ryšiai tarp vienetų yra pakankamai stiprūs, kad „išorinį“ vienetą būtų galima 
įtraukti į aukštojo mokslo sektorių. 

219. Nauja plėtros sritis yra „mokslo parkai“, esantys universitetuose ir kolegijose arba netoli jų; 
jiems priklauso įvairiausi gamybos, paslaugų ir MTEP subjektai. Priskiriant tokius vienetus 
aukštojo mokslo sektoriui, patariama naudoti ne fizinės lokalizacijos, o bendrų išteklių kriterijų: 
jeigu juos didžiąja dalimi finansuoja valstybė,  priskirti valstybės sektoriui, jeigu privačios ne 
pelno įstaigos – privačiam ne pelno sektoriui, jeigu įmonės ir kiti jas aptarnaujantis vienetai, — 
verslo įmonių sektoriui. 

220. Vienetai, kuriuos valdo povidurinio mokymo vienetai (įskaitant mokomąsias ligonines), kurių 
pagrindinė veikla nėra MTEP, priskirtini aukštojo mokslo sektoriui (taip pat jeigu pagrindines jų 
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lėšas sudaro universiteto dotacijos). Jeigu vienetų pagrindinė veikla yra MTEP, juos reikia įtraukti į 
verslo įmonių sektorių, nepaisant ryšių su aukštojo mokslo vienetais; tai ypač aktualu kalbant apie 
mokslo parkus. 

221. Patariama atskirai vertinti visų „tarpinių institucijų“ MTEP išlaidas ir personalą. 
 
3.7.2. Smulkesnis pagrindinio sektoriaus klasifikavimas 
 
Klasifikacijų sąrašas 
 
222. Aukštojo mokslo sektoriuje, priešingai negu privačiame ne pelno sektoriuje, statistiniai 
vienetai skirstomi į šešias dideles mokslo ir technologijų sritis: 

— gamtos mokslai, 
— inžinerija ir technologijos, 
— medicinos mokslai, 
— žemės ūkio mokslai, 
— socialiniai mokslai, 
— humanitariniai mokslai. 

223. 3.2 lentelėje pateikiami pagrindinės mokslo sritys ir pavydžiai. 

224. Kadangi pagrindinės mokslo ir technologijos sritys yra aiškiai apibrėžtos, kiekviena šalis pati 
nustato komponento išsiskaidymo lygį. Aukštojo mokslo sektoriuje, kuriame prieinama detali 
informacija apie valdymą, kaip klasifikaciją pagal institucijas reikėtų naudoti smulkią mokslo 
klasifikaciją. 
 
Statistinis vienetas 
 
225. Kadangi įmonių tipo vienetas turėtų būti pastoviai susijęs su keliomis iš šešių mokslo sričių, 
reikia skirti mažesnius statistinius vienetus. Patariama skirti įstaigų tipo vienetą: tai mažiausias 
vienalytis vienetas, susijęs tik su viena iš šešių sričių, kuriame galima gauti visus (ar beveik visus) 
koeficientinius įvesties duomenis. Priklausomai nuo įstaigos dydžio ir šalyje nusistovėjusios 
terminologijos, statistiniu vienetu gali būti tyrimų institutas, „centras“, katedra, fakultetas, ligoninė 
ar koledžas. 
 
Klasifikavimo kriterijus 
 
226. Statistinį vienetą reikėtų priskirti mokslo ar technologijų sričiai, kuri tiksliausiai apibūdina 
pagrindinę jo veiklą, kurią atspindi, pavyzdžiui, didžiosios dalies skyriaus personalo veikla. Kai 
pagal šio sektoriaus MTEP duomenis sudaromos sąmatos, gali tekti naudoti papildomus kriterijus, 
pavyzdžiui, vietos. Priklausomai nuo vieneto dydžio ir tipo statistinį vienetą galima skirstyti į 
mažesnius vienetus pagal kelias pagrindines mokslo sritis. 
 
3.7.3. Kitas smulkesnis klasifikavimas pagal institucijas 
227. Kai kuriose šalyse, norint palyginti tarptautiniu mastu, reikėtų skirti valstybinius ir 
privačiuosius universitetus bei universitetus ir kitas povidurinio švietimo institucijas. 

228. Taigi statistinius vienetus reikėtų klasifikuoti pagal pagrindinės veiklos rūšį: 
— Mokymo vienetai (pvz., fakultetai ar katedros): 

♦ valstybiniai, 
♦ privatūs; 

— Mokslinių tyrimų institutai ir centrai; 
— Klinikos, sveikatos centrai ar universitetinės ligoninės; 
— Kiti vienetai, kurie yra ties aukštojo mokslo sektoriaus riba ir nepriskirti niekur kitur. 
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3.8. Užsienio sektorius 
 
3.8.1. Objektas 
229. Šį sektorių sudaro: 

• Visos institucijos ir asmenys, kurie yra už politinių šalies ribų, išskyrus transporto 
priemones, laivus, lėktuvus ir kosminius palydovus, kuriuos valdo šalies vidaus subjektai, 
ir jų tyrimų vietas. 

• Visos tarptautinės organizacijos (išskyrus verslo įmones), įskaitant ir veikiančias šalies 
viduje. 

 
3.8.2. Smulkesnis pagrindinio sektoriaus klasifikavimas 
230. Klasifikuojant pagrindinį sektorių, siekiama suskirstyti visą vieneto MTEP veiklą. „Užsienis“ 
MTEP apžvalgoje minimas tik kaip šaltinis lėšų, skirtų MTEP vykdantiems statistiniams vienetams, 
kurie jau priskirti vienam iš keturių nacionalinių sektorių, arba kaip subjektas, kuriam skiriamos 
sektorių išorinės MTEP išlaidos. Vadinasi, kadangi tai tėra statistinio vieneto MTEP išteklių 
poskyris, standartinės smulkesnės klasifikacijos sudaryti nereikia. 
 
3.8.3. Kitas smulkesnis klasifikavimas pagal institucijas 

231. Šį sektorių galima padalyti į keturis smulkesnius, skirtus šalies vidaus MTEP, ir penktąjį — 
tarptautinių organizacijų sektorių. Siūloma sektorių klasifikacija: 

— verslo įmonių; 
— kitų šalies valdymo organų; 
— privatus ne pelno; 
— aukštojo mokslo; 
— tarptautinių organizacijų. 

232. Kai MTEP lėšų srautai tarp šalies ir užsienio verslo įmonių yra gana dideli, galima skirti: 
— grupei priklausančias įmones, 
— kitas verslo įmones. 

 
3.8.4. Geografinė lėšų šaltinio ir paskirties sritis 
233. Į užsienį išplaukiančius ir iš užsienio atplaukiančius lėšų srautus gali būti naudinga suskirstyti 
pagal geografinę sritį: 

— Šiaurės Amerika: Kanada, Meksika, JAV, 
— Europos Sąjunga, 
— kitos Europos EBPO šalys, 
— Azijos EBPO šalys: Japonija, Korėja, 
— Okeanijos EBPO šalys: Australija, Naujoji Zelandija, 
— kitos Europos šalys, nepriklausančios EBPO, 
— kitos Azijos šalys, nepriklausančios EBPO, 
— Pietų ir Centrinė Amerika, 
— kitos Okeanijos šalys, nepriklausančios EBPO, 
— Afrika. 

234. Šis skirstymas pasirinktas norint užtikrinti, kad: 
— būtų įtrauktos visos pasaulio šalys ir išvardyti visi žemynai, 
— būtų atskirta EBPO zona, 
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— būtų atskirai parodyti pagrindiniai EBPO zonos ekonominiai blokai (NAFTA4 IR ES), 
— sąrašas būtų viską apimantis. 

235. Gali būti svarbios ir kitos grupės, pavyzdžiui, Šiaurės šalių, ES šalių kandidačių, tranzito šalių 
ir t. t. Be to, svarbu gauti finansavimą, kurį skiria ES ir tarptautinės organizacijos. 

                                                 
4 Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimas (angl. North American Free Trade Agreement)  
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4 skyrius 

 
Funkcinis pasiskirstymas 
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4.1. Bendroji dalis 
 

236. Funkciniu požiūriu tiriama ne vieneto pagrindinė (ekonominė) veikla, o MTEP veiklos 
pobūdis. Vieneto MTEP ištekliai priskiriami vienai ar kelioms funkcinėms klasėms remiantis pačios 
MTEP charakteristika ir dažniausiai tiriami projektų lygiu, bet kartais gali būti ir dar labiau 
detalizuojami. Šiame skyriuje aprašomi tyrinėjimai skirti tik MTEP statistikai. Nors teoriškai 
funkcinis pasiskirstymas dažniausiai tinka ir personalo duomenims, jis dažniausia apribojamas iki 
MTEP išlaidų. 

237. Standartinė terminologija, vartojama klasifikacijoje pagal institucijas, tinka ir funkciniam 
pasiskirstymui (pvz., mokslo sritys). Šiaip ar taip, daug terminų vartojami tik funkciniam 
pasiskirstymui (pvz., MTEP rūšys). Daugeliu atveju pagal funkcijas skirstoma MTEP statistika jau 
būna suskirstyta pagal institucijas. Pavyzdžiui, prieš skirstant pagal funkcijas, MTEP beveik visada 
klasifikuojama pagal sektorius ir jų dalis. Faktiškai didžioji funkcinio pasiskirstymo dalis tinka ne 
visiems sektoriams (4.1 lentelė). 
 

4.1 lentelė. Funkcinio pasiskirstymo nauda 
 
Skirstymas 
pagal 

 Verslo įmonių 
sektorius 

Valstybės sektorius Privatus ne pelno 
sektorius 

Aukštojo mokslo 
sektorius 

MTEP tipą Išlaidos Rekomenduojama 
einamosioms 
išlaidoms 

Rekomenduojama 
einamosioms 
išlaidoms 

Rekomenduojama 
einamosioms 
išlaidoms 

Rekomenduojama 
einamosioms 
išlaidoms 

 Personalas Netinka Netinka Netinka Netinka 
Produkcijos 
sritį 

Išlaidos Rekomenduojama 
einamosioms 
išlaidoms 

Netinka Netinka Netinka 

 Personalas Galima Netinka Netinka Netinka 
Pagrindinę 
mokslo sritį 

Išlaidos Galima Rekomenduojama Rekomenduojama Rekomenduojama 

 Personalas Galima Galima Galima Galima 
Socialinius 
ekonominius 
tikslus 

Išlaidos Rekomenduojama 
tik pasirinktiems 
tikslams 

Rekomenduojama Galima Galima 

 Personalas Netinka Netinka Netinka Netinka 
Šaltinis: EBPO 
  
4.1 lentelėje pateikta kategorija „galima“ reiškia, kad skirstoma keliose šalyse, o kategorija 
„netinka“ reiškia, kad taip neskirstoma nė vienoje šalyje ir neaišku, ar toks skirstymas būtų 
įmanomas. 
 
 
4.2. MTEP sritys 
 
4.2.1. Klasifikavimas pagal MTEP sritį 
238. Analizę pagal MTEP sritį rekomenduojama atlikti visuose keturiuose nacionaliniuose 
vykdomuosiuose sektoriuose. Dažniausiai lengviau yra įvertinti gamtos mokslų ir inžinerijos (NSE) 
MTEP negu socialinių ir humanitarinių mokslų (SSH). Tarptautinio lyginimo tikslais analizė turėtų 
būti paremta tik einamosiomis išlaidomis. Ji gali būti taikoma projekto lygiu, bet kai kuriuos MTEP 
projektus gali reikėti padalyti tarp veiklos sričių. 
 
4.2.2. Skirstymo sąrašas 
239. Skiriamos trys MTEP sritys: 
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- fundamentiniai (baziniai) tyrimai, 
- taikomieji tyrimai, 
- eksperimentinė plėtra. 
 
Fundamentiniai (baziniai) tyrimai 
 
240. Fundamentiniai moksliniai tyrimai yra eksperimentiniai arba teoriniai darbai, atliekami 
visų pirma norint įgyti naujų žinių apie reiškinių esmę ir tiriamus faktus be jokio konkretaus 
taikymo ar vizualizavimo.  
241. Fundamentiniai moksliniai tyrimai atliekami savybėms nustatyti, hipotezėms patikrinti, 
teorijoms formuluoti ir dėsniams atrasti. Nuoroda į „tam tikrą numatomą taikymą“, esanti 
pagrindinių tyrimų apibrėžime, yra lemiama, nes, atlikdamas tyrimus ar atsakydamas į apklausos 
klausimus, atlikėjas apie svarbias taikymo sritis gali nieko neišmanyti. Fundamentinių mokslinių 
tyrimų rezultatai paprastai nekomercializuojami, o publikuojami moksliniuose žurnaluose arba 
išsiunčiami suinteresuotiems kolegoms ar institucijoms. Atskirais atvejais saugumo sumetimais 
tyrimų rezultatai gali būti tam tikru mastu įslaptinti. 

242. Fundamentiniuose tyrimuose mokslininkai turi šiek tiek laisvės kelti savo tikslus. Tokie 
tyrimai dažniausiai atliekami aukštojo mokslo sektoriuje, bet tam tikru mastu gali būti atliekami ir 
valstybės sektoriuje. Fundamentiniais tyrimais gali būti siekiama tam tikrų bendrų interesų, 
suformuluojant aiškius plataus taikymo ateityje tikslus. Vienas pavyzdžių — viešos 
nanotechnologijų tyrimų programos, kurias pasirinko kelios šalys. Verslo įmonių sektoriaus firmos 
taip pat gali atlikti fundamentinius tyrimus, siekdamos pasirengti naujosios kartos technologijoms. 
Tinkamas pavyzdys yra elektrocheminių generatorių (kuro elementų) technologijos tyrimai. Pagal 
anksčiau pateiktą apibrėžimą tokie tyrimai yra fundamentiniai, nes dar nėra akivaizdžių jų taikymo 
pavyzdžių. Frascati vadove jie apibrėžiami kaip „orientuoti fundamentiniai tyrimai“. 

243. Orientuoti fundamentiniai tyrimai gali būti įvardyti atskirai nuo tikrų fundamentinių tyrimų 
pagal šiuos kriterijus: 
- tikri fundamentiniai tyrimai atliekami žinių pažangos tikslais, nesiekiant ilgalaikės 
ekonominės ar socialinės naudos, nesistengiant taikyti jų rezultatų praktinėms problemoms spręsti 
ar perteikti už jų taikymą atsakingiems sektoriams; 
- orientuoti fundamentiniai tyrimai atliekami tikintis, kad tai suteiks daug žinių, kurios bus 
panaudotos formuojant atpažintų ar numanomų, dabartinių ar ateities problemų ar galimybių 
sprendimo pagrindus. 

244. Orientuotų fundamentinių tyrimų identifikavimas gali padėti nustatyti „strateginius tyrimus“, į 
kuriuos dažnai atsižvelgiama kuriant politiką. 

 
Taikomieji tyrimai 
 
245. Taikomieji moksliniai tyrimai taip pat yra originalūs tyrimai, atliekami siekiant įgyti 
naujų žinių, tačiau visų pirma turint specifinį praktinį tikslą.  
246. Taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami vienam produktui ar ribotam produktų 
kiekiui sukurti bei procesams, metodams ar sistemoms išplėtoti. Taikomieji tyrimai skirti idėjoms 
įgyvendinti praktikoje. Verslo įmonių sektoriuje takoskyrą tarp fundamentinių ir taikomųjų tyrimų 
dažnai žymi naujų produktų kūrimas siekiant išnagrinėti perspektyvius fundamentinių tyrimų 
programos rezultatus. 

247. Taikomųjų tyrimų rezultatai pirmiausia turi galioti vienam produktui, operacijai, metodui ar 
sistemai arba ribotam jų kiekiui. Taikomieji tyrimai suteikia idėjoms tinkamas naudoti formas. Taip 
gauti duomenys ar informacija dažnai patentuojama, nors gali būti ir įslaptinta.  
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248. Pripažįstama, kad taikomųjų tyrimų elementas galėtų būti apibūdinamas kaip strateginis 
tyrimas, tačiau šalys narės nesutaria dėl šių atskirų terminų. 

 
Eksperimentinė plėtra 
 
249. Eksperimentinė plėtra yra sistemingas darbas, kuris atliekamas remiantis tyrimų ar 
praktinės veiklos metu įgytomis žiniomis ir kurio tikslas yra kurti naujas medžiagas, 
produktus ar įrenginius, diegti naujus arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus 
procesus, sistemas ir paslaugas.  
250. Socialiniuose moksluose eksperimentinė plėtra gali būti apibrėžiama kaip tyrimo metu įgytų 
žinių transformavimo į operacines programas, įskaitant parodomuosius projektus, vykdomus 
išbandymo ir vertinimo tikslais, procesas. Ši kategorija nėra reikšminga humanitariniams 
mokslams. 

 
4.2.3. Kriterijai, leidžiantys skirti MTEP sritis 
 
251. Yra daug konceptualių ir operatyvių problemų, susijusių su šiomis kategorijomis; kalbama 
apie seką ir skirtumus, kurie retai yra realūs. Trijose MTEP srityse kartais gali dirbti tie patys tos 
pačios institucijos asmenys. Be to, galimas judėjimas abiem kryptimis. Kai MTEP projektas 
taikomas tyrimo ar eksperimentinės plėtros stadijoje, tam tikrų lėšų gali būti skirta, pavyzdžiui, 
papildomiems eksperimentiniams ar teoriniams darbams norint įgyti daugiau žinių apie svarbių 
reiškinių esmę prieš siekiant tolesnės pažangos. Be to, kai kurie tyrimų projektai gali būti skirtingų 
kategorijų. Pavyzdžiui, įvairių poveikių išsilavinimo siekiantiems mokiniams, priklausantiems 
skirtingoms socialinėms ir etninėms grupėms, studijavimas gali apimti tiek fundamentinius, tiek 
taikomuosius tyrimus. 

252. Žemiau pateikiami pavyzdžiai iliustruoja bendrus fundamentinių tyrimų, taikomųjų tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros skirtumus gamtos moksluose ir inžinerijoje bei socialiniuose ir 
humanitariniuose moksluose. 

253. Gamtos mokslų ir inžinerijos srities pavyzdžiai: 

- Tam tikros klasės polimerų sintezės įvairiomis sąlygomis reakcijų ir jų metu gautų produktų 
bei jų fizinių ir cheminių savybių tyrimai yra fundamentiniai. Bandymas vieną tokių reakcijų 
optimizuoti pagal tam tikrus kriterijus, siekiant gauti polimerą, turintį tinkamas tam tikrai paskirčiai 
savybes, priskirtinas taikomiesiems moksliniams tyrimams. Kai laboratorijoje sukuriamas būdas 
polimerui gaminti didesniais kiekiais, prasideda eksperimentinės plėtros etapas, kurio metu kuriami, 
tiriami ir įvertinami šio polimero ar gaminių iš jo gamybos metodai ir technologijos. 
Eksperimentinei plėtrai priskiriami šia tema parašyti straipsniai. 
- Elektromagnetinės spinduliuotės kristalų absorbcijos studijos, siekiant gauti informacijos 
apie elektronų srauto struktūrą, yra fundamentinis tyrimas. Kai remiantis šiais rezultatais 
studijuojama elektromagnetinės spinduliuotės absorbcija, siekiant įvairiomis sąlygomis (pavyzdžiui, 
priklausomai nuo temperatūros, užterštumo, koncentracijos ir kt.) gauti norimas spinduliuotės 
aptikimo savybes (jautrumą, spartumą ir kt.), tai yra taikomasis tyrimas. Šiais rezultatais paremtas 
siekis sukurti geresnius negu iki tol turėti spinduliuotės detektorius (atsižvelgiant į spektrinį 
diapazoną) yra eksperimentinės plėtros sritis. 
- Antikūnio molekulės aminorūgšties sandaros nustatymas yra fundamentinis tyrimas. 
Tyrimai, atliekami siekiant atskirti įvairių ligų antikūnius, yra taikomieji tyrimai. Eksperimentinę 
plėtrą sudaro antikūnio konkrečiai ligai sintetinimo metodų sukūrimas, paremtas jo struktūros 
išmanymu, ir susintetinto antikūnio efektyvumo klinikiniai bandymai, atliekami su pacientais, 
sutikusiais dalyvauti eksperimentinėse procedūrose. 
 
254. Socialinių ir humanitarinių mokslų srities pavyzdžiai: 
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- Teoriniai veiksnių, lemiančių regioninius ekonominės plėtros skirtumus, tyrimai priskirtini 
prie fundamentinių mokslinių tyrimų. Kai šie tyrimai atliekami vyriausybei siekiant parengti ūkio 
finansavimo politiką, jie jau priklauso taikomiesiems moksliniams tyrimams. Prekybos modelių ir 
regionų netolygumų sumažinimo scenarijai, kurie remiasi tyrimų rezultatais, patenka į 
eksperimentinės plėtros sritį.  

- Aplinkos veiksnių įtakos mokymosi gebėjimams analizė yra fundamentinis tyrimas. 
Aplinkos veiksnių įtakos mokymosi gebėjimams analizavimas, siekiant įvertinti mokymo 
programas, sukurtas neigiamai aplinkos įtakai kompensuoti, laikomas taikomuoju tyrimu. Būdo 
nustatyti, kuri mokymo programa tinka naudoti konkrečiai vaikų grupei, kūrimas yra 
eksperimentinės plėtros sritis. 

- Ligi šiol nežinomos kalbos studijavimas, siekiant nustatyti jos gramatinę sandarą, yra 
fundamentinis tyrimas. Regioninių ar kitų šios kalbos vartojimo variantų analizė, atliekama siekiant 
nustatyti geografinių ar socialinių kintamųjų įtaką kalbos raidai, yra taikomasis tyrimas. 
Humanitarinių mokslų srityje nepavyko rasti akivaizdžių eksperimentinės plėtros pavyzdžių. 

255. 4.2 lentelėje pateikti tolesni trijų mokslinių tyrimų sričių skirtumų socialiniuose moksluose 
pavyzdžiai. 
 

4.2 lentelė. Trys mokslinių tyrimų sritys socialiniuose ir humanitariniuose moksluose  
Fundamentiniai tyrimai Taikomieji tyrimai Eksperimentinė plėtra 

Priežastinių santykių tarp ekonominių 
sąlygų ir socialinės plėtros 
studijavimas. 

Ekonominių ir socialinių žemės ūkio 
darbuotojų migracijos iš kaimo rajonų į 
miestus priežasčių tyrimas, siekiant 
parengti šio proceso sustabdymo 
programą, norint paremti žemės ūkį ir 
užkirsti kelią konfliktams įvairiose 
pramonės srityse. 

Finansinės pagalbos 
programos kūrimas ir 
testavimas, siekiant užkirsti 
kelią kaimo žmonių 
migracijai į didelius 
miestus. 

Socialinės struktūros ir visuomenės 
socialinio profesinio mobilumo, t.y. 
visuomenės sudėties ir pokyčių 
socialiniame profesiniame 
sluoksnyje, socialinėse klasėse ir pan. 
studijavimas. 

Modelio kūrimas, naudojant duomenis, 
gautus siekiant numatyti šiandieninių 
socialinio mobilumo tendencijų 
pasekmes ateityje. 

Programos, skirtos 
konkrečių socialinių ir 
etninių grupių mobilumui 
paskatinti, kūrimas ir 
testavimas.  

Šeimos vaidmens skirtingose 
civilizacijose praeityje ir dabar 
studijavimas. 

Dabartinio šeimos vaidmens ir 
pozicijos konkrečioje šalyje ar regione 
tyrimas, siekiant parengti tinkamas 
socialines priemones. 

Programos kūrimas ir 
testavimas, siekiant išlaikyti 
šeimos struktūrą mažų 
pajamų darbuotojų grupėse. 

Vaikų ir suaugusiųjų skaitymo 
proceso studijavimas, t.y. tiriama, 
kaip žmogaus regos sistema skiria 
įvairių simbolių, t.y. žodžių, 
paveikslų ir diagramų, teikiamą 
informaciją. 

Skaitymo proceso studijavimas, 
siekiant sukurti naujus vaikų ir 
suaugusiųjų mokymo skaityti metodus. 

Specialių skaitymo 
programų, skirtų imigrantų 
vaikams, kūrimas ir 
testavimas. 

Tarptautinių veiksnių, turinčių įtakos 
nacionalinės ekonomikos plėtrai, 
studijavimas. 

Specifinių tarptautinių veiksnių, 
sąlygojančių šalies ekonominį 
vystymąsi tam tikru periodu, 
studijavimas siekiant suformuoti 
veiklos modelį valdžios politikos 
prekybos su užsieniu klausimais. 

— 

Specifinių konkrečios kalbos (ar 
kelių kalbų, lyginamų tarpusavyje) 
aspektų (pvz., sintaksės, semantikos, 
fonetikos, fonologijos, regioninių ir 
socialinių skirtybių ir t. t.) 
tyrinėjimas.  

Skirtingų kalbos aspektų tyrimas, 
siekiant sukurti naujus tos kalbos 
mokymo arba vertimo į tą kalbą arba iš 
jos metodus. 

— 

 
Istorinės kalbos raidos studijos 
 

— — 
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Visų rūšių šaltinių (rankraščių, 
dokumentų, paminklų, meno kūrinių, 
pastatų ir t.t.) tyrimas, siekiant geriau 
suprasti istorijos reiškinius (politinę, 
socialinę ir kultūrinę šalies raidą, 
asmenybių biografijas ir t. t.). 

— — 

 
Šaltinis: UNESCO (1984b), „Manual of Statistics on Scientific and Technological Activities“. 
 
256. Programinės įrangos kūrimo pavyzdžiai: 
- Alternatyvių skaičiavimo metodų (pvz., kvantinio skaičiavimo, kvantinės informacijos 
teorijos) paieška yra fundamentinis tyrimas. 
- Taikomųjų tyrimų sričiai priskiriamas duomenų apdorojimo priemonių įdiegimas naujose 
srityse arba naujais būdais (pavyzdžiui, naujos programavimo kalbos, naujos operacinės sistemos, 
nauji programų kompiliatoriai ir pan.). Šiai sričiai taip pat priklauso geografinių informacijos 
sistemų, ekspertinių sistemų kūrimas. 
- Naujos taikomosios programinės įrangos kūrimas, esminis operacinių sistemų 
patobulinimas, taikomosios programos ir pan. priklauso eksperimentinės plėtros sričiai. 
 
4.3. Produkcijos sritys 
 
4.3.1. Skirstymas pagal produkcijos grupes 
257. Šiuo metu MTEP skirstymas pagal produkcijos sritį taikomas tik verslo įmonių sektoriui. 
Teoriškai jį būtų galima taikyti ir kitiems sektoriams, bet kitame skyriuje pateiktas pasiskirstymo 
sąrašas turės būti pakeistas atsiskaitant už kitas nekomercinėse institucijose vykdomos MTEP 
kryptis. 

258. Produkcijos srities analizė nukreipta į dabartinę pramoninę MTEP, kurią atlieka verslo įmonių 
skyriai. MTEP skirstymas pagal produkcijos sritis pagerins duomenų kokybę — duomenys bus 
tinkamiau paskirstyti pagal atitinkamas pramonės sritis, todėl bus lengviau lyginti tarptautiniu 
mastu ir bus galima atlikti detalesnę analizę. Pavyzdžiui, MTEP išlaidas pagal produkcijos sritį 
paprasčiau lyginti su prekių ir gamybos statistika negu nepakeistus duomenis, suklasifikuotus pagal 
institucijas. 

259. Teoriškai fundamentiniai tyrimai (bent jau neorientuotieji) negali būti priskirti prie produkcijos 
sričių. Firmos atliekami fundamentiniai tyrimai yra nukreipti į jos interesų sritį, nes gali būti 
naudojami komerciniais tikslais. Kadangi kitoje dalyje apibrėžtos produkcijos sritys yra labai 
plačios, firma turėtų galėti net savo fundamentinius tyrimus priskirti sričiai, kuri iš esmės 
apibūdintų jos orientaciją. Todėl patariama visų rūšių MTEP nagrinėti produkcijos srities skirstymo 
aspektu. Jei manoma, kad MTEP bus susijusi ne tiek su produkcija, kiek su procesais, ją reikėtų 
priskirti tai produkcijos sričiai, kurioje tie procesai naudojami. 

260. Šiuo metu tarptautiniu mastu patariama lyginti tik einamąsias vidaus išlaidas, nes kai kurios 
šalys narės negali įtraukti pagrindinių lėšų, o kitos tarptautiniams tyrimams irgi gali atskirti 
einamąsias išlaidas. 
 
4.3.2. Skirstymo sąrašas 
261. Sąrašo struktūra priklauso nuo to, kokiam tikslui jis sudaromas, t. y. kam bus panaudota 
statistika. Prekybos duomenys klasifikuojami pagal Standartinio tarptautinio prekybos 
klasifikatoriaus (SITC) nacionalinį ekvivalentą (JT, 1986), gamybos išeigos duomenys — pagal 
Tarptautinio standartinio gamybinio klasifikatoriaus (ISIC) nacionalinį ekvivalentą (JT, 1990). Šiuo 
metu analitikai labai mėgsta lyginti tiek gamybos išeigos, tiek prekybos duomenis. Derinantis prie 
verslo įmonių sektoriaus klasifikacijos pagal institucijas, priimtas toks pat skirstymo sąrašas (3.1 
lentelė). 
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4.3.3. Skirstymo kriterijai 
262. Yra du MTEP skirstymo pagal produkcijos sritį kriterijai. Vienu atveju skirstoma atsižvelgiant 
į produkcijos rūšį, kitu — į tai, kaip ta produkcija naudojama įmonės ekonominėje veikloje. 
 
Produkcijos rūšis 

263. Taikant „produkcijos rūšies“ kriterijų, MTEP sąnaudos skirstomos pagal tai, kokios rūšies 
produkcija yra kuriama. 

264. Puikus veiklos kriterijaus pavyzdys gali būti kažkada Nacionalinio mokslo fondo pateiktos 
taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros tyrinėjimo gairės: 

„Išlaidas reikėtų įrašyti į produkcijos grupės, kurioje vykdomas mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros projektas, lauką, neatsižvelgiant į gamybos srities, kurioje bus naudojami 
gauti rezultatai, klasifikaciją. Pavyzdžiui, ūkio mechanizmų elektros komponento tyrimas turėtų 
būti laikomas elektros mechanizmų tyrimu; metalurgijos pramonėje naudojamų ugniai atsparių 
plytų tyrimai turi būti laikomi ne juodųjų metalų, o akmens, molio, stiklo ir betono produktų 
tyrimais, nesvarbu, ar jie vykdomi plieno, ar akmens, molio, stiklo ir betono pramonėje.“ 

265. Šie nurodymai turėtų kelti tam tikrų problemų įgyvendinant daugelį MTEP produkcijos kūrimo 
projektų. Dar daugiau jų kyla kalbant apie procesų MTEP. Jeigu MTEP rezultatai bus akivaizdžiai 
įgyvendinti kuriant medžiagas ar įrangą, tada tiems produktams bus galima taikyti minėtas gaires, 
jeigu ne — procesą reikėtų priskirti prie tos produkcijos, kuriai gaminti jis yra skirtas. Be to, kai 
plačiose MTEP programose dalyvaujančios įstaigos nori pateikti išsamų įvertinimą, joms reikia 
tikslesnių duomenų arba konsultacijų su MTEP personalu. 

266. Šio požiūrio pranašumas tas, kad kiekviena įmonė, vykdanti tam tikros produkcijos MTEP, turi 
pasirinkti tos pačios grupės produkciją, nesvarbu, kaip planuojama tą produkciją naudoti. Todėl ir 
firmos vidaus ir ypač tarptautiniai duomenys turi būti palyginami. Didžiausias trūkumas — gali būti 
neįmanoma įvertinti produkcijos, surinktos iš daugelio komponentų, pavyzdžiui, lėktuvo, MTEP. 
 
Produkcijos paskirtis 

267. „Produkcijos paskirties“ kriterijus taikomas norint paskirstyti įmonės MTEP tarp ekonominės 
veiklos sričių, kurias remia MTEP programos. MTEP skirstoma pagal gamybos rūšį atsižvelgiant į 
tai, kokią produkciją kuria įmonė. 

268. Įmonės MTEP, atliekama tik vienoje pramonės srityje, bus priskirta prie tai pramonės sričiai 
būdingos produkcijos grupės, išskyrus tuos atvejus, kai atliekama produkto ar proceso MTEP, 
norint pradėti įmonės veiklą kitoje pramonės šakoje. 

269. Kai įmonė veikia ne vienoje pramonės srityje, reikia atsižvelgti į tai, kur jos produkcija bus 
vartojama. Pavyzdžiui, labai didelės integracijos schemų (VLSI) MTEP galima skirstyti keliais 
būdais: 

— jei įmonė dirba tik puslaidininkių pramonėje, — elektroninių dalių ir priedų MTEP; 
— jei įmonė dirba tik kompiuterių pramonėje, — įstaigų, skaičiavimo ir apskaitos mechanizmų 

MTEP; 
— jei įmonė dirba puslaidininkių ir kompiuterių pramonės srityse, — produkcijos sritis 

pasirenkama pagal VLSI: 
♦ jeigu VLSI parduodamos atskirai, produkcijos grupė bus „elektroninės dalys ir priedai“; 
♦ jeigu VLSI dedamos į įmonės parduodamus kompiuterius, produkcijos sritis bus „įstaigos, 
skaičiavimas ir apskaitos mechanizmai“. 

270. Teoriškai duomenys, gauti atlikus funkcinę analizę pagal produkcijos paskirtį, turėtų visiškai 
sutapti su duomenimis, gautais iš pasiskirstymo pagal pramonės sritį, jeigu MTEP pagal įmonės 
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veiklą daugiau negu vienoje pramonės šakoje dalijama į kelis skyrius. Praktikoje funkcinė 
klasifikacija, taikoma tik einamosioms išlaidoms, bus detalesnė ir paskirstys daugelio firmų veiklą 
po kelias produkcijos sritis, kadangi reikės taisyti tik didžiausių ne vienos rūšies produkciją 
gaminančių firmų duomenis klasifikacijoje pagal institucijas. 

271. „Produkcijos paskirties“ kriterijus naudojamas, kad būtų galima kuo geriau palyginti MTEP 
duomenis su kita ekonomine statistika įstaigos lygiu, ypač pridėtinės vertės statistika. Tai ypač 
naudinga tiriant ne vienoje pramonės srityje veikiančią įmonę. 

272. 
Patariama einamąsias vidaus MTEP išlaidas verslo įmonių sektoriuje paskirstyti pagal 
produkcijos sritį visoms pramonės grupėms, o jei tai neįmanoma, — bent jau išvardytoms 
ISIC 73 paragrafe. Paskirstymą pagal produkcijos sritį rekomenduojama grįsti produkto 
paskirties kriterijumi (pagal ISIC 73 paragrafą). Reikėtų naudotis 3.1 lentelėje pateikta 
klasifikacija. 

 
4.4. Mokslo ir technologijų sritys 
 
4.4.1. Skirstymas pagal mokslo ir technologijų sritį 
273. Funkciniam skirstymui (klasifikavimui) naudojamos mokslo ir technologijų sritys trimis 
bruožais skiriasi nuo klasifikacijos pagal didžiąsias sritis, aprašytas 3 skyriuje (žr. poskyrius 3.6.2 ir 
3.7.2.) Pirma, tiriama pati MTEP, o ne pagrindinė vieneto veikla. Antra, ištekliai dažniausiai 
skirstomi projektų lygiu kiekviename vienete. Trečia, reikia naudoti smulkesnį sričių sąrašą, kuris 
nėra priimtas; 3 skyriaus 3.2 lentelėje pateiktas sąrašas tėra pavyzdys. Šiaip ar taip, šalys 
skatinamos naudotis smulkesnėmis mokslo sričių klasifikacijomis. Reikia kurti dar detalesnes 
statistikai naudojamas mokslo sričių tarptautines klasifikacijas. Skirstymą pagal mokslo sritis 
lengviausiai taikyti aukštojo mokslo ir privačiam pelno sektoriui. Valstybiniam sektoriui 
priklausančių skyrių MTEP veiklą irgi galima skirstyti pagal mokslo sritį, o verslo įmonių 
sektoriuje tai daroma labai retai. 

274. Ši klasifikacija rekomenduojama visai MTEP veiklai, kuria užsiima aukštojo mokslo, 
valstybiniam ir privačiam ne pelno sektoriams priklausantys vienetai. 
 
4.2.2. Skirstymo sąrašas 

275. Deja, nėra naujausios, smulkios standartinės tarptautinės mokslo ir technologijų sričių 
klasifikacijos, kuri tiktų MTEP veiklos funkciniam skirstymui, todėl patariama 3.2 lentelėje 
aprašytas pagrindines mokslo ir technologijų sritis traktuoti kaip funkcines mokslo klasifikacijos 
sistemos sritis. 
 
4.4.3. Skirstymo kriterijai 
276. Išteklius reikia paskirstyti įvairioms mokslo ir technologijų sritims atsižvelgiant į MTEP 
veiklos tikslą, vertinamą pagal išlaidas ir sritį, kurioje dirba MTEP personalas, dažniausiai projektų 
lygiu. Kur įmanoma, pvz., tarpdalykinio pobūdžio projektuose, išteklius reikėtų skirstyti į kelias 
mokslo ir technologijų sritis. 
 
4.5. Socialiniai ekonominiai tikslai 
 
4.5.1. Skirstymas pagal socialinius ekonominius tikslus 
277. Šiame skyriuje aptariama funkcinė pirminių vidaus MTEP socialinių ekonominių tikslų analizė 
pagal MTEP veikla užsiimančiojo ataskaitą. Šio požiūrio nereikia painioti su analize pagal 
socialinius ekonominius valstybės biudžeto asignavimų ar išlaidų MTEP (GBAORD) tikslus, kuri 
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aptarta 8 skyriuje (8 skyriuje kalbama apie bendrų valstybės skiriamų vidinių iš išorinių išlaidų 
MTEP tikslus, remiantis finansuotojo (dažniausiai biudžeto) duomenimis). 

278. MTEP socialinius ekonominius tikslus pagal MTEP veikla užsiimančiuosius lengviausia 
formuluoti valstybiniame ir privačiame ne pelno sektoriuje (arba bendrose „institucijų“ ataskaitose), 
nors kai kurios šalys juos skyrė ir aukštojo mokslo sektoriuje, ir netgi verslo įmonių sektoriuje. Šį 
skirstymą reikia taikyti visoms vidaus išlaidoms visuose moksluose. 

279. Didesnė EBPO šalių dalis tiksliai atskiria MTEP išlaidas pagal socialinius ekonominius tikslus 
viename ar keliuose sektoriuose, o kai kurios taip skirsto ir MTEP personalo duomenis.  
 
4.5.2. Minimalus rekomenduojamas skirstymas 
280. Nors negalima pateikti bendrų rekomendacijų, susijusių su detalia analize pagal socialinius 
ekonominius tikslus, šalims narėms siūloma stengtis rinkti duomenis apie MTEP veikla 
užsiimančius žmones visuose sektoriuose pagal du prioritetinius tikslus: 
– gynybą; 
– aplinkos kontrolę ir apsaugą.  
 
Gynybos MTEP 

281. Gynyba apima visas MTEP programas, kurios vykdomos pirmiausia gynybos tikslais 
nepriklausomai nuo jų turinio ir to, ar jos skirtos ir kitiems, civiliniams, tikslams. Vadinasi, svarbu 
ne produktas ar tema (arba programos lėšų šaltinis), o tikslas. Gynybos MTEP tikslas – technikos ar 
įrangos, skirtos šalies, užsienio ar tarptautinėms ginkluotosioms pajėgoms, kūrimas arba plėtojimas. 
Pavyzdžiui, gynybos MTEP priklauso branduolinė ir erdvės MTEP, atliekama gynybos tikslais. 
Tačiau jai nepriklauso civilinė MTEP, kurią finansuoja gynybos ministerija, pavyzdžiui, 
meteorologijos ar telekomunikacijų MTEP. Gynybos MTEP priklauso įmonių finansuojama MTEP 
veikla, jeigu ji skiriama pirmiausia gynybai. 

282. Iš pirmo žvilgsnio gynybos MTEP apibrėžimas pagal tikslą atrodo šiek tiek tiesmukas. Šiaip ar 
taip, galimi du tos pačios MTEP programos tikslai: civilinis ir gynybos. Pavyzdžiu gali būti 
kariniams tikslams skirtų kanadiečių drabužių šaltam orui tyrimai; šią programą buvo galima 
pritaikyti ir civiliniams tikslams. 

283. Kai iš gynybos MTEP siekiama gauti papildomos naudos civilinėms reikmėms ar atvirkščiai, 
takoskyra tarp tikslų gali tapti labai neryški. Tokiais atvejais tik MTEP finansuotojas gali nurodyti 
tikslą ir priskirti tą veiklą gynybos ar civilinei MTEP (žr. 8 skyriaus 21-22 skirsnius). 

284. Gynybos MTEP finansavimas vis labiau internacionalizuojamas ir privatizuojamas; reikia 
atsižvelgti į visus lėšų šaltinius. Šalyse, kuriose gynybos MTEP labai išplėtota, skirstymas pagal 
finansavimo šaltinį gali būti labai informatyvus. 
 
Aplinkos kontrolė ir priežiūra 

285. Pastaruoju metu politikos kūrėjai ypač daug dėmesio skiria visiems su aplinka susijusios 
veiklos aspektams, įskaitant ir su aplinka susijusią MTEP. 
 
4.5.3. Skirstymo sąrašas 
286. NABS skirstymas (žr. 8 skyriaus 8.7.3 ir 8.7.4 poskyrius) yra identiškas siūlomam vyriausybės 
MTEP lėšų skirstymui (išskyrus tyrimus, kurie finansuojami iš bendrų universiteto fondų ir kurių 
negalima tirti veiklos vykdytojų požiūriu; žr. 288 paragrafą): 

1. Žemės tyrimas ir eksploatavimas, 
2. Žemės naudojimo infrastruktūra ir bendrasis planavimas, 
3. Aplinkos kontrolė ir priežiūra, 
4. Žmonių sveikatos apsauga ir jos gerinimas, 
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5. Energijos gamyba, skirstymas ir racionalus naudojimas, 
6. Žemės ūkio produkcija ir technologijos, 
7. Pramonės produkcija ir technologijos, 
8. Socialinės santvarkos ir santykiai, 
9. Erdvės tyrimas ir eksploatavimas, 
10. Neorientuoti tyrimai, 
11. Kiti civiliniai tyrimai, 
12. Gynyba. 

 
4.5.4. Skirstymo kriterijai 
287. MTEP turi būti skirstoma pagal pirminį projekto tikslą. Atliekant produkcijos srities analizę, 
galimi du požiūriai. Pirmuoju atveju akcentuojamas pats projekto turinys (panašiai kaip 
„produkcijos rūšies“ analizėje) ar jo pabaiga arba projekto tikslas (panašiai kaip atliekant 
„produkcijos paskirties“ analizę). Pastarasis požiūris gali geriausiai tikti MTEP veiklos vykdytojų 
analizei pagal socialinį ekonominį tikslą. 

288. Kai šio tipo analizę bandoma atlikti aukštojo mokslo sektoriuje, bendruosius universiteto 
fondus (GUF) (žr. 6 skyriaus 6.3.3 poskyrį) reikia paskirstyti įvairiems tikslams ir neskirti prie 
„neorientuotų tyrimų“ (anksčiau – „Tyrimų pažangos“). 
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5 Skyrius. 
 

MTEP personalo apskaita 
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5.1 Įvadas 
 
289. Personalo duomenys nusako išteklius, tiesiogiai tenkančius MTEP. Išlaidų duomenys nusako 
MTEP bendrąsias išlaidas, įskaitant netiesioginės pagalbinės (antrinės) veiklos išlaidas. 

290. Teoriniai MTEP ir netiesioginės pagalbinės (antrinės) veiklos skirtumai aptarti 2 skyriuje. 
Praktiškai būtų naudinga turėti papildomų kriterijų, susijusių su veiklos vieta tame vienete bei jos 
santykiu su MTEP vykdančiu vienetu, kuris laikomas institucinio tipo vienetu, galinčiu skirtis nuo 
statistinio vieneto. 

291. Kaupiant MTEP duomenis, gali būti sunku atskirti pagalbinio personalo MTEP veiklą nuo kito 
MTEP personalo veiklos. Teoriškai tokia veikla įtraukiama į personalo ir išlaidų duomenis, jei ji 
vykdoma MTEP vienete: 

- projektui skirti moksliniai ir techniniai darbai (pasirengimas eksperimentams ir tyrimams 
bei jų įgyvendinimas, prototipų kūrimas ir t. t.); 

- MTEP projektų, ypač jų MT aspektų, planavimas ir valdymas; 
- tarpinių ir galutinių MTEP projektų, ypač jų MTEP aspektų, ataskaitų rengimas; 
- vidinių paslaugų MTEP projektams teikimas, pvz., skaičiavimai ar bibliotekos bei 

dokumentacijos tvarkymo darbai. 
- MTEP projektų finansinių ir personalo aspektų administravimo pagalbiniai darbai. 

292. Toliau nurodomos paslaugos ar netiesioginė pagalbinė (antrinė) veikla, neįtraukiamos į 
personalo duomenis, tačiau įtraukiamos į išlaidų duomenis kaip papildomos išlaidos: 

- specifinės paslaugos, skirtos MTEP, kurias teikia skaičiavimo padaliniai ir bibliotekos; 
- centrinių finansų ir personalo skyrių paslaugos; 
- apsauga, valymas, remontas, valgyklos ir t. t. 

293. Visa netiesioginė pagalbinė veikla taip pat turi būti įtraukta į papildomas išlaidas, jei jos 
vykdytojai samdomi iš išorės (žr. 5.1 lentelę). 
 
5.1 lentelė. MTEP ir netiesioginė pagalbinė veikla 
 
 Traktavimas 

MTEP tyrimuose 
Vieta MTEP vykdančioje 

institucijoje 
Kategorijos Kiekvienos 

kategorijos 
veikla 

MTEP 
veikla 

MTEP personalo 
ir darbo išlaidose 

MTEP 
vykdančiame 
vienete 

MTEP vienetai 
(formalieji 
MTEP.) ir kiti 
vienetai 
(neformalieji 
MTEP) 

Tiesioginiai 
MTEP 

Vykdo 
eksperimentus, 
kuria prototipus 
ir t. t. 

    Specifinės 
informacijos 
įsigijimas ir 
traktavimas 

MTEP ataskaitų 
projektų 
rengimas, 
rašymas ir 
dauginimas, 
vidinės 
bibliotekos ir t. 
t. 

    Specifinių 
MTEP 
valdymas 

MTEP projektų 
MT aspektų 
planavimas ir 
valdymas 

    Specifinė 
administracinė 
pagalba 

Buhalterija, 
personalo 
vadyba 
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Netiesiogi-
nė 
pagalbinė 
veikla 

Ne MTEP 
personalo ar 
darbo išlaidose, 
bet „Kitose 
išlaidose 
einamiesiems 
tikslams “ kaip 
papildomos 
išlaidos 

Kitur MTEP 
vykdančioje 
institucijoje 
(firmoje, 
agentūroje, 
universitete t. 
t.) (arba  išorės 
rangovų) 

Pagrindinės 
finansų ar 
personalo 
paslaugos. 
Vietoje 
dirbantys 
konsultantai 

Centrinė 
administracija 

Finansų, 
personalo ir 
bendrųjų 
operacijų MTEP 
dalis 

   Su MT 
susijusios 
pagalbinės 
paslaugos 

Tiesioginė 
centralizuota 
pagalbinė veikla 

Skaičiavimo 
padalinių, 
bibliotekų ir kt. 
pagalbos MTEP 
dalis 

   Kitos 
papildomos 
paslaugos 

Netiesioginės 
centralizuotos 
pagalbinės 
paslaugos 

Apsauga, 
valymas, 
remontas, 
valgykla ir t. t. 

Nedalyvau-
ja veikloje 

Neįtraukta Už vykdančio-
sios institucijos 
(niekur kitur 
neklasifikuo-
tos) ribų 

Regioninė ir 
valstybinė 
valdžia, 
tarptautinės 
agentūros, 
labdara ir t. t. 

 MTEP lėšų 
rinkimas ir 
paskirstymas 

 
 
5.2. MTEP personalo aprėptis ir apibrėžimas 
 
5.2.1. Pirminė aprėptis 
294. Visi asmenys, tiesiogiai dirbantys MTEP, taip pat tie, kurie teikia tiesiogines paslaugas, 
pavyzdžiui, MTEP vadovai, administratoriai bei kanceliarijos darbuotojai. 

295. Asmenys, teikiantys netiesiogines paslaugas, pavyzdžiui, valgyklos ar apsaugos darbuotojai, 
neturi būti įtraukiami įvertinant bendrąsias išlaidas, net jeigu jų darbo užmokestis yra įtrauktas į 
papildomas išlaidas. 

296. Vertinant MTEP žmonių išteklius, būtina atsižvelgti į tai, kad vis dažniau yra samdomi vietoje 
dirbantys konsultantai ir MTEP perduodama kitiems padaliniams ar firmoms. Dažniau samdant 
konsultantus, MTEP žmonių ištekliai gali būti kaip reikiant neįvertinti, jei sunku nustatyti, ar 
konsultantai dirba vietoje, ar jų darbas yra trečiųjų šalių paslaugų dalis. Tai padėčiai ištaisyti 
siūloma reikalauti, vertinant MTEP, nustatyti vietoje dirbančių konsultantų MTEP visos darbo 
dienos ekvivalentą bei išryškinti atitinkamas išlaidas MTEP įvertinimo rezultatų straipsnyje “Kitos 
einamosios išlaidos”. Išlaidos trečiųjų šalių konsultantams priskiriamos prie išorinių išlaidų. 
 
5.2.2. MTEP personalo kategorijos 
297. MTEP personalas gali būti klasifikuojamas dviem metodais: pagal profesijas (dažniausiai) ir 
pagal formalios kvalifikacijos lygį. Kadangi abu metodai yra tinkami ir susiję su dviem 
skirtingomis JT klasifikacijomis – Tarptautine standartine profesijų klasifikacija (ISLO) (ILO, 
1990) ir Tarptautine standartine švietimo klasifikacija (ISCED) (UNESCO, 1997), jų skirtumai 
kelia tarptautinio palyginamumo problemų. 

298. Abu metodai turi savo pranašumų ir trūkumų. Profesijos atspindi dabartinį išteklių 
panaudojimo lygį, todėl labiau tinka griežčiau apibrėžtai MTEP analizei. Be to, darbdaviams daug 
lengviau ją pateikti ir palyginti su kitose įmonėse bei MTEP institutuose dirbančio personalo 
analize. Kvalifikacijos svarbios platesnei analizei, pavyzdžiui, kuriant bendrą personalo duomenų 
bazę ir prognozuojant labai kvalifikuoto MT personalo poreikius bei pasiūlą. Tačiau lyginant 
tarptautiniu mastu kyla problemų dėl nacionalinių švietimo sistemų lygių ir struktūrų skirtumų. Ir 
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profesijų, ir kvalifikacijų seka yra svarbi platesniame kontekste studijuojant mokslo ir technologijų 
žmonių išteklius. 

299. Todėl Vadovas pateikia abiejų klasifikacijų – pagal profesijas ir pagal formaliosios 
kvalifikacijos lygį – apibrėžimus. 

Vis dėlto klasifikacijos pagal profesijas metodas yra priimtinesnis tarptautiniu mastu lyginant 
MTEP dirbančio personalo skaičių. 
 
5.2.3. Klasifikacija pagal profesijas 
 
Įvadas 

300. Taikoma standartinė tarptautinė klasifikacija – Tarptautinė standartinė profesijų klasifikacija 
(ISCO). Toliau pateikiami profesijų apibrėžimai yra specialiai skirti MTEP įvertinti. Tačiau jie gali 
būti siejami su plačiomis toliau apibūdinamomis ISCO-88 kategorijomis (ILO, 1990). 
 
Tyrėjai 

301. Tyrėjai – tai specialistai, kuriantys naujų žinių, produktų, procesų, metodų ir sistemų 
koncepcijas bei valdantys su jomis susijusius projektus. 

302. Tyrėjai priskiriami ISCO-88 antrai pagrindinei grupei „Specialistai“ ir grupei „Mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros skyrių vadovai“ (ISCO-88, 1237). Pagal susitarimą, prie šių 
grupių priskiriami ir tarnaujantys ginkluotosiose pajėgose, turintys panašių įgūdžių bei vykdantys 
MTEP. 

303. Vadovai ir administratoriai, planuojantys ir valdantys tyrėjo darbo mokslinius ir techninius 
aspektus, taip pat priskiriami šiai kategorijai. Jų laipsnis paprastai yra toks pat kaip asmenų, 
tiesiogiai einančių tyrėjų pareigas, ar net aukštesnis, ir jie dažnai yra nebedirbantys ar ne visą darbo 
dieną dirbantys tyrėjai. 

304. Profesiniai vardai skirtingose institucijose, sektoriuose ar šalyse gali skirtis. 

305. Doktorantai, užsiimantys MTEP veikla, taip pat turi būti laikomi tyrėjais. Paprastai jie yra įgiję 
bazinius universitetinis laipsnius (ISCED 5A lygis) ir atlieka mokslinius tyrimus, siekdami daktaro 
laipsnio (ISCED 6 lygis). Kai jie nėra traktuojami kaip atskira kategorija (žr. 2 skyriaus 2.3.3 
punktą) ir yra laikomi ir techniniais darbuotojais, ir tyrėjais, tyrėjų klasifikacijos gali būti 
nesuderinamos. 
 
Techniniai darbuotojai ir jiems prilygintas personalas 

306. Techniniai darbuotojai ir jiems prilygintas personalas – tai asmenys, kuriems, kad galėtų atlikti 
pagrindines užduotis, reikia techninių žinių ir vienos ar daugiau inžinerinių, fizinių, biologijos, 
socialinių ir humanitarinių mokslų sričių patirties. Jie dalyvauja MTEP, atlikdami mokslines ir 
technines užduotis, įskaitant koncepcijų patirties ir operacinių metodų taikymą, dažniausiai tyrėjų 
prižiūrimi. Techniniams darbuotojams prilygintas personalas, tyrėjų prižiūrimas, vykdo atitinkamas 
socialinių ir humanitarinių mokslų MTEP užduotis. 

307. Techniniai darbuotojai ir jiems prilygintas personalas priskiriami ISCO-88 trečiajai pagrindinei 
grupei „Techniniai darbuotojai ir asocijuoti specialistai“, taip pat 31 ir 32 antrinėms grupėms 
„Fizinių ir inžinerinių mokslų asocijuoti specialistai “, „Biologijos ir sveikatos mokslų asocijuoti 
specialistai “ bei ISCO-88, 3434 „Statistikos, matematikos ir susiję asocijuoti specialistai “. 
Panašias užduotis vykdantys ginkluotųjų pajėgų atstovai taip pat įtraukiami į šią kategoriją. 

308. Jie vykdo tokias užduotis: 
- bibliografinės paieškos ir tinkamos medžiagos parinkimo iš archyvų ir bibliotekų; 
- kompiuterinių programų rengimo; 
- eksperimentų, testų ir analizių atlikimo; 
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- medžiagos ir prietaisų eksperimentams, testams ir analizėms parengimo; 
- matavimų registravimo, skaičiavimo bei diagramų ir lentelių rengimo; 
- statistinių tyrimų vykdymo ir interviu ėmimo. 

 
Kitas pagalbinis personalas 

309. Kitas pagalbinis personalas  tai kvalifikuoti ir nekvalifikuoti meistrai bei kanceliarijos 
personalas, dalyvaujantis MTEP projektuose arba tiesiogiai susijęs su tokiais projektais. 

310. Kitas MTEP pagalbinis personalas nurodytas ISCO-88 ketvirtoje pagrindinėje grupėje 
„Tarnautojai“, šeštoje – „Kvalifikuoti žemės ūkio ir žvejybos darbininkai“ bei aštuntoje – 
„Gamyklų ir technikos operatoriai ir surinkėjai“. 

311. Į šią kategoriją taip pat patenka visi vadovai ir administratoriai, daugiausia užsiimantys 
finansiniais ir personalo reikalais bei bendruoju administravimu, kol jų veikla yra tiesioginė 
paslauga MTEP. Jie nurodyti ISCO-88 antroje pagrindinėje grupėje „Specialistai“ ir 343 antrinėje 
grupėje „Asocijuoti administracijos specialistai “ (išskyrus 3434). 
 
5.2.4. Klasifikacija pagal formaliosios kvalifikacijos lygį 

Įvadas 

312. ISCED sudaro MTEP personalo klasifikavimo pagal formaliąją kvalifikaciją pagrindą. MTEP 
statistikos tikslams rekomenduojamos šešios klasifikavimo klasės. Jos apibrėžiamos išimtinai pagal 
personalo išsilavinimo lygį, neatsižvelgiant į kvalifikacijos sritį. 
 
Daktaro lygio universitetinį laipsnį turintys darbuotojai (ISCED 6 lygis) 

313. Visų sričių universitetinį ar analogiško lygio daktaro laipsnį turintys darbuotojai (ISCED 6 
lygis). Šiai kategorijai priklauso darbuotojai, turintys laipsnius, įgytus tikruosiuose universitetuose 
bei specializuotuose universitetinio statuso institutuose. 
 
Bazinį universitetinį žemesnį už daktaro lygio laipsnį turintys darbuotojai (ISCED 5A lygis) 

314. Visų sričių aukštojo mokslo laipsnius, žemesnius už mokslų daktaro lygį, turintys darbuotojai 
(ISCED 5A lygis). Šiai kategorijai priklauso darbuotojai, turintys laipsnius, įgytus tikruosiuose 
universitetuose bei specializuotuose universitetinio statuso institutuose. 
 
Kiti aukštojo mokslo diplomus turintys darbuotojai (ISCED 5B lygis) 

315. Visų sričių kitų povidurinio aukštojo mokslo (ISCED 5B lygis) diplomus turintys darbuotojai. 
Šio lygio programų turinys yra specializuotas, pateiktas lygiu, kuriam įvaldyti reikalingas pilno 
vidurinio išsilavinimo ekvivalentas. Jos suteikia daugiau praktiškai orientuotą/profesinį išsilavinimą 
nei ISCED 5A ir 6 lygiai. 
 
Kitus povidurinio ne aukštojo mokslo diplomus turintys darbuotojai (ISCED 4 lygis) 

316. Visų sričių kitus povidurinio ne aukštojo mokslo (ISCED 4 lygis) diplomus turintys 
darbuotojai. Šiai klasei priskiriami turintys laipsnius darbuotojai, kurie nors ir baigė ISCED 3 lygį, 
tačiau neįvykdė mokymo programos, leidžiančios patekti į penktąjį lygį, t. y. ikilaipsniniai baziniai 
kursai ar trumpos profesinės programos. 
 
Vidurinio išsilavinimo diplomus turintys darbuotojai (ISCED 3 lygis) 

317. Aukštesnės pakopos vidurinio išsilavinimo diplomus turintys darbuotojai (ISCED 3 lygis). Ši 
klasė apima ne tik visus, turinčius ISCED trečiojo lygio diplomus, įgytus vidurinės mokyklos 
sistemoje, bet ir turinčius analogiško trečiojo lygio profesinius diplomus, įgytus kitų tipų švietimo 
įstaigose. 



 68

 
5.2 lentelė. Frascati vadovo ISCED lygių ir klasių standartai, skirti MTEP personalui pagal 

formaliąją kvalifikaciją 
 

ISCED-97 kategorijos Bendra aprėptis EBPO personalo kategorijos 
Antroji aukštojo 
išsilavinimo pakopa, 
vedanti į aukštesnę 
mokslinę kvalifikaciją 

 Daktaro lygio universitetinių 
laipsnių turėtojai 

5A. Teoriškai pagrįstos 
aukštojo mokslo 
programos, norint 
kvalifikuotis 
aukštesnėms mokslinėms 
programoms 

Žemesnio nei daktaro lygio 
bazinių universitetinių 
laipsnių turėtojai 

 
 
5. Pirmoji aukštojo 
išsilavinimo pakopa, 
nevedanti į aukštesnę 
mokslinę kvalifikaciją 

5B. Į praktiką 
orientuotos ar specifinės 
profesinės programos 

Kitų aukštojo mokslo laipsnių 
turėtojai 

4. Povidurinis, ne 
aukštasis išsilavinimas 

 Kitų povidurinių mokslų ne 
aukštojo mokslo diplomų 
turėtojai 

3. Aukštesnis vidurinis 
išsilavinimas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Povidurinis 
 
 
 
 
 
Vidurinis 

Vidurinio mokslo diplomų 
turėtojai 

2. Nepilnas vidurinis 
išsilavinimas arba antroji 
bazinio išsilavinimo 
pakopa 

  

1. Pradinis išsilavinimas 
arba pirmoji bazinio 
išsilavinimo pakopa 

 Pradinis 

0. Ikipradinis 
išsilavinimas 

 Ikipradinis 

 
 
 
 
Kitos kvalifikacijos 

Šaltinis: EBPO 
 
Kitos kvalifikacijos 

318. Ši kategorija apima visus, turinčius žemesnio nei trečiojo ISCED lygio vidurinio išsilavinimo 
diplomus arba nepilno vidurinio išsilavinimo kvalifikaciją, arba išsilavinimą, nepriskirtą nė prie 
vienos iš kitų keturių klasių. 
 
5.2.5. Antrosios pakopos studentų traktuotė 

319. Šalyse, kur antrosios pakopos studentai nėra pripažinta MT personalo kategorija, jie 
dažniausiai priskiriami prie ne visą darbo dieną dirbančių pedagogų. Tai reiškia, kad kaip 
bendrosios aukštojo mokslo MTEP personalo ir išlaidų sąmatos dalis – ir pagal tyrimą, ir pagal 
koeficientus – jų MTEP visos darbo dienos ekvivalento lygiai, jų MTEP išlaidos ir jų MTEP lėšų 
šaltiniai yra vertinami kaip ir personalo, įdarbinto aukštojo mokslo institucijos. 

320. Antrosios pakopos studentų (ir jų dėstytojų) MTEP bei švietimo ir lavinimo veiklos atskyrimo 
sunkumai šalyse, kuriose jie yra pripažinta grupė, aptariami 2 skyriuje (2.3.2 punkte) pateiktose 
bendrosiose sąlygose. 

321. Šio skyriaus tikslas – nurodyti antrosios pakopos studentų kategorijų gaires, kurios būtų 
teoriškai pagrįstos ir praktiškai įmanomos, norint tokius studentus priskirti MTEP personalui (taip 
pat ir įtraukti į išlaidas). 

322. Kaip nurodyta 2 skyriuje, antrosios pakopos studentai dažnai priskiriami arba tiesiogiai 
įdarbinami tam tikro vieneto pagal sutartis arba dėstyti žemesniems lygiams ar vykdyti kitą veiklą, 
tokią kaip specializuota medicinos priežiūra, kartu leidžiant jiems tęsti studijas ir vykdyti tyrimus. 
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323. Tokius studentus galima apibrėžti pagal jų studijų lygį. Jie yra įgiję pirmosios pakopos 
universitetinį išsilavinimą (ISCED 5A lygis) ir studijuoja doktorantūroje (ISCED 6 lygis). ISCED 6 
lygio programos apibūdinamos taip: 

„Aukštojo mokslo programos, kurias baigus suteikiama aukštesnio lygio mokslinė kvalifikacija, 
skirtos aukštesnio lygio studijoms bei originaliems moksliniams tyrimams ir nėra grindžiamos vien 
paskaitomis.“ 
 
„Klasifikacijos kriterijai 

Pagrindinis kriterijus 

Reikalaujamos tezės arba publikuoti tinkama disertacija, kuri yra originalaus mokslinio tyrimo 
rezultatas ir įnašas į mokslą. 
 
Papildomas kriterijus 

Pagal šią programą rengiami absolventai, kurie gali dirbti tose institucijose, kurios siūlo ISCED 5A 
programas, taip pat eiti mokslo darbuotojų pareigas vyriausybėje, pramonėje, t. t.“ 
 
324. Visi antrosios pakopos studentai, vykdantys MTEP ir šiam tikslui gaunantys lėšų (universiteto 
mokamo atlyginimo, stipendijos ar kitos rūšies finansavimo forma), iš principo turi būti įtraukti į 
MTEP personalo apskaitą. Tačiau praktiniais sumetimais gali prireikti sumažinti aprėptį ir įtraukti 
tik studentus, kuriems galima apskaičiuoti atitinkamas MTEP išlaidas bei visos darbo dienos 
ekvivalentą. 
 
5.3 Apskaita ir duomenų rinkimas 

5.3.1. Įvadas 
325. MTEP personalo apskaita tvarkoma pagal tris parametrus: 

- darbuotojų skaičių; 
- darbuotojų MTEP veiklos visos darbo dienos ekvivalentą (personalo darbo trukmę metais); 
- darbuotojų charakteristiką. 

 
5.3.2. Darbuotojų skaičiaus duomenys 
 
Metodo taikymo prielaidos 

326. Bendro asmenų, daugiausia ar iš dalies vykdančių MTEP, skaičiaus duomenys gali būti siejami 
su kitais duomenimis, pavyzdžiui, švietimo ar įdarbinimo duomenimis arba gyventojų surašymų 
rezultatais. Tai ypač svarbu analizuojant įdarbinimo MTEP vaidmenį bendroje darbo statistikoje bei 
mokslinio ir techninio personalo srautus. 

327. Darbuotojų skaičiaus duomenys taip pat yra pati tinkamiausia priemonė rinkti papildomai 
informacijai apie MTEP personalą, pavyzdžiui, tokiai kaip amžius, lytis ar tautybė. Tokie 
duomenys reikalingi analitinėms studijoms vykdyti bei įgyvendinti įdarbinimo ar kitai MT politikai, 
nukreiptai į lyčių nelygybės mažinimą, personalo trūkumą ar personalo senėjimo poveikį, „protų 
nutekėjimą“ ir kt. MT politikos formuotojams tokių duomenų reikia vis daugiau. 

328. EBPO „MT žmogiškųjų išteklių apskaitos vadovas – Kanberos vadovas“ (Manual on the 
Measurement of Human Resources devoted to S&M – Canberra Manual) (OECD/Eurostat, 1995) 
pateikia nuorodas į mokslinio ir techninio personalo skaičių ir srautus. Tyrėjai ir techninis 
personalas sudaro svarbų MT (MTŽI) skirtų žmonių išteklių pogrupį. Be to, patirtis rodo, jog 
MTEP tyrimai yra pats tinkamiausias būdas personalo skaičiaus duomenims rinkti. Gyventojų 
surašymas, darbo jėgos tyrimai ar gyventojų registrai yra naudingi papildomų duomenų šaltiniai, 
tačiau jų negalima sistemingai naudoti MTEP personalo duomenims gauti. 
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Galimi metodai ir pasirinkimo variantai 

329. Darbuotojų skaičiaus ataskaitą galima rengti įvairiais būdais: 
- pagal MTEP vykdančių asmenų skaičių tam tikru laiku (pvz., laikotarpio pabaigoje); 
- pagal MTEP vykdančių asmenų vidurkį kalendoriniais metais; 
- pagal bendrą MTEP vykdančių asmenų skaičių kalendoriniais metais; 

330. Metodas, taikomas MTEP personalo skaičiaus duomenų apskaitai, turi būti kiek galima 
panašesnis į tą, kuriuo renkami kiti statistiniai darbuotojų skaičiaus duomenys (apie įdarbinimą, 
išsilavinimą), su kuriais MTEP duomenys gali būti palyginami. 
 
5.3.3. Visos darbo dienos ekvivalento (VDDE) duomenys 

Metodo taikymo prielaidos 

331. Nors duomenys, įvertinantys MTEP personalo skaičių, daugiausia tyrėjus, gali būti panaudoti 
įvairiai, jie nepakeičia visos darbo dienos ekvivalento personalo skaičiaus duomenų. Pastarieji 
faktiškai įvertina MTEP apimtis, todėl visos šalys narės privalo taikyti juos tarptautinio lyginimo 
tikslams. 

332. MTEP gali būti asmenų pirminė (pvz., MTEP laboratorijos darbuotojų) arba antrinė (pvz., 
projektuotojų ir testuotojų) funkcija. Tai taip pat gali būti ir svarbi ne visos darbo dienos veikla 
(pvz., universiteto dėstytojų ar antrosios pakopos studentų). Skaičiuojant tik asmenis, kuriems 
MTEP yra pirminė funkcija, būtų nepakankamai įvertintos MTEP pastangos; jei būtų skaičiuojami 
visi, nors kiek laiko skyrę MTEP, gautume išpūstus skaičius. Todėl MTEP vykdančių asmenų 
skaičius turi būti išreikštas MTEP veiklos visos darbo dienos ekvivalentais. 
 
Apskaita „asmuo per metus“ 

333. Vienas visos darbo dienos ekvivalentas yra laikomas vienu asmeniu per metus. Todėl asmuo, 
kuris paprastai skiria 30 % savo laiko MTEP veiklai, o kitą dalį – kitai veiklai (pavyzdžiui, 
dėstymui, universiteto administravimui ir studentų konsultavimui), yra vertinamas 0,3 VDDE. 
Panašiai, jei visą darbo dieną dirbantis MTEP darbuotojas yra įdarbinamas MTEP padalinyje pusei 
metų, gaunama 0,5 VDDE. Kadangi normali darbo diena (laikotarpis) skirtinguose sektoriuose ar 
netgi institucijose gali skirtis, nėra prasmės VDDE išreikšti asmeniu per valandas. 

334. Personalą būtina įvertinti kaip MTEP vykdančių asmenų skaičių per metus, lyginant su to 
paties laikotarpio išlaidų duomenimis. 
 
Fiksuotos datos VDDE 

335. Kai kuriais atvejais daug praktiškiau įvertinti tam tikros datos MTEP personalo visos darbo 
dienos ekvivalentą. Tačiau jei darbas MTEP sektoriuje labai priklauso nuo sezono (pvz., 
vyriausybės įdarbintas laikinas personalas universiteto mokslo metų pabaigoje), būtina atkreipti 
dėmesį į šiuos pokyčius, kad šiuos duomenis būtų galima palyginti su VDDE grindžiamais to 
laikotarpio duomenimis. Taikant fiksuotos datos metodą ir renkant metinius pirmos ar paskutinės 
išlaidų laikotarpio dienos duomenis, rekomenduojama naudoti dvejų metų slenkamuosius vidurkius 
ir lyginti juos su MTEP išlaidų duomenimis. 
 
Metodų įvairovė ir būtinybė atskleisti taikomą metodą 

336. VDDE apskaitai taikoma nemažai apribojimų. Todėl neįmanoma išvengti skirtingose šalyse ir 
sektoriuose taikomų metodologijų skirtumų. Pats tiksliausias metodas, taikomas aukštojo mokslo 
sektoriuje, remiasi kiekvieno tyrėjo „laiko panaudos“ tyrimais. Vienas iš dažnai taikomų metodų 
remiasi kiekvienos personalo kategorijos etatų skaičiaus, padauginamo iš atitinkamų MTEP 
koeficientų, apskaita. Kartais taikomi MTEP koeficientai yra grindžiami kokiais nors tyrimų 



 71

duomenimis, kitais atvejais jie tiesiog grindžiami prielaidomis, kurias daro statistiką renkantys 
asmenys. 

337. Norint pagerinti taikomų apskaitos metodų tarptautinį suderinamumą, jų detalės turi būti 
skelbiamos viešai. Kai taikomi MTEP koeficientai, informacija apie tų koeficientų vertes, kaip jie 
buvo gauti ir kaip jie taikomi skaičiuojant VDDE, turi būti pateikiama kartu su duomenimis, ypač 
kai ataskaita skirta tarptautinėms institucijoms (žr. 7 skyriaus 7.6 punktą). 
 
Specifinės aukštojo mokslo sektoriaus problemos 

338. MTEP personalo apskaita turi apimti visas personalo kategorijas, tiesiogiai susijusias su MTEP 
veikla tame sektoriuje, t. y. tuos, kurie aktyviai dalyvauja MTEP veikloje, ir tuos, kurie ją remia. 

339. Norint gauti atitinkamus MTEP personalo duomenis aukštojo mokslo sektoriuje, gali prireikti 
atlikti „laiko panaudos“ tyrimus ar studijas. Tokie tyrimai gali tapti vertingų duomenų šaltiniu, net 
jei jie atliekami vieną kartą per penkerius ar dešimt metų. 2 priede plačiau aprašomi „laiko 
panaudos“ tyrimai. 

340. Yra dvi tarpusavyje susijusios MTEP personalo apskaitos problemos: 
- darbo laiko apibrėžimas; 
- visos darbo dienos ekvivalento apskaičiavimas. 

 
• Darbo laiko apibrėžimas 

341. Vienas, dažniausiai gerai apibrėžtas (nors nebūtinai palyginamas tarptautiniu mastu) 
pedagogo/tyrėjo krūvio aspektas yra jo pedagoginių valandų skaičius per akademinius metus. 
Absoliutus darbo laikas skiriasi dėl tokių veiksnių: 

- pedagoginių valandų skaičiaus per savaitę; 
- dėstytojo laiko, skirto egzaminams ir vadovavimui studentams; 
- administracinių pareigų, kurios skiriasi priklausomai nuo metų laiko; 
- MTEP veiklos pobūdžio ir publikacijų ir/arba rezultatų pateikimo terminų; 
- studentų atostogų laikotarpio. 

342. Todėl, kaip rodo „laiko panaudos“ tyrimai, personalo darbo pobūdis yra labai lankstus. 
Pastebėta, kad dauguma profesinės veiklos – dažniausiai MTEP – atliekama po „normalių darbo 
valandų“ ir dažnai už aukštojo mokslo institucijos ribų. 
 

• Visos darbo dienos ekvivalento apskaičiavimas 

343. Daug dėmesio skiriama „normaliam“ darbo laikui apibrėžti, kadangi dažniausiai „laiko 
panaudos“ tyrimų respondentai nurodo daug ilgesnį darbo laiką nei panašios valstybės tarnautojų 
kategorijos. MTEP personalo visos darbo dienos apskaičiavimas turi būti grindžiamas suminiu 
darbo laiku. Todėl nei vienas asmuo negali būti prilyginamas daugiau nei vienam VDDE per metus. 
Vadinasi, MTEP veikloje niekas negali vykdyti daugiau nei vieno VDDE. 

344. Tačiau ne visada šį principą galima pritaikyti praktikoje. Pavyzdžiui, kai kurie tyrėjai gali 
dalyvauti kelių MTEP padalinių veikloje. Tai labai būdinga pedagogams, kurie dirba ir įmonėse. 
Tokiais atvejais kiekvienam asmeniui VDDE galima sumažinti iki vieno. 

345. Atliekant apklausas, MTEP apibrėžimas ir turinys, t.y. „normalus laikas“ ir „viršvalandžiai“, 
turi didelę reikšmę, jei respondentas tiksliai nurodo savo MTEP apimtis. „Laiko panaudos“ tyrimo 
metodas remiasi VDDE apskaičiavimo tikslumu (žr. 2 priedą). Jei tyrimas grindžiamas darbo 
valandų paskirstymu per konkrečią savaitę, palyginti lengva atsižvelgti į MTEP, atliktą po 
„normalių darbo valandų“. Jei respondentas privalo įvertinti laiką, skirtą MTEP per metus, tada 
daug sunkiau tiksliai pasverti MTEP (kaip ir kitas susijusias veiklas), vykdytą po „normalių“ 
valandų. Be to, metų laikas, kai buvo atliktas „laiko panaudos“ tyrimas, gali turėti įtakos visos 
darbo dienos ekvivalento apskaičiavimui. 
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5.3.4. Rekomenduojami nacionaliniai suvestiniai rodikliai ir kintamieji 
346. Rekomenduojami du suvestiniai rodikliai: 

• MTEP dirbančio personalo, vertinamo pagal faktinę apskaitą, skaičius; 
• Bendras VDDE, skirtas MTEP vykdyti nacionalinėje teritorijoje 12 mėnesių laikotarpiu. 

Šiuos suvestinius rodiklius reikia suskirstyti pagal sektorius ir pagal pareigas (ir/arba formaliąją 
kvalifikaciją), kaip parodyta 5.3a ir 5.3b lentelėse. Jei turima tik viena klasifikacija, prioritetas 
teikiamas skirstymui pagal profesijas. Kitos institucinės klasifikacijos (o kartais ir funkcinis 
skirstymas) yra taikomos taip, kaip parodyta 5.3 lentelėse. 
 

5.3a lentelė. Bendras nacionalinis MTEP personalas pagal sektorius ir pareigas 
 
Pareigos Sektorius 
 Verslo 

įmonių 
Valstybinis Privatus ne 

pelno 
Aukštojo 
mokslo 

Bendras 

Tyrėjai      
Techninis ir jam prilygintas 
personalas 

     

Kitas pagalbinis personalas      
Iš viso      
Šaltinis: EBPO 
 

5.3b lentelė. Bendras nacionalinis MTEP personalas pagal sektorius ir kvalifikacijos lygį 
 
Kvalifikacija Sektorius 
 Verslo 

įmonių 
Vyriausybinis Privatus 

nepelno 
Aukštojo 
mokslo 

Bendras 

Turintieji:      
Universitetinius laipsnius      
Daktaro (ISCED 6)      
Kitus (ISCED 5A)       
Kitus aukštojo mokslo 
diplomus (ISCED 5B) 

     

Kitus povidurinio ne aukštojo 
mokslo diplomus (ISCED 4) 

     

Vidurinio mokslo diplomus 
(ISCED 3) 

     

Kitas kvalifikacijas      
Iš viso      
Šaltinis: EBPO 
 
347. Norint geriau suvokti MTEP darbo jėgos duomenis ir kaip tai atsispindi platesniame bendrojo 
mokslo ir techninio personalo kontekste, rekomenduojama rinkti tyrėjų skaičiaus duomenis ir, jei 
įmanoma, apie kitas MTEP personalo kategorijas, skirstant pagal: 

• lytį, 
• amžių. 

348. Norint parengti personalo amžiaus duomenų ataskaitą, rekomenduojama suskirstyti juos į 
šešias kategorijas: 
- iki 25 metų, 
- 25  34 metų, 
- 35  44 metų, 
- 45  54 metų, 
- 55  64 metų, 
- 65 metai ir vyresni. 
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Šios kategorijos sutampa su „Jungtinių Tautų parengtinėmis standartinių tarptautinių amžiaus 
klasifikacijų nuorodomis“(United Nations Provisional Guidelines on Standard International Age 
Classifications) (JT, 1982). 

349. Taip pat verta patyrinėti ir kitus kintamuosius, pavyzdžiui, atlyginimo lygį ir nacionalinę 
kilmę. Tačiau tokiems duomenims rinkti gali prireikti individualių apklausų, taigi ir didelių išteklių 
sąnaudų. Todėl verta atsižvelgti į kitus administracinius duomenų šaltinius, tokius kaip gyventojų 
registrai, socialinės apsaugos registrai ir kt. 

350. Nacionalinę kilmę apibūdina skirtingi kriterijai: tautybė, pilietybė ar gimimo vieta. Taip pat 
galima atsižvelgti į tokius kriterijus, kaip ankstesnė gyvenamoji vieta, buvusios pareigos ar šalis, 
kurioje įgytas aukštasis išsilavinimas. Visi jie turi savo pranašumų ir trūkumų ir suteikia įvairaus 
tipo informacijos. Bent dviejų tokių kriterijų derinys duotų daugiau informacijos. Tačiau tokių 
duomenų rinkimas MTEP personalo tikslams vis dar yra parengtiniame etape. 

351. Galiausiai gali būti naudinga rinkti duomenis apie MTEP personalo išsilavinimą, t. y. 
aukščiausios kvalifikacijos sritį. Studijų kryptys yra apibrėžtos ISCED-97 ir gali būti siejamos su 
mokslo ir technologijų kryptimis, nurodytomis 3 skyriaus 3.2 lentelėje. 
 
5.3.5. Kryžminė personalo klasifikacija pagal pareigas ir kvalifikaciją 
352. MTEP personalo klasifikavimo pagal pareigas ir kvalifikaciją metodai turi ir privalumų, ir 
trūkumų. Tačiau kadangi abu jie yra susiję su naudingu atitinkamos statistikos (įdarbinimo pagal 
pareigas, išsilavinimo statistika pagal kvalifikaciją) turiniu, MTEP personalą reikėtų klasifikuoti ir 
pagal pareigas, ir pagal kvalifikaciją. Be to, rekomenduojama rinkti duomenis – galbūt kas penkeri 
metai – kryžminei klasifikacijai pagal pareigas ir kiekvienos kvalifikacijos darbuotojų skaičių, kaip 
parodyta 5.4 lentelėje. 
 

5.4. lentelė. MTEP personalo klasifikacija pagal pareigas ir formaliąją kvalifikaciją 
 
Kvalifikacija Pareigos 
 Tyrėjai Techninis 

arba jam 
prilygintas 
personalas 

Kitas 
pagalbinis 
personalas 

Bendras 

Turintieji:     
Universitetinius laipsnius     
Daktaro (ISCED 6)     
Kitus (ISCED 5A) laipsnius     
Kitus aukštojo mokslo 
diplomus (ISCED 5B) 

    

Kitus povidurinio ne aukštojo 
mokslo diplomus (ISCED 4) 

    

Vidurinio mokslo diplomus 
(ISCED 3) 

    

Kitas kvalifikacijas     
Iš viso     
Šaltinis: EBPO 
 
353. Ne visada tyrėjai yra universiteto absolventai, nors paprastai jie turi universitetinio lygio 
diplomus. Kai kurie žemesnės kvalifikacijos tyrėjai turi didelę darbo patirtį. Dažnėja atvejų, kai 
universiteto absolventai, įgiję gamtos mokslo ir inžinerijos (GMI) laipsnius, dirba techniniais 
darbuotojais. Dar menkiau suderintos kitos pareigybinės kategorijos. Pavyzdžiui, kitas pagalbinis 
personalas gali turėti visų lygių diplomus (pvz., finansų direktoriai, turintys universitetinį apskaitos 
specialisto laipsnį, vyresniosios sekretorės, turinčios ISCED 5 lygio diplomus ir t. t.). Kryžminė 
klasifikacija, kaip parodyta 5.4 lentelėje, padeda suprasti kitų šalių MTEP personalo statistiką arba 
savo šalies MTEP darbo jėgos tendencijas. Be to, ji leidžia apibrėžti MTEP personalo dalį, įeinančią 
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į MT žmogiškuosius išteklius, ypač tą, kuri Kanberos vadove vadinama „šerdimi“, t. y. tyrėjus ir 
techninius darbuotojus, įgijusius aukštąjį išsilavinimą. 

354. Be to, naudinga turėti viso aukšto lygio MTEP personalo apskaitą. Klasifikavimas pagal 
pareigas ir kvalifikaciją neleidžia vieninteliu būdu apibrėžti šios personalo kategorijos. Todėl 5.4 
lentelė gali padėti apibrėžti aukšto lygio personalo kategorijas. 
 
5.3.6. Regioniniai duomenys 
355. Visą MTEP personalą ir tyrėjus rekomenduojama regioniniu lygiu suskirstyti pagal darbuotojų 
skaičių ir visos darbo dienos ekvivalentus. ES šalių narių regioniniai lygiai yra nurodyti Statistikos 
teritorinių vienetų nomenklatūros (NUTS) klasifikacijoje. Kitų EBPO šalių narių regioninis 
pasiskirstymas nustatomas pagal nacionalinius poreikius. Federacinėse valstybėse tai gali būti 
valstijų lygis. Plačiau apie regioninių MTEP duomenų rinkimo metodus rašoma 5 priede. 
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6 skyrius. 
 

MTEP išlaidų apskaita 
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6.1. Įvadas 
 
356. Statistinio vieneto MTEP išlaidos gali būti daromos statistinio vieneto viduje (vidinės) arba už 
jo ribų (išorinės). Šių išlaidų įvertinimo procedūra tokia: 

– apskaičiuojamos vidinės MTEP išlaidos, padarytos kiekvieno statistinio vieneto (žr. 6.4 
poskyrį); 

– nustatomi vykdytojo nurodyti vidiniai MTEP išlaidų finansavimo šaltiniai (žr. 6.3 
poskyrį); 

– nustatomos kiekvieno statistinio vieneto išorinės MTEP išlaidos (žr. 6.4 poskyrį); 
– susumuojami duomenys pagal veiklos sektorius ir finansavimo šaltinius ir gaunamos 

bendrosios nacionalinės išlaidos. Tada struktūra toliau klasifikuojama ir skirstoma. 

357. Pirmieji du žingsniai yra esminiai, paprastai jų pakanka ketvirtajam žingsniui pradėti. MTEP 
išlaidų duomenys turi būti kaupiami remiantis vykdytojų vidinių išlaidų ataskaitomis. Kaip 
papildomą informaciją reikėtų kaupti duomenis apie išorines išlaidas. 
 
6.2. Vidinės išlaidos 
 
6.2.1. Apibrėžimas 
358. Vidinės išlaidos yra visos MTEP išlaidos, padarytos statistiniame vienete ar ekonominiame 
sektoriuje per tam tikrą laikotarpį nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio. 

359. Vidinėmis taip pat laikomos išlaidos, padarytos ne statistiniame vienete ar sektoriuje, bet 
panaudojant vidines MTEP lėšas (pvz., MTEP ištekliams įgyti). Įskaitomos ir išlaidos einamiesiems 
tikslams, ir išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti. 
 
6.2.2. Išlaidos einamiesiems tikslams 
360. Išlaidas einamiesiems tikslams sudaro išlaidos su darbu susijusiems ir kitiems einamiesiems 
tikslams (žr. 6.2.3. poskyrį). 
 
MTEP personalo darbo išlaidos 

361. Šios išlaidos apima metinius darbo užmokesčius ir visas su darbu susijusias išlaidas ar 
papildomas išmokas, tokias kaip premijinės išmokos, atostoginiai pinigai, pensijų fondų įnašai, kiti 
socialinės paramos mokesčiai ir t. t. Netiesiogines paslaugas teikiančių asmenų, neįtraukiamų į 
MTEP personalą (apsaugos, administracijos arba centrinių bibliotekų, kompiuterių skyrių 
darbuotojų ar aukščiausios vadovybės), darbo išlaidos turi būti išskirtos ir įskaitytos į kitas išlaidas 
einamiesiems tikslams. 

362. Dažnai darbo išlaidos sudaro didžiausią išlaidų einamiesiems tikslams dalį. Šalims gali būti 
naudinga rinkti ar kitaip saugoti informaciją apie darbo išlaidas pagal personalo tipą (pvz., tyrėjai, 
technikai ir jiems prilyginti darbuotojai, kiti aptarnaujantys darbuotojai ir t. t.). Toks papildomas 
klasifikavimas bus naudingas sudarant MTEP išlaidų rodiklius. 

363. Kartais gali kilti neaiškumų skaičiuojant doktorantų atlyginimus. Į statistiką turi būti įtraukti 
tik tie studentai, kurie yra universiteto ar MTEP vienetų algalapiuose (pvz., įvardyti mokslo 
asistentais) ir/arba gauna išorinį MTEP finansavimą (pvz., stipendijas). Kartais už savo darbą jie 
gauna mažiau nei galėtų gauti „rinkos verte“. MTEP statistikoje turi būti pateikti tik faktiniai 
„atlyginimai“/stipendijos ir panašios išlaidos, susijusios su šiais studentais. Neturi būti nurodomos 
„išpūstos“ vertės. 
 
Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 
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364. Kitas išlaidas einamiesiems tikslams sudaro išlaidos prekėms ir paslaugoms – medžiagoms, 
įrangai ir atsargoms, skirtoms statistinio vieneto vykdomai MTEP veiklai, įsigyti tam tikrais metais. 
Pavyzdžiai: vanduo ir kuras (įskaitant dujas ir elektrą), knygos, žurnalai, informacinė medžiaga, 
bibliotekų, mokslinių draugijų abonementai ir t .t.; nedidelių prototipų ar modelių, sukurtų ne 
tiriančiojoje organizacijoje, faktinės ir priskirtos išlaidos; medžiagos laboratorijoms (chemikalai, 
gyvūnai ir t. t.). Išlaidos vietiniams konsultantams turi būti įtrauktos į kitas išlaidas einamiesiems 
tikslams ir, jei įmanoma, skaičiuojamos atskirai (apie jų traktavimą personalo duomenyse žr. 5 
skyriaus 5.2.1 poskyrį). Administravimo ir kitos pridėtinės išlaidos (pvz., kanceliarijos, pašto ir 
telekomunikacijų, draudimo) taip pat įskaitomos į kitas išlaidas einamiesiems tikslams, o reikalui 
esant proporcingai išskirstomos, kad būtų galima numatyti MTEP nepriklausančią veiklą tame 
pačiame statistiniame vienete. Visos netiesioginių paslaugų, nesvarbu, ar jos suteiktos pačioje 
organizacijoje, ar gautos iš išorės, išlaidos turi būti įtrauktos į kitas išlaidas einamiesiems tikslams. 
Tokių paslaugų pavyzdžiai: apsauga; sandėliavimas; pastatų ir įrengimų naudojimas, remontas ir 
priežiūra; kompiuterinės paslaugos; MTEP ataskaitų spausdinimas. Palūkanų mokesčiai į apskaitą 
neįtraukiami. 
 
Netiesiogiai apmokamos išlaidos einamiesiems tikslams 

365. MTEP veikla gali sudaryti išlaidų, kurias dažnai apmoka ne sektorius, bet kitiems ekonomikos 
sektoriams priklausančios institucijos, paprastai valstybinis sektorius. Aptarsime du pavyzdžius. 

 Tyrimo įrangos nuoma 

366. Daugelyje šalių atsakomybė už viešųjų įstaigų (įskaitant universitetus) aprūpinimą patalpomis 
tenka centrinei institucijai, kuri, labiausiai tikėtina, MTEP apžvalgose bus įtraukta į valstybinį 
sektorių ir kurios ataskaitos neatspindės funkcinio MTEP ir kitos veiklos klasifikavimo. Tai gali 
būti susiję tiek su nuolatiniu patalpų valdymu, tiek su laikinu susitarimu dėl pastatų ir įrengimų ir 
yra ypač aktualu aukštojo mokslo sektoriui. 

367. Kai kuriais atvejais įranga institucijoms suteikiama nemokamai arba neįtraukiama į institucijos 
apskaitą. Norint nustatyti realias MTEP išlaidas, visi mokesčiai/nuoma ir t. t., susiję su MTEP, turi 
būti įtraukti į išlaidų duomenis. Tai nesudėtinga, kai mokestis arba nuoma statistiniam vienetui 
nustatomi sektoriaus viduje. Jeigu tokio mokesčio nėra, tarptautinio palyginamumo sumetimais vis 
tiek pageidautina įskaityti teorinę sumą, kuri atspindėtų faktinius vienos institucijos mokėjimus kito 
sektoriaus institucijai. Tai gali būti panaudojama kaip nustatyta „rinkos vertė“, įtraukiama į kitas 
išlaidas einamiesiems tikslams. Reikia atidžiai sekti, kad paslaugų tiekėjų ir jų gavėjų išlaidos 
nebūtų apskaičiuotos du kartus. 

368. Jeigu atliekami faktiniai mokėjimai (net neparodyti MTEP apžvalgose), nacionalinės įstaigos 
turėtų padaryti pakeitimus savo duomenų serijose, pvz., nustatytos įrenginių rinkos vertės. Tai turi 
būti įtraukta į kitas paslaugą gaunančio sektoriaus išlaidas einamiesiems tikslams ir atimama iš ją 
teikiančio sektoriaus išlaidų. 
 

 MTEP personalo socialinės apsaugos ir pensijų išlaidos 

369. MTEP personalo darbo išlaidos „apima metinius darbo užmokesčius ir visas su darbu 
susijusias išlaidas ar papildomas išmokas, tokias kaip premijinės išmokos, atostoginiai pinigai, 
pensijų fondų įnašai, kiti socialinės paramos mokesčiai ir t. t.“ (žr. 361 pastraipą). 

370. Jeigu yra skiriama lėšų MTEP personalo socialinei apsaugai ir/arba pensijoms, šios sumos turi 
būti įtrauktos į MTEP darbo išlaidas. Jos nebūtinai turi būti matomos sektoriaus išlaidų 
buhalterinėse ataskaitose, be to, dėl jų gali būti dažnai sudaryti sandoriai ir jos gali būti pervedamos 
sektoriaus viduje arba tarp sektorių. Netgi tada, kai jokių sandorių nėra, reikia stengtis įvertinti šias 
išlaidas. Taip pat reikia sekti, kad šios išlaidos nebūtų įtrauktos į apskaitą du kartus. 
 
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)  
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371. MTEP išlaidų duomenys, susiję tiek su tiekėju, tiek finansuotoju, turi įvertinti kainų veiksnį. 
Tai reiškia PVM ir panašių pardavimų mokesčių išskaičiavimą iš apskaičiuotų MTEP išlaidų, ypač 
valstybės finansuojamoje MTEP. Tai ne tik leis padaryti pagrįstus tarptautinius palyginimus, bet ir 
palengvins šalių vidines analizes, pvz., peržiūrint MTEP skirto finansavimo galimybes arba 
išvedant koeficientus, naudojantis statistiniais šalies pajamų ir vyriausybės išlaidų duomenimis, 
kurie dažniausiai PVM neįtraukia. 

372. Verslo įmonių sektoriui tai neturėtų kelti didelių problemų, kadangi pardavimo PVM 
registravimas yra standartinė apskaitos procedūrų dalis; be to, jei produkcijai yra nustatytas 
kompensuojamas PVM, galima reikalauti jį grąžinti. Valstybiniame sektoriuje pardavimo PVM 
dažniausiai galima susigrąžinti. 

373. Daugiau sunkumų gali iškilti aukštojo mokslo ir privačiame ne pelno sektoriuose, kur prekėms 
ir paslaugoms, kurios įsigyjamos kaip MTEP projektų dalis, nustatytas PVM gali būti 
negrąžinamas, dėl to respondentai atsižvelgs į tai kaip į teisiškai pagrįstą jų išlaidų dalį. Šalys turėtų 
dėti visas pastangas, kad pašalintų PVM iš šių sektorių išlaidų skaičiavimų, jei būtina, darydamos 
teisės aktų pakeitimus. Iš skaičiavimų, persiunčiamų EBPO, PVM rekomenduojama pašalinti. 
 
6.2.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos   

374. Išlaidos ilgalaikiam turtui yra metinės bendrosios fiksuoto turto, statistinių vienetų naudojamo 
vykdant MTEP programas, išlaidos. Turi būti nurodomos to periodo išlaidos, kuriuo jos buvo 
padarytos, ir neturi būti įtraukiamos į apskaitą kaip nusidėvėjimo elementas. 

375. Visos pastatų ir įrangos nusidėvėjimo išlaidos, tiek faktinės, tiek priskirtosios, neturi būti 
įtraukiamos į vidines MTEP išlaidas. Tokio požiūrio siūloma laikytis dėl dviejų priežasčių: 
 - jei nusidėvėjimas (finansavimo išmokos esamam turtui pakeisti) yra įtraukiamas į išlaidas 
einamiesiems tikslams, išlaidos ilgalaikiam turtui į apskaitą bus įtrauktos du kartus. 
 - valstybiniame sektoriuje fiksuoto turto nusidėvėjimo išlaidos dažniausiai nebūna 
nustatytos. Dėl tos priežasties netgi šalies viduje sektorių negalima lyginti, kol nepašalinamos 
nusidėvėjimo išlaidos, taigi ir bendrųjų nacionalinių išlaidų negalima nustatyti, kol sektoriaus 
sumos nėra sudaromos palyginamu pagrindu. 

376. Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti susideda iš išlaidų: 
 - žemei ir pastatams; 
 - įrankiams ir įrangai; 
 - kompiuterinei programinei įrangai. 
 
Išlaidos žemei ir pastatams 

377. Tai išlaidos MTEP reikalingai žemei įgyti (t. y. žemė bandymams, sklypai laboratorijoms ir 
eksperimentiniams įrenginiams) ir statyti ar pirkti pastatams, įskaitant pagrindinių patobulinimų, 
modifikacijų ir remonto išlaidas. 

378. MTEP išlaidų naujiems pastatams statyti dalį dažnai sunku būna išmatuoti, todėl dauguma 
šalių šį MTEP išlaidų elementą ignoruoja (aukštojo mokslo sektoriuje) arba, geriausiu atveju, 
įvertina remdamosi planuojama nauda (žr. skyrių apie MTEP ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų 
sudėties nustatymą). 

379. Naujos tyrimo įrangos pirkimo išlaidos dažnai įskaitomos į naujų pastatų įsigijimo išlaidas ir 
atskirai nenurodomos. Po keleto metų dėl to gali būti nepakankamai įvertintos bendrosios MTEP 
ilgalaikio turto išlaidos „įrankiams ir įrangai“. 

380. Šalys turi laikytis nuoseklios šių išlaidų skaičiavimo metodologijos. 
 
Išlaidos įrankiams ir įrangai 
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381. Tai išlaidos svarbiausiems MTEP veiklai vykdyti reikalingiems įrankiams ir įrangai įsigyti, 
įskaitant įdiegtą programinę įrangą. 
 
Išlaidos kompiuterinei programinei įrangai 

382. Tai išlaidos originaliai kompiuterinei programinei įrangai įsigyti, įskaitant sisteminės ir 
taikomosios programinės įrangos programų aprašymus ir pagalbinę medžiagą, reikalingą MTEP 
veiklai. Čia taip pat įskaitomi metiniai naudojimosi įsigyta kompiuterine programine įranga 
licencijų mokesčiai. 

383. MTEP apžvalgose sąskaitų valdymo programinė įranga, pateikiama kaip MTEP dalis, yra 
įtraukiama į su tuo susijusių darbo išlaidų arba kitų išlaidų einamiesiems tikslams kategoriją. 
 
Išlaidų einamiesiems tikslams ir ilgalaikiam turtui atskyrimas 

384. Skaičiuojant faktines išlaidas ilgalaikiam turtui įsigyti, smulkūs įrankiai ir instrumentai bei 
nedideli esamų pastatų patobulinimai į apskaitą dažniausiai neįtraukiami, ir, kaip ir daugelyje 
apskaitos sistemų, paprastai priskiriami prie išlaidų einamiesiems tikslams. Riba tarp „nedidelių“ ir 
„pagrindinių“ elementų įvairiose šalyse suvokiama šiek tiek skirtingai, atsižvelgiant į jų 
apmokestinimo tvarką, o skirtingose tos pačios šalies firmose ir organizacijose  atsižvelgiant į jų 
apskaitos praktiką. Šie skirtumai nėra dideli, todėl nebūtina primygtinai laikytis kokio nors tikslaus 
standarto. Taigi skirstymą į išlaidas einamiesiems tikslams arba ilgalaikiam turtui įsigyti lemia 
nacionaliniai susitarimai. Nepaisant to, šalyse, kur išlaidos labai brangiems prototipams (pvz., 
aviacijai) arba ribotos eksploatavimo trukmės įrangai (pvz., paleidimo raketoms) yra vertinamos 
kaip išlaidos einamiesiems tikslams, tokie susitarimai visada turėtų būti tikslūs. 
 
MTEP išlaidų ilgalaikiam turtui įsigyti sudėties nustatymas 

385. Kartais MTEP fiksuoto turto naudojimo trukmė gali būti žinoma jau jį įsigyjant. Tokiu atveju 
atitinkama turto pirkimo išlaidų dalis turi būti priskirta prie MTEP išlaidų ilgalaikiam turtui. Kai 
MTEP fiksuoto turto panaudojimo trukmė nežinoma ir jis bus naudojamas daugiau nei vienai 
veiklai, o nei MTEP, nei kokia nors ne MTEP veikla nevyrauja (pvz., kompiuteriai ir su jais susijusi 
įranga; MTEP laboratorijos, tyrimai ir kokybės kontrolė), išlaidos turi būti paskirstytos MTEP ir 
kitai veiklai. Šis santykis gali būti pagrįstas įranga besinaudojančio MTEP personalo skaičiaus 
lyginimu su visu personalu arba jau atliktais administraciniais skaičiavimais (pvz., MTEP biudžete 
gali būti nurodyta tam tikra išlaidų ilgalaikiam turtui dalis, tam tikra laiko ar patalpų ploto dalis, 
skirta MTEP). 
 
MTEP ilgalaikio turto pardavimas 

386. Fiksuoto turto, pradžioje įsigyto MTEP veiklai, pardavimas/perleidimas sukelia problemų. Jis 
gali būti traktuojamas kaip kapitalinių įdėjimų į MTEP mažinimas. Vis dėlto jokių pataisymų 
užfiksuotose išlaidose ilgalaikiam turtui neturi būti daroma. Statistinio vieneto MTEP kapitalo 
išlaidos neturi būti atitinkamai sumažintos nei einamuoju momentu, nei atgaline data (išlaidų 
ilgalaikiam turtui įregistravimo metu). Peržiūrint išlaidas ilgalaikiam turtui einamuoju momentu 
galėtų rastis nukrypimų, tokių kaip neigiamos vidinės MTEP išlaidos. Taisymai atgaline data yra 
sudėtingi ir painūs. 
 
Bibliotekos 

387. Nors knygų, periodinių leidinių ir metraščių einamųjų pirkimų išlaidos priskiriamos prie kitų 
išlaidų einamiesiems tikslams, sąnaudos sukomplektuotoms bibliotekoms, gausioms knygų, 
periodinių leidinių, pavyzdinių egzempliorių ir t. t. kolekcijoms įsigyti, turi būti įtrauktos į išlaidų 
ilgalaikiam turtui duomenis, ypač kai įrengiamos naujos institucijos (žr. UNESCO, 1984b, 3.2.1 
poskyrį). 
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388. Kiekviena šalis, pateikdama duomenis EBPO, turi laikytis UNESCO traktuotės. Jei tai 
neįmanoma, turi būti laikomasi nuoseklios anksčiau minėtų išlaidų klasifikavimo metodologijos, 
kad būtų galima pastebėti šių išlaidų struktūros pokyčius. 
 
6.3. Finansavimo šaltiniai 

6.3.1. Įvertinimo metodai 

389. MTEP yra veikla, susijusi su svarbiais statistinių vienetų, organizacijų ir sektorių išteklių 
pervedimais. Reikia stengtis atsekti MTEP finansavimo šaltinius. Šie pervedimai gali būti 
įvertinami dviem būdais. 

390. Pirmasis remiasi vykdytoju. Pateikiamos sumos, kurias vienas statistinis vienetas, organizacija 
ar sektorius gavo ar gaus iš kito statistinio vieneto, organizacijos ar sektoriaus vidinei tam tikro 
periodo MTEP veiklai. Lėšos, gautos ankstesniais periodais vykdytai arba dar nepradėtai MTEP, į 
konkretaus periodo finansavimo šaltinių ataskaitas neįtraukiamos. 

391. Taikant antrąjį, šaltiniu grindžiamą, būdą, pateikiamos išorinės išlaidos, t. y. statistinio vieneto, 
organizacijos ar sektoriaus už MTEP veiklą konkrečiu metu sumokėtos ar įsipareigotos sumokėti 
sumos kitam statistiniam vienetui, organizacijai ar sektoriui. 

392. Ypač rekomenduojamas pirmasis metodas. 
 
6.3.2. MTEP lėšų srautų nustatymo kriterijai 

393. Kad lėšų srautus būtų galima tiksliai nustatyti, būtini du kriterijai: 
- lėšos turi būti pervedamos tiesiogiai; 
- pervestos lėšos turi būti skirtos ir naudojamos MTEP veiklai. 

 
Tiesioginis pervedimas 

394. Tokie pervedimai gali būti daromi sutarčių, dotacijų ar paramos forma, taip pat pinigais ar 
kitokiais ištekliais (pvz., skolinant vykdytojui personalą ar įrangą). Jei pervedimai ne pinigais yra 
gana dideli, reikia įvertinti esamąją vertę, kadangi visi pervedimai turi būti pateikti finansine 
išraiška. 

395. Lėšos gali būti pervedamos įvairiais būdais, bet ne visi jie laikomi tiesioginiais. 

396. Sutartys ar dotacijos, skirtos esamai ar ateityje vyksiančiai MTEP, yra aiškūs lėšų pervedimai. 
MTEP duomenų vartotojams ypač svarbu, kad lėšos būtų pervedamos iš valstybinio į kitus 
sektorius.  

397. Skiriamos dvi tokių valstybinių lėšų kategorijos: 
- lėšos, skirtos konkrečiai MTEP veiklai, t. y. MTEP rezultatai priklauso MTEP produkcijos 

arba produkto gavėjui, kuris nebūtinai yra MTEP finansuotojas; 
- lėšos, skiriamos MTEP vykdytojams dotacijų ar kitų finansinių paskatų forma; MTEP 

rezultatai tampa MTEP vykdytojų nuosavybe. 

398. Jeigu įmanoma, verslo įmonių sektoriaus MTEP duomenyse rekomenduojama nustatyti abi 
valstybinių MTEP lėšų pervedimo kategorijas. Valstybines lėšas reikėtų panašiai skirstyti ir 
aukštojo mokslo sektoriuje. 

399. Teoriškai, kai valstybė firmai ar universitetui MTEP vykdymo metu sudaro sąlygas 
nemokamai naudotis tokia įranga kaip aerodinaminiai vamzdžiai, observatorijos ar paleidimo 
įrenginiai, paslaugų vertė (priskiriama nuomos mokesčiui) turi būti traktuojama kaip pervedimas. 
Praktiškai tiek turto gavėjas, tiek dovanotojas gali nesugebėti jo įkainoti. 

400. Kai kuriais atvejais firmos MTEP projektas gali būti finansuojamas finansų institucijos, 
antrinės bendrovės ar valstybės paskolomis. Paskolos, kurias reikia grąžinti, nelaikomos 
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pervedimais; pagal susitarimą paskolos, kurių nereikalaujama grąžinti, traktuojamos kaip 
pervedimai. 

401. Kiti valstybiniai finansiniai paskatinimai MTEP verslo įmonių sektoriuje  tai gamybinės 
MTEP pelno mokesčio sumažinimas, valstybinis tam tikros kai kurių arba visų firmos MTEP 
išlaidų dalies apmokėjimas pagal pareikalavimą ir po audito, premijos už MTEP sutartis, 
skatinančios firmą vykdyti savąją MTEP, taip pat mokesčių ir tarifų MTEP įrangai sumažinimas ir 
dalies firmos išlaidų padengimas, jei ji samdo daugiau personalo. Tačiau net jei šiuos pervedimus 
galima atskirti, jų nereikia laikyti tiesiogine parama MTEP. Dėl to statistiniai vienetai turi nurodyti 
bendrąsias patirtas išlaidas netgi tada, kai jų faktinės išlaidos gali būti sumažintos remisijomis, 
nuolaidomis ar dotacijomis, gautomis atlikus darbą. 
 
MTEP skirti ir jai naudojami pervedimai 

402. Tarp daugelio MTEP pervedimų šie pervedimai gali būti laikomi savaime suprantamu dalyku. 
Vis dėlto pasitaiko atvejų, kai reikia tam tikrų paaiškinimų (ypač jei vykdytojo ir finansuotojo 
ataskaitose yra neatitikimų): 

- Vienu atveju statistinis vienetas duoda lėšų kitam mainais už įrangą ar paslaugas, reikalingas 
jo vykdomai MTEP. Jei gaunant įrangą ar paslaugas antrajam statistiniam vienetui nereikia vykdyti 
MTEP, negalima teigti, kad jo vykdyta MTEP buvo finansuojama pirmojo statistinio vieneto. 
Pavyzdžiui, valstybinė laboratorija perka standartinę įrangą arba naudoja ne jai priklausantį 
kompiuterį MTEP projektui reikalingiems skaičiavimams atlikti. Įrangos tiekėjas arba kompiuterių 
paslaugų firma patys nevykdo MTEP. MTEP statistikoje šias išlaidas valstybinė laboratorija turi 
atitinkamai traktuoti kaip vidines kapitalo ir vidines kitas einamąsias išlaidas. 

- Kitu atveju lėšų pervedimai apytiksliai apibrėžiami kaip „plėtros sutartys prototipams kurti“, 
bet finansuotojas visiškai nevykdo MTEP, o gavėjas  tik labai mažai. Pavyzdžiui, valstybė sudaro 
sutartį su gamybine įmone „sukurti civilinio lėktuvo prototipą“ konkrečiam tikslui (pvz., naftos 
dėmėms apdoroti). Lėktuvą vykdytojas konstruoja daugiausia naudodamas esamas medžiagas ir 
turimas technologijas, o MTEP reikalinga tiktai naujoms specialioms funkcijoms sukurti. Todėl šią 
sutarties dalį vykdytojas turi nurodyti kaip MTEP, finansuojamą valstybinio sektoriaus, net jeigu iš 
vykdytojo ataskaitos gali atrodyti, kad visa sutartis buvo dėl MTEP. 

- Trečiu atveju vienas statistinis vienetas gauna pinigus iš kito ir naudoja juos MTEP, net jei 
jie nebuvo skirti šiam tikslui. Pavyzdžiui, tyrimų institutas gali finansuoti kai kuriuos savo darbus 
autoriaus honorarais ir pelnu, gautu pardavus prekes ir paslaugas. Nors šios lėšos gaunamos iš kitų 
statistinių vienetų ir kitų sektorių, jos neturi būti laikomos pervedimais MTEP, kadangi tiek autorių 
honorarų mokėtojai, tiek instituto prekių ir paslaugų pirkėjai neketino pervesti lėšų MTEP. 
 
6.3.3. MTEP lėšų srautų šaltinių nustatymas 
403. Vykdytojų dažnai prašoma paskirstyti savo vidines išlaidas tarp vykdančiojo vieneto lėšų (savo 
turtas), lėšų iš kitų to paties sektoriaus ar subsektoriaus vienetų ir lėšų iš kitų sektorių ir subsektorių. 
Paprastai tai padaryti nesudėtinga, išskyrus vieną arba dvi problemines sritis. 
 
Subrangovai ir tarpininkai 

404. Keblumų kyla, kai lėšos pereina keletą organizacijų. Tai gali nutikti, kai MTEP vykdyti yra 
sudaromos sutartys su subrangovais, kaip kartais pasitaiko verslo įmonių sektoriuje. Vykdytojas, 
kiek tai įmanoma, turi nurodyti pirminį MTEP lėšų šaltinį. Panašių problemų kyla, kai finansuoja 
ES, kadangi lėšos pirmiausia atitenka pagrindiniam sutarties dalyviui (rangovui), o tada 
paskirstomas kitiems dalyviams (subrangovams). Kai kuriose šalyse tarpininkaujančios veiklos 
nevykdančios organizacijos vaidina svarbų vaidmenį finansuojant MTEP  paskirsto vykdytojams 
dotacijas, gautas iš kelių skirtingų šaltinių, bet neskirtas iš anksto numatytiems tikslams. Gerai 
žinomi pavyzdžiai yra Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft ir Deutsche 
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Forschungsgemeinschaft Vokietijoje. Tokiais atvejais, nors šias organizacijas įprasta vertinti kaip 
šaltinius, vis dėlto svarbiau yra atsekti pradinius lėšų šaltinius. 
 
Viešieji bendrieji universiteto fondai (GUF) 

405. Savo MTEP veiklai finansuoti universitetai paprastai naudoja trijų tipų šaltinius: 
- MTEP sutartis ir dotacijas, gaunamas iš valstybės ir kitų išorinių šaltinių. Jos priskiriamos 

savo pradiniam šaltiniui; 
- Pajamas iš labdaros fondų, akcijų paketų ir nuosavybės, ne MTEP paslaugų, tokių kaip 

individualūs studentų mokesčiai, žurnalų prenumerata, serumų ar žemės ūkio produktų pardavimas. 
Tai „savieji universiteto fondai“. Privačiuose universitetuose tai gali būti pagrindinis MTEP 
finansavimo šaltinis. 

- Bendrąsias dotacijas, gaunamas iš švietimo ministerijos arba atitinkamų periferinės ar 
vietinės valdžios įstaigų visai mokslinei/mokymo veiklai paremti. Galima įrodinėti, kad šių viešųjų 
bendrųjų universitetų fondų MTEP turi būti priskiriama valstybei kaip lėšų šaltiniui, kadangi 
vyriausybė yra pirminis šaltinis ir numato skirti MTEP veiklai bent dalį finansavimo. Tačiau 
sprendimus skirti MTEP veiklai lėšų iš bendrojo fondo, apimančio ir anksčiau apibrėžtas „savo 
lėšas“, ir viešuosius BUF, priima patys universitetai, todėl tos sumos turi būti priskirtos aukštojo 
mokslo sektoriui kaip lėšų šaltiniui. Tarptautiniais palyginimo tikslais valstybės finansuojami BUF 
turi būti priskirti valstybiniam sektoriui kaip finansavimo šaltiniui. Aiškumo dėlei viešai 
finansuojamos bendrosios vidaus išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (GERD) 
yra skirstomos į dvi kategorijas: tiesioginį valstybinį finansavimą ir BUF. 

406. Reikia atlikti tokias procedūras. BUF reikia nurodyti atskirai ir visi MTEP išlaidų serijų 
pakeitimai turi būti daromi atsižvelgiant į faktines ar priskiriamas socialinės apsaugos ir pensijų 
išmokas, kurios turi būti priskirtos BUF kaip finansavimo šaltiniui. Lėšas, gaunamas iš aukštojo 
mokslo „dotacijų bloko“, reikia priskirti BUF, o kiti sektoriaus sukurti pinigai turi būti traktuojami 
kaip „nuosavas turtas“. Kitos išlaidos einamiesiems tikslams – faktiniams ar priskirtiesiems nuomos 
ir kt. mokėjimams turi būti priskirtos prie tiesioginio valstybinio finansavimo. 

407. Jei tik įmanoma, MTEP apžvalgose reikia nurodyti šiuos finansavimo šaltinius: 
- Verslo įmonių sektorius: 

 Sava įmonė, 
 Kita tos pačios grupės įmonė, 
 Kita įmonė. 

- Valstybinis sektorius: 
 Centrinė arba federalinė valdžia (išskyrus bendruosius universitetų fondus), 
 Provincijos ar savivaldybės valdžia (išskyrus bendruosius universitetų fondus), 
 Viešieji bendrieji universiteto fondai (BUF). 

- Privatus ne pelno sektorius. 
- Aukštojo mokslo sektorius. 
- Užsienis: 

 Verslo įmonių sektorius: 
• Tos pačios grupės įmonės, 
• Kitos įmonės. 

 Kita nacionalinė valdžia. 
 Privatus ne pelno sektorius. 
 Aukštojo mokslo sektorius. 
 ES. 
 Tarptautinės organizacijos. 
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6.4. Išorinės išlaidos 

408. Išorinės išlaidos  tai MTEP išlaidos, kurias statistinis vienetas, organizacija ar sektorius 
sumokėjo ar įsipareigojo sumokėti kitam statistiniam vienetui, organizacijai ar sektoriui per tam 
tikrą laikotarpį. Čia įtraukiamas kitų statistinių vienetų atliktos MTEP perėmimas ir dotacijos, 
suteikiamos kitiems statistiniams vienetams MTEP atlikti. 

409. Kai gaunamos paslaugos yra glaudžiai susijusios su vidine MTEP veikla, riba tarp vidinių ir 
išorinių išlaidų ne visada aiški. Jei šios paslaugos yra atskiri MTEP projektai, išlaidos joms 
daugeliu atvejų gali būti laikomos išorinėmis. Jei tai tam tikrus darbus (nebūtinai MTEP), 
reikalingus vidinei statistinio vieneto MTEP, atliko kitas statistinis vienetas, tai jų išlaidos paprastai 
laikomos vidinėmis MTEP išlaidomis (kitos einamosios išlaidos). Iš esmės tos pačios taisyklės 
tinka ir konsultantams. Vis dėlto išlaidos vietiniams konsultantams įtraukiamos į kitas einamąsias 
išlaidas (kaip minėta 364 paragrafe), kadangi jų MTEP veikla yra tiesioginė statistinio vieneto 
MTEP veiklos dalis. 

410. Duomenys apie išorines statistinių vienetų MTEP išlaidas suteikia papildomos naudingos 
informacijos apie vidines išlaidas, todėl reikia skatinti rinkti šiuos duomenis. Duomenys apie 
išorines išlaidas yra svarbūs statistinei informacijai apie MTEP, atliekamą užsienyje, bet 
finansuojamą šalies institucijų. Jie taip pat gali būti naudingi analizuojantiems finansavimo 
šaltinius, kuriuos nurodo vykdytojai, ypač jei ataskaitose yra spragų. 

411. Renkant MTEP duomenis reikia sutelkti dėmesį į atskiras šalis, nors atsekti tarptautinius 
MTEP finansavimo šaltinius yra sudėtinga. Didėjant pasaulinių MTEP organizacijų skaičiui, reikėtų 
plačiau naudotis išorinio MTEP finansavimo analize. Dėl to rekomenduojama išorinių MTEP 
išlaidų klasifikaciją papildyti kai kuriomis su tarptautiniais šaltiniais susijusiomis detalėmis, 
panašiomis į tas, kurios nurodytos anksčiau pateiktoje finansavimo šaltinių klasifikacijoje. 

412. Rekomenduojama taip klasifikuoti išorines MTEP išlaidas: 
- Verslo įmonių sektorius: 

 Kita tos pačios grupės įmonė. 
 Kita įmonė. 

- Valstybinis sektorius: 
- Privatus ne pelno sektorius, 
- Aukštojo mokslo sektorius, 
- Užsienis: 

 Verslo įmonių sektorius: 
• Tos pačios grupės įmonės, 
• Kitos įmonės. 

 Kitos nacionalinės vyriausybės. 
 Privatus ne pelno sektorius. 
 Aukštojo mokslo sektorius. 
 Tarptautinės organizacijos. 

 
6.5. Ataskaitų pagal vykdytoją ir pagal šaltinį skirtumų suderinimas 

413. Teoriškai bendros MTEP išlaidos šalies viduje, įvertintos vykdytojų ataskaitose, turėtų būti 
lygios sumoms, nurodytoms MTEP finansuotojų (įskaitant užsienio finansuotojus) ataskaitose. 
Deja, praktiškai susiduriama su atrankos sunkumais ir ataskaitų teikimo skirtumais. 

414. Be pateikiamų ataskaitų skirtumų, atsirandančių dėl atrankos klaidų (GERD duomenys dažnai 
gaunami iš šabloniškų apžvalgų, o ne iš visų gyventojų apžvalgų), finansuotojo ir vykdytojo 
duomenis būna sunku suderinti ir dėl keleto kitų priežasčių. 

415. Finansuotojo ir vykdytojo požiūriai į tai, ar atliekamas darbas tenkina MTEP apibrėžimą, gali 
skirtis. Pavyzdžiui, JAV gynybos pramonėje atsiradus naujiems netradiciniams sutarties dalyviams 
(tarp jų ir didelėms telekomunikacijų bendrovėms, nedidelėms modernių technologijų firmoms) ir 
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padidėjus labiau apibendrintų techninių, analitinių ir profesinių sutarčių (kurių įvykdymas gali būti 
nedidelė viso gynybos MTEP projekto sudedamoji dalis) MTEP finansavimui, imta skirtingai 
aiškinti, kas sudaro MTEP. 

416. Jei finansavimas suteikiamas per tarpininką, vykdytojui gali būti sunku nustatyti pradinį 
finansavimo šaltinį (žr. 404 paragrafą). Panaši problema yra finansavimas, išeinantis už 
finansavimo sektoriaus ribų, bet sugrįžtantis į sektorių kaip išoriškai finansuojama MTEP. 

417. Tyrimo sutartys dažnai tęsiasi daugiau nei metus, todėl finansavimo ir vykdymo laikai gali 
nesutapti. 

418. Daugelyje šalių gali būti sudėtinga nustatyti firmas, mokančias už MTEP, atliekamą užsienyje. 
Vienoje šalyje esanti daugianacionalinė įmonė gali tiksliai nežinoti, kiek MTEP finansuojama 
kitoje. Ji gali paprasčiausiai tik sumokėti kitoje šalyje esančiam centriniam biurui už keletą 
paslaugų, iš kurių viena yra MTEP. 

419. GBAORD duomenys, kurie iš esmės yra valstybinio finansuotojo duomenys (vis dėlto greičiau 
asignavimai nei išlaidos), ir MTEP vykdytojo duomenys suderinami skirtingai. Šiuo atveju 
palyginamumo stoka gali atsirasti dėl skirtingo, nei buvo tikimasi asignavimų stadijoje, MTEP 
atlikimo masto, taip pat dėl biudžeto asignavimų netikslumų, kurie neleidžia atskirai nustatyti, kurie 
asignavimai skirti konkrečiai MTEP (plačiau GBAORD metodologija analizuojama 8 skyriuje). 

420. Verslo įmonių ir vyriausybės sektoriuose, suderinant MTEP duomenis pagal finansuotoją ir 
pagal vykdytoją, problemų kyla dėl kitų svarbių MTEP finansuotojų, tokių kaip tyrimų tarybos ir 
užsienis. 

421. Jei tik įmanoma, rekomenduojama nurodyti skirtumus tarp tų MTEP išlaidų, kurias įvertino 
MTEP finansuotojai, ir tų, kurias įvertino MTEP vykdytojai, sumų, ir, jei žinoma,  šių skirtumų 
priežastis. Pažymėtina, kad tokie skirtumai nebūtinai yra neadekvataus ar netikslaus įvertinimo 
rezultatas, be to, šie duomenys padės didinti analizės ir statistikos tikslumą. 
 
6.6. Regioninis skirstymas 

422. Taip pat rekomenduojama MTEP vidines išlaidas skirstyti pagal regioną. Šalims ES narėms 
regioniniai lygiai suteikiami pagal Statistinių teritorinių vienetų nomenklatūros (NUTS- 
Nomenclature of Territorial Units for Statistics) klasifikaciją. Kitose EBPO šalyse narėse regioninis 
skirstymas turi būti sąlygotas nacionalinių poreikių. Pavyzdžiui, federacinėse šalyse tai galėtų būti 
valstybinis lygis. Daugiau regioninių MTEP duomenų rinkimo metodų detalių galima rasti 5 priede. 
 
6.7. Bendrosios nacionalinės išlaidos 

6.7.1. Bendrosios vidaus išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (GERD) 

423. GERD yra visos MTEP vidaus išlaidos, padarytos šalies teritorijoje per tam tikrą laikotarpį. 

424. GERD apima MTEP išlaidas, padarytas šalyje ir finansuotas užsienio, bet čia neįeina užsienyje 
vykdytos MTEP išlaidos. GERD skaičiuojamos sumuojant vidines keturių vykdančiųjų sektorių 
išlaidas. Jos dažnai pateikiamos kaip vykdančiųjų ir finansuojančiųjų sektorių matrica (žr. 6.1 
lentelę). GERD ir GERD matrica yra MTEP išlaidų tarptautinių palyginimų pagrindas. Taip pat 
pateikiama apskaitos sistema, kurią galima naudoti instituciniam klasifikavimui ir funkciniam 
išskirstymui. 

425. Naudinga turėti atskiras gynybos ir civilinių GERD lenteles, kad būtų galima nustatyti, kaip 
įvairios tendencijos šiose srityse veikia bendrųjų GERD lygį ir struktūrą. Tai ypač tinka šalims, 
vykdančioms svarbias gynybos MTEP programas. Tokį skaidymą, kaip būdą civilinės MTEP 
duomenų palyginamumui padidinti, reikėtų taikyti ir kitose šalyse. 
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6.7.2. Bendrosios nacionalinės išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (GNERD) 

426. GNERD apima visas išlaidas MTEP, finansuotai šalies institucijų per tam tikrą laikotarpį. Čia 
įeina užsienyje vykdytos, bet nacionalinių institucijų ar gyventojų finansuotos MTEP išlaidos ir 
neįeina vykdytos šalies viduje, bet finansuotos užsienio MTEP išlaidos. GNERD sudaromos 
sumuojant šalies finansuotas vidines kiekvieno vykdančiojo sektoriaus išlaidas ir vykdytos 
užsienyje, bet finansuotos šalies sektorių MTEP išlaidas (žr. 6.2 lentelę). Tai suteikia papildomos 
informacijos apie MTEP kooperaciją tarp skirtingų vienetų rūšių. 

427. Kad būtų galima nustatyti tarptautinių organizacijų MTEP veiklą, „užsienio“ sektorius turi 
turėti tarptautinių organizacijų subkategorijas, kaip rekomenduojama pradinėje subklasifikacijoje 
(žr. 3 skyriaus 3.8.3 poskyrį). 
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6.1 lentelė. Bendrosios vidinės išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (GERD) 
 Vykdantis sektorius  

Finansuojantis sektorius Verslo įmonių 
sektorius 

Valstybinis sektorius Privatus ne pelno 
(PNP) sektorius 

Aukštojo mokslo sektorius Iš viso  

Verslo įmonių sektorius     Bendrosios išlaidos, finansuotos verslo 
įmonių sektoriaus 

Valstybinis sektorius     Bendrosios išlaidos, finansuotos valstybinio 
sektoriaus 

Viešieji bendrieji 
universiteto fondai (GUF) 

    Bendrosios išlaidos, finansuotos viešųjų 
bendrųjų universiteto fondų (GUF) 

Aukštojo mokslo sektorius     Bendrosios išlaidos, finansuotos aukštojo 
mokslo sektoriaus 

Privatus ne pelno sektorius 
(PNP) 

    Bendrosios išlaidos, finansuotos privataus 
ne pelno sektoriaus 

Užsienis 
 Užsienio įmonės 

 Tos pačios 
grupės įmonės 

 Kitos 
įmonės 

 Užsienio 
vyriausybės 

 Europos Sąjunga 
 Tarptautinės 

organizacijos 
 Kiti 

    Bendrosios išlaidos, finansuotos užsienio 

 
Iš viso 

Bendrosios išlaidos, 
padarytos verslo 
įmonių sektoriuje 

Bendrosios išlaidos, 
padarytos valstybės 

sektoriuje 

Bendrosios išlaidos, 
padarytos privačiame 
ne pelno sektoriuje 

Bendrosios išlaidos, padarytos 
aukštojo mokslo sektoriuje 

 
GERD 

Šaltinis: OECD 
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6.2 lentelė. Bendrosios nacionalinės išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (GNERD) 

 Vykdantis sektorius  

 Šalies teritorija Užsienis Iš viso 

Finansuojantis sektorius  Verslo įmonės   

 Verslo 
įmonių 

sektorius 

Valstybinis 
sektorius 

Privatus ne 
pelno (PNP) 

sektorius 

Aukštojo 
mokslo 

sektorius 

Tos pačios 
grupės 
įmonės 

Kitos 
verslo 
įmonės 

Tarptautinės 
organizacijos 

Kita  

Verslo įmonių sektorius         Bendrosios išlaidos, 
finansuotos verslo įmonių 
sektoriaus 

Valstybinis sektorius         Bendrosios išlaidos, 
finansuotos valstybinio 
sektoriaus 

Viešieji bendrieji 
universiteto fondai 
(GUF) 

        Bendrosios išlaidos, 
finansuotos viešųjų bendrųjų 
universiteto fondų (GUF) 

Aukštojo mokslo 
sektorius 

        Bendrosios išlaidos, 
finansuotos aukštojo mokslo 
sektoriaus 

Privatus ne pelno (PNP) 
sektorius 

        Bendrosios išlaidos, 
finansuotos privataus ne 
pelno sektoriaus 

 
 

Iš viso 

Bendrosios 
išlaidos, 

padarytos 
verslo 
įmonių 

sektoriuje 

Bendrosios 
išlaidos, 

padarytos 
valstybiniame 

sektoriuje 

Bendrosios 
išlaidos, 

padarytos ne 
pelno 

sektoriuje 

Bendrosios 
išlaidos, 

padarytos 
aukštojo 
mokslo 

sektoriuje 

Bendrosios 
išlaidos, 

padarytos 
užsienyje 
tos pačios 

grupės 
verslo 
įmonių  

Bendrosios 
išlaidos, 

padarytos 
užsienyje 
kitų verslo 
įmonių  

Bendrosios 
išlaidos, 

padarytos 
užsienyje 

tarptautinių 
organizacijų 

Bendrosios 
išlaidos, 

padarytos 
užsienyje 

kitose 
organizacijose 

 
 

GNERD 

Šaltinis: EBPO 
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7 skyrius. 

 
Tyrimo metodologija ir procedūros 
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7.1. Įvadas 
428. Informaciją apie MTEP galima gauti iš įvairių šaltinių, pavyzdžiui, iš mokslo tarybų ar 
pagrindinių MTEP vykdančių institucijų metinių ataskaitų. Šie duomenys tik apytikriai atspindi 
MTEP pastangas. Taikomos MTEP sampratos ne tik skiriasi nuo šio Vadovo apibrėžimų, bet 
ilgainiui jos dar ir keičiasi. Be to, labai sunku surinkti visus to paties laikotarpio duomenis ir 
nesuskaičiuoti jų du kartus, išskiriant srautus iš finansinių ataskaitų ir kitų šaltinių. Dėl šių 
priežasčių MTEP statistika reikalauja reguliarių, sisteminių ir harmonizuotų specialių tyrimų. 
Tačiau dėl patenkinamų įrašų stokos, didelių statistinių tyrimų išlaidų bei poreikio kuo mažiau 
klausinėti respondentus tyrimai ne visada suteikia visą reikalingą informaciją. 

429. Būtinas tyrimų priedas yra įvertinimas (respondentai dažnai privalo vertinti, kad suteiktų 
tyrimui reikalingą informaciją). Taikant iš tyrimo duomenų išvestus koeficientus, neturint išteklių 
brangiam tyrimui, galima nustatyti atitinkamas bendras tendencijas ar spręsti apie visumą iš 
nepilnos informacijos. Tiesą sakant, aukštojo mokslo sektoriaus MTEP sąnaudos yra iš dalies, o kai 
kuriose šalyse – išsamiai, įvertinamos. Paskelbus statistiką, būtina pateikti visą informaciją apie jos 
šaltinius. 

430. Norint pagerinti tarptautinį palyginamumą, šiame skyriuje pateikiama keletas metodologinių 
nuorodų, kaip atlikti MTEP tyrimus. Jos grindžiamos jau išbandyta geriausia praktika. Kadangi 
dauguma šalių jau turi MTEP metodologijas ir procedūras, nuorodos yra bendro pobūdžio, kad jas 
būtų galima taikyti kuo plačiau. 
 
7.2. MTEP tyrimų veiklos sritis 
431. Teoriškai MTEP tyrimai turi atskleisti visus finansinius ir personalo išteklius, skirtus visoms 
MTEP veikloms visuose MTEP vienetuose. MTEP tyrimai daugiausia yra skirti MTEP 
vykdantiems vienetams, kurie taip pat gali finansuoti MTEP, vykdomą kituose vienetuose (į tai 
atsako klausimas apie išorines išlaidas). Šalys narės tik tam tikru mastu tiria vienetus, 
finansuojančius vien MTEP. Pavyzdžiui, tiriant vyriausybės departamentus skaičiuojami tik 
valstybės biudžeto asignavimai ar atidėjimai MTEP (GBAORD) pagal socialinius ekonominius 
tikslus. Tačiau šis skyrius skirtas tik MTEP vykdytojų tyrimams. Statistinės metodologijos ir kitos 
procedūros turi būti sukurtos taip, kad apimtų visą MTEP, ypač verslo įmonių sektoriaus, mažai 
vykdančio MTEP. Smulkiau apie tai rašoma toliau. 
 
7.3. Tikslinės asmenų grupės ir tyrimo respondentų apibrėžimas 
432. Tik nedaugelio šalių narių tyrimų agentūros gali atlikti išsamų visų galimų MTEP vykdytojų 
tyrimą. Paprastai tyrimų mastas būna ribotas. Pavyzdžiui, išlaidoms sumažinti turi būti apribotas 
respondentų skaičius; MTEP tyrimas gali būti atliekamas kartu su kitu tyrimu, kai respondentai yra 
priimtini, nors ir ne idealūs; kai kurių grupių tyrimuose gali dalyvauti kitos agentūros, kurioms 
reikia kitokių duomenų, todėl klausimai respondentams gali skirtis. 

433. Neįmanoma sukurti detalių tyrimo metodų rekomendacijų, kurios vienodai tiktų visoms šalims 
narėms, kadangi jų MTEP pajėgumai ir struktūra labai skiriasi. Pasiūlymai pateikiami verslo 
įmonėms, vyriausybei, privačiam ne pelno ir aukštojo mokslo sektoriams, nors pripažįstama, jog kai 
kurios šalys tyrimo ir ataskaitų duomenų tikslams taiko skirtingas skirstymo sektoriais sistemas. 
Pavyzdžiui, kai kurios šalys vykdo įmonių, institutų ir aukštojo mokslo įstaigų tyrimus ir perskirsto 
institutus pagal keturis standartinius veiklos sektorius. 

434. Ypatinga kategorija yra ligoninės ir sveikatos priežiūros institucijos. Jos vykdo MTEP, kuri 
gali būti siejama su bet kuriuo iš keturių standartinių veiklos sektorių. Pastaraisiais metais su 
sveikata susijusių mokslinių tyrimų gerokai padaugėjo, todėl verta peržiūrėti tyrimo aprėptį, norint 
užtikrinti, kad MTEP duomenys bus surenkami iš visų ligoninių ir sveikatos priežiūros institucijų, 
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įgaliotų vykdyti tokią veiklą, t. y. ne tik iš universitetinių ir kitų tyrimus vykdančių ligoninių, bet ir 
iš bendros paskirties ligoninių ir kitų sveikatos priežiūros padalinių (ISIC 8512 ir 8519). Kai 
kuriose šalyse kai kurioms viešai finansuojamoms ligoninėms ir sveikatos priežiūros institucijoms 
oficialiai neleidžiama naudoti savo lėšų MTEP, tačiau leidžiama atlikti kai kuriuos mokslinius 
tyrimus. Jei įmanoma, pagrindiniai mokslinius tyrimus vykdantys vienetai turėtų būti tiriami pagal 
standartinį nacionalinį tvarkaraštį, lyginamieji tyrimai turėtų būti atliekami bent kartą per 
dešimtmetį, o vertinimo metodai turi būti sudaryti tarpiniams metams. 
 
7.3.1. Verslo įmonių sektorius 
435. Įmonę rekomenduojama laikyti pagrindiniu statistiniu verslo įmonių sektoriaus vienetu (taip 
pat žr. 3 skyriaus 3.4.2 punktą). Kai kurios įmonės reguliariai metai iš metų vykdo MTEP ir gali 
turėti vieną ar keletą MTEP padalinių. Kitos įmonės vykdo MTEP tik retkarčiais. Vienais metais jos 
gali būti įtrauktos į projektą, o kitais nevykdyti jokios MTEP. Tokią MTEP kaip projektą dažnai 
vykdo žmonės iš įvairių įmonės padalinių, jei nėra jokios formalios MTEP organizacijos. Bendrame 
Frascati Vadovo MTEP apibrėžime „sistemingai dirbamo kūrybinio darbo“ kriterijų atitinka 
projektas, turintis specifinius tikslus ir biudžetą. 

Rekomenduojama į MTEP tyrimus įtraukti visas nuolat ar retkarčiais MTEP vykdančias įmones. 

436. Verslo įmonių sektoriaus tyrimo imtį galima nustatyti bent dviem galimais įgyvendinti 
metodais. Vienas – atlikti viso sektoriaus didelių įmonių ir tam tikros imties mažesnių, tam tikrai 
kategorijai priklausančių įmonių (pramonės ir dydžio klasės prasme) surašomąjį tyrimą, norint 
identifikuoti MTEP vykdytojus ir gauti iš jų informaciją. Įmonių pasirinkimas turi būti grindžiamas 
prekių kokybės verslo registru. Taikant šį metodą neatsižvelgiama į MTEP, kurią įmonė vykdė 
praeityje. Toks metodas taikomas inovacijų tyrimuose. 

437. Tokio tipo tyrimai apima daug įmonių ir yra brangūs, jei taikomi visoms pramonės šakoms ir 
visoms įmonėms, nesvarbu, kokio jos dydžio. Todėl būtina apriboti tikslinę imtį įmonių dydžio ir 
pramonės šakų aprėpties atžvilgiu. Dažnai tai reiškia, kad neįtraukiamos labai mažos įmonės ir tam 
tikrų mažai MTEP vykdančių pramonės šakų įmonės. Kai imties dydis labai mažas, rezultatai ne 
tokie patikimi. Iš tiesų nė viena iš šalių narių šio metodo griežtai nesilaiko. 

438. Atliekant verslo įmonių sektoriaus MTEP tyrimus, daugumoje šalių narių taikomas antrasis 
metodas, t.y. bandoma tirti visas įmones, kurios, kiek žinoma ar numanoma, vykdo MTEP. Tyrimas 
grindžiamas MTEP vykdančių įmonių registru. Į šį registrą įeina įmonių, gaunančių vyriausybės 
dotacijas ir sutartis MTEP vykdyti, sąrašai; įmonių, skelbusių apie praeito tyrimo, inovacijų tyrimų 
ar kitose įmonėse atliekamų tyrimų metu vykdytų MTEP sąrašai, MTEP laboratorijų sąrašai; 
pramoninių mokslinių tyrimų asociacijų narių, labai aukštos kvalifikacijos darbuotojų darbdavių bei 
įmonių, skelbiančių apie MTEP mokesčių sumažinimą, sąrašai. Tokią informaciją MTEP 
vykdytojams identifikuoti naudoja tik keletas šalių. 

439. Labai sunku vesti naujausius įmonių, tik retkarčiais vykdančių MTEP, registrus, gautus iš šių 
šaltinių. Dėl to MTEP aprėptis mažose ir vidutinėse įmonėse gali būti nepilna. Tačiau bendriems 
verslo įmonių MTEP tyrimams tai beveik neturi reikšmės, kadangi dideli MTEP vykdytojai yra 
įtraukiami visais atvejais. 

440. Šį metodą taikančių MTEP tyrimų aprėpčiai padidinti dauguma šalių taiko šių dviejų metodų 
derinį, t. y. jos sistemingai vykdo tam tikros imties tyrimą informacijai apie MTEP surinkti iš 
įmonių, kurios nėra įtrauktos į MTEP vykdančių įmonių registrus. Dėl kainos tokie tyrimai yra 
ribojami pramonės šakų aprėpties ir įmonių dydžio atžvilgiu. Apribojimai dažniausiai taikomi 
paslaugų sektoriui, kadangi trūksta jo MTEP veiklos tyrimo patirties. Įmonės, kuriose beveik 
nesitikima aptikti MTEP veiklos požymių, į tyrimus neįtraukiamos, kad mažiau reikėtų apdoroti 
atsakymų. Šio metodo pranašumas tas, kad gerokai sumažėja netikrumas, atliekant tikslinės imties 
skaičiavimus, palyginti su anksčiau apibūdintu grynuoju imties metodu, kurį taikant 
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neatsižvelgiama į ankstesnę MTEP. Dėl didelės kainos šį metodą gali būti sunku taikyti didesnėse 
šalyse. 

441. Todėl rekomenduojama: 
- į verslo įmonių sektoriaus MTEP tyrimus įtraukti visas firmas, kurios, kaip žinoma ir 

numanoma, vykdo MTEP; 
- nežinomus ar numanomus MTEP vykdytojus identifikuoti pagal visų kitų firmų sąrašą/imtį 

pagal toliau išvardytas pramonės šakas. Iš principo turi būti įtraukiamos visų dydžių klasių 
įmonės, tačiau, jei būtina, reikėtų apsiriboti dešimčia darbdavių. 

442. Į tyrimus turi būti įtrauktos tokios pramonės šakos: 
 
Pramonės šaka ISIC Rev. 3/NACE Rev. 1 
Kalnakasyba 14 
Gamyba 15-37 
Komunalinis ūkis, statyba 40, 41, 45 
Didmeninė prekyba 50 
Transportas, sandėliavimas ir ryšiai 60-64 
Finansinis tarpininkavimas 65-67 
Kompiuterinė ir gimininga veikla 72 
MTEP paslaugos 73 
Architektūrinė, inžinerinė ir kita techninė veikla 742 
 
Be to, kiti sektoriai, pavyzdžiui, žemės ūkis (ISIC Rev. 3, 01, 02, 05 skyriai), turi būti įtraukti tose 
šalyse, kuriose šiuose sektoriuose atliekama nemažai mokslinių tyrimų. 
 
7.3.2. Valstybės sektorius 
443. Į tyrimus įtraukiami: 

- MTEP institutai; 
- centrinės ar valstybės valdžios, statistinių, meteorologinių, geologinių ir kitų viešųjų 

paslaugų, muziejų bei ligoninių MTEP veikla; 
- savivaldybių lygio MTEP veikla. 

Geriausias tyrimo būdas – išsiuntinėti anketas visiems vienetams, kurie, kiek žinoma ar numanoma, 
vykdo MTEP. 

444. Yra keli būdai, kaip atnaujinti MTEP vykdančių vienetų sąrašus, pavyzdžiui, naudoti verslo 
registrus, MTEP vykdančių vienetų žinynus, mokslo asociacijų, bibliometrinius šaltinius, 
administracinių organų paraiškas prašant atnaujinti duomenis ir t. t. 

445. Ypač sunku identifikuoti MTEP veiklą savivaldybių lygiu dėl didelio vienetų skaičiaus, mažo 
tikėtinų MTEP vykdytojų skaičiaus bei MTEP sampratos interpretavimo sunkumų. Tokie vienetai 
paprastai nepatenka į MTEP vykdytojų sąrašus. Verta pasistengti identifikuoti MTEP vykdytojus 
dideliuose miestuose. 
 
7.3.3. Privatus ne pelno sektorius 
446. Galimų tyrimo respondentų identifikavimo šaltiniai daugiausia yra tokie pat, kaip ir 
valstybiniame sektoriuje. Registrų suteikta informacija gali būti ne tokia išsami, todėl gali prireikti 
ją papildyti tyrėjų ar mokslo administratorių suteikta informacija. Šis sektorius labiau tinka MTEP 
finansavimo tyrimams. 
 
7.3.4. Aukštojo mokslo sektorius 
447. Tyrimai ir vertinimo procedūros (žr. toliau) turi apimti visus universitetus ir atitinkamas 
institucijas, ypač tas, kurios teikia daktaro lygio laipsnius. Taip pat reikia įtraukti kitas šio 
sektoriaus institucijas, kurios, kiek žinoma ar numanoma, vykdo MTEP. 
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448. Tokias institucijas palyginti lengva identifikuoti. Jei galima, kaip statistinius vienetus dažnai 
pageidaujama imti mažesnius vienetus, pavyzdžiui, universiteto katedras ar institutus. 
 
7.3.5. Ligoninės 
449. Kai kurios šalys į reguliarius MTEP tyrimus sutinka įtraukti ligonines ir sveikatos priežiūros 
institucijas ir tiriamiems sektoriams taikyti standartines anketas. Tiesą sakant, tai gali būti 
vienintelis būdas į verslo įmonių sektoriaus tyrimus įtraukti ligonines ar kitas sveikatos priežiūros 
institucijas. Tokiu atveju gali prireikti papildomų nuorodų, kaip nubrėžti ribą tarp mokslo ir 
sveikatos priežiūros bei kaip traktuoti klinikinius bandymus. Kai universitetinės ligoninės yra 
finansiškai ir administravimo požiūriu labai glaudžiai susijusios su mokymo įstaiga (žr. 3 skyriaus 
3.7.1 punktą), MTEP tyrimų ir duomenų rinkimo tikslams jas galima imti kartu. Jei jos yra atskiri 
vienetai su atskira apskaita ir administravimu, jos gali gauti specialias anketas, skirtas valstybinėms 
ligoninėms (žr. toliau), arba normalią MTEP anketą. Valstybės ir ne pelno sektorių ligoninėms, kaip 
ir universitetinėms ligoninėms (ar jų dalims), kurios nepriklauso mokymo įstaigoms, gali būti 
naudingas specialus tyrimas. Jei tai neįmanoma, galima taikyti normalią MTEP anketą. 

450. Nesvarbu, koks tyrimo metodas taikomas, būtina užtikrinti logišką vienetų ar projektų MTEP 
traktavimą, kai jiems vadovauja du ar daugiau subjektų, asmenys, gaunantys du atlyginimus iš 
skirtingų subjektų, arba asmenys, dirbantys ligoninėse, bet įforminti kitose institucijose. 
 
7.4. Darbas su respondentais 

7.4.1. Bendradarbiavimo skatinimas 
451. Į tyrimo anketą turi būti įtrauktas bent minimalus bazinių klausimų apie MTEP veiklą skaičius, 
kad būtų gauta darni ir lyginti tinkama statistika, kurią būtų galima perduoti tarptautinėms 
organizacijoms. Kad nebūtų sunku atsakyti, anketa turi būti kuo paprastesnė ir trumpesnė, logiškai 
sudaryta bei pateikti aiškius apibrėžimus ir instrukcijas. Paprastai kuo ilgesnė anketa, tuo žemesnis 
vienetų ir atsakymų į klausimus koeficientas. Esant mažesniems vienetams, galima naudoti 
supaprastintas tyrimo anketas. Labai pravartu išbandyti projektines anketas respondentų imčiai. 
Pradėta kurti harmonizuota EBPO anketa, skirta MTEP tyrimams verslo įmonių sektoriuje. 

452. Parinkus MTEP tyrimo respondentus, būtina rasti asmenį, kuris geriausiai užpildytų anketą. 
Toks asmuo dažniausiai dirba apskaitos ar personalo padalinyje arba MTEP vienete. Kiekvienas turi 
savo pranašumų ir trūkumų. MTEP vadovas gali geriau nustatyti savo padalinio MTEP pagal 
Frascati vadovo normas, tačiau gali nesugebėti pateikti tikslių skaičių. Buhalteris ar personalo 
vadovas žino tikslius skaičius, tačiau gali nemokėti jų pateikti tiksliai taip, kaip reikalaujama 
Frascati vadove. Didesniuose vienetuose visų trijų tipų respondentai turi bendradarbiauti. Be to, 
vienas asmuo privalo koordinuoti atsakymus. Dažnai naudinga siųsti anketą tam asmeniui, kuris 
atsakinėjo praeitais metais. Jei tai nėra žinoma, reikia kreiptis į padalinio vadovą. Didelėse, 
sudėtingose institucijose, pavyzdžiui, universitetuose ir didelėse įmonėse ar jų grupėse, naudinga iš 
anksto paskirti asmenį, atsakingą už informacijos teikimą bei iš mažesnių padalinių gaunamos 
informacijos koordinavimą. 

453. Labai svarbu tinkamai bendradarbiauti su asmeniu, atsakingu už atsakymus. Respondentų 
prašoma gaišti laiką, kad atliktų užduotį, kuri dažnai neduoda jiems jokios naudos; kartais jiems net 
gali atrodyti, kad anketa, skirta MTEP, yra tik laiko ir pinigų švaistymas. Todėl tyrimo agentūra yra 
atsakinga už tai, kad respondentams būtų paaiškinta, kam gali būti panaudojami duomenys ir kad 
būtų atsižvelgta į potencialius respondentų poreikius MTEP statistikos atžvilgiu. Ji taip pat 
atsakinga už tai, kad būtų išlaikytas duomenų konfidencialumas ir būtų užtikrinta, jog vartotojai 
suvokia respondentų susirūpinimą. Planuojant tyrimą būtina siekti, kad respondentams reikėtų įdėti 
kuo mažiau pastangų. 

454. Respondentai retai tampa statistikos vartotojais, tačiau, norint paskatinti juos toliau 
bendradarbiauti, svarbu parodyti, kas buvo daroma su duomenimis. Respondentas gali gauti 
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publikaciją arba, jei tai neįmanoma,  santrauką. Taip pat gali būti naudinga ir apibendrinta 
informacija, leidžianti respondentams palyginti savo padalinį su atitinkama nacionaline visuma.  

455. Statistinė agentūra privalo suteikti respondentams techninę pagalbą bei paskelbti visų 
agentūros kontaktų asmenų vardus, telefono ir fakso numerius bei elektroninio pašto adresus. 
Tolesnių procedūrų mastas priklauso nuo atsakymų lygio ir kokybės, ištirtų vienetų skaičiaus bei 
išteklių, skirtų tyrimo agentūrai. Retai kada įmanoma asmeniškai susisiekti su visais ištirtais 
vienetais. Viena iš galimybių – suplanuoti tęstinę kiekvienos apklausos programą, ketinant per 
nustatytą laikotarpį aplankyti visus pagrindinius vienetus. Kita galimybė – apriboti tęstines 
procedūras ir kruopščiai patikrinti kelis subjektus. Turi būti skatinami asmeniniai kontaktai su 
respondentais, kuriems reikia nuorodų ar kurių atsakymai yra nepatenkinami. 

456. Beveik visiems respondentams tenka daryti įvertinimus. MTEP veikla yra ne tik sudėtinga, bet 
ir neišvengiamai susijusi su daugeliu kitų veiklų. Be to, institucijos MTEP gali per mažai 
atsispindėti arba jų struktūroje, arba jų įrašuose ir apskaitoje. 

457. MTEP – tai ne tik tai, ką vykdo MTEP laboratorijos ir mokslo institutai. Tai daug daugiau, 
kadangi tik labai maža tiriamų subjektų dalis vykdo tik vieną veiklą. MTEP sąnaudų apskaita gali 
būti vykdoma trimis etapais: 

- visų specializuotų MTEP vienetų identifikavimas ir jų bendrosios veiklos apskaita; 
- jų veiklos ne MTEP dalies įvertinimas ir jos atėmimas iš bendrojo skaičiaus; 
- MTEP sąnaudų kituose vienetuose įvertinimas ir jų pridėjimas prie bendrojo skaičiaus. 

458. Praktikoje galimi nedideli nukrypimai nuo griežto MTEP apibrėžimo, kad būtų galima geriau 
panaudoti esamus įrašus ar kitaip palengvinti respondentų darbą. Kai kuriais atvejais, ypač aukštojo 
mokslo sektoriuje, MTEP sąnaudoms nustatyti gali prireikti panaudoti neapdorotus koeficientus.  
 
7.4.2. Darbiniai kriterijai 
459. Sukurti darbiniai kriterijai turi būti tinkami tiriamam sektoriui. Todėl anketose, skirtose verslo 
įmonių sektoriui, būtų gerai pateikti nuorodas, kaip atskirti MTEP ir ikigamybinį etapą, o 
vyriausybinė anketa gali būti orientuota į skirtumus tarp MTEP ir duomenų rinkimo bei 
informacijos. Sektoriui būdingi pavyzdžiai gali padėti pateikti nuorodas respondentams. Galima 
nurodyti pavyzdžius, pateiktus šiame Vadove. Atsakantiems į anketos klausimus gali prireikti 
kriterijų, kaip atskirti sutartis, pagal kurias pramonei teikiamos prekės ir paslaugos, reikalaujančias 
vidaus MTEP, nuo sutarčių, skirtų pramoninei MTEP. Tokios pat paskirties, bet skirtingai 
apibūdinami kriterijai gali būti naudingi ir verslo įmonių tyrimams. Negalima praleisti ir skirtumų 
sektoriaus viduje. Pavyzdžiui, darbo apibrėžimai ir pavyzdžiai, tinkami naftos ir dujų pramonei, 
tikriausiai nelabai tiks elektros prietaisų pramonei. Diskutuojant su respondentais, dažnai naudinga 
turėti papildomų kriterijų. Pavyzdžių pateikta 2 skyriaus 2.1. lentelėje. 

460. MTEP tyrimų metu respondentams gali sunkiai sektis teorinius skirtumus, nurodytus 
ankstesniuose Vadovo skyriuose, panaudoti įvairiems jų organizacijoje vykdomiems projektams. 
Kadangi tyrimų agentūros ne visada gali patikrinti atsakymus ir dažnai privalo priimti tokius 
atsakymus, kokie yra, ypač svarbu, kad jos tiriamoms institucijoms pateiktų aiškius paaiškinimus ir 
gaires, kurios papildytų formalius apibrėžimus ir užtikrintų vienodumą. 

461. Šiam tikslui pasiekti skirtos tokios keturios priemonės: 
- paaiškinamosios pastabos; 
- hipotetiniai pavyzdžiai; 
- gairės individualiems respondentams; 
- dokumentacija, rodanti, kaip apdorojami duomenys skirtingais atvejais. 

462. Dėl akivaizdžių priežasčių šis Vadovas taiko tik dvi pirmąsias priemones. Formaliuosius 
apibrėžimus ir teorinius skirtumus turėtų papildyti dvi pastarosios priemonės. Norint užtikrinti 
tyrimų agentūros pateiktų gairių nuoseklumą, būtina sukurti dokumentaciją, kaip buvo sprendžiama 
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sunkiais ribiniais atvejais. Tokia dokumentacija taip pat gali būti vertingas hipotetinių pavyzdžių 
šaltinis ir gali padėti šalims sukurti dar vienodesnę klasifikaciją. 
 
7.5. Vertinimo procedūros 
463. MTEP statistikos kaupimo procese taikomos skirtingos vertinimo procedūros. Imties tyrimų 
rezultatai turi būti apibendrinti skirtingais metodais, kad jie atitiktų bendrą tikslinę grupę. Vieneto ir 
klausimo neatitikimo problemos ypač ryškios verslo ir valstybės sektoriuose. Aukštojo mokslo 
sektoriuje statistika daugelyje šalių grindžiama tyrimų ir vertinimo procedūrų deriniu. 
 
7.5.1. Vieneto nereagavimas ir neatsakymas į klausimą 
464. Praktikoje atsakymai į MTEP tyrimus yra dažnai būna neišsamūs, nesvarbu, koks tyrimo 
metodas būtų taikomas. Trūkstamos reikšmės gali būti dviejų tipų: vieneto nereagavimas ir 
neatsakymas į klausimą. Vieneto nereagavimas reiškia, kad atskaitingasis vienetas visai neatsako. 
Tyrimą atliekanti institucija gali nesusisiekti su atskaitinguoju vienetu arba atskaitingasis vienetas 
gali nesutikti atsakyti. Neatsakymas į klausimą reiškia, kad vienetas atsako, bet palieka bent vieną 
klausimą neatsakytą arba, kraštutiniais atvejais, neatsako į visus klausimus, išskyrus vieną. 

465. Vieneto nereagavimas arba neatsakymas į klausimą būtų mažesnė problema, jei trūkstamos 
reikšmės būtų atsitiktinai išsiskirsčiusios tarp visų imties vienetų ir visų klausimų. Tačiau realiai 
abu trūkstamų reikšmių tipai yra šališki tam tikrų populiacijos ir anketos charakteristikų atžvilgiu. Į 
klausimus dažnai neatsakoma tada, kai jie yra (arba atrodo) sunkūs, pavyzdžiui, MTEP investicijų 
išklotinė (žemė, pastatai ir įranga) arba MTEP išklotinė pagal MTEP tipus. 

466. Tokie neatsakymai aiškiai turi įtakos nacionalinių ir tarptautinių MTEP tyrimų rezultatų 
palyginamumui. Būtina sukurti ir taikyti tinkamus metodus šiai problemai spręsti. Kadangi skirtingi 
metodai gali duoti skirtingus rezultatus, būtina laikytis tam tikrų bendrų rekomendacijų. Kitaip gali 
pradėti skirtis rezultatai per tam tikrą laiką ir/arba rezultatai tarp šalių, kurios, norėdamos sumažinti 
vieneto nereagavimo ir neatsakymo į klausimus paklaidą, taiko skirtingas sampratas. 

467. Tiek praktiniais, tiek ir teoriniais sumetimais vienas iš rekomenduojamų būdų, kaip išspręsti 
neatsakymo į klausimus problemą, yra metodų grupė, vadinamieji „priskaičiavimo metodai“, skirti 
trūkstamoms reikšmėms apskaičiuoti remiantis papildoma informacija. Lengviausias būdas  imti 
ankstesnį tos pačios įmonės atsakymą. Kita galimybė – taikyti statistinį metodą, pavyzdžiui, 
„karštojo kortavimo“, kai naudojama to paties tyrimo informacija, arba „šaltojo kortavimo“, kai 
naudojama ankstesnio tyrimo informacija. 

468. Kai vienetas nereaguoja, galima naudoti ankstesnius firmos lygio MTEP duomenis, norint 
apskaičiuoti tos pačios firmos esamo laikotarpio MTEP išlaidas. Pardavimų ar įdarbinimo 
įvertinimas gali būti taikomas, norint pritaikyti ankstesnius skaičius. Kai nėra ankstesnių firmos 
lygio MTEP duomenų, kadangi MTEP yra kintamasis, koreliuojantis iki tam tikro laipsnio su 
pardavimais, rekomenduojama taikyti santykį tarp bendrosios imties pardavimų ir realizuotos imties 
pardavimų kiekvienai imties ląstelei. Kitas metodas – taikyti darbą kaip kintamąjį. Ši procedūra 
grindžiama prielaida, kad MTEP santykis su pardavimais ar MTEP personalo santykis su bendruoju 
atsakiusiųjų ir neatsakiusiųjų vienetų personalu yra identiški. Šią prielaidą galima patikrinti taikant 
neatsakiusiųjų vienetų reprezentacinės imties neatsakymo analizę. Net jei prielaida yra klaidinga, 
atsiradusi paklaida gali būti ignoruojama tol, kol neatsakiusiųjų vienetų dalis yra palyginti maža. 
 
7.5.2. Vertinimo procedūros aukštojo mokslo sektoriuje 
469. Rekomenduojama, kad MTEP informacija šiame sektoriuje būtų grindžiama vykdančiųjų 
vienetų tyrimais, kuriuos, jei būtina, papildytų skaičiavimai. 

470. Dažnai daugiau nei pusė MTEP skirtų lėšų skiriama kaip bendrosios universitetinės lėšos, 
specialiai nežymint, jog jos skirtos mokslui, o skiriant bendram universiteto funkcionavimui. 
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Dažnai universitetai patys nežino, kokia šių lėšų dalis skirta MTEP. Norint apibrėžti, kokia dalis 
turi būti skirta MTEP, taikomi skirtingi metodai: 

- pagrindiniai skaičiavimai, nepagrįsti empirinėmis žiniomis, kaip laikas paskirstomas 
skirtingoms veikloms; 

- laiko panaudos tyrimai ar studijos, skirtos įvairių personalo kategorijų laiko paskirstymui; 
- laiko panaudos tyrimai ar studijos, grindžiamos pačių tyrėjų savo darbo laiko įvertinimu. 

471. Iš laiko panaudos studijų išvedami mokslo koeficientai, naudojami MTEP visos darbo dienos 
ekvivalentams (VDDE) ir MTEP darbo išlaidoms apskaičiuoti. Kitos MTEP išlaidos visų pirma turi 
būti apskaičiuotos vertinant jų tikslą. Pavyzdžiui, tyrimų įrangos įsigijimas ir išlaidos, skirtos 
tyrimų laboratorijai, turi būti priskirtos tyrimams, tuo tarpu mokymo priemonių remontas turi būti 
priskirtas prie mokymo. Jei išlaidas sunku priskirti prie tyrimų ar mokymo, juos galima apskaičiuoti 
remiantis mokslo koeficientais.  

472. Detalesnius skirtingų laiko panaudos tyrimo metodų bei klausimų, susijusių su MTEP 
statistikos kaupimu aukštojo mokslo sektoriuje, aprašymus rasite 2 priede. 
 
7.6. Ataskaitų rengimas EBPO ar kitoms tarptautinėms organizacijoms 
473. Nacionaliniai valdžios organai vykdo MTEP tyrimus, norėdami gauti duomenis, susijusius su 
nacionaliniais poreikiais nacionalinių institucinių planų kontekste. Tarp nacionalinės praktikos ir 
tarptautinių normų, išdėstytų šiame ar kituose vadovuose, gali būti neatitikimų. Tačiau reikia imtis 
visų priemonių tokių skirtumų įtakai sumažinti, teikiant tokių duomenų ataskaitas EBPO arba 
kitoms tarptautinėms organizacijoms; darant pataisas ar atliekant skaičiavimus, net jei tai reiškia, 
jog MTEP duomenys tarptautiniuose šaltiniuose skirsis nuo nurodytų šalies dokumentuose. Jei 
nacionaliniai valdžios organai nesugeba padaryti tokių pataisų savo pačių atsakomybe, jie gali 
padėti tam tikroms organizacijoms atlikti tikslius skaičiavimus. Kai negalima padaryti pataisų, 
būtina pateikti visus techninius užrašus. Neatitikimai dažniausiai būna dviejų rūšių: 

- ryškūs taikomo nacionalinių MTEP tyrimų metodo ir šiame Vadove rekomenduojamo 
metodo skirtumai; 

- „numanomi“ standartinių nacionalinių ekonominių ar išsilavinimo klasifikacijų, taikomų 
šalies tyrimuose, ir šiame Vadove rekomenduojamų tarptautinių klasifikacijų skirtumai. 

Svarbu identifikuoti abiejų rūšių neatitikimus ir apie juos pranešti. 
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8 skyrius. 
 

Valstybės biudžeto asignavimai arba išlaidos siekiant socialinių-
ekonominių MTEP tikslų (GBAORD) 
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8.1. Įvadas 
474. Kiek lėšų valstybė išleidžia MTEP, galima nustatyti dviem būdais. Pirmasis ir tiksliausias 
būdas yra tyrimai, atliekami ūkio vienetuose, kuriuose vykdoma MTEP (įmonėse, institutuose, 
universitetuose ir t. t.) siekiant nustatyti, kiek lėšų efektyviai išleista MTEP praėjusiais metais ir 
kurią jų dalį skyrė valstybė. MTEP išlaidos šalies teritorijoje (žr. 6 skyriaus 6.1 lentelę) vadinamos 
„valstybės finansuojamomis bendrosiomis vidinėmis išlaidomis MTEP“ (valstybės finansuojamos 
GERD). 

475. Deja, tokiems tyrimams atlikti ir rezultatams apdoroti reikia daug laiko, todėl valstybės 
finansuotų GERD duomenys būna neprieinami nuo vienų iki dvejų metų po MTEP įgyvendinimo. 
Be to, MTEP vykdantys ūkio vienetai, atsakantys į apklausos klausimus, kartais negali nurodyti, 
kaip tam tikros jų dotacijos arba kontraktai derinasi su bendrąja valstybės mokslo ir technologijų 
(MT) politika. 

476. Todėl antrasis būdas valstybės paramai MTEP nustatyti buvo sukurtas naudojant biudžeto 
duomenis. Tai iš esmės reiškia visų biudžeto punktų, susijusių su MTEP, nustatymą ir išreiškimą 
arba jų MTEP turinio vertinimą atsižvelgiant į jos finansavimą. Šio vertinimo duomenys ne tokie 
tikslūs kaip duomenys, gauti veiklos įvertinimo būdu, bet kadangi jie yra gauti iš biudžeto, juos 
galima sieti su klasifikavimo pagal tikslus politika. Šiame skyriuje yra aprašytas biudžeto pagrindu 
sudarytų duomenų detalizavimas. Biudžeto pagrindu sudaryti duomenys dabar oficialiai vadinami 
„Nacionalinio biudžeto asignavimais arba išlaidomis MTEP“ (GBAORD). 
 
8.2. Ryšiai su kitais tarptautiniais standartais. 
477. Šiame skyriuje aptarti apibrėžimai kiek įmanoma didesniu laipsniu yra suderinti su 
metodologijomis, sukurtomis Eurostat’o ir Nordforsk’o /Europos Sąjungos ir Šiaurės pramonės 
fondo (Nordforsk, 1983). 
 
8.3. Biudžetinių GBAORD duomenų šaltiniai 
Nors biudžeto procedūros elementai įvairiose šalyse yra skirtingi, tačiau skiriamos septynios 
bendros stadijos: 
1) prognozės (finansavimo įvertinimas prieš biudžeto svarstymą); 
2) biudžeto prognozės (išankstiniai duomenys, kurių ypač reikia ministerijų tarpusavio 
diskusijoms); 
3) biudžeto pasiūlymai (ateinančių metų skaičiai, pateikiami parlamentui); 
4) pradiniai biudžeto asignavimai (skaičiai, patvirtinti parlamento ateinantiems metams, įvertinant 
pakeitimus, padarytus parlamento diskusijų metu); 
5) galutiniai biudžeto asignavimai (skaičiai, patvirtinti parlamento ateinantiems metams, įvertinant 
papildomus per metus skiriamus asignavimus); 
6) įsipareigojimai (per metus faktiškai skirti pinigai); 
7) faktinės išlaidos (per metus sumokėti pinigai). 

479. 1-4 stadijos atspindi valstybės ketinimus. Duomenys, apibūdinantys y biudžetinius metus, turi 
būti žinomi kaip galima anksčiau pasibaigus y-1 metams. Siūloma, kad išankstiniai GBAORD 
duomenys būtų pagrįsti vyriausybės ir parlamento suderintu pirmuoju biudžetu, arba 4-ojoje 
stadijoje. Kai kurios šalys savo išankstinius duomenis gali pagrįsti 3-iojoje stadijoje. Biudžetiniais 
metais gali būti patvirtinti papildomi biudžetai, apimantys MTEP finansavimo padidėjimą, 
sumažėjimą arba perskirstymą. Tai atsispindi 5-ojoje stadijoje. Duomenys turi būti žinomi kaip 
galima anksčiau, pasibaigus biudžetiniams metams. Patariama, kad galutiniai GBAORD duomenys 
būtų pagrįsti galutiniais biudžeto asignavimais. Kartais kai kurios šalys galutinius duomenis gali 
pagrįsti tik 6-ojoje arba 7-ojoje stadijoje.  
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8.4. MTEP aprėptis  

8.4.1. Pagrindinis apibrėžimas  
480. Pagrindinis apibrėžimas yra pateiktas 2 skyriaus 2.1 poskyryje. Į jį įtraukiami fundamentiniai 
moksliniai tyrimai, taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, tačiau atskirai jie 
neišskiriami. 
 
8.4.2. Mokslo ir technologijų sritys 
481. Analizė apima gamtos mokslus ir inžineriją (GMI, angl. NSE) bei socialinius ir 

humanitarinius mokslus (SHM, angl.  SSH) ir nedaro tarp jų jokių skirtumų. 
 
8.4.3. MTEP nustatymas 
482. Skiriant MTEP veiklą nuo MTEP nelaikomos veiklos, turi būti stengiamasi taikyti visus 
pagrindinius principus ir konvencijas, aptartas 2 skyriuje. Ypač svarbu patikrinti realų MTEP 
biudžeto elementų turinį, oficialiai vadinamą „plėtros kontraktais“ arba „bandomųjų pavyzdžių 
pirkimu“, kaip buvo aptarta 2 skyriaus 2.3.4 poskyryje ir 6 skyriaus 6.3.2 poskyryje ir 10 priede. 

483. Šalims gali prireikti suformuoti koeficientų rinkinį pagal veiklos rūšis, institucijas, kitus 
kriterijus arba jų derinius, siekiant nustatyti MTEP dalį neišskirtiniuose biudžeto straipsniuose, 
pavyzdžiui, Valstybinių bendrųjų universiteto fondų (GUF), ir tose institucijose, kurios taip pat 
vykdo MTEP nepriklausančią veiklą. Kiek įmanoma, šie koeficientai turi būti suderinti šių 
institucijų MTEP, nurodytoje vykdytojų ataskaitose. 
 
8.5. Sąvokos „valstybė“ apibrėžimas 
484. Sąvoka „valstybė“ turi apimti centrinės (arba federalinės), regioninės (arba valstijos) ir vietinės 
valdžios institucijas (žr. skyriaus 3.5 poskyrį). Viešosios įmonės neįtraukiamos, kadangi jos yra 
laikomos verslo įmonių sektoriaus dalimi. Siekiant nustatyti GBAORD, vis dėlto rekomenduojama: 

- visuomet įtraukti centrinę arba federalinę valdžią; 
- regioninę arba šalies valdžią įtraukti tuomet, kai jos indelis yra gana didelis. 
 - vietinės valdžios lėšos (t.y. padidinamos vietiniais mokesčiais) neturi būti įtraukiamos.  

 
8.6. Valstybės biudžeto asignavimų ir išlaidų apimtis 

8.6.1. Vidinės ir išorinės išlaidos. 
485. GBAORD apima ne tik valstybės finansuojamą MTEP valstybės įstaigose (sektoriuje), bet ir 

valstybės finansuojamą MTEP kituose trijuose nacionaliniuose sektoriuose (verslo įmonių 
sektoriuje, privačiame ne pelno sektoriuje, aukštojo mokslo sektoriuje) ir užsienyje (įskaitant 
tarptautines organizacijas). 

 
8.6.2. Finansavimas ir vykdytojų ataskaitos. 
486. Apie MTEP išlaidas galima pranešti per agentūrą, skiriančią pinigus (finansavimą), arba per 
agentūrą, faktiškai vykdančią MTEP. Paprastai šis Vadovas rekomenduoja antrąjį būdą, kuris 
naudojamas standartinėse EBPO apžvalgų lentelėse. Tačiau pirmasis būdas geriau tinka daugeliui 
GBAORD.  
 

GBAORD duomenys turėtų būti pagrįsti finansuotoju, o ne vykdytoju. 
 
8.6.3. Biudžeto lėšos  
487.  GBAORD apima visas išlaidas, kurias reikia apmokėti iš surinktų mokesčių ar kitų valstybės 

pajamų neviršijant biudžeto. 
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488. Neaiškumų kyla dėl asignavimų MTEP, kurią vykdo valstybės institucijos, bet finansuoti 
turėtų kiti šaltiniai. Kai kuriose šalyse šios lėšos yra įtraukiamos į valstybės biudžetą, todėl įstaigai 
reikia valstybės leidimo, kad galėtų jas naudoti (bendrasis metodas arba visų išlaidų apmokėjimo 
metodas). Kitose šalyse šios išlaidos gali būti neįtraukiamos į valstybės biudžetą (grynasis metodas 
arba grynųjų išlaidų apmokėjimo metodas). Dirbant su šiomis valstybės lėšomis, turi būti skiriama: 

- kontraktai arba dotacijos iš kitų sektorių MTEP valstybinėse įstaigose; 
- kitos valstybės lėšos, pavyzdžiui, valstybinių laboratorijų nepaskirstytas pelnas, mokesčių 

įplaukos ir pan. 
 
Grynieji biudžeto asignavimai 

489. Asignavimai, už kuriuos yra laukiama atitinkamų pajamų arba iš valstybės šaltinių, arba iš 
kitų sektorių, remiantis grynųjų išlaidų apmokėjimo metodu, nebus įtraukti į GBAORD. 

490. Jeigu visas bendrasis institucijos MTEP biudžetas yra 10 mln. (jų 3 mln. iš išorės 
finansuojamų tyrimo sutarčių), tai šiuo atveju tik 7 mln. bus apskaičiuota kaip biudžeto asignavimai 
institucijai, kadangi 3 mln. yra tyrimo kontrakto finansuotojo biudžete. 
 
Kitos valstybės lėšos 

491. Jokių konkrečių nuorodų nepateikiama, bet kitos valstybės lėšos bus įtraukiamos į GBAORD, 
jei jos bus biudžete. Tai taip pat taikoma ir socialinio draudimo fondams, jei parlamento jie yra 
patvirtinti kaip biudžeto lėšos. 
 
8.6.4. Tiesioginis ir netiesioginis finansavimas 

Viešųjų bendrųjų universitetinių fondų samprata 

492. GBAORD apima viešuosius bendruosius universitetinius fondus (GUF). 
 

Paskolos ir netiesioginis pramonės MTEP finansavimas 
493. Kiek įmanoma plačiau reikia naudotis tiek instrukcijomis dėl paskolų, tiek dėl netiesioginio 
finansavimo (6 skyriaus 6.3.2 poskyris). Taigi paskolos, kurių nebereikia grąžinti, į GBAORD turi 
būti įtrauktos, tačiau paskolos, kurias reikia grąžinti, ir netiesioginė parama pramonės MTEP, 
teikiama per mokesčių lengvatas ir pan., iš esmės neįtraukiamos į GBAORD. Bet kai tokios 
netiesioginės paramos programos laikomos integruotos MTEP politikos dalimi (pvz., kai šaltiniai 
užregistruoti ir įtraukti į ministerijose svarstomą mokslo biudžetą), jos gali būti įtrauktos į 
GBAORD. Netiesioginis finansavimas visada turi būti skelbiamas atskirai, kad nebūtų įtraukiamas, 
kai atliekami tam tikri tarptautiniai palyginimai. 
 
8.6.5. Išlaidų tipai 

Bendroji aprėptis 

494. GBAORD apima tiek išlaidas einamiesiems tikslams, tiek išlaidas ilgalaikiam turtui. 
 
Išankstinis pinigų perkėlimas 
495. Kai kuriose šalyse naudojama tokia biudžeto praktika, kai didelės pinigų sumos yra 
perkeliamos iš vienų metų į kitus, kartais įskaičiuojant jas į sumas, patvirtintas kitais metais. 

Keletą metų trunkantys projektai, kurie gauna finansavimą einamiesiems metams arba kelerių 
metų laikotarpiui, turi būti priskiriami tų metų GBAORD, kuriais jie buvo finansuoti, o ne tų, 
kuriais buvo vykdomi. Programos, kurios trunka keletą metų ir yra patvirtinamos tam tikrame etape, 
tačiau finansuojamos kelerius metus, turi būti priskirtos tiems metams, kuriais buvo finansuojamos, 
o ne tiems, kuriais buvo patvirtintos. 
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8.6.6. GBAORD, skirtas užsienyje vykdomiems MTEP. 
496. Įtraukiamos tik lėšos, skirtos tarptautinėms MTEP programoms arba organizacijoms, 
susijusioms vien tik arba daugiausia su MTEP. Bendro pobūdžio lėšos (skirtos JT, EBPO, ES ir 
pan.) neturi būti įtraukiamos. Turi būti įtraukti asignavimai, skirti šioms institucijoms: 
- CERN (Europos branduolinių tyrimų organizacija); 
- ESA (Europos aeronautikos agentūra); 
- CGIAR (Tarptautinė žemės ūkio tyrimų konsultacinė grupė); 
- ESRF (Europos sinchrotrono radiacijos infrastruktūra); 
- EMBO (Europos molekulinės biologijos organizacija), taip pat EMBL ir EMBC; 
- IAEA (Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA)). 
- COST (Bendradarbiavimas mokslo ir technikos tyrimuose, ES programa, prieinama šalims ne ES 
narėms); 
- EUREKA – Europos į rinką orientuotos pramonės MTEP tinklas.  
 
8.7. Skirstymas pagal socialinius ekonominius tikslus 
 
8.7.1. Skirstymo kriterijai 
 

Tikslo ar turinio kriterijus? 

497. Galima skirstyti dvejopai: 
- pagal MTEP programos ar projekto paskirtį, 
- pagal bendrą MTEP programos ar projekto turinį. 
498. Jų tarpusavio skirtumas iliustruojamas šiais pavyzdžiais: 

- Mokslinių tyrimų projekto, analizuojančio įvairių cheminių medžiagų, kurios gali būti naudojamos 
kaip ginklas, poveikį žmogaus organizmo funkcijoms, tikslas yra „gynyba“, bet MTEP turinys yra 
„žmogaus sveikata“. 
- Mokslinių tyrimų projekto, kuriuo siekiama kurti kuro elementus apsirūpinant energija atokiuose 
miško masyvuose ir kuris yra finansuojamas Žemės ūkio ministerijos, tikslas yra „žemės ūkis, 
miškininkystė ir žuvininkystė“, bet MTEP turinys – „energija“. 

Tikslas yra fundamentalesnis valstybės politikos požiūriu, ir tokios sampratos iš esmės yra 
laikomasi sudarant GBAORD socialinį ekonominį tikslą. 

 
Pirminiai ir antriniai tikslai 

499. Kai kurios valstybės remiamos MTEP programos turi tik vieną tikslą, o kitos programos  po 
keletą. Pavyzdžiui, vyriausybė, skirdama lėšas lėktuvo projektui, pirmiausia siekia karinių tikslų, 
bet kartu ir nori paskatinti aeronautikos pramonės eksportą ir netgi papildomai paremti civilinę 
aviaciją. Tačiau EBPO skirtose ataskaitose MTEP turi būti klasifikuojama atsižvelgiant į jos pirminį 
tikslą. 
 
Pirminių tikslų nustatymas 

500. Kai MTEP finansuotojo pirminį tikslą nustatyti sunku arba kai atrodo, jog tarp programos 
„tikslo“ ir „turinio“ yra skirtumų, taikomi du principai, kurie pradžioje buvo suformuluoti ES 
ataskaitoms, naudojant NABS („Mokslinių programų ir biudžetų analizės ir palyginimų 
nomenklatūra“): 

- Tiesioginiai projektai: kai projektai, kuriems vykdyti naudojami tik kitos programos 
techniniai ištekliai, yra tiesiogiai kildinami iš tos programos ir klasifikuojami kartu su ja. 
- Netiesioginiai projektai: kai MTEP, vykdytos siekiant vieno tikslo, rezultatai vėliau yra 
peržiūrimi, kad galėtų būti pritaikomi kitam tikslui. Taigi netiesiogiai susijusį projektą reikėtų 
priskirti tikslui, į kurį orientuojasi vėlesni MTEP. 
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8.7.2. Biudžeto elementų paskirstymas 
501. MTEP asignavimų arba išlaidų paskirstymas socialiniams-ekonominiams tikslams turi būti 
tokio hierarchijos lygio, kuris tiksliausiai parodytų finansuotojo tikslą (-us). Pasirinktasis 
atskaitomybės lygis priklausys nuo praktinės situacijos. Visi asignavimai gali būti skirti MTEP 
vykdytojui arba MTEP finansuojančiam vienetui. Kai kuriais atvejais galima gauti informaciją 
programos ar projekto lygiu. 
 
8.7.3. Paskirstymas 
502. EBPO skirstymo sąrašas, pateiktas 8.7.4 poskyryje, yra ES klasifikacija, Eurostat’o priimta 
analizei ir mokslinėms programoms ir biudžetams palyginti vieno skaitmens tikslumu (NABS) 
(Eurostat, 1986; 1994). NABS sąrašo ir Frascati vadovo 1993 sąrašo (kuris visiškai atitiko NABS 
1986) tarpusavio ryšys parodytas 8.1 lentelėje. Jis naudojamas ataskaitoms EBPO netgi tuomet, kai 
šalys narės nacionaliniams GBAORD palyginimams taiko savo klasifikaciją arba Nordforsk’o 
klasifikaciją (8.2 lentelė). 
 
8.7.4. Socialiniai-ekonominiai tikslai (SET) (SEO) 

1. Žemės tyrimas ir naudojimas 
Šie SET (SEO)  tai tikslai, susiję su Žemės plutos ir mantijos, jūrų, vandenynų ir atmosferos 
tyrimais, jų naudojimu, taip pat su klimato ir metrologiniais tyrimais, poliariniais (atitinkamai 
įvairiems SET) ir hidrologiniais tyrimais. Jie nesusiję su dirvožemio pagerinimo bei žemės 
naudojimo tyrimais (SET 1), taršos tyrimais (SET 3) ir žuvininkystės tyrimais (SET 6). 
 
2. Infrastruktūra ir bendrasis žemės naudojimo planavimas 

504. Šie SET apima infrastruktūros ir žemės naudojimo tyrimus, tarp jų pastatų statybos tyrimus, o 
dar bendriau sakant,  visus tyrimus, susijusius su bendruoju žemės naudojimo planavimu, su 
apsaugos nuo kenksmingų poveikių miestui ir kaimui planavimui, bet neapima kitų tipų taršos 
tyrimų (SET 3). 
 
3. Aplinkos kontrolė ir priežiūra 

505. Šie SET apima taršos kontrolės tyrimus, kurių tikslas  nustatyti ir analizuoti taršos šaltinius ir 
priežastis bei visus teršėjus, jų pasiskirstymą aplinkoje ir poveikį žmogui, įvairioms biologinėms 
rūšims (faunai, florai, mikroorganizmams) ir biosferai. Numatoma didinti stebėsenos galimybes, 
kad būtų galima matuoti ir šalinti visų tipų aplinkos visų rūšių taršą ir imtis jos prevencijos. 
 
4. Žmogaus sveikatos apsauga ir gerinimas 

506. Šie SET apima tyrimus, kurių tikslas  žmogaus sveikatos apsauga, palaikymas ir grąžinimas, 
 plačiai aiškinamas, siekiant įtraukti sveikatos aspektus, susijusius su mityba ir jos higiena. Jie 
išdėstomi seka, pradedant nuo profilaktinės medicinos, apimančios visas medicinines ir chirurgines 
procedūras tiek pavieniams žmonėms, tiek grupėms, aprūpinimo ligoninėmis ir slauga namuose ir 
einama iki socialinės medicinos, pediatrijos bei geriatrijos tyrimų. 
 
5. Energijos gamyba, paskirstymas ir racionalus naudojimas 

507. Šis SET apima visų tipų energijos gamybos, laikymo, transportavimo, paskirstymo ir 
racionalaus naudojimo tyrimus, taip pat procesų, skirtų energijos gamybos ir paskirstymo 
efektyvumui padidinti, tyrimus ir energijos tvermės tyrimus. Jis neapima: 
- tyrimų, susijusių su žvalgymu (SET 1); 
- transporto priemonių ir variklio varomosios galios tyrimų (SET 7). 
 
6. Žemės ūkio gamyba ir technologijos 
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508. Šie SET apima visus tyrimus, kuriais skatinama žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir 
maisto produktų gamyba: cheminių trąšų, biocidų, biologinių pesticidų kontrolės ir žemės ūkio 
mechanizacijos tyrimus; žemės ūkio ir miškininkystės veiklos poveikio aplinkai tyrimus; maisto 
gamybos našumo ir technologijų plėtros tyrimus. Jie neapima taršos mažinimo tyrimų (SET 3), 
kaimo vietovių plėtros, statybos ir pastatų planavimo, kaimo poilsio sąlygų gerinimo bei žemės ūkio 
aprūpinimo vandeniu tyrimų (SET 2); energijos matavimo tyrimų (SET 5) ir maisto pramonės 
tyrimų (SET 7). 
 
7. Pramoninė gamyba ir technologijos 

509. Šie SET apima pramoninės gamybos ir technologijų tobulinimo tyrimus, pramonės produktų 
gamybos procesų tyrimus, išskyrus tuos atvejus, kai jie sudaro neatsiejamą kitų tikslų dalį (pvz.: 
gynybos, aeronautikos, energetikos, žemės ūkio). 
 
8. Socialinės struktūros ir ryšiai 

510. Šie SET apima socialinių tikslų tyrimus. Ypač daug dėmesio skiriama socialiniams ir 
humanitariniams mokslams, kurie neturi akivaizdaus ryšio su kitais SET. Ši analizė apima 
socialinių problemų kiekybinius, kokybinius, organizacinius ir prognozavimo aspektus. 
 
9. Kosmoso tyrimas ir panaudojimas 

511. Šie SET apima civilinio kosmoso tyrimus ir technologiją. Atitinkamas gynybos srities tyrimas 
yra priskiriamas SET 13. Paprastai nors šalies civilinio kosmoso tyrimas dažniausiai nėra susijęs su 
minėtais tikslais, jis dažnai turi specifinių tikslų, tarkim, kelti bendrą žinių lygį (pvz., astronomijos), 
arba yra susijęs su konkrečiais pritaikymais (pvz., ryšių palydovais). 
 
10. Tyrimai, finansuojami iš bendrųjų universitetinių fondų 
512. Ataskaitose apie GBAORD pagal „tikslą“ šie tyrimai pagal susitarimą atitinkamai turi apimti 
visą MTEP, finansuojamą iš bendros paskirties švietimo ministerijos dotacijų, nors kai kuriose 
šalyse daugelis iš šių programų gali būti tiesiogiai susijusios su kitais tikslais. Šis susitarimas buvo 
priimtas dėl problemų, kylančių norint gauti tinkamus duomenis ir juos palyginti. Šalys narės turi 
pateikti kuo detalesnę šios grupės “turinio” klasifikaciją pagal mokslo ir technologijų sritis, o ten, 
kur galima – ir pagal tikslus. 
 
11. Nekryptingi tyrimai 

513. Tai visi tyrimai, kurių asignavimai arba išlaidos yra paskirtos MTEP, bet kurie negali būti 
priskirti kuriam nors tikslui. Juos gali būti naudinga detaliau skirstyti pagal mokslo sritis. 
 
12. Kiti civiliniai tyrimai 

514. Tai tokie civiliniai tyrimai, kurie negali būti (dar) priskirti konkrečiam SET. 
 
13. Gynyba 

515. Šie SET apima tyrimus (ir plėtrą) kariniais tikslais, taip pat fundamentinius ir branduolinius 
bei kosmoso tyrimus, finansuojamus gynybos ministerijos. Civiliniai tyrimai, finansuojami gynybos 
ministerijos, pvz.: metrologijos, telekomunikacijų ir sveikatos srityse, turi būti priskirti 
atitinkamiems SET. 
 
8.1. lentelė. Standartiniai NABS 1992 ir aptartų EBPO GBAORD tikslų atitikmenys 
NABS skyriai Aptarti EBPO skyriai 
1. Žemės ir atmosferos tyrimai 8. Žemės ir atmosferos tyrimai ir naudojimas 
2. Infrastruktūra ir bendrasis žemės 

naudojimo planavimas 
4. Infrastruktūros plėtojimas 
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Transporto ir telekomunikacijų 
sistema (2.4+2.5) 

4.1. Transportas ir telekomunikacijos 

Kita infrastruktūra (2, išskyrus 2.4 ir 
2.5) 

4.2. Miesto ir kaimo planavimas 

Aplinkos elementai 
5.1. Taršos prevencija 

3. Aplinkos kontrolė ir apsauga 5 

5.2. Taršos nustatymas ir identifikavimas 
4. Žmogaus sveikatos apsauga ir 

gerinimas 
6. Sveikata (išskyrus taršą) 

5. Energijos gamyba, paskirstymas ir 
racionalus naudojimas 

3. Energijos gamyba ir racionalus naudojimas 

6. Žemės ūkio gamyba ir technologijos 1. Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės 
plėtra 

7. Pramoninė gamyba ir technologijos 2. Pramonės plėtros technologijų kūrimo 
skatinimas 

8.  Socialinės struktūros ir ryšiai 7. Socialinė plėtra ir paslaugos 
9. Kosmoso tyrimai ir naudojimas 10. Civiliniai kosmoso tyrinėjimai 
10. Tyrimai, finansuojami iš bendrųjų 

universiteto fondų 
9.2 Bendrieji universiteto fondai 

11. Nespecializuoti tyrimai 
12. Kiti civiliniai tyrimai 

9.1 Tyrimų tobulinimas 

13. Gynyba 11. Gynyba 
  12. Neklasifikuoti tyrimai 
Šaltinis: EBPO. 
 
8.2 lentelė. Standartiniai NABS 1992 ir Nordforsk GBAORD tikslų atitikmenys 
NABS skyriai Nordforsk’o skyriai 
1. Žemės ir atmosferos tyrimai 13. Žemės atmosferos tyrimai ir naudojimas 

Infrastruktūra ir bendrasis žemės 
naudojimo planavimas 

  

Transporto ir telekomunikacijų 
sistema (2.4+2.5) 

4. Transportas ir telekomunikacijos 

2. 

Kita infrastruktūra (2, išskyrus 2.4 ir 
2.5) 

5. Gyvenimo sąlygos ir medicininė atitiktis 

3 Aplinkos kontrolė ir apsauga 6. Kova su tarša ir fizinis planavimas 
4. Žmogaus sveikatos apsauga ir 

gerinimas 
7. Ligų prevencija ir gydymas 

5. Energijos gamyba, paskirstymas ir 
racionalus naudojimas 

3. Energijos gamyba ir paskirstymas 

6. Žemės ūkio gamyba ir technologijos 1. Žemės ūkis, miškininkystė, medžioklė, 
statyba ir paslaugos 

7. Pramoninė gamyba ir technologijos 2.  Kasyba, prekyba ir pramonė, statyba ir 
paslaugos 

Socialinės struktūros ir ryšiai 10. Švietimas 
Švietimas, mokymas, tęstinis 
švietimas ir mokymas (8.1) 

9. Kultūros masinės informacijos priemonės ir 
laisvalaikis 

Kultūrinė veikla (8.2 a) 11. Darbo sąlygos 

8. 

Darbo sąlygų gerinimas (8.4) 8. Socialinės sąlygos 
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Verslo ir institucijų vadyba, socialinės 
apsaugos sistemos, politinė 
visuomenės struktūra, socialiniai 
pokyčiai, socialiniai procesai ir 
socialiniai konfliktai (8, išskyrus 8.1. 
8.2, 8,4) 

12. Ekonominis planavimas ir viešasis 
administravimas 

9. Kosmoso tyrimai ir naudojimas 15. Kosmoso tyrimai 
10. Tyrimai, finansuojami iš bendrųjų 

universiteto fondų 
14. Bendrasis žinių plėtimas 

11. Nespecializuoti tyrimai 14. Bendrasis žinių plėtimas 
12. Kiti civiliniai tyrimai   
13. Gynyba 16. Gynyba 
Šaltinis: EBPO 
 
8.7.5. Pagrindinės problemiškos sritys 

Kosmoso tyrimas ir naudojimas 

516. Daugeliui EBPO šalių kosmoso tyrimas ir naudojimas nėra savitikslis, nors tokią teisę jos turi. 
MTEP veiklos tikslas paprastai būna kitoks, pavyzdžiui, nespecializuoti tiksliniai tyrimai (pvz., 
astronomijos) arba specialios paskirties tyrimai (pvz., ryšių palydovų). Nepaisant to, jie priskiriami 
MTEP, nes jų negalima atmesti smarkiai nepaveikiant skirstymo tikslų, pagal kuriuos lėšos bus 
perskirstomos kai kuriose EBPO šalyse, vykdančiose pagrindines kosmoso programas. 
 
Kasyba 

517. Tiek Nordforsk, tiek NABS sutinka, kad MTEP, susijusi su žvalgybos darbais, turi būti 
įtraukta į skyrių „Žemės tyrimai ir naudojimas“. Tačiau dėl kasybos sampratos jų nuomonės 
skiriasi. Kuro kasyba ir gavyba pagal NABS klasifikaciją priskiriama skyriui „ Energijos gamyba, 
paskirstymas ir racionalus naudojimas“, tačiau ne energetinių mineralų kasyba priskiriama skyriui 
„Pramoninė gamyba ir technologijos“; pagal Nordforsk klasifikaciją visi gavybos pramonės MTEP 
turi būti įtraukiami į skyrių „Pramoninė gamyba ir technologijos“. EBPO 1993 m. klasifikacijoje 
kasybos pramonės ir žvalgybos traktuotės problema buvo nurodyta. Atsiskaitant EBPO buvo 
pažymėta, kad „nepriklausomos“ šalys narės (tai yra tos, kurios nenaudoja nei Nordforsk’o, nei 
NABS’o), yra linkusios didžiąją dalį arba visus kasybos pramonės MTEP įtraukti į skyrių „Žemės 
tyrimai ir naudojimas“. Jų buvo paprašyta tiksliai apibūdinti kasybos MTEP traktuotę.  
 
Statyba 

518. Kiti klasifikavimo skirtumai susiję su statyba. Logiškai mąstant, kai pagrindinio tikslo analizė 
remiasi „kilmės“ sąvoka (žr. 8.7.1 poskyrį), tai statybos MTEP programos turi būti suskirstytos 
pagal pagrindinius tikslus (raketų šachtos – prie „Gynybos“, ligoninės – prie „Žmogaus sveikatos 
apsaugos ir gerinimo“, žemės ūkio pastatai – prie „Žemės ūkio technologijų“ ir t. t., statybos 
pramonės  prie „Pramoninės gamybos ir technologijų“ straipsnio). Išlieka niekur nepriskirtos 
(n.e.c. – angl. not elsewhere classified) statybos MTEP problema. NABS laikosi požiūrio, kad 
statybos MTEP neturėtų būti laikoma išvestąja (iš kitos kilusia), išskyrus “Gynybos” ir “Kosmoso” 
programas. Remiantis NABS, statybinių medžiagų MTEP priskiriama straipsniui „Pramoninė 
gamyba ir technologijos“, bet bendroji statybos MTEP priskiriama straipsniui „Infrastruktūra ir 
bendrasis žemės naudojimas“; pagal Nordforsk, statybos MTEP priskiriama skyriui „Pramoninė 
gamyba ir technologijos“. “Nepriklausomų” šalių statybos MTEP traktuotė gali skirtis. Šiuo atveju 
taip pat svarbu nustatyti, kurio požiūrio laikomasi. 
 
Energijos gamyba, paskirstymas ir racionalus naudojimas 
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519. Daugelis EBPO duomenų, kuriuos renka ir skelbia Mokslo, technologijos ir pramonės 
direktoratas, skirti GBAORD, „Gamybai, paskirstymui ir racionaliam energijos šaltinių 
naudojimui“, kaip tai apibūdinama 8.7.4 poskyryje, neturi būti painiojami su EBPO Tarptautinės 
energetikos agentūros (IEA) renkamais ir skelbiamais duomenimis, kurie apima energijos tyrimus, 
plėtrą ir demonstravimo išlaidas, arba RDD (Research, Development and Demonstration), 
suvokiamą plačiau. 
 
8.8. Pagrindiniai GBAORD ir GERD duomenų tarpusavio skirtumai 
520. GBAORD naudotojams dažnai sunku suvokti skirtumus tarp rezultatų, traktuojamų kaip: 
- bendrieji GBAORD ir valstybės finansuojamos GERD; 
- GBAORD išlaidos tam tikram tikslui ir bendrosios MTEP išlaidos tiems patiems tikslams, kaip 
aptarta 4 skyriaus 4.5 poskyryje. Paskelbtų sumų neatitikimų atsiranda dėl skirtingos duomenų 
interpretacijos. 
 
8.8.1. Bendrieji skirtumai 
521. Iš principo abi duomenų grupės turi būti sudarytos remiantis tuo pačiu MTEP apibūdinimu ir 
apimti tiek gamtos mokslų ir inžinerijos (NSE), tiek socialinių ir humanitarinių mokslų (SSH) 
MTEP, tiek išlaidas einamiesiems tikslams, tiek išlaidas ilgalaikiam turtui. 

522. Duomenų grupės skiriasi dviem požiūriais. Pirma, valstybės finansuojamų GERD ir jų tikslų 
duomenys yra pagrįsti MTEP vykdytojų ataskaitomis, o GBAORD duomenys  finansuotojų 
ataskaitomis. Antra, GERD pagrįstos duomenų grupės apima tik MTEP, vykdomą šalies teritorijoje, 
o GBAORD taip pat apima ir mokėjimus užsienio vykdytojams, tarp jų ir tarptautinėms 
organizacijoms. 

523. Skirtumų gali atsirasti ir dėl to, kad skiriasi duomenų aprėpties laikotarpis (kalendoriniai arba 
fiskaliniai metai), kadangi pinigai vykdytojų yra išleidžiami vėlesniais metais, nei finansuotojai juos 
perveda, ir kadangi su MTEP turiniu susijusiuose projektuose vykdytojai gali turėti skirtingus ir 
tikslesnius planus. 
 
8.8.2. GBAORD ir valstybės skirtos GERD 
524. Valstybės skirtos GERD apima MTEP, finansuojamą centrinės (federalinės), regioninės (arba 
valstijos) ir vietinės valdžios, tuo tarpu į GBAORD vietinės, o kartais ir regioninės valdžios išlaidos 
neįtraukiamos. 
 
8.8.3. GBAORD ir GERD pagal socialinius-ekonominius tikslus 

525. GBAORD apima tik valstybės finansuojamą MTEP (taip pat ir vykdomą užsienyje), o GERD 
apima visus lėšų šaltinius šalies teritorijoje. 

526. Vykdytojai projektų tikslus gali suprasti kitaip nei finansuotojai, ypač tos MTEP dalies, kuri 
finansuojama iš dotacijų, pavyzdžiui, GUF, kurie turi būti paskirstyti pagal GERD tikslus. 
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1 priedas. 
 

Trumpa dabartinio Vadovo istorija ir kilmė 
 

 
Kilmė 

1. Apie 1960 m., staigaus nacionalinių išteklių, skirtų moksliniams tyrimams ir 
eksperimentinei plėtrai (MTEP), augimo skatinamos, beveik visos EBPO šalys narės pradėjo 
rinkti šios srities statistinius duomenis. Taip darydamos jos sekė pirmaisiais kai kurių šalių, 
tarp jų JAV, Japonijos, Kanados, D.Britanijos, Olandijos ir Prancūzijos, bandymais. Tačiau, 
pradėdamos MTEP tyrimus, jos susidūrė su teoriniais sunkumais, todėl aprėpties, metodų ir 
sampratų skirtumai apsunkino tarptautinius palyginimus. Todėl vis didėjo poreikis pabandyti 
standartizuoti tokius tyrimus ekonominės statistikos tikslams. 

2. EBPO pradėjo domėtis šiuo klausimu dar Europos ekonominio bendradarbiavimo 
organizacijos (EEBO) laikais. 1957 m. EEBO Europos produktyvumo agentūros Taikomųjų 
tyrimų komitetas pradėjo šaukti šalių narių ekspertų susitikimus metodologinėms 
problemoms aptarti. Buvo sudaryta ekspertų ad hoc grupė, globojama Taikomųjų tyrimų 
komiteto, kuri turėjo tikrinti tyrimų ir plėtros išlaidas. Grupės techninis sekretorius dr. J.C. 
Gerritsenas parengė dvi detalias apibrėžimų ir metodų, skirtų MTEP vertinti Jungtinių 
Valstijų ir Prancūzijos vyriausybiniame sektoriuje, studijas, vėliau – tokias pat JAV ir 
Kanados studijas. Kiti grupės nariai platino dokumentus, apibūdinančius savo šalių tyrimų 
metodus ir rezultatus. 

 
Pirmasis leidimas 

3. Kai 1961 m. Mokslinių reikalų direktoratas perėmė Europos produktyvumo agentūros darbą, 
buvo pats laikas pateikti specifinius standartizacijos pasiūlymus. Susirinkimo, vykusio 1962 
m. vasario mėn., metu ad hoc grupė nusprendė sušaukti konferenciją MTEP vertinimo 
techninėms problemos studijuoti. Pasirengimo etape Mokslinių reikalų direktoratas paskyrė 
konsultantą C. Freemaną projekto dokumentui parengti; 1962 m. rudenį dokumentas buvo 
išplatintas šalyse narėse ir peržiūrėtas atsižvelgiant į jų komentarus. „Siūloma mokslinių 
tyrimų ir plėtros tyrimų standartinė praktika“ (Proposed Standart Practice for Surveys of 
Research and Development) (OECD, 1963) buvo EBPO šalių narių ekspertų aptarta, 
pataisyta ir priimta konferencijoje, 1963 m. birželio mėn. vykusioje Frascati mieste, Italijoje. 

4. Vėliau tais pačiais metais EBPO Mokslinių reikalų direktoratas pakvietė D.Britanijos 
Nacionalinį ekonominių ir socialinių tyrimų institutą atlikti eksperimentinį penkių Vakarų 
Europos šalių (Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Olandijos ir D.Britanijos), taip pat JAV ir 
TSRS mokslinių tyrimų pastangų palyginimą. Kadangi studija (Freeman ir Young, 1965) 
buvo grindžiama statistika, gauta iš tyrimų, atliktų prieš priimant tarptautinius standartus, 
buvo išbandyti ir pirmieji projektiniai apibrėžimai. Padaryta išvada, kad prieinama statistinė 
informacija dar leidžia tikėtis geresnio rezultato. Buvo pasiūlyti tokie pagrindiniai 
patobulinimai: 

- tiksliau ir konceptualiau skirti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą bei „susijusią 
mokslinę veiklą“; 

- kruopščiai studijuoti aukštojo mokslo sektoriaus studijų segmentą, norint apskaičiuoti laiko, 
kurį pedagoginis personalas ir antrosios pakopos studentai (doktorantai) skiria moksliniams 
tyrimams, proporcijas; 

- detaliau išskaidyti MTEP darbo jėgos ir išlaidų duomenis, kad būtų galima tiksliau 
apskaičiuoti tyrimų pokyčių rodiklius; 

- sistemingiau vertinti išlaidų srautą tarp MTEP sektorių. 
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- teikti daugiau duomenų apie technologinių išmokų srautus ir mokslinio personalo 
tarptautinę migraciją. 

5. 1964 m., šalims narėms patvirtinus Frascati vadovą, EBPO paskelbė mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros tarptautinius statistinius metus (TSM). Šalys narės pristatė 1963 
arba 1964 m. duomenis. Dalyvavo septyniolika šalių, kurių dauguma specialius tyrimus ir 
apklausas vykdė pirmą kartą (OECD, 1968). 

 
Antrasis leidimas 
6. Paskelbus statistinių metų rezultatus, EBPO Mokslo politikos komitetas paprašė 

Sekretoriatą parengti Frascati vadovo pataisas, atsižvelgiant į įgytą patirtį. 1968 m. kovo 
mėn. pasiūlymų apžvalga buvo išplatinta šalims narėms. Projekto pataisos, apimančios 
daugumą pasiūlymų, 1968 m. gruodžio mėn. buvo išnagrinėtos nacionalinių ekspertų 
susirinkime Frascati mieste. Šiose pataisose ypač daug dėmesio buvo skirta tam, kad 
Vadovas kuo labiau atitiktų esamus Jungtinių Tautų tarptautinius standartus, tokius kaip 
Nacionalinių ataskaitų sistema (NAS) ir Tarptautinė standartinė pramoninė klasifikacija 
(ISIC). 1969 m. liepos mėn. peržiūrėtą projektą išnagrinėjo maža ekspertų grupė, ir 1970 m. 
rugsėjo mėn. buvo išleista pataisyta Vadovo versija. (OECD, 1970). 

 
Trečiasis leidimas 

7. Tolesnės Vadovo pataisos buvo sąlygotos dviejų įvykių. Pirmiausia, iki 1973 m. šalys narės 
dalyvavo keturiuose TSM tyrimuose. Ši tęstinė patirtis labai padidino duomenų tikslumą ir 
palyginamumą. Taip pat labai ištobulėjo nacionaliniai tyrimų metodai. Antra, 1972 m. 
EBPO Mokslo ir technologijų politikos komitetas (CSTP) sudarė pirmąją ad hoc MTEP 
statistikos peržiūros grupę, pirmininkaujamą pono Silverio (D. Britanija), kad ši patartų jam 
ir Sekretoriatui, kaip per trumpą laiką optimaliai panaudoti ribotus išteklius, EBPO 
prieinamus MTEP statistikos tikslams, atsižvelgiant į šalių narių prioritetus. Šalių narių 
buvo paprašyta atlikti savo poreikių inventorizaciją, ir beveik visos šalys tai padarė. 
Pagrindiniu prioritetu laikydamos TSM tyrimų tęstinumą, jos pateikė nemažai 
rekomendacijų, susijusių su metodologija, pabrėžė glaudesnių kontaktų tarp EBPO ir kitų 
tarptautinių organizacijų poreikį. 

8. Todėl trečiasis Frascati vadovo leidimas labiau įsigilino į kai kurias temas ir išryškino 
naujas. Vadovo aprėptis buvo išplėsta, norint apimti ir socialinių bei humanitarinių mokslų 
tyrimus; daugiau dėmesio skirta „funkcinėms“ klasifikacijoms, ypač MTEP pasiskirstymui 
pagal „tikslus“. Projektas buvo aptartas 1973 m. gruodžio mėn. ekspertų susitikime, 
vykusiame EBPO, o 1974 m. gruodžio mėn. buvo priimtas galutinis tekstas (OECD, 1976). 

 
Ketvirtasis leidimas 

9. Ekspertai rekomendavo atlikti tik tarpinę šio leidimo peržiūrą ir labai nekeisti pagrindinių 
sampratų ir klasifikacijų. Pagrindinis akcentas buvo dokumento parengimo ir išdėstymo 
gerinimas. Tačiau iš tikrųjų buvo padaryta keletas pataisų, atspindinčių J. Mullino (Kanada) 
pirmininkaujamos antrosios ad hoc grupės, kuri susitiko 1976 m., MTEP statistikos 
rekomendacijas, EBPO Sekretoriato patirtį, įgytą iš tarptautinių tyrimų ir analitinių ataskaitų 
bei nacionalinių ekspertų patarimų dėl MTEP statistikos. 1978 m. gruodžio mėn. peržiūros 
pasiūlymai buvo pristatyti metiniame nacionalinių ekspertų susitikime. 1976 m. liepos mėn. 
maža ad hoc ekspertų grupė susirinko EBPO detaliau aptarti konsultanto parengto projekto 
dokumento. 1979 m. gruodžio mėn. buvo aptarta pataisyta versija, apimanti grupės ir 
Sekretoriato siūlymus, o galutinis tekstas buvo priimtas 1980 m. rudenį (EBPO, 1981). 

 
Aukštojo mokslo priedas 
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10. Aukštojo mokslo sektorius nėra įtrauktas į Jungtinių Tautų ir EBPO patvirtintą Nacionalinių 
ataskaitų sistemą (SNA). Tačiau dėl politikos kūrėjų domėjimosi universitetų ir kitų tretinio 
lygio kolegijų bei institucijų vaidmeniu nacionaliniame moksle EBPO ir UNESCO anksti 
įtraukė šį sektorių į MTEP statistiką. Vis dėlto problemos, susijusios su šio sektoriaus tikslių 
duomenų rinkimu, yra nemenkos. 1985 m. birželio mėn. jos buvo aptartos šio sektoriaus MT 
rodiklių seminare, vykusiame EBPO. Ekspertai jautė, jog dėl to, kad Vadove pateikiamas tik 
bendros nuorodos, kartais jis neduoda pakankamo praktinio patarimo. Todėl metiniame 
susitikime 1985 m. gruodžio mėn. Mokslo ir technologijų rodiklių nacionalinių ekspertų 
grupė (NESTI) susitarė parengti Frascati vadovo priedą, kuris būtų skirtas šioms 
problemoms ir pateiktų rekomendacijas, kaip ateityje pagerinti tyrimų praktiką. Pirmasis 
projektas buvo aptartas 1986 m. gruodžio mėn., o pataisytas tekstas buvo patvirtintas NESTI 
bei, atlikus galutines korektūras, 1987 m. gruodžio mėn. buvo rekomenduota panaikinti 
apribojimus (EBPO, 1986b). Kai kurios priedo rekomendacijos tinka ir kitiems veiklos 
sektoriams. Priedas iki šiol galioja, nors dauguma jo rekomendacijų buvo įtrauktos į penktąjį 
Vadovo leidimą. 

 
Penktasis leidimas 

11. Praeito amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje tapo aišku, kad dėl politikos prioritetų 
kaitos ir norint gauti politikos formavimo procesui reikalingus duomenis Frascati vadovo 
nuorodas būtina peržiūrėti. Buvo įtraukta daugybė klausimų, ypač dėl MT sistemos plėtros ir 
jos suvokimo. Kai kurie iš šių klausimų iškilo EBPO Technologijos-ekonomikos programos 
(TEP) kontekste (pvz., internacionalizacija, programinė įranga, mokslų sklaida ir t. t.). Kiti 
klausimai buvo susiję su aplinkos MTEP duomenimis, analitiniais MTEP duomenų, kuriuos 
galima sieti su kitais ekonominiais ir socialiniais aspektais, poreikiais bei su tarptautinių 
standartų ir klasifikacijų, taikomų MTEP statistikai šiame Vadove, pataisomis. 

12. Taigi Italijos valdžia pasisiūlė surengti ekspertų konferenciją Frascati vadovo pataisų 
pasiūlymams aptarti. Konferencija vyko 1991 m. spalio mėn. Romoje. Konferencijos 
šeimininkė buvo Italijos universitetų ir mokslinių tyrimų ministerija. Pirmą kartą 
konferencijoje dalyvavo ekspertai iš Rytų Europos šalių. 

13. Po konferencijos projektinė pataisyta Vadovo versija, įtraukusi nemažą aukštojo mokslo 
priedo dalį, buvo formaliai aptarta NESTI jų 1992 m. balandžio mėn. susitikime. Mažai 
leidybinei grupei pataisius tekstą, atsižvelgiant į ten pateiktas rekomendacijas, projektas 
buvo priimtas 1993 m. pradžioje (EBPO, 1994a). 

 
Šeštasis leidimas 

14. Taisyti penktąjį Frascati vadovo leidimą daugiausia paskatino būtinumas atnaujinti įvairias 
klasifikacijas bei didėjantis poreikis duomenų apie MTEP paslaugų sektoriuje, apie MTEP 
globalizaciją bei MTEP žmonių išteklius. Įvairūs lyginamieji projektai taip pat padidino 
lyginamųjų duomenų poreikį. 

15. NESTI nusprendė peržiūrėti Frascati vadovą 1999 m. susitikime. Įvairios pataisoms skirtos 
temos buvo aptartos specialiame 2000 m. kovo mėn. susitikime. Jo metu tolesniems 
tyrimams atrinkta 19 temų. Kiekvienai temai buvo sukurta maža grupė, kurios darbui 
vadovavo pirmaujanti šalis ar EBPO Sekretoriatas. Grupių ataskaitos buvo aptartos 2001 m. 
gegužės mėn. susitikime Romoje. Kitame NESTI susitikime Romoje buvo nuspręsta 
padaryti esminių pataisų. Siūlomų pokyčių redakcijos buvo aptartos 2001 m. spalio mėn. 
susitikime. Pataisytas Vadovas buvo priimtas 2002 m. Pabaigoje. Šeštojo Vadovo leidimo 
yra ir popierinis, ir elektroninis variantai.  

 
Pagrindiniai šeštojo leidimo pokyčiai 
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16. Šiame Vadovo leidime stengtasi sustiprinti įvairias metodologines rekomendacijas. Kaip ir 
anksčiau, laikomasi kiek įmanoma daugiau nacionalinių ataskaitų rekomendacijų, 
įgyvendinamų MTEP tyrimuose. Kai kurios šio leidimo rekomendacijos atsirado dėl 
poreikio priartinti MTEP statistiką prie nacionalinių ataskaitų. 

17. Pirmame skyriuje yra naujas programinės įrangos ir paslaugų MTEP skyrelis, nacionalinių 
ataskaitų sistemos, globalizacijos ir bendradarbiavimo MTEP srityje skyriai bei specialios 
temos: sveikata, biotechnologija, informacijos ir komunikacijos technologijos (IKT). 

18. Antras skyrius turi naują programinės įrangos skyrelį, taip pat socialinių mokslų ir paslaugų 
MTEP poskyrius. Paslaugų aptarimas yra visiškai naujas dalykas ir apima kai kuriuos 
MTEP pavyzdžius. Programinės įrangos ir socialinių mokslų poskyriai buvo iš dalies 
peržiūrėti, norint integruoti prieš tai kitur skyriuje pasiskirsčiusią medžiagą. 

19. Trečiame skyriuje pakeista institucijų tipų verslo įmonių sektoriuje klasifikacija. Skyriaus 
apibrėžimai liko nepakeisti, tačiau pateikta rekomendacijų, susijusių su ribinėmis aukštojo 
mokslo sektoriaus institucijomis. 

20. Ketvirtame skyriuje pateikta papildoma informacija apie bazinių tyrimų sampratą. Pridėta 
finansinių paslaugų pramonės MTEP tipų pavyzdžių. Pateiktos platesnės rekomendacijos, 
kaip produktų srities klasifikaciją taikyti verslo įmonių sektoriui, bent ISIC Rev. 3, 73 
skyriui. 

21. Penktas skyrius išskaidytas į dvi pagrindines dalis: viena skirta MTEP personalo aprėpčiai ir 
apibrėžimui, o kita – vertinimo klausimams ir duomenų rinkimui. Sustiprintos darbuotojų 
skaičiaus duomenų, išskyrus VDDE, rinkimo rekomendacijos. Taip pat pateiktos tolesnės 
VDDE kaupimo nuorodos. Yra naujų rekomendacijų, kaip pateikti duomenis pagal lytį ir 
amžių (su siūloma klasifikacija pagal amžių). 

22. Šeštame skyriuje siūlomos detalesnės rekomendacijos, skirtos lėšų šaltiniams ir išorinių 
išlaidų suskaidymui. Nustatytas lėšų, tiesiogiai susijusių su tam tikro laikotarpio MTEP 
išlaidomis per duotąjį laikotarpį, šaltinių poreikis. Kaip investicijų punktas kartu su nauja 
Nacionalinių ataskaitų sistema pridėtas programinės įrangos įsigijimas. 

23. Septintas skyrius buvo iš esmės modifikuotas. Pagrindinis tikslas – pateikti detalesnes 
rekomendacijas, skirtas tyrimų metodams verslo įmonių sektoriuje ir įvairiems vertinimo 
klausimams. Taip pat pabandyta padaryti tekstą aiškesnį ir labiau atitinkantį MTEP tyrimus. 

24. Kai kurios papildomos rekomendacijos, kurias po paskutinės Vadovo apžvalgos priėmė 
Eurostat’as, įtrauktos į 8 skyrių, o NABS priimta kaip bazinė klasifikacija pagal socialinius-
ekonominius tikslus. Taip pat paaiškintos kai kurios kitos sampratos ir metodologiniai 
klausimai. 

25. Pristatyti nauji priedai, skirti kai kurių sričių, pavyzdžiui, IKT, sveikatos ir biotechnologijos, 
MTEP. Vienas priedas skirtas MTEP kintamųjų regionalizavimo nuorodoms. 3 skyriuje 
pateiktas suskirstymo sektoriais sprendimo medis, o 2 skyriuje – programinės įrangos MTEP 
pavyzdžiai. Dauguma ankstesnio Vadovo leidimo pavyzdžių buvo atnaujinti ir labiau 
išplėtoti.  

 
Padėka 
26. Visi Vadovo leidimai buvo parengti bendradarbiaujant šalių narių ir tarptautinių 

organizacijų ekspertams, daugiausia iš UNESCO, ES ir Nordforsk (Šiaurės pramonės fondo) 
bei EBPO Sekretoriato, ypač A. J. Young’ui ir Y. Fabianui (pirmieji keturi leidimai). 
Ypatinga padėka reiškiama Nacionaliniam mokslo fondui, kuris pirmasis sukūrė sistemišką 
MTEP vertinimo sistemą. 
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27. Kalbant apie pirmąjį Vadovo leidimą, būtina paminėti dr. J. Perlmaną, profesorių C. 
Freemaną ir prancūzų Mokslinių bei techninių tyrimų generalinę delegaciją (Délégation 
générale à la recherche scientifique et technique (DGRST)).  

28. H.E. Bishopas pirmininkavo 1968 m. Frascati susitikimui, o H. Steadas (Statistika, Kanada), 
P. Slorsas (Centrinis Olandijos statistikos biuras) ir dr. D. Murphy’is (Airijos nacionalinė 
mokslo taryba) labiausiai prisidėjo prie antrojo Vadovo leidimo. 

29. Iš tų, kurie padėjo rengti trečiąjį leidimą, padėkos nusipelnė K. Sanowas (Nacionalinis 
mokslo fondas), J. Mitchellas (Skaidrios prekybos biuras, D.Britanija) ir K. Perry’is 
(D.Britanijos centrinis statistikos biuras), taip pat K. Arnow (Nacionalinis sveikatos 
institutas, JAV)  1973 m. ekspertų susitikimo pirmininkė bei specialių temų pirmininkai T. 
Berglundas (Švedijos centrinis statistikos biuras), J. Sevinas (DGRST) ir dr. F. Snapperis 
(Olandijos švietimo ir mokslo ministerija). 

30. Prie ketvirtojo leidimo rengimo daug prisidėjo H. Steadas (Statistika, Kanada). Įvairiems 
ekspertų susitikimams vadovavo G. Deanas (Centrinis statistikos biuras, D. Britanija), 1978 
m., ir C. Falkas (Nacionalinis mokslo fondas, JAV), 1979 m. 

31. Aukštojo mokslo priedą rengė A. FitzGeraldas (EOLAS – Airijos mokslo ir technologijos 
agentūra). Laiko ir biudžeto studijų skyriui daug laiko skyrė M. Akerblomas (Suomijos 
centrinis statistikos biuras). 1985 m. aukštojo mokslo sektoriaus MT rodiklių konferencijai 
pirmininkavo T. Berglundas (Statistika, Švedija). 

32. Penktąjį leidimą daugiausia rengė A. FitzGeraldas (EOLAS), atsižvelgdamas į daugelio 
nacionalinių ekspertų darbą. Ypatinga padėka reiškiama T. Berglundui (Statistika, Švedija), 
J. Bonfirmui (Junta Nacional de Investigaçao Cientifica e Technologica, Portugalija), M. 
Haworthui (Prekybos ir pramonės departamentas, D. Britanija), A. Holbrookui (Kanados 
pramonė, mokslas ir technologijos, Kanada), J.F.Minderiui (Ministère de la Recherche et de 
la Technologie, Prancūzija), prof. F.Niwai (Nacionalinis mokslo ir technologijų politikos 
institutas, Japonija), dr. E. Rostui (Bundesministeriun für Forschung und Technologie, 
Vokietija), P. Turbbullui (Centrinis statistikos biuras, D. Britanija) ir K. Wille-Maus 
(Norges allmennvitenskaplige forskningråd, Norvegija). Tuo laikotarpiu G. Sirillis 
(Consiglio nazionale delle richerche, Italija) buvo Nacionalinių mokslo ir technologijų 
rodiklių ekspertų grupės pirmininkas, taip pat organizavo ir Romos konferenciją. 

33. Naujausią, šeštąjį, leidimą daugiausia rengė M. Akerblomas (Statistika, Suomija; EBPO 
Sekretoriatas rengė projekto etapą), remdamasis daugelio specifinių temų nacionalinių 
ekspertų darbu. Ypatinga padėka reiškiama D. Byarsui (Australijos statistikos biuras), D. 
Francozui (Ministère de la Recherche et de la Technologie, Prancūzija), C. Grenzmannui 
(Stifterverband, Vokietija), J. Jankowskiui (Nacionalinis mokslo fondas, JAV), J. Morganui 
(ONS, D.Britanija), B. Nemesui (Statistika, Kanada), A. Sundstromui (Statistika, Švedija), 
H. Tomizwai (NISTEP, Japonija), A.J. Youngui (Statistikos konsultantui, Kanada). Tuo 
laikotarpiu G. Sirillis (Consiglio nazionale delle richerche, Italija) buvo Nacionalinių 
mokslo ir technologijų rodiklių ekspertų grupės pirmininkas, taip pat organizavo ir Romos 
konferenciją. 
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2 priedas. 
 

MTEP duomenų rinkimas aukštojo mokslo sektoriuje 
 
 

Įvadas 
1. MTEP duomenų rinkimas aukštojo mokslo sektoriuje kelia specifinių problemų, kurias 

šiame priede ir bandoma detaliau paaiškinti. Metodologinis darbas, atliktas nuo praeito 
amžiaus devintojo dešimtmečio vidurio, paskatino parengti specialų ketvirtojo Frascati 
vadovo leidimo priedą „MTEP statistika ir rezultatų įvertinimas aukštojo mokslo sektoriuje“ 
(R&D Statistics and Output Measurement in the Higher Education Sector, OECD, 1989b). 

2. Laiko panaudos tyrimai arba kiti bendros aukštojo mokslo sektoriaus veiklos MTEP dalies 
įvertinimo metodai (MTEP koeficientai) yra būtinas statistikos pagrindas. Šie metodai 
aprašyti žemiau. 

3. Toliau aptariamas šiais metodais grindžiamų koeficientų taikymas MTEP išlaidoms ir 
personalui įvertinti remiantis informacija apie bendrąją universitetų veiklą bei kai kurie kiti 
vertinimo klausimai. 

 
Laiko panaudos tyrimai ir kiti MTEP dalies bendroje aukštojo mokslo sektoriaus veikloje 
įvertinimo metodai 
Bendra informacija 

4. Šalys narės taiko įvairius laiko panaudos tyrimų ar kitus metodus MTEP dalies bendroje 
universiteto veikloje identifikavimo pagrindui įvertinti (t.y. MTEP koeficientams 
apskaičiuoti). MTEP koeficientai yra statistikos, apimančios bendruosius aukštojo mokslo 
sektoriaus išteklius, dalis ar proporcijos. Jie naudojami kaip priemonė MTEP atspindinčių 
išlaidų ir personalo duomenų daliai apskaičiuoti ar įvertinti. 

5. Reikia būti atsargiems atliekant laiko panaudos tyrimus aukštojo mokslo sektoriuje. 
Aukštojo mokslo institucijų personalas derina mokslą su kitomis pareigomis  dėstymu, 
administravimu, priežiūra. Todėl respondentams gali būti sunku nedviprasmiškai apibrėžti tą 
jų laiko dalį (dirbant ar kitaip), kuri yra skirta vien tik MTEP. Pirmiausia apžvelgiami keli 
tyrimų metodai, kurie gali padėti išspręsti keletą problemų, kilusių dėl tokių skaičiavimų. 
Paskui aptariami kiti būdai, kaip apskaičiuoti MTEP koeficientus. 

 
Laiko panaudos tyrimų metodai 

6. Renkantis patį tinkamiausią tyrimų metodą, reikia atsižvelgti į tokius veiksnius: 
- išteklius, prieinamus statistikos rengėjams; 
- norimą statistikos kokybės lygį; 
- krūvį, kurį galima pateisinamai „užkrauti“ universiteto administracijai ir individualiems 

respondentams; 
- išskirtinius šalies bruožus; 

7. Galima skirti du laiko panaudos studijų metodus: 
- grindžiamus pačių tyrėjų atliktu jų darbo laiko paskirstymo įvertinimu; 
- grindžiamus universiteto katedrų ar institutų vadovų pateiktais įvertinimais. 

 
Metodai, grindžiami pačių tyrėjų atliktu jų darbo laiko paskirstymo įvertinimu 

8. Šie metodai dar gali būti skirstomi pagal tiriamą laikotarpį: 
- darbo laiko pasiskirstymo per visus metus tyrimai; 
- darbo laiko pasiskirstymo per vieną ar kelias savaites tyrimai. 
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Darbo laiko pasiskirstymo per visus metus nustatymas taikant dalinius specialius „rotacinius“ 
specifinės asmenų imties tyrimus kiekvieną metų savaitę. 

 
• Darbo laiko pasiskirstymo per visus metus tyrimai 

 
9. Tokių tyrimų anketos gali būti siunčiamos visiems darbuotojams arba tik reprezentacinei 

imčiai. Tyrimas gali aprėpti visą aukštojo mokslo sektorių arba reprezentacinę institucinę 
imtį. Respondentų prašoma įvertinti savo darbo laiko pasiskirstymą per visus metus pagal 
įvairias su darbu susijusios veiklos kategorijas. Atlikus tokius tyrimus šalyse narėse, 
nustatyta, kad veiklos kategorijų skaičius svyravo nuo dviejų  „moksliniai tyrimai“ ir 
„kita“ iki penkiolikos, apimančių visus darbo metų aspektus. Pripažįstama, kad 
respondentams gali būti sunku prisiminti visus savo darbo aspektus ir tiksliai atsakyti į 
anketos klausimus. 

10. Toliau pateikiamas laiko panaudos klasifikacijos pavyzdys, tačiau priklausomai nuo 
tiriamos institucijos gali būti įtrauktas ir kitos veiklos laikas: 

- laikas, skirtas pirmosios pakopos mokslams; 
- laikas, skirtas antrosios pakopos kursiniam darbui; 
- laikas, skirtas antrosios pakopos moksliniams tyrimams; 
- laikas, skirtas asmeniniams moksliniams tyrimams; 
- administracinio darbo laikas; 
- laikas, skirtas niekur nepriskirtai vidinei veiklai; 
- laikas, skirtas išorinei profesinei veiklai. 

11. Į tokias anketas dažnai įtraukiami klausimai apie bendresnius dalykus, pavyzdžiui, 
respondentų išsilavinimą, amžių, lytį, MTEP trukdžius, narystę komitetuose ir t. t. 

 
• Darbo laiko pasiskirstymo per vieną ar kelias savaites tyrimai 

12. Anketos gali būti išsiuntinėtos visam personalui arba jo reprezentacinei imčiai. Anketa yra 
dienoraščio formos. Jame pagal pateiktą sąrašą respondentai pažymi veiklą, kuri geriausiai 
parodo, kaip panaudojama kiekviena diena, kiekvienas pusvalandis ar valanda. 

13. Į tyrimą įtrauktų darbuotojų galima prašyti rašyti trijų trumpų akademinių metų laikotarpių 
dienoraščius, pavyzdžiui: 

- normalios pedagoginio darbo savaitės; 
- atostogų savaitės, nepatenkančios į asmeninių atostogų laikotarpį; 
- egzaminų savaitės. 

 
• Daliniai specialūs tyrimai kiekvieną metų savaitę 

14. Suprantama, kad akademiniam personalui sunku pateikti tikslią ir detalią informaciją, kaip 
jis paskirsto savo laiką, kai anketa apima daugiau nei vieną savaitę. Todėl laiko paskirstymo 
per visus metus aspektams įvertinti buvo sukurtas „rotacinės“ respondentų imties vienos 
savaitės dalinių tyrimų metodas. Imtis sudaroma pasirenkant asmenis iš bendros tiriamos 
asmenų grupės. Tada kiekvienam pasirinktam asmeniui paskiriama po vieną ar kelias 
savaites, kad būtų aprėpti visi metai. Tokia informacija naudojamasi apskaičiuojant ar 
įvertinant atitinkamą MTEP personalą ir išlaidas. 

15. Prieš išsiunčiant anketas, reikia: 
- apibrėžti tyrimo populiaciją; 
- jei neįmanoma atlikti išsamaus tyrimo, nustatyti populiacijos imtį; 
- kiekvienam tyrime dalyvaujančiam asmeniui paskirti po vieną (ar kelias) savaites. 
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16. Šalys, norėdamos gauti informacijos, taiko įvairius tyrimo metodus. Kartais respondentų 
prašoma nurodyti, kiek valandų jie sugaišo įvairioms veikloms per visą savaitę, o kartais jie 
turi atsiskaityti už kiekvieną savaitės dieną. 

17. Nors šalys savo respondentams siūlo įvairias galimybes, bendriausias principas  išvardyti 
visas galimas su darbu susijusias veiklas ir paprašyti nurodyti, kiek laiko jie skyrė kiekvienai 
iš jų (absoliučia ar santykine verte). 

18. Kaip tyrimo dalis taip pat gali būti renkama bendro pobūdžio informacija, nurodyta 11 
paragrafe. 

19. Visi tyrimo metodai, pagrįsti individualių darbuotojų atsakymais, yra gana brangūs, todėl 
tokie tyrimai paprastai atliekami palyginti ilgais intervalais. 

 
Metodai, grindžiami universitetinių institutų vadovų įvertinimais 

20. Dažniausiai beveik neįmanoma surinkti visos informacijos apie MTEP veiklą aukštojo 
mokslo sektoriuje, negavus duomenų iš universitetinių institutų. Daugumoje šalių aukštojo 
mokslo sektoriaus MTEP statistika grindžiama informacijos, gautos centrinės 
administracijos ir institutų lygiu, ir informacijos, kurią pateikė darbuotojai, deriniu. 
Anketose, skirtose institutams, dažnai būna klausimų apie atitinkamas išlaidų rūšis ir kitus 
prieinamus bendruosius išteklius bei apie apskaičiuotą MTEP dalį tuose ištekliuose. 

21. Kai kurioms šalims patogiau įtraukti klausimus apie laiko panaudojimą bendresniu lygiu 
universitetiniams institutams skirtose anketose, nei atlikti individualių tyrėjų laiko panaudos 
analizę. Šis metodas yra pigesnis nei ankščiau minėti ir taip neapkrauna respondentų. Tokiu 
atveju anketos paprastai būna skirtos institutų vadovams, kurie, kaip manoma, žino, kokia 
veikla turi būti, kad būtų galima pateikti pakankamai įvertinimus. Tačiau, kad vertinimai 
būtų tikslesni, dažnai būtina konsultuotis ir su darbuotojais, norint parengti geriausius 
duomenis. 

 
Ribinių MTEP veiklų traktavimas 

22. Jei norima gauti tikslius ir palyginamus rezultatus, laiko panaudos tyrimų respondentams 
reikia aiškių instrukcijų. Todėl tyrėjas turi labai aiškiai nurodyti, kurios veiklos turi būti 
įtrauktos į MTEP, o kurios – ne. Nuorodose būtina pateikti aiškius apibrėžimus, jei 
respondentų prašoma klasifikuoti savo veiklą. Reikia vadovautis Vadovo 2 skyriuje 
pateiktomis nuorodomis. 

 
Atsakymų koeficientas 

23. Metodai, grindžiami iš universitetinių institutų gautais įvertinimais, beveik neapkrauna 
individualių tyrėjų (ar kitų respondentų kategorijų), taip pat ir pačių universitetinių institutų. 
Dienoraščių praktika gana smarkiai apkrauna akademinį personalą, tačiau nieko nereikalauja 
iš universitetinio instituto. Individualaus respondento krūvis tyrimuose būna mažesnis, kai 
jis tik turi nurodyti laiko paskirstymą per visus metus. 

24. Palyginti mažas yra vieną ar kelias savaites apimančios dienoraščių praktikos atsakymų 
koeficientas. Koeficientas dažnai būna didesnis, kai respondentai atsiskaito už visus metus. 
Kita vertus, universitetiniuose institutuose atliktų tyrimų atsakymų koeficientas dažnai būna 
artimas 100 %.  

 
Kitais šaltiniais grindžiami metodai 

25. Nors tyrimai yra sistemiškiausias ir tiksliausias būdas informacijai apie laiko panaudą 
surinkti, jie ne visada atitinka atskirų šalių išteklius ar poreikius. Jiems reikia nemažai laiko 
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ir lėšų, taip pat gali prireikti ir statistikos rengėjų išteklių. Detalius laiko panaudos tyrimus 
ypač sunku atlikti didelėms šalims, nes jose yra daug aukštojo mokslo institucijų ir tyrėjų. 

26. Be to, mokslo ir švietimo politikai formuluoti kai kuriose šalyse gali ir nereikėti tokios 
detalios informacijos, kurią gali suteikti laiko panaudos tyrimai. 

27. Todėl reikia alternatyvių duomenų rinkimo metodų, kurie atitiktų išteklių apribojimus bei 
informacijos poreikį. 

28. Ne tyrimais grindžiamus MTEP koeficientus galima išvesti keletu būdų  nuo informacija 
paremtų spėjimų iki sudėtingų modelių. Nesvarbu, koks metodas yra taikomas, jis gali tapti 
anksčiau aprašytų brangesnių didelio masto tyrėjų ar aukštojo mokslo institucijų tyrimų 
alternatyva. 

29. Koeficientų apskaičiavimo tikslumą lemia reikiama vertinimo kokybė. Gautų įvertinimų 
tikslumas priklauso nuo duomenų, kuriems jie taikomi, kokybės bei detalios informacijos, 
prieinamos gauti duomenims ir koeficientams. 

30. Koeficientai turi būti tokie, kad jų detalėms užtektų duomenų ir kad jie atitiktų statistikai 
reikalingą lygį. Jie gali būti išvedami keliais būdais priklausomai nuo informacijos, 
prieinamos atskaitingam statistiniam vienetui. Svarbu, kad darbe dalyvautų daug patirties ir 
žinių turintys asmenys. 

31. Paprastai prieinama yra daugybė tinkamos informacijos. Darbo sutartys gali parodyti, kiek 
laiko leidžiama sugaišti kai kurioms veikloms; naudingos informacijos gali suteikti kai kurių 
darbuotojų kategorijų darbo aprašymai. Kai kurie institutai savo planavimo ar vertinimo 
reikmėms gali naudoti pilnutinius ar dalinius koeficientus; įvairios šalys, turinčios panašias 
švietimo sistemas, gali būti išsivedusios atitinkamus koeficientus. 

32. Koeficientai, išvesti bendrai MTEP veiklai apskaičiuoti, kartais gali būti įteisinti palyginus 
juos su kitų šalių, turinčių panašias švietimo struktūras, laiko panaudos tyrimų rezultatais. 

33. Modelių, skirtų mokslo koeficientams išvesti, taikymas  palyginti nauja veikla, atsiradusi 
vis labiau kompiuterizuojant informaciją apie aukštojo mokslo sektorių. Kuriami skirtingi 
modeliai, taikant skirtingus koeficientus santykiniams ir nesantykiniams aukštojo mokslo 
duomenims. 

 
Koeficientų taikymas MTEP išlaidoms ir personalui įvertinti 
 

34. Pagrindinis anksčiau aprašytų laiko panaudos studijų ir kitų metodų tikslas – sudaryti bazę, 
skirtą bendriems universiteto ištekliams paskirstyti mokslui, pedagoginiam darbui ir kitoms 
veikloms (įskaitant administravimą). Todėl šios studijos yra tik pirmas žingsnis rengiant 
MTEP statistiką. Kitas etapas – apskaičiuoti bendruosius universitetų išteklius. Pastaruoju 
metu tai dažnai daroma remiantis įvairiais administraciniais šaltiniais. Galutinis etapas – 
taikyti MTEP koeficientus MTEP daliai bendruosiuose personalo ir išlaidų ištekliuose 
apskaičiuoti ir suskirstyti į detalesnes kategorijas. 

35. Todėl norint nustatyti aukštojo mokslo sektoriaus MTEP statistinius rodiklius, būtina 
įvertinti: 

- sektoriaus bendruosius prieinamus išteklius – ir personalo, ir finansinius; 
- atitinkamos rūšies MTEP išlaidas; 
- atitinkamas MTEP išlaidas pagal lėšų šaltinius. 

 
Bendrieji  ištekliai  
 

36. MTEP išteklių skaičiavimai yra grindžiami bendrųjų prieinamų išteklių duomenimis, taikant 
MTEP koeficientus, išvestus iš laiko panaudos tyrimų ar kitų šaltinių. Į bendruosius 
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duomenis įeina bendrosios universiteto lėšos (BUL) ir skirtingų išorinių šaltinių lėšos. Šiuos 
duomenis galima išvesti iš : 
• universiteto ataskaitų; 
• administracinių įrašų; 
• papildomų išklotinių, parengtų remiantis universitetų centrinių administracijų 

bendrosiomis ataskaitomis ir įrašais; 
• universitetinių institutų tyrimų; 
• kitų statistinių sistemų (visuomeninių tarnautojų, bendrojo atlyginimo statistika). 

37. Daugeliu atvejų bendrieji duomenys gaunami iš įvairių administracinių šaltinių. Skirtingose 
šalyse skirtingų lygių – valstybės lygio (švietimo ministerijos), regionų, vietos ar aukštojo 
mokslo institutų lygio  centrinių administracijų vaidmuo skiriasi. Tokie visų lygių centrai 
paprastai turi daug informacijos, gautos iš savo administracinės veiklos. Centrinės 
administracijos turima informacija, nebūtinai konkrečiai susijusi su MTEP, yra naudingas 
šaltinis visų duomenų, iš kurių galima gauti MTEP duomenis taikant apskaičiuotus MTEP 
koeficientus, arba iš laiko panaudos tyrimų gautus MTEP koeficientus. Kartais MTEP 
informaciją galima gauti tiesiai iš centrinės administracijos. Tačiau tai nereiškia, kad ši 
informacija būtinai atitiks Frascati vadovo apibrėžimus, todėl tiesiogiai ji panaudojama 
ribotai. 

38. Centrinių administracijų bylose esanti informacija priklauso nuo atitinkamos administracijos 
funkcijų. Švietimo ministerijos gali turėti labai daug įvairiopos informacijos, o aukštojo 
mokslo institucijų finansų tarnybų darbuotojai gali turėti su individualiais tyrėjais ir kitu 
personalu susijusios informacijos apie pajamas ir išlaidas. 

39. Norint nustatyti atskirų mokslo dalykų ir krypčių MTEP, gali prireikti didelių institucijų, 
vykdančių daugelio dalykų mokslinius tyrimus, tyrėjų lygio informacijos. Institucijos lygio 
informacijos pakanka, jei jos MTEP susijusi tik su viena mokslo kryptimi. 

40. Yra keletas duomenų rinkimo iš centrinių administracijų, kaip bendros MTEP duomenų 
rinkimo praktikos, pranašumų: 
- duomenys yra nuoseklūs ir nedviprasmiški; 
- nėra dvigubo parametrų skaičiavimo; 
- imami specifinio laikotarpio duomenys; 
- duomenys lengvai pasiekiami; 
- duomenys labai naudingi pasikartojančiam modelio kūrimo procesui; 
- naudojant iš antrinių šaltinių gautus duomenis, sumažėja tyrimo respondentams skirtas 
atsakymų krūvis. 

41. Yra ir tokių duomenų apribojimų, dėl kurių, jei į juos neatsižvelgiama, galutinėje MTEP 
ataskaitoje gali atsirasti netikslumų: 
- specifiniai MTEP veiklos duomenys gali būti neišsamūs išlaidų aprėpties, lėšų ir personalo 

šaltinių atžvilgiu; 
- gali kilti skirtingų universitetų tarpusavio palyginamumo problemų. 
- duomenys dažnai būna prieinami tik visuminiu lygiu. 
- atskirai nenustatyta bendros aukštojo mokslo statistikos MTEP dedamoji. 

42. Šalys prie pakankamai detalių bendrųjų išteklių duomenų (pvz., suskirstytų pagal mokslo 
sritis) prieina įvairiais būdais. Šalies universitetų skirtumai prieinamo detalumo atžvilgiu 
taip pat gali sąlygoti šalių gebėjimo pateikti pakankamai detalius duomenis apie EBPO 
skirtumus. 

43. Laiko panaudos studijų rezultatai naudojami šalių MTEP visos darbo dienos ekvivalentams 
išvesti iš bendrųjų visos darbo dienos ekvivalentų duomenų, kurie teoriškai gali būti 
apibrėžiami dviem skirtingais būdais: 
- bendras vieno asmens per vienus metus MTEP skirtas darbas. 
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- bendras MTEP visos darbo dienos darbo vietų skaičius vienam žmogui per metus, 
atlyginimą laikant kriterijumi. 

44. Pirmasis plačiai atitinka VDDE apibrėžimą, pateiktą 5 skyriaus 5.3.3 punkte. Praktiškai 
antrasis tikriausiai yra labiau pritaikomas duomenims rinkti. Kadangi daugeliu atvejų 
neįmanoma gauti duomenų apie asmenis, turinčius kelias darbo vietas, vienas asmuo gali 
būti klaidingai priskaičiuotas kaip daugiau nei vienas visos darbo dienos ekvivalentas. 

 
Išlaidų rūšys 
45. Pagal šio Vadovo 6 skyriaus 6.2.2 ir 6.2.3 punktus, MTEP išlaidos turi būti suskirstytos į 

išlaidas einamiesiems tikslams ir ilgalaikiam turtui, kurios savo ruožtu susideda iš darbo ir 
kitų išlaidų einamiesiems tikslams bei išlaidų įrankiams ir įrangai, žemei ir pastatams. 

46. Jei nėra tiesioginių kiekvienos iš šių MTEP dedamųjų duomenų atitinkamam vienetui, 
būtina įvertinti remiantis informacija apie bendrąsias išlaidas. 

47. Darbo išlaidos (t. y. atlyginimai ir susijusios socialinės išlaidos) dažniausiai atspindi beveik 
pusę bendrųjų MTEP išlaidų aukštojo mokslo sektoriuje. Informacija apie bendras darbo 
išlaidas dažnai yra prieinama arba jos apskaičiuojamos remiantis vienu ar keliais toliau 
pateikiamais duomenų šaltiniais, kaip antai: 
- atlyginimų skalės punktas kiekvienam tyrėjui, techniniam darbuotojui ar kitam darbuotojui 

ir pati skalė; 
- darbo išlaidos pagal personalo ir institucijos kategoriją; 
- darbo išlaidos pagal personalo, institucijos, mokslo srities ar katedros kategoriją. 

48. MTEP koeficientai, išvesti iš laiko panaudos tyrimų, yra tiesiogiai taikomi atitinkamu lygiu 
(individualiu, instituto, katedros, universiteto) MTEP daliai bendrose darbo išlaidose 
įvertinti. Jei būtina, reikia padaryti pataisas, kad būtų atsižvelgta į įvairių susijusių socialinės 
apsaugos ar pensijų schemų išlaidas. 

49. MTEP koeficientai gali skirtis pagal akademinį ar mokslo dalyką, personalo, tiesiogiai 
vykdančio MTEP, pareiginę kategoriją ir institucijos, kurioje vykdoma veikla, tipą. 
Detaliausiu lygiu koeficientai taikomi individualių institucijų finansiniams ir personalo 
duomenims. Kai tai įmanoma, koeficientai gali būti modifikuoti, kad atspindėtų skirtingas 
institucijų pozicijas MTEP atžvilgiu, pavyzdžiui, ar tai mažos laisvųjų menų kolegijos, 
techniniai universitetai, ar pagrindiniai akademiniai ir mokslinių tyrimų universitetai. 

50. Koeficientai paprastai taikomi etapais: 
- MTEP koeficientai, taikomi skirtingoms personalo kategorijoms, jei tai įmanoma,  pagal 

dalykus ir institucijas, sudaro VDDE personalo įvertinimus; 
- šie personalo įvertinimai, patys paversti koeficientais, gali būti taikomi finansiniams 

duomenims, kad būtų galima įvertinti MTEP išlaidas. 

51. Informacija apie kitas išlaidas einamiesiems tikslams paprastai yra prieinama institucijose ir 
dažnai būna susijusi su pačių institucijų disponuojamais ištekliais dokumentams, mažesnei 
įrangai ir kt. pirkti. Institucijų paprastai prašoma įvertinti šių išlaidų MTEP pagal tai, kaip 
jas numatoma panaudoti. Išlaidų dalis, kurios institucijos nepateikia (tokios papildomos 
išlaidos, kaip išlaidos vandeniui, elektrai, nuomai, remontui, bendrojo administravimo 
išlaidos ir kt.), turi būti paskirstyta instituciniams vienetams. Jei numatomo panaudojimo 
neįmanoma taikyti kaip kriterijaus, gali būti taikomi tokie pat paskirstymo koeficientai kaip 
ir darbo išlaidoms. MTEP dalis taip pat galima nustatyti remiantis susitarimu ar institucijos 
nuomone. 

52. Informacija apie bendrąsias investicijas į įrankius ir įrangą paprastai prieinama institucijos 
lygiu. Daugumoje tyrimų MTEP dalį įvertina pačios institucijos pagal tai, kaip jos numato 
panaudoti įrangą. MTEP koeficientai mažiau tinka įrankiams ir įrangai skirtų MTEP išlaidų 
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daliai įvertinti nei įvairių rūšių išlaidoms einamiesiems tikslams. MTEP išlaidų dalis 
įrankiams ir įrangai taip pat gali būti grindžiama susitarimu ar nuomone, kaip ir tam tikrų 
anksčiau minėtų kitų išlaidų einamiesiems tikslams atveju. 

53. Informacija apie bendrąsias investicijas į žemę ir pastatus paprastai būna prieinama instituto 
ar universiteto lygiu. MTEP koeficientai retai taikomi tokių investicijų MTEP daliai vertinti. 
MTEP duomenys taip pat dažnai yra vertinami pagal numatomą pastatų panaudą. 

54. Iš anksčiau pateiktų duomenų galima daryti išvadą, kad MTEP koeficientai yra vienintelis 
būdas MTEP daliai darbo išlaidose įvertinti; vaidina svarbų vaidmenį vertinant MTEP dalį 
kitose einamosiose išlaidose, tačiau yra ne tokie svarbūs apskaičiuojant MTEP dalį 
investicijose į instrumentus ir įrangą ar žemę ir pastatus. 

 
Lėšų šaltiniai 

Bendra informacija 

55. Aukštojo mokslo sektoriuje MTEP skirtos lėšos gaunamos iš skirtingų šaltinių. Pagrindinis 
daugumos šalių narių šaltinis – tai tradiciškai viešai skiriamos dotacijos, žinomos viešų 
bendrųjų universiteto fondų (BUF) pavadinimu, tokia proporcija, kurią aukštojo mokslo 
institucijos gauna visoms veikloms remti. Skirtingos aukštojo mokslo institucijų personalo 
veiklos sritys – pedagoginis darbas, MTEP, administravimas, sveikatos priežiūra ir kt. – 
atskirai nedotuojamos; paprastai skiriamos lėšos visoms su darbu susijusioms veikloms 
apmokėti. Be to, MTEP lėšos gaunamos dotacijų forma arba pagal sutartis iš kitų šaltinių, 
pavyzdžiui, ministerijų, departamentų ir kitų viešųjų įstaigų, įskaitant mokslo tarybas, taip 
pat iš privačių ne pelno institucijų, o pastaraisiais metais  vis daugiau iš pramonės ir iš 
užsienio. Kai kurie universitetai gali turėti „savųjų lėšų“ (pvz., pajamų iš indėlių ir kt.). 

56. Laiko panaudos tyrimai ir kiti metodai, taikyti universitetų bendrųjų veiklų MTEP daliai 
nustatyti, susiję tik su BUF, kurios atspindi pagrindinę aukštojo mokslo MTEP (AMMTEP) 
dalį. Išorinės lėšos dažnai yra skirtos MTEP, tačiau gali būti naudojamos ir kitiems tikslams. 
Todėl vykdant kiekvieną išorinių šaltinių finansuojamą projektą, tyrimo respondentams 
dažnai reikia įvertinti, ar moksliniai tyrimai bus finansuojami, ar ne, jei informacijos 
negalima gauti iš centrinės administracijos registrų. 

57. Kai kurios išorinės lėšos (ypač fondų ir mokslo tarybų lėšos) ne visada būna ištisai įtrauktos 
į universitetų pagrindines ataskaitas. Kai kurios tyrimų sutartys gali būti tiesiogiai 
pasirašytos su universitetiniu institutu ar pavieniais profesoriais. Norint aprėpti kuo daugiau, 
kartais duomenis apie institutų išorines lėšas reikia gauti iš finansuotojų ataskaitų (nors tai 
prieštarauja Vadovo vykdytojais grindžiamų ataskaitų principui) arba bent jau su jomis 
sutikrinti. Finansuotojų duomenys paprastai nurodo tik išlaidas, todėl atitinkamus MTEP 
personalo duomenis gauti sunku. 

58. Aukštojo mokslo institucijos vis daugiau ieško išorinių šaltinių absoliučiam sumažėjimui 
kompensuoti arba tradiciniams BUF ištekliams išlyginti. Mokslinių tyrimų ryšys su į misiją 
orientuotomis ministerijomis ir pramone vis labiau stiprėja, o bendrųjų išlaidų dalis iš ne 
BUF išteklių galiausiai išaugs. Tokie ryšiai su išorinėmis organizacijomis gali būti formaliai 
nurodyti institucijų ataskaitose arba ne, todėl sunku juos apskaičiuoti MTEP statistikos 
rinkiniuose. Be to, šie ištekliai gali būti pervedami ir ne pinigine išraiška (įrangos ir 
medžiagų pavidalu), todėl gali kilti papildomų skaičiavimo sunkumų. 

59. Apskaitos procedūros parodo, kokiu mastu MTEP pajamų šaltiniai gali būti atskirai 
apibrėžti ir identifikuoti. MTEP statistikos procedūros priklauso nuo tokiose ataskaitose 
pateiktų detalių. Dar viena mokslinių tyrimų pajamų identifikavimo komplikacija – faktas, 
kad išorinės organizacijos ne visada moka „visą rinkos kainą“, tačiau apibrėžia kaip joms 
atliktą MTEP aukštojo mokslo institucijose. Teoriškai BUF dalis, išleista administravimui, ir 
kitos papildomos išlaidos iš išorės finansuojamiems moksliniams tyrimams, turi būti 
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skaičiuojamos kaip skirtos moksliniams tyrimams ir MTEP, vertinama pagal anksčiau 
taikytus koeficientus. 

60. Tikslios MTEP finansavimo šaltinių aprėpties problemos būdingos visoms šalims narėms, 
tačiau ypač sunku tarptautiniu mastu palyginti BUF ir kitų viešųjų MTEP pajamų šaltinių 
atskyrimą. 

 

Bendrųjų universiteto fondų atskyrimas nuo kitų finansavimo šaltinių 

61. Jau anksčiau aptarta, kokių problemų kyla, kai reikia nustatyti, kuri šių dotacijų dalis 
priskiriama MTEP. Šis identifikavimo procesas yra esminė tyrimo metodologijos dalis, 
taikoma visose šalyse. Neatitikimų atsiranda dėl to, kad skirtingos šalys skirtingai 
klasifikuoja MTEP BUF dedamąją. 

62. Yra tokie sektoriaus lygio viešųjų lėšų klasifikavimo variantai: 
- bendrieji universiteto fondai; 
- paties sektoriaus lėšos; 
- tiesioginės valstybės lėšos. 

 
• Bendrieji universiteto fondai 
 

63. Aukštojo mokslo sektoriaus tikslams buvo išskirta atskira BUF kategorija, norint atsižvelgti 
į specialų MTEP finansavimo mechanizmą, lyginant su kitais sektoriais. Dauguma šalių 
narių mano, jog kadangi MTEP yra neatsiejama aukštojo mokslo institucijų veiklos dalis, 
visos lėšos, skirtos trečiojo lygio institucijai, turi inkorporuotą ir automatinę MTEP 
dedamąją. Pagal šią interpretaciją tokios lėšos priskiriamos BUF. Sumuojant nacionalines 
bendrąsias išlaidas, tokie duomenys dažniausiai įtraukiami į viešųjų finansų posumes tuo 
pagrindu, kad „vyriausybė yra originalus šaltinis, nusprendęs skirti bent dalį lėšų MTEP, šių 
viešų bendrųjų universitetų fondų MTEP turinys turi būti kredituojamas vyriausybės kaip 
lėšų šaltinio“, ir toks metodas yra rekomenduojamas tarptautiniams palyginimams. 

64. Už BUF turi būti atsiskaitoma atskirai, o MTEP išlaidų pataisos turi būti daromos 
atsižvelgiant į tikrąją ar menamą socialinę apsaugą ir pensijų išmokas ir t. t., t.y. BUF turi 
būti laikomas lėšų šaltiniu. 

 
• „Savosios“ lėšos 

65. „Savo nacionalinėse publikacijose kai kurios šalys ir toliau klasifikuoja viešojo pobūdžio 
aukštojo mokslo dotacijas ne kaip BUF, o kaip „savąsias“ lėšas, teigdamos, kad „patys 
universitetai... priima sprendimus skirti lėšų MTEP iš bendros eilutės, į kurią įeina ir 
„savosios“ lėšos... ir viešos bendrosios universiteto lėšos (BUF), todėl tos sumos turi būti 
priskiriamos aukštajam mokslui kaip lėšų šaltinis”. 

66. Šioje situacijoje „savųjų“ lėšų kategorija yra svarbus MTEP lėšų šaltinis, skiriamas 
aukštajam mokslui ir neįtraukiamas į viešuosius šaltinius, sumuojant nacionalines bendrąsias 
išlaidas. 

67. Kiti sektoriaus gauti pinigai turi būti laikomi „savosiomis“ lėšomis. 

68. Nacionalinių apskaitų praktika rodo, kad tokios MTEP pajamos („nepaskirstytosios 
įplaukos“) gali būti ryškus universitetų, ypač privačių, pajamų šaltinis, todėl, be abejo, turi 
būti klasifikuojamos kaip „savosios“ lėšos. 

 
• Tiesioginės valstybės lėšos 

69. Be BUF, valstybės sektorius skiria lėšų aukštojo mokslo MTEP specialių užsakytų ar 
konkurso būdu laimėtų mokslinių tyrimų sutarčių forma. Toks mokslinių tyrimų pajamų 
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šaltinis yra lengviau identifikuojamas ir paprastai nekelia didelių problemų statistikos 
sudarinėtojams, kadangi jie gali traktuoti jas kaip tiesioginį valstybės lėšų šaltinį. 

70. Pataisos, susijusios su „kitomis išlaidomis einamiesiems tikslams“ tikrosioms ar menamoms 
nuomos išmokoms ir kt. apskaičiuoti, turi būti priskiriamos tiesioginių valstybės lėšų 
kategorijai (žr. šio Vadovo 6 skyriaus 6.2.2 ir 6.3.3 punktus). 

 
Rekomendacijos 

71. Siekiant geriausio aukštojo mokslo MTEP statistikos tarptautinio palyginamumo, 
pageidautina kiek įmanoma labiau išskaidyti lėšų šaltinius. Tai labai priklauso nuo 
informacijos iš aukštojo mokslo institucijų centrinės apskaitos įrašų prieinamumo. 

72. Pagrindinė tarptautinio palyginamumo problema atsiranda tada, kai BUF duomenys nėra 
atskirai registruojami ir skirtingų šalių yra klasifikuojami arba kaip aukštojo mokslo 
sektoriaus „savosios lėšos“, arba kaip valstybės sektoriaus lėšos. 

73. Todėl būtina, jei įmanoma, atskirai teikti atskaitas apie BUF. Jei tai neįmanoma, būtina 
įtraukti atitinkamas lėšas į „lėšas iš visuomeninio sektoriaus“, o ne į aukštojo mokslo 
sektoriaus „savąsias“ lėšas ar „kitas aukštojo mokslo lėšas“. 

74. Teikdamos duomenis EBPO, šalys narės skatinamos nurodyti, kokios išlaidos ir personalo 
duomenų koeficientai buvo taikomi apskaičiuojant MTEP duomenis, taip pat kokius 
koeficientus jos taikė. 



 120

3 priedas. 
 

MTEP traktavimas Jungtinių Tautų nacionalinių ataskaitų sistemoje 
 
 

Įvadas 
1. Šio priedo tikslas – paaiškinti MT rodiklių ekspertams, kurie nėra susipažinę su NAS 

sampratomis ir terminologija, kaip MTEP traktuojama Nacionalinių ataskaitų sistemoje 
(NAS). Jame apžvelgiamos dvi temos: 

- santykio tarp NAS ir Frascati vadovo sistemų istorija; 
- dviejų sistemų panašumai ir skirtumai: 

• bendras MTEP įtraukimas į NAS, 
• sektoriai ir jų subklasifikacijos, 
• MTEP išlaidų skaičiavimas NAS. 

2. Turima omenyje naujausia 1993 m. NAS versija, kurią bendrai parengė Europos Bendrijos 
Komisija, Tarptautinis pinigų fondas, EBPO, Jungtinės Tautos ir Pasaulio bankas (CEC et 
al, 1994). 1968 m. versija minima tik tada, kai šios dvi versijos labai skiriasi. 

 
Dviejų sistemų santykių istorija 

3. Jungtinių Tautų nacionalinių ataskaitų sistema pasirodė 1953 m. Ji nustatė nuoseklią 
pagrindinių srautų, susijusių su gamyba, vartojimu, kaupimu ir išorine prekyba, registravimo 
ir pateikimo sistemą. Kartu su asocijuotomis Jungtinių Tautų (JT) tarptautinėmis 
klasifikacijomis, pavyzdžiui, Tarptautine standartine pramonės klasifikacija (ISIC), šis 
dokumentas yra standartinė ekonominės statistikos ir analizės sistema, skirta EBPO šalims 
narėms. Ją taiko ir EBPO. 

4. Frascati vadovo MTEP ataskaitų sistema buvo sukurta 1961 m., remiantis JAV atliktu darbu 
kuriant NAS. Sukurti šią sistemą įkvėpė NAS pavyzdys. Ji perėmė idėją suskirstyti 
ekonomiką į sektorius ir įvertinti lėšų srautus tarp jų, tačiau niekada nebuvo laikoma NAS 
dalimi. 

5. Šios sistemos ir toliau skyrėsi trimis pagrindiniais bruožais: 
- ekonominiais sektoriais ir asocijuotomis klasifikacijomis; 
- terminologija, kai skirtingos sąvokos reiškiamos tais pačiais terminais arba tos pačios 

sąvokos reiškiamos skirtingais terminais; 
- baziniais apskaitos metodais. 

6. Trys pagrindiniai NAS ir Frascati vadovo skirtumai buvo sistemiškai peržiūrimi trimis 
progomis: apie 1970 m. ir vėliau, 1990 m., kai sutapo abiejų sistemų apžvalgos, taip pat 
aštuntojo dešimtmečio viduryje, kai buvo pristatyta MTEP papildomos ataskaitos samprata. 

7. Pirmuoju atveju NAS apžvalga buvo baigta 1968 m., prieš prasidedant pagrindiniam 
Frascati vadovo apžvalgos aptarimui. Šis NAS variantas MTEP skyrė mažai dėmesio. 
Maža, tačiau atvira nacionalinių MTEP ekspertų grupė pabrėžė poreikį palyginti antrąjį 
Vadovo leidimą su „naująja“ NAS. Todėl sektorių apibrėžimai ir terminologija buvo truputį 
pakeisti, tačiau apskaitos metodų skirtumai liko. 

8. Santykį tarp NAS ir Frascati vadovo aptarė įvairios tarptautinės organizacijos, įskaitant JT 
Europos ekonomikos komisiją ir Europos Komisiją. Tai leido išplėtoti MTEP papildomų 
ataskaitų sistemą, kurią reguliariai taikė nemažai šalių narių, ypatingai Prancūzija. 1993 m. 
NAS taip pat pripažino papildomų ataskaitų poreikį. Joje atsirado skyrius, aptariantis, kaip 
turi būti kaupiamos atitinkamų sričių, tokių kaip MTEP, papildomos ataskaitos. 
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9. MTEP buvo aptarta rengiant NAS 1993 m. galimo „nematerialių investicijų“ traktavimo 
kontekste, o ne kaip 1968 m. NAS tarpiniame variante. Galiausiai dėl praktinio 
įgyvendinimo sunkumų tokios apžvalgos nuspręsta nelaikyti MTEP investicine veikla, 
tačiau aptarimas leido įtraukti specifiškesnes MTEP nuorodas, nei buvo ankstesnėje 
versijoje. 

10. Be to, apžvalgą aptarę valstybės apskaitininkai susipažino su Frascati vadovu, jo 
pagrindinėmis rekomendacijomis ir susijusiomis duomenų bazėmis. NAS pakeitimai, susiję 
su sektoriais ir terminologija, buvo įtraukti į Frascati vadovą, tačiau apskaitos praktikos 
skirtumų liko. 

 
MTEP traktavimo Frascati vadove ir Nacionalinių ataskaitų sistemoje panašumai ir 
skirtumai 
 
Bendras MTEP įtraukimas į NAS 
11. NAS skirtas ekonominei veiklai. Todėl visų pirma reikia atsakyti į klausimą, ką reiškia 

ekonominė veikla, kadangi tai apibrėžia Nacionalinių ataskaitų sistemos aprėptį bei turi 
įtakos bendrajam vidaus produktui (BVP). Nesunku ekonominėmis pavadinti tas veiklas, 
kurių rezultatas  rinkoje parduodamos prekės ir paslaugos. Valstybinės veiklos viešojo 
administravimo, teisėtvarkos, sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų srityse (ir panašių 
sričių veikla, kurią vykdo privačios ne pelno organizacijos) taip pat laikomos 
ekonominėmis, netgi jei jų galutinis produktas neparduodamas rinkoje. Tačiau atsiranda 
ribos nustatymo problemų, susijusių su kitomis, ne rinkos, veiklomis. Pavyzdžiui, buityje 
savoms reikmėms pasigamintos prekės įtraukiamos į BVP, tačiau paslaugos – ne, išskyrus 
savininko gyvenamųjų patalpų paslaugas. Į BVP, pavyzdžiui, įtraukiama savininkų ar 
įmonių pastatų statyba savoms reikmėms bei grūdų ir gyvulių auginimas vartoti tame 
pačiame ūkyje. Tačiau pagal susitarimą į NAS neįtraukiamos nemokamos paslaugos, kurias 
teikia namų ūkio atstovai, pavyzdžiui, dekoravimas, valymas, skalbimas ir kt. 

12. Kaip sakyta anksčiau, MTEP yra ekonominė veikla. Tačiau yra viena kategorija, kuri ja 
nelaikoma. Tai MTEP, kurią vykdo antrosios pakopos studentai, neįdarbinti aukštojo 
mokslo institucijose, bet gaunantys stipendijas ir/arba turintys savo išteklių. Visos kitos 
MTEP išlaidos, įtrauktos į Frascati vadovą, yra paminėtos įvairiose NAS ataskaitose. 

13. Nors naujausioje NAS versijoje pateikiamos MTEP traktavimo nuorodos, ataskaitose jos 
sistemiškai neišskiriamos, ypač jei firmų MTEP yra skirta savo reikmėms. Todėl ir reikia 
papildomų ataskaitų. 

 
Sektoriai ir jų subklasifikacijos 

Sektoriai 

14. Ir NAS, ir Frascati vadovas skaido institucinius vienetus į sektorius. Kaip jie atitinka vienas 
kitą, parodyta 1 lentelėje. 

15. Abi sistemos skiria nacionalinę teritoriją ir „visą kitą pasaulį“ (NAS) arba „užsienį“ 
(Frascati vadovas). 

16. Frascati vadovas vieną sektorių apibrėžimų rinkinį taiko visoms savo ataskaitoms (MTEP 
išlaidos pagal veiklos sektorius, MTEP išlaidos pagal lėšų šaltinius, MTEP darbo jėga). 
NAS taiko du truputį skirtingus metodus (žr. 2 lentelę). MTEP ir ypač jos vykdymo 
traktavimas Frascati vadove yra artimesnis antram iš jų. 

17. Didžiausias skirtumas tas, kad Frascati vadovas išskiria aukštojo mokslo sektorių. MTEP 
statistikai ir politikos kūrėjai šį išskyrimą laiko labai svarbiu dėl priežasčių, nurodytų šio 
Vadovo 3 skyriuje. Tačiau šis papildomas sektorius kelia problemų NAS kontekste. Nors 
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viešieji universitetai ir kolegijos priklauso NAS valstybės sektoriui, kitos Frascati vadovo 
aukštojo mokslo sektoriaus dedamosios priklauso visiškai kitoms NAS dalims. 3 lentelėje 
parodyta, kam jos gali būti priskiriamos. 

 
1 lentelė. NAS ir Frascati vadovo sektoriai 
 

NAS Frascati vadovas 
Nefinansinės korporacijos 
Finansinės korporacijos 

Verslo įmonių sektorius 

Vyriausybė Valstybės sektorius 
Visuomeninės ne pelno institucijos 
Namų ūkiai 

Privatus ne pelno sektorius 

(įtraukta į kitus NAS sektorius) Aukštojo mokslo sektorius 
Visas kitas pasaulis Užsienis 

Šaltinis: EBPO. 
 
2 lentelė. NAS sektoriai ir kūrėjai 

 
Sektoriai Rinkos kūrėjai Ne rinkos kūrėjai 
Nefinansinis korporacinis 
sektorius 

Nefinansinės korporacijos 
arba kvazikorporacijos. 
Ne pelno institucijos 
(NPIs), susijusios su rinkai 
skirta produkcija1. 
NPIs, skirtos verslui 

 

Finansinis korporacinis 
sektorius 

Finansinės korporacijos ir 
kvazikorporacijos 

 

Valstybinis sektorius [Valstybinės institucijos, 
susijusios su rinkos 
produkcija]2 

Niekur kitur nepriskirtos 
valstybinės įstaigos. 
Socialinės apsaugos fondai. 
NPIs, daugiausia 
finansuojamos vyriausybės 
(niekur kitur nepriskirtos) 

Visuomeninės ne pelno 
institucijos (VNPIs) 

 VNPIs 

Namų ūkiai Neįtrauktos įmonės, 
susijusios su rinkos 
produkcija 

Niekur kitur nepriskirti 
namų ūkiai, įskaitant 
neįtrauktas įmones, 
susijusias su galutiniam 
savam naudojimui skirtų 
prekių gamyba 

1. Prekių ir paslaugų teikimas ekonomiškai pagrįstomis kainomis. 
2. Laikomos kvazikorporacijomis, kol turi atskiras ataskaitas. 
Šaltinis: EBPO. 

 
3 lentelė. NAS vienetų suskirstymas į sektorius, kurie tikrai arba tikriausiai yra įtraukti į 
Frascati vadovo aukštojo mokslo sektorių 
 
 Rinkos kūrėjai Ne rinkos kūrėjai 
Mokymo institucijos, t. y. 
teikiančios aukštojo mokslo 
paslaugas (teikiančios 

Visos nefinansinės 
korporacijos (arba 
kvazikorporacijos), 

Valstybinės institucijos, 
teikiančios AMP1. 
NPIs, kurias kontroliuoja ir 
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AMP), kurios yra 
pagrindinė jų veikla 

teikiančios AMP1. 
Neįtrauktos įmonės, 
teikiančios AMP1 
ekonomiškai pagrįstomis 
kainomis 
NPIs, teikiančios AMP1 
ekonomiškai pagrįstomis 
kainomis. 
NPIs, skirtos įmonėms, 
teikiančioms AMP1 

daugiausia finansuoja 
valstybinės institucijos, 
teikiančios AMP1. 
VNPIs, teikiančios AMP1 

Universitetinės ligoninės, 
kurios teikia sveikatos 
priežiūros paslaugas (SPP), 
kurias kontroliuoja, 
administruoja ar asocijuoja 
aukštosios mokyklos 
(KAAAM) ir kurios turi 
svarbius pedagoginio darbo 
įsipareigojimus 

Nefinansinės korporacijos 
(arba kvazikorporacijos), 
kurios teikia SPP2 ir kurias 
KAAAM3. 
NPIs, kurios teikia SPP2 
ekonomiškai pagrįstomis 
kainomis ir kurias 
KAAAM3 

Valstybinės institucijos, 
kurios teikia SPP2 ir kurias 
KAAAM3. 
NPIs, kurias kontroliuoja ir 
daugiausia finansuoja 
vyriausybės, kurios teikia 
SPP2 ir kurias KAAAM3. 
NPIs, skirtos namų ūkių 
SPP2  teikti. 

Moksliniai institutai ar 
eksperimentinės stotys, 
kuriuos KAAAM3 
(„ribiniai“ moksliniai 
institutai) 

Nefinansinės korporacijos 
(ar kvazikorporacijos), 
kurios parduoda MTEP ir 
kurias KAAAM3. 
NPIs, kurios parduoda 
MTEP ekonomiškai 
pagrįstomis kainomis ir 
kurias KAAAM3. 
NPIs, skirtos įmonėms, 
kurias KAAAM3 

Valstybinės institucijos, 
kurias KAAAM3. 
NPIs, kontroliuojamos ir 
daugiausia finansuojamos 
vyriausybės, bet asocijuotos 
su aukštosiomis 
mokyklomis. 
VNPIs, kurias KAAAM3 

Stipendijas gaunantys 
antrosios pakopos studentai 

 Namų ūkiai, gaunantys 
subsidijas 

1. ... aukštojo mokslo paslaugas. 
2. ... sveikatos priežiūros paslaugas. 
3. ... kontroliuoja, administruoja ar asocijuoja aukštojo mokslo įstaigos. 
Šaltinis: EBPO. 
 
18. Jei Frascati vadovo sistema neturėtų aukštojo mokslo sektoriaus, tada NAS sektorių 

klasifikacija ir MTEP sektoriai beveik sutaptų. To buvo siekiama nuo 1970 m. Frascati 
Vadovo versijos (EBPO, 1970). Pavyzdžiui, privačių ne pelno institucijų pasiskirstymas 
Frascati vadovo sektoriuose aiškiai pagrįstas NAS; 1993 m. NAS 4 skyriaus dalis, skirta šiai 
temai, naudingai papildo šio Vadovo 3 skyriaus medžiagą. 

19. Tačiau ne aukštojo mokslo vienetai naujausiose Vadovo ir NAS versijose gali būti 
traktuojami skirtingai, kadangi Vadovas pritaikė originalius NAS apibrėžimus, kad 
atspindėtų MTEP institucinę praktiką. Dvi skirtingos tarnybos dažnai priskiria institucijas 
sektoriams, tačiau tą pačią instrukciją jos gali interpretuoti skirtingai. 

 
Klasifikacijos 

20. NAS ne visuomet rekomenduoja tą pačią klasifikaciją, kaip tai daro Frascati vadovas, todėl 
šis atsižvelgia į „sektoriaus subklasifikaciją“. Abu dokumentai taiko ISIC, tačiau MTEP 
suskaidymas pagal pramonės veiklas gali skirtis dėl klasifikuoto vieneto variacijų ir 
klasifikacijos kriterijų. NAS atveju valstybės išlaidos skaidomos pagal valstybės išlaidų 
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funkcijų klasifikaciją (COFOG). MTEP ekspertai atmetė šią klasifikaciją ir pasirinko NABS 
klasifikaciją, skirtą GBAORD, kadangi jie nesugebėjo susitarti dėl valstybės sektoriaus 
vykdomos MTEP klasifikacijos. EBPO nacionalinių ataskaitų publikacijose valstybė ir 
VNPIs yra suskirstytos į daugybę vienetų (žr. 4 lentelę), o mokslo klasifikacijos sritys yra 
rekomenduojamos šiame Vadove. 

 
4 lentelė. NAS valstybės išlaidų ir galutinių VNPI vartojimo išlaidų klasifikacijos 
 
A. Valstybės išlaidos1 

1. Bendrosios visuomeninės paslaugos (įskaitant bazinius tyrimus) 
2. Gynyba 
3. Visuomeninė teisėtvarka ir teisėsauga 
4. Švietimas (įskaitant universitetus ir kolegijas) 
5. Sveikata 
6. Socialinė apsauga ir gerovė 
7. Būsto ir visuomenės patogumai 
8. Rekreaciniai, kultūriniai ir religiniai reikalai 
9. Ekonominės paslaugos 
9.1. Kuras ir energija 
9.2. Žemės ūkis, miškininkystė, žvejyba ir medžioklė 
9.3. Kalnakasyba, gamyba ir statyba, išskyrus kurą ir energiją 
9.4. Transportas ir ryšiai 
9.5. Kiti ekonominiai reikalai 
10. Kitos funkcijos 
Iš viso 
B. Galutinės visuomeninių ne pelno institucijų vartojimo išlaidos 
1. Mokslas ir tyrimai 
2. Švietimas 
3. Medicinos ir kitos sveikatos paslaugos 
4. Socialinės rūpybos paslaugos 
5. Rekreacinės ir su jomis susijusios kultūrinės paslaugos 
6. Religinių organizacijų paslaugos 
7. Visuomeninių profesinių ir darbo organizacijų paslaugos 
8. Kita 
Iš viso 

1. Galutinės vartojimo išlaidos (įskaitant darbuotojų atlyginimus ir kitas subsidijas), kiti 
einamieji pavedimai ir turto pajamos, bendrasis pagrindinis ilgalaikio turto padidėjimas ir 
kitos ilgalaikio turto išlaidos. 

Šaltinis: OECD National Accounts, Detailed Tables, Vol. II.. 
 
MTEP išlaidų apskaita NAS 
 

21. NAS ir Frascati vadovas taip pat skiriasi MTEP apskaitos būdais, kadangi jie remiasi 
skirtingomis koncepcijomis. Be to, kadangi Frascati vadovas taip pat naudojamas kaip 
duomenų rinkimo vadovas, jį dar labiau tiesiogiai veikia įgyvendinamumo klausimas. 
Toliau pateikiamas MTEP traktavimo įvairiose ataskaitose apibrėžimas daugiausia yra 
grindžiamas 1993 m. NAS citatomis (CEC et al., 1994). 

 
MTEP identifikavimas ir vertinimas gamybos ataskaitoje 

22. „Rinkos gamintojo moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra – tai veikla, kuria siekiama 
kurti naujus produktus, taip pat patobulinti jau esamų produktų versijas ar kokybę arba kurti 
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naujus, našesnius gamybos procesus. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra nėra 
pagalbinė veikla, todėl, jei įmanoma, ją turi vykdyti atskiras padalinys. Savo reikmėms 
rinkos gamintojų vykdomi moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra iš principo turi būti 
vertinami pagal apskaičiuotas bazines kainas, kurios būtų mokamos, jei tyrimai būtų 
vykdomi komerciniais tikslais, tačiau praktiškai vertinami pagal bendrąsias gamybos 
išlaidas. Specializuotų komercinių mokslinių laboratorijų ar institutų atliekami moksliniai 
tyrimai ir eksperimentinė plėtra daugiausia yra vertinami pagal pajamas iš pardavimų, 
sutarčių komisinių mokesčių ir kt. Valstybės institucijų, universitetų, ne pelno mokslinių 
institutų ir kt. moksliniai tyrimai ir plėtra yra ne rinkos gamyba, todėl jie vertinami pagal 
bendrąsias išlaidas. Mokslinių tyrimų ir plėtros veikla skiriasi nuo mokymo, todėl ISIC ji 
klasifikuojama atskirai. Iš principo šios dvi veiklos turėtų būti atskirtos viena nuo kitos, kai 
yra vykdomos universitete ar kitoje aukštojo mokslo institucijoje, nors gali kilti didelių 
praktinių sunkumų, kai tas pats personalas savo laiką išskirsto abiem veikloms. Taip pat gali 
susipinti mokymas ir moksliniai tyrimai, todėl kai kuriais atvejais juos sunku atskirti net 
konceptualiai“. 

(CEC et al., 1994, 6.142. paragrafas) 

23. NAS MTEP kaip veiklos, skirtos naujiems produktams ir procesams kurti, apibrėžimas 
skiriasi nuo Frascati vadovo apibrėžimo. NAS apibūdina MTEP tiktai pagal jos tikslą, t. y. 
novatoriškumą, o pagal pagrindinį Frascati Vadovo apibūdinimą – tai naujų žinių kūrimas. 
Nors abu metodai labai panašūs, jie ne visai sutampa. NAS apibrėžimas yra artimesnis Oslo 
vadovo inovacinės veiklos apibrėžimui, kuris apima tokias veiklas, kaip lavinimasis ir 
įrangos atnaujinimas, susijęs su inovacijomis, kurios nėra MTEP. Be to, NAS apibrėžimas 
gali paskatinti vartotoją peržiūrėti verslo institucijų, kurioms inovacijos – tik vienas labai 
netiesioginis tikslas, vykdomus bazinius tyrimus. 

24. Apskaitos principų atžvilgiu NAS rekomenduoja skirti bendrąją rinkos gamintojų MTEP 
rezultatų kainą (firmos, kurios parduoda MTEP) bei kitų gamintojų bendrąsias sąnaudas 
(sava MTEP). Frascati vadovas, priešingai, rekomenduoja vertinti MTEP išlaidas. Bendrųjų 
sąnaudų (NAS) ir išlaidų (Frascati vadovas) koncepcijų didžiausias skirtumas – fiksuoto 
turto traktavimas: sąnaudų metodu skaičiuojamas esamo fiksuoto turto vartojimas, o išlaidų 
metodu – naujo fiksuoto turto įsigijimo išlaidos (pirkimas). Frascati vadovas taip pat 
traktuoja ir tarpines prekes, kurios vertinamos pagal pirkimus, o ne pagal vartojimą (eilutė – 
„Kitos išlaidos einamiesiems tikslams“). Bendrosios sąnaudos, kurias NAS rekomenduoja 
rinkos gamintojams, lygi visai kainai plius operacinis rezervas ir gamybos grynųjų mokesčių 
korekcijos (mokėjimai minus subsidijos) (5 lentelė). 

 
5 lentelė. Bendrosios sąnaudos ir bendrosios vidinės MTEP išlaidos 
 

 NAS sąnaudų dedamosios Frascati  vadovo išlaidų 
dedamosios 

Panaši aprėptis Darbuotojų atlyginimai. 
Tarpinis vartojimas1 

= Darbo išlaidos. 
= Kitos išlaidos 
einamiesiems tikslams 

Skirtingas traktavimas Sumokėti gamybos 
mokesčiai minus gautos 
subsidijos 
 
Fiksuoto turto vartojimas 
Darbo perteklius 

Subsidijos, įskaičiuotos į 
anksčiau minėtus punktus, 
atmetus gamybos 
mokesčius 
Bendrosios turto išlaidos 
Neįtraukiama 

1. Į tarpinį vartojimą taip pat įeina išlaidos MTEP pirkti. 
Šaltinis: EBPO. 
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25. Yra ir kitų, mažesnių, NAS ir Frascati vadovo fiksuoto turto traktavimo skirtumų: 1) NAS į 
bendrąjį pagrindinį pastatų vertės padidėjimą neįtraukia žemės, ant kurios jie yra išsidėstę, 
vertės, o Frascati vadovas įtraukia žemės ir pastatų vertę kaip turto išlaidas be jokio atskiro 
identifikavimo; 2) Frascati vadovas neatsižvelgia į fiksuoto turto panaudojimą, ypač į 
pardavimus, o dėl to gali tekti atlikti dvigubus skaičiavimus, kadangi vieno subjekto turto 
išlaidų dalis gali atitikti kito subjekto turto sumažėjimą. Tai sunkiai išmatuojama, ir 
praktikoje retai pasitaiko. 

 
MTEP kaip tarpinis vartojimas 

26. 1993 m. NAS pateikia tokias rinkos gamintojų (Frascati vadovo verslo įmonių sektoriaus) 
MTEP instrukcijas:  
„Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tikslas  pagerinti našumą ar produktyvumą 

arba sukurti ką nors kita, kas galėtų būti naudinga ateityje, ir kad tai būtų būdinga investicijų, o ne 
vartojimo tipo veikloms. Tačiau kitos veiklos  personalo mokymai, rinkos tyrimai ar aplinkos 
apsauga  taip pat gali turėti panašias charakteristikas. Todėl norint traktuoti tokias veiklas kaip 
investicines, būtina identifikuoti ir klasifikuoti gautus aktyvus, sugebėti juos ekonomiškai 
prasmingai įvertinti ir žinoti koeficientą, pagal kurį apskaičiuojamas jų nusidėvėjimas laikui bėgant. 
Praktiškai sunku atitikti visus šiuos reikalavimus. Todėl pagal susitarimą visa iš MTEP, personalo 
mokymo, rinkos tyrimų ir panašių veiklų gauta produkcija traktuojama kaip tarpinės sąnaudos, nors 
kai kurios iš jų gali duoti naudos ateityje.“ 
 

„Kaip jau buvo minėta, MTEP nėra pagalbinė veikla, tokia kaip pirkimas, buhalterijos 
vedimas, sandėliavimas ir remontas, kuri dažnai vykdoma visose įstaigose. Kai MTEP dideliu 
mastu vykdoma įmonėje, pageidautina identifikuoti atskirą, jai skirtą vienetą, kad analitiniams 
tikslams būtų galima išskirti atitinkamas gamybos sąnaudas. Kadangi duomenų apie kainą sunku 
gauti, sąnaudos dažnai turi būti vertinamos pagal bendrąsias gamybos išlaidas, kaip ir kitais 
savosios gamybos atvejais. Gauta produkcija turi būti traktuojama kaip pristatyta įmonėms ar jos 
padaliniams, kurie sudaro likusią įmonės dalį ir kurie įtraukia šią produkciją į savo tarpinį 
vartojimą. Kai yra keletas kitų įmonių, pristatytas MTEP produkcijos kiekis gali būti proporcingai 
paskirstytas pagal jų bendrąsias sąnaudas ar kitus rodiklius, labai panašiai, kaip ir skirstant 
vadovaujančiosios ar kitų centrinių struktūrų produkciją.“ 
 

„Kai įmonė samdo išorės agentūrą MTEP vykdyti, personalui mokyti, rinkai tirti ar kitai 
panašiai veiklai, jos išlaidos traktuojamos kaip paslaugų, naudojamų tarpinio vartojimo tikslams, 
pirkimas.“ 

(CEC et al., 1994, 6.163-6.165 paragrafai) 
 

27. 1993 m. instrukcija „programinę įrangą ir dideles duomenų bazes“ traktuoti kaip investicinę 
prekę NAS kelia ypatingų klausimų dėl MTEP. Anksčiau paminėtas tekstas teigia, jog „visa 
iš MTEP ... gauta produkcija traktuojama kaip tarpinės sąnaudos“. Iš tiesų tam prieštarauja 
savosios programinės įrangos įtraukimas į turto apskaitą nacionalinėse ataskaitose, kadangi 
nemaža savosios programinės įrangos dalis susideda iš MTEP (MTEP, vykdoma 
programinės įrangos kompanijose, ir MTEP, susijusi su programine įranga ir vykdoma 
kitose kompanijose). Oficialūs skaičiai rodo, jog nemaža ir vis didėjanti MTEP dalis yra 
programinė įranga. 

 
MTEP išlaidų ataskaitose 

28. Vadovas atskiria MTEP vykdytojus ir finansuotojus. NAS atskiria MTEP paslaugų teikėjus 
ir vartotojus (išlaidų ataskaita). Asmuo (juridinis ar fizinis), „vykdantis“ MTEP, „gamina“ 
MTEP produkciją. „Finansuotojas“ paprastai, bet ne visada, yra NAS „vartotojas“. 
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29. Finansuotojas yra NAS vartotojas, kai pinigai naudojami vidinei MTEP („savosios lėšos“) 
finansuoti arba MTEP paslaugoms pirkti iš kitos institucijos. Finansuotojas nėra NAS 
vartotojas, jei jis perveda pinigus MTEP vykdyti asmeniui (juridiniam ar fiziniam), tačiau 
nesulaukia MTEP paslaugų srauto, pvz., visos MTEP dotacijų rūšys bei netiesioginės 
paramos MTEP formos. Tokiu atveju vykdytojas yra vartotojas. Rinkos gamintojų atveju bet 
kokios valstybės dotacijos ir kt. turi būti traktuojamos kaip „subsidijos“ (žr. 5 lentelę). Gali 
kilti problemų dėl viešojo pirkimo sutarčių MTEP turinio. Iš principo MTEP yra įskaityta į 
produktą, kaip ir perkant kitas prekes ir paslaugas, o NAS MTEP vartotojas yra gamintojas 
arba vykdytojas. Tačiau jei finansavimo agentūra pateikia atskirą MTEP sutartį ir tampa 
MTEP rezultatų savininke, tada finansuotojas yra NAS vartotojas. Kai finansavimo 
subjektas, kitas nei valstybė, nėra vykdytojas (išorinė MTEP), Frascati vadovas neteikia 
specifinių rekomendacijų dėl tokių lėšų pervedimo klasifikacijos. Tuo tarpu NAS siūlo 
įvairias kategorijas (pajamos iš pardavimų, subsidijos, einamieji pervedimai ir kapitalo 
pervedimai), norint geriau suvokti veikiančius ekonominius mechanizmus. 

30. Kadangi MTEP visada turi vartotoją, galutinėse išlaidų ataskaitose MTEP kaip tokia 
pateikiama ne visa, o tiktai jos dalis. Išlaidų ataskaitose didžioji MTEP dalis traktuojama 
kaip vartota gamybos procese, todėl jau įskaičiuota į prekes ir paslaugas. Jos išlaidos arba 
perkeliamos tam tikram laikotarpiui į priekį (turto kaupimas), arba naudojamos be tolesnių 
transformacijų, norint patenkinti individualius ar kolektyvinius bendruomenės narių 
poreikius (galutinis vartojimas). Tai apima visą rinkos gamintojų bei vyriausybės 
finansuojamą MTEP, taip pat ir visuomenines ne pelno institucijas (VNPIs), kurios 
tiesiogiai prisideda prie paslaugų teikimo. Vienintelė MTEP veikla, priskiriama MTEP ir 
traktuojama kaip galutinis vartojimas išlaidų lentelėje, yra valstybės kolektyvinės paslaugos 
pagrindu finansuojama MTEP (daugiausia baziniai tyrimai) ir panaši MTEP, kurią 
finansuoja VNPIs. 

 
Papildomų ataskaitų poreikis 

31. Papildomos ataskaitos – tai besivystantis mechanizmas tam tikroms temoms, kaip priedams 
prie pagrindinių nacionalinių ataskaitų, pristatyti. 

32. Papildomų ataskaitų charakteristikos gali būti apibūdinamos taip: 
„Laikui bėgant atitinkamų sričių papildomos ataskaitos buvo susietos su tokiomis 

charakteristikomis: 
1. Jos pateikia visos ekonominės veiklos srities duomenis ir palyginti su pagrindinėmis 

ataskaitomis teikia labiau suprantamą ir išsamią informaciją apie sritį. 
2. Jos yra orientuotos į tikslą tuo būdu, kad sandorio ar sandorio sudarytojo įtraukimo 

kriterijus yra sąsaja su sritimi. 
3. Jos siejamos su pagrindinėmis ataskaitomis ir turi bent vieną rodiklį, taikomą 

pagrindinėse ataskaitose. 
4. Jos pateikia informaciją skirtingu nei pagrindinės ataskaitos būdu: apibrėžimai, 

klasifikacijos ir apskaitos principai gali skirtis nuo tų, kurie taikomi pagrindinėse 
ataskaitose, norint pateikti naudingiausią informaciją apie sritį. Tai, kas pagrindinėse 
ataskaitose laikoma lėšomis ar turtu, gali skirtis, arba gamybos ribos gali būti perkeltos. 
Tačiau apibrėžimai, klasifikacijos ir apskaitos principai pačioje ataskaitoje turi būti 
pastovūs. 

5. Jose dažnai gausu lentelių, kurios atsako į keletą klausimų: kas gamina ir kokios yra 
gamybos priemonės? kas finansuoja? kokie yra išlaidų rezultatai ir kas turi naudos iš 
rezultatų ar jais naudojasi? 

6. Jos dažnai integruotai apima pinigų ir fizinius duomenis. Fiziniai duomenys gali būti 
susiję su gamyba, pvz., toje srityje dirbančių asmenų skaičius ar įrangos kiekis. Fiziniai 
duomenys taip pat gali būti susiję su nauda, pvz., asmenų, kuriuos paveiks srities veikla, 
skaičius. 
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Papildomų ataskaitų pranašumas yra tas, kad, nesinaudojant pagrindinėmis ataskaitomis, 
galima gauti alternatyvų ekonomikos vaizdą. 

(Carson ir Grimm, 1991) 
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4 priedas. 

 
MTEP, susijusi su sveikata, informacijos ir komunikacijos 

technologijomis (IKT) ir biotechnologija 
 
 

1. Šis priedas pristato tris MTEP sritis, apie kurias neįmanoma gauti informacijos tiesiogiai 
naudojantis Vadovo rekomenduojamomis klasifikacijomis. Visos trys sritys yra labai 
politiškai svarbios, todėl labai reikalingi duomenys, susiję su šių sričių MTEP. Norint gauti 
duomenis, dažnai būtina suderinti įvairių klasifikacijų MTEP duomenis arba netgi sukurti 
naujus apklausos klausimus. 

 
Su sveikata susijusių MTEP duomenų suradimas iš reguliarios MTEP statistikos 
Įvadas 

2. Pastaruoju metu ypač išaugo su sveikata susijusių MTEP duomenų poreikis. Kaip dažnai 
reikalauja tarptautiniai palyginimai, šis skyrius pateikia bendras nuorodas, kaip rinkti su 
sveikata susijusius MTEP duomenis iš esamų tyrimų ir dar bendresnių šaltinių. Šiame 
kontekste „susijęs su sveikata“ reiškia ne tik biomedicininius tyrimus, bet ir platesnę 
kategoriją, įskaitant atitinkamą socialinių mokslų MTEP, ypač susijusią su sveikatos 
paslaugomis. 

3. Darbo tikslas – nustatyti sveikatai skirtas bendrąsias MTEP išlaidas (BMTEPI), išskaidytas 
pagal veiklos sektorius ir lėšų šaltinius. MTEP personalo duomenys taip pat turi atitikti 
darbo sektorius. Pateiktos nuorodos ir į GBAORD tikslus, kadangi tie, kuriems reikia MTEP 
duomenų, dažnai naudoja šį šaltinį. Daugiau informacijos apie tarptautinius palyginimus ir 
šalių atliktų bandymų pavyzdžius galima rasti dokumente „Su sveikata susijusių MTEP 
išlaidų nustatymas“ (Measuring Expenditure on Health-related R&D) (OECD, 2001). 

4. Iš principo panašiai gali būti renkami ir kitų sričių, pavyzdžiui, žemės ūkio, duomenys. 
 
Bendrasis požiūris 

5. Reikia duomenų, kurie apimtų visą su sveikata susijusią MTEP, tačiau reguliarūs MTEP 
tyrimai paprastai išskaido išlaidas ir personalą pagal pirminę ūkinio vieneto tikslinę, srities 
ar pramoninę veiklą. Be to, klasifikacijos gali ir nebūti pakankamai detalios, kad galima 
būtų skirti mažas su sveikata susijusių ūkinių vienetų kategorijas. 

6. Todėl procesas turi skaidyti duomenis pagal aiškiai su sveikata susijusias kategorijas 
(pagrindiniai elementai), o tada taikomi įvairūs koregavimo ir vertinimo metodai, norint 
išgryninti duomenis ir pridėti kitų kategorijų su sveikata susijusią dedamąją. Tai reiškia, kad 
viskas pradedama nuo institucinių klasių, turinčių visus duomenis (lėšų šaltiniai, personalas 
ir kt.), o paskui, taikant funkcinius duomenis, daromos būtinos korekcijos. Skirtinguose 
sektoriuose ir skirtingose šalyse vykstantys procesai skiriasi, kadangi gali būti skirtingai 
skirstoma pagal institucijas ir pagal funkcijas, taip pat dėl to, kad duomenų teikėjai gerai 
žino sveikatos MTEP organizavimo nacionalinius ypatumus. 

7. Iš principo pageidautinas šaltinis turėtų būti vykdytojų pateikti GERD duomenys. Praktiškai 
galima naudoti kelis šaltinius su sveikata susijusios MTEP išlaidoms rinkti. Kai kuriose 
šalyse, ypač tose, kur GBAORD duomenys yra asocijuojami su bendruoju MTEP tyrimu, šie 
biudžeto duomenys (ypač tie, kuriems renkami pirminiai duomenys) gali išskirti centrines 
valstybės lėšas, skirtas su sveikata susijusiai MTEP, kurios iškart nematyti tiriant vykdytojus 
pagal socialinius ekonominius tikslus (apsauga ir žmogaus sveikatos gerinimas) arba mokslo 
kryptį (medicinos mokslai). Panašiai naudinga papildoma informacija ir duomenys, išrinkti 
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iš medicinos labdaros, sveikatos mokslo tarybų ir fondų ataskaitų ir netgi farmacijos 
pramonės asociacijų ataskaitų. Sudarant sveikatos GERD paveikslą, gali prireikti rinkti ir 
derinti įvairių šaltinių duomenis. 

 
Su sveikata susijusios MTEP nustatymas GBAORD išlaidose 
 

8. Tie, kuriems reikia duomenų apie valstybės lėšas, skirtas su sveikata susijusiai MTEP, 
dažnai susiduria su GBAORD, kadangi ši tema turi specifinę socialinių ekonominių tikslų 
kategoriją. Tačiau jie gali nesuvokti, jog ši kategorija apima tiktai MTEP, kurios pirminis 
tikslas – apsauga ir žmogaus sveikatos gerinimas (NABS 4), ir kad atitinkamai veiklai 
skirtos lėšos gali būti įtrauktos į kitas kategorijas. 

9. Svarbiausia papildoma kategorija yra „Bendrosios universiteto lėšos ir netiksliniai 
moksliniai tyrimai“. Todėl GBAORD rekomenduoja tokią pagrindinę sveikatos MTEP 
aprėptį: 

- sveikata; 
- bendrosios universiteto lėšos ir netiksliniai moksliniai tyrimai: medicinos mokslai. 

10. Taip pat, jei įmanoma, reikia įtraukti su sveikata susijusius tyrimus, finansuojamus siekiant 
kitų tikslų, pavyzdžiui, karinių medicinos tyrimų, sveikatos ir saugos tyrimų 
branduoliniuose įrenginiuose, arba paramą atitinkamų įmonių MTEP, kaip pramonės 
politikos dalį. 

11. Šalys, renkančios ir teikiančios dviženklių NABS duomenų ataskaitas Eurostat’ui, gali 
įtraukti dvi paramos pramonei subkategorijas (1 lentelė): 

- farmacijos produktų gamyba (NABS 0742); 
- medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedinių prietaisų gamyba (NABS 0791). 

 
1 lentelė. Su sveikata susijusios MTEP nustatymas GBAORD išlaidose 
 
Vienaženklis NABS Šalims, taikančioms detalų NABS 
Žmogaus sveikatos apsauga ir gerinimas Visos 
Netiksliniai moksliniai tyrimai Medicinos mokslai 
Bendrosios universiteto lėšos Medicinos mokslai 
Pramoninė gamyba ir technologijos Parama farmacijos pramonei. 

Parama medicinos instrumentų pramonei 
Šaltinis: EBPO. 
 

12. Tikriausiai svarbiausias klausimas yra su sveikata susijusi MTEP, įtraukta į bendruosius 
universiteto fondus arba netikslinius kitų sričių mokslinius tyrimus, tik ne medicinos 
mokslų, ypač biologinių mokslų. Kai sveikatos mokslo tarybų ar panašių mokslo programų 
finansuojama MTEP įtraukiama į netikslinius mokslinius tyrimus, galima nustatyti įskaitytą 
su sveikata susijusį biologijos elementą. 

13. Su sveikata susijusios MTEP duomenys, gauti iš GBAORD, suteikia nepilną bendrojo 
viešojo tokių MTEP finansavimo vaizdą, kadangi GBAORD apima tiktai centralizuotą 
valstybės biudžetą. Kai kuri sveikatos MTEP gali būti finansuojama papildomų biudžetinių 
viešųjų šaltinių, pavyzdžiui, socialinės apsaugos lėšų. Periferinė ir vietinė valdžia gali 
finansuoti su sveikata susijusią MTEP, ypač kai ji atsakinga už aukštąjį mokslą ar 
bendrosios paskirties ligonines. Kai tokios sumos yra gana didelės, reikia pasistengti pridėti 
jas prie iš GBAORD gautų duomenų, norint gauti bendrą su sveikata susijusios MTEP 
valstybinio finansavimo sumą. 

 



 131

GERD, skirtų sveikatai, nustatymas 

Verslo įmonių sektorius 

14. Yra dvi gamybos ISIC kategorijos, daugiausia skirtos sveikatai: 
- 2433 Farmaciniai preparatai; 
- 3311 Medicinos instrumentai. 

15. Jos kartu gali būti laikomos pagrindinėmis su sveikata susijusios MTEP dedamosiomis (2 
lentelė), nors medicinos instrumentų dedamąsias gali prireikti išvesti specialiai. Visi 
duomenys turi būti prieinami kiekvienam, todėl galima surinkti bendrųjų vidinių MTEP 
išlaidų duomenis pagal lėšų šaltinius ir MTEP personalo duomenis pagal profesiją ar 
kvalifikaciją. 

 
2 lentelė. Su sveikata susiję MTEP duomenys iš vykdytojų ataskaitų: verslo įmonių 
sektorius 
 

Kategorija Šaltinis 
Farmacijos pramonė (ISIC Rev. 3, 2423) Galima nustatyti iš MTEP tyrimų kaip 

pramonės grupę arba produktų sritį 
Medicinos instrumentai (ISIC Rev. 3, 
3311) 

Reikia specialiai nustatyti iš MTEP tyrimų 
kaip pramonės grupę ar produktų sritį 

Su farmacijos preparatais susijusi MTEP, 
vykdoma kitose pramonės šakose 

Galima nustatyti iš produktų srities 
klasifikacijos, kitos funkcinės klasifikacijos 
ar išorinių farmacijos pramonės MTEP 
išlaidų 

Su medicinos preparatais susijusi MTEP, 
vykdoma kitose pramonės šakose 

Galima nustatyti iš produktų srities 
klasifikacijos, kitos funkcinės klasifikacijos 
ar išorinių medicininių instrumentų MTEP 
išlaidų 

Privačios sveikatos paslaugos (ISIC Rev. 3, 
851) 

Galima nustatyti, jei įtraukta į MTEP 
tyrimų imtį 

Kitų pramonės šakų MTEP, vykdoma 
privačių sveikatos paslaugų tikslams 

Galima nustatyti, jei sveikatos paslaugos 
yra atskira produktų grupė, arba išskirti iš 
išorinių privačių sveikatos paslaugų MTEP 
išlaidų 

Šaltinis: EBPO. 
 

16. Su sveikata susijusi MTEP taip pat yra įtraukta ir į sveikatos paslaugų pramonę. 
- 851 su žmogaus sveikata susijusios veiklos, ypač: 

• 8511 Ligoninės, 
• 8519 (dalis) Bandymų laboratorijos  medicinos, analitinės ar diagnostinės. 

17. Jos gali būti visai neįtrauktos į MTEP tyrimus, ypač jei sveikatos paslaugos daugiausia yra 
visuomeninės. Jei jos įtrauktos, tikriausiai prireiks specialaus jų nustatymo būdo, kuris taip 
pat turėtų apimti lėšų šaltinių ir MTEP personalo duomenis. 

18. Su sveikata susijusi MTEP gali būti vykdoma farmacijos, medicinos instrumentų ir 
sveikatos paslaugų pramonėje, ypač MTEP paslaugų pramonėje bei IT paslaugų pramonėje 
(taip pat ir medicinos, analitinėse ir bandymų laboratorijose). Geriausias būdas, kaip 
nustatyti sveikatos MTEP dedamąją  kryžminis pramonės ir produktų sričių lentelių 
sudarymas, kuris turėtų atskleisti, kokio skaičiaus farmacijos produktų MTEP vykdoma už 
pačios pramonės ribų ir ar firmos, klasifikuojamos farmacijos pramonėje, vykdo kitų 
produktų MTEP. Vertinimai turi būti daromi iš papildomos su sveikata susijusios MTEP 
lėšų šaltinių pagal paslaugas ir iš tos MTEP personalo duomenų. Kai nėra produkto srities 
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duomenų, galima tirti kitus duomenis, norint gauti papildomos informacijos apie su sveikata 
susijusią MTEP, įskaitant MTEP pagal mokslo kryptis (medicinos mokslai), MTEP pagal 
socialinius ekonominius tikslus (sveikata kaip socialinis ekonominis tikslas) arba išorines 
išlaidas pagal farmacijos ir medicinos instrumentų pramones. Reikia užtikrinti, kad būtų 
įtraukta atitinkama MTEP pagal biotechnologijų kompanijas. 

 
MTEP ne rinkos sektoriuose (vyriausybinis, privatus ne pelno, aukštojo mokslo) 

 
19. Kai kurios šalys vykdo standartinį visų MTEP institucijų, skirstomų pagal Frascati vadovo 

veiklos sektorius, tyrimą. Kitos šalys vykdo atskirus kiekvieno sektoriaus tyrimus. 
 

• Bendrasis požiūris 

20. Šis Vadovas siūlo rinkti duomenis pagal mokslo sritį, pavyzdžiui, medicinos mokslų, ir 
pagal institucinę ir funkcinę klasifikaciją, ir pagal socialinius ekonominius tikslus, kur 
sveikata yra funkcinė klasifikacija. 

21. Patirtis rodo, kad nei sveikata kaip socialinis ekonominis tikslas, nei medicinos mokslai kaip 
mokslo sritis negali pakankamai tiksliai apibūdinti su sveikata susijusios MTEP srities. Kaip 
rodo 3 lentelė, būtinas jų derinys. 

 
3 lentelė. Su sveikata susijusios MTEP nustatymas pagal mokslo sritį ir socialinius 
ekonominius tikslus 
 

Socialinis ekonominis tikslas Mokslo ir technologijų sritys 
 Medicinos/sveikatos Biologijos Kiti gamtos 

mokslai ir 
inžinerija 

Socialiniai ir 
humanitariniai 
mokslai 

Apsauga     
ir žmogaus sveikatos     
gerinimas x x x x 
Netiksliniai tyrimai x ?   
Visi kiti x    

x = įskaityta 
Šaltinis: EBPO. 

 
22. Pagrindą sudaro visa sveikatos MTEP medicinos moksluose ir/arba sveikatos MTEP kaip 

socialinis ekonominis tikslas (išryškinta 3 lentelėje). Gaunami duomenys priklauso nuo to, 
kaip abi klasifikacijos taikomos kiekvienoje šalyje. Teoriškai, kai mokslo srities 
klasifikacija atitinka pateiktą 3 lentelėje, mažai lieka MTEP sveikatai kaip socialiniam 
ekonominiam tikslui, kuri neįtraukta į medicinos mokslus. Tačiau ne visai aiški genetikos 
klasifikacija, todėl atsiranda biologinių mokslų stulpelis ir sunku nustatyti, kiek biologinė 
MTEP, vykdoma kaip netikslinis mokslinis tyrimas, yra susijusi su sveikata. 

23. Nustatant finansavimo šaltinius ir apskaičiuojant MTEP personalo duomenis tokiam 
deriniui, gali prireikti keleto įvertinimų. 

24. Šį funkcinį arba pusiau funkcinį metodą gali papildyti ar pakeisti duomenys, grindžiami 
nacionalinėmis institucinėmis klasifikacijomis, vietinėmis žiniomis apie nacionalinę 
sveikatos MTEP sistemą ir papildoma medžiaga iš finansavimo šaltinių. Pavyzdžiui, galima 
sudaryti pagrindinių su sveikata susijusios MTEP nacionalinių vykdytojų vyriausybiniame ir 
privačiame ne pelno (PNP) sektoriuose sąrašą, surandant specialius duomenis iš jų 
atsakymų. 

 
• Aukštasis mokslas 
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25. Kai mokymo įstaigos gauna detalius MTEP klausimynus, su sveikata susijusios MTEP 
duomenys gali būti kaupiami taip pat, kaip ir kitiems tiriamiems MTEP vienetams. Tačiau 
dažnai jie negauna tokių klausimynų, todėl duomenys gaunami iš atsakymų į paprastesnę 
anketą arba yra kaupiami iš administracinių šaltinių. Paprastai, bet ne visada, jie suskaidomi 
į pagrindines mokslo sritis. 

26. Todėl pagrindinė kategorija yra medicinos mokslai kaip institucinė kategorija, kuriai 
prieinamos vidinės lėšos, finansavimo šaltiniai ir MTEP personalas. Tačiau jei klasifikacijos 
vienetas yra didelis, t. y. medicinos fakultetas, su sveikata susijusi MTEP tokiuose 
fakultetuose, kaip biologijos mokslų ar socialinių mokslų, gali likti neištirta. MTEP lėšos 
paprastai dalijamos į tiesiogines lėšas ir BUF. Daugiau detalių prieinama iš tiesioginių lėšų 
institucinių šaltinių. Kai tiesiogines tyrimų lėšas medicinos sveikatos taryba, sveikatos 
departamento programa, medicinos labdara ar farmacijos pramonė skiria ne medicinos 
fakultetams, jas galima įskaičiuoti. 

 
• Privatus ne pelno sektorius 

27. Rekomenduojamas institucinis suskirstymas pagal mokslo sritis, kuris naudojamas šalyse, 
išskiriančiose PNP sektorių. Medicinos mokslų MTEP išlaidos yra pagrindinė kategorija; 
personalo duomenys bei finansavimo šaltiniai taip pat yra prieinami. Šiame sektoriuje 
medicinos mokslams skirtos išlaidos paprastai būna didesnės nei išlaidos sveikatai kaip 
socialiniam ekonominiam tikslui. Daugiau papildomų su sveikata susijusių MTEP išlaidų 
nebūna, nebent socialiniuose moksluose klasifikuoti vienetai vykdo sveikatos paslaugų 
MTEP arba gamtos mokslo vienetai, klasifikuojami gamtos moksluose, vykdo medicinos 
tyrimus. 

28. Nesant klasifikacijos pagal mokslo sritis, tie vienetai gali būti individualiai parenkami 
remiantis vietinėmis žiniomis. Šis sektorius gali apimti daug mokslo vienetų, priklausančių 
medicinos labdaros įstaigoms, skaičių. Be to, nereikia jo ignoruoti dėl jo mažumo. 

 
• Valstybės sektorius 

29. Vadovas nerekomenduoja institucinės šio sektoriaus klasifikacijos, o taikomas skirstymas 
dažnai yra grindžiamas nacionalinėmis administracinėmis kategorijomis. Dėl šios priežasties 
ir dėl tarptautinių su sveikata susijusių MTEP organizavimo skirtumų valstybės sektoriuje 
ypač sunku pasiūlyti standartizuotą metodą, kaip šiame sektoriuje nustatyti su sveikata 
susijusią MTEP. 

30. Kai duomenys renkami pagal mokslo sritį ir socialinį ekonominį tikslą, MTEP išlaidos 
sveikatai kaip socialinis ekonominis tikslas dažnai būna didesnės už išlaidas medicinos 
mokslui šiame sektoriuje, ypač kai medicinos mokslai yra institucinė kategorija, o socialinis 
ekonominis tikslas – funkcinė kategorija. Šiame sektoriuje pagrindas – visi instituciniai 
vienetai, kurių pagrindinė MTEP veikla yra sveikata kaip socialinis ekonominis tikslas 
ir/arba medicinos mokslai. Reikia pridėti visos srities ir/arba atitinkamo socialinio 
ekonominio tikslo kitose institucijose MTEP. Papildomą informaciją galima gauti iš 
kryžminės institucinės ir funkcinės klasifikacijos arba iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, programų 
aprašymų MTEP biudžetuose, metinių institucijų ataskaitų ir kt. 

 
• Specialios institucinės problemos 

31. Kai kurios šalys turi daugiadalykes mokslo tarybas su MTEP vykdančiais vienetais 
valstybės arba aukštojo mokslo sektoriuose, kurie klasifikuojami netiksliniuose 
moksliniuose tyrimuose kaip socialinis ekonominis tikslas ir kurios neskaido savo išlaidų 
visuomenės mokslams, kaip rekomenduoja šis Vadovas. Sunku nustatyti šių lėšų su sveikata 
susijusios MTEP dedamąją, kadangi ji dažnai būna skirta baziniams tyrimams. 
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32. Ieškant duomenų su sveikatai susijusiai MTEP, naudinga pažvelgti, kaip nacionaliniuose 
MTEP tyrimuose ligoninės yra traktuojamos aprėpties ir klasifikacijos atžvilgiu. 

 
Sveikatos GERD apibendrinimas 

33. Iš principo GERD gaunamos pridedant su sveikata susijusios MTEP išlaidas kiekviename iš 
keturių veiklos sektorių. Finansavimo šaltiniai gaunami apibendrinant, ką kiekvienas 
sektorius gauna iš verslo įmonių, valstybės, privataus ne pelno sektoriaus (PNP), aukštojo 
mokslo sektoriaus bei užsienio su sveikata susijusiai MTEP vykdyti. Šiame etape būtų 
naudinga patikrinti sumas pagal finansuotojo pateiktus duomenis ir galbūt apskaičiuoti 
sveikatos GNERD (MTEP bendrosios nacionalinės išlaidos). Gali būti skirtumų, tačiau jei 
yra didelių neatitikimų, pavyzdžiui, jei iš medicinos labdaros tyrimai finansuojami daug 
daugiau nei nurodyta sveikatos GERD pagal finansavimą iš PNP sektoriaus, gali prireikti 
tolesnių užklausimų.  

 
Su IKT susijusi MTEP 
34. Pastaraisiais metais EBPO Darbo su informacinės visuomenės rodikliais partija (WPIIS) 

intensyviai dirbo kurdama IKT, arba dar plačiau, – informacinės ekonomikos, sektoriaus 
statistiką ir rodiklius. Tikslas – sudaryti statistiką ir rodiklius, kurie leistų geriau suprasti 
informacinės ekonomikos arba informacinę visuomenę. 

35. Kertiniu akmeniu tapo susitarimas dėl IKT sektoriaus apibrėžimo, pagrįsto ISIC Rev. 3. Šis 
apibrėžimas nurodo pagrindines pramonės šakas, kurių pagrindinė veikla yra IKT produktų 
ir paslaugų gamyba ar platinimas ir kurios atspindi „IKT gamybos sektorių“. Šį apibrėžimą 
būtina papildyti produktu grindžiamu apibrėžimu. 

36. Pramonės šakų, priklausančių IKT sektoriui pagal ISIC Rev. 3, sąrašas yra toks: 
 
Gamyba 
3000 Biurų, apskaitos ir skaičiavimo technika 
3130 Izoliuoti laidai ir kabeliai 
3210 Elektroniniai vožtuvai ir vamzdžiai bei kitos elektroninės dalys 
3220 Televizijos ir radijo siųstuvai bei realaus laiko telefonavimo ir telegrafavimo aparatai 
3230 Televizijos ir radijo imtuvai, garso ir vaizdo įrašo arba reprodukcijos technika bei su 

ja susijusios prekės 
3312 Matavimo, tikrinimo, bandymo, navigacijos ir kitiems tikslams skirti instrumentai ir 

prietaisai, išskyrus pramoninę procesų įrangą 
3313 Pramoninė procesų valdymo įranga 
 
Paslaugos 
5150 Mechanizmų, įrangos ir atsarginių dalių (ISIC Rev. 3.1 apribota klasė 5151 

„Kompiuterių, kompiuterių periferinės įrangos ir programinės įrangos didmeninė 
prekyba“ ir klasė 5152 „Elektronikos ir telekomunikacinių dalių ir įrangos 
didmeninė prekyba“) didmeninė prekyba 

6420 Telekomunikacijos 
7123 Biurų technikos ir įrangos (įskaitant kompiuterius) nuoma 
72 Kompiuterinė ir su ja susijusi veikla 
 
37. Ši klasifikacija yra gera pradžia su IKT susijusiai MTEP nustatyti verslo įmonių sektoriuje. 

MTEP tyrimuose dažnai būna prieinami tik ISIC dviženklių klasifikacijų duomenys. Todėl 
sunku tiesiogiai taikyti šį sąrašą. Be to, kai kurios kategorijos turi gana ribotą IKT turinį 
(ISIC 3130) arba netinka MTEP tyrimams (pvz., didmeninės prekybos ar nuomos 
kategorijos). Todėl darbinis su IKT susijusių MTEP apibrėžimas apima ISIC 30, 32 ir 33 (su 
IKT susijusi MTEP gamyboje) ir ISIC 64 bei 72 (su IKT susijusi MTEP paslaugų sferoje). 
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38. Anksčiau minėtą klasifikaciją reikėtų papildyti klasifikacija, kuri labiau tiktų su IKT 
susijusiems tyrimams apibrėžti, t. y. produkto srities klasifikacija, kuri yra funkcinė 
klasifikacija. Dar rengiamos tarptautinės rekomendacijos, pagal kurias produktų sritys būtų 
traktuojamos kaip susijusios su IKT. Nors produkto srities klasifikacija netaikoma 
kiekvienos šalies MTEP tyrimuose, apibrėžimas produkto srities atžvilgiu, jei sutarta, gali 
labiau tikti su IKT susijusiai MTEP apibūdinti verslo įmonių sektoriuje. Vadovo 4 skyriaus 
4.3 punktas apima platesnes rekomendacijas, kaip taikyti produkto srities klasifikaciją 
MTEP tyrimuose. Produkto sritis apibrėžiama pagal galutinį įmonės produktą. Tai, 
pavyzdžiui, reiškia, kad automobilių gamintojo vykdoma MTEP automobilių programinės 
įrangos tikslams nebus traktuojama kaip su IKT susijusi MTEP, kadangi programinė įranga 
nėra automobilių gamintojo galutinis produktas. Tačiau, jei programinė įranga yra atvežta iš 
išorės kompanijos, MTEP, kurią ta kompanija vykdė programinės įrangos produkto 
tikslams, yra traktuojama kaip su IKT susijusi MTEP. 

39. Viena produktų srities klasifikacijos taikymo problema yra ta, kad MTEP tyrimuose 
taikomos produktų srities klasifikacijos apibendrinimo lygis gali būti per platus su IKT 
susijusiai MTEP, apibūdinamai pagal labai neapibrėžtas produktų grupes, išskirti. 

40. MTEP, tinkanti IKT arba platesniame kontekste – informacijos ekonomikos arba 
informacinei visuomenei, tai pat vykdoma ir kituose veiklos sektoriuose. Tokiu atveju 
naudinga mokslo srities klasifikacija. Tačiau Vadovo 3 skyriuje rekomenduojama mokslo 
srities klasifikacija nelabai padeda nustatyti su IKT susijusią MTEP. Būtina pradėti kurti 
naują mokslo srities klasifikaciją, kurią būtų galima taikyti statistiniams tikslams. Labai 
svarbu nustatyti gamtos mokslų ir inžinerijos, taip pat ir socialinių mokslų posrites, 
tinkančias IKT sektoriui ar platesniame kontekste – informacinės ekonomikos arba 
informacinei visuomenei. Kaip pavyzdžius galima pateikti kompiuterinę aparatūrinę įrangą, 
komunikacines technologijas ir informaciją, skaičiavimą ir komunikacijos mokslus. Labai 
detalios mokslo srities klasifikacijos taikymas kai kuriose šalyse, be abejo, sukelia sunkumų. 
Tai daro poveikį jų galimybei taikyti mokslo srities klasifikaciją informacijai apie su IKT 
susijusiai MTEP gauti. 

41. Teoriškai klasifikacija pagal socialinį ekonominį tikslą taip pat gali būti taikoma su IKT 
susijusiai MTEP išskirti. Į dabartinio NABS dviženklį lygį yra įtrauktos atitinkamos 
posritės. Tačiau tokio detalumo lygio klasifikacija pagal socialinį ekonominį tikslą yra 
taikoma tik keliose ES šalyse. 

 
Su biotechnologija susijusi MTEP 

Įvadas 

42. Biotechnologija traktuojama kaip galinti tapti kita tobulėjančia technologija, labai 
reikšminga ateities ekonominei plėtrai. EBPO kuria statistinę biotechnologinės veiklos 
matavimo struktūrą, kuri padėtų geriau nustatyti vartotojų poreikius gauti biotechnologijos 
veiklos ir biotechnologijos poveikio rodiklius. Remiantis šiais svarstymais, kuriamas 
biotechnologijos tyrimo modelis. Pagalbiniais tikslais biotechnologijos apibrėžimas, 
vienintelis apibrėžimas iš technologijų sąrašo, buvo patvirtintas kaip pagrindas tolesniam 
darbui. Jis pateiktas šio priedo gale. 

 
Klasifikacijos 

43. Klasifikacijos dažniausiai taikomos, kai norima apriboti sritį. Kadangi biotechnologija yra 
procesas, o ne produktas ar pramonė, ją sunku identifikuoti esamų klasifikacijų pagrindu. 
ISIC, standartinė tarptautinė ekonominių veiklų klasifikacija, buvo peržvelgta praeito 
amžiaus devintajame dešimtmetyje, kai susidomėjimas biotechnologija dar buvo gana 
mažas. Todėl dabar neįmanoma išskirti specifinių biotechnologijos pramonės šakų pagal 
ISIC lygius (skyrius, grupes, klases). Preliminariai jau buvo tartasi dėl galimybės nustatyti 
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su biotechnologija susijusias pramonės šakas kitose klasifikacijos pataisose. Panaši situacija 
yra ir centrinėje produktų grupių klasifikacijoje (CPC) bei harmonizuotoje prekių aprašymo 
ir kodavimo sistemoje HS 2002. 

44. Dabartinės su MTEP susijusios klasifikacijos pagal mokslo sritį ir socialinį ekonominį tikslą 
taip pat netinka biotechnologijai identifikuoti. Biotechnologija yra susijusi su keliomis 
Vadovo rekomenduojamomis mokslo sritimis, įskaitant gamtos mokslus, inžineriją, 
medicinos ir žemės ūkio mokslus. Galima identifikuoti biotechnologiją remiantis detalesne 
mokslo srities klasifikacija, įskaitant sutartas pagrindinių mokslo sričių posrites. Tai dar 
reikia išnagrinėti peržiūrint mokslo srities klasifikaciją. 

45. Australijos patirtis leidžia išskirti su biotechnologija susijusią MTEP remiantis detalia 
mokslo srities klasifikacija. Australietiška klasifikacija turi specifinę „biotechnologijos“ 
kategoriją, tačiau yra ir atitinkamos skirtingų klasifikacijos lygių kategorijos, pvz., 
biochemija ir ląstelių biologija, genetika, mikrobiologija, pramoninė biotechnologija, 
biogydymas, biologinės medžiagos ir medicininė biotechnologija. 

46. Bet kurioje apžvelgtoje klasifikacijoje biotechnologiją bus sunku išskirti pagal socialinius 
ekonominius tikslus. 

 
Modelių tyrimai 

47. Todėl vienintelė galimybė gauti informacijos apie biotechnologijos MTEP ar 
biotechnologijos taikymą  sukurti specialius biotechnologijos tyrimus arba atliekant 
žinomus tyrimus, pvz., MTEP tyrimus, pateikti papildomų klausimų. Pirmoji galimybė 
tiriama kuriant biotechnologijų modeliavimo tyrimus. Antroji galimybė – gauti informacijos 
apie biotechnologijų MTEP iš normalių MTEP tyrimų taikant EBPO biotechnologijos 
apibrėžimą. 

 
MTEP tyrimų papildymas biotechnologijos klausimais 

48. Tolesni paragrafai skirti papildomiems MTEP tyrimų klausimams. 

49. Specialūs MTEP tyrimus papildantys ar panašiai surinkti biotechnologijos klausimai turi 
tokių apribojimų: 

- kintamasis turi būti įtrauktas į bendrąją MTEP tyrimo struktūrą; 
- turi būti atitinkamos klasifikacijos su biotechnologija susijusiai MTEP apibūdinti; 
- papildomi biotechnologijos klausimai turi labai nedaug papildomai apkrauti respondentą. 

50. Apie dešimt šalių jau turi patirties, kaip prašyti informacijos apie biotechnologijų MTEP 
dalį bendrose MTEP išlaidose. Klausimas dažnai pateikiamas dominančių technologijų, iš 
kurių viena yra biotechnologija, sąrašo kontekste. Tyrimas pateikia vienintelį apibrėžimą, 
atitinkamų technologijų sąrašą ar abiejų derinį. Skirtinguose tyrimuose naudojami skirtingi 
apibrėžimai. Norint pagerinti palyginamumą, rekomenduojama naudoti EBPO apibrėžimus 
(ir vienintelį apibrėžimą, ir šio priedo gale pateiktą sąrašą). Tai būtų pirmasis žingsnis, 
norint turėti geriau palyginamus biotechnologijų MTEP duomenis. 

 
Atliekant bendrą MTEP tyrimą, klausimas galėtų būti, pavyzdžiui, toks: 

Ar anksčiau minėtoje MTEP ataskaitoje buvo ir biotechnologijų MTEP (žr. apibrėžimą)? 
Taip (   ) 
Ne (   ) 
 
Jei taip, prašome nurodyti, kurią anksčiau minėtų bendrųjų vidaus MTEP išlaidų dalį sudaro 
biotechnologija. 
____%. 
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51. Norint padėti respondentui, būtina pateikti EBPO biotechnologijos apibrėžimą. Sąrašu 
grindžiamas apibrėžimas gali būti dar naudingesnis, bet gali prireikti ir abiejų. 

52. Kitas vertas dėmesio klausimas – viešojo MTEP finansavimo dalis, tenkanti biotechnologijų 
MTEP. Gali prireikti toliau detalizuoti šio kintamojo formuluotę. 

53. Kadangi mokslo ir technologijų sąveika ypač stipri biotechnologijų srityje, tokio tipo 
klausimą rekomenduojama įtraukti ir į kitų Frascati vadovo sektorių MTEP tyrimus. Kelių 
šalių patirtis rodo, kad tai galima padaryti. 

54. MTEP tyrimuose rekomenduojama pateikti keletą paprastų klausimų apie biotechnologijų 
MTEP kuo didesniame šalių skaičiuje, kad būtų galima kuo plačiau palyginti 
biotechnologijų vaidmenį šalių MTEP. 

55. Biotechnologija yra daugiadalykė sritis. Dėl to klasifikuojant ją tyrimo tikslams kyla tam 
tikrų problemų. Dabartinis EBPO biotechnologijos apibrėžimas yra preliminarus ir 
praktiškai buvo išbandytas tiktai verslo įmonių sektoriaus MTEP tyrimuose. Palyginamumo 
tikslams apibrėžimas taip pat rekomenduojamas ir kitiems sektoriams. Apibrėžimo taikymo 
patirtis visuose sektoriuose leis vėl peržiūrėti dabartinį apibrėžimą.  

 
EBPO biotechnologijos apibrėžimas 

56. „MT taikymas gyviems organizmams ir jų dalims, produktams ir modeliams, norint pakeisti 
gyvąsias ar negyvąsias medžiagas žinių, prekių ir paslaugų gamybos tikslams“. 
Nurodomojo pobūdžio, bet ne išsamus sąrašu grindžiamas apibrėžimas atrodo taip: 
 DNR (kodavimas): genomika, farmakogenetika, genų tyrimai, DNR eiliškumo 

nustatymas/sintezė/stiprinimas, genų inžinerija. 
 Baltymai ir molekulės (funkciniai blokai): baltymų/peptidų eiliškumo 

nustatymas/sintezė, lipidų/proteinų glikoinžinerija, proteomika, hormonai ir augimo 
veiksniai, ląstelių receptoriai/signalizavimas/feromonai. 

 Ląstelių ir audinių kultūra ir inžinerija: ląstelių/audinių kultūra, audinių inžinerija, 
hibridizacija, ląstelių susiliejimas/vakcinos/imuniniai stimuliatoriai, embrionų valdymas. 

 Procesų biotechnologijos: biorekatoriai, fermentacija, bioperdirbimas, bioekstragavimas, 
biologinė celiuliozės sintezė, biobalinimas, biodesulfaracija, biogydymas ir biofiltracija. 

 Subląsteliniai organizmai: genų terapija, virusų pernešėjai. 
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5 priedas. 
 

Regioninių MTEP duomenų gavimo metodai 
 

 
Įvadas 

1. Vadovo 5 ir 6 skyriai rekomenduoja išskaidyti MTEP personalo ir išlaidų duomenis pagal 
regionus. Šiame priede trumpai aptariami įvairūs tokio skaidymo metodai ir atkreipiamas 
dėmesys į Eurostat’o, kuris detaliau ištyrė tuos metodus, darbą. Regioniniai duomenys gali 
būti gaunami tiesiogiai klasifikuojant statistinius vienetus arba į tyrimų anketą įtraukiant 
atskirą klausimą apie tokį išskaidymą. Šiame priede neaptariamos regioninio išskaidymo 
detalės. Tai turi būti daroma atsižvelgiant į nacionalinį ar tarptautinį informacijos poreikį. 

 
Statistinių vienetų klasifikavimas 

2. Daugeliu atvejų statistinius vienetus regionams galima priskirti pagal subjekto pašto adresą. 
Šio metodo pranašumas tas, kad visi kintamieji automatiškai tampa prieinami pagal regioną. 
Problemų gali kilti, kai imama imtis, kadangi regionas retai kada naudojamas kaip 
stratifikavimo kintamasis. Regionalizuojant MTEP kintamuosius, idealus sprendimas būtų 
turėti pakankamai mažus statistinius vienetus, kad jų veikla neapimtų kelių regionų. 
Daugeliu atvejų tai būtų įstaigos tipo vienetai. Tačiau tai paprastai neįgyvendinama 
duomenų rinkimo ir reikšmingų nacionalinių visumų pagal pramonę kaupimo atžvilgiu. 
MTEP tyrimams skirti duomenys dažnai prieinami tik įmonių tipo vienetų lygiu, ir 
pastangos suskirstyti šiuos vienetus į mažesnius sudaro papildomo darbo respondentams ir 
tyrimų agentūroms. Sektorių bendrieji skaičiai pagal pramonę labai skirtųsi, jei įstaiga būtų 
traktuojama kaip statistinis vienetas. Todėl Frascati vadovas rekomenduoja naudoti įmonių 
tipo vienetus kaip labiausiai tinkamus MTEP tyrimams visuose sektoriuose, išskyrus 
aukštojo mokslo sektorių.  

3. Tačiau didelių vienetų, vykdančių veiklą daugelyje regionų, priskyrimas vienam regionui 
iškraipytų išskaidymą. Todėl, jei neįmanoma įtraukti atskiro klausimo apie regioninį 
išskaidymą (kaip aprašoma toliau), rekomenduojama bent jau didžiausius vienetus atskirai 
išskaidyti pagal regionus patiems svarbiausiems kintamiesiems gauti (MTEP išlaidos, 
MTEP personalas). Jei neįmanoma tiesiogiai gauti informacijos, ją gali prireikti įvertinti 
pagal kintamuosius, kuriuos galima artimai susieti su MTEP. 

4. Priklausomai nuo metodo, taikomo duomenims apie aukštojo mokslo sektorių gauti, 
lengviau išskiriamas yra įstaigos vienetas (pavyzdžiui, universiteto institutai ar atitinkami 
padaliniai). Tokiu atveju regioniniai duomenys gali būti gaunami tiesiogiai. Kitais atvejais 
elgiamasi taip, kaip buvo aptarta anksčiau bei kaip nurodyta toliau pateiktame skyrelyje. 

 
Atskiras klausimas apie regioninį išskaidymą 
 

5. Palyginus su anksčiau aptarta alternatyva, tai leidžia tiksliau apibūdinti regioninį 
išskaidymą. Ji naudojama kaip pakaitalas, kai trūksta įstaigų lygio informacijos. Paklausti 
galima įvairiai. Lentelėje nurodoma, kokios informacijos prašyti, nesiūlant klausimo 
formuluotės ar kintamųjų prioriteto. 

 
Regionas, 
savivaldybė ar 
įstaiga 

MTEP personalas 
(darbuotojų 
skaičius) 

MTEP personalas 
(VDDE) 

MTEP išlaidos 
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6. Informacijos apie regionus reikia klausti tiesiogiai. Tačiau kai kurių šalių respondentai gali 

ir nežinoti, kaip apibrėžiami regionai. Alternatyva – paklausti subvienetų savivaldybių ir 
vėliau juos užkoduoti pagal atitinkamus regionus. Trečia alternatyva – klausti įstaigų tipo 
vienetų ir pabandyti nustatyti įstaigos adresą. Dažniausiai galima turėti kintamuosius, 
kuriuos reikia regionalizuoti įstaigos lygiu. Lentelę reikia papildyti stulpeliais, skirtais 
duomenims apie tyrėjus pagal regionus. Tiriant šiuo metodu gali kilti imties paėmimo 
problemų, kadangi reikia atsižvelgti į iškylančius veiksnius. 
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6 priedas. 
 

Darbas su kitų tarptautinių organizacijų MT rodikliais 
 

 
 

1. MTEP duomenų ir kitų MT rodiklių, surinktų skirtingose šalyse, turinčiose skirtingus 
institucinius bruožus ir švietimo bei mokslo tradicijas, palyginimo problemas sprendžia ir 
kitos tarptautinės organizacijos, taip pat ir EBPO. Šiame priede apžvelgiamos veiklos, 
skirtos įvairių tarptautinių organizacijų MT rodikliams gerinti. 

 
 
UNESCO (Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija) 
2. Nuo 1965 m. UNESCO Statistikos skyrius sistemingai renka mokslo ir technologijų (MT), 

ypač MTEP, duomenis, juos analizuoja, publikuoja ir standartizuoja. Pirmosios 
eksperimentinės anketos buvo išplatintos šalims narėms 1966 m., o 1969 m. pradėti vykdyti 
standartizuoti periodiški tyrimai. Iš informacijos, gautos daugiausia iš statistikos tyrimų, 
skirtų kvalifikuotiems MT žmonių ištekliams ir MTEP personalui bei išlaidoms ir visame 
pasaulyje vykdytų nuo 1970 m., buvo sudaryta apie 100 šalių ir teritorijų duomenų bazė. Šie 
duomenys reguliariai skelbiami UNESCO Statistikos metraštyje (UNESCO Statistical 
Yearbook) (UNESCO metinė ataskaita iki 1999 m.), taip pat naudojami specialioms 
ataskaitoms ir analizei, pavyzdžiui, „Pasaulinei mokslo ataskaitai“ (World Science Report). 

3. Tyrimuose taikoma metodologija buvo palaipsniui išplėtota padedant viso pasaulio 
specialistams ir buvo aptariama UNESCO organizuojamų misijų ir susitikimų metu. Tikslas 
buvo surinkti informaciją apie mokslinę ir technologinę veiklą (MTV) tokia forma, kuri 
užtikrinti maksimalų tarptautinį palyginamumą. Po 1975 ir 1976 m. metodologinių studijų 
UNESCO Sekretoriatas su išorės specialistų pagalba sudarė Mokslo ir technologijų 
statistikos tarptautinės standartizacijos rekomendacijos projektą, kuris buvo peržiūrėtas 
vyriausybės ekspertų susirinkime, o 1978 m. pasiūlytas priimti UNESCO Generalinei 
konferencijai. Ši rekomendacija detalizavo tarptautinius statistikos standartus, kuriuos galėtų 
taikyti visos šalys narės – ir turinčios šiuolaikines MT statistines sistemas, ir jas dar 
tebekuriančios. Nors rekomendacija turi teikti standartizuotą informaciją apie MT veiklą, ji 
yra orientuota į MTEP. Tačiau kartu ji pasiūlo ir palaipsniui praplėsti statistiką už MTEP 
ribų. 

4. Priėmus Rekomendaciją, buvo pasiūlyti du tolesni tarptautinio lygio etapai: pirmas per bent 
penkerių metų laikotarpį po rekomendacijos priėmimo turėjo apimti visų veiklos sektorių 
MTEP kartu su esamu ir/arba ekonomiškai aktyviu kvalifikuotu personalu; per antrąjį etapą 
statistika turėjo būti praplėsta ir apimti mokslines ir technologines paslaugas (MTP) bei MT 
švietimą ir lavinimą trečiuoju lygiu (mokslinis ir techninis švietimas ir lavinimas – MTŠL). 
1984 m. UNESCO išleido vadovą (UNESCO, 1984b), skirtą šiems tarptautiniams 
standartams bei paskelbė peržiūrėtas „Mokslo ir technologijų statistikos rinkimo gaires“ 
(Guide to the Collection of Statistics on Science and Technology) (UNESCO, 1984a) šalims 
narėms naudotis. Šiuose darbuose UNESCO atsižvelgė į kitų tarpvyriausybinių organizacijų, 
pavyzdžiui, EBPO, buvusios CMEA (Ekonominės savitarpio pagalbos tarybos), ir OAS 
(Amerikos valstijų organizacijos), patirtį. Bendradarbiavimas taip pat buvo skatinamas per 
UNESCO jungtines darbo grupes ir ECE (Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija), 
kurios 1969, 1972, 1976 ir 1981 m. susitikimuose studijavo būdus, kaip pagerinti ir išplėtoti 
MT statistiką. 

5. Nuo 1976 m. UNESCO taip pat stengėsi išplėsti mokslinės ir technologinės informacijos ir 
dokumentacijos (MTID) duomenų rinkimą. Šio darbo rezultatas – 1984 m. paskelbtos 
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laikinosios MTID gairės (UNESCO, 1984c). 1981 m. pradėta kurti metodologija, skirta 
MTŠL statistikai rinkti. Įvairiuose pasaulio regionuose buvo studijuojami įvairūs atvejai, 
norint apibrėžti MT statistikos būklę, problemas, kylančias įgyvendinant Rekomendaciją, 
bei naujų MT rodiklių poreikį. 

6. Praeito amžiaus devintajame dešimtmetyje ir dešimtojo pradžioje MT veiklos organizavimas 
ir vertinimas buvusiose centralizuoto ekonomikos valdymo šalyse labai pasikeitė. Todėl 
1996 m. buvo atliktas specialus išorinis UNESCO MT statistinės programos įvertinimas. Šio 
įvertinimo rezultatai ir rekomendacijos, be kita ko, teigė, kad UNESCO statistinė programa 
turi suderinti savo metodologiją su Frascati vadovu ir kad prioritetas turi būti teikiamas 
tolesniam tarptautinių MT rodiklių, atitinkančių visų šalių poreikius, gerinimui. 

7. 1999 m. įkūrus UNESCO Statistikos institutą (USI), UNESCO veiklos orientuojama į MT 
politikos poreikių bei esamų MT statistinių sistemų ir pajėgumų fundamentinę tarptautinę 
apžvalgą, glaudžiai bendradarbiaujant su tarptautiniais ekspertų tinklais, EBPO ir 
Eurostat’u. Pagrindinis šios apžvalgos tikslas – padėti UNESCO iš naujo apibrėžti jos 
programos prioritetus bei įgyvendinimo etapus MT statistikos srityje. Šios apžvalgos 
rezultatai bus pateikti 2003 m., o prioritetai ir strategijos bus pristatyti tvirtinti 32-ajai 
UNESCO Generalinei konferencijai, prieš pradedant juos įgyvendinti 2004 m.. 

 
EUROSTAT’AS (Europos Bendrijų statistikos biuras) 

8. Eurostat’as, bendradarbiaudamas su ES ir EEE šalimis narėmis, atstovaujančiomis 
Eurostat’o MTEP ir inovacijų statistikos darbo grupei, rengia metines ataskaitas, skirtas 
MTEP viešajam finansavimui pagal šalių narių socialinį ekonominį tikslą, Bendrijos 
institucijų MTEP subsidijoms, regioniniam MTEP personalo pasiskirstymui, MTEP 
išlaidoms ir Europos patentų prašymams. Duomenys renkami per metinį šalių narių tyrimą ir 
apdorojami taip, kad juos būtų galima pateikti palyginimo forma. Eurostat’as taip pat renka 
ir platina MTEP bei inovacijų statistiką iš ES šalių kandidačių ir Rusijos Federacijos. 

9. Eurostat’as kartu yra atsakingas už metodologinį darbą įvairiose srityse. Jis ypač aktyviai 
kartu su EBPO dalyvavo rengiant pirmąją Oslo vadovo peržiūrą (OECD, 1997a). Inovacijų 
tyrimo metodologijai labai daug įtakos turėjo trys Bendrijos inovacijų tyrimai, kuriuos 
parengė ir koordinavo Eurostat’as. Jis parengė vadovą, skirtą regioninei MTEP ir inovacijų 
statistikos aspektams bei sukūrė nuorodas, kaip rinkti duomenis apie valstybės asignavimus 
MTEP. Jos papildė ankstesnio Frascati vadovo leidimo nuorodas. Eurostat’as kartu su 
EBPO taip pat aktyviai dalyvavo rengiant Kanberos Vadovą (OECD, 1995), skirtą mokslo ir 
technologijų žmonių ištekliams, bei pirmasis surinko ir paskelbė statistiką, atitinkančią šį 
Vadovą. 

 
Nordforsk/ Šiaurės Europos pramoninis fondas 

10. Nuo 1968 m. Šiaurės Europos šalys bendradarbiavo koordinuodamos veiklą MTEP 
statistikos srityje. Iki 1987 m. Šį bendradarbiavimą organizavo Nordforsk (Šiaurės Europos 
kooperacinė taikomųjų tyrimų organizacija), kuri įkūrė specialų MTEP statistikai skirtą 
komitetą. Tuo laikotarpiu įvairios darbo grupės aptarė nemažai problemų, susijusių su 
MTEP statistikos gavimu ir analize, o daugiausia su Šiaurės Europos šalių duomenų 
palyginamumu. 1974 m. Komitetas Šiaurės Europos šalių kalbomis parengė Šiaurės 
Europos vadovą, kuris tapo detaliu Frascati vadovo papildymu. Atrinkti skyriai buvo 
išversti į anglų kalbą ir Nordforsk pateikti įvairiuose EBPO ekspertų susitikimuose. 
Komitetas taip pat dirbo biudžeto analizės srityje, ir atitinkamos nuorodos buvo paskelbtos 
Šiaurės Europos kalbomis (Nordforsk, 1983). 1986 m. buvo išspausdintos trumpos 
patobulintos aukštojo mokslo sektoriaus nuorodos (Nordforsk, 1986). 

11. 1987 m. Nordforsk susiliejo su Šiaurės Europos pramonės fondu, kuris perėmė Komiteto 
įsipareigojimus. Komitetas ir toliau teikia prioritetą MTEP statistikos plėtrai Šiaurės 
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Europos šalyse. Be to, buvo aptartas projektų duomenų poreikis bei tokių duomenų gavimo 
metodologija. Pastaruoju metu Komitetas, pervadintas Šiaurės Europos mokslo ir 
technologijų rodiklių plėtros grupe, daugiau dėmesio skyrė MTEP rezultatų vertinimui. Šios 
grupės nariai yra ir MT rodiklių kūrėjai, ir vartotojai. 

12. 1986 m. Šiaurės Europos pramoninis fondas suformavo specialią inovacijų studijų darbo 
grupę, kuri inicijavo Šiaurės Europos inovacijų tyrimą pagal bendrąjį klausimyną. Jis taip 
pat surengė keletą tarptautinių seminarų, skirtų inovacijų tyrimų nuorodoms aptarti. EBPO 
vykusių diskusijų pagrindu 1992 m. buvo priimtas ir paskelbtas Oslo vadovas (OECD, 
1992). Dešimtajame dešimtmetyje veikla daugiausia buvo orientuota į MTEP statistikos (kas 
antri metai) ir suprantamesnių mokslo ir technologijų rodiklių (ilgesniais intervalais) 
skelbimą. 

 
RICYT (Red Iberoamericana de Indicatores de Ciencia y Tecnología/ Lotynų Amerikos 
mokslo ir technologijų rodiklių tinklas) 

13. Vykdant Lotynų Amerikos mokslo ir technologijų plėtros programą (Programa 
Iberoamericana de Cience y Tecnología para el Desarrollo – CYTED), Pirmojo Lotynų 
Amerikos mokslo ir technologijų rodiklių seminaro, vykusio 1994 m. pabaigoje 
Valstybiniame Kilmio universitete, siūlymu buvo sukurtas Lotynų Amerikos mokslo ir 
technologijų rodiklių tinklas (RICYT). Nuo pat sukūrimo RICYT derina savo veiklą su 
Amerikos valstijų organizacija (OAS). 

14. Pagrindinis RICYT tikslas – tobulinti mokslo ir technologijos vertinimo ir analizės 
instrumentus Lotynų Amerikos tarptautinio bendradarbiavimo struktūroje ir, darant 
sprendimus, plačiau naudoti juos kaip politinę priemonę. 

15. RICYT vykdo tokias veiklas: 
- Seminarai su metodologinėmis diskusijomis apie mokslo ir technologijų problemas Lotynų 

Amerikoje bei intensyvus keitimasis informacija. Vienas rezultatų – Lotynų Amerikos 
technologinių inovacijų rodiklių vadovo  Bogotos vadovo – publikacija. 

- Regiono rodiklių publikacijų serija „Pagrindiniai Lotynų Amerikos ir tarpamerikietiški 
mokslo ir technologijų rodikliai“ (Principales Indicadores de Cience y Tecnología). 

- Lotynų Amerikos šalių savitarpio pagalbos mechanizmų kūrimas. 
- Reguliariai atnaujinamos informacijos apie tinko veiklos rodiklius skelbimas „Indicios“ 

publikacijose, naujienų ir nuomonių biuletenyje, interneto puslapyje (www.ricyt.rdu.ar) bei 
bibliografinės medžiagos leidimas. 
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7 priedas. 
 

Kiti mokslo ir technologijų rodikliai 
 

Įvadas 
1. Kaip buvo minėta Vadovo 1 skyriuje, vis dažniau su moksline ir technologine plėtra 

susijusioms sąnaudoms apibūdinti vien MTEP statistikos nebeužtenka (žr., pavyzdžiui, 
Freeman, 1987). 

2. EBPO, pripažindama poreikį palengvinti kitų, tiesiogiai su MTEP nesusijusių, rodiklių 
plėtrą, parengė keletą ne MTEP metodologinių vadovų ar kitų gairių (žr. 1 skyriaus 1.1 
lentelę). Šie vadovai ir gairės yra papildomi, suteikiantys nuorodas, kaip rinkti ir 
interpretuoti duomenis, apibūdinančius visą mokslinių ir technologinių veiklų spektrą. 

3. Šiame priede apžvelgiami septyni tokie rodikliai, nužymintys parengtas ar suplanuotas 
gaires. Jo tikslas – MTEP statistikos vartotojams ir sudarytojams pateikti kontekstą MTEP 
rodikliams apibrėžti bendroje MT sistemoje. Jis taip pat apžvelgia duomenų šaltinius ir jų 
buvimą kiekvienoje srityje bei apibūdina su jų naudojimu susijusius sunkumus. Rodikliai 
pateikiami istorine jų raidos tvarka ir atitinka 2002 m. situaciją. 

 
Patentų statistika 

Aprėptis 

4. Patentas yra intelektinės nuosavybės teisė, susijusi su techninės srities išradimais. Patentų 
tarnyba gali išduoti patentą firmai, asmeniui arba visuomeninei organizacijai. Prašymas 
išduoti patentą turi atitikti tam tikrus reikalavimus: išradimas turi būti naujovė, apimti (ne 
akivaizdų) išradimo etapą ir būti pritaikomas pramonėje. Patentas galioja šalyje nustatytą 
laikotarpį (20 metų). 

5. Tarptautinio palyginimo tikslams prašymų išduoti patentą statistika naudojama daugiau nei 
išduotų patentų statistika dėl prašymo pateikimo ir patento išdavimo datų skirtumo, kuris kai 
kuriose šalyse gali siekti net dešimt metų. 

6. Patentų rodikliams, grindžiamiems paprastu intelektinės nuosavybės biuro išduotų patentų 
skaičiavimu, įtakos turi įvairios tendencijos, pavyzdžiui, tarptautinio palyginamumo 
trūkumai (vietos pranašumai patentinėms paraiškoms) ar didelis patento vertybių 
heterogeniškumas viename biure. Be to, patentų reguliavimo skirtumai skirtingose šalyse 
neleidžia paprastai palyginti dviejų (ar daugiau) patentų biurų pateiktos patentų statistikos. 

7. Norėdama išvengti problemų, susijusių su tradiciniais (anksčiau aprašytais) patentų 
rodikliais, EBPO bandė sukurti naują patentais grindžiamą rodiklių tipą: patentų šeimų 
skaičiavimą. Patentų šeima apibrėžiama kaip patentų rinkinys, išduotas skirtingose šalyse 
vienam išradimui apsaugoti (jį apibūdina pirmoji paraiška šalyje, vadinama prioritetine 
paraiška, išplėsta galioti kituose biuruose). Patentų šeima grindžiamų rodiklių taikymo 
statistiniams tikslams pranašumai yra dvejopi: jie pagerina tarptautinį palyginamumą, 
panaikindami pirmosios šalies pranašumą ir geografinę įtaką; į patentų šeimą įtraukti 
patentai yra gerai vertinami. 

8. Patentų dokumentai suteikia apie išradimą daug informacijos, kurios nerasi kitur, todėl ji 
reikšmingai papildo tradicinius informacijos šaltinius vertinant technologinės ir mokslinės 
informacijos sklaidą (žr. skyrelį apie bibliometriją). Patentų dokumentai suteikia informaciją 
apie: a) technines charakteristikas (pvz., reikalavimų sąrašą, techninę klasifikaciją, 
cituojamų patentų sąrašą ir t. t.); b) paraiškos istoriją (pvz., prioriteto datą, publikavimo 
datą, įregistravimo atitinkamoje šalyje datą, patento išdavimo datą ir t. t.) ir c) informaciją 
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apie išradimą (pvz., išradėjų vardai ir adresas, gyvenamoji vieta, paraiškos pateikėjų vardai 
ir t. t.). 

 
Patentų statistikos taikymas 

9. Iš esamų technologijos produkcijos rodiklių dažniausiai yra naudojami patentais grindžiami 
rodikliai, kurie pateikia šalies inovacinės veiklos rezultato matą  išradimus. Mokslinėje 
literatūroje, skirtoje inovacinės veiklos veiksniams ir įtakai, vis daugiau naudojamasi 
bendrojo (nacionalinio) arba firmos lygio patentų duomenimis dėl plačiai pripažįstamo 
artimo ryšio tarp patentų ir inovacinio rezultato. Patentų duomenys naudojami ir šalių, 
pramonės kompanijų bei technologijų inovacinės veiklos struktūros ir plėtros, taip pat 
technologijų priklausomybės, sklaidos ir skverbties pokyčiams nustatyti. 

 
Pasiekiamumas 

10. Valstybiniai ir tarptautiniai patentų biurai (pvz., Europos patentų biuras – EPB, Pasaulio 
intelektinės nuosavybės organizacija – WIPO) yra pirminiai duomenų šaltiniai. EBPO 
renka, kaupia ir savo šalims narėms „Pagrindiniuose mokslo ir technologijų rodikliuose“ 
(Main Science and Technology Indicators) (OECD, dvimetis leidinys), „Mokslo, 
technologijų ir pramonės rezultatų lentelėje“ (OECD Science, Technology and Industry 
Scoreboard) (OECD, dvimetis leidinys) bei diskeliuose ir kompaktiniuose diskuose 
publikuoja įvairius patentais grindžiamus rodiklius. EBPO patentų duomenų bazėje taip pat 
kaupiama informacija apie patentus, įregistruotus EPB, Japonijos patentų biure bei JAV 
patentų ir prekinių ženklų biure (USPTO) ir išdėstytus pagal gyvenamąją šalį ir 
technologijos sritis. 

 
Trūkumai 

11. Yra keletas trūkumų, susijusių su patentų rodiklių taikymu MTEP rezultatams arba 
inovacinei veiklai vertinti. Nemaža naujovių nepatentuojama, nes jas apsaugo kitos 
priemonės, pavyzdžiui, autoriaus teisės, prekybos slaptumas ir kt. Dėl skirtingo polinkio 
patentuoti sunku palyginti įvairias šalis ar pramonės šakas. Patentų vertės paskirstymas yra 
iškreiptas, kadangi dauguma patentų negali būti pritaikomi pramonėje, todėl yra nelabai 
vertingi, palyginti maža dalis patentų turi didelę vertę. Dėl tokio nevienalytiškumo patentų 
skaičiavimas, kai visi patentai traktuojami kaip turintys vienodą vertę, yra netikslus. Sunku 
interpretuoti patentų paraiškų ar išdavimų skaičių patį savaime. Patentų skaičius turi būti 
derinamas su kitais rodikliais. 

 
Tarptautinės gairės 

12. Didėjant tarptautinių patentų organizacijų vaidmeniui gerėja patentų duomenų, pasiekiamų 
atskirose šalyse, palyginamumas, nors jam vis dar turi įtakos specialios patentų 
charakteristikos. EBPO patentų vadovas („Patentų duomenų kaip mokslo ir technologijų 
rodiklių taikymas – Patentų vadovas 1994“/Using Patent Data as Science and Technology 
Indicators – Patent Manual 1994) (OECD, 1994b) apžvelgia bendrąsias patentų duomenų, 
kaip MT rodiklių, taikymo ir interpretavimo gaires. 

 
Technologinis mokėjimų balansas (TMB) 

Aprėptis 

13. TMP registruoja tarptautinį pramoninės nuosavybės ir technologijos naujovių (know-how) 
srautą. 

14. Į TMB yra įtrauktos tokios operacijos: patentai (pirkimai, pardavimai), patentų licencijos, 
technologinės naujovės (nepatentuotos), modeliai ir dizainas, prekių ženklai (įskaitant 
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frančizę), techninės paslaugos, pramoninės MTEP finansavimas už nacionalinės teritorijos 
ribų. 

15. Neįtraukiamos tokios operacijos: komercinė, finansinė, valdymo ir teisinė pagalba, reklama, 
draudimas, transportas, filmai, įrašai, autorių teisėmis apsaugota medžiaga, projektai, 
programinė įranga. 

 
TMB statistikos taikymas 

16. TMB rodikliais vertinama tarptautinė atsietų technologijų sklaida, teikiant ataskaitą apie 
visus nematerialius sandorius, susijusius su šalių partnerių tarpusavio prekyba techninėmis 
žiniomis ir technologinio turinio paslaugomis. 

 
Pasiekiamumas 

17. Nacionaliniai TMB duomenys gali būti renkami, atliekant specialius tyrimus, tačiau 
dažniausiai sudaromi iš esamų įrašų, saugomų centriniuose bankuose, biržų valdymo 
organuose ir kt. 

18. EBPO daugumai savo šalių narių sudarė TMB makroduomenų bazę, kuri apima visus šalių 
partnerių sandorius (gavimus ir mokėjimus) nuo 1970 m. Duomenys nuo paskutinių 
devintojo dešimtmečio metų yra skelbiami „Pagrindiniuose mokslo ir technologijų 
rodikliuose“ (OECD, dvimetis leidinys) ir kompaktiniuose diskuose. 2000 m. buvo sukurta 
nauja tarptautinė detalaus TMB, suskirstyto pagal pramonės šakas, veiklos tipą ir geografinę 
sritį, duomenų bazė. 

 
Trūkumai 

19. Daugumoje šalių duomenys yra gana bendro pobūdžio. Jie nebūtinai atitinka TMB 
apibrėžimą, t. y. jie gali apimti daugiau ar mažiau nei technologinio turinio sandorius. 
Balansą kartais veikia nepiniginiai daugianacionalinių firmų sandoriai. Atsiranda sunkumų 
interpretuojant duomenis, o tarptautinis duomenų palyginamumas gali būti menkas. 

 
Tarptautinės gairės 

20. 1990 m. EBPO išleido „Siūlomą standartinį technologinio mokėjimų balanso duomenų 
rinkimo ir interpretavimo metodą – TMB vadovą” (Proposed Standard Method of 
Compiling and Interpreting Technology Balance of Payments Data – TBP Manual) (OECD, 
1990). Tai antrasis iš EBPO mokslo ir technologijų rodikliams skirtų vadovų. 

 
Bibliometrija 

Aprėptis 

21. Bibliometrija yra bendrinis terminas, vartojamas publikacijų duomenims apibrėžti. Iš 
pradžių jis reiškė tik duomenų apie mokslinių straipsnių ir kitų publikacijų skaičių, 
klasifikuojamų pagal autorių ir/arba instituciją, mokslo kryptį, šalį ir kt. rinkimą, norint 
sukurti paprastus akademinių tyrimų „produktyvumo“ rodiklius. Tačiau vėliau buvo sukurti 
tobulesni ir daugiadimensiai metodai, pagrįsti straipsnių citavimu (pastaruoju metu ir 
patentais). Atsiradę citavimo indeksai ir bendro citavimo analizė taikomi ir norint gauti 
jautresnius tyrimų kokybės matus, ir norint pasekti mokslo krypčių ir tinklų plėtrą. 

 
Bibliometrinės statistikos taikymas 

22. Bibliometrinei analizei naudojami mokslinių publikacijų, straipsnių ir jų citavimo (taip pat ir 
patentų citavimo) skaičiaus ir autorių duomenys, norint įvertinti asmenų ar tyrimo komandų, 
institucijų ir šalių „rezultatus“ nacionaliniams ir tarptautiniams tinklams identifikuoti bei 
naujų (daugiadalykių) mokslo ir technologijų krypčių plėtrai nustatyti. 
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Pasiekiamumas 

23. Dauguma bibliometrinių duomenų gaunama iš komercinių kompanijų ar profesionalių 
draugijų. Pagrindinis bendrinis šaltinis yra Mokslo citavimo indekso (SCI) duomenų bazės, 
kurias sukūrė JAV Mokslinės informacijos institutas ir kurias „Computer Horizons, Inc.“ 
panaudojo kelioms pagrindinėms mokslo rodiklių duomenų bazėms sukurti. Bibliometriniai 
duomenys taip pat gali būti gauti iš kitų, labiau specializuotų duomenų bazių. Pastaruoju 
metu EBPO neturi nei planų, nei išteklių, nei kompetencijos kaupti duomenų bazę, nors 
savo analitinėse ataskaitose ji nuolat remiasi bibliometriniais duomenimis. 

 
Trūkumai 

24. Skirtingose mokslo kryptyse polinkis skelbtis yra nevienodas. Bibliometriniai rodikliai 
daugiausia naudojami medicinos moksluose ir kai kuriuose gamtos moksluose. Duomenų 
bazėse straipsniai kaupiami tik anglų kalba, o tai gali turėti įtakos tarptautiniams 
palyginimams. 

 
Tarptautinės gairės 

25. Bibliometrinius metodus iš esmės kūrė universitetinės grupės ir privačios konsultacinės 
firmos. Pastaruoju metu nėra jokių oficialių tarptautinių orientyrų, kaip rinkti tokius 
duomenis ar kaip juos taikyti kaip mokslo ir technologijų rodiklius. 1989-1990 m. EBPO 
įsipareigojo pateikti ataskaitą apie „bibliometrijos lygį“. Ji buvo paskelbta 1997 m. kaip STI 
darbo dokumentas (Okubo, 1997). 

 
Aukštųjų technologijų produktai ir pramonės šakos 

Aprėptis 

26. Norint prisidėti prie technologijų poveikio pramoninei veiklai analizės, naudinga nustatyti, 
kurios veiklos ir produktai yra technologiškai sudėtingiausi, taikant kriterijus, leidžiančius 
sudaryti specialias tarptautiniu mastu suderintas klasifikacijas. Pastaraisiais metais EBPO 
sukūrė technologijų klasifikaciją pagal pramonę, kuri pradėta plačiai taikyti šalyse narėse, ir 
klasifikaciją pagal produktą. 

27. Klasifikuojant pagal pramonę, gamybos pramonės veiklos priskiriamos vienai iš keturių 
grupių: „aukštųjų“, „pusiau aukštųjų“, „pusiau žemųjų“ ir „žemųjų“ technologijų. Iki praeito 
amžiaus dešimtojo dešimtmečio pabaigos buvo taikoma technologijų klasifikacija, 
naudojant ISIC Rev. 2. Ji buvo grindžiama trijų technologijos intensyvumo rodiklių, 
skirtingu laipsniu atspindinčių „technologijos kūrėjo“ ir „technologijos vartotojo“ ypatumus, 
rangavimo vertinimu: a) MTEP išlaidos, paskirstytos pagal pridėtinę vertę; b) MTEP 
išlaidos, paskirstytos pagal produkciją, ir c) MTEP išlaidos ir technologijų, įtrauktų į 
tarpines ir investicines prekes, išlaidos, paskirstytos pagal produkciją. EBPO priėmus ISIC 
Rev. 3 duomenims pateikti pagal pramoninę veiklą, technologinės grupės buvo atnaujintos. 
Tačiau dabar dėl riboto ISIC Rev. 3 sąnaudų ir rezultatų lentelių (būtinų naudotoms 
technologijoms vertinti) pasiekiamumo atsižvelgiama tik į pirmuosius du aukščiau minėtus 
rodiklius. Naujausių rezultatų ieškokite 1 priede „EBPO Mokslo, technologijų ir pramonės 
rezultatų lentelės 2001“ (OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2001). 

28. Klasifikacija pagal produktą pranašesnė tuo, kad leidžia detaliau analizuoti ir identifikuoti 
technologinį produktų turinį. Ne visi „aukštųjų technologijų pramonės“ produktai būtinai 
turi technologinį turinį. Panašiai ir technologiškai mažiau sudėtingoje pramonėje galima 
pasiekti aukštą technologinio tobulumo laipsnį. Bendradarbiaudama su Eurostat’u, EBPO 
naudojo detalius MTEP duomenis pagal produktų sritis, kad sudarytų aukštųjų technologijų 
produktų sąrašą ir duomenų bazę jo pagrindu, pagrįstą SITC Rev. 3 klasėmis penkiaženkliu 
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detalumo lygiu. Kitas svarbus žingsnis būtų atnaujinti šį dokumentą, kad būtų galima sukurti 
sąrašą, grindžiamą šešiaženklės harmonizuotos sistemos (HS) produktais. 

 
Aukštųjų technologijų produktų ir pramonės statistikos taikymas 

29. Tokiais rodikliais vertinamas pramonės šakos ir šalies pagamintų ir eksportuotų prekių 
technologinis turinys, norint paaiškinti jų konkurencingą prekybinę veiklą aukštųjų 
technologijų rinkose. Tokioms rinkoms būdingas staigus pasaulinio poreikio augimas, 
aukštesnės nei vidutinės prekybos įplaukos. Jos daro įtaką ir pramonės struktūros 
evoliucijai. 

30. Aukštųjų technologijų produktų ir pramonės prekybos rodikliai buvo sukurti kaip MTEP 
„rezultatų“ ar „poveikio“ matai, tačiau dabar jie plačiau taikomi konkurencingumo ir 
globalizacijos analizei. 

 
Pasiekiamumas 

31. Duomenys, pagrįsti EBPO aukštųjų technologijų apibrėžimais, skelbiami EBPO 
„Pagrindiniuose mokslo ir technologijų rodikliuose“ ir „Mokslo, technologijų ir pramonės 
rezultatų lentelėje“, taip pat naudojami daugumoje nacionalinių publikacijų. 

 
Trūkumai 

32. Dabar klasifikacijose neatsižvelgiama į mažo MTEP intensyvumo pramonės šakas ir 
produktus, pagamintus naudojant aukštųjų technologijų mašinas ir įrangą. Klasifikacijos 
MTEP intensyvumu grindžiamos tik kai kuriose EBPO šalyse. 

 
Tarptautinės gairės 

33. Tarptautinių gairių nėra, tačiau EBPO aukštųjų technologijų produktų ir pramoninės 
gamybos vertinimo metodas yra pateiktas ir išsamiai aptartas „Aukštųjų technologijų 
sektoriaus ir produktų klasifikacijos apžvalgoje“ (Revision of the High-technology Sector 
and Product Classification) (Hatzichronoglou, 1997). 

 
Inovacijų statistika 

Aprėptis 

34. „EBPO siūlomos inovacijų duomenų rinkimo ir interpretavimo gairės – Oslo vadovas“ 
(OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data – Oslo 
Manual) (OECD, 1997a) technologinių produktų ir procesų inovacijas apibrėžia kaip 
priemones, įgyvendinamas kuriant technologiškai naujus produktus ir procesus bei darant 
svarbius technologinius produktų ir procesų patobulinimus. Inovacija yra įdiegiama, jei ji 
pristatoma rinkai (produkto inovacija) arba yra naudojama gamybos procese (proceso 
inovacija). Inovacija apima nemaža mokslinių, technologinių, organizacinių, finansinių ir 
komercinių veiklų. Įvairiuose Eurostat’o pagal Oslo vadovą vykdomuose Bendrijos 
inovacijų tyrimuose (CIS) šis apibrėžimas buvo įvairiai modifikuotas. 

 
Inovacijų statistikos taikymas 

35. Inovacijų rodikliai vertina pramonės inovacijų proceso ir inovacijų veiklai skirtų išteklių 
aspektus. Jie taip pat suteikia kokybinę ir kiekybinę informaciją apie veiksnius, skatinančius 
inovacijas arba joms trukdančius, apie inovacijų poveikį, apie įmonės veiklą ir inovacijų 
paplitimą. Kai kurios šalys įtraukė klausimus apie inovacijas ir į kitus tyrimus, pavyzdžiui, į 
MTEP tyrimus. 

 
Pasiekiamumas 
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36. Nacionaliniai inovacijų veiklos duomenys paprastai renkami atliekant tyrimus, kreipiantis į 
pramonines firmas ad hoc pagrindu. Dauguma EBPO šalių narių organizavo tokius tyrimus, 
o Oslo vadovas yra parengtas remiantis jų rezultatais. 

37. Taip pat galima rinkti tikrų inovacijų skaičiaus ir pobūdžio duomenis. Tokia informacija 
gaunama iš specialių tyrimų arba surenkama iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš techninės 
spaudos. 

38. Pirmieji tarptautiniu mastu palyginami inovacijų duomenys buvo surinkti remiant Šiaurės 
Europos pramonės fondui. EBPO prisidėjo rengiant klausimų sąrašą, įtrauktą į suderintus 
tyrimus pirmojo Europos Bendrijos inovacijų tyrimo metu. Iš šio tyrimo gauta patirtis buvo 
pritaikyta rengiant antrąjį Oslo vadovo leidimą. Dauguma EBPO šalių naudojo ES 
klausimyną kaip savo inovacijų tyrimų pagrindą. Pastaruoju metu (2002 m. rudenį) buvo 
apdorojami trečiojo CIS duomenys. 

 
Trūkumai 

39. Inovacijų tyrimai kenčia dėl kokybės problemų, kylančių dėl nepatenkinamų savanoriškai 
atliekamų tyrimų normų ir dėl skirtingo įmonių suvokimo, kas yra inovacija. Ad hoc 
pobūdžio nacionalinių tyrimų vartotojams nepakanka. Daugumoje šalių inovacijų tyrimų 
metu sukaupta informacija apie MTEP nesutampa su MTEP tyrimų metu gauta informacija. 

 
Tarptautinės gairės 

40. Pirmasis Oslo vadovo leidimas (OECD, 1662) 1990 m. bendrai buvo parengtas EBPO ir 
Šiaurės Europos Pramonės Plėtros fondo (Nordisk Industrifond, Oslo) ir EBPO priimtas 
kaip trečiasis iš Frascati vadovų šeimos. 1997 m. Vadovas buvo peržiūrėtas kartu su 
Eurostat’u. Antrą kartą jis gali būti peržiūrėtas ateinančiais metais. 

 
Mokslo ir technologijų žmonių ištekliai (MTŽI) 

Aprėptis 

41. Frascati vadovas aptaria tik MTEP personalo vertinimą. MTŽI samprata yra daug platesnė 
ir apima kitas į mokslinę ir technologinę veiklą įtraukto personalo kategorijas. 

42. Kanberos vadove (žr. toliau) MTŽI yra apibūdinti pagal kvalifikacijas arba einamas 
pareigas. Pirmuoju atveju tinkama klasifikacija yra Tarptautinė standartinė išsilavinimo 
klasifikacija (ISCED) (UNESCO, 1975; 1997), o antruoju – Tarptautinė standartinė 
pareigybių klasifikacija (ISCO) (ILO, 1968; 1990). Duomenų grupės ir analizės gali apimti 
tik asmenis, turinčius universiteto kvalifikacijas ar profesines pareigas, arba jie gali įtraukti 
asmenis, turinčius kitas povidurinio mokslo kvalifikacijas ir dirbančius techninius darbus. 
Kriterijus ir lygius derinti būtina, jei norima teisingai išanalizuoti pasiūlos ir paklausos 
klausimus. 

43. Ideali duomenų bazė turėtų apimti visus tam tikro laikotarpio nacionalinius MTŽI, 
išdėstytus pagal įdarbinimo statusą ir pagal įdarbinimo sektorių bei tipą, taip pat ir esamas 
įplaukas (daugiausia švietimo rezultatą ir imigraciją) bei nuostolius (daugiausia dėl išėjimo į 
pensiją ir emigracijos). Ir rezervas, ir srautai turi būti išdėstyti pagal mokslo ir technologijų 
kryptis, amžių ir lytį, taip pat, jei įmanoma, pagal nacionalinę ar etninę kilmę. Taip pat 
reikalingi specifinių dominančių kategorijų (daktarų ir aukštesnį nei daktaro laipsnį turinčių 
asmenų, tyrėjų, IT profesionalų ir t. t.) duomenys. 

 
MTŽI duomenų taikymas 

44. Suderinti MTŽI duomenys gali būti taikomi (siejant su demografine statistika), norint 
apžvelgti esamą ir galimą ateityje mokslinio ir technologijų personalo (vietoje ir užsienyje) 
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pasiūlą, poreikį bei panaudojimą, vertinant ateities tyrimų ir pramoninės veiklos pasekmes, 
planuojant švietimą ir lavinimą, vertinant į žmonių išteklius orientuotų žinių sklaidą bei 
vertinant moterų (ir mažumų) vaidmenį mokslo ir technologijų veikloje. 

 
Pasiekiamumas 

45. Keletas mažų EBPO šalių gali vesti išsamius nominalius visų absolventų ir jų buvimo vietos 
registrus, iš kurių būtų galima gauti MTŽI duomenis. JAV valstybinis mokslo fondas taip 
pat veda išsamią mokslininkų ir inžinierių duomenų bazę. Tačiau daugumoje šalių MTŽI 
duomenų bazės sudaromos iš kelių šaltinių, dažniausiai iš švietimo statistikos (dėstytojų ir 
absolventų skaičius), darbo jėgos tyrimų ir kitos įdarbinimo statistikos, taip pat gyventojų 
surašymo ir papildomų specialiųjų tyrimų statistikos. 

46. Eurostat’as kaupia bazinius MTŽI rezervų duomenis iš Europos Bendrijos darbo jėgos 
tyrimų ir švietimo įplaukų duomenų, gautų iš švietimo statistikos ir duodančių pakankamai 
suderintus rezultatus. UNESCO, Eurostat’as ir EBPO sudarė bendrą klausimyną švietimo 
statistikai rinkti. Šios organizacijos skelbia mokymo personalo, studentų ir absolventų 
duomenis pagal ISCED lygį ir studijų kryptį. EBPO tikisi sukurti detalesnę duomenų bazę ir 
rodiklių rinkinį. 

 
Trūkumai 

47. Esama statistika yra gana fragmentiška, o apibendrinimo lygis palyginti aukštas dėl imties 
tyrimų taikymo (pvz., darbo jėgos tyrimo) kaip pagrindinio MTŽI rezervo duomenų šaltinio. 

 
Tarptautinės gairės 

48. 1995 m. Eurostat’as ir EBPO kartu išleido Kanberos vadovą (OECD, 1995), kuris įtraukė 
tarptautinius MTŽI rezervo ir srautų matavimo standartus. Pastaruoju metu šis Vadovas yra 
peržiūrimas. 

 
Informacinės visuomenės statistika ir rodikliai 

Aprėptis 

49. Tikslas – sukurti informacinės visuomenės rodiklius politikai formuoti ir analizei atlikti. 
Reikia sukurti tarptautiniu mastu palyginamus ir politiką atitinkančius rodiklius, kad būtų 
galima įvertinti IKT infrastruktūros, susijusių paslaugų, turinio ir taikymo pasiūlą ir 
paklausą (ypač elektroninio verslo). 

50. Laikomasi „blokų statybos“ metodo. Metodologinis darbas buvo atliekamas ir duomenys 
renkami keliose srityse skirtingu greičiu, palaipsniui ir pragmatiškai, pirmiausia 
atsižvelgiant į pasiūlos informacinei visuomenei statistiką (IKT sektoriaus statistika), o 
vėliau – į paklausos statistiką (IKT vartojimo statistika).  

 
IKT sektoriaus ir IKT vartojimo statistikos  taikymas 

51. Naujų IKT rodiklių kūrimas, esamų tobulinimas ir analizė padeda formuoti politiką ir 
skatina stebėsenos pažangą, susijusią su informacine visuomene. IKT sektoriaus statistika 
padeda nustatyti IKT gamybos pramonės indėlį į ekonominę veiklą (pvz., pridėtinė vertė, 
įdarbinimas, MTEP ir inovacijos, indėlis į prekybos balansą). IKT prieinamumo ir vartojimo 
rodikliai padeda nustatyti šalies „pasirengimo“ diegti naujas technologijas laipsnį ir tų 
technologijų paplitimą tarp visų ekonomikos subjektų (verslo, namų ūkių, asmenų, 
vyriausybės). Elektroninio verslo sandorių rodikliai yra pagrįsti bendraisiais EBPO 
apibrėžimais ir atspindi santykinį tiesioginių pardavimų ir pirkimų skaičių bei jų 
pasiskirstymą pagal klientų tipą ir geografinę padėtį. 

 



 150

Pasiekiamumas 

52. Jau kuriami pirmieji IKT rodiklių rinkiniai, susiję su IKT sektoriumi (pasiūlos statistika) ir 
IKT panaudojimu bei elektroniniu verslu (paklausos statistika). Taip pat renkama 
informacija apie metodologijas ir tyrimų mechanizmus, kuriuos taiko šalys narės. Rodikliai 
naudojami EBPO leidiniuose, pavyzdžiui, „Informacinės technologijos perspektyva“ 
(Information Technology Outlook), „Komunikacijų perspektyva“ (Communications 
Outlook) ir „Mokslo, technologijų ir pramonės rezultatų lentelė“. EBPO leidinyje 
„Informacinės ekonomikos vertinimas“ (Measuring the Information Economy) (2002) 
atsižvelgiama į IKT investicijų, vartojimo ir su IKT susijusių inovacijų vaidmenį EBPO 
šalyse; į IKT veiklų dydį, plėtrą bei jų poveikį įdarbinimui ir tarptautinei prekybai; į tai, 
kokiu mastu verslas ir asmenys prieina prie naujų technologijų ir jas taiko, taip pat į 
priežastis, kodėl taip nėra. Leidinys specialiai orientuotas į elektroninio verslo sandorius, jų 
varomąsias jėgas ir kliuvinius. 

 
Trūkumai 

53. IKT panaudojimo ir elektroninio verslo statistikos vertinimo trūkumai yra susiję su 
apibrėžimo klausimu ir tipine šalių narių duomenų rinkimo programų struktūra. Atliekant 
šalių IKT taikymo įmonėse tyrimus, tikslinės asmenų grupės ir imties nustatymo 
metodologijos gali skirtis. Tai gali pakenkti tarptautiniam apibendrintų duomenų 
palyginamumui, kadangi IKT vartojimo statistika labai jautriai reaguoja į apribojimus ir 
pramonės aprėptį. IKT naudojimo namų ūkiuose tyrimuose palyginamumui gali turėti įtakos 
tai, ar statistinis vienetas yra asmuo, ar namų ūkis. Kadangi palyginti mažai verslo šakų ar 
asmenų įsijungia į elektroninio verslo sandorius, statistika gali neatitikti statistinio 
publikavimo standarto. IKT pasiūlos statistikoje klasifikacija yra esminis dalykas. Gali būti 
sunku pasiekti tarptautinį veikla grindžiamos klasifikacijos palyginamumą, turint EBPO 
IKT sektoriaus apibrėžimo reikalaujamą detalų lygį, grindžiamą keturženklėmis ISIC Rev. 3 
klasėmis. Kartais susiduriama su konfidencialumo problemomis, kai renkami 
telekomunikacinių paslaugų duomenys. IKT didmeninės prekybos duomenis gali pateikti tik 
keletas šalių. 

 
Tarptautinės gairės 

54. Metodologinis darbas apima gairių ir modelinių tyrimų kūrimą. Pavyzdžiai būtų tokie: 
EBPO IKT sektoriaus apibrėžimas, įtraukiantis ISIC Rev. 3 gamybos ir paslaugų veiklos 
grupę; EBPO elektroninio verslo sandorių apibrėžimai ir įgyvendinimo gairės; EBPO IKT 
naudojimo versle tyrimas modeliavimo būdu; EBPO IKT naudojimo namų ūkyje ar 
individualiai tyrimas modeliavimo būdu. Tyrimai modeliavimo būdu turėtų suteikti gaires, 
kaip įvertinti IKT rodiklius, interneto naudojimą ir elektroninį verslą. Jie yra sudaryti iš 
atskirų savarankiškų modulių, norint užtikrinti lankstumą ir prisitaikomumą prie sparčiai 
besikeičiančios aplinkos. Nors „pagrindinių“ modulių taikymas leidžia vertinti tarptautiniu 
mastu palyginamu pagrindu, galima pridėti ir papildomų modulių, kad būtų atsižvelgta į 
iškilusius ar specifinius šalies politikos poreikius. 
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8 priedas. 
 

Praktiniai metodai, kaip pateikti atnaujintus MTEP skirtų išteklių 
įvertinimus ir prognozes 

 
MTEP duomenų prognozavimo poreikis 

1. Tyrimai – pati tiksliausia mokslinės ir technologinės veiklos vertinimo priemonė. Tačiau tai 
sudėtingas procesas, todėl MTEP veiklai, duomenų rinkimui ir jų paskelbimui sugaištama 
daug laiko. Tuo tarpu prognozių poreikis vis didėja. Ir politikos formuotojams, ir kitiems 
vartotojams reikia pačių naudingiausių rodiklių prognozių, kad būtų galima apibrėžti, 
įvertinti, stebėti ar pristatyti mokslo ir technologijų programas ir politiką. 

 
Taikomų prognozių tipai 

2. Būtina skirti trumpalaikes, vidutinio ilgio ir ilgalaikes prognozes. Šiame priede nekalbama 
apie vidutinio ilgio ir ilgalaikes prognozes (jas galima pavadinti perspektyvos analize). Čia 
aptariamos tik trumpalaikės prognozės, bandant įvertinti keleto kintamųjų vertes 
pastaraisiais metais arba atlikti einamųjų metų laikinuosius skaičiavimus, kai dar nėra 
tyrimo rezultatų. 

 
Tikslas 

3. Šiame priede apibūdinami dažniausiai taikomi metodai ir siūloma keletas pagrindinių 
principų, kaip prognozuoti ir planuoti tokių kintamųjų vertes, tačiau juo nesiekiama primesti 
universaliai taikomų metodų (arba procedūrų). Specialios atskirų šalių ar net sektorių, 
turinčių savų lemiamų veiksnių ir savą pokyčių tempą, charakteristikos neleidžia pritaikyti 
standartinių procedūrų. 

 
Kintamieji 

4. Dažniausiai prognozuojama: 
- MTEP išlaidos, 
- MTEP personalas, 
- technologijos. 

5. Turint omeny, kad su technologijomis susijusios prognozės turi vertės nustatymo elementą, 
šiam punktui jokių rekomendacijų nepateikiama. 

6. Ypač reikalingi yra dabartinių ir ateities MTEP išlaidų tendencijų rodikliai, kaip antai: 
- bendrų nacionalinių MTEP išlaidų (ypač bendrųjų vidaus MTEP išlaidų kaip procento 

nuo bendrojo vidaus produkto  BVD); 
- MTEP išlaidų pagal sektorius. 

7. MTEP personalo prognozės gali būti ypač vertingos, kadangi šis kintamasis ne toks 
pastovus kaip išlaidos. 

8. Aptariami kintamieji nebūtinai priklauso vieni nuo kitų, bet, jei taip yra, būtina atsižvelgti į 
tokį ryšį, kad prognozės būtų tarpusavy suderinamos. 

 
Prognozavimo metodai 

Ekstrapoliavimo metodai 
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9. Ekstrapoliavimo metodai taikomi tokia laiko seka, kad būtų galima imti bent dvejų metų 
kintamuosius. Pokyčiai dažniausiai analizuojami taikant tinkamas funkcijas (pvz., 
daugianares ar eksponentines). 

10. Kai apimama daug metų, daug lengviau nustatyti vyraujančias tendencijas ir jas pritaikyti. 
Tačiau pastarųjų metų analizė gali atskleisti „naujas“ tendencijas ar sistemos pokyčius. Kad 
tendencijos būtų aiškesnės, būtina imti pastovias kainas. 

 
Proporcingos prognozės 

11. Esant tikimybei, kad tarp dviejų kintamųjų yra proporcingas ryšys, būtina taikyti tokią 
procedūrą: 
- proporcingo ryšio buvimas patikrinamas empiriniu stebėjimu, koreliacijos ar regresijos 

metodo ar modelio taikymu; 
- apskaičiuojamas proporcijos koeficientas; 
- gaunamos nepriklausomo kintamojo vertės (gaunamos ekstrapoliuojant ar iš kitų 

informacijos šaltinių); 
- proporcijos koeficientas taikomas šiam nepriklausomam kintamajam, kad būtų išvestas 

kitas, priklausomas, kintamasis. 

12. Jei šalyse nėra sparčių struktūrinių pokyčių, ši procedūra gali būti taikoma, pavyzdžiui, 
norint įvertinti bendras MTEP išlaidas kaip BVP dalį. 

13. Šį metodą taip pat galima taikyti prognozuojant atskiro sektoriaus MTEP išlaidas ar 
personalą, jei galima rasti tinkamų nepriklausomų kintamųjų, kuriuos būtų galima 
prognozuoti, pavyzdžiui, nacionalinėse ataskaitose, darbo jėgos statistikoje ar kituose 
ekonominiuose šaltiniuose. 

 
Augimo tempai 

14. Siūlomo ar tikėtino augimo rodikliai gali būti pasiekiami kai kurių geriau žinomų kintamųjų 
atžvilgiu, ypač pastaraisiais ar einamaisiais metais. Tai dažniausiai tinka atitinkamo 
sektoriaus MTEP išlaidoms ir personalui. Pavyzdžiui, kompanijos planai gali būti naudingas 
indėlis į verslo įmonių sektoriaus MTEP išlaidų ar personalo prognozes. 

15. Taip pat tiksliai prognozuojant sektoriaus tendencijas, labai gali padėti ir ekspertų nuomonė, 
kuri gali būti ne tik tiesiogiai naudinga, bet ir suteikti informacijos apie kokybę ir 
aplinkybes. 

 
MTEP lėšų davėjų ataskaitos 

16. Nors paprastai rekomenduojama imti vykdytojų MTEP duomenis, kadangi jie patikimesni 
nei lėšų davėjų duomenys, tačiau lėšų davėjai daug greičiau pateikia duomenis ir gali padėti 
prognozuoti kai kuriuos viešojo sektoriaus kintamuosius. MTEP (GBAORD) duomenims 
skirti valstybės biudžeto asignavimai ar išlaidos dažnai gali būti naudojamos MTEP, 
vykdomai valstybės, o kartais ir aukštojo mokslo sektoriuje (naudojant bendrųjų 
universitetinių fondų (BUF) biudžeto prognozes), įvertinti. GBAORD duomenys nelabai 
tinka prognozuoti MTEP išlaidoms privačiame ne pelno (PNP) ir ypač verslo įmonių 
sektoriuje, kadangi retai galima gauti tikslias šių sektorių išorinių MTEP mokėjimų sumas iš 
valstybės biudžeto. 

17. Šalyse, kur GBAORD, valstybės vidinių ir išorinių MTEP išlaidų, bei galiausiai GERD 
ataskaitų procedūros yra susijusios, šis metodas gali būti gana patikimas. Jei GBAORD 
rengiamas atskirai ir tik asignavimams ir nėra atitinkamos galutinių išlaidų ataskaitos, tada 
didelis tikslumas nepasiekiamas. Tad nors valstybės biudžetas labai padeda vertinti tam 
tikrus kintamuosius, jį reikia naudoti atsargiai. 
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18. Taip pat reikia atsižvelgti į nevisuomeninių MTEP lėšų davėjų ataskaitas, ypač nacionalinių 
(pvz., labdaros, skirtos medicinos tyrimams finansuojant iš PNP sektoriaus) ir tarptautinių 
organizacijų lėšų. Dėl bet kurių didelių jų finansavimo pokyčių MTEP išlaidų tęstinumas 
gali nutrūkti. 

 
Prognozių suderinamumas ir galiojimas 

Prognozių sklaida 

19. Taikant vieną prognozavimo metodą (pavyzdžiui, MTEP išlaidas ekstrapoliuojant 
keturiuose veiklos sektoriuose ir GERD), galima gauti subdedamųjų vertes, kurios 
neprisideda prie prognozuojamos visumos. Taikant kelis prognozavimo metodus gaunamos 
kelios to paties kintamojo vertės. 

20. Pirmiausia reikia patikrinti, ar kintamieji yra suderinami ir tikėtini, pavyzdžiui, peržvelgiant 
išvestų rodiklių, kaip MTEP išlaidų vienam tyrėjui, tendencijas. Atmetus netikėtinus 
rezultatus, turi būti apskaičiuoti pasvertieji vidurkiai, nebent sklaida yra per plati. 

21. Rekomenduojama nurodyti intervalą, kadangi tai leidžia išmatuoti skirtingais metodais 
gautų prognozių neatitiktis. 

 
Retrospektyvi prognozių patikra 

22. Jei prognozės atliekamos reguliariai, pavyzdžiui, rengiant metines ar dvimetes MT rodiklių 
ataskaitas, būtina taikyti retrospektyvius MTEP tyrimo rezultatus, kai jie pasiekiami, norint 
patikrinti prognozes ir nustatyti, ar jos tikslios, bei atskleisti netikslumų priežastis. 

 
Pagrindiniai principai 

23. Kaip jau buvo minėta, dėl specialių skirtingų šalių ir sektorių charakteristikų neįmanoma 
atrinkti paprastos metodologijos ir rekomenduoti ją taikyti neatsižvelgiant į kontekstą (ypač 
į dominantį veiklos sektorių). Parenkant metodologijas, reikia lankstumo, todėl labai dažnai 
būtina ir priimtina taikyti sudėtinius metodus. 

24. Idealiu atveju prognozės būtų daromos taikant vieną sutartą prognozavimo metodą. Kadangi 
tai dar neįgyvendinama, būtina, kad šalys narės, skelbdamos savo prognozių rezultatus, 
pateiktų atitinkamą dokumentaciją, kaip rezultatai buvo gauti, atsižvelgiant į: 
- kintamuosius; 
- metodologijas; 
- hipotezes, 
- specialias aplinkybes. 

25. Gyvybiškai svarbu prisiderinti prie šios rekomendacijos, norint užtikrinti šalių narių 
prognozių, pateiktų įtraukti į EBPO duomenų bazes ir publikacijas, tarptautinį 
palyginamumą. 

 
Kitos  nuorodos 

26. Šiame priede pateiktos idėjos paimtos iš dokumento, kurį parengė Japonijos valstybinio 
mokslo ir technologijų politikos instituto profesorius F. Niwa 1991 m. spalio mėnesį 
Romoje vykusiai Ekspertų konferencijai, kuri turėjo parengti Frascati vadovo MTEP 
statistikos srities pataisas. Dokumente pateikiama struktūra, nuorodos ir metodai, kaip 
prognozuoti MTEP išlaidas nacionaliniu ir sektorių lygiu, MTEP personalą ir naujas 
technologijas. 
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9 priedas. 

 
MTEP lėšų defliacija ir valiutos keitikliai 

 
 

Įvadas 
1. Šiame priede aptariami specialūs metodai, kaip indeksuoti ir konvertuoti MTEP išlaidas, 

išreikštas nacionaline valiuta einamosiomis kainomis, ir pakeisti į nominalią valiutą. 

2. Abiem atvejais kalbama apie MTEP išlaidų koregavimą esant kainų skirtumams per tam 
tikrą laikotarpį (t .y. tarpusavyje susiję laiko skirtumai) ir tarp šalių (t. y. tarpusavyje susiję 
erdvės skirtumai). Defliatorių atveju kainų skirtumai yra tarpusavyje susiję laike, todėl šis 
klausimas svarbus ir atskiroms šalims, ir tarptautiniam palyginamumui laikui einant. 

 
Defliacija ir valiutos konversija EBPO tarptautinėje MTEP statistikoje 

3. Ta pati metodologija turėtų būti kiek įmanoma dažniau taikoma ir defliacijai, ir konversijai. 
Kadangi ne visos šalys narės turi pilną MTEP defliatorių ir keitiklių rinkinį, Vadovas 
rekomenduoja taikyti visiems suprantamą bendrojo vidaus produkto (BVP) defliatorių ir 
BVP-PPP (BVP valiutų perkamojo pajėgumo paritetą), kurie leidžia apytiksliai nustatyti 
vidutinę tikrą MTEP vykdymo „galimybės kainą“. 

 
Specialūs MTEP defliatoriai ir valiutos keitikliai 

4. Visiems suprantamas BVP defliatorius ir BVP-PPP yra atitinkamai rezultatais grindžiami 
tarpusavyje susiję laiko ir erdvės defliatoriai. Šiame priede siūlomas būdas, kaip sukurti 
specialius MTEP defliatorius ir PPP, kaupiant kainos indeksus iš MTEP išlaidų kainos 
tyrimų duomenų arba derinant oficialias kainas ar kainų indeksus. 

5. Valiutos keitikliai svarbiausi tarptautiniams palyginimams, įskaitant įvertintų augimo tempų 
palyginimą. Tačiau galima rinktis valiutos keitiklius, kai tiriami sektoriaus ar kito 
suskirstymo MTEP arba kai būtina atsižvelgti į santykines kainų lygio variacijas, kad būtų 
galima palyginti MTEP su kitais ekonominiais kintamaisiais. Pavyzdžiui, MTEP įverčiui, 
išreikštam kaip BVP proporcija, net jei abu kiekiai sumažinti iki „pastovių kainų“ taikant 
tinkamus nacionalinius kainų indeksus, vis tiek įtakos turi santykinių MTEP veiklos kainų 
lygių ir visos produktyvios veiklos (t.y. BVP) skirtumai, lyginant su tarptautiniu vidurkiu. 
Kitais žodžiais tariant, koeficientą gali veikti tai, ar jis santykiškai brangus, ar pigus vykdyti 
MTEP, palyginti su kitomis veiklomis. 

 
MTEP defliatorių poreikis 

6. MTEP defliatoriai yra pateisinami, jei tikima, jog MTEP išlaidos pasikeitė visiškai skirtingai 
nei bendrosios išlaidos ir/arba jei sektorių ar pramonės šakų MTEP išlaidų tendencijos labai 
skyrėsi. Paprastai būtų logiška manyti, jog dėl produktyvumo padidėjimo visiems 
suprantamas BVP (rezultatų) defliatorius per ilgą laiką turėtų didėti ne taip greitai kaip 
„tikrasis“ MTEP (sąnaudų) defliatorius. 

7. Optimalus sprendimas būtų apskaičiuoti specialius MTEP defliatorius, pagrįstus specifiniais 
MTEP svertais (svertiniais įtakos koeficientais) ir kainomis. Dėl tokių kainų tyrimų išlaidų 
ir sudėtingumo jie taikomi tik specializuotai analizei. Bendriausias metodas  taikyti 
svertus, išvestus iš MTEP tyrimų, derinant juos su oficialiomis kainomis. 

 
EBPO ir nacionalinių pastangų istorija 
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8. EBPO darbą iš pradžių sąlygojo penkios nuorodos, pateiktos trečiajame Frascati vadovo 
leidime (OECD, 1976): 

- defliatoriai turi būti sukurti homogeniškiems ūkio sektoriams, nesvarbu, ar jie 
atitinka esamą sektorių metodą; 

- jie turi būti Laspeyreso formos; 
- kadangi MTEP veikloje palyginti svarbi yra darbo jėga (beveik 50% išlaidų), jai 

būtina skirti daug dėmesio. 
- praktinės charakteristikos turi būti viršesnės už teorinį tikslumą. 
- būtina kuo geriau panaudoti esamus informacijos šaltinius. 

9. Praeito amžiaus aštuntajame dešimtmetyje šalys narės ir EBPO Sekretoriatas dirbo šioje 
srityje, ypač rengdami verslo įmonių sektoriaus defliatorius. Įvairiuose susitikimuose 
nacionaliniai ekspertai pateikė dokumentus, liudijančius jų patirtį. Kai kurios metodologijos 
buvo labai detalios, tačiau dauguma rėmėsi EBPO gairėmis, išdėstytomis „Pramoninėse 
MTEP tendencijose atrinktose EBPO šalyse narėse, 1967-1979)“ (Trends in Industrial R&D 
in Selected OECD Member Countries, 1967-1979) (OECD, 1979). 

10. Dėl to į ketvirtąjį Frascati vadovo leidimą (OECD, 1989) įtrauktas specialus skyrius, kuris 
apibūdino gana paprastus būdus, kaip apskaičiuoti MTEP defliatorius taikant svertus, 
išvestus iš MTEP tyrimų, bei oficialias kainas, išvestas iš įvairių nacionalinių ir tarptautinių 
šaltinių. Metodai buvo pristatyti kaip pavyzdžiai verslo įmonių sektoriui įsivaizduojamoje 
šalyje, o ne technine forma. Buvo paaiškinti ir iliustruoti tokie trys metodai: 

- sudėtinio indekso numerio taikymas visoms išlaidoms pagal fiksuotus svertus; 
- taip pat, bet pagal kintamuosius svertus; 
- atskirų kainos indeksų taikymas individualiems išlaidų punktams sektoriaus 

poklasiuose; 
- tolesnės detalės, kaip parengti posvertinius indeksus, skirtus darbo išlaidoms. MTEP 

defliatorių skaičiavimo techninis pristatymas buvo įtrauktas į 4 priedą. 
 

Indekso  ir skaičiaus formulės pasirinkimas 

11. Rekomendacija taikyti Laspeyreso formulę turi būti peržiūrėta. Hillas (1988) pabrėžė, kad 
teorinė pažanga parodė, jog bendrai naudojamos indekso skaičiaus formulės (Laspeyres, 
Paasche’o ir kt.) turi trūkumų, ir tai savo ruožtu daro didelę įtaką ekonominei analizei ir 
politikos formavimui. Jis ginčija grandininių indeksų, turinčių patrauklių teorinių ir 
praktinių savybių, taikymą ir išryškina tradicinį Laspeyreso ar Paasche’o fiksuotų svertų 
indeksų tendencingumą. 

12. Defliacija leidžia palyginti situacijas dviejuose skirtinguose laiko taškuose. Laspeyreso ir 
Paasche’o indeksų nukrypimo („indeksų skaičių sklaidos“) laikui bėgant tendencija yra gerai 
žinoma. Grandininis indeksas turi būti taikomas, kai dvi lyginamos situacijos yra nepanašios 
ir kai jas galima susieti kertant tarpinį tašką. Idealiu atveju tarpinė situacija yra tokia, kai 
santykinių kainų forma yra suapvalinama santykinių kainų vidurkiu dviejose lyginamose 
situacijose. Tokiu atveju grandininė seka sumažina indekso skaičių sklaidą (tarp Laspeyreso 
ir Paasche’o). 

13. Kodėl grandininė seka? Realiame pasaulyje indeksų skaičiaus rinkėjai susiduria su ta 
problema, kad kai kurios prekės yra galimos tik vienoje iš dviejų situacijų. Kiekybės 
vektorius visada užpildytas (jo elementai yra teigiami arba nuliniai). Tačiau trūksta daug 
kainų (t.y. trūksta prekių), todėl nepraktiška siūlyti vertinti šešėlines kainas dideliu mastu, 
kadangi seni produktai dingsta iš apyvartos dėl nuvertėjimo, o nauji produktai atsiranda dėl 
technologinės pažangos. Tai ypač tinka prekėms, kurios tikriausiai įtraukiamos į MTEP 
kainų indeksus. 

14. Kuo labiau laikotarpiai nutolę vienas nuo kito, tuo didesnė problema. Dviejų laikotarpių 
bendrosios išlaidų vertės dalis, kurią apima tiesioginis kainų palyginimas, mažėja. Tiesiogiai 
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lyginant du laikotarpius, santykinės kainos gali būti surinktos tik mažoms išlaidų 
proporcijoms abiem laikotarpiais (be to, Laspeyreso ir Paasche’o indeksų skaičių sklaida 
labai didelė). 

15. Jei taikomas grandininis indeksas, o informacijos apie kainas labai padaugėja, jis teisingas 
kiekvienoje grandyje. Taip pat tiesa, kad informacijos apie pirmojo ir paskutinio laikotarpio 
kainas bus dar daugiau. 

16. Jei kainų ir kiekių evoliucija yra gana sklandi, grandininis Laspeyreso indeksas eis po 
tiesioginio Laspeyreso indekso, o grandininio Paasche’o atveju  atvirkščiai ir dėl to mažės 
indeksų skaičiaus sklaida. Hillas apibūdina ribojantį „sklandžiojo“ grandininio indekso 
atvejį („sklandusis“ Divisia indeksas), kuris pašalina indekso skaičiaus problemą ir yra gana 
lengvai eksploatuojamas. 

 
Defliacijos apibendrinimo lygio pasirinkimas 

17. Galima parengti vieną MTEP kainų indeksą visoms GERD, po vieną kiekvienam sektoriui 
ar net po vieną kiekvienai verslo įmonių sektoriaus pramonės šakai ar kiekvienai aukštojo 
mokslo sektoriaus mokslo krypčiai. Pasirinkimas priklausys nuo to, ar yra didelių skirtingų 
MTEP išlaidų struktūros lygių skirtumų ir ar yra didelių kainų tendencijų lygių skirtumų tam 
pačiam išlaidų punktui. Pavyzdžiui, tikėtina, jog universitetuose tyrėjų atlyginimų ir algų 
tendencijos skiriasi, nors jas dažnai fiksuoja viešojo sektoriaus, taip pat ir pramonės firmų 
atlyginimo sutartys. Kita vertus, diskutuotina, ar tyrėjų atlyginimų ir algų kitimo tendencijos 
smarkiai skiriasi skirtingose pramonės šakose. Pasirinkimą taip pat diktuoja tinkamos kainų 
sekos pasiekiamumas, nesvarbu, ar ji gauta specifiniais kainos tyrimais, ar taikant oficialius 
indeksus. 

 
Svertinės sistemos sukūrimas 

Bendra informacija 

18. Paprasta svertinė sistema gali būti išvesta iš rekomenduojamo skirstymo pagal išlaidų rūšį. 
Toliau pateikiamas 1989 ir 1999 m. vidutinis skirstymas EBPO erdvės pramonės šakose. 

 
 Procentas 
 1989 1999 
Darbo išlaidos 43 44 
Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 43 45 
Žemė ir pastatai 3 2 
Įrankiai ir įranga 10 9 
Iš viso 100 100 
 

Detalesnis darbo išlaidų traktavimas 

19. Darbas – vienas svarbiausių išlaidų punktų. Todėl pageidaujama, kad atlyginimų kainų 
indeksai būtų kada tik galima pasiekiami, norint sukurti kiekvieno sektoriaus darbo išlaidų 
posistemį. 

 
Svertinės sistemos 

20. Darbo išlaidos dažniausiai neskaidomos pagal MTEP personalo kategorijas, tačiau 
personalo ir atlyginimo koeficientai gali būti naudojami vertinant santykinius svorius 
skirtingų personalo kategorijų darbo išlaidoms, kaip nurodyta lentelėje. 
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 Kiekybės 
koeficientas, % 

Santykinio darbo 
užmokesčio 
koeficientai  

Darbo išlaidų 
koeficientas, % 

Tyrėjai 50 1,00=50,00 59,7 
Techniniai darbuotojai 25 0,75=18,75 22,4 
Kitas pagalbinis personalas 25 0,60=15,00 17,9 
Iš viso 100 83,75 100,0 
 

Detalesnis kitų išlaidų einamiesiems tikslams traktavimas 

21. Kitų išlaidų einamiesiems tikslams dalis sparčiai auga. Ankstesnės Vadovo versijos 
rekomendavo, kad šią kategoriją reikėtų padalyti į: 
- medžiagas, 
- kitas išlaidas einamiesiems tikslams. 
Nuo to laiko šis skirstymas jau nebenaudojamas EBPO ir daugumoje nacionalinių tyrimų. 
Todėl sunku sukurti posvertinę sistemą. 

 
Oficialių kainų indeksų pasirinkimas 

Bendrasis požiūris 

22. Kai neįmanoma atlikti reikšmingų MTEP sąnaudų kainų tyrimų, galima parinkti oficialios 
kainos indeksus kiekvienai klasei, identifikuotai svertinėje sistemoje, iš šalies nacionalinės 
ataskaitos ar kitų bendrųjų šaltinių. Kaip alternatyvą galima pabandyti identifikuoti seką, 
kurios charakteristikos panašiausios į MTEP. Kadangi galutinis rezultatas bus jautresnis 
kainų, o ne svertų sekos evoliucijai, oficialių kainų indeksų pasirinkimas yra vienintelis 
svarbiausias sprendimas parengiant MTEP defliatorių, todėl jį reikia sudaryti labai atsargiai. 
Neįmanoma pateikti tvirtų išsamių rekomendacijų, kadangi skirtingose šalyse esamų 
oficialių kainų indeksų kiekis ir tipas skiriasi. Be to, kai kurios sekos tiktų pramoninių 
MTEP defliatoriui, bet netiktų, pavyzdžiui, universitetiniams MTEP defliatoriui. 

 
Darbo išlaidų keitiniai 

23. Darbo išlaidų atveju dažniausiai pasiekiami kiekybiniai duomenys (tyrėjų skaičius ir kt.) ir 
galimi du bendri metodai: taikyti vidutines MTEP darbo išlaidas bendram MTEP personalui 
per metus; taikyti atskirą keitinių seką, pagrįstą atlyginimų duomenimis. Pirmasis metodas 
tinka MTEP, tačiau nėra labai tikslus, jei per tam tikrą laiką labai pasikeičia MTEP darbo 
jėgos pareigybinės kvalifikacijos forma. Tariant, kad tokie pokyčiai vyko daugumoje šalių 
narių, pageidautina taikyti antrąjį metodą. Šiuo atveju svarbu atsirinkti seką, kurią būtų 
galima kuo daugiau palyginti su MTEP duomenimis. Todėl duomenys apie uždarbį yra 
taikomi dažniau nei koeficientai, o savaitinis ar mėnesinis uždarbis – dažniau nei valandinis 
atlyginimas. Atlyginimo skalių kaip keitinių naudojimas darbo išlaidų tendencijoms kelia 
didelių problemų, ypač susijusių su „reitingo svyravimu“, darbdavio išmokų socialiniam 
draudimui ir kitų ribinių pašalpų pokyčiais, taip pat su mažėjančiu darbo sąnaudų „kiekiu“ 
dėl trumpesnių darbo valandų ir ilgesnių atostogų. 

24. Paprastai reikia atskirti privataus ir viešojo sektoriaus tendencijas. Turi būti kompromisas 
tarp darbo išlaidų suskaidymo ir indeksų atskiroms pramonės šakoms sudarymo. Pavyzdžiui, 
atlyginimo indeksai gali būti pasiekiami visų mokslininkų ir inžinierių ar visų techninių 
darbuotojų, dirbančių pramonėje, atžvilgiu, tačiau jie gali būti nesuskaidyti pagal atskiras 
pramonės šakas. Kita vertus, gali būti pasiekiami „vidutiniai savaitiniai uždarbiai“ pagal šias 
pramonės šakas. Metodo pasirinkimas priklausys nuo to, ar tyrėjų atlyginimai keičiasi kartu 
su jų pramonės šakos daugumos darbuotojų atlyginimais arba kartu su kitų pramonės šakų 
tyrėjų atlyginimais. 
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Kitų išlaidų einamiesiems tikslams keitiniai 

25. Tai pati sunkiausia sritis. MTEP tyrimai paprastai neatskleidžia įtrauktų išlaidų tipų balanso, 
todėl neaišku, kurios priklauso MTEP, o kurios – pramonei (arba sektoriui). 

26. Kitoms išlaidoms einamiesiems tikslams gali būti taikomas platus keitinių indeksų spektras. 
Pavyzdžiui, taikomas vidutinis gamybos pramonės naudojamų medžiagų ir atsargų 
didmeninės kainos indeksas, visiems suprantamas pramonės vidaus produkto (PVP) kainų 
indeksas bei vartojamųjų prekių kainų indeksas (PKI). 

27. Kai indeksai skaičiuojami atskiroms pramonės šakoms, galima taikyti indeksus bendroms jų 
sąnaudų išlaidoms, tačiau jos gali ir nebūti tipiški MTEP. Pavyzdžiui, teigiama, kad išlaidos 
einamiesiems tikslams auga daugiausiai dėl to, kad pagalbinėms paslaugoms daugiau 
samdoma rangovų (tai atitinka pagalbinio personalo vienam tyrėjui vidurkio mažėjimą) ir 
dėl to, kad daugiau naudojama nuomojamos technikos. 

 
Ilgalaikio turto išlaidų keitiniai 

28. Su žeme ir pastatais susijusios išlaidos sudaro mažą MTEP išlaidų dalį, todėl tinkamas 
keitinio indeksas gali būti pasirenkamas iš atitinkamos nacionalinėje ataskaitoje pateikto 
bendrojo pagrindinio ilgalaikio turto padidėjimo (BPTP) klasės. Toks pat metodas gali būti 
taikomas su įrankiais ir įranga susijusioms MTEP išlaidoms, tačiau neaišku, kiek tokie 
bendrų kainų indeksai atspindi MTEP priemonių išlaidų pokyčius. 

 
MTEP valiutos keitikliai 

Specialių valiutos keitiklių poreikis 

29. Kai BVP-PPP taikomi norint MTEP išlaidas perskaičiuoti į bendrąją nominalią valiutą, tokią 
kaip JAV doleris ar euras (t.y. nuvertėjančia tarpusavyje susijusioje erdvėje), gali skirtis 
skirtingų šalių bendrieji kainų lygiai, o ne MTEP kainų lygiai. 

30. Tarpusavyje susijusio laiko defliatorių atveju idealus sprendimas būtų apskaičiuoti 
specifinius valiutos keitiklius, pagrįstus santykinėmis MTEP sąnaudų kainomis. Tačiau ir 
vėlgi tam tikslui skirti kainų tyrimai (taikant standartinį MTEP sąnaudų „krepšelį“) būtų 
brangūs ir sudėtingi. Tinkamesnis sprendimas būtų  taikyti MTEP tyrimų svertus ir detalius 
paritetus iš bendros PPP praktikos, vykdytos EBPO ir Eurostat’o tarptautinio palyginimo 
projekto (TPP), atlikto globojant Jungtinių Tautų statistikos biurui, kontekste. Daugiausia 
sunkumų kyla dėl to, kad bendrieji PPP apskaičiuojami taikant standartinį prekių ir paslaugų 
krepšelį, įtrauktą į BVP, arba tiksliau – galutinį poreikį (t.y. rezultatą), tuo tarpu MTEP 
išlaidos daugiausia yra sąnaudos. 

 
Nacionalinių ir EBPO pastangų istorija 

31. Pirmosios EBPO MTEP statistikos ataskaitos, išleistos 1960 metų pradžioje, taikė PPP, 
pagrįstus MTEP svertais ir kainų koeficientais, išvestais iš atlyginimų studijų bei 1960 m. 
bendrųjų PPP lyginamųjų skaičiavimų (Freeman ir Young, 1965; OECD, 1968). Toliau 
darbas vyko praeito amžiaus aštuntojo dešimtmečio pabaigoje, kai tapo prieinami nauji PPP. 
Ši situacija buvo apibūdinta ketvirtojo šio Vadovo leidimo (OECD, 1981) 7 skyriuje. Nuo 
1990 m. PPP skaičiuojamas kas treji metai EBPO šalyse narėse (1993, 1996, 1999) ir 
kasmet ES šalyse. Dabar rengiamasi rinkti 2002 m. duomenis. 

 
Metodas 
32. MTEP PPP skaičiavimo metodologija turi atitikti TPP sukurtą metodologiją. 

33. EBPO ir Eurostat’as reguliariai skaičiuoja EBPO šalių narių BVP PPP (ir jo išlaidų 
dedamųjų) tikslams. Nors EBPO skelbiami PPP išreikšti nacionalinės valiutos vienetais 
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vienam JAV doleriui, o Eurostat’o skelbiami PPP – nacionalinės valiutos vienetais vienam 
eurui, jie yra: 

- pastovūs (t.y. Prancūzijos ir Vokietijos PPP, gauti dalijant euro PPP šioms dviem 
šalims, yra tokie pat, kaip dalijant JAV dolerio PPP), kadangi skaičiavimuose 
taikomas ES šalių „bloko pastovumas“; 

- pereinami (A ir B šalių PPP padaugintas iš B ir C šalių PPP nurodo A ir C šalių 
PPP). 

 
Apibendrinimo lygio, kuriuo skaičiuoti MTEP keitiklius, pasirinkimas 

34. Idealiu atveju pasirinktas lygis turi atitikti MTEP defliatoriams pasirinktą lygį. Praktikoje 
specialūs MTEP PPP koeficientai gali būti apskaičiuojami verslo įmonių ir viešajam 
sektoriui, galbūt išskiriant valstybę ir aukštąjį mokslą. 

 
Svertinė sistema 

35. Kaip ir defliatorių atveju, svertinė sistema gali būti išvesta iš rekomenduojamo skirstymo 
pagal išlaidų rūšį. Tačiau kadangi PPP skaičiavimai atliekami vienu metu taikant visų 
lyginime dalyvaujančių šalių sverto ir kainų duomenis pereinamumui užtikrinti, būtina turėti 
visas grupės šalis atitinkančius svertus. 

 
Keitinių kainų pasirinkimas 

36. Idealiu atveju turėtų būti naudojami kiekvienos svertinės kategorijos MTEP (sąnaudų) 
išlaidų standartinio „krepšelio“ kainų tyrimų duomenys. Kaip ir tarpusavyje susijusių laiko 
kainų indeksų atveju, tokia praktika būtų brangi ir labai sudėtinga, todėl jos galima 
atsisakyti visais praktiniais tikslais. Kitas geriausias sprendimas būtų taikyti keitinių kainas 
(geriausias jų šaltinis yra iš TPP gaunami lyginamieji kainų duomenys), jas derinant, jei 
būtina, su keitinių tarpusavyje susijusių erdvėje kainų indeksais (t.y. išskaidyti paritetai 
skaičiuojami galutinėms TPP išlaidų dedamosioms). 

 
Darbo išlaidos 

37. TPP nerenka verslo įmonių sektoriaus tarpinių ar pirminių duomenų, todėl nėra duomenų 
apie atlyginimus ar uždarbį. Tačiau kai teikiamos ne rinkos paslaugos, ypač švietimo, 
sveikatos apsaugos, bendrosios valstybinės paslaugos, TPP taiko sąnaudų kainas ir todėl 
naudoja duomenis apie bendrą darbo kompensavimą pasirinktam standartiniam pareigų 
krepšeliui viešajame sektoriuje. Šią informaciją galima papildyti tarptautinių mokslininkų ir 
inžinierių ar tam tikrų verslo valdymo kategorijų atlyginimų ir uždarbio tyrimų rezultatais. 

 
Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 

38. Ir vėl pagrindinė problema yra duomenų apie tarpinio vartojimo (nesvarbu, ar MTEP 
veiklos, ar ne) kainas trūkumas verslo įmonių sektoriuje. Tam tikros galutinės prekės ir 
paslaugos, kurių kainos parenkamos TPP kontekste, taip pat gali būti MTEP sąnaudomis 
(t.y. „kitomis išlaidomis einamiesiems tikslams“). 

 
Ilgalaikio turto išlaidos 

39. Tinkami su žeme ir pastatais ar įrankiais ir įranga susijusių išlaidų keitiniai gali būti 
gaunami iš TPP, atsižvelgiant į nurodytas tarpusavyje susijusio laiko defliatorių vertinimo sąlygas. 
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10 priedas. 
 

Papildomos didelių MTEP projektų, ypač gynybos ir aeronautikos 
pramonės, klasifikavimo nuorodos 

 
 

Įvadas 
1. Šiame priede pateikiamos papildomos nuorodos, kaip traktuoti didelius plėtros projektus 

MTEP statistiniuose tyrimuose ir EBPO ataskaitose. Riba tarp eksperimentinės plėtros ir 
kitų pramoninių veiklų (apimančių dvi susipinančias kitų inovacinių veiklų, gamybos ir su 
jomis susijusios techninės veiklos grupes) aptarta šio Vadovo 1 skyriaus 1.5.3 punkte bei 2 
skyriaus 2.2.3. ir 2.3.4 punktuose. 1 skyriaus 1.5.2 punkte ir 2 skyriaus 2.2.2 bei 2.3.3 
punktuose aptariama riba, skirianti MTEP ir susijusias mokslines ir technologines veiklas. 
Nustatyti šią ribą ypač sunku, kai vykdomi dideli ir brangūs gynybos ir aeronautikos 
pramonės plėtros projektai. Vis dėlto pagrindiniai šio priedo teiginiai tinka visoms pramonės 
šakoms. 

2. Kai kurioms šalims visada buvo sunku suderinti jų gynybos ministerijų pateiktas MTEP 
išlaidas, kurios buvo panaudotos verslo įmonių sektoriuje, bei gynybos pramonės MTEP 
reikmėms vyriausybės skirtą sumą. Paprastai valstybės biudžeto asignavimų gynybos MTEP 
arba MTEP išlaidų (GBAORD) ir bendrųjų MTEP vidaus išlaidų (GERD) sumos gali 
gerokai skirtis. Skirtumų atsiranda dėl keleto veiksnių, pavyzdžiui, subrangovų samdymo ir 
tarptautinių bendradarbiavimo projektų, bet taip pat kyla klausimas dėl teisingo Vadovo 
MTEP apibrėžimo taikymo, ypač GBAORD atžvilgiu. 

3. Pirmoje šio priedo dalyje lyginama D.Britanijos, JAV ir Prancūzijos gynybos ir 
aeronautikos pramonėje taikoma terminologija. Antroje dalyje analizuojami gynybos MTEP 
projektų pavyzdžiai. Abiejose dalyse taip pat pateikiamos nuorodos, kaip atskirti Vadovo 
apibrėžtą MTEP sampratą ir susijusias veiklas, kurios nėra MTEP. Visame priede 
vartojamas „ikigamybinės plėtros“ terminas apibūdina neeksperimentinį darbą, susijusį su 
gynybos ar aeronautikos sistema ar produktu, prieš jį pradedant gaminti, o dar tiksliau – 
veiklas, kurios nėra mokslinės ir technologinės inovacijos dalis. 

 
 
Prancūzijoje, D. Britanijoje ir JAV vartojama terminologija ir kategorijos 

4. Vienas specifinių sunkumų taikant fundamentinių ir taikomųjų tyrimų bei eksperimentinės 
plėtros sampratas gynybos ir aeronautikos pramonėje yra tai, kad šios pramonės šakos 
dažniausiai turi savo terminologiją. Ši terminologija skirtingose šalyse skiriasi ir dažnai 
neatitinka Vadove vartojamų kategorijų. Šiame skyriuje aptariami tie sunkumai, lyginant 
Vadovo kategorijas su terminais, vartojamais Prancūzijos, D.Britanijos ir JAV gynybos 
ministerijose, bei su pagrindinių aeronautikos kompanijų naudojama pramonės klasifikacija. 

5. 1 lentelėje nurodytas šių šalių gynybos ir aeronautikos pramonėje bendrai vartojamų terminų 
sąrašas, o 2 lentelėje parodyta, kaip tos trys šalys dabar interpretuoja kai kuriuos iš tų 
terminų Frascati vadovo terminologijos ir MTEP apibrėžimo požiūriu. 

 
D. Britanijoje vartojama terminologija ir kategorijos 

6. D. Britanijoje naudojamos dvi metinių valstybės finansuojamų MTEP taikomųjų tyrimų 
kategorijos, kurios yra EBPO GBAORD ataskaitose pateikiamų sumų pagrindas: 

„Strateginiai tyrimai yra apibrėžiami kaip taikomieji tyrimai teminėje srityje, dar 
nepažengusioje iki etapo, kur galima aiškiai išskirti galutinį pritaikymą.“ 
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„Nestrateginio pobūdžio taikomųjų tyrimų tikslas yra gana specifiniai ir tikslūs produktai, 
procesai, sistemos ir kt.“ 

(Cabinet Office, 1991, Priedas C, 4-5 paragrafai) 
7. D. Britanijos Gynybos ministerijos atliktoje vidinėje ribos tarp MTEP ir ikigamybinės 

plėtros studijoje buvo nurodytos tokios ne MTEP „mokslinių ir techninių inovacijų“ 
kategorijos: 

- naujų produktų rinkodara, 
- patentinis darbas (žr. toliau), 
- finansiniai ir organizaciniai pokyčiai, 
- galutinis produktas ar projektavimo inžinerija, 
- mechaninis apdorojimas ir pramonės inžinerija, 
- gamybos pradžia, 
- demonstravimas vartotojams (žr. toliau). 

 
1 lentelė. Gynybos ir aeronautikos pramonėje vartojama  bendra terminologija 

 
Terminologija Labiausiai atitinkanti klasifikacija1 

Baziniai tyrimai FUNDAMENTINIAI TYRIMAI 
Fundamentiniai tyrimai ... 
Aukštesnieji tyrimai ... 
Aukštesniosios studijos ... 
Taikomieji tyrimai TAIKOMIEJI TYRIMAI 
Demonstracinis modelis ... 
Demonstracinis projektas ... 
Tiriamoji plėtra ... 
Aukštesniosios studijos ... 
Eksperimentinė plėtra EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA 
Pažangioji plėtra ... 
Bandomieji įrenginiai (pirminiai) ... 
Prototipas ... 
Bandymų modelis ... 
Bandymų projektas ... 
Sistemų dizaino ir specifikacijų studijos ... 
Į sistemas orientuotas preliminarus 
projektas 

... 

Techninės demonstracijos ... 
Grįžtamojo ryšio MTEP MTEP (nespecifikuota veikla) 
Moksliniai tyrimai, plėtra, bandymai ir 
vertinimas 

... 

Projektavimo inžinerija MIŠRI MTEP ir ne MTEP 
Įgyvendinamumo studijos MTEP/ikigamybinė veikla 
Tolesnė plėtra MTEP/ikigamybinė veikla 
Priežiūra ir remontas MTEP/ikigamybinė veikla 
Projekto apibrėžimas MTEP/ikigamybinė veikla 
Inžinerinė plėtra MTEP/ikigamybinė veikla 
Inžineriniai projektai MTEP/ikigamybinė veikla 
Operacinė plėtra MTEP/ikigamybinė veikla 
Politikos ir darbo studijos ne MTEP 
Pramonės inžinerija MTEP/ikigamybinė veikla 
Posertifikacinė plėtra MTEP/ikigamybinė veikla 
Bandymų produkcijos partija MTEP/ikigamybinė veikla 
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Demonstracijos vartotojams MTEP/ikigamybinė veikla 
Dokumentacija MT inovacijos 
Pirminė plėtra MT inovacijos 
Gamybos pradžia MT inovacijos 
Naujų produktų rinkodara MT inovacijos 
Patentinis darbas MT inovacijos 
Produktų inžinerija MT inovacijos 
Mechaninis apdorojimas MT inovacijos 
Poprojektinės paslaugos Pramoninė veikla 
Serijinė gamyba Pramoninė veikla 
Su MT susijusi veikla ne MTEP 
MT inovacijos ne MTEP 
 

1 - tai tik nuorodos. Tikra klasifikacija pagal šiame Vadove apibrėžtas MTEP rūšis priklauso nuo 
tam tikro projekto pobūdžio bei konteksto, kuriame terminas yra vartojamas. 
Šaltinis: EBPO. 

 
2 lentelė. Dabartinė Frascati vadove pateikiama Prancūzijos, D. Britanijos ir JAV 
terminologijos klasifikacija 

 
Frascati vadovas D.Britanija JAV Prancūzija 
MOKSLINIAI TYRIMAI IR EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA 
Fundamentiniai 
tyrimai 

Fundamentiniai tyrimai (0) Fundamentiniai tyrimai (0) Fundamentiniai tyrimai (0) 
Paviršutiniškos studijos (0) 
Taip pat žr. žemiau Mokslinių 
tyrimų darbą (0) 
Taip pat žr. Moksliniai tyrimai 
(P) 

Taikomieji tyrimai Strateginiai taikomieji 
tyrimai (0) 

Taikomieji tyrimai (0) Taikomieji tyrimai (0) 
Demonstracinis projektas (0) 
Demonstracinis modelis (P) 

 Specifiniai taikomieji 
tyrimai (0) 

  

   Tiriamoji plėtra (0) 
Plėtra (0) 
Bendrieji tyrimai (P) 
Preliminarus projektas (P) 
Bandomasis projektas (P) 
Bandomasis modelis (P) 
Mokslinių tyrimų darbas (0) 
Į sistemas orientuoti tyrimai 
(I) 

Eksperimentinė 
plėtra 

Eksperimentinė plėtra (P) Pažangios technologijos 
plėtra (0) 
Demonstracija ir patikra (0) 
Inžinerijos ir gamybos 
plėtra (0) 
Valdymo parama (0) 
Operacinių sistemų plėtra 
(0) 

Plėtra (0) 
 
Apibrėžta plėtra (0) 
Prototipas (P) 
Bandomieji įrenginiai (P) 

NE  MTEP VEIKLA 
Ikigamybinė plėtra Mokslinės ir techninės 

inovacijos (P) 
 MT paslaugos (P) 

   MT lavinimas ir plėtra (P) 
 Kita susijusi mokslinė ir 

techninė veikla (0) 
  

0 = Oficiali (Gynybos ministerijos) terminologija. 
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P = Pramonės terminologija 
Šaltinis: EBPO. 
 

8. Vadovas (1 skyriaus 1.5.3 punktas) „demonstraciją“ traktuoja kaip „inovaciją, diegiamą visu 
arba beveik visu mastu realioje aplinkoje“, norint pagelbėti politikai ar reklamai esant už 
MTEP ribų. Tačiau būtina skirti šias demonstracijas vartotojams nuo techninių 
demonstracijų, kurios yra MTEP dalis. Prancūziškas terminas „demonstracinis projektas“ ir 
„demonstracinis modelis“ skirti pastarajai. 

9. Patentinis darbas, produktų ir dizaino inžinerija, demonstracijos, duomenų rinkimas, 
bandymai ir įgyvendinamumo studijos gali būti MTEP projekto dalis kaip pagalbinis 
pagrindinio projekto darbas (žr. 2 skyriaus 2.3.4 punktą). Panašiai gamybos veikla gali 
apimti „grįžtamojo ryšio“ MTEP, kad būtų išspręstos techninės problemos, kylančios 
pradėjus gamybą. Šiose srityse gali būti sunku atskirti „eksperimentinę plėtrą“ ir 
„ikigamybinę plėtrą“ ir jos nebūtinai remiasi paprastu tiesiniu modeliu nuo bazinių tyrimų 
iki gamybos. 

10. D.Britanijos studija taip pat nurodo tokias ne MTEP „susijusias mokslines ir technines 
veiklas“: 
- bendrosios paskirties duomenų rinkimas, 
- bandymai ir standartizacija, 
- įgyvendinamumo studijos, 
- su politika susijusios studijos, 
- gamyba ir susijusios techninės veiklos. 

11. Tyrimas nurodė, kad į MTEP dažniausiai klaidingai įtraukiamos tokios sritys kaip „galutinio 
produkto ar dizaino inžinerija“, „įgyvendinamumo studijos“ ir „gamyba ir susijusios 
techninės veiklos“. 

 
JAV vartojama terminologija ir kategorijos  

12. JAV gynybos departamentas (GD) skiria septynias kategorijas (6.1  6.7) kaip savo 
mokslinių tyrimų, plėtros, bandymų ir vertinimo (MTEPBV) biudžeto dalį: fundamentiniai 
tyrimai, taikomieji tyrimai, pažangios technologijos plėtra, demonstravimas ir patikra, 
inžinerija, gamybos plėtra, valdymo parama ir operacinių sistemų plėtra. Visos šios lėšos 
skiriamos MTEP, grąžinant Valstybiniam mokslo fondui, (NSF) bei GBAORD, grąžinant 
EBPO. Tačiau šių MTEP vykdytojai, kurie taip pat teikia ataskaitas NSF (ir todėl sudaro 
pagrindą BMTEPI sumai), gali skirstyti kitaip. 

13. 6.1 ir 6.2 veiklų finansavimas atspindi vadinamąją GD technologinės bazės programą ir 
dažnai yra vadinamas GD technologinio pajėgumo „sėkla“ (arba „rizikos kapitalu“)“. Būtent 
šioje vietoje ištiriamos ir tobulinamos (kartais labai ilgai) naujos technologijos ir jų karinio 
pritaikymo potencialas. Pažangios technologijos plėtros (6.3) veikla skirta padėti 
technologijai išeiti iš laboratorijos į lauką. Kartu paėmus, 6.1  6.3 veiklos atspindi 
vadinamąją GD mokslo ir technologijų (MT) programą. 

 
Formalūs MTEPBV biudžeto veiklų apibrėžimai 

14. Biudžeto veikla 6.1. Fundamentiniai tyrimai apibrėžiami kaip nuosekli studija, nukreipta į 
platesnes fundamentalių reiškinio aspektų ar stebėjimo faktų žinias ar suvokimą, 
neatsižvelgiant į specifinį procesų ar produktų pritaikymą. Jie apima veiklas, orientuotas į 
fundamentinių fizinių, inžinerijos, aplinkos ir biologijos mokslų žinių ir suvokimo didinimą, 
susijusį su ilgalaikiais nacionalinio saugumo poreikiais. Jie formuoja pagrindą toliau tęsti 
taikomuosius tyrimus ir plėtoti pažangias technologijas, susijusias su gynyba bei karinio 
funkcinio pajėgumo didinimui. 
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15. Biudžeto veikla 6.2. Taikomieji tyrimai apibrėžiami kaip nuosekli studija, norint gauti žinių 
ar suvokimą, būtiną apibrėžti priemonėms, kuriomis galima patenkinti visiems žinomą ir 
specifinį poreikį. Ši veikla paverčia vilčių teikiančius fundamentinius tyrimus į plačiai 
apibrėžiamų karinių poreikių, kuriems trūksta plėtros projektų, sprendimus. Vyraujanti šios 
kategorijos charakteristika yra ta, kad šie tyrimai orientuoti į specifinius karinius poreikius, 
norint išplėsti ir įvertinti siūlomų sprendimų įgyvendinamumą bei praktiškumą ir apibrėžti 
jų parametrus. 

16. Biudžeto veikla 6.3. Pažangių technologijų plėtra apima visas pastangas, susijusias su 
aparatinės įrangos plėtra ir eksperimentų ir bandymų integracija. Rezultatai yra 
technologinio įgyvendinamumo įrodymas ir galimybės eksploatuoti ir gaminti įvertinimas, o 
ne aparatinės įrangos plėtra paslaugų tikslams. Šios kategorijos projektai tiesiogiai atitinka 
identifikuotus karinius poreikius. 

17. Biudžeto veikla 6.4. Demonstravimas ir patikra apima visas pastangas, kurių reikia norint 
patikrinti integruotas technologijas kuo realesnėje eksploatacinėje aplinkoje, kad būtų 
galima įvertinti pažangių technologijų reikšmę ar galimybes sumažinti išlaidas. 

18. Biudžeto veikla 6.5. Inžinerinė ir gamybos plėtra apima paslaugų srities inžinerinės ir 
gamybos plėtros projektus, kurie nebuvo patvirtinti visuotinei gamybai. Šią sritį apibūdina 
pagrindiniai realių elementų projektai. 

19. Biudžeto veikla 6.6. MTEPBV valdymo parama  tai parama kurti įrengimams ir 
operacijoms, būtinoms bendriesiems moksliniams tyrimams ir plėtrai. Į ją įtraukti bandymai, 
karinės statybos, laboratorijų priežiūra, bandomųjų lėktuvų ir laivų eksploatacija ir remontas 
bei studijos ir analizės, susijusios su parama MTEP programoms. Atliekant fundamentinius 
ir taikomuosius tyrimus arba kuriant pažangių technologijų plėtros programas, išlaidos 
vidiniam ar iš šalies samdomam laboratorijos personalui priskiriamos realaus laiko 
elementui. 

20. Biudžeto veikla 6.7. Operacinių sistemų plėtra apima pagalbinius plėtros programų projektus 
arba inžinerinę ir gamybos plėtrą atnaujinančius projektus, kurie buvo patvirtinti gamybai, 
taip pat pagrindinius sistemos bandymus ir tyrimus, kuriais siekiama atnaujinti esamas 
ginkluotės sistemas. 

21. JAV GD pateikia ataskaitas apie pagrindines sistemos plėtros veiklas (apima biudžeto 
veiklas nuo 6.4 iki 6.7) atskirai nuo pažangių technologijų plėtros (6.3). Atsiskaitant EBPO, 
visos gynybos plėtros veiklos (nuo 6.3 iki 6.7) NSF traktuojamos kaip „eksperimentinė 
plėtra“. Dauguma darbo, traktuojamo kaip pažangių technologijų plėtra (6.3), 
demonstravimas ir patikra (6.4), inžinerinė ir gamybos plėtra (6.5), yra neabejotinai 
„eksperimentinė plėtra“. Tačiau kadangi „operacinių sistemų plėtra“ (6.7) remia projektus, 
kurie buvo „patvirtinti gamybai“, kai kurios lėšos gali būti traktuojamos kaip ikigamybinė 
plėtra ir todėl atsiduria už eksperimentinės plėtros apibrėžimo ribų. 

 
Prancūzijoje naudojamos kategorijos ir terminologija 

22. Prancūzijos gynybos ministerija taiko Vadovo standartus, tačiau tam tikro projekto 
klasifikavimas pagal veiklos rūšį priklauso nuo jo vietos sprendimų priėmimo procese, taip 
pat ir nuo darbo pobūdžio. Todėl terminas „les études en amont“ (aukštesniosios studijos) 
apima fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, įskaitant tyrimų studiją (apimančią 
fundamentinius ir taikomuosius tyrimus) ir tiriamąją plėtrą (apibrėžiančią naujų 
technologinių kūrinių eksploatacinį pritaikymą). Terminas „développements décidés“ 
(apibrėžtoji plėtra) taikoma eksperimentinei plėtrai. Jis apima prototipų, skirtų gamybai ir 
eksploatacijai, tobulinimo užduotį, t. y. visą darbą prieš tikrą gamybos pradžią. 

23. Prancūzijos aeronautikos pramonėje terminas „moksliniai tyrimai“ vartojamas, norint 
aprėpti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus. Terminai „plėtra“, „prototipas“ ir 
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„bandomasis įrenginys“ paprastai sutampa su Vadovo eksperimentinės plėtros samprata. 
„Mokslinės ir technologinės paslaugos“ ir „Švietimas ir plėtra“ paprastai į MTEP 
neįtraukiami. Tačiau kad užtikrintų sutikimą su Vadovo terminologija, sprendimus dėl 
tikslios klasifikacijos valstybės įstaigos derina su kompanijomis. 

 
Pavyzdžiai 

24. Šiame skyriuje pateikiama keletas pagrindinių technologinės plėtros projektų gynybos ir 
aeronautikos pramonėje pavyzdžių. Jų tikslas – parodyti, kaip Vadovo kategorijos gali būti 
taikomos ir kur gali kilti sunkumų. 

 
Pavyzdys A 
 

25. Projekto aprašymas: 

Pasiekti nepusiausvyrinių prietaisų struktūrų įgyvendinamumą bei panaudoti unikalias 
siaurajuosčių puslaidininkių savybes optoelektronikai ir didelės spartos loginėms 
funkcijoms aplinkos temperatūroje. Jei pavyktų, nauji prietaisai būtų iš esmės pranašesni 
už silicio ir galio arsenido prietaisus ir galėtų būti taikomi ateities greitaveikėje 
elektronikoje. Planuojama įvardyti naudingus nepusiausvyrinius prietaisus, patvirtinti 
kai kuriuos pagrindinius siaurajuosčių puslaidininkių medžiagų parametrus, juos 
panaudoti prognozuojant prietaiso veikimą ir galiausiai, atrinkus tinkamus prietaisus, 
ištirti jų praktinio realizavimo galimybes ir juos paprastai apibūdinti. 

26. Šis projektas dabar yra strateginių taikomųjų tyrimų etape, kadangi jis orientuotas į taikymų 
grupę, o ne į atitinkamą pritaikymą. Jis jau perėjo fundamentinių tyrimų etapą ir, galimas 
daiktas, dar universitete buvo atrastos nepusiausvyrinės prietaiso struktūros. Galimybė 
pritaikyti optoelektronikoje ar didelės spartos loginėse funkcijose yra hipotetinė, ir tyrimu 
norima nustatyti galimus pritaikymo būdus. Bandymai atliekami, norint „patvirtinti kai 
kuriuos pagrindinius parametrus“, tačiau šie bandymai taip pat gali būti ir tyrimų etapo 
dalis, kai tiriamos dar fundamentinių tyrimų pasiūlytos nežinomos sritys. 

27. Parinkus tinkamus prietaisus, jų „praktinis įdiegimas“ būtų laikomas eksperimentine plėtra. 
Ankstyvieji prototipų modeliai „jiems paprastai apibūdinti“ galėtų būti šios eksperimentinės 
plėtros etapo dalys. Vėlesni modeliai ir demonstravimo klientams ar vartotojams procedūra 
(žr. 7 paragrafą) būtų ikigamybinė, o ne eksperimentinė plėtra. 

 
Pavyzdys B 
 

28. Projekto aprašymas: 

X yra trumpo nuotolio oro gynybos (ASOG) raketinė sistema, kurią planuojama 
tobulinti, kad ji būtų pajėgi reaguoti į kylančią grėsmę. X2 kuriama kaip pati naujausia X 
šeimos narė. Projektas apima naujos X2 raketos ir naujos antžeminės įrangos plėtrą bei 
gamybą. Plėtros programa skirta didelei sistemai, kuriai reikalinga kelių sudėtingų 
technologijų, pavyzdžiui, elektroninės optikos, komandinių ryšių ir sekimo bei 
panoraminės žvalgos radarų, sąveika. Tai leistų operatoriui susekti daugiau taikinių esant 
geresniam skiriamumui, ir, jei būtina, iššauti daugkartines raketas. Esant vienetiniam 
raketų valdymui, galima panaudoti elektroninio optinio (EO) sekiklio šilumines 
nuotraukas raketoms nukreipti tiesiai į taikinį, tačiau kita raketa negali būti iššauta, kol 
EO sekiklis vėl neatsilaisvins. Esant daugkartiniam raketų valdymui, pirmoji raketa iš 
pradžių gali būti nukreipta EO sekiklio, tačiau vėliau perduota radariniam sekikliui, kad 
šis perimtų taikinį, ir taip atlaisvintų EO sekiklį, kuris pradėtų kreipti antrąją raketą dar 
pirmajai raketai nespėjus pasiekti taikinio. Programa siekia integruoti aukštųjų 
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technologijų puslaidininkių posistemius esant vienam pagrindiniam valdančiajam 
įrenginiui. 

 
29. „Mark II“ modelių plėtra yra įprasta gynybos technologijoje, todėl nelengva nuspręsti, kuri 

tokios plėtros dalis yra eksperimentinė. Šiuo atveju skirtumas tarp vienetinės ir daugkartinės 
raketų sistemų yra gana didelis, kad pastarosios plėtrą būtų galima pavadinti eksperimentine 
plėtra. Tačiau projektas (kaip įprasta gynybos technologijoje) yra sudėtingos sistemos, 
apimančios skirtingą įrangą ir technologijas, plėtra. Teoriškai projektą būtų galima 
išskaidyti į kelis subprojektus, kuriuos atliktų subrangovai. Kai kurie subprojektai, 
apimantys esamos technologijos taikymą esamai įrangai, gali ir nebūti MTEP. Subrangovas, 
vykdantis tokį subprojektą, neturėtų jo laikyti eksperimentine plėtra. Tačiau finansuojanti 
organizacija ir pagrindinis rangovas gali ir nesugebėti šitaip suskaidyti projekto. 

30. Pavyzdys B apima ir eksperimentinę plėtrą, ir gamybą. Vėlesniuose projekto etapuose 
būtina atskirti gamybos aspektą, norint užbrėžti ribą tarp ikigamybinių ir gamybos elementų. 

 
Pavyzdys C 

31. 3 lentelėje yra nurodyti šarvuoto tanko kūrimo programos etapai ir tolesnė atnaujinimo 
programa. 

32. Konceptualus projektavimas yra ties taikomųjų tyrimų riba ir gali būti gautas taikomųjų 
tyrimų projekto pabaigoje. 

33. Originalioje kūrimo programoje detalaus projektavimo ir sistemų integracija yra 
eksperimentinė plėtra. Sistemų integracija apima bandymus, kurie yra eksperimentinės 
plėtros etapo dalis. Jei atnaujinimo programa turi pereiti visus išvardytus etapus, tikėtina, 
kad į ją įtraukiami esminiai patobulinimai, todėl darbas traktuojamas kaip eksperimentinė 
plėtra. Tariant, kad atnaujinimas yra tokio pobūdžio darbas, sistemų projektavimo ir jų 
integracijos etapai vėlgi yra eksperimentinė plėtra. 

 
3 lentelė. Šarvuoto tanko kūrimas 

 
1. ORIGINALI PLĖTROS PROGRAMA 
Vartotojo eksploataciniai reikalavimai Ko tikimasi iš gaminio lauko sąlygomis 
Detali specifikacija Ko gaminiui reikia, kad jis atliktų savo funkciją 
Konceptualus projektavimas/principo patvirtinimas Pirminis projektas, norint parodyti, kad galima 

atitikti specifikacijas 
Detalus projektavimas Projekto posistemių, įrangos/subrangovų, geriausiai 

atitinkančių specifikacijas, identifikavimas, esamų 
gaminių peržiūra, esamų gaminių modifikacijos ir, 
jei būtina, naujo gaminio projektas 

Sistemų integracija Visų posistemių surinkimas, norint užtikrinti, kad 
viskas kartu funkcionuoja taip, kaip reikalaujama 

Bandymai Išsamūs bandymai, norint pademonstruoti, jog 
produktas atitinka specifikacijas 

Projektavimas/modifikacijos Remiantis bandymų rezultatais atliekamos 
modifikacijos 

Demonstracija vartotojams Klientas atlieka savo bandymus, norėdamas 
įsitikinti, kad produktas atitinka specifikacijas ir jį 
patenkina 

Projekto patvirtinimas Patvirtinamas gamybos standartas, rengiamas 
techninių duomenų paketas 

Gamyba Serijinė gamyba pagal patvirtintus gamybos 
standartus 

Poprojektinės paslaugos Gamybos standartų modifikacijos pradėjus produktą 
eksploatuoti. Tai apima modifikacijų projektus ir 
modifikacijos rinkinių kūrimą. 
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2. ATNAUJINIMO PROGRAMA 
Nustatyti patobulintus operacinius reikalavimus Ko tikimasi iš atnaujintos įrangos  
Detalios patobulinimų specifikacijos Kokios bus patobulinto gaminio galimybės 
Sistemų projektavimas Patobulintos sistemos projektavimas, panaudojant 

esamą transporto įrangą ir naują tobulinimo 
programos įrangą 

Sistemų integracija Visų posistemių surinkimas ir bandymai, norint 
užtikrinti, kad viskas veikia kartu, kaip reikalaujama 

Bandymai Išsamūs bandymai, norint pademonstruoti, jog 
produktas atitinka patobulintas specifikacijas 

Projektavimas /modifikacijos Remiantis bandymų rezultatais atliekamos 
modifikacijos 

Demonstravimas vartotojams Klientas atlieka savo bandymus, norėdamas 
įsitikinti, kad produktas atitinka specifikacijas ir jį 
patenkina 

Projekto patvirtinimas Patvirtinamas gamybos standartas, rengiamas 
techninių duomenų paketas 

Modifikacijos rinkinių/atnaujintos transporto 
priemonės gamyba 

Serijinė gamyba/modifikacija pagal patvirtintus 
gamybos standartus 

Poprojektinės paslaugos Jau naudojamų patobulintų medžiagų standartų 
modifikacija. Etape reikalaujama sukurti 
modifikacijų projektą ir modifikacijų rinkinius. 

Šaltinis: EBPO 
 

34. Bandymai ir projektavimo/modifikacijų etapai sudaro „grįžtamojo ryšio“ situaciją. 
Dauguma šio darbo būtų eksperimentinė plėtra, bet dalis – ne. 

35. Demonstracijos vartotojams ir projektavimo etapų patvirtinimas yra ikigamybinė, o ne 
eksperimentinė plėtra, todėl išeina už MTEP ribų. 

36. Poprojektinių paslaugų etapas lyginamas su projektavimo/modifikacijų etapu. Jis gali apimti 
ir dalį eksperimentinės plėtros, bet dažniausiai taip nėra. 

 
Pavyzdys D 
 

37. Projekto aprašymas: 

Karinis bombonešis QWETY sėkmingai perėjo mokslinių tyrimų, technologinio 
demonstravimo, projektavimo ir pradinio tobulinimo etapus iki ikigamybinio lėktuvo 
skrydžio bandymų. Dabar būtinos tolesnės oro struktūros, norint integruoti lėktuvą į oro 
atakų/gynybos sistemas, kad būtų užtikrintas visiškas operacinis pajėgumas. Tam gali 
prireikti iki dešimties lėktuvų. 

38. Pirmasis etapas – integruotos oro atakų/gynybos sistemos sukūrimas. Šiame etape 
sujungiamos sukurtos dedamosios ir posistemiai, kurie anksčiau nebuvo integruoti šiame 
kontekste. Jam reikia didelės skrydžių bandymų programos, įskaitant dešimt lėktuvų, kuri 
yra labai brangi, o daugiausia lėšų išleidžiama dar prieš gamybą. Dalis šio etapo darbo neturi 
naujumo elemento, kad jį būtų galima priskirti MTEP. Todėl šio etapo išlaidos turėtų būti 
išskaidytos taip: 

- eksperimentinė plėtra (MTEP); 
- ikigamybinė plėtra (ne MTEP). 

39. Dėl skirtumo tarp šių dviejų kategorijų reikalingas inžinerinis įvertinimas, kada baigiasi 
naujumo elementas ir pereinama prie kasdieninės integruotos sistemos plėtros. Šio projekto 
etapo aprašymas vėlgi parodo, kaip sunku gali būti atskirti eksperimentinę plėtrą nuo 
ikigamybinės. Todėl ir reikia „inžinerinio įvertinimo“. 
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40. Antrasis etapas apima integruotos oro atakų/gynybos sistemos bandymus. Jei įrodyta, kad 
sistema veikia pirmame etape, tobulinimo projekte gali būti numatyta kurti bandymų 
produkcijos partiją operacinių bandymų tikslams. Nuo to, ar jie sėkmingi, priklauso serijinės 
gamybos užsakymai. Remiantis Vadovu, šis darbas yra ne MTEP, o ikigamybinė plėtra. 
Tačiau bandymų metu gali kilti problemų, ir joms išspręsti gali prireikti naujos 
eksperimentinės plėtros. Šis darbas Vadove aprašytas kaip „grįžtamasis ryšys MTEP“, kuris 
turi būti įtrauktas į MTEP. 

41. Trečiasis etapas susijęs su visa gamyba. Jis nėra MTEP. 
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11 priedas. 
 

MTEP personalo pareigų atitikimas Frascati vadove ir ISCO-88 
klasėse 

 
1. 1 lentelėje nurodytos ISCO-88 klasės, į kurias įeina tyrėjai ir kitų kategorijų MTEP 

personalas. Ją reikia skaityti tik viena kryptimi, pvz., tyrėjus galima rasti tarp sveikatos 
specialistų (ISCO-88 antrinė grupė 222), tačiau ne visi sveikatos specialistai yra tyrėjai. 
Lentelė taip pat neapima tam tikrų MTEP personalo kategorijų, pvz., iš „Ginkluotųjų 
pajėgų“ grupės (ISCO-88 pagrindinė grupė 0) ir antrosios pakopos studentų, 
neužregistruotų specifinio darbo grupėje. 

 
1 lentelė. MTEP personalo pareigų atitikimas Frascati vadove ir ISCO-88 klasėse 

Tarptautinė standartinė pareigų klasifikacija (ISCO) (ILO, 1990) susideda iš dešimties labai 
apibendrintų pagrindinių grupių, kurios suskirstytos į 28 nepagrindines grupes (116 antrinių grupių 
ir 390 vienetinių grupių) 

 
TYRĖJAI – ISCO-88 KLASĖS (popagrindinės ir antrinės grupės) 
21       Fizikos, matematikos ir inžinerijos specialistai 
           211   Fizikai, chemikai ir jaunesnieji specialistai 
           212   Matematikai, statistai ir jaunesnieji specialistai 
           213    Skaičiavimo specialistai 
           214   Architektai, inžinieriai ir jaunesnieji specialistai 
22       Biologijos mokslų ir sveikatos specialistai 
           221   Biologijos mokslų specialistai 
           222   Sveikatos specialistai (išskyrus slaugytojus) 
23       Pedagogai 
           231   Koledžų, universitetų ir aukštojo mokslo mokymo specialistai 
24       Kiti specialistai 
           241   Verslo specialistai 
           242   Teisės specialistai 
           243   Archyvarai, bibliotekininkai ir jaunesnieji informacijos specialistai 
           244   Socialinių mokslų ir susiję specialistai 
Plius   Vienetinė grupė 1237  Mokslinių tyrimų ir plėtros departamentų vadovai 
TECHNINIAI DARBUOTOJAI IR ANALOGIŠKAS PERSONALAS – ISCO-88 KLASĖS 
(popagrindinės ir antrinės grupės): 
31      Fizikos ir inžinerijos mokslo jaunesnieji specialistai 
          311    Fizikos ir inžinerijos mokslo techniniai darbuotojai 
          312    Skaičiavimo jaunesnieji specialistai 
          313   Optinės ir elektroninės įrangos operatoriai 
          314   Laivų ir lėktuvų kontrolieriai ir techniniai darbuotojai 
          315   Saugumo ir kokybės inspektoriai 
32      Gyvybės saugumo ir kokybės inspektoriai mokslo ir sveikatos jaunesnieji specialistai 
          321   Biologijos mokslo techniniai darbuotojai ir susiję jaunesnieji specialistai 
          322   Šiuolaikinės sveikatos jaunesnieji specialistai (išskyrus slaugą) 
Plius    Vienetinė grupė 3434  Statistikos, matematikos ir susiję jaunesnieji specialistai 
KITAS PAGALBINIS PERSONALAS – ISCO-88 KLASĖS (pagrindinės grupės): 
4       Tarnautojai 
6       Kvalifikuoti žemės ūkio ir žvejybos darbuotojai 
8       Gamyklų ir technikos operatoriai ir surinkėjai 
Plius    Antrinė grupė 343 
                                   Administracijos jaunesnieji specialistai (išskyrus Vienetinę grupę 3434)1 

1        Įstatymų leidėjai, vyresnieji pareigūnai ir valdytojai, niekur kitur neklasifikuoti 
Statistikos, matematikos ir susiję jaunesnieji specialistai (čia įtraukti į „techninius darbuotojus ir 
analogišką personalą“). 

Šaltinis: EBPO.
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Akronimai 
 

 
Akronimai Terminai Žr. 

Angl. Liet. Angl. Liet.  
CEC  Commission of the 

European Communities 
Europos bendrijų komisija 1.3, 11. 

CERN  European Organization for 
Nuclear Research 

Europos branduolinių tyrimų 
organizacija 

8.6.6, 496 

COFOG  Classification of the 
purposes of government 

Valdymo funkcijų 
klasifikatorius 

3.5.2, 188. 

DPI PVP Domestic product of 
industry 

Pramonės vidaus produktas 9 priedas, 
26. 

ECE EEK United Nations Economic 
Commission for Europe 

Jungtinių Tautų Europos 
ekonominė komisija 

6 priedas, 
4. 

EC EB European Community Europos Bendrija 9 priedas, 
33. 

EU ES European Union Europos Sąjunga 1.12, 61. 
FTE VDDE Full-time equivalence on 

R&D 
Visos darbo dienos 
ekvivalentas MTEP 

1.7.4, 38. 

GBAORD  Government budget 
appropriations or outlays 
for R&D 

Valstybės biudžeto 
asignavimai arba išlaidos 
MTEP 

1.11. 

GDP BVP Gross domestic product Bendras vidaus produktas 1.13, 62. 
GERD  Gross domestic expenditure 

on R&D 
Bendrosios vidaus išlaidos 
moksliniams tyrimams ir 
eksperimentinei plėtrai 

6.7.1, 423. 

GFCF   Gross fixed capital 
formation 

Bendras fiksuoto turto 
formavimas 

3 priedas, 
25. 

GNERD  Gross national expenditure 
on R&D 

Bendrosios nacionalinės 
išlaidos moksliniams 
tyrimams ir eksperimentinei 
plėtrai 

6.7.2, 426. 

GUF BUF General university funds Bendrieji universitetų fondai 1.11, 55. 
HERD AMMTEP Higher education R&D Aukštojo mokslo MTEP 2 priedas, 

56. 
HRST MTŽI Human resources for 

science and technology 
Mokslo ir technologijų 
žmonių ištekliai 

5.3.2, 328. 

ICP TPP International Comparison 
Project 

Tarptautinio palyginimo 
projektas 

9 priedas, 
30. 

ICT IKT Information and 
communication technology 

Informacinės ir komunikacijų 
technologijos 

1.12, 59. 

ILO TDO International Labour 
Organization 

Tarptautinė darbo 
organizacija 

1.7.1, 33. 

ISCED  International standard 
classification of education 

Tarptautinis standartinis 
švietimo klasifikatorius 

1.3, 11. 

ISCO  International standard 
classification of 
occupations 

Tarptautinis standartinis 
profesijų klasifikatorius 

1.3, 11 

ISIC  International standard 
industrial classification 

Tarptautinis standartinis 
gamybinis klasifikatorius 

1.3, 11. 

NABS  Nomenclature for the 
analysis and comparison of 
scientific programmes and 
budgets 

Mokslinių programų ir 
biudžetų analizės ir 
palyginimų nomenklatūra 

8.7.1, 500. 
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NACE  General Industrial 
Classification of Economic 
Activities within the 
European Union 

Statistinis Europos Bendrijos 
ekonominės veiklos rūšių 
klasifikatorius 

3.4.2, 169. 

NAS NSS System of National 
Accounts 

Nacionalinių ataskaitų 
sistema 

1.13, 11. 

NESTI  Working party of national 
experts on science and 
technology indicators 

Mokslo ir technologijų 
rodiklių nacionalinių ekspertų 
grupė 

1 priedas, 
10. 

NPI NPĮ Non-profit institution Ne pelno įstaiga 3.3.2, 158. 
NPSH NPĮANŪ Non-profit institutions 

serving households 
Ne pelno įstaigos, 
aptarnaujančios namų ūkius 

3.6.1, 195. 

NSE GMI Natural sciences and 
engineering 

Gamtos mokslai ir inžinerija 5.3.5, 353. 

NSF  National Science 
Foundation 

Nacionalinis mokslo fondas 3.6.1, 195. 

PNP  Private non-profit Privatus ne pelno sektorius 1.9.1, 45. 
PPP PGP Purchasing power parity Perkamosios galios paritetas 1.7.2, 36. 
R&D MTEP Research and experimental 

development 
Moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė plėtra 

2.1. 

RD&D  Research, development and 
demonstration 

Moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė plėtra ir 
demonstravimas 

8.7.5, 5.19. 

RDT&E MTEPBV Research, development, test 
and evaluation 

Moksliniai tyrimai, plėtra, 
bandymai ir vertinimas 

10 priedas, 
12. 

SEO SET Socio-economic objectives Socialiniai-ekonominiai 
tikslai 

8.7.4. 

SITC  Standard international trade 
classification 

Standartinis tarptautinės 
prekybos klasifikatorius 

4.3.2, 261. 

SSH SHM Social sciences and 
humanities 

Socialiniai ir humanitariniai 
mokslai 

1.6, 27. 

STA MTV Scientific and technological 
activities 

Mokslinė ir technologinė 
veikla 

1.5.2. 

STET MTŠM Scientific and technical 
education and training 

Mokslinis ir techninis 
švietimas ir mokymas 

1.5.2, 19. 

STID MTID Scientific and technological 
information and 
documentation 

Mokslinė ir technologinė 
informacija ir dokumentacija 

6 priedas, 
5. 

STS MTP Scientific and technological 
services 

Mokslinės ir technologinės 
paslaugos 

1.5.2, 19. 

TBP TMB Technology Balance of 
Payments 

Technologinis mokėjimų 
balansas 

7 priedas, 
13. 

TEP TEP Technology-Economy 
programme 

Technologijos-ekonomikos 
programa 

1 priedas, 
11. 

UNESCO  United Nations 
Educational, Scientific and 
Cultural Organization 

Jungtinių Tautų švietimo, 
mokslo ir kultūros 
organizacija 

6 priedas, 
2. 

UN JT United Nations Jungtinės Tautos 1.9.1, 45. 
VAT PVM Value-added tax Pridėtinės vertės mokestis 6.2.2, 371. 
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