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Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos respondentinių ūkininkų ūkių techninis efektyvumas jį dekomponuojant į grynąjį techninį ir masto efektyvumą. 

Pateikiama šių efektyvumo kategorijų samprata bei matavimo metodika. Empiriniu tyrimu įvertinamos sąsajos tarp ūkių techninio efektyvumo ir jų dy-
džio. Tyrimui naudoti 2003 – 2007 m. Lietuvos respondentinių ūkių apskaitos tinklo statistiniai duomenys. Techninio efektyvumo matavimai atlikti tai-
kant neparametrinį duomenų apgaubties analizės metodą (angl. Data Envelopment Analysis – DEA), kuris Lietuvoje, vertinant šalies ūkininkų ūkių veiklą, 
dar nebuvo taikytas. Iki šiol šalies ūkininkų ūkių efektyvumas buvo nagrinėjamas apsiribojant daliniais efektyvumo matavimo rodikliais, išreiškiamais 
gamybos rezultato ir panaudotų gamybos išteklių sąnaudų santykiu, arba atvirkščiai.  

Empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad 2003 – 2007 m. laikotarpiu vidutinis ūkių bendrasis techninis efektyvumas tesiekė 49 proc., o masto efekty-
vumas tesudarė 76 proc. Tai rodo menką Lietuvos ūkininkų ūkių bendrąjį techninį efektyvumą ir leidžia manyti, kad ūkinėje aplinkoje yra ir kitų veiksnių 
(gamtinų, rinkos, institucinių, vadybinių ir pan.), turinčių didelės įtakos ūkių efektyvumui.  

Žymūs efektyvumo skirtumai identifikuoti atskirose ūkių dydžio grupėse tiek pagal ŽŪN, tiek ir pagal EDV. Masto grąžos tyrimas ekonominio dy-
džio (EDV) grupių ūkiuose atskleidė, kad tik 16 proc. visų respondentinių ūkininkų ūkių funkcionuoja esant pastoviai masto grąžai, arba optimaliam ūkio 
dydžiui, 14 proc. – viršijantys ir, 70 proc. – nesiekiantys efektyvaus masto.  

Techniniu požiūriu efektyviausi yra stambūs ūkiai, turintys daugiau kaip100 ha, arba viršijantys 100 EDV, o mažiausiai efektyvūs – vidutinio dy-
džio ūkiai.  

Techninis efektyvumas, masto efektyvumas, duomenų apgaubties metodas, ūkio dydis. 

 
Įvadas 
 

Liberalizacijos ir globalizacijos procesai bei šių proce-
sų veikiama ir nuolat reformuojama Bendroji žemės ūkio 
politika Europos žemės ūkį vis labiau atveria pasaulinei 
rinkai, todėl reikia ieškoti ūkių efektyvumo ir konkuren-
cingumo didinimo galimybių. Lietuvai tapus ES nare, pa-
rama pagal Bendrojo programavimo dokumento ir Kaimo 
plėtros plano priemones turėjo itin didelę reikšmę ūkių 
struktūriniams pokyčiams. Padidėjusios subsidijos gamy-
bai, palankesnės sąlygos didinti ūkių valdas, ankstyvo pasi-
traukimo iš žemės ūkio prekinės gamybos priemonės įgy-
vendinimas, pusiau natūrinių ūkių rėmimas, žemdirbių 
švietimas, mokymas ir konsultavimas šalies ūkiams sudarė 
palankias sąlygas didinti dirbamos žemės plotus, moderni-
zuoti gamybos technologijas, racionalizuoti gamyboje 
naudojamų išteklių derinius. Tačiau iki šiol Lietuvoje vy-
rauja smulkūs ūkininkų ūkiai. Vidutinis šalies registruotų 
ūkininkų ūkio dydis 2008 m. buvo 14 ha. Tokia situacija, 
vykstant žemės ūkio ir maisto produktų rinkų liberalizaci-
jai, dažnai laikoma konkurencingumo didinimo kliūtimi. 
Reikia pastebėti, kaip rodo daugelis tyrimų, kad nedideli 
ūkiai gali būti ne mažiau efektyvūs, kaip ir stambūs (Bielik 
et al., 2004; Boussemart et al., 2006 ir kt.). Vadinasi, kiek-
vienu konkrečiu šalies ar net regiono atveju yra galimybė 
pasirinkti tokį darbo, žemės ir kapitalo veiksnių derinį, ku-
ris leistų pasiekti didžiausią ekonominį efektyvumą.  

Centrinės ir Rytų Europos šalių mokslininkai nuo pat 
transformacijos laikotarpio pradžios iki šiol daug dėmesio 
skyrė ir tebeskiria žemės ūkio subjektų efektyvumo įverti-
nimo ir perspektyvių ūkių identifikavimo klausimams. Lie-
tuvoje ūkių efektyvumo problemą įvairiais aspektais nagri-
nėjo ir tebenagrinėja V. Vitunskienė (2003), A. Kuodys 
(2004), I. Kriščiukaitienė, A. Tamošaitienė, S. Andrikienė 
(2007) ir kiti mokslininkai. Didžiulę šio klausimo nagrinė-

jimo patirtį sukaupė Vakarų šalių mokslininkai. Tokį dė-
mesį lemia minėtos problemos svarbumas tiek teoriniu, 
tiek politiniu, tiek ir praktiniu aspektais. Techninis neefek-
tyvumas reiškia didelius gamybos kaštus, išteklių švaisty-
mą, neoptimalų gamybos mastą. Galiausiai tai riboja žemės 
ūkio subjektų konkurencingumą ir ūkyje naudojamų ga-
mybos veiksnių teikiamas pajamas. Be to, nepaisant gausių 
studijų, iki šiol diskusijų objektu išlieka ūkio dydžio opti-
malumo, jo kriterijų parinkimo teisingumo, ūkio efekty-
vumo matavimo ir kiti klausimai. Atsakymai į šiuos klau-
simus svarbūs ne tik teoriniu, bet ir politiniu požiūriais. 
Pavyzdžiui, atsakymas į klausimą, kokį ūkio dydį reikėtų 
laikyti optimaliu, yra labai svarbus dviem vienas su kitu 
susijusiais požiūriais: pirma, suvokiant, kokia linkme vyks 
žemės ūkio struktūriniai pokyčiai ir antra, turi didelį po-
veikį agrarinės politikos formavimui. Šiuo požiūriu tenka 
pažymėti, kad daugelis tradicinių agrarinių politikos prie-
monių buvo nukreiptos į ūkio dydžio augimą, taip siekiant 
kaštų efektyvumo ir neretai ignoruojant kitus, ne mažiau 
svarbius veiksnius, sąlygojančius didesnį ūkių techninį 
efektyvumą (Alvarez et al., 2004). 

Ūkių efektyvumui tirti pasaulinėje praktikoje naudojami 
įvairūs duomenų analizės metodai. Iš jų universalumu ir ki-
tais privalumais pasižymi duomenų apgaubties analizės me-
todas (DEA), pastaruoju metu ypač plačiai taikomas žemės 
ūkio subjektų veiklos efektyvumo tyrimuose (Farrell & 
Fieldhouse, 1962; Fandel, 2003; Gorton & Davidova, 2004; 
Latruffe et al., 2005; Boussemart et. al., 2006; Hambrusch et 
al., 2006; Helis, 2009 ir kt.). Lietuvoje šį metodą pirmieji 
pradėjo taikyti R. Deltuvas, E. Laurinavičius, G. Činga (Del-
tuvas et al., 1997; Činga et al., 2001), tiriant miško išteklių 
naudojimo efektyvumą. Tačiau žemės ūkio subjektų veiklos 
efektyvumas DEA metodu iki šiol dar nėra nagrinėtas. Šiuos 
klausimus nagrinėję šalies mokslininkai paprastai apsiribo-
davo tradiciniais, gamybos rezultatų ir panaudotų gamybos 
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išteklių santykiu (arba atvirkštiniu santykiu) reiškiamais 
efektyvumo rodikliais. Farell, vienas iš DEA metodo autorių, 
dar šeštajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, ieškodamas 
tinkamos efektyvumo matavimo metodikos, orientavosi į to-
kią, kurioje atsispindėtų visų gamyboje naudojamų veiksnių 
indėlis kuriant produktą. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad dalinių 
efektyvumo rodiklių naudojimas, įskaitant populiarųjį darbo 
produktyvumą, ignoruoja efektyvumo teorinę sampratą, ka-
dangi neatsižvelgiama į visus veiksnius, tausojančius darbą 
(Farell, 1957). 

Efektyvumo problemos nagrinėjimo svarbumas teori-
niu, praktiniu, politiniu bei DEA metodo populiarinimo as-
pektais suponuoja šio tyrimo aktualumą bei problematiką.  

Tyrimo tikslas yra dvejopas: 1) įvertinti Lietuvos res-
pondentinių ūkininkų ūkių techninį efektyvumą, jį dekom-
ponuojant į grynąjį techninį ir masto efektyvumą; 2) at-
skleisti sąsajas tarp ūkininkų ūkio dydžio ir ūkių techninio 
efektyvumo. 

Tyrimo objektas – Lietuvos respondentinių ūkininkų 
ūkių techninis efektyvumas. 

Tyrimo metodai. Atliekant tyrimą remtasi mokslinės 
analizės, sintezės, abstrahavimo metodais. Statistinei infor-
macijai apdoroti pasitelkti tradiciniai statistinės duomenų 
analizės (absoliučių, santykinių, vidutinių, dinamikos dydžių 
taikymo) metodai. Modeliuojamos situacijos esminiams 
veiksniams parinkti ir jų svoriniams koeficientams nustatyti 
panaudoti koreliacinės ir regresinės analizės metodai. Ūki-
ninkų ūkių techniniam efektyvumui apskaičiuoti taikytas 
neparametrinis DEA metodas, panaudoti tiesinės algebros 
instrumentai pagal „Pascal“ programavimo sistemą. 

Tyrimui naudoti 2003 – 2007 m. Lietuvos žemės ūkio 
respondentinių įmonių duomenys. 

Taikoma metodologija leidžia įvertinti šalies respon-
dentinių ūkininkų ūkių efektyvumą ir jo padidinimo mastą.  

 
Techninis efektyvumas ir ūkio dydis 

 
Techninio efektyvumo koncepcija susijusi su klausimu, 

ar įmonė gamybos procese naudoja geriausią galimą techno-
logiją (Chavas et al., 1993). Pagal klasikinį Farrell (1957) 
apibrėžimą įmonės veikla laikoma techniškai efektyvi, jei ji 
gauna maksimaliai galimą (pasiekiamą) produktą, esant tam 
tikroms sąnaudoms ir atitinkamai technologijai. Techninis 
efektyvumas rodo, kad įmonė naudoja ne daugiau nei būtiną 
išteklių kiekį, reikalingą maksimaliam produkto kiekiui pa-
gaminti. Nagrinėdami techninį efektyvumą, nagrinėjame 
vieną iš ekonominio efektyvumo komponentų. Kitas kom-
ponentas yra alokacinis efektyvumas. Kitaip tariant, ekono-
minį efektyvumą galima dekomponuoti į dvi dalis: techninį 
efektyvumą ir alokacinį efektyvumą (Munroe, 2001). 

Alokacinis efektyvumas susijęs su optimalaus išteklių 
derinio pasirinkimu, atsižvelgiant į santykines gamybos 
veiksnių kainas. Pasak M. Farrell (1957), taip pat M. Far-
rell ir M. Fieldhouse (1962), alokacinio efektyvumo (taip 
pat vadinamo „kainų efektyvumu“) koncepcija susijusi su 
įmonės gebėjimu pasirinkti gamybos veiksnius, užtikrinan-
čius mažiausius kaštus. Kitais žodžiais tariant, ši efekty-
vumo koncepcija rodo, ar techniniu požiūriu efektyviai 
veikianti įmonė gamina esant mažiausiems galimiems kaš-
tams. Ekonominis efektyvumas yra techninio ir alokacinio 
efektyvumų rezultatas. Tai reiškia, kad ūkio veikla ekono-
miniu požiūriu efektyvi tik tuo atveju, jei pasiektas ir te-

chninis, ir alokacinis efektyvumai. Ekonomiškai efektyvus 
veiksnių – produktų (angl. input – output) derinys būtų 
gamybos galimybių kreivės ir įmonės plėtros trajektorijos 
lietimosi taškuose (Coelli et al., 1998). 

Techninio efektyvumo sampratą taikant žemės ūkio 
subjektų veiklos efektyvumo analizei pirmiausia reikia pa-
žymėti, kad klausimas, kokio dydžio ūkis yra efektyviau-
sias, jau seniai domina žemės ūkio ekonomistus (Alvarez 
et al., 2004). Primintina, kad tradicinėje neoklasikinėje 
ekonomikos teorijoje ūkio dydžio problemos nagrinėjamos, 
naudojant masto ekonomijos teoriją. 

Pasak J. P. Chavas ir M. Aliber (1993), siekiant nusta-
tyti, ar įmonė funkcionuoja optimaliai, reikia nustatyti 
masto grąžą. Ji gali būti apibūdinama arba gamybos te-
chnologijos, arba kaštų funkcijos požiūriais. Ūkio dydis 
yra optimalus, esant pastoviai masto grąžai. Kitaip tariant, 
optimali gamyboje naudojamų veiksnių kiekių proporcija 
sąlygoja gamybos masto pastovią grąžą ir reiškia bendrąjį 
techninį efektyvumą. Šiuo atveju gaminamų produktų kie-
kis ir veiksnių sąnaudos didėja vienodai. 

Praktikoje dažnai pasireiškia ne pastovi, bet kintanti 
masto grąža. Jeigu didinant žemės ūkio gamybos mastą 
produkcijos kiekis didėja sparčiau negu gamyboje naudo-
jamų veiksnių sąnaudos, tada pasireiškia didėjanti masto 
grąža. Jeigu gamybos veiksnių sąnaudos didėja labiau negu 
gaminamos produkcijos kiekis, pasireiškia mažėjanti masto 
grąža. Kai ūkiai funkcionuoja esant mažėjančiai ar didė-
jančiai masto grąžai, pasireiškia techninis neefektyvumas. 
Masto grąžos ir atitinkamai masto ekonomijos efektų pasi-
reiškimas sąlygoja ilgojo laikotarpio vidutinių kaštų krei-
vės “U” raidės formą. Tai reiškia, kad, didėjant veiklos 
mastui ar įmonės dydžiui, vidutiniai kaštai mažėja, kol pa-
siekia minimumą, ir tada vėl pradeda didėti.  

Apibendrinant minėtas teorines nuostatas ir atsižvel-
giant į šiame darbe nagrinėjamos problemos kontekstą, 
reikia pažymėti du svarbius momentus: pirma, kai ūkinėje 
veikloje išnaudojami visi masto ekonomijos privalumai, 
susiformuoja minimalus efektyvios veiklos mastas; antra, 
ir tai yra esminis klausimas, – ar „U“ raidės formos ilgojo 
laikotarpio vidutinių kaštų kreivė yra būdinga ir žemės 
ūkio įmonėms? 

Remiantis mokslinės literatūros studijomis galima teigti, 
kad vienareikšmio atsakymo į pastarąjį klausimą nėra. Em-
piriniai žemės ūkio gamybos masto (dydžio) tyrimai rodo, 
kad žemės ūkio įmonėms greičiau būdinga „L“, o ne 
„U“ raidės formos vidutinių kaštų kreivė (Chavas, 2001). 
Tai reiškia, kad, didinant gamybos mastą, vidutiniai gamy-
bos kaštai sparčiai mažėja, o vėliau jie išlieka pastovūs – pa-
sireiškia pastovaus masto ekonomija, todėl vidutinių kaštų 
kreivė turi ištęstą formą. Vadinasi, efektyviai gali funkcio-
nuoti ne tik didesni, bet ir mažesni ūkiai, tačiau gali būti at-
vejų, kai masto ekonomija pasiekiama pakankamai padidi-
nus gamybos apimtis, o minimalūs vidutiniai kaštai susidaro 
tik esant pakankamai dideliam gamybos mastui. Šiuo atveju 
efektyviai gali funkcionuoti tik labai dideli ūkiai. 

Kalbant apie minimalų efektyvios veiklos mastą žemės 
ūkyje, reikia pažymėti, kad diskusijos žemės ūkio ekono-
mikos moksle, susijusios su „optimalia ūkio struktūra“ ir 
„optimaliu ūkio dydžiu“, turi ilgą istoriją (Fandel, 2003). 
Daug darbų skirta nagrinėti ryšį tarp techninio efektyvumo 
ir ūkio dydžio, nors pirmoji tyrinėtojų banga šį ryšį nagri-
nėjo kaip ryšį tarp produktyvumo ir ūkio dydžio. Produk-
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tyvumas buvo matuojamas produktų kiekiu, tenkančiu že-
mės plotui, o ūkio dydis buvo išreiškiamas naudojamu že-
mės plotu. Pvz., A. Sen (1962) nustatė atvirkštinį ryšį tarp 
ūkių dydžio ir derliaus iš akro Indijos žemės ūkyje. Ši stu-
dija paskatino tolesnius kitų autorių tyrimus, patvirtinan-
čius minėtus rezultatus, taip pat buvo nagrinėjama, kokį 
poveikį techninė pažanga turi mažų ir didelių ūkių produk-
tyvumui (Alvarez et al., 2004). 

Vakarų Europoje pokario laikotarpiu stambėjant 
ūkiams, mokslininkai siekė nustatyti, ar didesni ūkiai pa-
siekia didesnį techninį efektyvumą. Didėjant vidutiniam 
ūkio dydžiui, daugelis jų kėlė hipotezę, kad egzistuoja 
reikšmingi ūkio dydžio efektai (Seckler et al., 1978). 

Tyrimuose, atliktuose besivystančiose šalyse, buvo ke-
liama „priešinga“ hipotezė, kad mažesni ūkiai yra produk-
tyvesni. Kaip pagrindinis argumentas paprastai buvo nuro-
doma tai, kad čia žemė panaudojama intensyviau. D. Mun-
roe (2001), apžvelgdamas ūkio dydžio ir efektyvumo sąsa-
jų tyrimus pokario laikotarpiu rašo, kad, pradedant 1970 m. 
ir vėliau, 1980 m. ypač daug empirinių tyrimų, skirtų nag-
rinėti ūkio dydžio ir masto grąžos sąsajas, atlikta Azijos ir 
sub-Sacharinės Afrikos šalyse, arba vadinamosiose „Pietų 
šalyse“. Daugelyje šių darbų buvo įrodytas atvirkštinis ry-
šys tarp ūkio dydžio ir efektyvumo. Panašią išvadą daro ir 
Pasaulio banko mokslininkai J. Zyl, W.R. Miller ir A. N. 
Parker (1996), remdamiesi situacija pereinamosios ekono-
mikos šalių žemės ūkyje. Jie teigia, kad pereinamosios 
ekonomikos šalyse politika pirmiausia nukreipta į stambių, 
mechanizuotų, ne į smulkių ūkių rėmimą. Ši politika re-
miasi nuostata, kad stambiuose ūkiuose yra palankios sąly-
gos masto ekonomijai pasireikšti. Toks suvokimas priešta-
rauja tarptautinei praktikai, rodančiai, kad didelio masto 
mechanizuoti ūkiai dažniausiai yra neefektyvūs. 

Diskusijos, susijusios su „optimaliu ūkio dydžiu“, dy-
džio- efektyvumo sąsajomis, iš naujo atgimė dėl Centrinės ir 
Rytų Europos šalių žemės ūkio kiekybinių ir kokybinių po-
kyčių transformacijos laikotarpiu. Minėti klausimai nagrinė-
jami E. Mathijs ir L. Vranken (2000), remiantis Bulgarijos ir 
Vengrijos žemės ūkio duomenimis; P. Fandel (2003) – Slo-
vakijos žemės ūkio duomenimis, A. Alvarez ir C. Ariaes 
(2004) – Ispanijos žemės ūkio duomenimis; L. Latruffe et al. 
(2005) – Lenkijos žemės ūkio duomenimis; J.P. Boussemart 
et al. (2006) – Estijos žemės ūkio duomenimis. Tyrimais 
siekta nustatyti, kaip Centrinės ir Rytų Europos šalys įsi-
jungs į Europos Sąjungą, turint omenyje, kad tose šalyse 
žemės ūkyje sukuriama didesnė bendrojo vidaus produkto 
dalis, lyginant su ES, jose dirba daugiau darbo jėgos. Vėliau, 
kai ankstyvuose darbuose buvo nustatyti dideli santykinio 
efektyvumo skirtumai, šių tyrimų apimtis dar labiau padidė-
jo (Gorton et al., 2004). Iš pat pradžių, kai pereinamosios 
ekonomikos šalyse buvo ruošiamos žemės reformos strategi-
jos, kai kurie autoriai tvirtino, kad pageidautina išsaugoti di-
delius ūkius ir siekė administracinėmis priemonėmis kliudyti 
ūkių fragmentacijai remiantis nuostata, kad mažesni ūkiai 
yra mažiau efektyvūs. Šie autoriai teigė, kad restitucijos stra-
tegijos grąžins žemės ūkį į prieškarinius laikus, kai egzistavo 
smulkūs valstiečių ūkiai. Priešingai, kiti autoriai tvirtino, kad 
dideli ūkiai Rytų Europoje susiduria su dydžio disekonomija, 
todėl žemės reforma turi būti nukreipta į vidutinio ūkio dy-
džio sumažinimą (Koester et al., 1999).  

Visus ūkių produktyvumo ir efektyvumo tyrimus, atlik-
tus pereinamosios ekonomikos šalyse, galima suskirstyti į 

tris dideles grupes: viena tyrimų dalis buvo skirta ūkių dy-
džio ir efektyvumo sąsajoms nagrinėti, kita dalis – organiza-
cinio ūkio tipo ir efektyvumo sąsajoms, o trečioji tyrimų 
grupė buvo skirta nagrinėti kitų veiksnių įtaką veiklos efek-
tyvumui. Išsamią šių tyrimų sintezę šešiose pokomunistinėse 
šalyse (Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Bulgari-
joje, Slovėnijoje) atliko M. Gorton ir S. Davidova (2004). 
Autoriai nurodo, kad, pavyzdžiui, Čekijos Respublikos au-
galininkystės krypties ūkiuose masto ekonomija pasireiškia 
iki 750 ha, Slovakijoje – viršijus 2000 ha, kai tuo tarpu 
Vengrijoje masto disekonomija pradeda reikštis viršijus 500 
ha. Lenkijoje ūkiai, didesni nei 15 ha (pagal šios šalies stan-
dartus – laikomi santykinai dideliais), yra mažiau efektyvūs. 
Tai leidžia daryti išvadą, kad būtų klaidinga ieškoti vieninte-
lio, „optimalaus dydžio“. Daugelio šalių mokslininkų atlikti 
tyrimai rodo, kad ūkio dydis susijęs su ūkininkavimo siste-
ma, gamybos veiksnių specializacija, nuosavybės forma, ki-
taip tariant, pasireiškia tam tikras ryšys su konkrečia šalimi, 
gamtine, ekonomine ir institucine aplinka, čia susiformavu-
siu socialiniu kapitalu. Kaip žinia, nedidelio masto ūkinin-
kavimas buvo būdingas Lenkijai ir Vengrijai. Šiose šalyse 
dar ir komunistiniais laikais buvo sukurtos palankesnės 
smulkių ūkių rėmimo struktūros. Čia smulkiems ūkiams bu-
vo prieinamos tokios išorės paslaugos, kaip derliaus nuėmi-
mas, technikos nuoma, konsultantų paslaugos, palankesnės 
kredito gavimo sąlygos. Tokių paslaugų prieinamumas lai-
komas svarbiu veiksniu, eliminuojant kai kuriuos masto di-
sekonomijos šaltinius (Zyl et al., 1996). 

Apibendrinant galima teigti, kad nėra universalaus, vi-
soms šalims tinkančio optimalaus ūkio dydžio (Gorton et. 
al., 2004). Šį dydį nulemia skirtingos šalių arba regionų 
ekonominės, gamtinės bei institucinės sąlygos. Vadinasi, 
ūkių efektyvumas bei jo skirtumai nevienoduose ūkių gru-
pėse, taip pat jo ryšio su ūkio dydžiu klausimai turi būti 
nagrinėjami kiekvienos konkrečios šalies atveju, siekiant 
nustatyti, kas lemia ūkių efektyvumo skirtumus ir kokios 
yra jo didinimo galimybės. 

 
Tyrimų metodika  

 
Ilgą laiką žemės ūkio įmonių (anksčiau – kolūkių, tary-

binių ūkių, vėliau – žemės ūkio bendrovių, ūkininkų ūkių ir 
pan.) veiklos efektyvumą buvo priimta vertinti gamybos 
veiksnių imlumo, našumo, rentabilumo bei pelningumo ro-
dikliais. Vadovaujantis šiuo tradiciniu požiūriu, paprasčiau-
siai buvo lyginami minėti rodikliai tarp atskirų įmonių ar jų 
grupių. Šiuolaikiniai efektyvumo įvertinimo metodai visiš-
kai nesusiję su šia tradicine koncepcija ir yra pakankamai 
sudėtingi pagal savo matematinį turinį. Skiriamos dvi stam-
bios efektyvumo įvertinimo metodų grupės – parametrinės ir 
neparametrinės statistinės analizės metodai (1 pav.). 

Pirmoji grupė apima matematinės-statistinės analizės 
metodus, grindžiamus gamybos rezultatų / produktų (angl. 
output) ir gamybos veiksnių (angl. input) ar tam tikrų jų 
derinių funkcinės priklausomybės nustatymu. Antroji me-
todų grupė priešingai, nepagrįsta pastarųjų funkcine pri-
klausomybe. Be to, parametriniai tyrimai yra ribojami išly-
gomis (prielaidomis), susijusiomis su gamybos technologi-
ja, todėl prioritetas teikiamas neparametrinei duomenų ap-
gaubties analizei (DEA) (Gorton, Davidova, 2004; Latruffe 
et al., 2005; Boussemart et al., 2006). 
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1 pav. Efektyvumo įvertinimo metodai 
 Fig.1. The efficiency measurement methods 

 
Ribiniai efektyvumo įvertinimo metodai, iš jų – DEA 

metodas, leidžia identifikuoti efektyviausius ūkinius dari-
nius („etaloninius“), tariamai formuojančius efektyvumo 
gaubtą/ribą likusiųjų ūkinių vienetų atžvilgiu. Vadovaujan-
tis pagrindine DEA metodo idėja, ūkinio vieneto veiklos 
efektyvumas nustatomas jos faktinio ir maksimaliai galimo 
produktyvumo santykiu taikant tam tikrą gamybos rezulta-
tų ir jos veiksnių derinio modelį. Pavyzdžiui, elementarusis 
pastovios masto grąžos (angl. constant return to scale – 
CRS) duomenų apgaubties veiksnių atžvilgiu modelis 

(angl. input-oriented data envelopment model) leidžia iš-
matuoti tokį efektyvumo lygį, kuris parodo ūkinio vieneto 
gebėjimą minimizuoti naudojamus išteklius, esant tai pa-
čiai gamybos rezultato apimčiai. Tiksliau efektyvumą 
duomenų apgaubties veiksnių atžvilgiu įvertina modelio iš-
skaidymas į pastovios (CRS) ir kintamos masto grąžos 
(angl. variable return to scale – VRS) komponentes 
(2 pav). Šis išskaidymas ypač tikslingas tuomet, kai, verti-
nant efektyvumą, norima atsižvelgti ir į nevienodas techno-
logines galimybes skirtingo dydžio ūkiuose. 

2 pav. Duomenų apgaubties modelis  
Fig. 2. Data envelopment model  

 
2 paveiksle vaizduojama tam tikros ūkinių vienetų im-

ties gamybos veiksnių x1 ir x2 dydžio (tenkančio gamybos 
rezultato y vienetui) pasiskirstymas. Čia kiekvienas taškas 
atitinka konkretaus ūkinio vieneto gamybos veiksnių skait-
meninių reikšmių porą. Pirmo modelio varianto (a) gaubtinė 
ABCDE atskiria efektyviausius ūkinius vienetus A, B, C, D 
ir E nuo mažiau efektyvių (VRS modelis) ir yra vadinama 
efektyvumo riba (angl. efficiency frontier), arba gamybos 
galimybių riba. Tiesė, einanti per CD taškus, tokių „etaloni-
nių“ vienetų skaičių sumažina iki vieno-dviejų (CRS mode-
lis). „Etaloninių” vienetų veiklos efektyvumas pagal DEA 
koncepciją prilyginamas vienetui (100 proc.), o likusiųjų – 
atkarpų iki efektyvumo ribos ir iki ūkinio vieneto padėties 
(pradedant atskaitos tašku) santykiui. Antrojo varianto (b) 
modelyje ūkinių vienetų, likusiųjų po gaubtine, efektyvumo 
lygis yra atkarpų, pradedant nuo nulio iki ūkinio vieneto pa-
dėties ir iki efektyvumo ribos, santykis. Atkarpos, arba at-
stumai nuo gamybos galimybių ribos iki ūkinio vieneto pa-
dėties, rodo dviejų tipų techninius neefektyvumus: 

1) neefektyvumas veiksnių atžvilgiu (angl. input-
oriented inefficiency), arba, kitaip tariant, tokį patį rezultatą 
galima būtų gauti sunaudojant mažiau gamybos veiksnių; 

2) neefektyvumas gamybos rezultatų atžvilgiu (angl. 
output-oriented inefficiency), arba, sunaudojus tiek pat 
gamybos veiksnių, galima būtų pasiekti didesnį rezultatą.  

2 paveikslo a ir b modeliuose bendrasis techninis 
(CRS), grynasis techninis (VRS) ir masto efektyvumai 
(angl. scale efficiency – SE) aprašomi atitinkamai atkarpų 
OH/OF(a) (OF/OH(b)), OG/OF(a) (OF/OG(b)) ir OH/OG(a) 
(OG/OH(b)) santykiais.  

Šiame tyrime DEA metodu vertinamas objektas yra ša-
lies respondentinių ūkininkų ūkių efektyvumas, nagrinėja-
mas dviem aspektais – sąsajoje su ūkio dydžiu ir dinaminiu 
požiūriu. Siekiant atskleisti ūkinės veiklos efektyvumo di-
namiką ir jo pasiskirstymą ūkio dydžio grupėse, minėtam 
tyrimui pasitelktas porinis duomenų apgaubties veiksnių 
atžvilgiu modelis (2 pav., a). 

Pagrindiniai DEA reprezentantai – šie ekonominiai ro-
dikliai: ūkininko ūkio bendroji produkcija (y), bendrieji 
kaštai (x1), nuosavas kapitalas (x2), darbo sąnaudos ūkyje 
(x3) ir ūkininko šeimos darbo sąnaudos (x4). Kiti galimi 
DEA kintamieji, tokie kaip žemės ūkio naudmenų našumo 
balas (x5), išsinuomotos žemės procentinė dalis nuo žemės 
ūkiui naudojamos žemės (x6), pardavimų pajamos (y2) ir 

E f e k t y v u m o  į v e r t i n i m o  m e t o d a i 
Efficiency measurement methods 

P a r a m e t r i n i a i 
Parametric 

N e p a r a m e t r i n i a i 
Nonparametric 

 
N e r i b i n i a i 

   regresinė analizė 
   Regression analysis 

   R i b i n i a i 
   stochastinė ribinė 
   analizė 
   Stoxastic frontier ana- 
    lysis (SFA) 

N e r i b i n i a i 
   indeksų metodas 
   Index method 

   R i b i n i a i 
   duomenų apgaub- 
   ties analizė 
   Data envelopment 
    analysis (DEA) 
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pelnas (y3), buvo atmesti įvertinus jų nedidelį informaty-
vumą modeliuojant situaciją. Veiksnių informatyvumui 
nustatyti remtasi porinės ir dalinės koreliacijos koeficien-
tais. Veiksniai laikomi neesminiais, kai porinė ir dalinė ko-
reliacija tarp rezultatinio rodiklio ir jį lemiančių veiksnių 
ženkliai skiriasi ir yra statistiškai nereikšminga. 

Iš visų informatyviųjų duomenų apgaubties (veiksnių at-
žvilgiu) modelio reprezentantų suformuoti penki jų porų de-
riniai: x1/y ir x2/y (D1), x1/y ir x3/y (D2), x1/y ir x4/y (D3), x2/y ir 
x3/y (D4) bei x2/y ir x4/y (D5). Tyrimui naudoti 2003 – 2007 
metų Lietuvos respondentinių ūkių apskaitos tinklo statisti-
niai duomenys, sugrupuoti pagal žemės ūkio naudmenų plotą 
(toliau – ŽŪN) bei ekonominio dydžio vienetus (EDV). Ben-
drą duomenų imtį sudaro 74 stebiniai: 5 (metai) x 8 (grupės 
pagal ŽŪN) + 5 x 8 (grupės pagal EDV) – 6 (trūkstami stebi-
niai dėl grupavimo intervalų neatitikties tam tikrais metais). 

Pavyzdžiui, pirmojo rodiklių derinio D1 iliustracija pa-
rodyta 2 pav., a. Modelio elementai yra šie ekonominiai 
rodikliai – vienam bendrosios produkcijos litui tenkantys 
ūkio bendrieji kaštai (x1/y) ir nuosavas kapitalas (x2/y). 
Kiekvienas duomenų sklaidos taškas atitinka tam tikrą ste-
binį, kurio atitinkamos ūkio dydžio grupės efektyvumas 
nustatytas pagal pastovios ir kintamos masto grąžos mode-
lius (atitinkamai CRS ir VRS). 

Pažymėtina, kad DEA metodas teikia patikimesnius 
rezultatus tuo atveju, kai galima įvertinti kiekvieno gamy-
bos veiksnio indėlį kuriant gamybos rezultatą. Tam panau-

dota klasikinė Kobo-Duglaso gamybos funkcija, tokia jos 
tiesinė transformacija: 

 
lny = b0+b1lnx1+b2lnx2+b3lnx3+b4lnx4  (1). 

 
Koeficientai b1÷4 parodo procentinį modeliuojamojo y 

prieaugį (sumažėjimą) atitinkamam gamybos veiksniui pa-
didėjus vienu procentu. 

Koeficientų b reikšmes galima traktuoti kaip svorinius 
koeficientus tik tuo atveju, jei jos yra teigiamos. Nepasitvir-
tinus tokiam faktui, visų svorinių koeficientų reikšmės pa-
keistos nuotoliu nuo dydžio (bmax – bmin)/2, po to suvidurkin-
tos kiekvienam poriniam deriniui Di. Siekiant gauti bendrą 
rezultatą pagal visus porinius derinius bendrai, nustatytas 
kiekvieno i-tojo stebinio kompleksinis efektyvumas. Sujun-
giant rezultatus pagal kiekvieną Di modelį apskaičiuotoms 
efektyvumo reikšmėms taikyti tokie svoriniai koeficientai: 
w1=0,23 (bedrųjų kaštų ir nuosavo kapitalo imlumo deriniui), 
w2=0,18 (bendrųjų kaštų ir darbo sąnaudų imlumo deriniui), 
w3=0,20 (bendrųjų kaštų ir ūkininko šeimos darbo sąnaudų 
imlumo deriniui), w4=0,18 (nuosavo kapitalo ir darbo są-
naudų imlumo deriniui) ir w5=0,20 (nuosavo kapitalo ir ūki-
ninko šeimos darbo sąnaudų deriniui). 

 
Tyrimų rezultatai  

 
Vidutiniai duomenys apie Lietuvos respondentinių 

ūkininkų ūkių bendrąjį techninį, grynąjį techninį ir masto 
efektyvumą 2003 – 2007 m. laikotarpiu pateikti 1 lentelėje.

 
1 lentelė. Lietuvos respondentinių ūkininkų ūkių vidutinis bendrasis techninis, grynasis techninis ir masto efektyvumas 2003 – 2007 m. 

Table 1. Total technical, pure technical and scale efficiency of Lithuanian family farms in 2003 – 2007 

 
Šiuo penkerių metų laikotarpiu vidutinis šalies ūkininkų 

ūkių bendrasis techninis efektyvumas tesiekė 49 proc. Tai 
reiškia, kad respondentinių ūkininkų ūkiuose tą patį rezultatą 
galima pasiekti 51 proc. sumažinus gamybos veiksnių są-
naudas. Masto efektyvumas nagrinėjamu laikotarpiu sudarė 
76 proc., kas rodo, kad 24 proc. bendrojo techninio neefek-
tyvumo galėtų būti likviduota (panaikinta) pasirenkant efek-
tyvų ūkio dydį. Grynojo techninio efektyvumo reikšmė 
(0,64), esanti mažesnė už masto efektyvumą (0,76), rodo, 
kad grynasis techninis efektyvumas labiausiai lemia bendrąjį 
techninį efektyvumą (nes didesnis ūkių grynasis techninis 
neefektyvumas labiau prisideda prie bendrojo techninio nee-
fektyvumo). Galima daryti išvadą, kad ūkinėje aplinkoje yra 
ir kitų veiksnių (gamtinių, rinkos, institucinių, vadybinių ir 
pan.), turinčių didelės įtakos ūkių efektyvumui.  

Masto efektyvumo tyrimo rezultatai žemės ūkio 
naudmenų ir ekonominio dydžio grupėse pateikti 3 pa-

veiksle. Pažymėtina, kad ūkių efektyvumo lygis abiejose 
ūkių dydžio grupėse šiek tiek skiriasi. Žinia, žemės ūkio 
naudmenų plotas nėra pats geriausias ūkio dydžio kriterijus 
gyvulininkystės krypties ūkiams. Diskutuotinas ir EDV 
kriterijaus teisingumo klausimas, nes ūkiai ne tik gamina 
skirtingus produktus, bet ir gauna skirtingas pajamas iš to 
paties žemės ūkio naudmenų ploto vieneto ar laikomų gy-
vulių skaičiaus.  

Masto grąžos tyrimas žemės ūkio naudmenų ir ekono-
minio dydžio grupių ūkiuose parodė, kad tik 22 proc. (pagal 
ŽŪN) ir 16 proc. (pagal EDV) visų respondentinių ūkininkų 
ūkių funkcionuoja esant pastoviai masto grąžai, arba optima-
liam ūkio dydžiui, 7 proc. (pagal ŽŪN) ir 14 proc. (pagal 
EDV) ūkių veikia viršydami efektyvų mastą ir apie 70 proc. 
– nesiekdami efektyvaus masto. Tai leidžia daryti labai 
svarbią išvadą, kad didžioji dalis tiriamųjų ūkių gali padidin-
ti efektyvumą didindami gamybos mastą arba ūkio dydį.

 

Skaitinės charakteristikos Bendrasis techninis efek- Grynasis techninis efek- Masto efektyvumas SE
Statistical characteristcs tyvumas TE CRS tyvumas TE VRS Scale efficiency 

Total technical efficiency Pure technical efficiency
Vidurkis
mean
Minimalus
min
Maksimalus
max
Standartinis nuokrypis
standard deviation

 

 

 

 
0,14  ± 0,01 0,09 ± 0,05 0,14 ± 0,06

0,84  ± 0,07 0,85 ± 0,12 1,06 ± 0,24

0,36  ± 0,01 0,53 ± 0,07 0,53 ± 0,06

0,49  ± 0,03 0,64 ± 0,10 0,76 ± 0,07
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3 pav. Lietuvos respondentinių ūkininkų ūkių struktūra pagal masto grąžos pobūdį 2003 – 2007 m. 
Fig. 3. The structure of Lithuanian family farms according to the type of returns to scale in 2003 – 2007  

 
Kitokia padėtis yra tose šalyse, kuriose istoriškai susi-

formavęs didesnis ūkių dydis. Kaip pavyzdį galima pami-
nėti P. Bielik ir M. Rajčanovos (2004) Slovakijoje atliktus 
masto efektyvumo tyrimus, rodančius, kad net 77 proc. 
šios šalies žemės ūkio įmonių funkcionuoja viršydami op-

timalų mastą, todėl šie ūkiai techninį efektyvumą galėtų 
padidinti sumažindami ūkių dydį. 

Nagrinėjant respondentinių ūkininkų ūkių dydžio ir 
efektyvumo sąsajas 2003 – 2007 m. laikotarpiu pastebimos 
panašios tendencijos tiek žemės ūkio naudmenų, tiek ir 
ekonominio dydžio grupėse (4 pav.). 

 

4 pav. Lietuvos respondentinių ūkininkų ūkių efektyvumo ir ūkių dydžio sąsajos 2003 – 2007 m. 
Fig. 4. The relationship between efficiency and farm size of Lithuanian family farms in 2003 – 2007 

  
Reikia pažymėti, kad pagal abu ūkių grupavimo po-

žymius bendrasis techninis, grynasis techninis ir masto 
efektyvumas didėja didėjant ūkio dydžiui. EDV ūkio dy-
džio grupėse šių efektyvumo rodiklių lygis didėja sparčiau. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad grynojo techninio efekty-
vumo (VRS) kreivė turi lėkštos „U“ raidės formą, ji yra 
ryškesnė ŽŪN dydžio grupių ūkiuose. Tai reiškia, kad di-
džiausią grynąjį efektyvumą 2003 – 2007 m. laikotarpiu 
pasiekė smulkiausi ir stambiausi ūkiai. Vidutiniams ūkiams 
būdingas mažiausias grynasis techninis efektyvumas. Pa-
našius rezultatus atskleidė ir L. Latruffe et al. (2005), tyrę 
Lenkijos ūkininkų ūkių efektyvumą.  

2003 – 2007 m. vidutinis visų ūkio dydžio grupių mas-
to efektyvumas (SE) keitėsi daugmaž kryptingai – didėji-
mo linkme iki 2006 metų (5 pav.).  

Išskirtiniai rezultatai pasiekti 2006 metais, kuomet pa-
sireiškė didžiausias VRS ir CRS efektyvumo nuosmukis, 

kuris sukėlė maksimalų masto efektą šiuo laikotarpiu (mat 
SE=CRS/VRS). Iš esmės tai galima paaiškinti ypač nepa-
lankiais žemės ūkio gamybai metais, kuomet dėl sausros 
sumažėjo gamybos rezultatai, turėję tiesioginės įtakos 
veiklos efektyvumui. Reikia pasakyti, kad 2007 m. SE ir 
CRS bei 2006 metais VRS (pagal ŽŪN) modeliuose staigų 
efektyvumo šuolį aukštyn padarė atitinkamai 10 – 20 ha ir 
iki 10 ha ūkiai, tačiau smulkiausiųjų ūkių grupės efekty-
vumas 2007 metais gerokai sumažėjo. 

Didėjantį ūkių techninį efektyvumą 2003 – 2007 m. 
laikotarpiu galima paaiškinti ES struktūrinės ir nacionali-
nės paramos poveikiu, kreditavimo sąlygų gerėjimu ir pan. 
Parama pagal Bendrojo programavimo dokumento ir Kai-
mo plėtros plano priemones turėjo itin didelę reikšmę ūkių 
struktūriniams pokyčiams. Vieni žemės ūkio produkcijos 
gamintojai atsisakė neperspektyvios gamybos, kiti – didino 
dirbamos žemės plotus bei gamybos mastus. 
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5 pav. Lietuvos respondentinių ūkininkų ūkių efektyvumo dinamika 

Fig.5. The efficiency dynamics of Lithuanian family farms  
 

Trumpai tariant, šalies žemės ūkyje palaipsniui didėja 
galimybės racionaliai suderinti ūkyje naudojamų pagrindi-
nių gamybos veiksnių – darbo, žemės ir kapitalo – propor-
cijas, kartu padidinti ir ūkinės veiklos efektyvumą.  

 
Išvados  

 
1. Siekiant įvertinti Lietuvos respondentinių ūkininkų 

ūkių techninį ir masto efektyvumą, buvo panaudotas ne-
parametrinis DEA metodas, taikytas duomenų apgaubties 
veiksnių atžvilgiu modelis. 

2. Respondentinių ūkininkų ūkių vidutinis bendrasis 
techninis, grynasis techninis ir masto efektyvumas 2003 – 
2007 m. laikotarpiu pasiskirstė taip: TE CRS sudarė 
49 proc., TE VRS – 64 proc. ir SE – 76 proc.  

3. Empiriniai tyrimų rezultatai parodė, kad šalies ūkiai 
turi galimybių padidinti efektyvumą. Ūkiams funkcionuo-
jant optimalaus masto sąlygomis bei eliminavus grynąjį te-
chninį neefektyvumą, vidutinis bendrasis techninis neefek-
tyvumas galėtų sumažėti 51 proc.  

4. Nagrinėjant respondentinių ūkininkų ūkių dydžio ir 
efektyvumo sąsajas nustatyta, kad pagal abu ūkių grupa-
vimo požymius bendrasis techninis, grynasis techninis ir 
masto efektyvumas didėja didėjant ūkio dydžiui. Techniniu 
požiūriu efektyviausi stambūs ūkiai, turintys daugiau kaip 
100 ha, arba viršijantys 100 EDV. Taip pat tyrimų rezulta-
tai parodė, kad grynojo techninio efektyvumo (VRS) krei-
vė turi lėkštos „U“ raidės formą, kuri yra ryškesnė ŽŪN 
dydžio grupių ūkiuose. Tai reiškia, kad Lietuvoje techniniu 
požiūriu mažiausiai efektyvūs vidutiniai ūkiai. Panašius re-
zultatus atskleidė ir L. Latruffe et al. (2005), tyrę Lenkijos 
ūkininkų ūkių efektyvumą.  

5. Šio tyrimo rezultatai bei kitų šalių mokslininkų ana-
logiški tyrimai rodo, kad nėra tokio optimalaus ūkio dydžio, 
kuris būtų vienodas daugelyje šalių. Ūkių efektyvumo skir-
tumai mažėja racionaliai derinant gamybos veiksnius, mo-
dernizuojant gamybos technologiją, profesionaliau spren-
džiant vadybinius klausimus, plačiau naudojantis konsulta-
vimo paslaugomis, keliant ūkininkų išsilavinimo lygį ir pan.  

6. Atsižvelgiant į ateities iššūkius žemės ūkyje – žemės 
ūkio rinkų liberalizavimą, didėjantį gyvulių gerovės, maisto 
saugos, aplinkosaugos poreikį ir pan. – ūkio stambinimo ne-
reikėtų laikyti vienintele galima alternatyva siekiant išsaugoti 
ūkininkų ūkius ir padidinti jų konkurencingumą bei efekty-
vumą. Keliant klausimą, kokį poveikį ūkių efektyvumui daro 

ne tik ūkio dydis, bet ir kiti veiksniai, pravartu toliau tobulinti 
šią analizę, taikyti alternatyvius duomenų apgaubties analizei 
metodus (pavyzdžiui, stochastinę ribinę analizę, maksimalaus 
tikėtinumo metodą, dinaminę duomenų apgaubties analizę ir 
kt.) palyginant skirtingų metodų teikiamus rezultatus.  
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Technical and Scale Efficiency of Family Farms in Lithuania: a Non-Parametric Approach 
 

Summary  
 

The paper presents results of the analyses of technical and scale efficiency of Lithuanian family farms. In earlier studies efficiency analyses of farms 
in Lithuania, involved partial efficiency measures. In this study, the data envelopment analysis (DEA) approach and the Farm Accounting Data Network 
(FADN) of Lithuanian family farms in 2003 – 2007 are used. A non-parametric data envelopment analysis approach allows investigating the efficiency 
differences among eight farm size groups. The results show an average technical efficiency to be of 49 per cent and a scale efficiency - of 76 per cent. 
This suggests that natural conditions, institutional environment, management practices have a stronger impact on technical efficiency than farm size does. 
An analysis of return to scale (grouping farms according to ESU) reveals that during the period of 2003-2007 about 16 per cent of the analyzed farms op-
erated at the optimal scale, 14 per cent - at the above the optimal scale and 77 per cent of the farms – below the optimal scale. The total and pure efficien-
cy scores have the curve of shallow U-shape. The most efficient farms are the smallest and the largest ones. Scale efficiency grows with the farms size 
and the highest scores are of the farms of the size above 100 ESU.  

Empirical results indicate the existance of significant possibilities to increase efficiency of Lithuanian family farms. The analysis presented in this 
paper will be improved by further research considering determinants of inefficiency in Lithuanian family farms, comparing stochastic frontier and DEA 
analyses. 

Technical efficiency, scale efficiency, data envelopment analysis, farm size.  
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Техническая эффективность и эффективность масштаба респондентских фермерских хозяйств Литвы: непараметрический подход 
 

Резюме 
 
В статье исследуется техническая и масштабная эффективность литовских фермерских хозяйств. Приводится понятие данных категорий 

эффективности и методика их определения. На основе эмпирических исследований оценивается связь между технической эффективностью хо-
зяйств и их размером. Как методический инструмент для определения и анализа эффективности литовских фермерских хозяйств был выбран 
непараметрический анализ «оболочки» данных (англ. Data Envelopment Analysis – DЕА), который в агроэкономических исследованиях в Литве 
еще не применялся. До сих пор в исследованиях подобного рода использовались частные показатели эффективности, такие как емкость, про-
изводительность и рентабельность производственных ресурсов. В 2003-2007 гг. средняя величина технической эффективности хозяйств соста-
вила 49 %, а эффективность в зависимости от масштаба – 76 %, что показывает довольно низкую общую техническую эффективность фермер-
ских хозяйств. Полученный результат указывает на то, что в хозяйственной среде, наряду с такими факторами эффективности, как размер хо-
зяйства, специализация, действуют и другие факторы (природные, рыночные, институционные, менеджерские и т. д.), значительно влияющие 
на техническую эффективность. Определено, что по признаку экономической величины размера хозяйства (англ. economic size units – ESU) 
только 16 % респондентских фермерских хозяйств Литвы функционируют при постоянной отдаче от масштаба или при оптимальном размере, 
14 % – выше и 70 % – ниже эффективного масштаба.  

Определено, что между отдельными группами фермерских хозяйств показатели технической эффективности значительно различаются. 
Установлено, что при возрастании экономической величины хозяйства растет и эффективность масштаба. В среднем максимальной эффектив-
ности достигают те хозяйства, экономическая величина которых превышает 100 единиц. Анализ чистой эффективности хозяйств, сгруппиро-
ванных по величине сельскохозяйственных угодий, показал, что эффективно действуют не только крупные, но и мелкие хозяйства.  

Техническая эффективность, эффективность масштаба, анализ «оболочки» данных, размер хозяйства. 
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