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Vertinant daugiafunkcinio žemės ūkio konkurencingumą tikslinga vietoj įprasto darbo našumo rodiklio naudoti efektyvumo rodiklį. Straipsnyje nag-

rinėjami Europos Sąjungos šalių žemės ūkio gamybos sektoriaus efektyvumo įvertinimo klausimai. Pateikiama efektyvumo samprata bei matavimo me-
todika. Aptariami daugiafunkcinių procesų vertinimui tinkami stochastinės analizės, laisvai nustatomo paviršiaus, duomenų gaubtinės analizės metodai. 
Tyrimui panaudoti Europos Komisijos duomenų bazėse sukaupti 2003-2008 m. duomenys. Taikant matematinį modelį, realizuojantį duomenų gaubtinės 
analizės metodą, apskaičiuoti ES šalių žemės ūkio efektyvumo įvertinimai. Gauti objektyvūs efektyvumo įvertinimai rodo, kad naujųjų ES narių, tarp jų 
ir Lietuvos, žemės ūkis yra vis dar menkai efektyvus, nors daugelyje šalių – naujokių išlaikoma efektyvumo didėjimo tendencija. Pagrindiniais efekty-
vumo didėjimo veiksniais Lietuvos žemės ūkyje laikytini pigios darbo jėgos ir našios technikos panaudojimas. 

Efektyvumas, žemės ūkis, daugiakriterinis, duomenų apvalkalo analizė metodas. 

 
Įvadas  

 
Plėtojantis Europos integracijos procesams, neišvengia-

mos reformos labiausiai palietė Centrinės ir Rytų Europos ša-
lis. Akivaizdžiai stebima žymi šių šalių žemės ūkio sektorių 
struktūrinė kaita, leidusi gerokai nutolti nuo socialistinės 
ekonomikos, bet vis dar išlaikanti jas ES šalių – senbuvių nu-
sistovėjusios rinkos ekonomikos prieigose. Lietuvos žemės 
ūkis, nuolat veikiamas didėjančios konkurencijos, siekia ne 
tik išlikti besikeičiančioje aplinkoje, bet ir, didindamas savo 
konkurencinius pajėgumus, sėkmingai atlaikyti rinkos spau-
dimą. Tokio, vis dar labai dinamiško, struktūrinio virsmo są-
lygomis aktualu įvertinti Lietuvos žemės ūkio pasiekimus, 
palyginti su kitų Europos sąjungos (ES) šalių rezultatais. 
Skirtingų šalių žemės ūkio veiklos lyginamoji analizė, leidžia 
išsamiau vertinti konkrečios šalies pasiekimus ir trūkumus. 

Vienu iš konkurencinio pajėgumo daugiafunkciniame 
ūkyje atributų, beveik nebediskutuojamu ir dažniausiai tai-
komu, laikomas veiklos efektyvumo rodiklis. Verta paste-
bėti, kad intensyvus šio rodiklio naudojimas stipriai kore-
liuoja su kompiuterių galios augimu, todėl efektyvumą ga-
lime laikyti gana nauju veiklos įvertinimo rodikliu. Nepai-
sant naujumo, žemės ūkio efektyvumo vertinimo svarba 
pabrėžiama tuo dideliu dėmesiu, kurį šiai problematikai 
skiria Lietuvos (Vitunskienė, 2003, Kuodys 2004, Rauluš-
kevičienė, Vinciūnienė, 2009) bei kitų šalių mokslininkai 
(Thiele, Brodersen, 1999; Cinemre ir kt.; 2006, Luh ir kt.; 
2008, Weersink ir kt.; 2008, Lio , Hu, 2008).  

Iš kitos pusės, kol kas nėra nusistovėjusi tiksli efekty-
vumo sampratos interpretacija ir iš to sekanti efektyvumo 
įvertinimo metodika. Aiškinant pačią efektyvumo sampratą 
mokslinėje literatūroje vis dar esama painiavos, kylančios 
diskutuojant apie terminų, apibūdinančių veiklos pasiekimus 
(kokybę), naudojimo ypatumus. Mokslinėje literatūroje 
(Hoffmann, 2006, Bagdonas, Jucevičienė, 2000, Vabalas, 
Žvinklys, 2008, ir kt.) analizuojamos terminų efektyvumas, 
rezultatyvumas, produktyvumas, našumas (angl. effec-

tiveness, efficiency, productivity, vok. Effektivität, Effizienz, 

Productivität, liet.) sinonimiško naudojimo problemos. To-
dėl, nepretenduojant į galutinę efektyvumo sampratos re-
dakciją, būtina bent lokalaus tyrimo tikslams tiksliai apibrėž-
ti patį žemės ūkio efektyvumo vertinimo rodiklį. 

Efektyvumo sampratos esmė tampriai susijusi su šio ro-
diklio matavimo problema. Ypač tais atvejais, kai tenka atsi-
žvelgti į daugelį konkrečią veiklą apibūdinančių veiksnių. 
Žemės ūkis – kaip tik tinkamas tokio kompleksinio vertinimo 
pavyzdys. Neretai panašiais atvejais naudojami daugiakrite-
rinio vertinimo metodai. Mokslinės literatūros šaltinių analizė 
rodo, kad objektų veiklos efektyvumo analizei vis dažniau 
taikomas Data Envelopment Analysis (DEA) metodas. Šio 
metodo taikymo galimybės analizuojamos mokslininkų 
N. Adler ir kt. (2002); J. Johnes ir kt. (2008); M. Martic 
(2001) darbuose. DEA metodą miško urėdijų veiklos efekty-
vumo vertinimui naudojo R. Deltuvas, E. Laurinavičius 
(1997), kooperatyvų veiklos efektyvumo vertinimui J. Ra-
manauskas (1998), D. Rimkuvienė ir kt. (2008) žemės ūkio 
verslo projektų efektyvumo vertinimui, subsidijų įtakos ver-
tinimui A. Amores, I. Contreras (2009), ūkininkų ūkių veik-
los efektyvumo vertinimui J. Rauluškevičienė, V. Vinciūnie-
nė (2009), M. Gorton, S. Davidova (2004), M. Graham 
(2009), E. Reig-Martinez ir kt. (2004).  

Tyrimo tikslas – įvertinti ES šalių žemės ūkio efekty-
vumą.  

Tyrimo uždaviniai:  
1) patikslinti ir apibrėžti tyrimui naudojamą vertini-

mo kriterijaus – efektyvumo sąvoką;  
2) pagrįsti DEA metodo pasirinkimą;  
3) nustatyti esminius, žemės ūkio veiklą charakteri-

zuojančius, veiksnius; 
4) atlikti ES šalių žemės ūkio efektyvumo lyginamą-

ją analizę; 
Tyrimo objektas – ES šalių žemės ūkio sektoriaus veikla. 
Šio tikslo sieksime taikydami mokslinės literatūros 

analizės bei koreliacinės, faktorinės analizės ir DEA meto-
dus, laikydamiesi nurodytų tyrimo uždavinių sprendimo ei-
liškumo tvarkos.  

 
Efektyvumo samprata 

 
Efektyvumo vertinimas – viena pagrindinių ekonomikos 

mokslo ir ypač praktikos problemų. Bet kurį ekonominį vie-
netą (firmą, UAB, įstaigą, individualią įmonę, šalį), savo 
gamybine ar negamybine veikla kokiu nors būdu transfor-
muojantį išteklius (angl. inputs) į tam tikrus produktus (angl. 
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outputs), vadinsime sprendimų priėmimo elementu (trumpai 
– SPE). Ištekliais vadinsime veiklos procese panaudojamus 
ribotos apimties ir taupytinus veiksnius (žaliavas, pinigines 
lėšas, darbo jėgą, kapitalą, laiką). Produktais vadinsime gė-
rybes ar paslaugas, kurias veiklos procese SPE sukuria ar 
siekia kuo daugiau jų sukurti.  

Termino „efektyvumas“ (angl. efficiency, vok. Effi-

zienz), kildinamo iš lotyniško efficientia ir pirmapradėje in-
terpretacijoje reiškusi „sugebėjimo kažką atlikti laipsnį“, 
naudojimo pradžia stebima nuo 1630 metų. Nuo XIX am-
žiaus vidurio terminui „efektyvumas“ suteikiama prasmė 
vis dažniau siejama su mechanikoje naudojamu apibrėži-
mu: „naudingo atlikto darbo santykis su sunaudotu jam 
energijos kiekiu“. Apibrėžti efektyvumo termino prasmę, 
pritaikant ją vis sudėtingesniems gamybiniams ir negamy-
biniams procesams nėra paprasta, todėl dažname straipsny-
je pateikiamos ir autorių siūlomos vis kitokios efektyvumo 
sąvokos interpretacijos. Deja, kol kas mokslinėje literatū-
roje efektyvumo sąvoka nėra pakankamai išgryninta ir ne-
retai apibrėžiama nevienareikšmiškai, pavyzdžiui: 1) gebė-
jimas būti efektyviam; 2) atlikimo kompetencijos matas; 
3) santykis mechanizmo, variklio ir t.t. atlikto darbo ar iš-
gautos energijos su tam sunaudota energija, išreikštas pro-
centais; 4) sistemos atlikto naudingo darbo kiekio santykis 
su visu tam sunaudotų išteklių kiekiu.  

Lietuviškoje literatūroje taip pat esama nemaža painu-
mo, verčiant terminus efficiency ir effectiveness, neaiški ta-
koskyra tarp šių rodiklių. Skirtingų autorių darbuose jie 
įvardijami tuo pačiu žodžiu efektyvumas. Tokia situacija iš 
dalies sąlygojama užsienio kalbų žodynuose pateikiamų ver-
timų. B. Piesarsko kompiuteriniame (2005 m.) anglų – lietu-
vių kalbų žodyne ANGLONAS: efficiency – 1) veiksmin-
gumas, efektyvumas; 2) (darbo) produktyvumas, našumas; 
darbingumas; dalykiškumas; 3) (tech.) naudingumo koefi-
cientas; effectiveness – 1) veiksmingumas, efektyvumas; 
2) įspūdingumas. Pastebėsime, kad pirminėmis prasmėmis 
abiem atvejais siūlomas vertimas – veiksmingumas, efekty-
vumas. A. Bagdonas, P. Jucevičienė (2000) siūlo efektyvu-
mą apibūdinti kaip rezultatų pasiekimo laipsnį ir nurodo ati-
tikmenis anglų kalba efectiveness bei vokiečių kalba 
Effektivität ir netgi šiam terminui teikia sinonimą – rezulta-

tyvumas. E. Vabalas, J. Žvinklys (2008) rekomenduoja ter-
minui effectiveness naudoti atitikmenį rezultatyvumas, o ef-

ficiency – ekonomiškumas arba taupumas. Šių autorių nuo-
mone, rezultatyvumas (efficiency) turi būti nustatomas kaip 
faktinio rezultato santykis su planuotu rezultatu, išreikštu 
procentais, o ekonomiškumas – kaip faktiškai sunaudotų iš-
teklių kiekio santykis su planuotu sunaudoti išteklių kiekiu. 

Bene pirmieji nūdienai taikytini efektyvumo sampratos 
paieškos požymiai pasirodė, kai M. J. Farrell (1957), nag-
rinėdamas efektyvumo įvertinimo klausimus, ekonominės 
politikos kūrėjams ir praktikams pabrėžė efektyvumo svar-
bą: „Svarbu žinoti, kiek kurioje nors pramonėje galima ti-
kėtis padidinti gamybos apimtis, nebenaudojant papildomų 
išteklių. Tiesiog padidinant efektyvumą“. Nuo to laiko 
efektyvumo įvertinimo tyrimai tampa vis dažnesni, visų 
pirma pramonėje. Vis dėlto, efektyvumo problematikai 
persikėlus į ekonomikos sektorius, kuriuose duomenų apie 
išteklių kainas nėra arba jie tik išvestiniai, o produktai ne-
gali būti pilnai kiekybiškai įvertinti, efektyvumo įvertinimo 
klausimas išlieka konceptualus. Tai, visų pirma, pasakytina 

apie sąlyginai ne rinkos ekonomikos – švietimo, ekologi-
jos, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos – sferas.  

Šiame darbe remsimės efektyvumo vertinimo pradi-
ninkų, šios problematikos matematinių modelių kūrėjų, 
dažniausiai cituojamų autorių (Farrell, 1957; Charnes ir kt., 
1978; Banker ir kt., 1984) naudojamais efektyvumo ir su 
juo susijusių terminų apibrėžimais.  

Produktyvumas (productivity) – produkto kiekio ir 
tam produktui gauti sunaudoto ištekliaus kiekio santykis, 
t.y. x/yP = . Kitaip tariant, produktyvumas parodo, koks 

produkto kiekis gaunamas sunaudojus vieną vienetą ištek-
liaus. Ekonomiškumas (economy) – ištekliaus kiekio ir iš 
to gauto produkto kiekio santykis, y/xI = .  

Produktyvumo ir ekonomiškumo sąvokas sudėtinga 
apibendrinti ir taikyti daugiamačiam – daugelio produktų ar 
išteklių – atvejui. Tam reikėtų įvesti kokį nors visuotinai pri-
imtiną išteklių ir produktų tiesinės kombinacijos apibrėžimą. 
Praktiškai tai neįmanoma, o be to ir nebūtina. Veiklos koky-
bės matu, apibendrinančiu produktyvumo ir ekonomiškumo 
sąvokas tikslinga laikyti efektyvumą, kurio apibrėžimas ne-
sunkiai apibendrinamas daugiamačio veiklos proceso atveju. 

Efektyvumas (efficiency) – realiai pasiekto dydžio 
santykis su tomis pačiomis sąlygomis įmanomu pasiekti 
optimaliu (maksimaliu ar minimaliu) dydžiu. Efektyvumą 
vertinti galima pagal įvairius siektinus dydžius. Darbe ap-
siribosime produktyvumo (produkto) EP ir ekonomiškumo 
(ištekliaus) EI efektyvumų įvertinimais. 

Kaip matome, efektyvumo (efficiency) sąvoka sieja 
veiklos išteklių ir produktų santykius. Tuo tarpu rezultaty-
vumo (efectiveness) – veiklos produktus (kartu ir išteklius) ir 
bendresnius galutinius tikslus (outcome). Galutiniais tikslais 
dažnai deklaruojami bendrieji visuomenės gerovės ar eko-
nomikos sektoriaus augimo parametrai, kuriuose įkompo-
nuoti atskirų veiklų produktai. Pavyzdžiui, žemės ūkio sek-
toriaus konkurencingumą laikydami galutiniu tikslu, gamy-
binės veiklos pasiekimus laikysime produktais. Analizuojant 
rezultatyvumą, šiuos produktus sąlyginai galima laikyti iš-
tekliais, o galutinį tikslą –konkurencingumą – produktu.  

Galutiniai tikslai, veikiami įvairių aplinkos veiksnių ir 
politinių srovių, žymiai sunkiau apibrėžiami ir pasiekiami 
nei veiklos produktai, gaunami kryptingai organizuoto pro-
ceso metu. Dėl šios priežasties neįmanoma pateikti vienin-
telio rezultatyvumo apibrėžimo, tuo pačiu nusakančio ir 
jo matavimo principą. Dažniausiai yra sudaromos įvairios 
naudingumo, atstumo (nuotolio) funkcijos, kuriose fiksuo-
jami gana laisvą rezultatyvumo traktuotę suteikiantys eks-
pertų nuomonės išraiškos koeficientai. 

 
Efektyvumo vertinimo atvejai 

 
Veiklos procesą (ištekliaus x transformavimą į produktą 

y) pilnai apibrėžia ribinė veiklos funkcija )x(fy = , paro-

danti maksimalų produkto y  kiekį, kurį galima gauti sunau-

dojus x  kiekį ištekliaus. 1 pav. parodytoje situacijoje keturis 
homogeniškus (tokią pat ar labai panašią veiklą vykdančius) 
SPE A, B, C, D vaizduoja taškai )y;x(A AA , )y;x(B BB , 

)y;x(A CC , )y;x(A DD , kurių koordinatės atitinkamai reiš-

kia ištekliaus ir produkto kiekius.  
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1 pav. Efektyvumo vertinimo geometrinė interpretacija 

Fig.1. The geometric interpretation of efficiency evaluation 

 
Pagal pateiktą apibrėžimą, SPE A  produktyvumas  PA – 

produkto ir ištekliaus santykis, t.y. AAA x/yP = , o ekono-

miškumas IA atvirkščiai – ištekliaus ir produkto santykis, t.y. 

AAA y/xI = . Santykis AA x/y – per taškus O  ir A  išves-

tos tiesės OA  kampinis koeficientas. Nesunku suvokti, kad 
geometriškai SPE produktyvumą ir ekonomiškumą viena-
reikšmiškai apibūdina spindulio–tiesės, išvestos per šį tašką, 
sudaromo kampo didumas. Didesnį produktyvumą atitinka 
statesnė tiesė. SPE A, C, D vaizduojantys taškai išsidėstę 
vienoje tiesėje. Iš trikampių panašumo seka, kad 

DDCCAA x/yx/yx/y == . Todėl SPE A, C, D produk-

tyvumas vienodas: AADCA x/yPPP === . Taip pat vie-

nodas ir šių SPE ekonomiškumas: AADCA y/xIII === .  

Nors SPE A, C, D produktyvumas vienodas, SPE C, 
skirtingai nei SPE A  ir D , su panaudotu ištekliaus kiekiu 

Cx  dar nėra pasiekęs maksimaliai galimos ribinės produkci-

jos lygio reikšmės "C , todėl jo produktyvumo (produkto) 

efektyvumas P
CE  (esamo ir maksimalaus produktyvumų 

santykis, tam pačiam ištekliaus Cx  kiekiui) nėra didžiausias:  
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y

)x(F
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E

C

C  (arba <100%) (1) 

Remiantis (1) rezultatu, E
P galima interpretuoti pa-

prasčiau: EP – su tuo pačiu ištekliaus kiekiu realiai gauto ir 
maksimaliai galimo gauti produkto kiekių santykis. Ne-

sunku pastebėti, kad 1==
p
D

p
A EE (arba 100%), nes A  ir 

D  vaizduojantys taškai yra ribinėje kreivėje )x(fy = .  

Iš kitos pusės, SPE C  produkto lygį yC galima pasiekti, 
sunaudojus mažesnį kiekį ištekliaus nei xC (taškas 'C ). SPE 

C  ekonomiškumo (ištekliaus) efektyvumas I
CE  (minima-

laus galimo ir esamo ekonomiškumų santykis, esant tam pa-
čiam produkto Cy  kiekiui) apskaičiuojamas taip: 

1
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Taigi, I
E – tam pačiam produkto kiekiui gauti mini-

maliai reikalingo ir realiai sunaudoto ištekliaus kiekių san-

tykis. Kadangi 1=== p

D

p

B

p

A EEE  ir 1=== I

D

I

B

I

A EEE , SPE 

A, B, D  vadinami efektyviais, tuo tarpu SPE C  – neefek-

tyvus, nes 1<
p

CE  ir 1<I
CE . SPE C  turi mažiausiai dvi 

akivaizdžias efektyvumo padidinimo galimybes: 1) padi-
dinti produkto apimtis, nepadidinant ištekliaus apimčių; 2) 
sumažinti sunaudojamo ištekliaus apimtis, nesumažinant 
produkcijos apimčių. Žinoma, egzistuoja ir bet kuris tarpi-
nis šių dviejų galimybių variantas. 

Efektyvumą apibrėžiančiame santykyje naudojami 
vienodos dimensijos dydžiai, todėl E

I arba E
O vadinamas 

techniniu (technical) efektyvumu. Dauginant minėtus dy-
džius iš svertinių (dažniausiai piniginių) reikšmių, pasikei-
tęs EI parodo išlaidų ištekliams efektyvumą, o EO– pajamų 
už produktus efektyvumą ir vadinami paskirstytu (allocati-

ve) efektyvumu.  
O dabar tarkime, kad ribinė veiklos kreivė – tiesė 
( ) xx/yy BB ⋅= , išvesta per taškus O, B, atstovaujanti 

maksimalų produktyvumą. Dabar tik SPE B  atitinkantis 
taškas yra šioje tiesėje, todėl tik jis vienas iš visų SPE yra 
efektyvus. EO ir EI matuojant šios tiesės ( ) xx/yy BB ⋅=  at-

žvilgiu gauname, kad OI
EE = . Iš tikrųjų: 
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Nesunku įsitikinti, kad  
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Matome, kad I
E  ir O

E  įvertinimams pakanka tiktai ver-
tinamojo ir maksimalaus produktyvumų santykio.  

Šis faktas sietinas su nesena efektyvumo vertinimo isto-
rija. Ikikompiuteriniame laikotarpyje netgi paprasčiausio 
dvimačio (vienas išteklius, vienas produktas) veiklos proce-
so tyrimuose ribinės kreivės parinkimas buvo nelengvas už-
davinys, todėl dažniausiai ribine veiklos kreive pasitarnau-
davo maksimalaus produktyvumo tiesė. Netgi ne tiesė, o tik 
jos krypties koeficientas – maksimalus produktyvumas 
(dažnai vadintas didžiausiu našumu), kuris lengvai apskai-
čiuojamas ir kurio pakanka kitų SPE efektyvumui įvertinti. 

Kadangi tiesinės ribinės kreivės atveju visada OI
EE = , 

skirtingų I
E  ir O

E  reikšmių buvimo galimybė net nebuvo 

diskutuojama. Realią prasmę I
E  ir O

E  reikšmių skirtin-
gumas įgauna tik kai funkcija )x(fy =  netiesinė. 

Bendras abiejų funkcijų (tiesinės ir netiesinės) naudoji-
mas padeda nustatyti intensyvios ir ekstensyvios veiklos sri-
tis. Remiantis 1 pav. pavyzdžiu, judant netiesinės funkcijos 
lanku B'OAC  nuo O  link optimalaus SPE B , efektyvaus 
SPE produktyvumo didėjimas pasiekiamas produkto apim-
ties y  didėjimo sąskaita (increasing returns to scale). Lan-

kas B'OAC  vadinamas intensyvios veiklos zona. Judant 
lanku B"DC  nuo D  link B , SPE produktyvumo didėji-
mas pasiekiamas mažinant produkto y  apimtis (decreasing 

returns to scale), bet dar žymiau mažinant ištekliaus apimtis. 
Lankas B"DC  vadinamas ekstensyvios veiklos zona. Tiesi-
nės ribinės kreivės atveju, judant nuo O  link B  arba nuo 

"D  link B , didėjant ar mažėjant produkto y  apimčiai pro-

duktyvumo reikšmė išlieka pastovi (constant returns to sca-

le). SPE B  – efektyvus abiejų (tiesinės ir netiesinės) funkci-
jų atveju, todėl vadinamas optimalios apimties SPE.  

Pagal naudojamos ribinės funkcijos pobūdį, kuris iš 
esmės ir nulemia efektyvaus SPE konvergavimo į optima-
lųjį SPE variantą, ir efektyvumo įvertinimo modeliai vadi-
nami: CRS (constant returns to scale) modelis – kai ribinė 
funkcija tiesinė; VRS (variable returns to scale) modelis – 
kai ribinė funkcija netiesinė. 

 
Efektyvumo įvertinimo metodo parinkimas  

 
Efektyvumo samprata bendrais bruožais nusako ir ma-

tavimo principą, todėl pagrindinis dėmesys sutelkiamas į 
lemiamą metodo faktorių – ribinės funkcijos konstravimą. 
Įprasta efektyvumo įvertinimo metodus skirstyti į paramet-
rinius arba neparametrinius.  

Parametriniuose metoduose (Shephard, 1953) ribinės 
funkcijos forma ir savybės priklauso nuo parametrų reikš-
mių, kurių nustatymas dažnai būna nė kiek ne paprastesnis 
nei efektyvumo įvertinimo apskaičiavimas. Parametriniai 
metodai reikalauja išankstinio būsimos funkcijos formos 
apibrėžimo ir šią aplinkybę tenka laikyti dominuojančia, prie 
trūkumų priskirtina šių metodų savybe. Dažniausiai para-

metriniai metodai priklauso stochastinės analizės metodų 
klasei. Stochastiniuose metoduose esminiu momentu tampa 
specifinio ryšio tarp išteklių ir produktų nustatymas statisti-
niais metodais. Nustatyto ryšio pagrindu formuojama ribinė 
veiklos funkcija. Daug kartų stengtasi iš kruopščiai ir tiksliai 
pamatuotų išteklių/produktų duomenų sudaryti bent kiek pa-
tenkinamą efektyvumo matavimo įrankį, tačiau dažniausiai 
vykdytojus lydėdavo nesėkmė. Pakanka prisiminti nesėk-
mingus gamybinių normatyvų sudarymo bandymus, kai 
naujai sudaryta normatyvinė bazė labai greitai morališkai 
pasendavo, pasikeitus gamybinei aplinkai. Kompiuterių dė-
ka atsiradusi galimybė giliau ištirti išteklių/produktų funkci-
nių ryšių kokybę suteikia naują progą taikyti parametrinius 
metodus. Parametrinių metodų privalumu laikoma galimybė 
eliminuoti išorinių faktorių įtaką. 

Neparametriniuose metoduose nekeliama jokių reikala-
vimų ribinės funkcijos formos atžvilgiu, o tai tampa neabe-
jotinu privalumu greitai kintančios daugiamatės erdvės sąly-
gomis. Panaudojant matematinio programavimo metodus, 
ribinė veiklos funkcija šiuose metoduose formuojama betar-
piškai iš realių išteklių/produktų duomenų. Tokiu būdu gau-
nama ne ideali ribinė, o ribinė geriausių pasiekimų funkcija, 
kurios atžvilgiu apskaičiuojami efektyvumo įvertinimai. 
Keičiant tik veiklos išteklių/produktų skaičiaus parametrus, 
neparametriniai metodai lengvai pritaikomi darbui bet kurio-
je daugiamatėje erdvėje. Iš neparametrinių metodų klasės 
didžiausio pritaikomumo susilaukia duomenų gaubtinės ana-
lizės (Data Envelopment Analysis) DEA (Farrell, 1957; 
Charnes ir kt., 1978; Banker ir kt., 1984)  ir laisvai nustato-
mo paviršiaus (Free Disposal Hull) FDH (Deprins, 1984; 
Podinovski 2004) metodai. DEA ir FDH metodų ribinių 
funkcijų geometrinis vaizdas parodytas 2 pav. Mažiausiai 
apribojimų taikoma FDH metode. Metodas formuoja laiptų 
pavidalo paviršių, atsisakant reikalavimo turėti iškilą ribinę 
kreivę (bendresniu atveju paviršių). Realiai tai reiškia nela-
bai priimtiną tolydaus veiklos proceso ignoravimą. DEA 
metodas paremtas formavimu duomenų gaubtinės iš tiesinių 
fragmentų, panaudojant išteklių/produktų duomenų tiesinę 
kombinaciją. Kreivės iškilumas yra būtinas. 

2 pav. pavaizduotu atveju DEA metodo ribinė veiklos 
funkcija sudaryta iš tiesinių segmentų, jungiančių SPE 

3MT , 6NL , 4IT , 7FR , 8FR  taškus. Konkretaus SPE 
duomenis žymi pavadinimas, sudarytas iš šalies kodo ir me-
tų santrumpos eilutės. Pavyzdžiui, 3MT – Maltos 2003 me-
tų duomenys, 6NL – Olandijos 2006 metų duomenys ir t.t. 

Akivaizdu, jog ribinės funkcijos paviršiaus konstravimo 
pagal priimtas prielaidas ypatumai lemia, kad FDH metodu 
nustatoma gerokai daugiau efektyvių SPE nei DEA metodu. 
Kitaip tariant, FDH metodu gaunami gerokai optimistiškesni 
efektyvumų įvertinimai, lyginant ne tik su realiai įmano-
mais, bet ir su DEA metodu apskaičiuotais įvertinimais. Tai 
nėra gerai, nes tuo pačiu iškyla ir papildoma efektyvių SPE 
palyginimo problema. Pavyzdžiui, Lenkijos žemės ūkio 
efektyvumo įvertinimai FDH metodu būtų žymiai geresni, 
nes SPE 3PL , 7PL , 8PL  yra gana arti laiptuotos ribinės 
kreivės. Tuo tarpu šių SPE  padėtis DEA metodo ribinės 
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kreivės atžvilgiu kinta mažai – taškų trajektorija maždaug lygiagreti laužtei 3MT – 6NL – 4IT – 7FR – 8FR . 
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2 pav. DEA ir FDH metodų ribinių funkcijų iliustracija 

Fig.2. Illustration of the limit functions of the DEA and FDH methods 

 
DEA metodas turi dar vieną patrauklią savybę, kurios 

išnaudojimas gali padėti SPE efektyvumo pagerinimo 
reikmėms. Iliustracijai pasirinktas SPE 6ES . Efektyvumo 
įvertinimas gaunamas artimiausio segmento atžvilgiu, to-
dėl nesunku nustatyti pavyzdinius SPE su realiais geriau-
siais pasiekimais. Kaip matome, SPE 6ES  produkto efek-

tyvumas o
vESES

o
ES y/yE =6 , t.y. įvertinimas gaunamas ri-

binėje kreivėje esančio virtualaus (realiai neegzistuojančio) 

SPE o
vES  atžvilgiu, kuris, būdamas atkarpoje, jungiančioje 

SPE 4IT  ir 7FR taškus, apskaičiuojamas proporcingai 
nuotoliams nuo jų panaudojant tų taškų išteklių/produktų 
duomenis. Kitaip tariant, SPE 6ES  efektyvumo gerinimo 
orientyrai – SPE 4IT  ir 7FR .  

Analogiškai traktuotinos SPE 6ES  ištekliaus efekty-

vumo pagerinimo galimybės. Kadangi 66 ESES

I
ES x/xE I

v

= , 

o I
vES – virtualus, priklausantis atkarpai 6NL – 4IT , todėl  

SPE 6NL  ir 4IT  – 6ES  ištekliaus efektyvumo pagerini-
mo orientyrai. Nesunku pastebėti, kad Lenkijos žemės ūkio 

(SPE 3PL , 7PL , 8PL ) produkto efektyvumo O
E  orien-

tyrai yra SPE 6NL  ir 4IT , o ištekliaus – SPE 3MT  ir 
6NL . Deja, Baltijos šalių duomenis (išlaidos ir produkto 

apimtys neviršija 5 mlrd. €) atspindintys taškai praktiškai 
neįžiūrimi, tačiau nesunku suvokti, kad šių šalių produktų 
ir išteklių efektyvumų orientyrai SPE 3MT  ir 6NL .  

2 pav. pateiktas pavyzdys yra tik supaprastintas efek-
tyvumo įvertinimo problemos vaizdas. Realiai DEA efek-
tyvumo įvertinimo metodas „įdarbintas“ daugiamatėje erd-
vėje, t.y. kai veiklos procese )n(n 1≥  išteklių transfor-

muojama į )m(m 1≥  produktų.  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, efekty-
vumo vertinimui parinktas DEA metodas. p –tojo SPE 

įvertinimas O
pE  realizuojamas tokiu matematiniu modeliu:  
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čia kp, – atitinkamai p –tojo ir k –tojo SPE numeriai; 

  jkx – k –tojo SPE sunaudoto j –tojo ištekliaus kiekis; 

  jky – k –tojo SPE gauto j –tojo produkto kiekis; 

  jpip ,νµ – modelio kintamieji. 

 
Kai 0=ω , realizuojamas CRS modelis su tiesine ribi-

ne funkcija, kai 0≠ω  – (VRS modelis) su netiesine ribine 
funkcija. 

Neparametrinių metodų platesnį pritaikymą riboja pa-
togios, metodus realizuojančios, programinės įrangos sto-
ka. Prie šių metodų trūkumų taip pat tenka priskirti ribinės 
funkcijos determinuotą pobūdį ir iš to atsirandančias pro-
blemas: jautrumą vertinamų objektų aibės dydžiui ir ištek-
lių/produktų matavimų paklaidoms. Dėl SPE aibės dydžio 
įtakos metodai netaikytini, kai vertinamų SPE skaičius K  
bent dvigubai neviršija bendro išteklių/produktų skaičiaus 

mn + , t.y. turi būti Kmn 2≤+ . Priešingu atveju proble-
mišku tampa jau minėtas efektyvių SPE palyginimas. Ma-
tavimų paklaidos turi įtakos SPE nuotoliui nuo ribinio pa-
viršiaus, tuo pačiu ir efektyvumo įvertinimui.  

 
ES šalių žemės ūkio veiklos efektyvumo vertinimas 

 
Pasirinktas efektyvumo įvertinimui DEA metodas ne-

kelia ypatingų reikalavimų vertinamų SPE duomenų koky-
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bei. Vienintelis trivialus reikalavimas – išteklių duomenys 
negali turėti nulinių reikšmių. ES šalių žemės ūkio efekty-
vumo įvertinimui panaudoti Europos Komisijos duomenų 
bazėse (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui) sukaupti 
27 ES šalių ir ne ES narių (Šveicarijos, Norvegijos) gamy-
binės žemės ūkio veiklos 2003-2008 m. statistiniai duome-
nys. 2009 m. duomenų negalėjome panaudoti, nes iki tyri-
mo pabaigos duomenų bazėje buvo pateiktos tik progno-
zuojamos reikšmės. Tiriamą visumą sudarė 174 SPE duo-
menys. Pirminiam tyrimui pasirinktieji produkciją atspin-
dintys rodikliai bendresni, mažiau priklausantys nuo atski-
rų šalių žemės ūkio specifikos: bendroji žemės ūkio, auga-
lininkystės ir gyvulininkystės sektorių, žemės ūkio paslau-
gų ir nepagrindinės veiklos (daugiausiai žemės ūkio pro-
duktų perdirbimo) produkcija bazinėmis kainomis (mln. €). 
Ištekliams priskyrėme pagrindinių žemės ūkio produktų 
gamybai sunaudotų žaliavų vertę bazinėmis kainomis (mln. 
€)., darbo jėgos ekvivalentą (tūkst. metinių darbo vienetų), 
žemės ūkio naudmenų plotą(tūkst. ha). Kai kuriuos trūks-
tamus metinius žemės ūkio naudmenų plotų duomenis teko 
interpoliuoti. Interpoliavimo paklaida nežymi, nes šių 
duomenų kintamumas labai mažas. Tyrimo pradžioje nau-
dota 18 įvairių išteklių/produktų rodiklių. Preliminari apra-
šomosios statistikos metodais atlikta pradinių duomenų 
analizė parodė, kad praktiškai visų žemės ūkio gamybos 
proceso veiksnių skirstiniai turi ryškią dešiniąją asimetriją 
su žymia eksceso koeficiento reikšme. Tai rodo, kad ES ša-
lių žemės ūkio gamybos sąlygos, pajėgumai, o tuo pačiu ir 
veiklos rezultatai koreliuoja su šalies dydžiu. Daugiausiai 
ES yra mažų ar vidutinio dydžio žemės ūkio gamybą vys-
tančių valstybių. Ši aplinkybė lemiamos įtakos tyrimo re-
zultatams neturėjo, kadangi pasirinktas efektyvumo įverti-
nimo metodas faktiškai eliminuoja labai skirtingų apimčių 
SPE lyginimą.  

Akivaizdu, kad išteklių/produktų reikšmės koreliuoja 
ne tik su šalies dydžiu, kurį faktiškai gerai atspindi žemės 
ūkio naudmenų plotas, bet ir tarpusavyje. Dėl to buvo at-
likta faktorinė duomenų analizė. Šia faktorine analize sie-
kta išaiškinti bendroje ES šalių sistemoje būdingų (esmi-
nių, pagrindinių) žemės ūkio gamybai nepriklausomų fak-
torių skaičių. Iš duomenų koreliacinės matricos apskaičiuo-
tos tikrinės reikšmės parodė, kad pagrindinių nepriklauso-

mų faktorių yra šeši su tokiomis faktorių reikšmėmis (%): 
74,4; 15,7; 4,3; 2,8; 1,5; 0,6. Visiems likusiems dvylikai 
faktorių atitenka 0,9% reikšmė, išsidėstanti tarp jų panašiu 
eksponentiniu dėsningumu. Iš faktorinės analizės gauta iš-
vada paprasta: visą 18 pradinių rodiklių sistemą informaci-
jos tapatumo prasme pilnai gali atstovauti 6 nepriklausomi 
faktoriai. Pagrindinių nepriklausomų faktorių tikriniai vek-
toriai parodo, kokiomis proporcijomis veiksniai (ištek-
liai/produktai) įkomponuoti nepriklausomuose faktoriuose. 
Deja, skirtingos veiksnių dimensijos neleidžia tiesiogiai 
panaudoti gautųjų pagrindinių faktorių, todėl iš 18 ištek-
lių/produktų visumos vietoj 6 išskirti 8 veiksniai, turintys 
maksimalias projekcijas pagrindinių faktorių vektoriuose. 
Iš jų sudaryti trijų išteklių ir trijų produktų pagrindiniai 
efektyvumo vertinime naudoti metiniai SPE duomenys. Iš-
tekliai: 1x  – tarpinio ir ilgalaikio turto sunaudojimo vertė; 

2x  – darbo jėgos ekvivalentas (tūkst. metinių darbo viene-

tų); 3x  – žemės ūkio naudmenų plotas(tūkst. ha). Produk-

tai: 1y  – augalininkystės produkto; 2y  – gyvulininkystės 

produkto vertė; 3y  – žemės ūkio paslaugų ir nepagrindinės 

veiklos produkto vertė. Išteklių ar produktų vertės apskai-
čiuotos bazinėmis kainomis (mln. €).  

Panaudojant DEA metodą, apskaičiuoti visų 29 šalių 
žemės ūkio 2003–2008 m. laikotarpyje efektyvumų įverti-
nimai. Būtina pabrėžti esminę skaičiavimų organizavimo 
ypatybę: ribinės funkcijos (geriausių pasiekimų) žemės ūkio 
veiklos paviršius sudarytas visai 174-ių SPE aibei, o ne šeši 
(kiekvieniems metams) ribiniai paviršiai 29-ių SPE aibėms. 
Jau iš 2 pav. pavyzdžio galima buvo pastebėti, kad ribinės 
funkcijos paviršius gali susidaryti (dažniausiai ir susidaro) iš 
skirtingų metų duomenų. Tokiu būdu sudaryta galimybė tu-
rėti pastovų atskaitos pagrindą šalių efektyvumo įvertinimo, 
jų palyginimo ir dinamikos įvertinimo reikmėms. 

3 pav. pateikta 2004 - 2008 m. Lietuvos žemės ūkio 
produktyvumo ir ekonomiškumo efektyvumo įvertinimų 
diagrama. Kaip matyti, blogiausi buvo 2006 metai, kai 

produktyvumo efektyvumas O
E  = 34,2%, ekonomiškumo 

efektyvumas I
E  = 36,5%. Geriausi − 2006 metai: 

O
E  = 47%, I

E  = 48,2%.  
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3 pav. Lietuvos žemės ūkio gamybinės veiklos efektyvumo įvertinimai 

Fig.3. Efficiency evaluations of agricultural production activities of Lithuania 
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Parodytos regresinės tiesės atspindi atitinkamų efekty-
vumų kitimo tendencijas, todėl šių tiesių krypties koefi-
cientus vadinsime dinamikos koeficientais. Lietuvos žemės 
ūkio produktyvumo efektyvumo dinamikos koeficientas 

Ok  = 1,49 %, t.y., vidutiniškai per metus stebima 1,49 % 
efektyvumo didėjimo tendencija. Ekonomiškumo dinami-

kos koeficientas Ik  = 1,12 %. 
1 lentelėje pateikti ES šalių žemės ūkio gamybos efek-

tyvumų įvertinimai, apskaičiuoti DEA metodu kintamos 
ribinės funkcijos atžvilgiu, t.y. taikant VRS modelį. Iš 1 
lentelėje pateikiamų rezultatų matyti, kad Lietuvos (LT) 
vidutinis produktyvumo (kitaip tariant produkto, technolo-

ginis) efektyvumas EO tesiekia 41,4% geriausių realiai gau-
tų ES šalių pasiekimų atžvilgiu. Ekonomiškumo (kitaip ta-
riant ištekliaus, taupymo) efektyvumas EI

 yra 43,2%.  
DEA metodu galima apskaičiuoti ne tik mums įprastų 

produktyvumo ar ekonomiškumo, bet ir kitokių dydžių, pa-

vyzdžiui, dviejų produktų ar dviejų išteklių santykio efekty-
vumo įvertinimus. Tokių santykių įvertinimų prireikia anali-
zuojant porinės sąveikos efektyvumą, kai kurį nors veiksnį 
(pavyzdžiui, žemės ūkio naudmenų plotą) laikome nekintan-
čiu. Metodas suteikia galimybę kiekvienam SPE nustatyti 
efektyviuosius (prioritetinius) SPE, iš kurių pasiekimų tiesi-
nės kombinacijos metodu  gautas konkretaus SPE įvertini-
mas. Lietuvos žemės ūkiui pagal produkto, tenkančio 1 ha, o 
taip pat pagal produkto, tenkančio 1€, kiekį orientyrais turė-
tų būti Maltos ir ypač Olandijos pasiekimai. Tačiau šių šalių 
rezultatai Lietuvai kol kas sunkiai pasiekiami, nors pažiūrėti, 
kaip jos susitvarkiusios, pasimokyti iš jų tikrai praverstų. 
Toje pačioje kryptyje į tikslą yra (tai galima nesunkiai suži-
noti tik DEA metodu) Airija, Čekija, Austrija. Šių šalių 
efektyvumas nėra didžiausias, tačiau didesnis nei Lietuvos, 
todėl gali pasitarnauti artimiausios perspektyvos gairėmis. 

 
1 lentelė. ES šalių žemės ūkio 2003–2008 m. vidutiniai įvertinimai. 

Table 1. Average efficiencies of agricultural activity in the EU countries in 2003-2008 

 

Šalis 
Country 

Šalies 
kodas 

Country 
code 

Produktyvumo 
Productivity 

Ekonomiškumo 
Economy 

Šalis 
Country 

 

Šalies 
kodas 

Country 
code 

Produktyvumo 
Productivity 

Ekonomiškumo 
Economy 

O
E  Ok  I

E  Code 
O

E  Ok  I
E  Ik  

Belgija BE 83,2 0,4 83,5 0,44 Vengrija HU 47,3 2,61 47,6 2,53 
Bulgaria BG 48,5 -0,84 49,4 -0,89 Malta MT 97,9 0,17 100 0 
Čekija CZ 49,3 3,14 50,0 3,1 Olandija NL 97,4 1,68 97,4 1,66 
Danija DK 80,5 6,71 81,1 6,5 Austrija AT 51,1 2,04 51,6 1,99 

Vokietija DE 83,7 4,48 82,8 4,29 Lenkija PL 49,9 2,51 43,9 1,36 
Estija EE 38,5 1,54 44,2 0,58 Portugalija PT 55,7 0,19 55,9 0,17 
Airija IE 30,4 0,46 31,2 0,43 Rumunija RO 64,5 -0,81 59,4 -1,6 

Graikija GR 89,3 -4,33 89,4 -4,33 Slovėnija SI 41,6 -0,84 43,5 -1,19 
Ispanija ES 90,2 -0,4 90,1 -0,33 Slovakia SK 39,3 0,39 40,8 0,37 

Prancūzija FR 96,3 0,98 95,9 1,26 Suomija FI 47,9 -0,08 48,7 -0,08 
Italija IT 91,9 -0,98 90,6 -1,72 Švedija SE 59,2 2,02 59,9 2 
Kipras CY 75,5 0,19 76,8 0,31 Jungtinė 

Karalystė 
UK 62,0 1,37 61,9 1,3 

Latvija LV 40,3 -0,83 44,2 -1,53 
Lietuva LT 41,4 1,49 43,2 1,12 Norvegija NO 50,8 0,58 51,9 0,54 

Liuksemburgas LU 92,3 1,21 100 0 Šveicarija CH 68,7 -0,45 69,0 -0,38 
 
Beveik visų ES šalių – naujokių Bulgarijos, Čekijos, 

Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Slovėnijos, Slovakijos efektyvumas gana pa-
našus (apie 50%), išskyrus Kiprą. Tokie pasiekimai nelei-
džia puoselėti didelių vilčių apie šių šalių greitą priartėjimą 
prie senbuvių lygio. Juo labiau, kad stebint įvairias efekty-
vumo dinamikos tendencijas (nuo -1,53% iki 3,1%), di-
džiausios dinamikos koeficientų k

O
 ir  k

I reikšmės (Čeki-
jos) siekia apie 3% per metus. Nesunku pastebėti, kad iš 
Baltijos šalių vidutinis Lietuvos žemės ūkio efektyvumas 
šiek tiek didesnis už Estijos, o ekonomiškumo efektyvumo 
dinamika Lietuvos dukart didesnė nei Estijos. Latvijos že-
mės ūkio g vidutinis efektyvumas per 2003-2008 m. laiko-
tarpį nėra mažesnis nei Estijos, tačiau per paskutinį penk-
metį susiformavo neigiama dinamikos kryptis. 

2 lentelėje parodyti kaimyninių šalių efektyvumo prasme 
geriausių ir blogiausių metų pasiekimų skirtumo (pokyčio) 
procentai, veiksniui v  apskaičiuoti pagal formulę 
∆ maxminmax v/)vv(v −= .  

 

2 lentelė. Kaimyninių šalių veiksnių pokyčių procentas blogiausio ir ge-
riausio efektyvumo metais. 

Table 2. The percent of the factors‘ variation in the  neighbour coutries in 

the years of the best and worst efficiency 

 

Šalis 
Country 

∆ 1y  ∆ 2y  ∆ 3y  ∆ 1x  ∆ 2x  

Lietuva 
Lithuania 

38,7 2,0 5,0 19 -4,7 

Latvija 
Latvia 

-42,9 -31,8 -7,3 -47 30,7 

Lenkija 
Poland 

50 43 24 43 1 

Pastaba: 
1y – augalininkystės produkto vertė; 

2y – gyvulininkystės pro-

dukto vertė; 
3y – žemės ūkio paslaugų ir nepagrindinės veiklos produkto 

vertė; 
1x – tarpinio ir ilgalaikio turto sunaudojimo vertė; 

2x – darbo jėgos 

ekvivalentas (tūkst. metinių darbo vienetų).  

 
Galima pastebėti, kad Lietuvos ir Lenkijos žemės ūkio 

gamybos efektyvumo kitimą lydėjo panaši vystymosi raida. 
Būtent, didėjant išlaidoms dar didesniu procentu didėjo auga-
lininkystės ar gyvulininkystės sektoriuose sukuriamo produk-
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to vertė, mažėjo ar liko nepakitęs darbo jėgos kiekis. Iš to ga-
lima teigti, kad subalansuota investicijų didinimo politika turi 
teigiamos įtakos efektyvumo didėjimo tendencijai. Latvijos 
žemės ūkio gamybai būdinga beveik priešinga raida: mažinant 
išlaidas ištekliams, didesniu procentu mažėjo produktų vertės, 
didėjo darbo jėgos kiekis. 

DEA metodas – galingas įrankis, padedantis analizuoti 
kompleksiškumu pasižyminčius veiklos procesus. Tačiau 
nereikia pamiršti metodo trūkumų ir laiku jų išvengti. Dar-
be panaudota visų veiksnių sistemos faktorinė analizė, nu-
statant šiai sistemai būdingą nepriklausomų faktorių skai-
čių, padėjo išvengti kai kurių efektyvumo įvertinimo prob-
lemų. Dėl straipsnio apimties ribojimų liko nepaliesti gana 
svarbūs menko Lietuvos žemės ūkio efektyvumo priežas-
čių analizės klausimai.  

 
Išvados 

 
Analizuojant ir vertinant žemės ūkio sektoriaus konku-

rencingumą, tikslinga remtis veiklos efektyvumo rodikliu, 
efektyvumą apibrėžiant kaip realiai pasiekto dydžio santy-
kį su tomis pačiomis sąlygomis įmanomu pasiekti dydžiu. 
Efektyvumo (efficiency) sąvoka susieja veiklos išteklius 
(input) ir produktus (output), o rezultatyvumo (efective-

ness) – veiklos produktus bei išteklius ir bendresnius galu-
tinius tikslus (outcome). 

Taikant parametrinius efektyvumo vertinimo metodus, 
reikalinga iš anksto nustatyti būsimos funkcijos formos 
pobūdį kas dažnai  neduoda patenkinamų rezultatų. Tai-
kant neparametrinius metodus ribinė veiklos funkcija suda-
roma betarpiškai iš realių duomenų. Tokiu atveju gaunama 
ne ideali ribinė, o geriausių pasiekimų funkcija. DEA me-
todas padeda analizuoti kompleksiškumu pasižyminčius 
procesus ir leidžia plačiau naudoti efektyvumo sąvoką, pa-
keičiančią kol kas vis dar įprastą darbo našumo sąvoką. Šis 
metodas, lyginant su stochastinės analizės, FDH metodais, 
suteikia plačiausią efektyvumo įvertinimo ir analizės gali-
mybių spektrą. Metodas leidžia atskirai nagrinėti išteklių ar 
produktų ir jų įvairių santykių efektyvumo įvertinimus.  

Vienas iš DEA metodo trūkumų - veiksnių ir vertina-
mų vienetų skaičiaus santykiui taikomas apribojimas. Pa-
geidautina, kad vertinamų vienetų skaičius kelis kartus vir-
šytų veiksnių skaičių. Veiksnių sistemos faktorinė analizė, 
nustatant šiai sistemai būdingą nepriklausomų faktorių 
skaičių, padeda įveikti šį DEA metodo trūkumą. 

Atlikus faktorinę Europos komisijos šaltiniuose pateik-
tų aštuoniolikos veiksnių duomenų analizę, nustatyti šeši 
šią duomenų visumą atitinkantys nepriklausomi faktoriai. 
Iš geriausiai šiuos faktorius atitinkančių aštuonių veiksnių 
sudaryta po tris pagrindinius išteklius ir produktus. Į ištek-
lių grupę įtraukti: tarpinio ir ilgalaikio turto sunaudojimo 
vertė (mln. €), darbo jėgos ekvivalentas (tūkst. metinių 
darbo vienetų), žemės ūkio naudmenų plotas (tūkst. ha). Į 
produktų grupę: augalininkystės produktų vertė (mln. €), 
gyvulininkystės produktų vertė (mln. €); žemės ūkio pa-
slaugų ir nepagrindinės veiklos produkto vertė (mln. €). 

Atlikus ES šalių žemės ūkio efektyvumo analizę, nu-
statyta, kad efektyviausia yra Liuksemburgo, Maltos (ma-
žųjų šalių tarpe), Olandijos(vidutinių), Prancūzijos (didžių-
jų) žemės ūkio gamyba. Baltijos šalių žemės ūkio efekty-
vumas DEA metodu nustatytas pagal Maltos ir Olandijos 
geriausius pasiekimus. 

Lietuvos žemės ūkio gamybos 2003-2008 m. vidutinis 
produktyvumo (produkto, technologinis) efektyvumas yra 
41,4% su metine 1,45% didėjimo tendencija, ekonomiš-
kumo (ištekliaus, taupymo) – 43,2% su metine 1,12% didė-
jimo tendencija. Tikėtina, kad didesnis išteklių naudojimo 
efektyvumas išliks prioritetiniu. 

Baltijos šalių žemės ūkio gamybos efektyvumo įverti-
nimai panašūs, nežymiai besiskiriantys vidutine efektyvu-
mo reikšme bei didėjimo tendencijomis. Kol kas gauti 
efektyvumų ir dinamikos įvertinimai neleidžia daryti kate-
goriško apibendrinimo apie šių šalių žemės ūkio gamybos 
efektyvumo didinimo galimybes. 

Kaimyninių šalių Lietuvos, Latvijos, Lenkijos geriau-
sių ir blogiausių efektyvumo įvertinimų analizė rodo, kad 
subalansuota investicijų didinimo politika (Lietuva, Lenki-
ja) išlaiko efektyvumo didėjimo tendenciją.  
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Evaluation of Agricultural Efficiency in the EU Countries 
 

Summary 
 
Evaluation of competitiveness of the multifunctional agriculture requires using the efficiency instead of productivity index. The paper addresses the 

question of the evaluation of efficiency in the agricultural sector of the European Union. The conception of the efficiency is explained and the methods 
for measurement are provided. The authors discuss the methods of stochastic analysis, Free Disposal Hull analysis and Data Envelopment Analysis that 
are particularly useful for multi-criteria evaluation of multifunctional processes. Data from the European Commission databases collected in the period of 
2003-2008 is used. Applying of the mathematical model, which is based on the Data Envelopment Analysis method, enables to evaluate the efficiency of 
agriculture in each EU country. The results show that agricultural efficiency of new EU countries, including Lithuania, is still at low level, even though 
trends to increase are observed. The main factors that could increase the agricultural efficiency in Lithuania are the use of cheap labour force and sophis-
ticated agricultural machinery. 

Efficiency, agriculture, multi-criteria, Data Envelopment Analysis method. 
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Оценка эффективности сельскохозяйственного производства стран ЕС методом анализа оболочки данных  
 
Резюме  

 
Одним из наиболее важных показателей конкурентоспособного сельскохозяйственного производства следует рассматривать показатель 

эффективности, который в оценках производственных процессов многофункционального характера следует применять вместо обычного пока-
зателя производительности труда. Статья посвящена исследованию вопросов оценки эффективности сельскохозяйственного производства 
стран Евросоюза. Предлагается понятие эффективности и методика его измерения В исследовании использовались в базах данных Европей-
ской комиссии накопленные данные за 2003-2008 годы. Рассмотрены для анализа и оценки многофункциональных и, следовательно, много-
критериальных процессов пригодные: метод стохастического анализа, метод свободно определяемой поверхности, метод анализа оболочки 
данных. Применив математическую модель, реализующую метод анализа оболочки данных, получены оценки эффективности сельскохозяйст-
венного производства стран ЕС. Полученные объективные оценки показывают, что сельское хозяйство новых членов ЕС, включая Литву, ос-
тается малоэффективным, хотя во многих этих странах сохраняется тенденция увеличения эффективности. Основными факторами повышения 
эффективности сельского хозяйства Литвы рассматривается использование дешевой рабочей силы и высокопроизводительных технологий.  

Эффективность, сельское хозяйство, многокритериальность, метод анализа оболочки данных. 
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