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Įvadas
Asociacijos „Investors‘ Forum“ (toliau –
Investors‘ Forum) užsakymu UAB „Ernst &
Young Baltic” (toliau – Ernst & Young)
parengė Lietuvos verslo tarptautinės
plėtros galimybių studiją (toliau –
Galimybių studija).
Rengiant šį dokumentą buvo
vadovaujamasi naujausių su tiesioginių
užsienio investicijų (toliau – TUI)
pritraukimu, konkurencingumo ir eksporto
skatinimu susijusių tarptautinių studijų
rezultatais, kurie buvo papildyti per
pastaruosius 3–5 metus Ernst & Young
Lietuvoje ir kitose Baltijos regiono šalyse
vykdytų įvairių šios srities projektų bei
iniciatyvų įžvalgomis, naujausių TUI,
eksporto bei Lietuvos verslo
konkurencingumą atspindinčių duomenų
ir kiekvienos srities plėtrą lemiančių
veiksnių analizės duomenimis.
Vienas pagrindinių Galimybių studijos
rengimo tikslų – parengti rekomendacijų
paketą Lietuvos Respublikos Vyriausybei
(toliau – LRV, Vyriausybė) ir kitoms TUI,
konkurencingumo bei eksporto skatinimo
srityse veikiančioms institucijoms.
Tikimasi, jog šios rekomendacijos bei
analitinės įžvalgos leis pagerinti verslo
plėtros klimatą Lietuvoje, padidins šalies
eksporto galimybes ir padės padidinti į
Lietuvą pritrauktų TUI kokybę, apimtis,
teigiamą poveikį Lietuvos ekonomikai.

Be to, rengiant Galimybių studiją, buvo
siekiama:
►

Parengti pasiūlymus bei praktinius
įrankius Lietuvos verslo įmonėms
skatinant tarptautinę plėtrą ir
konkurencingumą;

►

Pagerinti svarbiausių Lietuvos
ūkio šakų bei pošakių
konkurencingumą, įvardinant
juose kuriamą pridėtinę vertę
lemiančius veiksnius;

►

Pateikti galimų Lietuvos verslo
plėtros ir konkurencingumo
alternatyvų palyginimą bei
vertinimą.

Toliau šiame dokumente yra pateikiami
pagrindiniai atliktos studijos rezultatai,
gautos išvados ir parengti pasiūlymai
tokiose srityse:
►

Tiesioginių užsienio investicijų
pritraukimas;

►

Konkurencingumo ir eksporto
skatinimas;

►

Inovacijų sistemos plėtra
Lietuvoje;

►

Įmonių gebėjimų ir
bendradarbiavimo didinimas.
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Foreword
Based on the request of the Investors‘
Forum Association (hereinafter – Investors’
Forum), Ernst & Young Baltic (hereinafter –
Ernst & Young) prepared a feasibility study
for the International Development of
Lithuanian Business (hereinafter – the
Study).
For the preparation of this document the
most recent studies and researches in the
areas of foreign direct investment
(hereinafter – FDI) attraction, export and
competitiveness promotion were used.
Additionally, international findings were
supplemented with the national and
regional insights from Ernst & Young
projects and initiatives implemented during
the recent 3-5 years in Lithuania and the
Baltic region. Moreover, a comprehensive
analysis of regional FDI trends, data and
figures representing growth factors of
Lithuanian export and competitiveness is
presented in the Study.
One of the main objectives of the Study was
to prepare a set of recommendations for
the Government of the Republic of
Lithuania (hereinafter – the Government)
and other governmental institutions
working in the areas of FDI,
competitiveness and export promotion.
The recommendations and analytical
insights provided are expected to help
foster the international development
climate in Lithuania, increase country‘s
export potential, quality and quantity of FDI
flows as well as produce a positive effect of
the above mentioned outcomes on the

economy of Lithuania. Moreover, the Study
has the following additional goals and
objectives:
►

Provision of recommendations and
practical tools for the Lithuanian
companies to stimulate
international development and
competitiveness;

►

Increased competiveness of the
main sectors and sub-sectors of
Lithuanian economy through
identification of factors that
determine added value ;

►

Comparison and evaluation of
potential alternatives for
Lithuanian business and
competitiveness development.

Further in this document you will find the
description of the main findings and results
of the Study as well as recommendations in
the following areas:
►

FDI attraction;

►

Promotion of competitiveness and
export;

►

Development of innovation system
in Lithuania;

►

Enhancement of Lithuanian
companies’ capabilities and
cooperation potential.
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Rezultatai ir rekomendacijos

Studijos loginis modelis
Rengiant šią studiją Lietuvos TUI,
konkurencingumo bei eksporto duomenų
analizė buvo atlikta, ir rezultatai pateikti
atsižvelgiant į žemiau esančioje schemoje
pateiktą verslo konkurencingumo ir

tarptautinės plėtros modelį, kuris apima
visus svarbiausius su tarptautine verslo
plėtra susijusius aspektus: TUI, verslo
konkurencingumą, eksportą ir jiems įtaką
darančius veiksnius.

1 paveikslas. Verslo konkurencingumo ir tarptautinės plėtros modelis

Tiesioginės užsienio investicijos

Skatina

Žinių, technologijų
perdavimas

Aptarnaujančių
verslų kūrimasis

Priėjimas prie
eksporto rinkų
Eksporto plėtra
Eksporto rinkos

Paslaugų įmonės

Tradicinės pramonės įmonės

Skatina

Įmonių gebėjimų
didinimo infrastruktūra

Inovacijų sistema

Bendradarbiavimo,
klasterizacijos
skatinimo sistema

Kitos, tolimosios
rinkos (JAV, P.
Amerika, Azija)

Naujos įmonės

Vakarų Europos
šalys

Aukštųjų technologijų įmonės

Verslumo didinimas:

Tradicinės rytų šalys

Kuria

Artimiausios “namų”
rinkos

Vyriausybė

Verslo aplinka

Konkurencingumo didinimas
Esamos įmonės

Rinkų
tendencijos

Paslaugų
eksportuojančioms
įmonėms sistema

Konkurencingumo, eksporto skatinimo priemonės

Šaltinis: Sudaryta autorių.

Modelio viduryje esanti verslo plėtros
etapus atspindinti vertės grandinė (naujos
bei esamos įmonės, eksporto rinkos)
atspindi prielaidą, jog bendroje
ekonominėje sistemoje įmonių
konkurencingumas ir tarptautinės plėtros
galimybės gali būti paveikiamos visuose
įmonės plėtros etapuose, ir kiekviename
iš jų gali būti taikomos skirtingos į verslo
plėtrą orientuotos priemonės.
Iš abiejų verslo plėtros vertės grandinės
pusių pateikti verslumo ir
konkurencingumo didinimo bei tiesioginių
užsienio investicijų skatinimo priemonių
rinkiniai, galintys turėti įtakos įmonių
tarptautinės plėtros galimybėms
įvairiuose jų plėtros etapuose.

Konkurencingumo ir eksporto skatinimo
priemonių grandinėje:
►

Inovacijų sistema per pumpurinių
įmonių kūrimąsi didina inovatyvių
greitai augančių įmonių skaičių.
Kita vertus, technologijų
perdavimo keliu (licencijuojant,
parduodant patentus) inovacijų
sistema gali didinti ir esamų
įmonių konkurencingumą.

►

Įmonių gebėjimų stiprinimo
infrastruktūra per įmonių
mokymus, technologijų ir vadybos
praktikos diegimą suteikia
įmonėms efektyvumo, gebėjimų
prisitaikyti prie konkurencinių
sąlygų, ypač užsienio rinkose.
Taip didinamas esamų įmonių
konkurencingumas.
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►

►

Įmonių bendradarbiavimo
skatinimas sudaro sąlygas
įmonėms didinti prekių ir (ar)
paslaugų tiekimo efektyvumą
(pvz., kartu su partneriais
užsisakant didesnį žaliavų kiekį
palankesnėmis sąlygomis) ir taip
prisidėti prie įmonių
konkurencingumo didinimo. Kita
vertus, įmonių bendradarbiavimas
sutelkiant ribotus išteklius
rinkodarai užsienio rinkose didina
įmonių tarptautinės plėtros
galimybes.
Paslaugas eksportuojančių įmonių
atveju kontaktų paieška, pagalba
dalyvaujat tarptautinėse
parodose, rinkų tyrimai ir kiti
veiksniai daro tiesioginę įtaką
įmonių gebėjimui patekti į
užsienio rinkas ir vykdyti tolesnę
plėtrą.

Tiesioginės užsienio investicijos įmonių
konkurencingumą ir tarptautinę plėtrą
taip pat skatina kitais žemiau
išvardintais aspektais:
►

►

TUI projekto plėtros etape ir jį
išplėtojus, priklausomai nuo
veiklos sektoriaus ir srities,
investicijų objekto veikla gali
paskatinti paslaugų ar prekių
poreikį specifinėse srityse ir taip
sudaryti prielaidas naujų nišinių
verslų atsiradimui.
Investicijų pritraukimas žinioms
imliuose sektoriuose lemia, jog
dalis investuotojų žinių ir
kompetencijos yra perduodama
šalyje dirbantiems darbuotojams
ir (ar) vietiniams partneriams.

►

Tuo atveju, jei investuojama į
paslaugų centrus ar gamybinius
padalinius, padalinio gaminama
produkcija ar teikiamos paslaugos
dažniausiai integruojamos į
tarptautinę investavusios įmonės
tiekimo grandinę. Tokiu būdu
šalyje gaminama produkcija ar
teikiamos paslaugos tampa
eksportuojamomis. Taigi, TUI
pritraukimas sudaro papildomas
eksporto prielaidas.

Konkurencingumo ir eksporto skatinimo
priemonės bei tiesioginės užsienio
investicijos yra pagrindiniai aspektai, per
kurių aktyvų formavimą Vyriausybė,
atsižvelgdama į rinkos tendencijas, gali
paveikti įmonių konkurencingumą ir
tarptautinę plėtrą. Dėl šios priežasties,
siekiant vieno iš pagrindinių šios
galimybių studijos tikslų – pateikti
konkrečias įmonių konkurencingumo ir
tarptautinės plėtros skatinimo
rekomendacijas Vyriausybei, – studijos
analizė orientuojama į dvi pagrindines
sritis:
►

TUI pritraukimą;

►

konkurencingumo ir eksporto
skatinimą.

Kiekvienoje dalyje analizuojami visi
aukščiau išvardinti galimo poveikio įmonių
konkurencingumui ir tarptautinei plėtrai
kanalai. Taip pat integruotai vertinami ir
kiti modelyje pavaizduoti elementai –
verslo aplinka, tarptautinės ir vietinės
rinkos tendencijos. Atsižvelgiant į tai, kad
visi analizuojami elementai daro poveikį
vieni kitiems ir įmonių konkurencingumui
bei tarptautinei plėtrai, formuojant
galutines studijos išvadas buvo atsižvelgta
ir į šių elementų analizės visumą.
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Studijos analizės rezultatai ir pagrindinės išvados
Didesnį dėmesį skirti tradicinės
pramonės sektoriams
Nepaisant šiuo metu pastebimo eksporto
gyvybingumo ir augančio produkcijos
masto, pastebima, jog strateginė Lietuvos
ekonomikos plėtros orientacija į
vidutinės–aukštos pridėtinės vertės
paslaugų sektorių iš dalies lėmė ženkliai
mažesnį valstybės dėmesį tradicinių
pramonės sektorių skatinimui. Pavyzdžiui,
kalbant apie inovacijų paramos sistemą,
tradicinės pramonės įmonė dėl mažesnių
inovacijų įsisavinimo gebėjimų santykinai
mažiau pasinaudoja teikiama parama
inovacijoms. Nepaisant to, valstybė skiria
nepakankamai priemonių, kurios padėtų
pramonės įmonėms didinti inovacinius
gebėjimus ir taip įsisavinti didesnę
paramos dalį, skirtą inovacijoms kurti.
Pastebėtina, jog tradicinės pramonės
sektoriai nėra homogeniški, kokiais
kartais yra laikomi. Juos sudarantys
subsektoriai kuria skirtingos (taip pat ir
labai aukštos) pridėtinės vertės
produktus, kurie gali būti konkurencingi ir
ilgalaikėje perspektyvoje. Pavyzdžiui,
Lietuvoje popieriaus ir kartono gamybos
subsektoriuje sukuriama pridėtinė vertė,
tenkanti vienam darbuotojui, yra didesnė
nei finansinių paslaugų sektoriuje.
Aukštos pridėtinės vertės paslaugų ir
aukštųjų technologijų sektoriai bendroje
Lietuvos eksporto struktūroje kol kas
sudaro tik 3 % viso eksporto vertės.
Likusią dalį sudaro tradicinės pramonės
produkcija. Dėl žymiai didesnio svorio
bendroje ekonomikos struktūroje nedideli
teigiami pokyčiai – inovatyvumo,
efektyvumo, vadybos gebėjimų pardavimų
ir kitose srityse tradicinėje pramonėje –
absoliučia prasme vidutinėje
perspektyvoje gali turėti didelį teigiamą
poveikį šalies ekonomikai.
Kalbant apie TUI pritraukimą, investicijos į
tradicinės pramonės gamybines įmones
dėl daromų didesnių investicijų turi
mažesnę riziką būti perkeltos į kitą šalį.
Ypač didelė šio pobūdžio rizika yra susijusi

su šiuo metu aktyviai skatinamu TUI
pritraukimu į įvairius aptarnavimo
paslaugų centrus.
Šios galimybių studijos analizės metu
nustatyta, jog Lietuvos elektros įrenginių
ir aparatų gamybos, techninės įrangos
gamybos sektoriai, kai kurie chemijos ir
maisto pramonės subsektoriai turi
daugiausia galimybių pritraukti TUI
Lietuvoje.
Dėl šių priežasčių būtina stiprinti dėmesį
tradicinės pramonės šakoms užtikrinant,
kad valstybės dėmesys būtų skiriamas tiek
paslaugų, tiek gamybiniam sektoriui. Šios
galimybių studijos analizės rezultatai rodo
neišnaudotą tradicinės pramonės
potencialą kuriant pridėtinę vertę.

Turimus išteklius sutelkti į
strateginius prioritetus siekiant
didžiausios pridėtinės vertės
Eksporto, konkurencingumo ir TUI
skatinimas turint ribotus išteklius gali būti
efektyviausiai įgyvendintas tik nustačius
tinkamus strateginius prioritetus ir į juos
sutelkus turimus išteklius. Skatinant
sektorių (subsektorių) konkurencingumą
ir eksporto plėtrą, visų pirma, pagal
objektyvius kriterijus (pridėtinės vertės
potencialą) turėtų būti nustatyti
prioritetiniai sektoriai (subsektoriai),
nustatytos tikslinės jų rinkos,
atsižvelgiant į rinkų poreikius suformuota
sektoriaus (subsektoriaus)
konkurencingumo didinimo strategija,
pagal kurią į sektoriaus plėtrą būtų
nukreiptos tik tos priemonės, pagal kurias
įgytų gebėjimų sektoriaus atstovams
galėtų labiausiai prireikti vykdant plėtrą
tikslinėse rinkose.
Kitas efektyvaus išteklių panaudojimo
pavyzdys – pritraukiant TUI taikoma
svarbiausių klientų valdymo (angl. Key
account management) strategija, visas
pastangas koncentruojant tik į nedidelį
apibrėžtų potencialių investuotojų ratą.
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Panaši strategija galėtų būti taikoma ir
eksporto skatinimo kontekste,
atsakingoms institucijoms aktyviai
pritraukiant galimus didelius
eksportuotojų klientus (tokius kaip
koncernas IKEA Lietuvos baldų
pramonėje).

Plėsti integruotą požiūrį į
eksporto, konkurencingumo ir TUI
skatinimą ir didinti priemonių
koordinavimą
Konkurencingumo ir eksporto skatinimas
bei TUI pritraukimas yra glaudžiai
susijusios ir stiprų poveikį viena kitai
darančios bei papildančios sritys.
Pavyzdžiui, konkretaus subsektoriaus
eksporto plėtra gali būti vykdoma į
konkretų subsektorių pritraukiant
gamybos ir eksporto veiklą vykdysiantį
investuotoją. Kita vertus, įmonių vadybos
gebėjimų plėtra bei šio sektoriaus
konkurencingumo didinimas kartu įmones
daro patrauklesnes potencialiems užsienio
investuotojams.
Besiformuojantys įmonių klasteriai
įvairiuose sektoriuose galėtų tapti
struktūromis, per kurias būtų
koordinuotai sprendžiami sisteminiai
(daugeliui įmonių būdingi)
konkurencingumą ribojantys veiksniai –
pavyzdžiui, grupei įmonių teikiama
pagalba diegiant sertifikuotas kokybės
valdymo sistemas, kurių reikalauja
potencialūs importuotojai užsienio
rinkose.

Viešasis sektorius turi prisiimti
vis didėjančią moderatoriaus ir
tarpininko atsakomybę
Rengiant šią studiją nustatyta nemažai
konkurencingumo ir eksporto skatinimo
politikos priemonių, kurių efektyvumą ir
rezultatus labai ribojo „minkštosios“
tarpininkavimo ir moderavimo
infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių
trūkumas. Tai pasakytina apie lėtą
klasterių formavimosi procesą (dėl
nepakankamo dėmesio klasterių
moderatorių vaidmeniui), įmonių poreikius
atitinkančių gebėjimų ugdymo priemonių
trūkumą, mokslo ir verslo
bendradarbiavimo skatinimą inovacijų
sistemoje.
Atsižvelgiant į tai, viešojo sektoriaus
įstaigos turėtų geriau suvokti didėjantį
informacijos brokerių, moderatorių ir
įvairių kitų panašių tarpininkų vaidmenį
šių dienų ekonomikoje ir skirti didesnius
laiko bei finansinius išteklius siekiant
ugdyti šio pobūdžio gebėjimus tarp savo
darbuotojų arba kurti priemones, kurios
skatintų į panašią tarpininkavimo (
moderavimo) veiklą įtraukti privataus
sektoriaus atstovus.

Siekiant efektyviausiais būdais skatinti
konkurencingumą ir eksporto plėtrą,
turėtų būti įgyvendinamos integruoto
pobūdžio kompleksinės priemonės. Tam
svarbu užtikrinti strateginių prioritetų
įgyvendinimą ir veiklos koordinavimą tarp
atskirų institucijų.
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Su TUI pritraukimu susijusios rekomendacijos

1. Siekti pritraukti TUI į aukštesnę nei vidutinę pridėtinę vertę

kuriančius gamybos sektorius ir subsektorius, taip užtikrinant
subalansuotą ekonominę plėtrą Lietuvoje

Lietuva turi siekti pritraukti TUI į
aukštesnę nei vidutinę pridėtinę vertę
kuriančius gamybos sektorius ir
subsektorius (pvz., cheminių medžiagų,
transporto priemonių dalių gamyba).
Tai prisidėtų prie subalansuotos šalies
ekonominės plėtros ilgalaikėje

perspektyvoje. Be to, investicijoms į
gamybines įmones dėl sąlyginai didelės
investicijų apimties bei mažesnio
jautrumo darbo jėgos sąnaudų pokyčiams
kyla mažesnė rizika būti perkeltoms į kitą
šalį, nei investicijoms į daug „mobilesnes“
verslo paslaugas.

2. Siekti pritraukti TUI į aukštą pridėtinę vertę ilgalaikėje
perspektyvoje kuriančias verslo paslaugas

Pastaraisiais metais Lietuva sėkmingai
pritraukė tarptautiniu mastu gerai žinomų
įmonių, kurios šalyje įkūrė verslo paslaugų
centrus. Vienas iš svarbiausių veiksnių,
lėmusių investuotojų sprendimą investuoti
Lietuvoje, buvo sąlyginai palankūs
investicijų aplinkos elementai: žemos
sąnaudos ir išsilavinusi bei kvalifikuota
darbo jėga. Siekiant užtikrinti, kad
Lietuvoje būtų investuojama ir esami

investuotojai liktų ne tik dėl žemų
sąnaudų, bet – visų pirma – dėl kokybiškų
aukštos kvalifikacijos vietinių darbuotojų
paslaugų, yra tikslinga siekti pritraukti TUI
į tas verslo paslaugas, kurios reikalauja
aukštos kvalifikacijos darbo jėgos ir
ilgalaikėje perspektyvoje kuria aukštą
pridėtinę vertę (pvz., tyrimų ir
technologinės plėtros centrai, įmonių
regioninės būstinės).

3. Sutelkti dėmesį į pasirinktas tikslines rinkas ir sektorius
Atsižvelgiant į pasaulines TUI
tendencijas, TUI srautus Lietuvoje ir
šalies geografinę padėtį,
rekomenduojama didžiausią dėmesį
sutelkti į investicijų pritraukimą iš Šiaurės
ir Baltijos regiono šalių. Šio regiono šalys
(pavyzdžiui, Švedija, Vokietija, Danija)
pastaraisiais metais buvo ne tik vienos iš

didžiausių investuotojų Lietuvoje, bet ir
aktyviai investavo kitose Europos šalyse.
Be to, šios šalys Lietuvai yra geografiškai
artimos, o tai sudaro palankias sąlygas
aktyviam ir efektyviam su TUI
pritraukimu susijusios veiklos vykdymui
(įskaitant artimesnio bendradarbiavimo
tarp šių šalių skatinimą).
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4. Siekti pritraukti TUI į eksportuojančius sektorius
Lietuvos geografinė padėtis yra labai
palanki įmonėms, eksportuojančioms į
Rytų ir Vakarų rinkas. Rytų šalių įmonėms
gali būti pasiūlytas priėjimas prie Europos
rinkų (Lietuva kaip vartai į Europą), gerai
išplėtota logistikos infrastruktūra
(tarptautiniai transporto koridoriai,
išvystytas geležinkelio tinklas, krovinių
paskirstymo infrastruktūra), labiau nei
Vakarų Europos regione suprantama

„rytietiško“ verslo kultūra. Vakarų
Europos šalių įmonėms gali būti pasiūlytas
priėjimas prie Rytų šalių rinkų,
kvalifikuota, itin gerai šių rinkų specifiką
išmananti darbo jėga ir stabilesnė verslo
aplinka.
Lietuva turėtų pasinaudoti strategine
geografine padėtimi bei palankia verslo
aplinka ir siekti pritraukti investuotojus į
eksportuojančius.

5. Užtikrinti LR Vyriausybės veiklos tęstinumą gerinant investicijų
aplinką ir aktyviai ieškant investuotojų

Vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių
investuotojų sprendimą, kurioje šalyje
investuoti, yra politinės, teisinės ir
reguliavimo aplinkos stabilumas.
Pasikeitus LR Vyriausybei yra svarbu
užtikrinti su investicijų aplinkos gerinimu
susijusios viešosios politikos tęstinumą,
siekiant toliau gerinti sąlygas užsienio ir
vietos investicijoms Lietuvoje. Investicijų
pritraukimo 2011–2021 metais
programa, kuri pastaraisiais metais buvo
sėkmingai įgyvendinama, turėtų būti

atnaujinta (sutelkiant dėmesį į TUI
pritraukimą į gamybos sektorių) ir
patvirtinta Vyriausybės.
Taip pat yra svarbu išlaikyti aktyvų
aukščiausio rango politikų ir kitų
atsakingų asmenų dalyvavimą siekiant
pritraukti investuotojus, taip stiprinant
ekonominę diplomatiją Lietuvai
svarbiausiose užsienio rinkose.

6. Sutelkti dėmesį į kokybišką esamų investuotojų aptarnavimą
Lietuva turi sutelkti dėmesį į kokybišką
šalyje jau investavusių įmonių
aptarnavimą ir reinvestavimo politikos
skatinimą. Tai padidintų galimybes šalyje
išlaikyti dabartinius investuotojus ir

prisidėtų prie reinvesticijų apimčių
didėjimo. Šalyje veiklą jau vykdančią
užsienio įmonę paskatinti investuoti gali
būti žymiai lengviau, nei pritraukti naują
investuotoją.
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Su konkurencingumo ir eksporto skatinimu susijusios rekomendacijos

1. Skatinti technologijų perdavimo centrų mokslo įstaigose plėtrą
Siekiant skatinti mokslo ir verslo
bendradarbiavimą, technologijų perdavimo
centrų kūrimas mokslo įstaigose turėtų
tapti nacionaliniu prioritetu ir, tam sukūrus
tinkamas finansavimo priemones, būti
įgyvendinamas daugelyje mokslo institucijų.
Technologijų perdavimo centrai mokslo
įstaigose galėtų teikti tokias paslaugas, kaip
bendros verslumo kultūros skatinimas,

komercializavimo idėjų ir galimybių
viešinimas, išradimų registravimas,
vertinimas, atranka, konsultacijos bei
administracinė pagalba išradimui suteikiant
intelektinės nuosavybės apsaugą, išradimų
komercializavimo galimybių vertinimas,
kontaktų plėtra ir tarpininkavimas tyrėjams
bendradarbiaujant su verslo įmonėmis.

2. Įgyvendinti nacionalinę įmonių inovacinių gebėjimų stiprinimo ir
technologijų perdavimo paslaugų programą

Siekiant plėsti inovatyvių įmonių ratą daug
didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas
paslaugų inovacijoms vystymui. Šiuo tikslu
turėtų būti sukurta integruota nacionalinio
lygmens paslaugų inovacijoms programa. Ši
programa galėtų būti orientuota į įmonių
inovacinių gebėjimų stiprinimą teikiant
konsultacijas – nustatant įmonių poreikį
inovacijoms, tobulinant inovacijų diegimo ir

naujų produktų kūrimo procesus,
apibrėžiant galimo bendradarbiavimo
projektų su mokslo institucijomis kryptis,
galimas finansavimo paramos priemones.
Esant poreikiui, atskirais atvejais
konsultacijos gali būti orientuotos į viso
įmonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros (MTEP) modelio ir įgyvendinimo
principų parengimą.

3. Plėtoti įmonių poreikiais pagrįstą, į rezultatus orientuotą gebėjimų
ugdymo paramos sistemą

Už konkurencingumo didinimą atsakingos
institucijos turėtų plėsti ir ugdyti
konkrečių sričių ekspertų tinklą, kuriame
esantys ekspertai padėtų įmonėms
pasirinkti tinkamiausias, jų veiklos
poreikius atitinkančias gebėjimų ugdymo

priemones. Pastarosios turėtų būti
formuojamos taip, kad suteiktų įmonėms
galimybes lanksčiau (atsižvelgiant į
įmonės poreikius ir prioritetus) pasirinkti
sritį, kurioje jų veikla būtų tobulinama.
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4. Sukurti efektyvią kompetencijos perdavimo sistemą, apimančią
patarėjų ir gerosios praktikos įmonių tinklus

Siekiant didinti įmonių gebėjimus ir tobulinti
naudojamus vadybos metodus, turėtų būti
orientuojamasi į praktinių kompetencijos
centrų ir žinių perdavimo priemonių kūrimą.
Tokios priemonės pavyzdžiu galėtų būti
patarėjų (angl. mentor) tinklo sukūrimas,
kurį galėtų sudaryti Lietuvos ir užsienio
ekspertai, turintys vertingos praktinės
patirties dirbant konkrečiuose ūkio
sektoriuose ir apibrėžtose
konkurencingumą didinančiose srityse.
Tinklo ekspertai galėtų būti pritraukti dirbti
įmonėse apibrėžtą laikotarpį, užimti įmonės
vadovų pareigas ar dirbti valdyboje (mažiau

pageidautinas – konsultantų vaidmuo). Be
to, galėtų būti sukurta sistema, apimanti
bendradarbiauti sutinkančių gerosios
praktikos įmonių Lietuvoje ir užsienyje
tinklą, kuris galėtų tapti gerosios praktikos
centru, per kurį kitų įmonių atstovai galėtų
siekti perimti pasiteisinusią vadybos
praktiką (pvz., veiklos procesų
optimizavimas remiantis LEAN metodika).
Svarbu, jog tokie gerosios praktikos įmonių
vizitai turėtų būti susieti su tolesniu
konkrečių vadybos praktikos diegimu
įmonėse.

5. Teikti aktyvią pagalbą eksporto klasterių formavimuisi, stiprinti
klasterių koordinatorių ir moderatorių vaidmenį

Rekomenduojame skatinti ne vien
taikomuosius mokslinius tyrimus ar bendrą
produktų kūrimą vykdančius, su mokslo
institucijomis bendradarbiaujančius
klasterius, bet ir bendros rinkodaros,
kokybės užtikrinimo ar kitų sričių sinergijas
išnaudojančius klasterius. Jų kryptingam
formavimuisi ir veiklai užtikrinti reikalingas
aukštesnio lygio formalizavimas ir
organizacinės priemonės: aiškus veiklos

modelis, narių teisės ir pareigos, klasterio
strategija, veiksmų planas, veiklos
įgyvendinimo priemonės (pvz., rinkodaros
planas), veiklos stebėsenos sistema.
Valstybė, plėtodama klasterių skatinimo
sistemą, turėtų siekti pritraukti pakankamą
kompetenciją turinčius (pvz., analogiškų
užsienio šalyse veikiančių) klasterių
koordinatorius ir moderatorius.

6. Plėtoti prioritetinių subsektorių plėtros tikslinėse rinkose

strategijas, jas susiejant su konkrečių paslaugų eksportuotojams
paketais ir subsektorių konkurencingumo didinimo planais

Įmonėms priimant plėtros užsienio rinkose
sprendimus, ypač svarbi lengvai prieinama
sisteminė informacija apie pasirinktos
rinkos tendencijas, potencialą, pagrindines
galimas kliūtis, reikalavimus
eksportuotojams ir jų produkcijai,
pagrindinius pardavimo kanalus.
Atsižvelgiant į tai, atsakingų institucijų
(pvz., VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ „Investuok
Lietuvoje“) atliekama rinkų analizė turėtų
būti kryptingesnė – pagal aiškiai apsibrėžtus

sektorius / subsektorius ir jų tikslines
rinkas. Gauta informacija turėtų būti
periodiškai atnaujinama ir pateikiama
viešai.
Remiantis šia informacija, galėtų būti
formuojamos sektorių/ subsektorių plėtros
strateginės kryptys bei įmonių
konkurencingumo ir eksporto gebėjimų
didinimo paslaugų paketai.
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7. Aktyviai pritraukti tarptautines užsienio įmones – galimas
lietuviškų prekių ir paslaugų pirkėjas

Siekiant integruoti Lietuvos įmones į
tarptautinių įmonių tiekimo grandines, visų
pirma, turėtų būti susistemintas Lietuvos
gamybos ir paslaugų potencialas, nustatyti
prioritetiniai subsektoriai, produktai ir
paslaugos, kurie galėtų būti strategiškai
pozicionuojami galimiems didelio masto
pirkėjams (pvz., tokiems, kaip koncernas
IKEA). Atsižvelgiant į esamą gamybos ir
paslaugų teikimo potencialą, turėtų būti
nustatytos tikslinės tarptautinės įmonės –
galimi stambūs nustatytų prekių ir (ar)
paslaugų pirkėjai. Kartu turėtų būti aktyviai
organizuojami susitikimai su šių strateginių
įmonių atstovais pastariesiems pristatant
grupės Lietuvos įmonių gebėjimus
vienijančius didesnės pridėtinės vertės
pasiūlymus.

Iš kitos pusės, eksporto klasterių ar kitos
asocijuotos struktūros galėtų būti
įtraukiamos formuojant Lietuvos eksporto
plėtros kryptis atsižvelgiant į galimų
stambių pirkėjų reikalavimus ir poreikius.
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Logical framework of the study
The analysis in this Study was conducted
and results presented based on the model
of business competitiveness and
international business development that is
relevant for Lithuanian situation and that
involves all the main aspects related to

international business development:
Foreign Direct Investment (FDI), business
competitiveness, export and other
important factors. The model is depicted in
the Figure 2 below.

Figure 2. Business competitiveness and international development model

Foreign direct investment

Encouraging

Know-how and
technology
transfer

Fostering creation of
new service
providing businesses

Access to export
markets
Export development
Export markets

Start-ups

Service companies

Traditional industry companies

Encouraging

Company capabilities
enhancement system

Innovation support system

Cooperation facilitation
schemes

Western Europe
markets

Business
conditions

Eastern markets
(Russia, Ukraine)

Creating

High-tech companies

Domestic markets

Government

Entrepreneurship
promotion

Other markets (USA,
Asia, South America)

Competitiveness promotion
Established companies

Global and
local market
trends

System of services for
exporters

Competitiveness and export promotion measures

Source: Developed by the authors of the study.

Business development value chain (startups, established companies and export
markets) depicted in the middle of the
model represents the assumption that in
the economic system competitiveness of
the companies and opportunities for their
international development can be
affected at all stages of a company’s lifecycle, and in each of them different
measures can be applied. On both sides of
business development value chain, blocks
of measures for competitiveness and FDI
promotion are presented. Both of these
aspects can impact opportunities of
businesses development at various stages
of their life-cycle.

Competitiveness and export promotion
measures (depicted in the lower value
chain in Figure 2) could impact business
development through the following
channels:
►

Innovation system through
creation of spinoffs increases the
number of innovative and fast
growing companies in the
economy. On the other hand,
technology transfer (licensing,
sales of patents) facilitated by
innovation system can improve
competitiveness of established
companies.

►

Infrastructure for the
improvement of companies’
capabilities encouraging

Lietuvos verslo tarptautinės plėtros galimybių studija│2012 17

Results and recommendations

implementation of technological
and managerial practices
improves companies’
effectiveness as well as ability to
adapt to competitive conditions,
especially in foreign markets. This
improves general competitiveness
of the established companies.
►

►

Facilitation of cooperation
between companies enables them
to increase efficiency (for
example, by pooling the needed
quantities of material in one
supply order and thus getting it
cheaper), which enhances their
competitiveness. Furthermore,
cooperation of companies by
pooling limited resources for
marketing campaigns in foreign
markets enables more successful
export expansion.
Services for exporting companies,
such as providing contacts of
potential foreign partners or
support for participation in
international trade fares enables
companies to access foreign
markets easier.

Foreign direct investment (depicted in
the upper value chain in Figure 2) could
impact business development through
the following channels:
►

FDI during project development and
implementation stages, depending on
the business sector and activity,
might promote demand of services or
products in specific areas, thus
creating the emergence of new niche
businesses.

►

Attraction of FDI in knowledge
intensive sectors often results in
technology and know-how transfer to
local employees and business partner
companies thus improving the
competitiveness of local economy.

►

If FDI is attracted to service centers
or manufacturing facilities, products
or services supplied are usually
integrated into global supply chains

of the investing company. Thus,
products or services of the host
country reach export markets.
Hence, attraction of FDI creates
additional opportunities for export
expansion.
Competitiveness and FDI promotion
measures are important channels,
through which the government can
actively participate in fostering business
competitiveness and international
development. Given this and the fact that
one of the main objectives of this study is
to provide recommendations to the
Lithuanian government regarding
measures to foster international
development of Lithuanian businesses –
the study was focused onto two thematic
areas:
►

Attraction of FDI.

►

Competitiveness and export
promotion.

Each part contains an analysis of all the
previously described channels of influence
on business competitiveness and
international development. The
evaluation of other elements, such as
market conditions and business conditions
(taxation and regulation aspects) is also
presented in the study as an integrated
part of the two thematic areas.
Finally, and most importantly, all
elements of the model are connected and
through their interaction make aggregate
impact on companies’ competitiveness
and international development
opportunities. Taking it into account, the
final conclusions and recommendations of
this study were derived through a holistic
view of all the analyzed elements.
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Main conclusions of the study
Dedicate more attention to
traditional industry sectors
Despite the current growth of export and
productivity, strategic and priority
directions of Lithuanian economy
development aiming at increasing the share
of high value-added products and services
has determined lower government
attention to the traditional industry
sectors. Innovation support system trends
illustrate it very well – a much lower
fraction of total support funding goes to
the traditional industry sectors due to their
lower capacity to create innovation. Yet
little is done by the government to increase
that capacity. Such trend of government
attention exists despite the fact that
traditional industry sectors account for the
dominant share of the economy.
It has to be noted that contrary to the
common view, traditional industry sectors
are not homogenous in terms of their
ability to produce value added products. As
the analysis of this study revealed, each
traditional industry sector encompasses at
least several subsectors capable to produce
different levels (including particularly high)
of value-added products. For example, in
cardboard and paper production subsectors
added value per employee is higher than in
the financial services subsectors.
High-tech and high-value added services
industries constitute approximately 3% of
total Lithuanian economy, while traditional
industry and lower value-added services
(e.g. transportation) constitute the
remaining part. Due to this, properly
designed government intervention aimed at
enhancing innovation absorption, process
effectiveness, managerial skills and
practices could result in substantial
economic impact in short and medium
perspective.
As for FDI perspective, investment
attracted to manufacturing industries
features lower risk of being taken out of the
country due to the substantial investment

made into production plants and other less
liquid long-term assets (risk of investment
relocation is much higher for FDI in
business service centers such as call
centers and similar). In addition, the results
of this study reveal that electronic and
other equipment production sectors fall
into the category of sectors with the
highest potential to attract FDI.
The results of this study show a substantial
untapped potential for value-added
creation in traditional industry sectors. For
all the reasons presented above, Lithuanian
government should properly balance its
attention to service, high-tech and
traditional industry sectors.

Focus attention and resources on
strategic priorities with highest
value-added potential
Given the limited resources available,
effective promotion of competitiveness,
export and FDI requires concentration on
clearly defined and focused strategic
priorities. When managing active
intervention through various support
mechanisms, responsible institutions
should first define priority subsectors
(preferably based on objective criteria such
as potential for value-added creation),
determine their target markets and, given
the needs of these target markets, develop
specific competitiveness promotion
strategies for each subsector. According to
such strategies, only those support
measures, which actively foster aspects of
subsector competitiveness actually needed
to enter and expand in their target
markets, should be implemented.
Another example of resource effective
measures is key account management
strategy usually employed for FDI
attraction. According to this strategy,
efforts of FDI promotion organizations are
focused on a defined short-list of potential
investors. It is recommended that similar
strategies could be utilized in export
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promotion, too. Namely, export promotion
organizations such as Enterprise Lithuania
could screen and select big international
companies with globally developed supply
chains (such as IKEA), as their key accounts
– potential clients of Lithuanian exporters
pooled capacities.
Having done that export promotion,
organizations could systematically work on
attracting key accounts to Lithuania as
buyers of Lithuanian goods and services,
thus integrating groups of Lithuanian
companies into global supply chains.

Employ a more integrated
approach to competitiveness,
export and FDI promotion, increase
coordination between different
measures
Competitiveness, export and FDI promotion
are closely related areas having potential to
positively affect each other if implemented
in a well coordinated manner. For example,
export volumes of a certain subsector can
be encouraged through attracting FDI to a
development of a facility producing goods
for foreign markets. On the other hand, the
development of managerial capabilities of
certain companies in order to increase their
competitiveness also makes them more
attractive to prospective foreign investors.
Furthermore, company clusters currently
being under formation in various
subsectors could be utilized for targeted
government interventions aimed at solving
systemic (common for most companies)
problems hampering their competitiveness.
For example, provision of technical
assistance related to the implementation of
certified quality management systems
required by potential foreign trade
partners.
Following the examples provided above,
integrated cross-institutional measures
should be implemented in order to ensure
effective competitiveness, export and FDI
promotion in Lithuania. To make such
measures possible, different institutions
responsible for and related to

competitiveness, export and FDI promotion
should coordinate their efforts much more
closely on both strategic and tactical levels.

Public sector should embrace and
adapt to its new and increasingly
important role of an active
facilitator
Analysis conducted in this study has
revealed that in a great number of cases
effectiveness of competitiveness and
export promotion activities is hampered by
the absence and/or insufficiency of ‘soft’
intermediation, information brokerage
infrastructure and human resources
participating in these activities. Such
examples include: cluster formation
process, which is slow and inefficient due to
absence of results driven cluster
facilitators, company capabilities
enhancement schemes where government
support rather than needs of the companies
drive implementation of certain measures,
as well as innovation system lacking
science and business cooperation due to
underdeveloped innovation support and
facilitation services.
Given such problems, public sector
institutions should gain better
understanding of the increasing role of
facilitation and intermediation services to
enable more effective development of the
private sector.
Consequently, public institutions should
dedicate more attention and resources to
the development of their intermediation
and facilitation capabilities, attract human
resources with required competence and
create the needed legal and physical
infrastructure for the provision of such
services.
In parallel, public institutions should strive
to create the enabling environment that
would encourage the development of
private information and facilitation
intermediaries, particularly in such fields as
innovation, company cooperation and their
performance improvement.
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Recommendations related to FDI attraction

1. Seek to attract FDI to manufacturing sectors and subsectors that
create higher than average added value in order to ensure
sustainable economic development in Lithuania

Factual data on FDI flows to Lithuania and
Study results confirm that Lithuania is
attractive for manufacturing companies
and some of Lithuanian companies
working in the manufacturing sector have
a high potential to attract brownfield FDI.
During the recent years the Government
emphasized FDI promotion to business
services and noticeable results were
achieved. In order to ensure sustainable
economic development of the country in
the long term, Lithuania should seek to
attract more FDI to manufacturing and its

subsectors that could potentially create
higher than average added value (for
instance, chemicals, automotive
components). Moreover, investment in
manufacturing companies is less likely to
be moved to other countries than more
“mobile” business services (especially call
centers and other similar services that
create lower or average value added)
because of the comparably larger
investment amounts needed and lower
sensitivity to changes in labour costs.

2. Seek to attract FDI to business services creating high added value
in the long term

Aiming at a lon- term positive FDI impact,
Lithuania should seek to attract
investments to business services, which
require highly qualified labour force and
create high added value in the long term
(for example R&D centers, regional
headquarters).
In the recent years Lithuania has
successfully attracted internationally well
known companies that established shared
service centers in the country. One of the
most important decision-making factors
related to the selection of Lithuania as the
investment location was the comparably
favourable investment environment

elements, mainly - low costs and educated
skilled labour. However, in the near
future, as the economy develops,
Lithuania might potentially lose its
competitive advantage of being a low-cost
location over other countries. In such
case investors, whose investment
decisions were determined by this factor,
might divest. In order to achieve a
positive FDI impact in the long term,
Lithuania should seek to attract FDI to the
business services that require highly
skilled labour force and create high added
value in the long term.
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3. Focus on target markets and sectors
Taking into account FDI global trends,
historical FDI flows to Lithuania and
country’s geographical location, it is
recommended to focus on attracting FDI
from the countries in the Baltic Sea
region. These countries (e.g. Sweden,
Germany, Denmark) have recently been
among largest investors not only in
Lithuania but in Europe as well: for
example, in terms of FDI projects in
Europe, Germany ranks as the second
biggest investor, Sweden – the ninth.
Moreover, these countries are
geographically close to Lithuania, which
creates favourable conditions for the

proactive and effective management of
activities related to FDI attraction
(including promotion of closer
cooperation between these countries).
The Baltic Sea region should be perceived
as the domestic market. Institutions
responsible for attracting FDI from these
markets should well understand their
specifics and needs, as well as undertake
proactive measures to attract FDI and
systematically focus on the most
important investors (key accounts).

4. Seek to attract FDI to exporting sectors
Lithuania’s geographical location is very
favourable for the exporters to the
Eastern and Western markets. Companies
from the East are offered full access to
the European markets (Lithuania as an
entry point to the European Union), well
developed logistics infrastructure (transEuropean highway corridors, railway
network, cargo distribution
infrastructure) and better understanding
of “eastern” business culture than that in
Western Europe.

Companies from Western Europe are
offered access to the Eastern markets,
labour force with very good knowledge of
these markets and more stable business
environment compared to risky
investments in such countries as Russia.
Lithuania should take advantage of its
strategic geographical location and
favourable business environment and
actively seek to attract FDI to the
exporting sectors in a focused manner.

5. Ensure continuity in investment environment improvement and
proactive investment promotion activities

According to the results of
Ernst & Young’s 2012 European
attractiveness survey, it is the stability of
political, legal and regulatory
environment that is one of the key criteria
in deciding the country/region for
investment. After the change of the
Lithuanian Government it is important to
ensure the continuity of the FDI attraction
policy and improvement of investment
climate in Lithuania. The Investment
promotion program for 2011-2021 that

has been successfully implemented during
the recent years should be updated
(focusing more on FDI attraction to
manufacturing sectors) and approved by
the Government.
It is also important to continue the active
involvement of high rank politicians (like
the Prime Minister and other responsible
ministers) in attracting foreign investors
and to strengthen economic diplomacy in
foreign markets, which are important for
Lithuania.
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6. Focus on quality aftercare services to attracted investors
Lithuania should focus more on the
quality of aftercare services to the
companies that have already invested in
Lithuania and promote their additional
investment projects. This would not only
help to keep investors in the country but
also foster reinvestment. It is much easier
to stimulate new investment of the

current investors than to attract new
investors, and the cost of winning
investments through aftercare is usually
smaller than that of generating
investments from new companies. Happy
investors are also the best advertisement
for new investors.
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Recommendations related to competitiveness and export promotion

1. Encourage development of technology transfer centers in science
and education institutions

In order to encourage business and
science cooperation, establishment of
technology transfer centers should
become a national priority and with
sufficient financial support be
implemented in most science and
education institutions. These centers
could provide such services as fostering
general entrepreneurial culture in science
and education institutions, providing
information about research
commercialization opportunities, register,
screen and select ideas with the biggest

potential for commercialization,
consulting and administrative support for
intellectual property protection related
matters, and further business idea testing
and development. Most importantly, the
centers would facilitate constant
interaction with the business community
recognizing business needs, cooperation
opportunities and channel that
information to science community, thus
enabling the establishment of long-term
strategic business and science
partnerships.

2. Implement a national program of services for innovation aimed at
building innovate capabilities of companies in traditional industry
sectors and encouraging technology transfer

In order to increase the number of
innovative companies and develop their
capacity to absorb innovation more
attention should be paid to the
development of services for innovation.
Such services include intermediation
helping businesses to identify innovation
and possible cooperation with science,
information brokerage, consulting for
development and improvement of
innovation, R&D management functions in
companies. In order to cover the gap of

such services currently existing in the
market, a national program of services for
innovation should be developed and
implemented, possibly, by such
institutions as MITA and Enterprise
Lithuania. The main aim of the program
would be to provide innovative capacity
building services mentioned previously to
existing companies, particularly in the
traditional industry sectors currently
demonstrating the lowest innovation
activity.

3. Develop business needs-based and results-oriented support
system for the development of company capabilities

Public institutions responsible for
competitiveness enhancement should
develop a network of experts of specific
business areas (either employed in
institutions or preferably contracted from
private sector). These experts should
provide active support to companies
evaluating their performance and
facilitating the choice of the most

appropriate competitiveness
improvement measures. In parallel,
government financial support schemes
should be designed to enable companies
to flexibly choose the most suitable
competitiveness enhancement measures
and receive financial support for their
implementation.
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4. Create an effective know-how transfer system encompassing
networks of mentors and best practice companies

Attention should be paid to more practical
company capabilities enhancement
measures other than the currently most
popular techniques of passive company
education (seminars, conferences). A
more practical approach could encompass
the creation of networks of mentors and
best-practice companies. The network of
mentors should be formed of Lithuanian
and foreign experts with substantial
practical experience in specific sectors
and predefined business areas. An expert
from the network may be attracted to a
company for a specific period of time to
take up a position in companies’
management or corporate boards (with
lowest preference given to merely
consulting-type positions). As for the
network of best practice companies, it

could be formed from Lithuanian and
foreign companies using advanced
managerial methods (e.g. successfully
implemented LEAN for process
improvement) that agree to cooperate
and share their practical experience.
Utilizing the network, visits to best
practice companies as practical education
modules could be organized for
representatives of other companies
striving to gain practical understanding of
certain managerial techniques and apply
them in their companies. Such visits could
be further integrated with other
competitiveness enhancement support
programs as a first stage of
implementation of certain managerial
practices in the participating companies.

5. Provide effective support to the development of business clusters
and enhance the role of cluster facilitators

Given substantial benefits that
cooperation between companies could
provide to their international
competitiveness, government support
should not be limited only to clusters
conducting applied research, creating
new products and encompassing
academic institutions in addition to
businesses. The Government should also
promote clusters, in which companies
benefit from other kinds of synergies,
such as pooling resources for marketing
campaigns, ensuring and enhancing
product quality of cluster members and
other synergies. Current government
support measures do not drive effective
creation of clusters, as these measures
fail to address the major obstacles arising
at the very early stages of cluster
formation such as lack of interest and

active participation of their potential
members, lack of strategic direction and
coordination and other aspects. Well
functioning clusters should feature more
formal organizational structures and
strategic measures, such as: clearly
defined governance and operational
model, decision-making procedures,
formal cluster strategy, action plans and
similar. Absence of such elements
impedes further cluster formation.
Therefore, in order to effectively support
cluster formation, the Government should
attract and retain experts – cluster
facilitators with sufficient competence to
not merely perform intermediation
activities but also actively assist the
implementation of all the above aspects
of properly functioning clusters.
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6. Develop export strategies for priority subsectors and integrate
them with specific support service packages for subsector
competitiveness enhancement and export promotion

Access to information about target
market trends, demand potential and
segments, competitive and regulatory
environment, most effective sales
channels and other aspects play a key role
in the companies’ (especially SMEs)
decision making to start exporting as well
as influence their ability to successfully
expand in foreign markets. Taking this
into account, institutions such as
Enterprise Lithuania and Invest Lithuania
should conduct more strategically driven

and focused analysis of target markets for
priority sectors and subsectors. The
results of such analysis should be readily
available and periodically updated. Most
importantly, based on the market
research results and existing situation in
the Lithuanian market responsible public
institutions should develop subsectorspecific export strategies as well as form
export and competitiveness promotion
service packages accordingly.

7. Implement proactive measures to attract big international

companies as potential buyers of Lithuanian goods and services

By applying key account management
strategies, Lithuanian export promotion
institutions should actively help
Lithuanian exporters integrate into the
supply chains of big international
companies. To start with, priority
subsectors, products and services that
could be successfully positioned for big
international buyers (such as IKEA is for
Lithuanian furniture producers) should
be selected. Taking into account the
existing production and service supply
capacity, big international companies –
potential buyers of Lithuanian goods and
services, should be selected and targeted
as key accounts. Having done that,

export promotion agency should pursue
proactive activities approaching the
selected key accounts with the higher
value-added propositions representing
groups of Lithuanian exporters. On the
other hand, information collected about
the requirements of potential large scale
buyers could be used to determine the
major areas for competitiveness
enhancement needs of Lithuanian
companies. Those needs, as well as
requirements of potential buyers could
be met by applying proactive
government interventions through
existing company clusters or other
structures of business associations.
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Tiesioginių užsienio
investicijų
pritraukimas
28
Tarptautinis TUI kontekstas

43
Lietuvos iššūkiai ir galimybės
pritraukti TUI

Lietuvos verslo tarptautinės plėtros galimybių studija│2012 27

Tarptautinis TUI kontekstas

Tarptautinis TUI
kontekstas

28
TUI Europoje apžvalga

38
TUI Baltijos šalyse

TUI Europoje apžvalga
Europos patrauklumas investicijoms
Nepaisant euro zonos krizės bei žemyno
ekonominės aplinkos nepastovumo,
investuotojai Europą vertina kaip
patrauklią vietą investicijoms:
Ernst & Young apklausos duomenimis,
2011 metais Vakarų Europa išlaikė
stabilią poziciją tarp investicijoms
patraukliausių regionų: 33 % apklausos
dalyvių priimdami sprendimą dėl savo
vadovaujamų organizacijų plėtros rinktųsi

Vakarų Europą, o Centrinėje ir Rytų
Europoje (toliau – CRE) investuotų 21 %
apklaustų investuotojų.
Toliau esančiame paveiksle pateikti
duomenys apie, investuotojų nuomone,
investicijoms patraukliausius regionus
(atliekant apklausą investuotojai buvo
paprašyti įvardinti tris investicijoms
patraukliausius regionus).
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3 paveikslas. Ernst & Young apklaustiems investuotojams patraukliausi regionai

Šaltinis: Ernst & Young Europos patrauklumo apklausa 2012. 840 respondentų.

Nors apklausos duomenys rodo, kad kartu
Vakarų Europą ir CRE rinktųsi daugiau nei
pusė apklaustųjų, Europos patrauklumas
investuotojų akyse nuo 2006 metų
sumažėjo daugiau nei perpus, o lyginant
su 2011 metais Vakarų Europos
patrauklumas sumažėjo 2 proc. punktais,
o CRE – net 8 proc. punktais.
Europos patrauklumo investicijoms
sumažėjimas ir tuo pačiu metu vykęs
spartus greitai augančių rinkų
patrauklumo investicijoms padidėjimas
daugiausia įtakos turėjo CRE regionui.

Investuotojų dėmesys pradėjo krypti į
žemas darbo jėgos sąnaudas siūlančias
šalis, kurios dėl savo dydžio taip pat
pajėgios pasiūlyti dideles vidaus vartotojų
rinkas. Šiuo metu kaip didžiausios CRE
regiono konkurentės pritraukiant TUI
įvardinamos Šiaurės Amerika bei
besivystančios šalys, tokios kaip Indija ar
Brazilija.
Ši tendencija yra viena iš pagrindinių
priežasčių, kodėl CRE šalys vis dažniau
investicijas siekia pritraukti ne siūlydamos
pigią darbo jėgą, bet aukštą kokybę už
prieinamą kainą.

TUI projektai, jų vertė ir sukuriamos darbo vietos
TUI projektų skaičius 2011 metais
Europoje išaugo 4 % ir viršijo iki
ekonominės krizės buvusį jų skaičių. 2011
metais užfiksuoti 3 906 investiciniai
projektai, o 2010 metais buvo įvykdyti
3 757 projektai, kurių dėka 15 % išaugo ir
regione TUI sukurtų darbo vietų skaičius.

Nors projektų skaičius išaugo ir ne taip
žymiai, tačiau padidėjo projektų apimtis –
vidutinė projekto vertė išaugo 15 %.
Žemiau esančiuose paveiksluose
pavaizduotas TUI projektų skaičiaus bei
sukurtų darbo vietų augimas 2007-2011
metais.
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4 paveikslas. TUI projektų ir sukurtų darbo vietų skaičius Europoje 2007-2011 m.
3906

176551
3721

3712

-15 %

3757
14%
%

0%

+15%

149626

+10%

-16 %

15%

125194

157824

137357

-11 %

3303

2007

2008

2009

2010

2007

2011

2008

2009

2010

2011

Šaltinis: Ernst & Young Europos investicijų monitorius 2012 m.

Tikimasi, jog TUI projektų skaičius augs ir
artimiausiais metais dėl atsigaunančio
investuotojų pasitikėjimo ekonomine ir
finansine aplinka bei rinkos galimybėmis.
Remiantis Ernst & Young apklausos
duomenimis, didžioji dalis investuotojų
pasitiki Europos galimybėmis įveikti
ekonominės krizės padarinius: 31 %
apklaustųjų yra visiškai įsitikinę, 50 %

galimybes vertina teigiamai ir tik 5 %
abejoja, kad ekonominiai sunkumai
Europoje bus įveikti. Žemiau esančiame
paveiksle pateikti apklausoje dalyvavusių
investuotojų nuomonę apie Europos
galimybes įveikti ekonominę krizę
apibendrinantys duomenys.

5 paveikslas. Apklausos „Ar tikite Europos galimybėmis įveikti ekonominę krizę“ rezultatai

Taip, ganėtinai
Taip, tikrai

12 %
2%

5%

Nežino

31 %

Tikrai ne
Turbūt ne

50 %

Šaltinis: Ernst & Young Europos investicijų monitorius 2012 m. 840 respondentų.

Europos šalys lyderės pritraukiant TUI
Daugiausia TUI projektų 2011 metais
pritraukė Jungtinė Karalystė – 17 % visų
TUI projektų Europos žemyne.
Pagrindiniai veiksniai, kurie traukia
užsienio investuotojus į šią šalį, yra puikiai
išvystyta infrastruktūra, išsilavinusi darbo
jėga bei verslą skatinanti aplinka, taip pat
Londono kaip vieno iš pasaulio finansų
centrų statusas.
Antroje vietoje daugiausia TUI projektų
Europoje pritraukusių šalių – Vokietija,

kuri investuotojus pritraukia didžiausia
Europoje ekonomika, stipria pramone bei
stiprėjančiais ryšiais su besivystančiomis
šalimis.
Trečioji daugiausia TUI projektų Europoje
pritraukianti šalis yra Prancūzija.
Žemiau esančioje lentelėje pateikiami
duomenys apie TUI projektų skaičių, jo
pokytį ir sukurtų darbo vietų skaičių
daugiausia TUI pritraukiančiose Europos
šalyse.
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1 lentelė. 10 daugiausia TUI pritraukiančių Europos šalių

Projektų skaičius
Vieta

Šalis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jungtinė Karalystė
Vokietija
Prancūzija
Ispanija
Nyderlandai
Belgija
Rusija
Lenkija
Airija
Šveicarija
Kitos

Iš viso

2010 m. 2011 m.
728
560
562
169
115
159
201
143
114
90
916
3 757

Visų TUI
Pokytis 2010dalis
2011 m.
2011 m.

679
597
540
273
170
153
128
121
106
99
1040
3 906

-7 %
7%
-4 %
62 %
48 %
-4 %
-36 %
-15 %
-7 %
10 %
14 %
4%

17 %
15 %
14 %
7%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
27 %
100 %

Sukurtų
darbo vietų
skaičius
2011 m.
29 888
17 276
13 164
9 205
2 229
3 599
8 362
7 838
5 373
1 546
59 344
157 824

Šaltinis: Ernst & Young Europos investicijų monitorius 2012 m.

Į daugiausia TUI projektų pritraukusių
Europos šalių dešimtuką pateko tik dvi
CRE dalies šalys: Rusija bei Lenkija. Nors
TUI srautai į Rusiją lyginant su 2011
metais ženkliai (36 %) sumažėjo, šios
šalies poziciją padeda išlaikyti Rusijos
Federacijos pastangos kuriant Maskvos,
kaip vieno iš pasaulio finansų centrų,
įvaizdį, stiprėjanti pramonė bei didelė
vartotojų rinka.
TUI, kurias pritraukė Lenkija, taip pat
sumažėjo lyginant su 2011 metais. Nors
šalis daug eksportuoja į Vakarų Europą,
vidinė rinka taip pat greitai atsigauna po
paskutinės ekonominės krizės,
investuotojus pritraukia aukštesnis negu
vakaruose darbo jėgos produktyvumas.
Pagal TUI ir BVP santykį Lietuvos pozicija,
lyginant su 2009 m., žymiai pagerėjo
2010 m. ir išliko stabiliai gera 2011 m.:
šalis buvo tarp 15 palankiausią TUI ir BVP
santykį turinčių ES šalių.

Pagal TUI vertę, tenkančią vienam
gyventojui, 2011 metais Europoje
pirmavo Liuksemburgas ir Belgija. Lietuvą
reikšmingai lenkė dauguma Vakarų
Europos šalių, o atsiliko tik Estija ir
Rumunija.
TUI dėka sukurtos darbo vietos yra labai
svarbus rodiklis investicijas
pritraukiančioms šalims. Galimybė sukurti
darbo vietas priklauso nuo projektų
specifikos – daugiausia jų sukuriama
investuojant į pramonę.
2011 metais daugiausia darbo vietų dėl
TUI buvo sukurta Jungtinėje Karalystėje –
29 888 (19 % visų TUI sukurtų darbo vietų
Europoje).
Pastebima tendencija, kad šalyse, kuriose
darbo jėgos sąnaudos žemesnės,
sukuriama daugiau darbo vietų net ir
esant mažesniam investicinių projektų
skaičiui (pavyzdžiui, Rusijoje ar Lenkijoje).
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Daugiausiai TUI Europoje pritraukiančios sritys ir sektoriai
Daugiau nei pusė TUI projektų Europoje 2011 metais buvo pardavimų ir rinkodaros srityse,
tačiau beveik du trečdaliai visų dėl TUI sukurtų darbo vietų buvo sukurta gamyboje.

1. Pardavimų ir rinkodaros sritis pritraukė

2. Gamyba 2011 m. buvo trečdalio TUI

51 % projektų primindama, kad 500 milijonų
Europos vartotojų su didele perkamąja galia
vis dar patrauklūs viso pasaulio verslui.
Augantį šios rinkos patrauklumą
investuotojams rodo nuo 2003 metų penkis
kartus išaugęs pardavimų ir rinkodaros
projektų skaičius.

projektų tikslas – gerokai mažiau, nei
2003 m., kai pritraukė 55 % projektų.
Nepaisydami didelių darbo sąnaudų, 87 %
investuotojų (2010 m. tokių buvo 70 %)
teigia ir toliau gaminsiantys Europoje dar
10 metų. Jie vertina gerai išsilavinusią ir
produktyvią darbo jėgą ir iš naujo atranda
gamybos arti klientų patrauklumą.

3. Paslaugų (verslas verslui ir verslas

4. Įmonių regioninės būstinės,

klientui) sritis 2011 m. pritraukė ~13 % TUI
projektų. Daugiau nei 40 % šių projektų
apėmė įmonių steigimą ir plėtrą Jungtinėje
Karalystėje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, jų
dominuojančio vaidmens Europos rinkoje
stiprinimą.

reikalingos kitoms verslo funkcijoms
sukurti ir plėtoti, 2011 m. pritraukė 4 %
visų naujų TUI projektų ir sukūrė darbo
vietų. 2004 m. į įmonių regionines
būstines buvo nukreipta 8 % projektų.

Toliau esančioje lentelėje pateikiami duomenys apie sritis, kurios 2011 m. pritraukė
daugiausia TUI.
2 lentelė. TUI Europoje pagal veiklos sritis

Projektų skaičius
Vieta Veiklos sritis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Iš viso

Pardavimai ir
marketingas
Gamyba
Logistika
Tyrimai ir plėtra
Įmonių regioninės
būstinės
Testavimas ir
paslaugos
Informacijos centrai
Paslaugų centrai
Mokymai
IDC

2010 m.

2011 m.

Pokytis 20102011 m.

Sukurtų darbo
Visų TUI dalis vietų skaičius
2011 m.
2011 m.

1753

1977

13 %

51 %

12911

1023
253
253

1039
234
234

2%
-8 %
-8 %

26 %
6%
6%

97229
13681
10395

166

150

-10 %

4%

6744

131

103

-21 %

3%

2550

67
46
29
36

55
42
36
36

-18 %
-9 %
24 %
0%

1%
1%
1%
1%

8087
5409
422
396

3757

3906

4%

100 %

157824

Šaltinis: Ernst & Young Europos investicijų monitorius 2012 m.

Lietuvos verslo tarptautinės plėtros galimybių studija│2012 32

Tarptautinis TUI kontekstas

Daugiausiai investicijų Europoje pritraukiantys sektoriai
Verslo paslaugos ir programinė įranga
gerokai sustiprino savo pirmaujančias
pozicijas: 2011 m. šie sektoriai kartu
pritraukė 28 % visų projektų ir sukūrė
16 093 darbo vietas. Šioms paslaugoms
teikti reikalinga išsilavinusi darbo jėga, o
Europą investuotojai mato kaip siūlančią
įgudusius darbuotojus: 39% apklaustų
investuotojų darbo jėgos kokybę mini kaip
vieną iš Europos privalumų pasauliniu lygiu.
Trečdalis investuotojų mano, kad IT
sektorius bus pagrindinis Europos augimo
ateityje šaltinis, bet – priešingai nei rodo
TUI tikrovė – investuotojai verslo paslaugų
sektoriaus nelaiko esminiu Europos
ekonominės plėtros veiksniu.
Užimdama tvirtą ir aiškią verslo paslaugų
centro Europoje poziciją Jungtinė Karalystė
pritraukia didelę dalį TUI dviejuose
sektoriuose: 24 % verslo paslaugų projektų
ir 34 % programinės įrangos projektų tenka
Jungtinei Karalystei. Vokietija ir Prancūzija
atitinkamai užima antrą ir trečią vietą.
Vokietijai tenka 14 % verslo paslaugų ir 14%
programinės įrangos projektų. Prancūzija
beveik neatsilieka su 13 % verslo paslaugų
ir 14 % programinės įrangos projektų.
Užsienio investicijų projektų skaičius verslo
paslaugų sektoriuje nuolat auga nuo
2009 m. „BlackRock“, „Aegis“ ir „Ceridian“
buvo tarp stambiausių įmonių, kurios
investavo į verslo paslaugas Europoje.

Gamybos ūkio šakos: Europa išlieka
pramoniniu centru. Automobilių dalių ir
surinkimo sektoriuje 2011 m. įvykdyta 270
projektų (5 % daugiau, nei 2010 m.) ir
sukurta 37 790 naujų darbo vietų. Mašinų
ir įrengimų sektoriuje Europoje 2011 m.
projektų skaičius siekė 283 ir buvo sukurtos
13 247 darbo vietos. Tai tiesiogiai siejasi su
Ernst & Young apklausos rezultatais: 87 %
apklaustų investuotojų mano, kad ir po 10
metų jie vis dar gamins Europoje.
Investuotojai kuria darbo vietas pramonėje,
kadangi nori būti greta savo klientų – 39 %
respondentų tai laiko svarbiausiu
kriterijumi.
Centrinės ir Rytų Europos šalių ekonomika
pirmauja gamybos srityje. Rumunijai,
Serbijai, Slovakijai ir Čekijos Respublikai
teko 53 % naujų darbo vietų automobilių
pramonės srityje. Šios šalys pritraukė
stambius projektus, nes jos gali konkuruoti
ypatingai aukštos kvalifikacijos specialistų
dėka, be to, šios šalys yra arti Vokietijos,
jose yra daug stambių pramonės klientų,
užtikrinančių reikiamų medžiagų tiekimą
ateinantiems investuotojams.
2011 m. pramonės sektoriuose ypač
aktyviai veikė Vokietijos investuotojai
(pavyzdžiui, „Draexlmaier“, „Continantal
AG“ Rumunijoje ir Serbijoje), taip pat Pietų
Korėjos investuotojai, kurie aktyviai
dalyvavo vykdydami stambius projektus
Centrinėje ir Rytų Europoje (pavyzdžiui,
„Yura Tech“ ir „Yura Corp“ Serbijoje).
Daugiausia TUI 2011 metais pritraukę
sektoriai Europoje nurodyti toliau
pateiktoje lentelėje.
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3 lentelė. TUI projektų ir sukurtų darbo vietų skaičius Europoje pagal sektorius

Projektų skaičius
Vieta

Sektorius

1
2
3
4
5
6

Verslo paslaugos
Programinė įranga
Techninė įranga
Automobilių komponentai
Kitos transporto paslaugos
Maistas
Komunikacijos įrenginių
gamyba
Elektros įrenginių ir aparatų
gamyba
Finansinis tarpininkavimas
Cheminės medžiagos
Kiti

7
8
9
10

2010 m.

Iš viso

561
379
267
258
175
144

Pokytis
2011 m.
20102011 m.
666
19 %
436
15 %
283
6%
270
5%
180
3%
172
19 %

Visų TUI
dalis
2011 m.
17 %
11 %
7%
7%
5%
4%

Sukurtų darbo
vietų skaičius
2011 m.
8 835
7 258
13 247
37 790
2 323
7 999

182

168

-8 %

4%

7 615

139
178
154
1 320
3 758

158
149
144
1 280
3 906

14 %
-16 %
-6 %
-3 %
4%

4%
4%
4%
33 %
100 %

5 163
4 005
1 606
61 983
157 824

Šaltinis: Ernst & Young Europos investicijų monitorius 2012 m.

Pritrauktų TUI vertė Europos šalyse
Pagal TUI, tenkančias vienam
gyventojui, 2011 metais Europoje
pirmavo Liuksemburgas ir Belgija1.
Lietuvą lenkia dauguma Vakarų
Europos šalių, tačiau mes tik nežymiai
atsiliekame nuo tame pačiame
geografiniame regione esančių

1

Pasaulio investicijų
Jungtinės Tautos (2012).

ataskaita,

UNCTAD,

Slovakijos ir Lenkijos, be to, lenkiame
Estiją ir Rumuniją.
2011 metais, lyginant su 2010 metais,
TUI labiausiai padidėjo Latvijoje (dėl
išaugusių investicijų į energijos,
medienos apdirbimo ir transporto
sektorius) bei Slovakijoje (daugiausia
dėl investicijų į gamybos sektorių).
Tačiau šį augimą reiktų vertinti
atsargiai, nes tai ne pastovi augimo
tendencija, o vienerių metų TUI vertė.
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Europos regionų patrauklumas
Patraukliausi Europos žemyno regionai
yra vakarų ir šiaurės Europa: į šiuos
regionus norėtų investuoti atitinkamai
29 % ir 26 % apklausos dalyvių.

apklausa, atlikta 2006 metais, šį
regioną investicijoms rinktųsi net 31 %
mažiau apklaustųjų.
Toliau esančiame paveiksle pateikti
apklausos dėl skirtingų Europos regionų
patrauklumo rezultatai.

CRE patrauklumas investuotojų akyse
nukrito labiausiai: lyginant su identiška
6 paveikslas. „Kuris Europos regionas patraukliausias investuoti?“

29 %

Vakarų Europa

26 %

Šiaurės Europa

22 %

Rytų Europa

16 %

Centrinė Europa
Pietų Europa

3%

Nežino

4%

Šaltinis: Ernst & Young Europos patrauklumo apklausa 2012.

Dar prieš keletą metų CRE buvo laikoma
žemų sąnaudų regionu, aptarnaujančiu
didelius vartojiškumo poreikius turinčius
Vakarų Europos gyventojus. Ekonominiai
neramumai vakaruose turėjo neigiamos
įtakos CRE. Be to, CRE patrauklumui
neigiamą įtaką padarė neveiksnios
paskolos, priklausomybė nuo eksporto į
Vakarus, silpna bankų sistema. Akivaizdu,
jog susilpnėjus Vakarų Europos
ekonomikai, stiprūs ekonominiai ir
prekybos ryšiai su Vakarų šalimis gali
turėti neigiamos įtakos ir pačiai CRE
kovojant su ekonominės krizės
padariniais.
Be jau įvardintų priežasčių, nemažą dalį
CRE šalių spaudžia skolos, ekonominio
augimo perspektyvos taip pat nėra
optimistinės. Taip pat bankai griežčiau
reguliuoja paskolų teikimą privačiam
sektoriui, dar labiau optimizmą mažina ir
faktas, jog dauguma regione veikiančių

bankų yra užsienio kapitalo. Taigi, esant
nepalankioms ekonominėms sąlygoms,
gali būti sumažintas šių institucijų
gebėjimas skolinti regioninėse
dukterinėse įmonėse.
Be šių priežasčių, investuotojai taip pat
pastebi, kad darbo sąnaudos CRE
pastaraisiais metais taip pat išaugo, dėl ko
gamyba regione nebeatrodo
investuotojams tokia patraukli. Pridėjus
sparčiai augantį BRIC šalių ir kitų
besivystančių rinkų patrauklumą
investuoti, regionas susiduria su stipria
konkurencija.
Nepaisant augančios konkurencijos, CRE
regionas, įskaitant Lenkiją, Vengriją,
Baltijos šalis (Lietuvą, Latviją ir Estiją),
toliau pritraukia TUI iš investuotojų,
ieškančių Europoje patrauklaus darbo
sąnaudų ir darbo jėgos santykio
padėsiančio maksimaliai padidinti
investuotojų pelną.
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Europoje investuojančios šalys
2011 metais JAV išliko didžiausiu
investuotoju Europoje: šios šalies
investuotojai pradėjo 1 028 investicinius
projektus, kurie sudarė apie 26 % visų TUI
projektų. 39 % JAV investicijų buvo
nukreiptos į verslo paslaugų bei
programinės įrangos sektorius. Didžiausi
investuotojai šioje srityje buvo
„Microsoft“, „Cisco“, „Intel“ ir „Groupon
Inc“.

Kita stabili tendencija – europiečiai
mėgsta investuoti Europoje, savo
kaimyninėse šalyse. 2011 metais iš 10
daugiausiai Europoje investavusių
valstybių – pačios šiam žemynui
priklausančios šalys. Vokietija, Jungtinė
Karalystė ir Prancūzija – daugiausiai
Europoje investuojančios šio žemyno
šalys. Vokietija daugiausiai investuoja į
gamybos, ypatingai automobilių bei
technikos įrenginių, sektorius. Didžiausi
Vokietijos investuotojai „Draexlmaier”,
„Continental AG”, „Robert Bosch GmbH”
ir „Siemens AG”. O Jungtinės Karalystės
investuotojams patraukliausi verslo
paslaugų sektoriai. Šios šalies didžiausios
kompanijos-investuotojos – „Hays plc” bei
WPP Group plc”.

JAV investuotojus traukia aukštas
pajamas gaunantys Europos vartotojai, jų
vartojimo įpročiai, Europos stabili
reguliavivo aplinka. Dauguma jų taip pat
laiko Europą vartais į greitai
besivystančias Rytų Europos ir Afrikos
rinkas. Patraukliausios JAV
investuotojoms išlieka Jungtinės
Karalystės bei Vokietijos rinkos.
4 lentelė. Daugiausia Europoje investuojančios šalys

Projektų skaičius
Šalis
Jungtinės Valstijos
Vokietija
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Šveicarija
Japonija
Kinija
Nyderlandai
Švedija
Italija
Kitos
Iš viso

2010 m.

2011 m.

972
390
227
187
152
143
115
149
99
99
1 224
3 757

1028
412
294
192
188
150
140
137
95
95
1 174
3 906

Sukurtų darbo
Pokytis 2010- Visų TUI dalis vietų skaičius
2011 m.
2011 m.
2011 m.
6%
6%
30 %
3%
24 %
5%
22 %
-8 %
-4 %
-4 %
-4 %
4%

26 %
11 %
8%
5%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
30 %
100 %

41 325
22 811
5 549
7 515
5 265
7 502
4 396
1 436
2 275
7 443
52 307
157 824

Šaltinis: Ernst & Young Europos investicijų monitorius 2012 m.

Viena naujesnių, tačiau sparčiai ryškėjančių tendencijų – BRIC (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija)
šalių susidomėjimas Europa. Kinijos investicijos į Europos šalis 2011 metais išaugo net 22 %
lyginant su praėjusiais metais. Šią šalį, kaip ir kitas BRIC valstybes, traukia Europos prekių
ženklai, technologijos bei galimi platinimo kanalai.
Į Baltijos šalis 2011 metais daugiausia investavo Suomijos investuotojai, jų investicijos sudarė
17 % visų pritrauktų TUI. Antra didžiausia investuotoja į šį regioną – Jungtinė Karalystė (11 %
visų pritrauktų TUI). Į Lietuvą 2011 metais daugiausia investavo Švedijos, Norvegijos, Danijos
ir Jungtinės Karalystės investuotojai (jų investiciniai projektai sudarė 40 % visų į šalį
pritrauktų TUI).
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Artimiausi investuotojų planai
Sumažėjusi ekonominė veikla Europoje,
kelianti rūpestį finansinė Graikijos ir
Ispanijos situacija bei neramumai bankų
sistemoje mažina investuotojų polinkį
imtis rizikingų investicinių projektų.
Ernst & Young apklausos duomenimis,
tik apie ketvirtis apklaustųjų mano, jog
Europoje investuos artimiausiu metu.

Investuotojai linkę ne įsitraukti į naujus
investicinius sandorius, bet užtikrinti
esamų projektų rizikos valdymą
neramiu ekonominiu periodu.
Žemiau esančiame paveiksle pateikti
apklausos duomenys rodo, kad
investuotojai nėra pozityviai nusiteikę
investicijų klausimu ateinančiais metais.

7 paveikslas. Apklausos „Ar planuojate investuoti Europoje ateinančiais metais?“ duomenys

7%
26 %
Taip
Ne
Nežino

67 %

Šaltinis: Ernst & Young Europos patrauklumo apklausa 2012 m. 840 respondentų.

Kita vertus, spaudoje nuolat pasirodo
antraštės apie planuojamus ar
vykdomus investicinius sandorius –
kompanijos ir toliau ieško potencialių
būdų plėsti savo veiklą, tiek šalies, tiek
tarptautiniu mastu. Toliau esančiame
paveiksle, kuriame pavaizduoti

Ernst & Young apklausos rezultatai,
matome, jog tie investuotojai, kurie
planuoja investuoti ateinančiais metais
Europoje, savo planus vertina atsargiai
– jų prioritetas esamos veiklos plėtra, o
ne rizikingesnis naujų kompanijų
įsigijimas ar „plyno lauko“ investicijos.

8 paveikslas. Apklausos „Kokio tipo investicijas planuojate ateinančiais metais?“ duomenys

Plėtra
Įsigijimai
Nežino
"Plyno lauko" investicijos
Užsakomosios paslaugos

2011 metų apklausos
duomenys
2012 metų apklausos
duomenys

Bendra įmonė
Relokacija
Šaltinis: Ernst & Young Europos patrauklumo apklausa 2012 m. 220 respondentų.
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Tiesioginės užsienio investicijos Baltijos šalyse
Baltijos šalių pritraukiamų TUI vertė
TUI srautai į Baltijos šalis labai
nepastovūs. Šioje srityje iki 2011 metų
stabiliausią poziciją išlaikė Estija, kurios
TUI srautų vertė nebuvo sumažėjusi ir
pasaulinės ekonominės recesijos metu.
Labiausiai ekonominiai neramumai 2009 2010 metais iš trijų šalių paveikė Lietuvą
– 2009 metais TUI srautų vertė sumažėjo
beveik 97 % lyginant su 2008 metais, kai

tuo tarpu Latvijoje – 93 %. Estija, stabiliai
palaikiusi savo poziciją, 2011 metais
patyrė didelį nuosmukį – pritraukė 83 %
mažiau TUI vertine išraiška, nei 2010
metais. Remiantis 2011 metų
duomenimis, Latvija pritraukė daugiausia
TUI iš visų Baltijos šalių (EUR 1 206 mln.),
Lietuva liko antra su EUR 939 mln. TUI.

mln. EUR

9 paveikslas. TUI Baltijos šalyse 2007-2011 metais
2500

2000

1500
Lietuva
Latvija
Estija

1000

500

0
2007

2008

2009

2010

2011

Šaltinis: Pasaulio investicijų ataskaita, UNCTAD, Jungtinės Tautos (2012)

TUI projektai ir sukurtos darbo vietos
Pagal investicinių projektų skaičių Baltijos
šalys 2011 metais lyginant su 2010
metais patyrė augimą – jų buvo pritraukta
5 % daugiau: 2010 metais – 61, 2011
metais – 64. Estijoje 2011 metais buvo
pritrauktas 21 investicinis projektas, kai
tuo tarpu 2010 metais – 22. Taigi, Estijoje
2011 metais kritimą lėmė ne projektų
skaičius, bet stipriai sumažėjusi jų vertė.
O Latvijoje 2011 metais buvo pritraukta
tik 14 investicinių projektų (6 projektais
daugiau negu 2010 metais). Lietuvoje
2011 metais buvo inicijuoti 29
investiciniai projektai. Ir nors tai 2

projektais mažiau negu 2010 metais,
svarbu pastebėti, kad jų vertė buvo
didesnė.
Daugiausia TUI projektų 2011 metais
Baltijos šalyse buvo pritraukta į gamybos
sritį – 45 % visų investicinių projektų (29
projektai). Pardavimų ir rinkodaros sritis
2011 metais pritraukė mažiau investicinių
projektų negu 2010 metais – 29. Kitos
daugiausiai TUI projektų pritraukusios
sritys yra pavaizduotos žemiau esančioje
lentelėje.
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5 lentelė. TUI pagal veiklos sritis Baltijos šalyse 2010-2011 metais

Projektų skaičius
Visų
Sukurtos
projektų darbo
2011
% dalis vietos
29
45%
887
18
28%
94
6
9%
392
6
9%
300
3
5%
109
2
3%
94
0%

Veiklos sritis
2010
24
21
5
3
6

Gamyba
Pardavimai ir marketinga
Bendrų paslaugų centrai
Moksliniai tyrimai ir plėtra
Logistika
Testavimas ir aptarnavimas
Pagrindinės buveinės

2

Šaltinis: Ernst & Young Europos investicijų monitorius 2012

Bendrai visose Baltijos šalyse gamyba
2011 metais pritraukė daugiausia
investicinių projektų: Estijoje – 48 % (10
projektų), Latvijoje – 64 % (9 projektus),
Lietuvoje – 34 % (10 projektų) visų
pritrauktų TUI projektų. Pastebėtina, jog
2010 metais gamybos sritis buvo
pirmaujanti tik Estijoje, kurioje buvo
pritraukta 68 % (15 projektų) visų
pritrauktų TUI projektų į šią veiklos sritį, o
Latvijoje ir Lietuvoje daugiausia projektų
tais metais buvo pritraukta į pardavimų ir
marketingo sritį. Latvijoje 2010 metais į
marketingo sritį buvo pritraukta 63 % (5
projektai), o Lietuvoje – 42 % (13
projektų) TUI projektų.

Daugiausia TUI projektų 2011 metais
pritraukęs sektorius Baltijos šalyse –
techninės įrangos gamybos: į šį sektorių
buvo pritraukta 14 % (9 projektai) visų
investicinių projektų. Tik 3 % mažiau (7
projektai) 2011 metais TUI projektų buvo
pritraukta į verslo paslaugų sektorių, kuris
pagal pritrauktų projektų skaičių 2010
metais pirmavo kartu su elektronikos
sektoriumi. Į pastarąjį 2011 metais buvo
pritraukta perpus mažiau investicinių
projektų 2011 metais negu 2010 metais
(3 investiciniai projektai).
Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiami
statistiniai duomenys apie daugiausia TUI
pritraukusius sektorius Baltijos šalyse
2010–2011 metais.

6 lentelė. TUI projektai pagal sektorius Baltijos šalyse 2010-2011 metais

Sektorius

2010

Techninė įranga
Verslo paslaugos
Kitos transporto paslaugos
Programinė įranga
Finansinis tarpininkavimas
Metalurgija
Elektonika
Automobilių komponentai
Mediena
Tekstilė
Kiti

4
6
3
4
5
6

Iš viso:

2
2
29
61

Projektų skaičius
Visų
Sukurtos
2011
projektų darbo
% dalis vietos
9
14%
276
7
11%
185
4
6%
118
4
6%
57
4
6%
65
3
5%
3
5%
201
3
5%
28
3
5%
100
3
5%
201
21
33%
645
64
100%
1876

Šaltinis: Ernst & Young Europos investicijų monitorius 2012
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Pritrauktų investicinių projektų dėka
2011 metais Baltijos šalyse buvo sukurtos
1 876 darbo vietos – 19 % mažiau negu
2010 metais, kai buvo sukurtos 2 306
darbo vietos. 2011 metais Estijoje buvo
sukurtos 299 darbo vietos (41 % mažiau
negu 2010 metais), kai tuo tarpu Latvijoje
– vos 85 (48 % mažiau darbo vietų negu

2010 metais). Lietuvoje TUI dėka 2011
metais buvo sukurta daugiausia darbo
vietų iš visų Baltijos šalių – 1 492.
Nepaisant to, šis rodiklis taip pat yra 9 %
mažesnis nei 2010 metais.
Žemiau esančiame paveiksle pavaizduoti
duomenys apie sukurtų darbo vietų
skaičių Baltijos šalyse 2010–2011 metais.

Darbo vietų skaičius

10 paveikslas. TUI sukurtų darbo vietų skaičius Baltijos šalyse 2010-2011 metais.
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Šaltinis: Ernst & Young Europos investicijų monitorius 2012

Daugiausia TUI dėka sukurtų darbo vietų
Baltijos šalyse – pramonėje (47 %). Estijoje
daugiausia buvo sukurta medienos
sektoriuje (33 %), Latvijoje – techninės

įrangos (53 %), Lietuvoje - techninės
įrangos ir tekstilės sektoriuose
(atitinkamai 14 % ir 13 %).

Išvados
► Investuotojai yra pozityviai nusiteikę dėl Europos galimybių įveikti ekonominiu neramumus ir
jų padarinius žemyno ekonomikai
► Europos regiono patrauklumas investuotojų akyse nuo 2006 m. ženkliai sumažėjo, tačiau
žemynas išlieka svarbia kryptimi pasaulio TUI
► Didžioji dalis apklaustų investuotojų neplanuoja artimiausiu metu investuoti Europoje – tie,
kurie mąsto apie investavimą Europoje, planuoja verslo plėtrą
► Europa atsigauna po ekonominės krizės: nors pokyčiai TUI srityje nėra dideli, projektų apimtis
auga; daugiausiai Europoje investuoja JAV ir Vokietija
► Daugiausiai TUI projektų Europoje vykdoma Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Prancūzijoje
► TUI srautai į CRE yra nepastovūs – tai lemia vienetinių, tačiau didelės vertės investicinių
projektų pritraukimas
► Lietuva, kaip ir Latvija, atsigauna po ekonominės krizės TUI pritraukimo srityje – lyginant su
2009 metais pritraukiama žymiai daugiau investicinių projektų, tačiau nepaisant to, 2011
metais Baltijos šalyse TUI dėka buvo sukurta mažiau darbo vietų, negu 2010 metais
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ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimas Lietuvoje TUI srityje
Į TUI pritraukimą nukreiptų projektų, kurie
finansuojami (ar iš dalies finansuojami) ES
paramos lėšomis, suminė vertė Lietuvoje
nuo 2007 m. siekia 225 mln. Lt (iš jų 131
mln. sudaro ES parama).
ES parama buvo paskirstyta įgyvendinant
3 priemones: INVEST LT+, INVEST LT ir
ASISTENTAS 3.
TUI pritraukimo investicijos buvo
nukreiptos į projektus, apimančius šias
sritis:
►
►
►
►

Investicijos į infrastruktūrą apima
investicijas į gamybos linijas, patalpas
reikalingas veiklai atlikti, komunikacijų
įrengimą ir kt.
Investicijos į rinkodarą apima logotipų ir
firminio stiliaus kūrimą, informacijos
perkėlimą į e. erdvę, reklaminių leidinius,
dalyvavimą forumuose ir konferencijose,
bei jų rengimą, rinkos stebėjimo sistemos
vystymą.
Bendrosios TUI pritraukimo programos
apima viešųjų įstaigų „Investuok
Lietuvoje“ bei „Versli Lietuva“ vykdomų
iniciatyvų projektus, skirtus tiesioginių
užsienio investicijų pritraukimui į Lietuvą.

personalo mokymai
investicijos į infrastruktūrą
investicijos į rinkodarą
bendrosioss TUI pritraukimo
programos

Personalo mokymai dažniausiai apėmė
visų darbuotojų darbui reikalingų
gebėjimų - tarp jų užsienio kalbų,
informacinių technologijų, finansų mokymus, vadovų kvalifikacijos kėlimą ir
kt.

Didžioji TUI skatinimo investicijų dalis
atitenka infrastruktūros vystymui
pramonės sektoriuje (62 mln. Lt). Taip pat
galima pastebėti, kad personalo
mokymams skirta TUI skatinimo
investicijų dalis daug didesnę absoliučią ir
santykinę dalį užima paslaugų sektoriuje

Investicijos pagal paramą gaunančio
juridinio asmens veiklos sektorių (taikoma
tik personalo mokymams ir investicijoms į
infrastruktūrą) gali būti skirstomos į du
pagrindinius sektorius:
► pramonė (gamyba)
► paslaugų centrai (kartu apimant ir
IT sektorių)
(paslaugų sektoriaus personalo mokymai –
5 mln. Lt (23 %) ir pramonės sektoriaus
personalo mokymai – 1 mln. (2 %)).
Toliau pateiktas grafikas rodo TUI
pritraukimo investicijų pasiskirstymą
pagal investicijų objektą.

11 paveikslas. TUI pritraukimo investicijų pasiskirstymas pagal investicijų objektą
12 mln. Lt
7 mln. Lt
9%
5%
Personalo
mokymai

34 mln. Lt
26 %

Investicijos į
infrastruktūrą
Bendrosios TUI
pritraukimo
programos

78 mln. Lt
60 %Investicijos į
rinkodarą

Šaltinis: www.esparama.lt
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Didžioji dalis investicijų buvo skiriama
suteikiant tiesioginę paramą
investuotojams, o ne vykdant bendrąsias
TUI pritraukimo programas.

Sėkmingai įvykdžius TUI pritraukimo
projektus Lietuvoje planuojama:
► Sukurti 2 500 naujų darbo vietų
► Pritraukti privačių investicijų už
691 mln. Lt.
► Apmokyti 2 700 darbuotojų
► Suteikti konsultacijas daugiau nei
4 000 verslo subjektų ir pagerinti
jų našumą bent 10%
► Pagerinti Lietuvos vardo
žinomumą bent 10%
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Lietuvos iššūkiai
ir galimybės
pritraukti TUI
43
Investicinė aplinka Lietuvoje

54
Lietuvos sektorių
potencialas pritraukti TUI
Investicinė aplinka Lietuvoje
2009 metais, rengiant TUI pritraukimo į
Lietuvą strategiją, buvo išskirti trys
pagrindiniai etapai (žingsniai) ilgalaikiams
TUI plėtros Lietuvoje tikslams pasiekti.
Vienas iš svarbiausių pirmojo etapo tikslų
buvo pagrindinių sąlygų verslo vykdymui
užtikrinimas. Siekiant įgyvendinti šį tikslą,
buvo imtasi įvairių priemonių susijusių su
verslo aplinkos gerinimu (tobulinta
mokestinė sistema, darbo santykių
reguliavimas, vystyta infrastruktūra ir kt.).
Pastaraisiais metais įvykę teigiami verslo
aplinkos pokyčiai atsispindi įvairiuose
pasauliniuose reitinguose, vertinančiuose
šalies tarptautinį konkurencingumą (detali
šių reitingų apžvalga pateikiama toliau
esančiuose skyriuose „Investicinė aplinka
Lietuvoje“ bei „Verslo aplinkos Lietuvoje
vertinimas“).

Antrojo etapo vienas iš svarbiausių tikslų investicijų pritraukimas į aukštesnę nei
vidutinę pridėtinę vertę kuriančias verslo
paslaugas. Pastaraisiais metais Lietuva
sėkmingai pritraukė tarptautiniu mastu
gerai žinomų įmonių, kurios šalyje įkūrė
verslo paslaugų centrus, investicijas. Tačiau
svarbu pastebėti, jog ilgalaikėje
perspektyvoje tikslinga būtų orientuotis į
tas verslo paslaugas, kurios reikalauja
aukštos kvalifikacijos darbo jėgos ir
ilgalaikėje perspektyvoje kuria aukštą
pridėtinę vertę. Taip užtikrintų ne tik
didesnį būsimų investuotojų dėmesį, bet it
esamų investuotojų išlaikymą ne tik dėl
žemų kaštų, bet ir dėl kokybiškų aukštos
kvalifikacijos vietinių darbuotojų paslaugų.
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Vienas iš svarbiausių trečiojo etapo tikslų
yra orientacija į aukštą pridėtinę vertę
kuriančias pramonės šakas. Tokiu būdu
siekiama, jog TUI šioje srityje prisidėtų prie
subalansuotos šalies ekonominės plėtros
ilgalaikėje perspektyvoje.

mažesnę riziką būti perkeltos į kitą šalį, nei
investicijos į verslo paslaugas.
Siekiant strateginių Lietuvos tikslų taip pat
turėtų būti skatinamas inovacijų vystymas,
siekiant tapti Šiaurės Europos inovacijų
centru.

Be to, investicijos į gamybines įmones dėl
sąlyginai didelės investicijų apimties turi
12 paveikslas. Ilgalaikės TUI pritraukimo strategijos įgyvendinimo žingsniai
Vertė

Orientuotis į aukštą
pridėtinę vertę
kuriančias pramonės
šakas ir talentų
pritraukimą bei
išlaikymą

Aukšta

Sukurti sąlygas ir
pritraukti investicijas
į aukštesnę pridėtinę
vertę kuriančias
verslo paslaugas

Vidutinė

Žema

Užtikrinti verslo
vykdymui palankią
aplinką

2009

2015

2020

Metai

Šaltinis: parengta autorių

Toliau šioje Galimybių studijos dalyje yra
aprašomi patrauklumą investicijoms
lemiantys veiksniai, pateikiamas investicijų
aplinkos Lietuvoje įvertinimas, informacija

apie atskirų Lietuvos ūkio sektorių
potencialą pritraukti investicijas ir
rekomendacijos dėl TUI pritraukimo.

Patrauklumą investicijoms lemiantys veiksniai
2011 metais Ernst & Young atliktos
Europos patrauklumo apklausos metu
investuotojai kaip svarbiausią veiksnį,
darantį įtaką krypčių, regionų bei šalių
investicijoms pasirinkti, įvardino
susisiekimo bei telekomunikacijų
infrastruktūros kokybę.
2012 metų apklausos duomenys rodo, jog
investuotojų prioritetai keičiasi:
svarbiausiais veiksniais jie įvardino šalies
arba regiono rinkos patrauklumą bei
politinės, teisinės ir reguliavimo aplinkos
stabilumą bei skaidrumą.

Darbo jėgos sąnaudos, infrastruktūra,
produktyvumo didinimas išlieka svarbūs
veiksniai, tačiau investuotojai ieško
regionų, kuriuose būtų didelė vartotojų
rinka bei po ekonominio nuosmukio
atsigaunantis vartotojų pasitikėjimas.
Ekonominių sąlygų kaita taip pat daro
įtaką ir investuotojų siekiui mažinti verslo
riziką – investuoti į regionus, kuriuose
stabili teisinė bei reguliavimo aplinka.
Žemiau pateiktame paveiksle nurodyti
svarbiausi veiksniai, kurie lemia
investuotojų sprendimus renkantis
regioną ar šalį investicijoms.
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13 paveikslas. Investuotojų sprendimus dėl investicijų vietos lemiantys veiksniai
Šalies ir regiono vidaus rinka

39%

Reguliacinės aplinkos stabilumas ir skaidrumas

36%

Darbo jėgos kaštai

28%

Transporto ir logistikos infrastruktūra

25%

Produktyvumo didinimas

24%

Darbo jėgos įgūdžiai

24%

Socialinio klimato stabilumas

20%

Pelno mokestis
Darbo santykių reguliavimo lankstumas
Telekomunikacijų infrastruktūra

17%
9%
8%

Šaltinis: Ernst & Young Europos patrauklumo apklausa 2012 m. (840 respondentų).

Įvardinti investuotojų prioritetai, renkantis
kryptis investicijoms, padeda paaiškinti,
kodėl vienos šalys pritraukia daugiau
investuotojų dėmesio negu kitos. Didžiosios
Europos valstybės, tokios kaip Jungtinė
Karalystė, Vokietija ar Prancūzija,
investuotojams siūlo patogiausią sprendimą
– priėjimą prie didžiausių regiono vartotojų
rinkų. Šių šalių vyriausybės taip pat skiria
didelį dėmesį verslui patrauklios aplinkos
vystymui – investuotojų teisių apsaugos
užtikrinimui, patogios mokesčių sistemos
kūrimui.
Antrasis pagal svarbą investuotojų
prioritetas – politinės ir reguliavimo

aplinkos stabilumas bei skaidrumas – šalies
įvaizdžio formavimo politikos rezultatas.
Tokie veiksniai, kaip korupcijos lygis ar
verslo skaidrumas, turėtų būti vienas iš
šalių vyriausybių prioritetų siekiant gerinti
valstybės įvaizdį investuotojų akyse. CRE
šalys susiduria su šia problema dėl
nusistovėjusios nuomonės šiuo klausimu –
aukšto korupcijos lygio, nepalankios
reguliavimo aplinkos. Svarbu pabrėžti, kad
galbūt šiuo klausimu Vakarų šalys ir
pranoksta CRE valstybes, tačiau
pastarosios kovoja su šia vidine šalies
problema pasiekdamos teigiamų rezultatų.

Lietuvos verslo tarptautinės plėtros galimybių studija│2012 45

Lietuvos iššūkiai ir galimybės pritraukti TUI

Verslo aplinkos Lietuvoje vertinimas
Žemiau esančioje lentelėje pateiktas Lietuvos verslo aplinkos įvertinimas, pagal tarptautinių investuotojų įvardintus svarbiausius veiksnius,
lemiančius sprendimą dėl investicijų vietos pasirinkimo.

Veiksniai

Vertinimo aspektas
Privalumai

Išvados ir vertinimas
► Lietuva – Rytų šalių vartai į ES regioną
► 2 iš 10 Europinio svarbumo tranzito koridorių eina per Lietuvą

Šalies ir
regiono vidaus
rinka

► Priėjimas prie stiprios beveik 500 mln. vartotojų turinčios rinkos – Europos Sąjungos
Ribojantys veiksniai

► Didelė konkurencija tarp regiono, ypač Baltijos šalių, pritraukiant užsienio investuotojus. Be to,
investuotojai orientuojasi ne į konkrečios šalies, o Baltijos regiono rinką
► Patraukliausias žemyno regionas investuoti vis dar išlieka Vakarų Europa: daugiausiai TUI
pritraukiančios šalys gali investuotojams pasiūlyti dideles šalies vidaus rinkas

Privalumai

Reguliavimo
aplinka

► Finansinis ir ekonominis stabilumas – Lietuvos (kaip ir Baltijos regiono) priskyrimas Šiaurės Europos
šalių grupei
► Investuotojai tiki greitu Europos šalių atsigavimu po ekonominio nuosmukio

Ribojantys veiksniai

► Kaip didžiausia šalies problema, stabdanti verslo plėtrą, Pasaulio konkurencingumo 2011-2012 m.
reitinge yra įvardinama administracinė našta, su kuria susiduria investuotojai (111 vieta iš 142)
► Lietuva vis dar suvokiama kaip aukštą korupcijos lygį turinti šalis – 50 vieta iš 183 šalių 2011 m.
korupcijos suvokimo indekse

Privalumai

Darbo jėgos
sąnaudos

► Lietuvoje vienos mažiausių ES darbo jėgos sąnaudų
► Investuotojai, kurių verslui strateginė įsikūrimo padėtis šalies viduje nėra svarbi, gali rinktis ne tik Vilnių,
kuriame darbo jėgos sąnaudos yra aukščiausios, bet ir žemesnes darbo jėgos sąnaudas siūlančius
Lietuvos miestus
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Veiksniai

Vertinimo aspektas
Ribojantys veiksniai

Išvados ir vertinimas
► Pagal darbo jėgos sąnaudų lygį CRE konkuruoja su pigesnę darbo jėgą siūlančiomis Brazilija bei Indija,
taip pat Rusija.
► Aukštas darbo jėgos apmokestinimas: remiantis Pasaulio banko atliekamo tarptautinio tyrimo „Doing
business“ duomenimis, pagal darbo jėgos apmokestinimo lygį (indekso „Paying taxes“ komponentas
„Labor tax and contributions“) Lietuva yra 172 vietoje tarp 185 šalių (kuo žemesnis apmokestinimo
lygis, tuo šalis reitinge yra aukščiau).

Privalumai

► Pagrindiniai Lietuvos pramonės centrai tarpusavyje sujungti 4 juostų keliais, atitinkančiais visus ES
standartus
► Aukšta geležinkelių infrastruktūros kokybė: 25 vieta iš 142 pasaulio konkurencingumo indekse;
tiesioginiai geležinkelio maršrutai jungia Lietuvą su Rusija, Baltarusija, Latvija, Lenkija ir Vokietija
► Šalis priklauso žemyninio TRASECA geležinkelio tinklui, siūlomos maršrutinio traukinio „Viking“
paslaugos; 2011 m. lapkritį Lietuvą pasiekė konteinerinis traukinys „Saulė”

Infrastruktūra

► Keturi strategiškai išsidėstę tarptautiniai oro uostai
► Lietuva pirmauja informacinių ir ryšio technologijų (IRT) srityje
Ribojantys veiksniai

► Blogiausiai vertinama infrastruktūros išvystymo dalis – oro transportas (109 iš 142 vieta pasaulio
konkurencingumo indekse)
► Per mažai tiesioginių skrydžių bei skrydžių bendrovių, skraidančių į Lietuvą
► Neišnaudojamos išvystytos IRT infrastuktūros galimybės

Privalumai

► Lietuvos švietimo sistema pagal bendrą kokybę vertinama 64 vieta iš 142 pasaulio konkurencingumo
indekse; itin palankiai vertinama matematikos ir kitų tiksliųjų mokslų kokybė
► Darbo jėga yra viena labiausiai išsilavinusių visoje ES – 46 % (25–34 metų) gyventojų yra įgiję aukštąjį
išsilavinimą

Darbo jėgos
įgūdžiai

Ribojantys veiksniai

► Orientavimosi į ateities darbo rinkos paklausą trūkumas
► Aktyvaus bendradarbiavimo tarp švietimo įstaigų bei verslo trūkumas
► Švietimo įstaigos sunkiai ir lėtai įsisavina besikeičiančius darbo rinkos poreikius
► Pagal „protų nutekėjimą“ Lietuva užima 117 vietą iš 142
► Vertinant pasirodymą inovacijų vystymo srityje tarp ES šalių – Lietuva užima vieną žemiausių vietų
Inovacijų sąjungos švieslentėje 2011 metais
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Lietuvos privalumai
Toliau šiame skyriuje yra aprašomi trys
pagrindiniai Lietuvos patrauklumą
investicijoms lemiantys veiksniai:

darbo jėga, šalies geografinė padėtis ir
infrastruktūra.

Darbo jėga: aukšta kokybė už konkurencingą kainą
Ernst & Young apklausos duomenimis,
vienas iš svarbiausių veiksnių, darančių
įtaką investuotojų sprendimams, yra
darbo jėgos sąnaudos.
Valandinės darbo jėgos sąnaudos ES
šalyse varijuoja nuo EUR 38,44 Danijoje,

EUR 37,70 Belgijoje, EUR 39,99 Švedijoje
iki EUR 3,10 Bulgarijoje ir 4,50 eurų
Lietuvoje.
Žemiau esančiame paveiksle pateikti
vidutinių valandinių darbo sąnaudų
palyginimas ES eurais.
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Švedija
Jungtinė Karalystė
Norvegija

EUR

14 paveikslas. Valandinės darbo jėgos sąnaudos ES šalyse

Šaltinis: Eurostat duomenys

Pastaba. Darbo jėgos sąnaudos skiriasi ne tik tarp šalių, bet ir šalies viduje. Investuotojai,
kurių verslui strateginė įsikūrimo padėtis šalies viduje nėra svarbi, gali rinktis kitus miestus,
ne tik Vilnių, kuriame darbo jėgos sąnaudos yra aukščiausios. Pavyzdžiui, 2011 metais
Vilniuje vidutinis darbo užmokestis per mėnesį siekė 703 eurus (bruto), Panevėžyje – 551
eurus, o Šiauliuose – 538 eurus.

Lietuvos patrauklumą investicijoms taip
pat stiprina dar vienas veiksnys – sparčiai
augantis darbo jėgos produktyvumas.
Nuo 2005 metų Lietuvoje darbo našumas
buvo vienas iš sparčiausiai augančių
Europoje: šalį pagal šį rodiklį lenkė tik

Latvija ir Slovakija. Kadangi investuotojai
rinkdamiesi šalis, į kurias investuoti, siekia
taip pat padidinti produktyvumą, Lietuva
gali save išskirti pagal šį prioritetą. Viena
iš to priežasčių – darbo jėgos kvalifikacija,
įgūdžiai bei kitos unikalios savybės.
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Visų pirma, Lietuva išsiskiria, palyginti su
šalies gyventojų skaičiumi, dideliu kiekiu
išsilavinusių ir kvalifikuotų specialistų.
Lietuvos darbo jėga yra viena geriausiai
išsilavinusių visoje Europos Sąjungoje –
46 % (25–34 metų) gyventojų yra įgiję
aukštąjį išsilavinimą, šalyje dirba daugiau
kaip 20 tūkstančių IT specialistų, 4,5
tūkstančių studijuoja IT programas 15-oje
šalies aukštojo mokslo įstaigų. Tačiau
tobulinant edukacinę sistemą ir gerinant
švietimo paslaugų kokybę kai kuriais
atvejais trūksta kryptingos orientacijos.

Corporation", Norvegijos „Mirror
Accounting", Indijos „Ideal Invent
Technologies”, įsikūrusios Lietuvoje,
pritraukė daug talentingų šalies
specialistų. Šių kompanijų teikiami
privalumai Lietuvos darbuotojams –
didesnis darbo užmokestis, galimybė
dirbti tarptautinėje aplinkoje. Svarbu
paminėti, kad dažniausiai Lietuvos
darbuotojai pranoksta užsienio
investuotojų lūkesčius savo noru ieškant
modernių sprendimo būdų ir siekiant
geriausio rezultato.

Svarbu paminėti ir kitas darbo jėgos
savybes, kurias išskiria su šalies
darbuotojais susidūrę užsienio
investuotojai: darbuotojų lankstumas,
lojalumas, noras ir motyvacija tobulėti ir
mokytis. Garsios ir žinomos tarptautinės
kompanijos, tokios kaip Jungtinės
Karalystės „Barclays Bank", JAV
„Western Union" ir „Computer Sciences

Dar viena sritis daranti įtaką darbo jėgos
sąnaudoms – darbo jėgos
apmokestinimas. Lyginant su kitomis
šalimis, ši sritis nėra vertinama palankiai:
remiantis Pasaulio banko atliekamo
tarptautinio tyrimo „Doing business“
duomenimis, pagal darbo jėgos
apmokestinimo lygį Lietuva yra 172
vietoje tarp 185 šalių.

Išvados
►
►
►

►
►

Pasiūlymai

Lietuvoje valandinės darbo jėgos sąnaudos
– vienos žemiausių Europoje
Darbo jėgos sąnaudos varijuoja tarp šalies
miestų
Nuo 2005 metų Lietuvoje darbo našumas
buvo vienas iš sparčiausiai augančių
Europoje
Lietuvos darbo jėga yra viena geriausiai
išsilavinusių visoje Europos Sąjungoje
Darbuotojų lankstumas, lojalumas bei noras
ir motyvacija tobulėti – Lietuvos darbo jėgos
savybės, jau įvertintos užsienio
investuotojų

►

►

Liberalizuoti darbo santykius, mažinant
apribojimus darbo sutarčių sudarymo,
darbuotojų atleidimo, darbo laiko ir kitose
susijusiose srityse
Švietimo sistemą labiau orientuoti į verslo
(taip pat ir užsienio investuotojų) poreikius

Palanki geografinė padėtis
Lietuva yra palankioje geografinėje
padėtyje: nesunkiai pasiekiamos Rytų
bei Vakarų Europos rinkos, šalyje
susikerta transporto srautai iš Rusijos,
NVS šalių ir Vakarų. Lietuva yra
vertinama kaip rytų šalių vartai į ES
regioną, o jos geografinė padėtis
suteikia priėjimą prie stiprios beveik
500 mln. vartotojų turinčios Europos
Sąjungos rinkos – tai ypač svarbu

investuotojams, kurie ieško eksporto
galimybių.
Regioninė integracija, ryšiai su kitomis
valstybėmis yra svarbi politikos
formavimo dalis – ypač mažesnėms
Europos šalims, tokioms kaip Lietuva.
Šioje srityje pastaraisiais metais
Lietuva siekė gerinti santykius su
didžiosiomis ES šalimis ir stiprinti
bendradarbiavimą su Rusija bei
Baltarusija, tačiau ilgalaikėje
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perspektyvoje šalis orientuojasi į
Šiaurės ir Baltijos valstybių regioną:
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva
2030“ yra numatytas siekis tapti
integralia šio regiono dalimi.

Šiaurės regiono šalys taip pat palankiai
žiūri į Lietuvos norą stiprinti tarpusavio
santykius. Šių metų rugpjūtį Švedija
oficialiai pakvietė Lietuvą prisijungti
prie jos vadovaujamos ES Šiaurės šalių
kovinės grupės (oficialus įstojimas į šią
grupę numatomas 2015 metų pirmąjį
pusmetį). 2012 metų birželį Lietuva
prisijungė prie Šiaurės Europos šalių
elektros biržos. Lietuvoje veiklą pradėjo
Šiaurės šalių elektros biržos „Nord Pool
Spot“ prekybos zona. Šiaurės šalių
elektros rinka yra vienas svarbiausių
Baltijos šalių elektros rinkų sujungimo
plano dalių ir Lietuvos energetikos
strategijos tikslų.

Po pastarosios ekonominės krizės,
neramumų Ispanijoje ir Graikijoje,
būtent Šiaurės Europos regionas
investuotojų akyse tampa vis
patrauklesnis. Regione esančios
Skandinavijos šalys – Norvegija, Danija,
Švedija bei Suomija – išsiskiria dideliu
konkurencingumu, pasižymi skaidria,
nekorumpuota reguliavimo bei politine
aplinka, ekonominiu stabilumu ir aukštu
pragyvenimo lygiu. Taigi, Lietuvos
noras stiprinti bendravimą su šiomis
šalimis yra pagrįstas siekiu patekti į
verslui palankios aplinkos regioną bei
gerinti šalies įvaizdį.

Išvados
►

►

►

►

Ekonominiai ir finansiniai Lietuvos
ryšiai su Šiaurės Europos valstybėmis
tai pat labai glaudūs. Šių valstybių
investicijos Lietuvoje sudaro 30 % visų
tiesioginių užsienio investicijų.
Skandinavijos bankai Lietuvoje užima
86 % viso šalies bankų sektoriaus.

Pasiūlymai

Lietuvos geografinė padėtis yra vienas iš
didžiausių šalies privalumų, kuris turėtų būti
išnaudojamas siekiant pritraukti TUI
Šiaurės Europos regionas investuotojų
akyse tampa vis patrauklesnis dėl skaidrios
reguliavimo ir politinės aplinkos,
ekonominio stabilumo ir jį sudarančių šalių
konkurencingumo, todėl Lietuva turėtų
siekti tapti integralia jo dalimi
Švedija, Vokietija, Danija ir kitos Lietuvai
geografiškai artimos Šiaurės ir Baltijos
valstybių regiono šalys pastaraisiais metais
buvo ne tik vienos iš didžiausių investuotojų
Lietuvoje, bet ir aktyviai investavo kitose
Europos šalyse, todėl didžiausias dėmesys
turėtų būti sutelktas į TUI pritraukimą iš šio
regiono šalių

►

►

►

Lietuva turi efektyviau išnaudoti savo
strategiškai palankią geografinę padėtį,
siekdama pritraukti ES rinka besidominčius
Rytų šalių investuotojus bei tas Vakarų
įmones, kurioms įdomi Rytų šalių rinka
Lietuva turi siekti kuo greitesnės integracijos
į Šiaurės Europos regioną: tai leistų užtikrinti
Lietuvos kaip stabilios ekonomikos ir
patikimos partnerės įvaizdį; be to, santykių
su Šiaurės regiono šalimis vystymas turėtų
teigiamą poveikį investicinei aplinkai
Lietuvoje ir sudarytų sąlygas tarptautinei
Lietuvos verslo įmonių plėtrai.
Šiaurės ir Baltijos regiono rinkas Lietuva
turėtų traktuoti kaip namų rinkas: už
investicijų pritraukimą atsakingos institucijos
turėtų itin gerai išmanyti šių rinkų specifiką
bei poreikius, imtis aktyvių investicijų
pritraukimo priemonių ir sistemingai skirti
išskirtinį dėmesį svarbiausiems
investuotojams.
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Išplėtota infrastruktūra
Viena geriausiai vertinamų Lietuvos
infrastruktūros dalių – kelių kokybė (32
vieta iš 142 pasaulio konkurencingumo
indekse, kurį sudaro Pasaulio
ekonomikos forumas).
Pagrindiniai Lietuvos pramonės centrai
tarpusavyje sujungti 4 juostų keliais,
atitinkančiais visus ES standartus. Šiuo
metu tiesiamas kelias „Via Baltica“,
tapsiantis transeuropinės kelių
sistemos dalimi, pagrindine Baltijos
valstybių transporto arterija, kuri
sujungs šių valstybių kelių
infrastruktūrą su Rusijos Federacijos
kelių sistema.
Geležinkelių infrastruktūros kokybė (25
iš 142 vieta Pasaulio konkurencingumo
indekse)2 vertinama gana aukštai
lyginant su kitomis šalimis. Lietuvoje
yra dviejų tipų geležinkelio vėžės –
plačiosios ir standartinės. Tiesioginiai
geležinkelio maršrutai jungia Lietuvą su
Rusija, Baltarusija, Latvija, Lenkija ir
Vokietija. Šalis priklauso žemyninio
TRASECA geležinkelio tinklui, kuris
leidžia lengvai pervežti krovinius iš
Lietuvos į Azijos šalis, tarp jų – ir Kiniją.
Juodąją ir Baltijos jūras jungia
maršrutinis traukinys „Viking“. 2011
m. lapkritį Lietuvą pasiekė pirmasis
analogijų neturintis Vakarų Europą su
Kinija per Kazachstaną, Rusiją,
Baltarusiją ir Lietuvą jungiantis
konteinerinis traukinys „Saulė“,
startavęs Kinijoje. Nors išplėtota
geležinkelių infrastruktūra sustiprina
Lietuvos padėtį tarpininkavimo
pervežant krovinius paslaugų srityje,
svarbu pastebėti, kad patogus
susisiekimas yra su Rytų šalimis, tačiau
Vakarų Europos valstybės šiuo
transportu nėra pasiekiamos patogiu
būdu.

Lietuva taip pat gali pasigirti
šiauriausiai esančiu rytinės Baltijos
jūros pakrantės neužšąlančiu Klaipėdos
uostu. Lyginant su Estijos ir Latvijos
uostais, Klaipėda turi plačiausią
laivybos kelių tinklą, kuriuo eina
pagrindinės linijos į vakarų Europos ir
Amerikos žemynų uostus.
Lietuva gali pasigirti pirmavimu
informacinių ir ryšio technologijų (IRT)
srityje:
►

►

►
►

►
►
►

►

►

Pirmauja Europoje ir yra antra
pasaulyje pagal interneto ryšio
greitį ir duomenų įkėlimo į
interneto tinklą greitį
Pirmoji vieta pasaulyje pagal
judriojo ryšio abonentų skaičių,
tenkantį 100 gyventojų:
lietuviai naudoja beveik 5 mln.
aktyvių SIM (abonento
tapatumo) kortelių
Pirmauja pasaulyje mobiliojo
elektroninio parašo srityje
Pirmoji Europoje ir šeštoji vieta
pasaulyje pagal šviesolaidinio
plačiajuosčio tinklo skverbtį (23
proc.)
Tankiausias viešųjų belaidžio
interneto prieigos taškų tinklas
Europoje (875)
Didžiausias šviesolaidžio optinis
tankis Europoje
13 iš 20 stambiausių IT
bendrovių Baltijos šalyse savo
pagrindinę buveinę turi
Lietuvoje
61 proc. visų Lietuvos
gyventojų naudojasi elektronine
bankininkyste, o 86 proc. teikia
savo pajamų deklaracijas
internetu
Judrusis WiMAX 4G internetas

2

Pasaulio konkurencingumo reitingas 20112012 m., Pasaulio konkurencingumo ataskaita
(The Global Competitiveness Report), Pasaulio
ekonomikos forumas.
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Lietuva iš Baltijos šalių taip pat išsiskiria
gerai išplėtota mobiliąja komunikacija – 11
(iš 142)3 vieta.
Nors šalies IRT infrastruktūra yra itin
aukšto lygio ir gerai išplėtota, tai nėra
pagrindinis rodiklis, kuriuo galima būtų
pritraukti investuotojus. Svarbesnis
veiksnys – išsilavinusi darbo jėga. Todėl
svarbu užtikrinti, kad Lietuva galėtų
pasiūlyti ne tik aukštą IRT infrastruktūrą,
bet ir aukštą kvalifikaciją turinčius
specialistus, kurie galėtų dirbti šioje
srityje.

Išvados

Pasiūlymai

►

Šalies IRT infrastruktūra yra itin
aukšto lygio ir gerai išplėtota, tačiau
trūksta efektyvesnio jau išplėtotos
infrastruktūros panaudojimo

►

Lietuvoje oro transporto
infrastruktūrą sudaro keturi
strategiškai išsidėstę tarptautiniai oro
uostai, tačiau tiesioginių skrydžių
skaičius net į Europos didžiuosius
miestus yra mažas

►

Rygos oro uostas yra labiau
išvystytas, turi daugiau sutarčių su
skrydžių bendrovėmis

►

Gerinti susisiekimą su Lietuva oro
transportu – būtinas ne tik naujų
skrydžių bendrovių pritraukimas ir
skrydžių skaičiaus didinimas, tačiau ir
Lietuvos pasiekiamumo kokybės
gerinimas

►

Būtina sudaryti konkurencingas oro
uostų veiklos sąlygas. Tai galėtų
padidinti Lietuvos patrauklumą
pritraukiant naujas oro skrydžių
bendroves

3

Pasaulio konkurencingumo reitingas 2011-2012
m., Pasaulio konkurencingumo ataskaita (The Global
Competitiveness Report), Pasaulio ekonomikos
forumas.

Lietuvos verslo tarptautinės plėtros galimybių studija│2012 52

Lietuvos iššūkiai ir galimybės pritraukti TUI

Lietuvos tobulintinos sritys
Reguliavimo aplinka ir skaidrumas
Viena iš svarbiausių tobulintinų sričių,
stabdančių verslo plėtrą bei TUI pritraukimą
Lietuvoje, yra administracinė našta, su
kuria susiduria investuotojai (20112012 m. pasaulio konkurencingumo
reitinge 111 vieta iš 142). Be to, Lietuva
vis dar suvokiama kaip aukštą korupcijos
lygį turinti šalis: 50 vieta iš 183 šalių 2011
m. korupcijos suvokimo indekse. Siekiant
pagerinti investicinę aplinką Lietuvoje ir
pagerinti šalies įvaizdį, turėtų būti toliau
nuosekliai dirbama šalinant šiuos trūkumus
ir kuo plačiau viešinant šalies pažangą
atitinkamose srityse.
Verslui palankesnės mokestinės aplinkos
bei stabilios ir prognozuojamos mokesčių
sistemos užtikrinimas turėtų būti vienas iš
prioritetų stiprinant Lietuvos patrauklumą
investicijoms. Greta LR Vyriausybės jau
žengtų svarbių žingsnių šiose srityse
reikėtų siekti nustatyti palankesnes sąlygas
užsienio (ne ES) šalių piliečiams įdarbinti,
greitinti teritorijų planavimo ir statybų
procesus, didinti teritorijų planavimo ir
statybų procesų skaidrumą.
Švietimo sistema
Nors Lietuvos švietimo sistema yra nuolat
tobulinama, tačiau reikalinga papildoma
kryptinga orientacija tobulinant švietimo
paslaugų kokybę (ypač – praktinių įgūdžių
vystymo bei jų pritaikomumo srityse).
Pagrindiniai iššūkiai, kuriuos galima būtų
išskirti, yra:
►

orientavimosi į ateities darbo rinkos
paklausą bei užsienio investuotojų
sąlygojamus darbo rinkos poreikius
trūkumas;

►

aktyvaus bendradarbiavimo tarp
švietimo įstaigų bei verslo
trūkumas;

►

lėtas inovacijų diegimas ir
pritaikymas švietimo sistemoje;

►

vidutinė vadybos mokyklų kokybė
(nepaisant to, didžiausia dalis
abiturientų renkasi verslo ir
vadybos mokslus).

Pagal „protų nutekėjimą“ pasaulio
konkurencingumo indekse Lietuva užima
117 vietą iš 142. Šaliai, siekiančiai
pritraukti ne pigios, bet kvalifikuotos ir
išsilavinusios darbo jėgos ieškančius
investuotojus, tai itin nepalankus rodiklis.
Šalyje taip pat nėra aiškaus reikalingų
gebėjimų ir įgūdžių žemėlapio bei
atitinkamų tobulintinų sričių vystymo plano
/ strategijos.
Oro transporto infrastruktūra
Viena iš blogiausiai vertinamų
infrastruktūros dalių Lietuvoje – oro
transportas (109 iš 142 vieta Pasaulio
konkurencingumo indekse): Lietuvoje oro
transporto infrastruktūrą sudaro keturi
strategiškai išsidėstę tarptautiniai oro
uostai - Vilniuje, Kaune, Palangoje ir
Šiauliuose. Vilniaus ir Kauno oro uostai
didžiąja dalimi funkcionuoja kaip keleiviniai,
o turintis ilgiausią kilimo ir tūpimo taką
Šiaulių oro uostas organizuoja orlaivių
krovinių saugojimą, orlaivių pakrovimą /
iškrovimą. Kaip bebūtų, vienos ar abiejų
(keleivinės ir krovininės) funkcijų
išvystymui reikalingos didelės investicijos,
dėl kurių trūkumo neišnaudojamas
santykinis esamos Lietuvos oro transporto
infrastruktūros (oro uostų skaičiaus)
pranašumas.
Investuotojai, kuriems svarbus ne pačių oro
uostų paslaugų panaudojimas, bet
susisiekimas su šalimi oro transportu,
aplenkia Lietuvą dėl mažo tiesioginių
skrydžių net į Europos didžiuosius miestus
skaičiaus. Šioje srityje kaimyninės šalies
sostinės Rygos oro uostas yra labiau
išvystytas, turi daugiau sutarčių su skrydžių
bendrovėmis (Latvija pagal oro susisiekimo
galimybes pasaulio konkurencingumo
indekse yra 54 vietoje t.y., net 55 vietomis
aukščiau nei Lietuva).
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Lietuvos sektorių potencialas pritraukti TUI
Siekiant nustatyti, kurie Lietuvos ūkio
sektoriai turi didžiausią investicijų
pritraukimo potencialą ir į kuriuos
sektorius Lietuva turėtų siekti pritraukti
TUI, buvo įvertintas atskirų sektorių
patrauklumas užsienio investicijoms.
Vertinimas atliktas vykdant toliau
aprašytus keturis žingsnius.
1 žingsnis. Daugiausia TUI
pritraukiančių Lietuvoje ir Europoje
bei investuotojų įvardintų kaip
didžiausią potencialą ateinančiais
metais turinčių sektorių lyginamoji
analizė.
Atliekant šį žingsnį buvo lyginamos 3
sektorių grupės: daugiausia investicinių
projektų Lietuvoje ir Europoje 2011 metais
pritraukę sektoriai bei sektoriai, kuriuos
Ernst & Young apklausos metu investuotojai
įvardino kaip turinčius didžiausią potencialą
augti Europoje ateinančiais metais.
Sektoriai, kurie patenka į visas tris grupes,
vertinami kaip didelio potencialo sektoriai ir
yra pažymėti žalia spalva, geltona spalva
pažymėti patekę į dvi, raudona - į vieną iš
aukščiau minimų grupių.

2 žingsnis: TUI projektų skaičiaus
pokyčio 2010–2011 m. Lietuvoje ir
Europoje įvertinimas.
Šio žingsnio metu vertinamas TUI projektų
skaičiaus pokytis numatytu laikotarpiu.
Sektoriai, kurie 2011 metais pritraukė
daugiau investicinių projektų negu 2010
metais vertinami kaip turintys didžiausią
potencialą. Jie pažymėti žalia spalva.
Sektoriai, kuriuose pritrauktų TUI projektų
skaičius augo tik Lietuvoje arba tik
Europoje, vertinami kaip turintys vidutinį
potencialą ir yra pažymėti geltona spalva.
Sektoriai, kuriuose pritrauktų investicinių
projektų skaičius mažėjo ir Lietuvoje, ir
Europoje, vertinami kaip turintys mažiausią
potencialą pritraukti TUI ir pažymėti
raudona spalva.

intervale (lyginant su 2009 metais),
vertinami kaip turintys vidutinį potencialą.
Jie pažymėti geltona spalva. Sektoriai, kurių
pritraukta vertė 2011 metais buvo 10 proc.
punktų mažesnė negu 2009 metais,
vertinami kaip mažo potencialo ir yra
pažymėti raudona spalva.

4 žingsnis: Darbo našumo sektoriuje
įvertinimas. Našumas yra apskaičiuotas
pagal bendrąją pridėtinę vertę,
tenkančią vienai faktiškai dirbtai valandai,
palyginti su baziniu laikotarpiu (2005 m. =
100)4. Sektoriai, kurių darbo jėgos našumo
indeksas 2010–2011 metais išaugo 10
vienetų ir daugiau, vertinami kaip turintys
didelį potencialą ir yra pažymėti žalia
spalva. Sektoriai, kurių darbo jėgos našumo
indeksas 2010–2011 metais išaugo arba
nukrito iki 10 vienetų, yra vertinami kaip
vidutinio potencialo ir yra pažymėti geltona
spalva. Sektoriai, kurių darbo jėgos našumo
indeksas 2010–2011 metais nukrito
daugiau nei 10 vienetų, vertinami kaip mažo
potencialo ir yra pažymėti raudona spalva.

Sprendimas dėl konkretaus sektoriaus
potencialo nustatymo priimamas
apibendrinant atskirų žingsnių
rezultatus. Tais atvejais, kai rezultatai
skiriasi, apibendrinant nustatoma
žemesnė sektoriaus potencialo
įvertinamo reikšmė: pavyzdžiui,
vidutinio ir mažo potencialo
apibendrinimas – mažas potencialas,
vidutinio ir didelio – vidutinis
potencialas.
7 lentelėje yra pateikti sektorių
potencialo vertinimo skirtingais
aspektais rezultatai (pagal 1–4
žingsnius) ir apibendrintas įvertinimas.

3 žingsnis: 2009–2011 metais
pritrauktų investicijų vertės
procentinio pokyčio įvertinimas.
Šiame žingsnyje Lietuvos sektoriai,
pritraukę investicijas, kurių vertė 2011
metais buvo didesnė bent 10 proc. punktų
negu 2009 metais, vertinami kaip turintys
didelį potencialą. Jie pažymėti žalia spalva.
Sektoriai, kurių pritrauktų investicijų vertė
2011 metais svyravo +/- 10 proc. punktų

4

Indeksų pokytis laikomas dideliu, jei yra didesnis
nei 10
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1 žingsnis: daugiausia TUI pritraukiančių Lietuvoje ir Europoje bei investuotojų įvardintų
kaip didžiausią potencialą ateinančiais metais turinčių sektorių lyginamoji analizė.
Toliau esančioje lentelėje pateikiama
ūkio sektorių lyginamoji analizė.
Pirmajame stulpelyje pateikiamas
sektorių, kurie 2011 metais pritraukė
daugiausiai investicinių projektų
Lietuvoje, antrajame – Europoje.
Trečiajame stulpelyje pateikti sektoriai,
kuriuos Ernst & Young apklausos metu
investuotojai įvardino kaip turinčius
didžiausią potencialą augti Europoje
ateinančiais metais.
Sektoriai, kurie pritraukia daugiausiai
TUI projektų Lietuvoje ir Europoje bei
įvardinami kaip patraukliausi pritraukti
investicijas ateinančiais metais,
vertinami kaip didelio potencialo
sektoriai ir yra pažymėti žalia spalva.

Sektoriai, kurie patenka į du iš įvardintų
sąrašų (t.y. daugiausiai pritraukiančių
Lietuvoje ir (arba) Europoje ir (arba)
įvardijami investuotojų kaip
patraukliausi pritraukti TUI ateinančiais
metais), yra vertinami kaip vidutinio
potencialo sektoriai ir lentelėje yra
pažymėti geltona spalva.
Sektoriai, kurie patenka tik į vieną iš
sąrašų (t.y. daugiausiai pritraukiančių
Lietuvoje arba Europoje arba
įvardinami investuotojų kaip
patraukliausi pritraukti TUI ateinančiais
metais), yra vertinami kaip mažo
potencialo sektoriai ir lentelėje yra
pažymėti raudona spalva.

Top 10 sektorių Lietuvoje

Top 10 sektorių Europoje

1.

Techninė įranga

Verslo paslaugos

2.

Verslo paslaugos5

Programinė įranga

3.

Finansinis tarpininkavimas

Techninė įranga

4.

Kitos transporto paslaugos

Automobilių dalys ir jų
surinkimas

5.

Elektros įrenginių ir aparatų
gamyba

Kitos transporto

6.

Draudimas ir pensijos

Maistas

7.

Baldai ir sporto įranga

Radijo, televizijos ir
komunikacijos įrenginių

paslaugos

gamyba (Electronics)

Ateityje potencialūs sektoriai
Informacinės ir ryšio
technologijos (IRT)
Švariosios technologijos
Energija, vandens ir atliekų
tvarkymas
Farmacija ir biotechnologijos
Verslo paslaugos
Transporto ir automobilių
industrija
Bankininkystė/ finansai/
draudimas

8.

Tekstilė

Elektros įrenginių ir aparatų
gamyba

Vartojimo prekės

9.

Radijo, televizijos ir
komunikacijos įrenginių

Finansinis tarpininkavimas

Logistika ir platinimo kanalai

Cheminės medžiagos

Nekilnojamas turtas ir statybos

gamyba
10.

Oro transportas
Didelis potencialas
Vidutinis potencialas
Mažas potencialas

5

Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis į šį sektorių įtraukiama programinė įranga bei informacijos ir
ryšių technologijos
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2 žingsnis. TUI projektų skaičiaus pokyčio 2010–2011 m. Lietuvoje ir Europoje įvertinimas
Žemiau esančioje lentelėje įvardinami
sektoriai, daugiausiai pritraukę
investicinių projektų Europoje arba
Lietuvoje ir projektų skaičiaus pokytis
lyginant 2010 ir 2011 metus. Ūkio šakų
potencialas vertinamas atsižvelgiant į
pokyčius Europoje ir (ar) Lietuvoje. Jei
pokytis nėra nurodomas, vadinasi šis
sektorius nepritraukė pakankamo
skaičiaus investicijų Europoje arba
Lietuvoje, kad patektų tarp 10
daugiausiai investicijų pritraukusių
sektorių. Šioje lentelėje nėra įtraukti
sektoriai, kurie buvo įvardinti
investuotojų tik kaip turintys potencialą
pritraukti TUI ateinančiais metais,
kadangi 2010–2011 metais jie
nepritraukė pakankamo skaičiaus
investicinių projektų.

Sektorius

Sektoriai, kurie 2011 metais pritraukė
daugiau investicinių projektų negu
2010 metais Lietuvoje arba Europoje
(tačiau nei Lietuvoje, nei Europoje
pritrauktų projektų skaičius
nesumažėjo), šiame potencialiausių TUI
pritraukti sektorių nustatymo žingsnyje
vertinami kaip turintys didžiausią
potencialą ir yra pažymėti žalia spalva.
Sektoriai, kuriuose pritrauktų TUI
projektų skaičius augo tik Lietuvoje
arba tik Europoje, vertinami kaip
turintys vidutinį potencialą ir yra
pažymėti geltona spalva.
Sektoriai, kuriuose pritrauktų
investicinių projektų skaičius mažėjo ir
Lietuvoje, ir Europoje vertinami kaip
turintys mažiausią potencialą pritraukti
TUI ir pažymėti raudona spalva.

Pokytis 2010–2011 metais
Lietuvoje

Pokytis 2010–2011 metais
Europoje

1.

Techninė įranga

4

2.

Verslo paslaugos6

1

105

3.

Finansinis tarpininkavimas

-1

-29

4.

Kitos transporto paslaugos

1

5

5.

Elektros įrenginių ir aparatų
gamyba

1

19

6.

Draudimas ir pensijos

2

-

7.

Baldai ir sporto įranga

2

-

8.

Tekstilė

1

-

9.

Radijo, televizijos ir komunikacijos
įrenginių gamyba

2

-14

10.

Oro transportas

-3

-

11.

Programinė įranga

-

57

12.

Automobilių dalys ir jų surinkimas

-

12

13.

Maistas

-

28

14.

Cheminės medžiagos

-

-10

Potencialas

6
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3 žingsnis. 2009–2011 metais pritrauktų investicijų vertės procentinio pokyčio įvertinimas
Žemiau esančioje lentelėje įvardinamų
sektorių potencialas yra įvertinamas
atsižvelgiant į 2009–2011 metais
pritrauktų investicijų pokytį tame
sektoriuje Lietuvoje. Augimas parodo,
jog sektoriaus pritraukiamų investicijų
srautai Lietuvoje didėjo, sektoriaus
patrauklumas investuotojų akyse augo.
Lietuvos sektoriai, pritraukę
investicijas, kurių vertė 2011 metais
buvo didesnė bent 10 % negu 2009
Sektorius

metais, vertinami kaip turintys didelį
potencialą ir yra pažymėti žalia spalva.
Sektoriai, kurių pritrauktų investicijų
vertė 2011 metais buvo iki 10 %
didesnė / mažesnė negu 2009 metais,
vertinami kaip turintys vidutinį
potencialą, jie pažymėti geltona spalva.
Sektoriai, kurių pritraukta vertė buvo
10 % mažesnė 2011 metais negu 2009
metais vertinami kaip mažo potencialo
ir yra pažymėti raudona spalva.
2009-2011 metais pritrauktų
investicijų vertės % pokytis

1.

Verslo paslaugos7

13 %

2.

Finansinis tarpininkavimas

26 %

3.

Kitos transporto paslaugos

19 %

4.

Elektros įrenginių ir aparatų gamyba

27 %

5.

Radijo, televizijos ir komunikacijos įrenginių
gamyba

-72 %

6.

Techninė įranga

36 %

7.

Draudimas ir pensijos

26 %

8.

Maistas

-18 %

9.

Automobilių dalys ir jų surinkimas

-53 %

10.

Baldai ir sporto įranga

27 %

11.

Tekstilė

0%

12.

Oro transportas

-94 %

13.

Cheminės medžiagos

35 %

14.

Energija, vandens ir atliekų tvarkymas

38 %

15.

Farmacija ir biotechnologijos

72 %

16.

Nekilnojamas turtas

2%

17.

Statybos

16 %

Potencialas
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4 žingsnis. Darbo našumo sektoriuje įvertinimas.
Žemiau esančioje lentelėje įvardinamų
sektorių potencialas yra įvertinamas
atsižvelgiant į darbo našumą tame
sektoriuje. Našumas yra apskaičiuotas
pagal bendrąją pridėtinę vertę,
tenkančią vienai faktiškai dirbtai
valandai palyginti su baziniu laikotarpiu
(2005 m. = 100)8. Sektoriuje
nepateikiamas švariųjų technologijų
sektoriuje dirbančios darbo jėgos
Lietuvoje našumas, nes šioje srityje
duomenys nėra kaupiami.

Sektoriai, kurių darbo jėgos našumo
indeksas 2010–2011 metais išaugo 10
vienetų ir daugiau, vertinami kaip
turintys didelį potencialą ir yra
pažymėti žalia spalva.
Sektoriai, kurių darbo jėgos našumo
indeksas 2010–2011 metais išaugo /
nukrito iki 10 vienetų, yra vertinami
kaip vidutinio potencialo ir yra
pažymėti geltona spalva.
Sektoriai, kurių darbo jėgos našumo
indeksas 2010 – 2011 metais nukrito
daugiau nei 10 vienetų, vertinami kaip
mažo potencialo ir yra pažymėti
raudona spalva.

8

Indeksų pokytis laikomas dideliu, jei yra didesnis
nei 10
Sektorius

Darbo jėgos našumo sektoriuje
2010–2011 metais indeksų pokytis

1.

Verslo paslaugos9

-16

2.

Finansinis tarpininkavimas

21,6

3.

Kitos transporto paslaugos

-7,3

4.

Elektros įrenginių ir aparatų gamyba

5.

Radijo, televizijos ir komunikacijos
įrenginių gamyba

106,6

6.

Techninė įranga

106,6

7.

Draudimas ir pensijos

21,6

8.

Maistas

-4,4

9.

Automobilių dalys ir jų surinkimas

-9,6

10.

Baldai ir sporto įranga

10,2

11.

Tekstilė

12.

Oro transportas

-7,3

13.

Cheminės medžiagos

23,6

14.

Energija, vandens ir atliekų tvarkymas

-21,2

15.

Farmacija ir biotechnologijos

16.

Nekilnojamas turtas

17.

Statybos

Potencialas

4

24

-84
5
18,6
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7 lentelėje yra pateiktas 1–4 žingsnių metu atliktas sektorių potencialo vertinimas skirtingais
aspektais ir apibendrinti suminiai rezultatai.
7 lentelė. Lietuvos sektorių potencialo pritraukti TUI vertinimas

Sektorius

1 žingsnis.

2 žingsnis.

3 žingsnis.

4 žingsnis.

Sektorių
lyginamoji
analizė

TUI projektų
skaičiaus
pokyčio
vertinimas

TUI vertės
pokyčio
vertinimas

Darbo
našumo
sektoriuje
vertinimas

Potencialo
įvertinimas

1.

Verslo paslaugos

Vidutinis

2.

Finansinis
tarpininkavimas

Vidutinis

3.

Kitos transporto
paslaugos

Didelis

4.

Elektros įrenginių ir
aparatų gamyba

Didelis

5.

Radijo, televizijos ir
komunikacijos įrenginių
gamyba

Vidutinis

6.

Techninė įranga

Didelis

7.

Draudimas ir pensijos

Didelis

8.

Maistas

Vidutinis

9.

Automobilių dalys ir jų
surinkimas

Vidutinis

10.

Baldai ir sporto įranga

Vidutinis

11.

Tekstilė

Vidutinis

12.

Oro transportas

Mažas

13.

Cheminės medžiagos

Vidutinis

14.

Energija, vandens ir
atliekų tvarkymas

Mažas

15.

Farmacija ir
biotechnologijos

Mažas

16.

Nekilnojamas turtas

Vidutinis

17.

Statyba

Vidutinis

Šaltinis: Ernst & Young Europos patrauklumo apklausa 2012, Ernst & Young Europos investicijų monitorius 2012 m.,
Lietuvos statistikos departamentas
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1. Išvada
Gamybos srityje didelį potencialią
pritraukti TUI Lietuvoje turi elektros
įrenginių ir aparatų gamybos bei
techninės įrangos sektoriai, paslaugų –
verslo paslaugų, transporto, draudimo ir
pensijų sektoriai. Verslo paslaugų
sektoriaus potencialą mažina krentantis
darbo jėgos našumas, o finansinio
tarpininkavimo sektoriaus patrauklumą
mažina tai, jog pritrauktų TUI projektų
skaičius analizuotu laikotarpiu
tendencingai mažėjo tiek Europoje, tiek
Lietuvoje.

Remiantis šios analizės rezultatais,
mažiausią potencialą pritraukti TUI
Lietuvoje turi oro transporto bei
energijos, vandens ir atliekų tvarkymo
sektoriai.
Atsižvelgiant į tai, kad yra poreikis į
Lietuvą pritraukti kokybiškas paslaugas
teikiančias avialinijas ir į tai, kad oro
transportas neturi didelio potencialo
investicijoms, Vyriausybė turi imtis kitų
priemonių siekdama pritraukti avialinijas.

Šalys, iš kurių reikėtų siekti pritraukti TUI
Žemiau esančioje lentelėje yra nurodyti
Lietuvos sektoriai, kurie, remiantis atlikta
analize, turi didžiausią potencialą
pritraukti TUI, ir pateikta informacija apie
daugiausia į kiekvieną iš šių sektorių
2009–2011 m. Lietuvoje ir Europoje
investavusias šalis.

Potencialiomis šalimis investuotojomis
laikomos tos šalys, kurių investicijos
Lietuvoje pastaraisiais metais buvo
didžiausios ir kurios taip pat daugiausia
investuoja į atitinkamą sektorių Europoje.

8 lentelė. Potencialių šalių investuotojų atrankos lentelė.
Sektorius

Daugiausia į sektorių 2009–
2011 m. investavusios šalys
Lietuvoje

Daugiausia į sektorių
investuojančios šalys
Europoje

Potencialios šalysinvestuotojos

1.

Kitos transporto
paslaugos

Danija
Vokietija
Jungtinės Valstijos
Suomija

Belgija
Prancūzija

Danija
Vokietija
Jungtinės Valstijos

2.

Elektros įrenginių ir
aparatų gamyba

Jungtinė Karalystė
Danija
Vokietija
Jungtinės Valstijos

Kinija

Jungtinė Karalystė
Danija
Vokietija

3.

Techninė įranga

Švedija
Jungtinė Karalystė
Jungtinės Valstijos

Vokietija
Kinija
Prancūzija
Indija

Švedija
Jungtinė Karalystė
Jungtinės Valstijos

4.

Draudimas ir
pensijos

Estija
Danija
Suomija
Latvija
Rusija

-

Estija
Danija
Suomija
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Sektorius

Daugiausia į sektorių 2009–
2011 m. investavusios šalys
Lietuvoje

Daugiausia į sektorių
investuojančios šalys
Europoje

Potencialios šalysinvestuotojos

5.

Verslo paslaugos10

Latvija
Danija
Nyderlandai
Švedija

Jungtinės Valstijos
Belgija
Vokietija

Latvija
Danija
Nyderlandai
Jungtinės Valstijos

6.

Finansinis
tarpininkavimas

Danija
Estija
Jungtinės Valstijos
Kipras
Rusija
Suomija
Latvija

Jungtinė Karalystė
Prancūzija

Danija
Estija
Jungtinė Karalystė
Prancūzija

7.

Baldai ir sporto
įranga

Švedija
Lenkija
Vokietija
Nyderlandai
Suomija

-

Švedija
Lenkija
Vokietija
Nyderlandai

Šaltinis: Ernst & Young Europos investicijų monitorius 2012 m., Lietuvos statistikos departamentas

10
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2. Išvada
Pastaraisiais metais daugiausia į
sektorius, kurie turi didžiausią potencialą
pritraukti TUI, Lietuvoje investavo Šiaurės
ir Baltijos regiono valstybės (Švedija,
Vokietija, Danija, Suomija), Jungtinės
Amerikos Valstijos ir Jungtinė Karalystė.
Atsižvelgiant į tai, kad šios šalys yra
vienos didžiausių investuotojų Europoje
(pagal 2011 m. įvykdytų projektų skaičių
pirmauja Jungtinės Valstijos, Vokietija ir
Jungtinė Karalystė, o Švedija yra 9
vietoje11), jų įmonės pastaraisiais metais

tendencingai investavo Lietuvoje ir jau
sėkmingai šalyje vykdo veiklą, ateityje
tikslinga siekti pritraukti iš jų naujų
investuotojų ir skatinti jau investavusias
įmones reinvestuoti. Be to, Šiaurės ir
Baltijos regiono valstybės Lietuvai yra
geografiškai artimos, o tai sudaro
palankias sąlygas aktyviam ir efektyviam
su TUI pritraukimu susijusios veiklos
vykdymui.
Šios šalys turėtų būti traktuojamos kaip
„namų“ rinka ir atitinkamai planuojamos ir
aktyviai įgyvendinamos TUI pritraukimo iš
jų priemonės.

11

Remiantis Ernst & Young Europos investicijų
monitoriaus 2012 duomenimis.
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Rekomendacijos dėl TUI pritraukimo

1. Siekti pritraukti TUI į aukštesnę nei vidutinę pridėtinę vertę

kuriančius gamybos sektorius ir subsektorius, taip užtikrinant
subalansuotą ekonominę plėtrą Lietuvoje

Faktiniai duomenys apie TUI Lietuvoje
(2011 m. didžioji dalis TUI projektų buvo
gamybos sektoriuje) ir Galimybių studijos
rezultatai patvirtina, kad Lietuva yra
patraukli gamybos sektoriaus įmonėms.
Kai kurios Lietuvos gamybinės įmonės turi
ganėtinai didelį investicijų pritraukimo
potencialą. Lietuva turi siekti pritraukti
TUI į aukštesnę nei vidutinę pridėtinę
vertę kuriančius gamybos sektorius ir
subsektorius (pvz., cheminių medžiagų,
transporto priemonių dalių gamyba).

Tai prisidėtų prie subalansuotos šalies
ekonominės plėtros ilgalaikėje
perspektyvoje. Be to, investicijos į
gamybines įmones dėl sąlyginai didelės
investicijų apimties bei mažesnio
jautrumo darbo jėgos sąnaudų pokyčiams
turi mažesnę riziką būti perkeltos į kitą
šalį, nei investicijos į daug „mobilesnes“
verslo paslaugas (ypač į skambučių ir
panašius žemesnės-vidutinės pridėtinės
vertės aptarnavimo paslaugų centrus).

2. Siekti pritraukti TUI į aukštą pridėtinę vertę ilgalaikėje
perspektyvoje kuriančias verslo paslaugas

Lietuva, siekdama ilgalaikio teigiamo TUI
poveikio, turi siekti pritraukti TUI į verslo
paslaugas, kurios reikalauja aukštos
kvalifikacijos darbo jėgos ir kuria aukštą
pridėtinę vertę ilgalaikėje perspektyvoje
(pvz., tyrimų ir technologinės plėtros
centrai, įmonių regioninės būstinės).
Pastaraisiais metais Lietuva sėkmingai
pritraukė tarptautiniu mastu gerai žinomų
įmonių, kurios šalyje įkūrė verslo paslaugų
centrus. Vienas iš svarbiausių veiksnių,
lėmusių investuotojų sprendimą investuoti
Lietuvoje, buvo sąlyginai palankūs
investicijų aplinkos elementai – žemos
sąnaudos ir išsilavinusi bei kvalifikuota
darbo jėga. Tačiau artimiausioje ateityje,

vystantis ekonomikai bei siekiant
atsikratyti žemų sąnaudų centro įvaizdžio,
Lietuvai išauga rizika prarasti investicijas,
kurios orientuojasi ne į sukuriamą
pridėtinę vertę, o pigiausią atitinkamų
paslaugų teikimą.
Siekiant užtikrinti, kad Lietuvoje būtų
investuojama ir esami investuotojai liktų
ne tik dėl žemų sąnaudų, bet – visų pirma
– dėl kokybiškų aukštos kvalifikacijos
vietinių darbuotojų paslaugų, yra tikslinga
siekti pritraukti TUI į tas verslo paslaugas,
kurios reikalauja aukštos kvalifikacijos
darbo jėgos ir ilgalaikėje perspektyvoje
kuria aukštą pridėtinę vertę.
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3. Sutelkti dėmesį į pasirinktas tikslines rinkas ir sektorius
Atsižvelgiant į pasaulines TUI
tendencijas, TUI srautus Lietuvoje ir
šalies geografinę padėtį,
rekomenduojama didžiausią dėmesį
sutelkti į investicijų pritraukimą iš Šiaurės
ir Baltijos regiono šalių. Šio regiono šalys
(pavyzdžiui, Švedija, Vokietija, Danija)
pastaraisiais metais buvo ne tik vienos iš
didžiausių investuotojų Lietuvoje, bet ir
aktyviai investavo kitose Europos šalyse:
pavyzdžiui, pagal įvykdytų TUI projektų
skaičių Europoje Vokietija buvo antroje
vietoje, o Švedija – devintoje tarp visų
didžiausių investuotojų.

Be to, šios šalys Lietuvai yra geografiškai
artimos, o tai sudaro palankias sąlygas
aktyviam ir efektyviam su TUI
pritraukimu susijusios veiklos vykdymui
(taip pat ir artimesnio bendradarbiavimo
tarp šių šalių skatinimui).
Šiaurės ir Baltijos regiono rinkos turėtų
būti traktuojamos kaip namų rinkos: už
investicijų pritraukimą atsakingos
institucijos turėtų itin gerai išmanyti šių
rinkų specifiką bei poreikius, imtis
aktyvių investicijų pritraukimo priemonių
ir sistemingai skirti ypatingą dėmesį
svarbiausiems investuotojams.

4. Siekti pritraukti TUI į eksportą vykdančius sektorius
Lietuvos geografinė padėtis yra labai
palanki įmonėms, eksportuojančioms į
Rytų ir Vakarų rinkas. Rytų šalių įmonėms
gali būti pasiūlytas priėjimas prie Europos
rinkų (Lietuva kaip vartai į Europą), gerai
išplėtota logistikos infrastruktūra
(tarptautiniai transporto koridoriai,
išvystytas geležinkelio tinklas, krovinių
paskirstymo infrastruktūra), labiau nei
Vakarų Europos regione suprantama
„rytietiško“ verslo kultūra. Vakarų

Europos šalių įmonėms gali būti pasiūlytas
priėjimas prie Rytų šalių rinkų,
kvalifikuota, itin gerai šių rinkų specifiką
išmananti darbo jėga ir stabilesnė verslo
aplinka.
Lietuva turėtų pasinaudoti strategine
geografine padėtimi bei palankia verslo
aplinka ir siekti pritraukti investuotojus į
eksportą vykdančius sektorius.

5. Užtikrinti LR Vyriausybės veiklos tęstinumą gerinant investicijų
aplinką ir aktyviai ieškant investuotojų

Remiantis Ernst & Young Europos
patrauklumo apklausos 2012 m.
duomenimis, vienas iš svarbiausių
veiksnių, lemiančių investuotojų
sprendimą, kurioje šalyje investuoti, yra
politinės, teisinės ir reguliavimo aplinkos
stabilumas. Pasikeitus LR Vyriausybei
yra svarbu užtikrinti su investicijų
aplinkos gerinimu susijusios viešosios
politikos tęstinumą siekiant toliau gerinti
sąlygas užsienio ir vietos investicijoms
Lietuvoje. Investicijų pritraukimo 2011–
2021 metais programa, kuri pastaraisiais

metais buvo sėkmingai įgyvendinama,
turėtų būti atnaujinta (sutelkiant dėmesį į
TUI pritraukimą į gamybos sektorių) ir
patvirtinta Vyriausybės.
Taip pat, kaip vieną iš svarbių sėkmingą
TUI pritraukimą lėmusių veiksnių, yra
svarbu išlaikyti aktyvų aukščiausio rango
politikų (pvz., ministro pirmininko) ir kitų
atsakingų asmenų dalyvavimą siekiant
pritraukti investuotojus, taip stiprinant
ekonominę diplomatiją Lietuvai
svarbiausiose užsienio rinkose.
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6. Sutelkti dėmesį į kokybišką esamų investuotojų aptarnavimą
Lietuva turi sutelkti dėmesį į kokybišką
šalyje jau investavusių įmonių
aptarnavimą ir reinvestavimo politikos
skatinimą. Tai padidintų galimybes šalyje
išlaikyti dabartinius investuotojus ir
prisidėtų prie reinvesticijų apimčių
didėjimo. Šalyje veiklą jau vykdančią
užsienio įmonę paskatinti investuoti gali

būti žymiai lengviau, nei pritraukti naują
investuotoją. Be to, išlaidos, patiriamos
siekiant paskatinti jau esančius
investuotojus reinvestuoti, dažniausiai yra
mažesnės, nei tos, kurios patiriamos
siekiant pritraukti investicijas iš naujų
įmonių.
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Lietuvos konkurencingumo ir eksporto tendencijos
2011 m. pasižymėjo teigiamomis Lietuvos
konkurencingumo ir eksporto
tendencijomis. Šių metų birželio mėnesį
paskelbtame IMD tarptautiniame valstybių
konkurencingumo tyrime12 Lietuva pakilo
per 9 vietas (iš 45 į 36 poziciją), o pagal
verslumo kriterijų Lietuva užėmė net 4
vietą.
Teigiami Lietuvos konkurencingumo
vertinimai koreliuoja su pagerėjusiais
užsienio prekybos rezultatais 2011 m.
Lietuvos eksporto apimtys, tiek prekių,
tiek paslaugų, buvo rekordinės ir siekė
atitinkamai 69,6 mlrd. Lt ir 12,9 mlrd. Lt.
Ankstesnių rekordinių 2008 m. metų
eksporto apimtis 2011 m. prekių
eksportas lenkė 55,51 mlrd. Lt., o
paslaugų eksportas – 11,19 mlrd. Lt.
Remiantis naujausiais statistiniais
duomenimis, eksporto apimtys nemažina
augimo tempų ir 2012 m. – š.m. rugpjūčio
mėnesio prekių eksportas lyginant su tuo
pačiu mėnesiu 2011 m. augo 21,9 %.
Sparčiai augančias užsienio prekybos
apimtis greičiausiai lėmė įprasti Lietuvos
konkurenciniai pranašumai:

12

►

Palanki geografinė padėtis;

►

Santykinai žemos darbo
užmokesčio sąnaudos (santykinai
mažesnė produkcijos savikaina);

►

Gebėjimas gaminti klientų
poreikiams pritaikytą produkciją
mažomis partijomis per trumpą
laiką;

►

Geresnis Rytų rinkų verslo
poreikių suvokimas.

Tačiau taip pat tikėtina, jog eksportą
paskatino kryptinga įmonių
konkurencingumo didinimo ir paramos
eksportuojančioms įmonėms politika.
Ypač daug dėmesio pastaraisiais metais
buvo skiriama įmonių gebėjimų didinimui,
informacijos apie eksporto galimybes ir
naujas rinkas teikimui, pagalbos
užmezgant kontaktus užsienio rinkose
teikimui.
Vertinant Lietuvos eksporto dinamiką
pagal atskirus ūkio sektorius, galima
pastebėti, jog visų sektorių, išskyrus
lazerių pramonę, eksporto apimtys 2009–
2011 m. laikotarpiu ženkliai augo.
Kaip ir galima tikėtis, vidutinis tradicinės
pramonės sektorių našumas yra mažesnis
nei paslaugų ar aukštųjų technologijų
sektorių. Pagal atliktos analizės rezultatus
(žr. Lietuvos ūkio sektorių pasiskirstymą
pagal našumą, eksporto vertę ir jos pokytį
2009–2011 m. apibendrinantį grafiką),
išimtimi galima būtų laikyti tik Lietuvos
chemijos pramonę.

Šaltinis: http://www.imd.org/
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1 grafikas. Lietuvos ūkio sektorių pasiskirstymas pagal našumą, eksporto vertę ir jos pokytį 2009–2011 m.
(apskritimo plotas rodo santykinį eksporto vertės, geltona spalva pažymėti tradicinės pramonės sektoriai, kitomis
spalvomis išskirti paslaugų ir aukštųjų technologijų sektoriai)
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Šaltinis: Sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento ir Lietuvos banko pateiktus duomenis

►

►

Prioritetiniais laikomi aukštos
pridėtinės vertės paslaugų iš
aukštųjų technologijų sektoriai
bendroje Lietuvos eksporto
struktūroje remiantis naujausiais
2012 m. duomenimis sudaro
tik 3 % (pateikta dešinėje pusėje
esančiame grafike.
Vertinant eksporto dinamiką,
pastebėtina, jog aukštos
pridėtinės vertės paslaugų ir
aukštųjų technologijų sektorių
eksportas 2009–2011 m.
laikotarpiu augo daug lėčiau nei
tradicinės pramonės sektoriai net
nepaisant to, kad tradicinės
pramonės sektorių eksporto
augimas vyko nuo didesnės

srityje dominavusio lazerių
sektoriaus eksportas minimu
laikotarpiu mažėjo.
2 grafikas. Lietuvos eksporto struktūra pagal
pagrindines ekonomikos sektorių rūšis.
1%
100%
2%
90%
14%
80%
70%
Eksporto vertės dalis 2012 m.

Formuojant tolesnes strategines Lietuvos
eksporto plėtros ir konkurencingumo
skatinimo kryptis, svarbu palyginti
eksporto dinamikos ir našumo skirtumus
tarp pagrindinių ūkio sektorių kategorijų.
Vertinant šiuos skirtumus galima
pastebėti tokias pagrindines tendencijas:

60%
50%
40%

83%

30%
20%
10%
0%
Eksporto struktūra
Tradicinės pramonės sektoriai
Vidutinės pridėtinės vertės paslaugų sektoriai
Aukštos pridėtinės vertės paslaugų sektoriai
Aukšųjų technologijų sektoriai

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas,
Lietuvos bankas, 2012 m.

absoliutinės vertės bazės. Svarbu
ir tai, jog visuomet eksporto
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Eksporto struktūra pagal pagrindines rinkas
Vertinant pagrindines Lietuvos
strategines eksporto kryptis,
diversifikaciją bei kylančią riziką, Lietuvos
eksporto rinkas galima skirstyti į keturias
kategorijas:
►

Artimiausios (namų) rinkos –
Latvija, Estija, Skandinavija.

►

Vakarų Europos ES šalys.

►

Tradicinė rytų rinka – Rusija,
Baltarusija, Ukraina.

►

Kitos šalys.

Vertinant eksporto apimtis pagal šias
kryptis pastebėtina, jog daugiausia
Lietuva eksportuoja į Vakarų Europos
rinkas – 37 % visos eksportuojamos
produkcijos vertės (žr. 3 grafiką).
3 grafikas. Lietuvos eksporto struktūra pagal
strategines tikslinių rinkų kryptis.
100%
Eksporto vertės dalis 2012 m.

90%
80%
70%

12%
25%

60%
50%

Apskritai pastebėtina, jog Lietuvos
eksportas yra gerai diversifikuotas tarp
Rytų, Vakarų ir artimiausių rinkų, kurios
nėra tiesiogiai viena su kita susijusios.
Tačiau turint omenyje, jog šių krypčių
rinkos geografiškai nėra labai tolimos,
egzistuoja gana didelė sisteminė rizika
(tikimybė, kad vienu metu gali blogėti
daugumos tikslinių rinkų ekonominė
situacija, kas turėtų ženklų neigiamą
poveikį Lietuvos eksporto apimtims).
Norint ją mažinti, turėtų didėti eksporto į
tolimesnes rinkas dalis. Šiuo metu ji
sudaro tik apie 12 % visos eksporto
vertės.
Sprendžiant, ar plėtra į tolimesnes rinkas
turėtų tapti prioritetiniu strateginiu
Lietuvos eksporto plėtros tikslu, taip
siekiant dar labiau diversifikuoti Lietuvos
eksporto struktūrą ir sumažinti galimą
sisteminę riziką, turėtų būti atsižvelgta į
kelis pagrindinius veiksnius:
►

Esamų tikslinių rinkų potencialas
toliau didinti Lietuvos eksportą;

►

Esamų ir tolimesnių rinkų importo
dinamika (rinkų augimo greitis)
bei augimo potencialas;

►

Įėjimo į naujas rinkas ir buvimo
jose sąnaudos lyginant su plėtros
esamose rinkose sąnaudomis .

26%

40%
30%
20%

37%

10%
0%
Eksporto struktūra

Vakarų Europos ES šalys
Artimiausios rinkos
Tradicinė Rytų rinka
Kitos šalys
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas,
Lietuvos bankas

Toliau pateiktame žemėlapyje
pavaizduota Lietuvos eksporto struktūra
pagal pagrindines tikslines rinkas ir
eksportuojamas prekes bei paslaugas.
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15 paveikslas. Lietuvos eksporto struktūra pagal pagrindines rinkas.
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Šaltinis: Sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento ir Lietuvos banko duomenis.

Strateginės Lietuvos konkurencingumo ir eksporto plėtros kryptys
LR Vyriausybės deklaruojamuose Lietuvos
ekonomikos plėtros strateginiuose
prioritetuose numatoma, jog Lietuva iš
tradicinės pramonės ekonomikos vidutinio
laikotarpio perspektyvoje turėtų tapti
aukštos pridėtinės vertės paslaugų
ekonomika, o ilgalaikėje perspektyvoje –
inovatyvių aukštųjų technologijų šalimi
(žemiau pateiktame paveiksle tai atspindi I
scenarijus).
Ekonomikos augimas ir šalies gyventojų
gerovė ilgalaikėje perspektyvoje gali būti
užtikrinta tik persiorientavus į aukštos
pridėtinės vertės sektorius. Žemų
sąnaudų strategija, kuria šiuo metu iš

dalies remiasi Lietuvos eksporto plėtra,
ilgalaikėje perspektyvoje, kylant Lietuvos
pragyvenimo lygiui, nebebus
konkurencinga.
Šioje studijoje pateikta analize siekiama
ne kritikuoti ilgalaikę Lietuvos
ekonominės raidos kryptį – aukštesnės
pridėtinės vertės link, – bet ieškoti
efektyvesnių valstybės ekonomikos
skatinimo būdų.
Pastebėtina, jog esamame ekonomikos
skatinimo politikos etape, pasirinkus
aukštųjų technologijų plėtros kryptį kaip
pagrindinį ekonomikos raidos prioritetą,
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šiai sričiai skirta didžiausia dalis ribotų
valstybės išteklių. Dėl šios priežasties
vertinant visą Lietuvos ekonomikos
konkurencingumo ir eksporto skatinimo
politiką, nepaisant šių šakų rodomo
gyvybingumo ir masto, pastebimas žymiai
mažesnis dėmesys tradicinių pramonės
šakų skatinimui.

gebėjimų, pardavimų ir kitose srityse
tradicinėje pramonėje absoliučia prasme
vidutinėje perspektyvoje gali turėti didesnį
teigiamą poveikį visai šalies ekonomikai.
Tradicinės pramonės sektoriai nėra
homogeniški, t.y. juos sudarantys
subsektoriai kuria skirtingos pridėtinės
vertės produktus, kurie gali būti
konkurencingi ir ilgalaikėje perspektyvoje.
Kaip galima matyti žemiau pateiktame
grafike, tam tikrų tradicinės pramonės
subsektorių našumas (sukuriama pridėtinė
vertė) yra didesnis nei aukštos pridėtinės
vertės laikomų paslaugų ir aukštųjų
technologijų subsektorių.

Didžiąją Lietuvos ekonomikoje sukuriamos
pridėtinės vertės dalį sudaro tradicinės
pramonės produkcija bei paslaugos
(transportas, turizmas). Dėl ženkliai
didesnio svorio bendroje ekonomikos
struktūroje nedideli teigiami pokyčiai
inovatyvumo, efektyvumo, vadybinių

4 grafikas. Atrinktų tradicinės pramonės subsektorių (geltoni apskritimai) sukuriamos pridėtinės vertės, tenkančios
vienam darbuotojui – našumo – palyginimas su paslaugų ir aukštųjų technologijų subsektorių (žali apskritimai) našumu.
Apskritimų pozicija vertikalioje skalėje rodo subsektoriaus našumą, apskritimo dydis –subsektoriaus eksporto vertę.
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Šaltinis: Statistikos departamentas.

Didžioji dalis aukštųjų technologijų
sektorių tam tikra prasme yra nišinės
tradicinės pramonės sektorių (chemijos,
elektronikos, įrengimų) dalys – žinioms
imliausi ir didžiausią pridėtinę vertę
kuriantys subsektoriai. Vykdant laipsniško
perėjimo prie aukštesnės pridėtinės
vertės produkcijos pokyčius tradicinės
pramonės šakose, turėtų būti sudaromos
prielaidos plėsti ir aukštųjų technologijų
subsektorius.

Tradicinių pramonės šakų skatinimo
lemiamas spartesnis ekonomikos augimas
galimai sukurtų papildomus finansinius
išteklius valstybės biudžete, kurie galėtų
būti skiriami aukštųjų technologijų
sektorių plėtros skatinimo prioritetams
įgyvendinti. Tinkamas tradicinių pramonės
šakų skatinimas gali sukurti geresnes
prielaidas Lietuvai ilgalaikėje
perspektyvoje tapti inovatyvių aukštųjų
technologijų šalimi. Šią kryptį toliau
pateiktoje schemoje atspindi II scenarijus.
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16 paveikslas. Lietuvos ekonomikos raidos alternatyvų scenarijai.
Aukšta
pridėtinė
vertė

Aukštųjų technologijų pramonė

- Biotechnologijos (gyvybės
mokslai)
- Nanotechnologijos
- Lazeriai
- Mechatoronika

II scenarijus

Aukštesnės pridėtinės vertės
paslaugos:

Vidutinė
pridėtinė
vertė

Žema
pridėtinė
vertė

- IT paslaugos
- Finansinės paslaugos

Tradicinės pramonė/ paslaugos:
- Maistas
- Metalo apdirbimas
- Elektronika
- Įranga ir transporto priemonės
- Chemijos produktai
- Gumos ir plastiko produktai
- Transportas
- Turizmas

Dabar

I scenarijus

2020?

2015?

Šaltinis: Parengta autorių

Kaip jau buvo minėta šiame skyriuje,
aukščiau pateiktoje schemoje
pavaizduota Lietuvos ekonomikos
vystymosi aukštesnės pridėtinės vertės
koncepcija ir galimi scenarijai. Schemoje
pateiktos ūkio sektorių grupės (tradicinė
pramonė, aukštesnės pridėtinės vertės
paslaugos ir aukštųjų technologijų
pramonė), rodo, kuri iš šių grupių
vystantis Lietuvos ekonomikai turėtų
sudaryti didžiausią visos ekonomikos dalį
trumpalaikėje, vidutinėje ir ilgalaikėje
perspektyvoje. Pagal LR Vyriausybės
deklaruojamą scenarijų Lietuva vidutinės
trukmės perspektyvoje turėtų ženkliai
padidinti paslaugų sektorių kuriamos
pridėtinės vertės dalį bendroje
ekonomikoje, o ilgalaikėje perspektyvoje
pereiti prie aukštųjų technologijų
pramonės, kaip pagrindinio pridėtinės
vertės kūrimo šaltinio.
Šioje studijoje keliama prielaida, jog
Lietuvos ekonomikos judėjimą link
aukštesnės pridėtinės vertės didintų ne
tik santykinai didesnė aukštųjų
technologijų sektorių kuriamos pridėtinės
vertės dalis visoje ekonomikoje. Prie šio
tikslo taip pat galėtų daug prisidėti ir
tradicinės pramonės sektorių skatinimas
per efektyvumo didinimą bei aukštesnės

pridėtinės vertės produktų gamybą
didinti kuriamą papildomą pridėtinę
vertę.
Kaip pavaizduota schemoje, antrojo
scenarijaus atveju dalis tradicinės
pramonės vidutinėje ir trumpalaikėje
perspektyvoje galėtų tapti kuriančia
aukštą pridėtinę vertę. Taip galėtų būti
pasiekiamas labiau subalansuotas
(sektorių atžvilgiu) ir spartesnis Lietuvos
ekonomikos persiorientavimas į
aukštesnės pridėtinės vertės kūrimą.
Tolesniuose studijos skyriuose
pateikiama tradicinės pramonės
subsektorių konkurencingumo ir tikslinių
rinkų analizė bei rekomendacijos, kaip
Lietuva galėtų skatinti didesnės
pridėtinės vertės kūrimą sektoriuose.
Rekomendacijos sisteminamos pagal
pagrindines verslo konkurencingumo ir
eksporto skatinimo politikos sritis:
►

Inovacijų sistema;

►

Įmonių gebėjimų didinimo
sistema;

►

Klasterizacijos skatinimo
sistema;

►

Paslaugų eksportuotojams
sistema.
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Tradicinės pramonės sektorių
konkurencingumo, eksporto
kryčių ir potencialo analizė
Sektorių analizė

89 56

73
Maisto pramonė

Chemijos
pramonė
Chemijos
pramonė

77

93 57

81

ir plastiko
GumosGumos
ir plastiko
produktų
gamybos
produktų
gamybos
pramonė
pramonė

Elektronikos ir kompiuterinės
įrangos pramonė

97 58

Metalo apdirbimo pramonė

84

Medienos
pramonė
Medienos
pramonė

10158
Įrangos ir transporto
Tekstilės
pramonė
pramonė
priemonių gamybos pramonė Tekstilės
Atsižvelgiant į ankstesniame skyriuje
pabrėžtą poreikį didesnį valstybės dėmesį
skirti tradicinės pramonės skatinimui ir
siekiant tinkamai nustatyti skatinimo
prioritetus, toliau šiame skyriuje
pateikiama tradicinės pramonės sektorių
analizė.

subsektorių našumo palyginamas
su atitinkamų subsektorių
tikslinėse rinkose našumu.

Tradicinės pramonės
sektorių konkurencingumo,
eksporto kryčių ir potencialo
analizė

Atliekant analizę į tradicinės pramonės
sektorius buvo siekiama žiūrėti ne kaip į
homogeninius darinius. Dėl šios
priežasties kiekviename analizės etape
tradicinės pramonės sektoriai yra
vertinami juos išskaidant detaliau į
subsektorius – tam tikros grupės
produktus gaminančių ar paslaugų
teikiančių įmonių darinius.

Tradicinės pramonės subsektorių analizė
atliekama šiais pagrindiniais pjūviais:
►

Subsektorių konkurencingumo
vertinimas – atliekamas

►

Subsektorių eksporto potencialo
vertinimas – atliekamas
subsektorių eksporto dinamikos
palyginamas su atitinkamų
subsektorių užsienio šalių
eksporto dinamika.

►

Tikslinių rinkų potencialo
vertinimas – atliekamas
produkcijos paklausos (importo)
dinamikos konkrečių sektorių
produkcijai tikslinėse ir kitose
rinkose palyginimas.

►

Sektorių struktūros vertinimas –
atliekamas sektorių vertės
grandinių struktūros palyginimas
su atitinkamomis vertės
grandinėmis ES šalyse.
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Remiantis pagal aukščiau išvardintus
žingsnius atliktos analizės rezultatais,
buvo nustatyta:
►

Prioritetiniai (konkurencingiausi ir
didžiausią potencialą turintys)
subsektoriai, į kuriuos galėtų būti
orientuotos valstybės skatinimo
priemonės.

►

Tikslinės rinkos, į kurias turėtų
būti orientuojamas prioritetinių
subsektorių produktų / paslaugų
eksportas.

►

Potencialios tolesnio sektorių
vystymosi kryptys (atsižvelgiant į
vertės grandinių analizės metu
nustatytas spragas).

Maisto pramonės subsektorių analizė
Konkurencingumas ir eksporto dinamika
Visų maisto pramonės subsektorių, išskyrus
pašarų gyvuliams gamybą, eksporto
apimtys 2009–2011 m. sparčiai augo –
vidutiniškai 21,8 %.
Kaip iliustruoja žemiau pateiktas grafikas,
subsektoriai, kurių produkcijos eksporto
apimtys yra didžiausios (mėsos produktai,
žuvies produktai bei pieno produktai),
pasižymi mažiausiu našumu. Viena iš
pagrindinių to priežasčių yra tai, kad šie
subsektoriai išlieka labiau orientuoti į
mažiau apdirbtų žaliavų, o ne galutiniam
vartojimui paruoštos didesnės pridėtinės
vertės produkcijos eksportą. Be to, šių
subsektorių įmonės nepakankamai dėmesio
skiria pardavimų veiklai ir rinkodarai –
produkcija parduodama tarpininkams ar
kitiems gamintojams, nėra vystomi savi
produktų prekių ženklai.
Kitos našumą ribojančios priežastys apima
neefektyvų gamybos procesų ir produktų
portfelio valdymą bei nepakankamą dėmesį
inovacijoms – aukštesnės pridėtinės vertės
produktų kūrimui. Pavyzdžiui, ES vidurkį
našumu viršijantis grūdinių produktų

subsektorius apima gamintojus,
pasirinkusius iš grūdų gaminti aukštesnės
pridėtinės vertės produktą – krakmolą, ir
tam išvysčiusius pakankamą mokslinį bei
technologinį potencialą.
Svarbu, jog žemas našumo lygmuo lems tai,
jog ilgalaikėje perspektyvoje augant darbo
jėgos kainai Lietuvoje subsektoriai, šiuo
metu sudarantys didžiausią eksporto dalį,
taps nekonkurencingi užsienio rinkose.
Pagrindinės maisto pramonės įmonių
kliūtys plečiant pardavimus užsienio rinkose
(ypač pasiekiant galutinius vartotojus) yra:
►

žinių apie rinkos vartotojų
segmentų poreikius ir skonį, nišines
galimybes trūkumas

►

išteklų atlikti reikalingus rinkų
tyrimus nebuvimas

Smulkios ir vidutinės įmonės taip pat neturi
pakankamai žinių bei gamybinių pajėgumų,
kad galėtų užmegzti kontaktus su dideliais
importuotojais (pvz., prekybos centrais) ir
atitikti jų keliamus reikalavimus produkcijai.
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Našumas sektoriuje, tūkst. Lt vienam darbotojui

5 grafikas. Masto pramonės subsektorių pasiskirstymas pagal našumą ir eksporto dinamiką 2009–2011 m.
Gėrimai
600 mln. Lt

225
Pašarai gyvuliams
518 mln. Lt

Grūdiniai produktai
316 mln. Lt

175

125

75

25

Riebalai ir aliejai
229 mln. Lt
Konditerija ir kiti
maisto produktai Pieno produktai
1 538 mln. Lt
936 mln. Lt
Vaisių ir daržovių
Žuvų produktai
produktai
962 mln. Lt
192 mln. Lt
Kepiniai ir kiti miltiniai
Mėsos produktai
produktai
671 mln. Lt
143 mln. Lt

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Vidutinis
Lietuvos
eksporto
augimas
sktoriuje
Vidutinis
našumas
sektoriuje
Lietuvoje
Vidutinis
ES
eksporto
augimas
sektoriuje
Vidutinis
našumas
sektoriuje
ES

45,00%

Eskporto apimčių augimas 2009–2011 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat

Prioritetiniai subsektoriai ir svarbiausios jų skatinimo kryptys
Atsižvelgiant į maisto pramonės
subsektorių pasiskirstymą pagal našumą,
eksporto apimtis ir dinamiką, nustatytos ir

žemiau esančioje lentelėje pateiktos
prioritetinės maisto pramonės
subsektorių skatinimo kryptys.

9 lentelė. Prioritetinės aisto pramonės subsektorių skatinimo priemonių kryptys.
Subsektorius

Konkurencingumo didinimas

Pagalba vykdant plėtrą užsienio
rinkose

Žuvies produktai




Vaisių ir daržovių produktai

-




Pieno produktai



-

Grūdiniai produktai

-

Konditerija ir kiti maisto produktai



Pašarai gyvuliams

-





Mėsos produktai

-

Tikslinės rinkos
2011 m. Lietuvos maisto pramonės
produkcijos iš viso buvo eksportuojama už
7,83 mlrd. Lt., daugiausiai į Rusijos,
Latvijos ir Vokietijos rinkas.

Žemiau pateiktame grafike, rodančiame
Lietuvos įmonių eksporto bei tikslinių ir
kitų rinkų importo tendencijas, galima
matyti, jog beveik visų Lietuvos maisto
pramonės subsektorių (išskyrus, pašarus
gyvuliams) produkcijos eksportas 2009–
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6 grafikas. Maisto pramonės eksporto į pagrindines
rinkas apimtys.

2011 m. augo daugiau nei atitinkamos
produkcijos bendras importas tikslinėse
bei kitose užsienio rinkose. Tai reiškia, jog
Lietuviškos produkcijos užimama rinkos
dalis tikslinėse eksporto rinkose didėjo. Be
to, tik vaisių ir daržovių bei pašarų
gyvuliams produktų importas tikslinėse
rinkose augo mažiau nei kitose rinkose.
Tai rodytų, jog kitų subsektorių tikslinės
eksporto rinkos yra pasirinktos teisingai,
nes, sprendžiant pagal importo dinamiką,
demonstruoja didžiausią augimo
potencialą.

Kitos šalys

Vokietija

Latvija

Rusija

Taip pat pastebėtina, jog maisto
subsektorių produkcijos eksporto
diversifikacija pagal rinkas didėja.
Nepaisant to, Lietuvos eksportas vis dar
išlieka labiausiai orientuotas į Rytų ir
kaimyninių šalių rinkas (Rusiją, Latviją).
Tai rodytų tolesnės maisto pramonės
eksporto diversifikacijos į Vakarų Europos
rinkas poreikį.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

7 grafikas. Prioritetinių maisto pramonės subsektorių eksporto apimčių pokyčiai 2009–2011 m. tikslinėse rinkose ir
rinkų potencialas.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat
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Atsižvelgiant į subsektorių produkcijos
eksporto pasiskirstymą pagal tikslines
rinkas bei šių rinkų augimo tendencijų

palyginimą, toliau lentelėje pateikiamos
pagrindinės siūlomos plėtros eksporto
rinkose kryptys.

10 lentelė. Maisto pramonės subsektorių plėtros eksporto rinkose kryptys.
Siekti rinkų
diversifikacijos
(mažinti riziką)

Subsektorius
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perspektyvesnes
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-
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-
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Mėsos produktai
Žuvies produktai

Konditerija ir kiti maisto produktai
Pašarai gyvuliams

Didinti užimamą rinkos
dalį esamose tikslinėse
rinkose









-

Vertės grandinės struktūra
Lyginant Lietuvos maisto pramonės
vertės grandinės sandarą su šio
sektoriaus vertės grandine ES šalyse,
galima pastebėti, jog žymiai (11
procentinių punktų) mažesnė produkcijos
dalis lieka maisto gamybos vertės
grandinėje tam, kad būtų apdirbama, taip
toliau didinant maisto produktų pridėtinę
vertę. Vietoje to žemesnės pridėtinės
vertės Lietuvos įmonių produkcija yra
eksportuojama arba parduodama
vartotojams per mažmeninės prekybos
tinklus.
Tai taip pat reiškia, jog maisto pramonės
įmonės Lietuvoje yra daug mažiau
specializuotos nei ES šalyse, kas lemia
mažesnį Lietuvos įmonių efektyvumą ir
galimybes užtikrinti importuotojams
patrauklias produkcijos gamybos apimtis.
Be to, galima pastebėti, kad ES šalyse
maisto pramonės vertės grandinės
struktūroje 8 procentiniais didesnę dalį
sudaro maisto produktų pardavimas
maitinimo paslaugų įmonėms. Tai
iliustruoja ne tik labiau išsivysčiusią
maitinimo paslaugų rinką šiose šalyse, bet

ir tai, jog ES maisto gamintojai labiau
orientuojasi į pusiau paruošto masto
gaminių gamybą ir tiekimą maitinimo
paslaugų tiekėjams. Tai galėtų būti
perspektyvi niša ir Lietuvos įmonių
produkcijos gamybos bei eksporto plėtrai.
8 grafikas. Lietuvos maisto pramonės vertės
grandinės (produkcijos pasiskirstymo pagal ją
naudojančius sektorius) palyginimas su ES.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Metalo apdirbimo pramonės subsektorių analizė
Konkurencingumas ir eksporto dinamika
Visų metalo apdirbimo pramonės
subsektorių, eksporto apimtys 20092011 m. ženkliai augo – vidutiniškai
29,0 %.
Kaip iliustruoja žemiau pateiktas grafikas,
subsektoriai, kurių produkcijos eksporto
apimtys yra didžiausios (konstrukciniai
metalo gaminiai ir kiti metalo gaminiai),
pasižymi vidutiniu arba mažu našumu.
Pagrindinės priežastys ribojančios metalo
apdirbimo subsektorių konkurencingumą
yra:
Dauguma metalo apdirbimo
pramonės produktų nėra aukštos
pridėtinės vertės ir nereikalauja
sudėtingesnių gamybos
technologijų, dėl to didelę
produkcijos vertės dalį sudaro
žaliavos;
► Metalo apdirbimo pramonėje
naudojamų žaliavų pirkimas, dėl
mažų pramonės apimčių vykdomas
mažais kiekiais, kartu mokant
didesnę kainą. Be to, metalų ir jų
rūdos kaina per pastaruosius 10
►

metų pakilo nuo kelių dešimčių iki
kelių šimtų procentų
► Dėl mažų metalo apdirbimo
pramonės gamybos apimčių
negalima optimizuoti gamybos ir
taip pakelti našumo.
► Gamybos procesai yra mažai
automatizuoti ir reikalauja didelių
žmogiškųjų išteklių, sektoriuje
vyrauja žemas įmonių
technologinis išsivystymas.
Kitos našumą ribojančios priežastys
apima nepakankamą jaunų specialistų
žinių lygį, neefektyvų gamybos procesų ir
produktų portfelio valdymą bei
nepakankamą dėmesį inovacijoms aukštesnės pridėtinės vertės produktų
kūrimui.
Pavyzdžiui, ES vidurkį našumu
besivejantis metalinių cisternų, talpyklų ir
rezervuarų gamybos subsektorius apima
aukštesnės pridėtinės vertės produktus
(radiatoriai, vandens šildytuvai, aukšto
slėgio indai), kurie dėl savo santykinai
aukštos kokybės ir žemos kainos yra
konkurencingi kaimyninėse rytų šalyse.

9 grafikas. Metalo apdirbimo pramonės subsektorių pasiskirstymas pagal našumą ir eksporto dinamiką 2009–2011 m.

Našumas sektoriuje, tūkst. Lt vienam
darbuotojui

160

Vidutinis
Lietuvos
eksporto
augimas
sktoriuje
Vidutinis
našumas
sektoriuje
Lietuvoje

Metalinės cisternos,
talpyklos ir rezervuarai
118 mln. Lt

140
120
100

Kiti metalo gaminiai
586 mln. Lt

80
60
40
20
10%

Kiti plieno pirminio
apdirbimo gaminiai
140 mln. Lt

Vidutinis ES
eksporto
augimas
sektoriuje

Konstrukciniai metalo
gaminiai
429 mln. Lt
Metalo liejinių gaminiai
38 mln. Lt

15%

Vidutinis
našumas
sektoriuje ES

Valgomųjų įrankių ir kitų
įrankių gamyba
184 mln. Lt

20%
25%
30%
35%
40%
Eksporto apimčių augimas 2009-2011 m.

45%

50%
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Norint didinti eksporto apimtis ir pritraukti
didesnių tarptautinių partnerių užsakymų,
reikia turėti pakankamus gamybinius
pajėgumus. Mažų ir vidutinių įmonių
gamybos pajėgumų problema iš dalies gali
būti sprendžiama kelioms įmonėms
jungiantis į gamybinius klasterius ir
formuojant darnaus vystymosi strategiją
įdiegiant tarptautinius reikalavimus
atitinkančias:
►

Darbuotojų sveikatos ir saugos
sistemas;

Kokybės vadybos sistemas;
Aplinkos apsaugos sistemas;
Kitas darnų vystymąsi
užtikrinančias sistemas.
Pagrindinės metalo apdirbimo pramonės
kliūtys didinant eksporto apimtis yra
neįgyvendinama darnaus vystymosi
strategija, tarptautinių strateginių
partnerių, per kuriuos būtų realizuojama
produkcija, trūkumas, mažos gamybinių
pajėgumų apimtys.
►
►
►

Prioritetiniai subsektoriai ir svarbiausios jų skatinimo kryptys
Atsižvelgiant į metalo apdirbimo
pramonės subsektorių pasiskirstymą
pagal našumą, eksporto apimtis ir
dinamiką, nustatytos žemiau esančioje

lentelėje pateiktos prioritetinės metalo
apdirbimo pramonės subsektorių
skatinimo kryptys.

11 lentelė. Prioritetinės metalo apdirbimo pramonės subsektorių skatinimo priemonių kryptys.
Subsektorius

Konkurencingumo didinimas

Pagalba vykdant plėtrą užsienio
rinkose

Kiti plieno pirminio apdirbimo gaminiai



Metalo liejinių gaminiai





Konstrukciniai metalo gaminiai





Metalinės cisternos, talpyklos ir
rezervuarai
Valgomųjų įrankių ir kitų įrankių
gamyba

-



-




Kiti metalo gaminiai

-



Tikslinės rinkos
Lietuvos metalo apdirbimo pramonės
produkcijos 2011 m. iš viso buvo
eksportuota daugiau kaip už 2,58 mlrd.
Lt., daugiausiai į Rusijos, Latvijos ir
Lenkijos rinkas.
Žemiau pateiktame grafike, rodančiame
Lietuvos įmonių eksporto bei tikslinių ir
kitų rinkų importo tendencijas, galima
matyt, jog beveik visų Lietuvos metalo
apdirbimo pramonės subsektorių
produkcijos eksportas 2009–2011 m.
augo greičiau nei atitinkamos produkcijos

bendras importas tikslinėse bei kitose
užsienio rinkose. Tai reiškia, jog
Lietuviškos produkcijos užima rinkos dalis
tikslinėse eksporto rinkose didėjo. Be to,
produktų importas tikslinėse rinkose augo
greičiau nei kitose rinkose. Tai rodytų,
kad visų subsektorių tikslinės eksporto
rinkos yra pasirinktos teisingai, nes,
sprendžiant pagal importo dinamiką,
demonstruoja didžiausią augimo
potencialą.
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10 grafikas. Metalo apdirbimo pramonės eksporto į
pagrindines rinkas apimtys.

Taip pat pastebėtina, jog metalo
apdirbimo subsektorių produkcijos
eksporto diversifikacija pagal rinkas
mažėja, tačiau bendrai eksportas vis dar
išlieka labiausiai orientuotas į Rytų ir
kaimyninių šalių rinkas (Rusiją, Latviją,
Lenkiją). Tai rodytų metalo apdirbimo
pramonės eksporto diversifikacijos ir
orientavimosi į vakarų rinkas poreikį.
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11 grafikas. Prioritetinių metalo apdirbimo pramonės subsektorių eksporto apimčių pokyčiai 2009–2011 m. tikslinėse
rinkos ir rinkų potencialas.
Našumas Lietuvos įmonėse (tūkst. Lt)

Našumas ES įmonėse (tūkst. Lt)
154

145
129

138

144

136

71

71
50
42

800

140%

700

120%

118%

100%

500
81%
400

80%
69%
65%

65%

67%
60%

300

47%

46%
39%

200
100

Kitos šalys

DE

CZ

RU

BY

KZ

Konstrukciniai metalo
gaminiai
NO

DK

SE

20%

228
11%
28

15
11
Metalo liejinių gaminiai
PL

270 21%
18%

189

16%

43
22
0
Kiti plieno pirminio
apdirbimo gaminiai

40%

380 35%

31%

Eksporto/ importo apimčių pokytis

Eksportas, mln Lt

600

LV

36

Metalinės cisternos,
talpyklos ir rezervuarai

Visų pagrindinių rinkų importo apimčių pokytis

0%
Kiti metalo gaminiai
Tikslinių rinkų importo apimčių pokytis

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat

Atsižvelgiant į subsektorių produkcijos
eksporto pasiskirstymą pagal tikslines
rinkas bei šių rinkų augimo tendencijų

palyginimą, žemiau lentelėje pateikiamos
pagrindinės siūlomos plėtros eksporto
rinkose kryptys.
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12 lentelė. Metalo apdirbimo pramonės subsektorių plėtros eksporto rinkose kryptys.
Siekti rinkų
diversifikacijos
(mažinti riziką)

Subsektorius

Orientuotis į
perspektyvesnes
tikslines rinkas

Didinti užimamą rinkos
dalį esamose tikslinėse
rinkose

-

-



-




Konstrukciniai metalo gaminiai

-



-

Metalinės cisternos, talpyklos ir
rezervuarai



-



-

-



Kiti plieno pirminio apdirbimo gaminiai
Metalo liejinių gaminiai

Kiti metalo gaminiai

Vertės grandinės struktūra
Lyginant Lietuvos metalo apdirbimo
pramonės vertės grandinės sandarą su šio
sektoriaus vertės grandine ES šalyse,
galima pastebėti, jog Lietuvoje 21
procentiniu punktu mažesnė produkcijos
dalis lieka metalo apdirbimo vertės
grandinėje tam, kad būtų kuriami
didesnės pridėtinės vertės produktai.
Vietoje to žemesnės pridėtinės vertės
Lietuvos įmonių produkcija yra
eksportuojama arba parduodama
galutiniams vartotojams.
Tai taip pat reiškia, jog metalo apdirbimo
pramonės įmonės Lietuvoje yra daug
mažiau specializuotos nei ES šalyse, kas
lemia mažesnį Lietuvos įmonių
efektyvumą ir galimybes užtikrinti
importuotojams patrauklias produkcijos
gamybos apimtis.
Lietuvoje metalo apdirbimo pramonės
produkcijos santykinai daugiau (10
procentinių punktų) suvartojama statybų
sektoriuje. Norint konkurencingai gaminti
statybų sektoriui reikalingą metalo
apdirbimo pramonės produkciją, reikia
vykdyti masto ekonomikos strategiją, tuo
tarpu Lietuvos rinka tokio tipo ekonomikai
nėra tinkama. Turimus gamybinius
išteklius turėtume orientuoti į kitus
subsektorius, vykdančius mažesnio masto
gamybą bei kuriančius didesnės pridėtinės
vertės produkciją.

12 grafikas. Lietuvos metalo apdirbimo pramonės
vertės grandinės (produkcijos pasiskirstymo pagal ją
naudojančius sektorius) palyginimas su ES.
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23%
Kita
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ES

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas,
Eurostat

Galima pastebėti, kad ES šalyse metalo
apdirbimo pramonės vertės grandinės
struktūroje ženkliai didesnę (8
procentiniais punktais) dalį sudaro
variklinių transporto gamyba. Sumažinus
didesnį nei Europos sąjungos vidurkis
metalo gaminių tiekimą eksporto rinkoms
ir šiame subsektoriuje orientuojantis į
nišinės rinkos produkciją galėtų būti
perspektyva Lietuvos įmonių produkcijos
gamybos bei eksporto plėtrai.
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Elektronikos ir kompiuterinės įrangos gamybos pramonės subsektorių
analizė
Konkurencingumas ir eksporto dinamika
Visų elektronikos ir kompiuterinės įrangos
gamybos pramonės subsektorių, eksporto
apimtys 2009–2011 m. sparčiai augo –
vidutiniškai 25,61 %.
Kaip iliustruoja žemiau pateiktas grafikas,
subsektorius, kurio produkcijos eksporto
apimtys yra didžiausios – kompiuterinė
įranga – pasižymi santykiniai mažiausiu
našumu. Pagrindinės mažo našumo
kompiuterinės įrangos subsektoriuje
priežastys gali būti šios:
64 % viso elektronikos ir
kompiuterinės įrangos eksporto
sudaro reeksportas, kas lemia
pridėtinės vertės formavimą tik iš
pardavimo maržos;
► Lietuvos kompiuterinės įrangos
gamintojų pagrindinė pardavimų
strategija yra konkurencinga, kartu
ir mažiausia kaina;
► Kompiuterinės įrangos gamybos
procesuose vyrauja gaminių
►

surinkimas iš jau pagamintos
produkcijos, kuris nereikalauja
didelių techninių žinių ar didelių
investicijų į surinkimo linijas.
Kitų subsektorių, ypač optinių prietaisų ir
fotografijos įrangos, kuriam priskiriama
lazerių pramonė, našumo rodikliai viršija
kitų pramonės sektorių vidutinį našumą ir
beveik siekia Europos sąjungos vidurkį.
Taip pat našumu išsiskiriantis matavimo,
kontrolės ir navigacijos įrangos
subsektorius, vykdantis mechatronikos
krypties produkcijos gamybą, kurioje
vyrauja įvairūs detektoriai, precizinių
matavimų įranga. Viena iš pagrindinių
aukšto našumo priežasčių šiuose
sektoriuose yra tai, kad jų produkcijos
gamyba yra techniškai sudėtinga,
reikalaujanti aukštos kompetencijos
darbuotojų, mokslinio potencialo, imli
inovacijoms bei orientuota į nišinius
sektorius.

13 grafikas. Elektronikos ir kompiuterinės įrangos gamybos pramonės subsektorių pasiskirstymas pagal našumą ir
eksporto dinamiką 2009–2011 m.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat
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Pagrindinės našumą ribojančios
priemonės – orientaciją į produkcijos
reeksportavimą ir mažiausios kainos
strategiją, nepakankamas produktų
portfelio valdymas bei dėmesys
inovacijoms.

investicijų į inovacijas, mokslinius tyrimus
ir technologijas.
Pagrindinės elektronikos ir kompiuterinės
įrangos gamybos pramonės įmonių kliūtys
plečiant pardavimus užsienio rinkose yra
tarptautinių partnerių trūkumas, maži
gamybos pajėgumai.

Elektronikos ir kompiuterinės įrangos
gamyba reikalauja didelių pradinių

Prioritetiniai subsektoriai ir svarbiausios jų skatinimo kryptys
Atsižvelgiant į maisto pramonės
subsektorių pasiskirstymą pagal našumą,
eksporto apimtis ir dinamiką, nustatytos

žemiau esančioje lentelėje pateiktos
prioritetinės maisto pramonės
subsektorių skatinimo kryptys.

13 lentelė. Prioritetinės elektronikos ir kompiuterinės įrangos gamybos pramonės subsektorių skatinimo priemonių
kryptys.
Subsektorius
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Optiniai prietaisai ir fotografijos įranga
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-
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Tikslinės rinkos
Lietuvos elektronikos ir kompiuterinės
įrangos produkcijos 2011 m. iš viso buvo
eksportuojama už 2,38 mlrd. Lt.,
daugiausiai į Rusijos, Latvijos ir Estijos
rinkas.
Žemiau pateiktame grafike, rodančiame
Lietuvos įmonių eksporto bei tikslinių ir
kitų rinkų importo tendencijas, galima
matyt, jog keturiose iš septynių
subsektorių tikslinių rinkų importas augo
sparčiau nei Lietuvos elektronikos ir
kompiuterinės įrangos eksportas į šias
rinkas. Tai reiškia, jog Lietuviškos
produkcijos užima rinkos dalis tikslinėse
eksporto rinkose mažėjo ir tik 3 iš 7
subsektorių pavyko išlaikyti ir padidinti
savo užimamos rinkos dalį. Nors, kita
vertus, aiškiai pastebimas daug greitesnis
beveik visų (išskyrus optinių prietaisų ir

fotografijos įrangos subsektoriaus)
tikslinių rinkų importo augimas nei visų
rinkų vidurkis. Tai rodytų, jog kitų
subsektorių tikslinės eksporto rinkos yra
pasirinktos teisingai, nes, sprendžiant
pagal importo dinamiką, demonstruoja
didžiausią augimo potencialą.
14 grafikas. Elektronikos ir kompiuterinės įrangos
gamybos pramonės eksporto į pagrindines rinkas
apimtys.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos verslo tarptautinės plėtros galimybių studija│2012 82

Sektorių analizė

Išanalizavus eksporto rinkų pasiskirstymą,
galima teigti, jog rinkų diversifikacija
išlieka gana aukšta ir stabili, nors
išanalizavus paskutinių metų tendencijas,
matomas vis didesnis eksporto

persiorientavimas į kaimynines ir rytų
rinkas.
Tai rodytų elektronikos ir kompiuterinės
įrangos eksporto diversifikacijos į Vakarų
Europos rinkas poreikį.

15 grafikas. Prioritetinių elektronikos ir kompiuterinės įrangos gamybos pramonės subsektorių eksporto apimčių
pokyčiai 2009–2011 m. tikslinėse rinkos ir rinkų potencialas.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat

Atsižvelgiant į subsektorių produkcijos
eksporto pasiskirstymą pagal tikslines
rinkas bei šių rinkų augimo tendencijų

palyginimą, žemiau lentelėje pateikiamos
pagrindinės siūlomos plėtros eksporto
rinkose kryptys.

14 lentelė. Elektronikos ir kompiuterinės įrangos gamybos pramonės subsektorių plėtros eksporto rinkose kryptys.
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Vertės grandinės struktūra
Lyginant Lietuvos elektronikos ir
kompiuterinės įrangos gamybos
pramonės vertės grandinės sandarą su šio
sektoriaus vertės grandine ES šalyse,
galima pastebėti, jog 9 procentiniais
punktais mažesnė produkcijos dalis lieka
elektronikos ir kompiuterinės įrangos
gamybos vertės grandinėje didinant
elektronikos ir kompiuterinės įrangos
pridėtinę vertę.
Kita vertus, 3 procentiniais punktais
didesnė produkcijos dalis suvartojama
informacinėms paslaugoms teikti.
Programavimo ir informacinių paslaugų
teikimas sukuria nemažą pridėtinę vertę.
Bendrai apžvelgus elektronikos ir
kompiuterinės įrangos gamybos
pramonės vertės grandinės struktūrą
Lietuvoje pastebimas mažesnis
produkcijos vartotojų diversifikavimas ir
didesnė orientacija į produkcijos eksportą.
Tai rodo kitų pramonės sektorių mažas
investicijas į aukštąsias technologijas bei
inovacijas.

16 grafikas. Lietuvos elektronikos ir kompiuterinės
įrangos gamybos pramonės vertės grandinės
(produkcijos pasiskirstymo pagal ją naudojančius
sektorius) palyginimas su ES.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas,
Eurostat

Įrangos ir transporto priemonių gamybos pramonės subsektorių analizė
Konkurencingumas ir eksporto dinamika
Visų įrangos ir transporto priemonių
gamybos pramonės subsektorių, išskyrus
žemiau grafike nepavaizduotą įvairių tipų
laivų subsektorių, eksporto apimtys
2009–2011 m. ženkliai augo – vidutiniškai
34,72 %.
Kaip iliustruoja žemiau pateiktas grafikas,
daugumos įrangos ir transporto priemonių
gamybos pramonės subsektorių darbo
našumas yra mažas lyginant tiek su
Europos sąjungos šalimis, tiek santykinai
lyginant su Lietuvos įrangos ir transporto
priemonių gamybos pramonės vidurkiu.
Aiškiu lyderiu našumo ir eksporto plėtros
srityje galima įvardinti transporto
priemonių kėbulų, priekabų ir

puspriekabių gamybos subsektorių, kurio
našumas viršija Europos sąjungos vidurkį.
Didžiąją dalį šio subsektoriaus produkcijos
sudarė turistinių ir gyvenamųjų treilerių
reeksportas į Rusiją, Latviją ir Olandiją.
Tačiau tuo tarpu subsektoriai,
pasižymintys didžiausiomis eksporto
apimtimis (variklinių transporto priemonių
ir bendros paskirties mašinų subsektoriai)
nekuria aukštos pridėtinės vertės. Viena iš
pagrindinių to priežasčių yra tai, kad šie
subsektoriai išlieka labiau orientuoti ne į
produkcijos sukūrimą, o (remiantis viso
įrangos ir transporto priemonių sektoriaus
reeksporto lygiu, net 87 % viso eksporto
sudaro reeksportas) į perpardavimą, taip
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pridėtinė vertė sukuriama tik iš taikomos
pardavimų maržos.

Išskirtinę padėtį įrangos ir transporto
priemonių gamybos pramonėje užima
įvairių tipų laivų subsektorius, turintis
aukštą našumą (218 tūkst. Lt per metus
vienam darbuotojui), bet stipriai
sumažėjusį eksportą (-30 %). Šio
sektoriaus eksportą didžiąja dalimi sudaro
Lietuviškos kilmės produktai. Šio
sektoriaus mažėjantis eksportas gali būti
paaiškintas nediversifikuotomis
tikslinėmis rinkomis – vyraujantys
produkcijos pirkėjai yra Vakarų
europiečiai, kurių perkamoji galia smarkiai
krito. Šiame subsektoriuje matomas, nors
ir nedidelis, eksporto augimas Rytų
kryptimis.

Kitos našumą ribojančios priežastys yra
menka Lietuviškos produkcijos dalis
bendroje eksporto apimtyje, paklausios
produkcijos pasiūlos nebuvimas –
neefektyvus produktų portfelio valdymas
ir nepakankamas dėmesys inovacijoms –
aukštesnės pridėtinės vertės produktų
kūrimui. Daugumoje subsektorių vyrauja
tarpinės produkcijos kūrimas. Atskirų
subsektorių įmonės turėtų rodyti
iniciatyvą kooperuotis ir gaminti galutinį
produktą užtikrinantį daug didesnę
pridėtinę vertę.

17 grafikas. Įrangos ir transporto priemonių gamybos pramonės subsektorių pasiskirstymas pagal našumą ir eksporto
dinamiką 2009–2011 m.
Transporto priemonių
kėbulai, priekabos
452 mln. Lt

Našumas sektoriuje, tūkst. Lt vienam darbotojui

200

Vidutinis
Lietuvos
eksporto
augimas
sktoriuje

150

Vidutinis
našumas
sektoriuje
Lietuvoje
100

50

Kitos specializuotos
Elektros apšvietimo paskirties mašinos
įranga
Elektros varikliai,
1 216 mln. Lt
Kitos bendros paskirties
165 mln. Lt
generatoriai
mašinos
506 mln. Lt
792 mln. Lt
Bendros paskirties
Kitos transporto
Transporto priemonės Žemės ir miško ūkio mašinos
mašimos
priemonės
2 261 mln. Lt
704 mln. Lt
218 mln. Lt
564 mln. Lt

0
15%

Laidai ir instaliacijos
įtaisai
Buitiniai prietaisai
267 mln. Lt
794 mln. Lt

25%

Vidutinis ES
eksporto
augimas
sektoriuje
Vidutinis
našumas
sektoriuje ES

Transporto priemonių dalys
467 mln. Lt
Metalo staklės ir formavimo
įranga
140 mln. Lt

35%

45%

55%

65%

75%

Eskporto apimčių augimas 2009-2011 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat

Daugumos įrangos ir transporto
priemonių gamybos pramonės
subsektorių sąlyginai mažas našumas
reiškia, jog ilgalaikėje perspektyvoje,
augant darbo jėgos kainai Lietuvoje
subsektoriai, šiuo metu sudarantys
didžiausią eksporto dalį, taptų
nekonkurencingi užsienio rinkose.

Taip pat didžiąją eksporto dalį sudarant
reeksportui, Lietuvoje nėra sukuriama
aukšta pridėtinė vertė, nekuriamos
technologijos, nesudaromos ilgalaikio ir
darnaus vystymosi prielaidos.
Pagrindinės įrangos ir transporto
priemonių gamybos pramonės našumo
kėlimo ir eksporto plėtros kliūtys yra
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menka Lietuvos įmonių turimų
technologijų ir žinių bazė bei tolesnio jų
vystymo nebuvimas, orientavimasis į
tarpinę produkciją ir mažos pridėtinės
vertės produktų kūrimą. Gamybos įmonės
neturi pakankamai žinių, gamybinių

pajėgumų, kokybės vadybos sistemos,
nėra sertifikuotos ir neatitinka
tarptautinių standartų, todėl joms sunku
sudaryti sutartis su didesniais
tarptautiniais partneriais ir atitikti jų
keliamus reikalavimus produkcijai.

Prioritetiniai subsektoriai ir svarbiausios jų skatinimo kryptys
Atsižvelgiant į įrangos ir transporto
priemonių gamybos pramonės
subsektorių pasiskirstymą pagal našumą,
eksporto apimtis ir dinamiką, nustatytos

žemiau esančioje lentelėje pateiktos
prioritetinės įrangos ir transporto
priemonių gamybos pramonės
subsektorių skatinimo kryptys.

15 lentelė. Prioritetinės įrangos ir transporto priemonių gamybos pramonės subsektorių skatinimo priemonių kryptys.
Subsektorius

Konkurencingumo didinimas

Pagalba vykdant plėtrą užsienio
rinkose


















Transporto priemonių kėbulai,
priekabos

-

-

Transporto priemonių dalys



-

Įvairių tipų laivai

-

Kitos transporto priemonės








Elektros varikliai, generatoriai
Laidai ir instaliacijos įtaisai
Elektros apšvietimo įranga
Buitiniai prietaisai
Bendros paskirties mašimos
Kitos bendros paskirties mašinos
Žemės ir miško ūkio mašinos
Metalo staklės ir formavimo įranga
Kitos specializuotos paskirties mašinos
Transporto priemonės

Elektros varikliai, generatoriai

-

Tikslinės rinkos
Lietuvos įrangos ir transporto priemonių
gamybos pramonės produkcijos 2011 m. iš
viso buvo eksportuojama už 10,87 mlrd.
Lt., daugiausiai į Rusijos, Baltarusijos ir
Latvijos rinkas.
Žemiau pateiktame grafike, rodančiame
Lietuvos įmonių eksporto bei tikslinių ir kitų
rinkų importo tendencijas, galima matyt,
jog didesnės dalies Lietuvos įrangos ir
transporto priemonių gamybos pramonės

subsektorių (išskyrus, įvairių tipų laivų
gamybą, žemės ir miško ūkio mašinas bei
transporto priemones) produkcijos
eksportas 2009–2011 m. augo daugiau nei
atitinkamos produkcijos bendras importas
tikslinėse bei kitose užsienio rinkose. Tai
reiškia, jog Lietuviškos produkcijos užima
rinkos dalis tikslinėse eksporto rinkose
didėjo ir jos yra pasirinktos teisingai, nes,
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sprendžiant pagal importo dinamiką,
demonstruoja didžiausią augimo potencialą.

Išskiriant įvairių tipų laivus, jų eksporto
mažėjimą lėmė eksporto apimčių
svyravimai, dėl įvykdytų vienkartinių didelių
užsakymų. Dėl šios priežasties šis
subsektorius nėra analizuojamas bendrame
grafike.

18 grafikas. Įrangos ir transporto priemonių gamybos
pramonės eksporto į pagrindines rinkas apimtys.
Kitos šalys

Taip pat pastebėtina, jog įrangos ir
transporto priemonių gamybos subsektorių
produkcijos eksporto diversifikacija pagal
rinkas sparčiai mažėja ir eksportas išlieka
labiausiai orientuotas į Rytų ir kaimyninių
šalių rinkas (Rusiją, Baltarusiją ir Latviją).
Tai rodo būtiną įrangos ir transporto
priemonių gamybos pramonės eksporto
diversifikacijos į Vakarų Europos rinkas
poreikį.

Latvija
Baltarusija
Rusija
0

2000
4000
Eksportas, mln Lt

6000

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

19 grafikas. Prioritetinių įrangos ir transporto priemonių gamybos pramonės subsektorių eksporto apimčių pokyčiai
2009–2011 m. tikslinėse rinkos ir rinkų potencialas.
Našumas Lietuvos įmonėse (tūkst. Lt)

Našumas ES įmonėse (tūkst. Lt)
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33%
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0
Kitos bendros
paskirties mašinos

Žemės ir miško
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Kitos šalys
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DE
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LV
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RU
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80
Transporto priemonės

Lietuvos eksporto apimčių pokytis

122

Transporto priemonių
kėbulai, priekabos

Visų pagrindinių rinkų importo apimčių pokytis

50%
45%

381

357

Kitos specializuotos
paskirties mašinos

36%

36%
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Eksporto/ importo apimčių pokytis

2.500
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241

0%

Transporto priemonių
dalys
Tikslinių rinkų importo apimčių pokytis

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat

Atsižvelgiant į subsektorių produkcijos
eksporto pasiskirstymą pagal tikslines
rinkas bei šių rinkų augimo tendencijų

palyginimą, žemiau lentelėje pateikiamos
pagrindinės siūlomos plėtros eksporto
rinkose kryptys.
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16 lentelė. Įrangos ir transporto priemonių gamybos pramonės subsektorių plėtros eksporto rinkose kryptys.
Siekti rinkų
diversifikacijos
(mažinti riziką)

Subsektorius

Orientuotis į
perspektyvesnes
tikslines rinkas
-

Žemės ir miško ūkio mašinos




Kitos specializuotos paskirties
mašinos



-

Transporto priemonės



-

Transporto priemonių kėbulai,
priekabos



-

Transporto priemonių dalys

-

Kitos bendros paskirties mašinos

Didinti užimamą rinkos
dalį esamose tikslinėse
rinkose
-



-


-



-

Vertės grandinės struktūra
Lyginant Lietuvos įrangos ir transporto
priemonių gamybos pramonės vertės
grandinės sandarą su šio sektoriaus
vertės grandine ES šalyse, galima
pastebėti, kad Lietuvoje galutiniam
vartojimui (mažmeninei prekybai) tenka 7
procentiniais punktais didesnė dalis negu
ES vidurkis. Analogiškai mažėja
tolesniems didesnės vertės produktams
gaminti tenkanti dalis.
Pažymėtina, jog net 15 procentinių
punktų mažesnė dalis tenka variklinių
transporto priemonių gamybos sektoriui,
tai rodo šio sektoriaus mažą išsivystymo
lygį. Kita vertus, šio sektoriaus plėtra
galėtų būti perspektyvi rinka, o
integruojant ir kitų subsektorių kuriamą
produkciją būtų pasiektas viso sektoriaus
našumo ir eksporto augimas.

20 grafikas. Lietuvos įrangos ir transporto priemonių
gamybos pramonės vertės grandinės (produkcijos
pasiskirstymo pagal ją naudojančius sektorius)
palyginimas su ES.
Eksportas
Galutinis vartojimas
(mažmeninė
prekyba)
Variklinių transporto
priemonių prekyba
bei remontas
Mašinų ir įrangos
remontas ir
įrengimas
Kitų mašinų ir
įrangos gamyba

34%
52%

17%
-7
2%
1%
8%
4%

24%

Statyba
Variklinių transporto
priemonių gamyba
Kita

2%
3%
0%
4%
2%
13%
Lietuvoje

+ 15

17%

18%

ES

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas,
Eurostat

Analizuojant konkurencingumą ir eksporto
dinamiką našumu išsiskyrė specializuoti,
nišiniai subsektoriai, aiškiai parodantys
kitų įrangos ir transporto priemonių
gamybos pramonės subsektorių
potencialias vystymosi kryptis. Tai reiškia,
jog įrangos ir transporto priemonių
gamybos pramonės įmonės Lietuvoje
turėtų būti daug labiau specializuotos, kas
lemtų didesnį jų efektyvumą ir galimybes
pirmauti eksporto rinkose.
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Chemijos pramonės subsektorių analizė
Konkurencingumas ir eksporto dinamika
Visų chemijos pramonės subsektorių,
įskaitant pagrindinius chemikalų ir trąšų
subsektorius, eksporto apimtys 2009–
2011 m. per metus vidutiniškai augo
31,53 %, atmetus pagrindinių chemikalų ir
trąšų subsektorių, chemijos pramonės
augimas siekė 22,06 %.

pramonės našumo vidurkio. Vaistų ir
farmacinių preparatų subsektoriui
priklauso ir aukštųjų technologijų
gaminiai, vaistai ir biotechnologijos.
Išvardintoms produktų grupėms gaminti
reikalingos inovatyvios technologijos,
kurias išvysčius kuriami didelės pridėtinės
vertės produktai. Tačiau dažų, lakų,
muilo, valiklių ir kvepalų subsektoriai ir
pasižymi daug mažesniu našumu.

Absoliutus chemijos pramonės lyderis
našumo, eksporto augimo ir eksporto
apimčių prasme – pagrindinių chemikalų ir
trąšų subsektorius. Šiame sektoriuje
vyrauja automatizuota gamyba, dideliais
mąstais gaminama ir turinti didelę
paklausą produkcija. Dėl šiame
subsektoriuje veikiančios iš esmės tik
vienos įmonės, toliau jo neanalizuosime ir
neįtrauksime į bendrus chemijos
pramonės subsektorių grafikus.

Vaistų, farmacinių preparatų ir kitų
cheminių medžiagų subsektorių eksportas
daugiausiai susideda iš reeksportuojamos
produkcijos. Norint pakelti šių sektorių
našumą reiktų orientuotis į produkcijos
gamybą Lietuvoje.
Dažų, lakų, muilo, valiklių ir kvepalų
subsektorių produkcijos eksporto didelę
dalį (apie 50 %) sudaro Lietuviškos kilmės
produktai. Norint skatinti šių subsektorių
našumą reiktų orientuotis į nišinę
produkciją, skatinti inovacijų ir naujų
technologijų diegimą.

Kaip iliustruoja žemiau pateiktas grafikas,
vaistinių ir farmacinių preparatų bei kitų
cheminių medžiagų gamyba pasižymi
gana dideliu našumu, kuris nedaug
atsilieka nuo Europos Sąjungos chemijos

21 grafikas. Chemijos pramonės subsektorių pasiskirstymas pagal našumą ir eksporto dinamiką 2009–2011 m.

Našumas sektoriuje, tūkst. Lt vienam
darbotojui
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat

Vaistų, farmacinių preparatų bei kitų
cheminių medžiagų subsektoriai
daugiausia orientuoti į Europos Sąjungos
rinkas. Šių rinkų lėtas ekonomikos
augimas lėmė mažesnį eksporto augimą.
Tačiau dažų, lakų, muilo, valiklių ir
kvepalų subsektorių eksportas buvo
nukreiptas į Rytus. Norint skatinti šių
sektorių eksporto augimą reiktų

orientuotis į didesnę perkamąją galią
turinčius sektorius.
Kaip pagrindinės chemijos pramonės
eksporto augimo kliūtys gali būti
įvardintos mažas eksporto rinkų
diversifikavimas ir technologinis
atsilikimas bei santykinai mažas savos
produkcijos kūrimas ir eksportas.

Prioritetiniai subsektoriai ir svarbiausios jų skatinimo kryptys
Atsižvelgiant į chemijos pramonės
subsektorių pasiskirstymą pagal našumą,
eksporto apimtis ir dinamiką, nustatytos
žemiau esančioje lentelėje pateiktos

prioritetinės įrangos ir transporto
priemonių gamybos pramonės
subsektorių skatinimo kryptys.

17 lentelė. Prioritetinės chemijos pramonės subsektorių skatinimo priemonių kryptys.
Subsektorius

Konkurencingumo didinimas




Dažai, lakai
Muilas, valikliai ir kvepalai
Kitos cheminės medžiagos

-

Vaistai ir farmaciniai preparatai

-

Pagalba vykdant plėtrą užsienio
rinkose
-




Tikslinės rinkos
Lietuvos chemijos pramonės produkcijos
2011 m. iš viso buvo eksportuojama už
8,65 mlrd. Lt., daugiausiai į Vokietijos,
Prancūzijos ir Rusijos rinkas.
Žemiau pateiktame grafike, rodančiame
Lietuvos įmonių eksporto bei tikslinių ir

kitų rinkų importo tendencijas, galima
matyt, jog visuose Lietuvos chemijos
pramonės subsektoriuose produkcijos
eksportas 2009–2011 m. augo daugiau
nei atitinkamos produkcijos bendras
importas tikslinėse bei kitose užsienio

Lietuvos verslo tarptautinės plėtros galimybių studija│2012 90

Sektorių analizė

rinkose. Tai reiškia, jog Lietuviškos
produkcijos užima rinkos dalis tikslinėse
eksporto rinkose didėjo. Deja, tikslinės
rinkos trimis iš keturių atvejų augo lėčiau
nei visų rinkų augimo vidurkis, tai reiškia,
kad tikslinės rinkos yra pasirinktos ne
teisingai, nes, sprendžiant pagal importo
dinamiką, jos demonstruoja mažesnį
augimo potencialą.
Taip pat galima teigti, jog chemijos
pramonės subsektorių produkcijos
eksporto diversifikacija pagal rinkas yra
nepakankama, eksporte dažniausiai
dominuoja 2–3 tikslinės rinkos
sudarančios apie dvi trečiąsias viso
eksporto apimčių.

22 grafikas. Chemijos pramonės eksporto į
pagrindines rinkas apimtys.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

23 grafikas. Prioritetinių chemijos pramonės subsektorių eksporto apimčių pokyčiai 2009–2011 m. tikslinėse rinkos ir
rinkų potencialas.
Našumas Lietuvos įmonėse (tūkst. Lt)
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat

Atsižvelgiant į subsektorių produkcijos
eksporto pasiskirstymą pagal tikslines
rinkas bei šių rinkų augimo tendencijų

palyginimą, žemiau lentelėje pateikiamos
pagrindinės siūlomos plėtros eksporto
rinkose kryptys.
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18 lentelė. Chemijos pramonės subsektorių plėtros eksporto rinkose kryptys.
Siekti rinkų
diversifikacijos
(mažinti riziką)

Subsektorius
Pesticidai ir kitos agrocheminės
medžiagos



Kitos cheminės medžiagos





Cheminiai pluoštai
Vaistai ir farmaciniai preparatai

Orientuotis į
perspektyvesnes
tikslines rinkas

Didinti užimamą rinkos
dalį esamose tikslinėse
rinkose






-




-

Vertės grandinės struktūra
Lyginant Lietuvos įrangos ir transporto
priemonių gamybos pramonės vertės
grandinės sandarą su šio sektoriaus
vertės grandine ES šalyse, galima
pastebėti, kad Lietuvoje galutiniam
vartojimui (mažmeninei prekybai) tenka 7
procentiniais punktais didesnė dalis negu
ES vidurkis. Analogiškai mažėja
tolimesniems didesnės vertės produktams
gaminti tenkanti dalis.
Pažymėtina, jog net 10 procentinių
punktų mažesnė dalis tenka tolimesnei
chemijos produktų gamybai, tai rodo
mažesnės pridėtinės vertės produktų
kūrimą.
Taip pat galima pastebėti 4 procentais
mažesnį chemijos produktų vartojimą
guminių ir plastikinių gaminių gamyboje.
Tolimesnis chemijos pramonės
produkcijos panaudojimas gumos ir
plastiko sektoriuje sukuria didesnės
pridėtinės vertės produktus.
Lietuvoje 3 procentiniais punktais
mažesnė chemijos pramonės produkcijos
tenka žmonių sveikatos priežiūros veiklai.
Tai reiškia, jog vaistų ir farmacinių
produktų subsektorius gamina santykinai
mažiau produkcijos skirtos vidaus rinkai.

24 grafikas. Lietuvos chemijos pramonės vertės
grandinės (produkcijos pasiskirstymo pagal ją
naudojančius sektorius) palyginimas su ES.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas,
Eurostat

Bendrai išanalizavę chemijos pramonės
vertės grandinę matome didesnį
orientavimąsi į eksportą ir mažmeninę
rinką nei Europos Sąjungos vidurkis, bei
mažesnį kitų sektorių chemijos
produkcijos vartojimą, kartu ir mažesnį
didelės pridėtinės vertės produktų kūrimą.
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Gumos ir plastiko produktų gamybos pramonės subsektorių analizė
Konkurencingumas ir eksporto dinamika
Abejų gumos ir plastiko produktų
gamybos pramonės subsektorių, eksporto
apimtys 2009–2011 m. ženkliai augo –
vidutiniškai 24,51 %.

Didžiąją eksporto dalį sudarė galutiniam
vartojimui skirti gaminiai: kanceliariniai
plastikiniai gaminiai, plastikinės dėžės ir
įpakavimai, lėkštės ir kiti gaminiai.

Kaip iliustruoja žemiau pateiktas grafikas,
našumu išsiskyrė plastiko gaminių
subsektorius. Išnagrinėjus plastiko
gaminių reeksportą, galima pamatyti, kad
80 % šios produkcijos yra Lietuviškos
kilmės. Nors šio subsektoriaus našumo
rodikliai neprilygsta Europos Sąjungos
vidutiniam gumos ir plastiko sektoriaus
našumui, bet jį lyginant su kitais
pramonės sektoriais, pastebimas kiek
didesnis nei vidutinis našumas. Aukštesnį
nei vidutinį našumą lėmė aukštų
technologijų taikymas bei didesnės
pridėtinės vertės produktų kūrimas.

Aukštu eksporto augimu išsiskiriantis
gumos gaminių subsektorius stipriai
atsiliko tiek nuo Europos Sąjungos, tiek
nuo kitų Lietuvos pramonės sektorių
našumo vidurkio. Pagrindinės našumą
ribojančios priežastys apima: menką
Lietuviškos produkcijos dalį bendroje
eksporto apimtyje (tik 12 %),
orientavimasis į žaliavinių produktų
kūrimą, neefektyvų produktų portfelio
valdymą bei nepakankamą dėmesį
inovacijoms – aukštesnės pridėtinės
vertės produktų kūrimui.

Našumas sektoriuje, tūkst. Lt vienam
darbotojui

25 grafikas. Gumos ir plastiko produktų gamybos pramonės subsektorių pasiskirstymas pagal našumą ir eksporto
dinamiką 2009–2011 m.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat

Santykinai mažas gumos ir plastiko
produktų gamybos pramonės sektoriaus
našumas stipriai priklausomas nuo
pasaulinių žaliavų kainų, darbo
užmokesčio kilimo. Didžiąją eksporto dalį
sudarant reeksportui, nėra sukuriami

aukštą pridėtinę vertę turintys produktai
Lietuvoje, nekuriamos ir nevystomos
technologijos, nesudaromos ilgalaikio ir
darnaus vystymosi prielaidos.
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Pagrindinės gumos ir plastiko produktų
gamybos pramonės našumo kėlimo ir
eksporto plėtros kliūtys yra menka
Lietuvos įmonių turimų technologijų ir
žinių bazė bei tolesnio jų vystymo
nebuvimas, orientavimasis tik į mažos
pridėtinės vertės produktų kūrimą.

Gamybos įmonės neturi pakankamai žinių,
gamybinių pajėgumų, kokybės vadybos
sistemos nėra sertifikuotos ir neatitinka
tarptautinių standartų, todėl jom sunku
sudaryti sutartis su didesniais
tarptautiniais partneriais ir atitikti jų
keliamus reikalavimus produkcijai.

Prioritetiniai subsektoriai ir svarbiausios jų skatinimo kryptys
Atsižvelgiant į gumos ir plastiko produktų
gamybos pramonės subsektorių
pasiskirstymą pagal našumą, eksporto
apimtis ir dinamiką, nustatytos žemiau

esančioje lentelėje pateiktos prioritetinės
įrangos ir transporto priemonių gamybos
pramonės subsektorių skatinimo kryptys.

19 lentelė. Prioritetinės gumos ir plastiko produktų gamybos pramonės subsektorių skatinimo priemonių kryptys.
Subsektorius

Konkurencingumo didinimas

Pagalba vykdant plėtrą užsienio
rinkose




Gumos gaminiai
Plastiko gaminiai

-



Tikslinės rinkos
Lietuvos gumos ir plastiko produktų
gamybos pramonės produkcijos 2011 m.
iš viso buvo eksportuojama už 2,12 mlrd.
Lt., daugiausiai į Rusijos, Vokietijos ir
Latvijos rinkas.
Žemiau pateiktame grafike, rodančiame
Lietuvos įmonių eksporto bei tikslinių ir
kitų rinkų importo tendencijas, galima
matyti, jog visų Lietuvos gumos ir plastiko
produktų gamybos pramonės subsektorių
produkcijos eksportas 2009–2011 m.
augo daugiau nei atitinkamos produkcijos
bendras importas tikslinėse bei kitose
užsienio rinkose. Tai reiškia, jog
Lietuviškos produkcijos užima rinkos dalis
tikslinėse eksporto rinkose didėjo (gumos
gaminių subsektorius, nors ir nežymiai,
bet sugebėjo plėsti savo užimamą rinkos
dalį tikslinėse rinkose) ir jos yra
pasirinktos teisingai, nes, sprendžiant
pagal importo dinamiką, demonstruoja
didžiausią augimo potencialą.

26 grafikas. gumos ir plastiko produktų gamybos
pramonės eksporto į pagrindines rinkas apimtys.
Kitos šalys
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Vokietija
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Taip pat pastebėtina, jog gumos ir plastiko
produktų gamybos subsektorių
produkcijos eksporto diversifikacija pagal
rinkas beveik nesikeitė, o produkcijos
eksportas gana subalansuotas
orientuojant jį tiek rytų, tiek vakarų
kryptimis.
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27 grafikas. Prioritetinių gumos ir plastiko produktų gamybos pramonės subsektorių eksporto apimčių pokyčiai 2009–
2011 m. tikslinėse rinkos ir rinkų potencialas.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat

Atsižvelgiant į subsektorių produkcijos
eksporto pasiskirstymą pagal tikslines
rinkas bei šių rinkų augimo tendencijų

palyginimą, žemiau lentelėje pateikiamos
pagrindinės siūlomos plėtros eksporto
rinkose kryptys.

20 lentelė. Gumos ir plastiko produktų gamybos pramonės subsektorių plėtros eksporto rinkose kryptys.
Siekti rinkų
diversifikacijos
(mažinti riziką)

Subsektorius

Orientuotis į
perspektyvesnes
tikslines rinkas

Guminiai gaminiai

-

-

Plastikiniai gaminiai

-

-

Didinti užimamą rinkos
dalį esamose tikslinėse
rinkose




Vertės grandinės struktūra
Lyginant Lietuvos gumos ir plastiko
produktų gamybos pramonės vertės
grandinės sandarą su šio sektoriaus
vertės grandine ES šalyse, galima
pastebėti, kad Lietuvoje galutiniam
vartojimui (mažmeninei prekybai) tenka
10 procentinių punktų didesnė dalis negu
ES vidurkis. Analogiškai mažėja

tolesniems didesnės vertės produktams
gaminti tenkanti dalis, o tolesniems
plastiko ir gumos gaminiams skiriama net
10 % mažesnė produkcijos dalis.
Tačiau statybų sektoriuje ir transporto
priemonių gamybos sektoriuje gumos ir
plastiko produkcija nėra vartojama iš viso,
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nors Europos Sąjungoje gumos ir plastiko
gaminių vartojimą 23 % sudaro minėtieji
sektoriai. Tai galėtų būti perspektyvios
gumos ir plastiko produktų gamybos
sektoriaus plėtros kryptys.
Pažymėtina, kad daug didesnė
produkcijos dalis yra suvartojama maisto
produktų, gėrimų ir tabako gaminių
gamyboje. Lyginant su Europos Sąjungos
vidurkiu maisto pramonės sektorius
suvartoja 9 % daugiau gumos ir plastiko
gaminių.
Apibendrintai lyginant Lietuvos ir Europos
Sąjungos gumos ir plastiko produktų
gamybos pramonės vertės grandinę,
Lietuvoje aiškiai matomas didesnis
galutinis vartojimas ir orientacija į
pirminių ar žaliavinių produktų eksportą
bei mažesnė tolesnio vartojimo sektorių
diversifikacija.

28 grafikas. Lietuvos gumos ir plastiko produktų
gamybos pramonės vertės grandinės (produkcijos
pasiskirstymo pagal ją naudojančius sektorius)
palyginimas su ES.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas,
Eurostat

Lietuvos verslo tarptautinės plėtros galimybių studija│2012 96

Sektorių analizė

Medienos gaminių pramonės subsektorių analizė
Konkurencingumas ir eksporto dinamika
Visų medienos gaminių pramonės
subsektorių, eksporto apimtys 2009–
2011 m. ženkliai augo – vidutiniškai
29,35 %.

subsektoriai. Tačiau didžiausias eksporto
apimtis sudarantys subsektoriai (baldų
gamyba, medienos gaminiai, pjaustyta ir
obliuota mediena) našumu stipriai atsiliko
tiek nuo Europos Sąjungos, tiek nuo
Lietuvos medienos gaminių sektoriaus
našumo vidurkio.

Žemiau pateiktame grafike našumu ir
eksporto apimčių augimų ženkliai
išsiskyrė popieriaus, kartono ir jų gaminių

29 grafikas. Medienos gaminių pramonės subsektorių pasiskirstymas pagal našumą ir eksporto dinamiką 2009–2011 m.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat

Mažą baldų, medienos gaminių ir
pjaustytos ir obliuotos medienos
subsektorių našumą lemia didelių
žmogiškųjų išteklių poreikis ir mažas
gamybos procesų automatizavimas,
orientacija į žaliavinių produktų eksportą
(lentos, rąstai ir kita), produkcija
parduodama stambiems užsienio
partneriams, kurie nustato žemą
supirkimo kainą, pardavimai orientuoti į
mastą – techniškai nesudėtingų produktų
kūrimą. O popieriaus, kartono ir jų
gaminių subsektoriuose vyrauja
automatizuota gamyba ir nišiniai gaminiai:

specialios paskirties, šviesai, karščiui,
elektros krūviui jautrus popierius,
galutiniai popieriaus ir kartono gaminiai
(sanitariniai rankšluosčiai, tamponai,
kartoninės dėžės, sienų tapetai).
Norint skatinti baldų subsektoriaus
našumą reikia orientuotis ne į masto
ekonomiką, o į individualius vartotojų
poreikius orientuotą produkciją, nišines
rinkas. Taip pat aktyviai ieškot tiesioginio
išėjimo į užsienio rinkas ir plėtoti savus
prekės ženklus.
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Didžioji baldų subsektoriaus eksporto dalis
orientuota į Vakarų rinkas, kurios
pastaraisiais metais nerodė stiprių
atsigavimo ženklų. Didelė baldų gamybos
subsektoriaus dalis eksportuoja vienam
gavėjui - „IKEA“, tai lemia šio
subsektoriaus eksporto tendencijas.
Smulkūs ir vidutiniai baldų gamintojai
negali vieni prisiimti didelių tarptautinių
užsakymų dėl savo gamybos apimčių.

Pritraukti tokius užsakymus padėtų
gamintojų kooperavimasis, gamybos
plėtimuisi reikalingos finansinės paramos
didinimas, rizikos kreditų suteikimas.
Pagrindinės medienos gaminių pramonės
našumo kėlimo ir eksporto plėtros kliūtys
yra orientavimasis į mažos pridėtinės
vertės produktų gamybą, menkas
gamybos procesų automatizavimas,
mažas produkcijos gamybos pajėgumas

Prioritetiniai subsektoriai ir svarbiausios jų skatinimo kryptys
Atsižvelgiant į medienos gaminių
pramonės subsektorių pasiskirstymą
pagal našumą, eksporto apimtis ir
dinamiką, nustatytos žemiau esančioje

lentelėje pateiktos prioritetinės įrangos ir
transporto priemonių gamybos pramonės
subsektorių skatinimo kryptys.

21 lentelė. Prioritetinės medienos gaminių pramonės subsektorių skatinimo priemonių kryptys.
Subsektorius

Konkurencingumo didinimas




Pjaustyta ir obliuota mediena
Gaminiai iš medienos
Plaušiena, popierius ir kartonas
Popieriaus ir kartono gaminiai
Baldai

Pagalba vykdant plėtrą užsienio
rinkose
-



-

-




-



Tikslinės rinkos
Lietuvos medienos gaminių pramonės
produkcijos 2011 m. iš viso buvo
eksportuojama už 6,01 mlrd. Lt.,
daugiausiai į Vokietijos, Rusijos ir Švedijos
rinkas.
Žemiau pateiktame grafike, rodančiame
Lietuvos įmonių eksporto bei tikslinių ir
kitų rinkų importo tendencijas, matoma,
jog visuose medienos gaminių
subsektoriuose produkcijos eksportas
2009–2011 m. augo daugiau nei
atitinkamos produkcijos bendras importas
tikslinėse bei kitose užsienio rinkose.

30 grafikas. Medienos gaminių pramonės eksporto į
pagrindines rinkas apimtys.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Tai reiškia, jog Lietuviškos produkcijos
užima rinkos dalis tikslinėse eksporto
rinkose didėjo, nors daugumos tikslinių
rinkų importo apimtys augo panašiu ar
net lėtesniu tempu, nei visų eksporto
rinkų importo augimas. Tai rodo, kad
tikslinės rinkos nėra pasirinktos optimaliai
ir sprendžiant pagal importo dinamiką,
nedemonstruoja didžiausio augimo
potencialo.
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(68 % produkcijos eksportuojama į Rusiją,
Baltarusiją ir Ukrainą). Bendrai
išanalizavus medienos gaminių eksporto
rinkas matome, jog medienos gaminiai
daugiausiai eksportuojami į Vakarų rinkas,
o popierius, kartonas ir jų gaminiai
eksportuojami į Rytų rinkas.

Taip pat pastebėtina, jog medienos
gaminių pramonės subsektorių
produkcijos eksporto diversifikacija pagal
rinkas yra gana didelė išskyrus
plaušienos, popieriaus ir kartono gamybos
sektorių, kuris stipriai orientuotas į Rytus

31 grafikas. Prioritetinių medienos gaminių pramonės subsektorių eksporto apimčių pokyčiai 2009–2011 m. tikslinėse
rinkos ir rinkų potencialas.
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Atsižvelgiant į subsektorių produkcijos
eksporto pasiskirstymą pagal tikslines
rinkas bei šių rinkų augimo tendencijų

palyginimą, žemiau lentelėje pateikiamos
pagrindinės siūlomos plėtros eksporto
rinkose kryptys.

Lentelė 22. Medienos gaminių pramonės subsektorių plėtros eksporto rinkose kryptys.
Subsektorius

Siekti rinkų
diversifikacijos
(mažinti riziką)

Orientuotis į
perspektyvesnes
tikslines rinkas

Didinti užimamą rinkos
dalį esamose tikslinėse
rinkose

Pjaustyta ir obliuota mediena

-

-

-

Gaminiai iš medienos

-

-



Plaušiena, popierius ir kartonas



-

Popieriaus ir kartono gaminiai

-

Baldai

-





-
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Vertės grandinės struktūra
Lyginant Lietuvos įrangos ir transporto
priemonių gamybos pramonės vertės
grandinės sandarą su šio sektoriaus
vertės grandine ES šalyse, matome, kad
Lietuvoje galutiniam vartojimui
(mažmeninei prekybai) tenka 4
procentiniais punktais mažesnė dalis negu
ES vidurkis.
Popieriaus ir jo gaminių gamybai tenkanti
medienos gaminių dalis taip pat yra
mažesnė, skirtumas nuo Europos
Sąjungos vidurkio yra 7 procentai. Tai
galėtų būti perspektyvus medienos
gaminių pramonės plėtros subsektorius.
Pažymėtina, kad Europos Sąjungoje
ženkliai didesnė dalis medienos gaminių
suvartojama statybos pramonėje, kur
skirtumas siekia 7 procentinius punktus.
Mažą medienos gaminių suvartojimą
statybų sektoriuje labiausiai lemia
santykinai mažas šios rinkos paklausos
dydis Lietuvoje. Norint didinti medienos
gaminių vartojimą šiame sektoriuje reikia
skatinti ekologiškų statybinių medžiagų
vartojimą, kartu plečiant ir didesnės
pridėtinės vertės produkcijos kūrimui
reikiamas technines žinias.

32 grafikas. Lietuvos medienos gaminių pramonės
vertės grandinės (produkcijos pasiskirstymo pagal ją
naudojančius sektorius) palyginimas su ES.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas,
Eurostat

Apibendrintai lyginant Lietuvos ir Europos
Sąjungos medienos gaminių pramonės
vertės grandinę, Lietuvoje aiškiai matoma
orientacija į produkcijos eksportą,
kuriame dažnai vyrauja mažos pridėtinės
vertės gaminiai. Kitų medienos gaminių
vartojimo sektorių diversifikacija yra gana
panaši į Europos Sąjungos vidurkius.
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Tekstilės pramonės subsektorių analizė
Konkurencingumas ir eksporto dinamika
Visų tekstilės pramonės subsektorių,
eksporto apimtys 2009–2011 m. ženkliai
augo – vidutiniškai 17,27 %.

kilmės produkcija. Tačiau didžiausias
eksporto apimtis sudarantys drabužių ir
trikotažo subsektoriai našumu stipriai
atsiliko tiek nuo Europos Sąjungos tiek
nuo Lietuvos tekstilės pramonės
sektoriaus našumo vidurkio.

Žemiau pateiktame grafike našumu ir
ženkliai išsiskyrė tekstilės pluoštų, audinių
ir kitų tekstilės gaminių subsektoriai, kurių
eksporte vyravo daugiausiai Lietuviškos

33 grafikas. Tekstilės pramonės subsektorių pasiskirstymas pagal našumą ir eksporto dinamiką 2009–2011 m.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat

Mažą drabužių ir trikotažo gaminių
subsektorių našumą lemia didelių
žmogiškųjų išteklių poreikis ir mažas
gamybos procesų automatizavimas.
Didžioji tekstilės gaminių eksporto rinka
yra ne galutiniai pirkėjai, bet tarpininkai,
kurių produkcijos gamyba yra perkelta į
Lietuvą. Taigi, nors ir užtikrinant šių
sektorių aukštą gaminių kokybę, didžioji jų
dalis parduodama kitiems gamintojams,

dėl to produkcija lieka labiau orientuota į
mastą, bet ne kuriamą pridėtinę
produkcijos vertę. Dėl šios priežasties
nėra vystomi savi prekių ženklai, o
produkcijos eksporto kaina nėra didelė, ir
drabužius bei trikotažo gaminius
gaminančių subsektorių našumas išlieka
mažas.
Norint pakelti šio subsektoriaus
produktyvumą reiktų ieškotis galimų
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pardavimo kanalų galutiniams
vartotojams, kurti savo prekės ženklus ir
eksportą orientuoti į pardavimus per
mažas drabužių parduotuves Vakarų
Europos šalyse.
Tekstilės pluoštų, audinių ir kitų tekstilės
gaminių subsektoriuose vyrauja
automatizuota gamyba, tai lemia didesnį
jų našumą.

Pagrindinės tekstilės pramonės našumo
kėlimo ir eksporto plėtros kliūtys yra
galutinės produkcijos pardavimas ne į
mažmeninę rinką, o tarpininkams,
stipraus prekinio ženklo nebuvimas,
mažos pridėtinės vertės produktų
kūrimas, menkas gamybos procesų
automatizavimas, mažas produkcijos
gamybos pajėgumas.

Prioritetiniai subsektoriai ir svarbiausios jų skatinimo kryptys
Atsižvelgiant į tekstilės pramonės
subsektorių pasiskirstymą pagal našumą,
eksporto apimtis ir dinamiką, nustatytos
žemiau esančioje lentelėje pateiktos

prioritetinės įrangos ir transporto
priemonių gamybos pramonės
subsektorių skatinimo kryptys.

23 lentelė. Prioritetinės tekstilės pramonės subsektorių skatinimo priemonių kryptys.
Subsektorius

Konkurencingumo didinimas

Tekstilės pluoštai






-



Tekstilės audiniai
Kiti tekstilės gaminiai

-

Drabužiai, išskyrus kailius
Kailiniai ir jų dirbiniai
Megzti (trikotažiniai) ir nerti drabužiai
Odos ir kailių apdirbimas, galanterija
Avalynė

Pagalba vykdant plėtrą užsienio
rinkose







-


-

Tikslinės rinkos
Lietuvos tekstilės pramonės produkcijos
2011 m. iš viso buvo eksportuojama už
3,82 mlrd. Lt., daugiausiai į Vokietijos,
Rusijos ir Švedijos rinkas.
Žemiau pateiktame grafike, rodančiame
Lietuvos įmonių eksporto bei tikslinių ir
kitų rinkų importo tendencijas, matoma,
jog daugumoje tekstilės gaminių
subsektorių (išskyrus tekstilės pluoštų
subsektorių) produkcijos eksportas 2009–
2011 m. augo daugiau nei atitinkamos
produkcijos bendras importas tikslinėse
bei kitose užsienio rinkose. Tai reiškia, jog
Lietuviškos produkcijos užima rinkos dalis
4 iš 5 tikslinėse eksporto rinkose didėjo,
nors tekstilės audinių ir kitų gaminių
tikslinių rinkų importo apimtys augo
lėtesniu tempu nei visų eksporto rinkų
importo augimas. Tai rodo, kad tikslinės
rinkos nėra pasirinktos optimaliai ir,

sprendžiant pagal importo dinamiką,
nedemonstruoja didžiausio augimo
potencialo.
34 grafikas. Tekstilės pramonės eksporto į
pagrindines rinkas apimtys.
Kitos šalys
Jungtinė
Karalystė
Vokietija
Rusija
0

1000
Eksportas, mln Lt

2000

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Taip pat pastebėtina, jog tekstilės pluoštų
ir trikotažo gaminių eksporto rinkos yra
labai mažai diversifikuotos.
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35 grafikas. Prioritetinių tekstilės pramonės subsektorių eksporto apimčių pokyčiai 2009–2011 m. tikslinėse rinkos ir
rinkų potencialas.
Našumas Lietuvos įmonėse (tūkst. Lt)
94

Našumas ES įmonėse (tūkst. Lt)
114
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68
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35%

32%

600

30%

16%

10%

200
139
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200

Tekstilės audiniai

Kitos šalys
RU
UA
Lietuvos eksporto apimčių pokytis

25%

24%
21%

22%
17%

400

36
29
0
Tekstilės pluoštai

35%

20%

807

664

15%
14%

271

Kiti tekstilės gaminiai

126

99
Drabužiai, išskyrus kailius

DK
DE
SE
Visų pagrindinių rinkų importo apimčių pokytis

Eksporto/ importo apimčių pokytis

1.600

70%

10%
0%

Megzti (trikotažiniai)
ir nerti drabužiai

IT
GB
BE
Tikslinių rinkų importo apimčių pokytis

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostat

Atsižvelgiant į subsektorių produkcijos
eksporto pasiskirstymą pagal tikslines
rinkas bei šių rinkų augimo tendencijų

palyginimą, žemiau lentelėje pateikiamos
pagrindinės siūlomos plėtros eksporto
rinkose kryptys.

24 lentelė. Tekstilės pramonės subsektorių plėtros eksporto rinkose kryptys.
Siekti rinkų
diversifikacijos
(mažinti riziką)

Subsektorius



Tekstilės pluoštai
Tekstilės audiniai

-

Kiti tekstilės gaminiai

-

Drabužiai, išskyrus kailius

-

Megzti (trikotažiniai) ir nerti drabužiai



Orientuotis į
perspektyvesnes
tikslines rinkas

Didinti užimamą rinkos
dalį esamose tikslinėse
rinkose



-






-

Vertės grandinės struktūra
Lyginant Lietuvos tekstilės pramonės
vertės grandinės sandarą su šio
sektoriaus vertės grandine ES šalyse,
matome, kad Lietuvoje tolesniam tekstilės
gaminių gaminimui tenka 12 procentinių

punktų mažesnė dalis negu ES vidurkis.
Tai lemia mažesnės pridėtinės vertės
produkcijos kūrimą.
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Apibendrintai lyginant Lietuvos ir Europos
Sąjungos tekstilės pramonės vertės
grandinę, Lietuvoje aiškiai matoma
orientacija produkcijos eksportą, kuriame
dažnai vyrauja mažos pridėtinės vertės
gaminiai. Kitų tekstilės gaminių vartojimo
sektorių diversifikacija yra gana panaši į
Europos Sąjungos vidurkius.

36 grafikas. Lietuvos tekstilės pramonės vertės
grandinės (produkcijos pasiskirstymo pagal ją
naudojančius sektorius) palyginimas su ES.
Eksportas

17%
35%

Galutinis vartojimas
(mažmeninė
prekyba)
Didmeninė prekyba

Žmonių sveikatos
priežiūros veikla

46%

47%
1%
1%
1%

Baldų gamyba

Tekstilės gamyba

0%
0%
4%
12%

Kita

3%
Lietuvoje

+ 12

24%

10%
ES

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas,
Eurostat
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Esama situacija

108
Tobulintinos sritys

109
Rekomendacijos
Inovacijų skatinimas – vienas iš
pagrindinių Lietuvos strateginių prioritetų
plėtojant konkurencingą ekonomiką.
Realių strateginių ir taktinių veiksmų
inovacijų skatinimo srityje LR Vyriausybė
ėmėsi palyginti neseniai – 2010 m.
patvirtinta „Lietuvos inovacijų strategija
2010–2020 metams” ir strategijos
įgyvendinimo priemonių planas, kuriuo
pagrįstos dauguma Lietuvos
įgyvendinamų inovacijų priemonių. Iš viso
inovacijų skatinimui 2009–2013 m.
laikotarpiu skirta daugiau nei 2 mlrd. Lt.
Apibendrinant Lietuvos vykdomą
inovacijų politiką ir praktiškai
įgyvendinamas priemones, galima išskirti
dvi pagrindines kryptis:
1) Viešosios MTEP bazės
(infrastruktūros) vystymas:
Tinklaveikos skatinimas, integruotų
mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių)
vystymas, atviros prieigos centrų
kūrimas);

2) Parama MTEP vykdančioms
inovatyvioms įmonėms ir mokslo
institucijoms (susijusios struktūrinių
ES fondų priemonės: Idėja LT,
Intelektas LT, Intelektas LT+, Pro LT,
Inočekiai LT, Tyrėjų gebėjimų
stiprinimas).
Pagrindinės ministerijos, atsakingos už
priemonių plano įgyvendinimą – Ūkio bei
Švietimo ir mokslo ministerijos. Ūkio
ministerijos atsakomybėje esančios
priemonės apėmė šias inovacijų skatinimo
kryptis:
►

Parama MTEP veiklos vystymui ir
vykdymui įmonėse (Idėja LT,
Intelektas Lt, Intelektas LT+, Pro
Lt, Inočekiai Lt). Skirtas
finansavimas 2009–2013 m. –
605 mln. Lt

►

Tinklaveikos (klasterizacijos)
skatinimas (Inoklaster Lt,
Inoklaster Lt +). Skirtas
finansavimas 2009 – 2013 m. –
186 mln. Lt.
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►

Mokslo ir technologijų parkų
vystymas (Inogeb Lt – 2). Skirtas
finansavimas 2009 – 2013 m. –
99 mln. Lt.

►

Inovacijų populiarinimas,
vykdomų programų viešinimas,
paslaugų inovacijoms teikimas
(Inogeb Lt - 1, Inogeb Lt – 3).
Skirtas finansavimas 2009–2013
m. – 33 mln. Lt.

Švietimo ir mokslo ministerijos
atsakomybėje esančios priemonės apėmė
šias pagrindines inovacijų skatinimo
kryptis:
►

Tyrėjų gebėjimų stiprinimas.
Skirtas finansavimas 2009–
2013 m. – 479 mln. Lt.

►

Integruotų mokslo, studijų ir
verslo centrų (slėnių) vystymas
Skirtas finansavimas 2009–2013
m. – 861 mln. Lt.

►

Atviros prieigos centrų kūrimas.
Skirtas finansavimas 2009–2013
m. – 99 mln. Lt.

Siekiant, kad inovacijų skatinimo sistema
duotų apčiuopiamų rezultatų didinant
Lietuvos ekonomikos konkurencingumą,
kritiška užtikrinti efektyvų technologijų
perdavimą skatinant:
►

Plataus masto strateginį
bendradarbiavimą tarp mokslo ir
verslo (esamų įmonių).

►

MTEP komercializavimą per
pumpurinių įmonių steigimą.

Nors šie aspektai yra išskirti kaip svarbūs
Lietuvos inovacijų strategijos prioritetai,
jų įgyvendinimui skirtos priemonės
nebuvo pakankamos ir kol kas nedavė
ženklių teigiamų rezultatų.

Esama inovacijų skatinimo situacija Lietuvoje
Pagal Europos Komisijos inovacijų
švieslentės indekso13 (atspindinčio
kompleksinį šalių inovacijų sistemos
vertinimą pagal įvairius aspektus) 2011
m. rezultatus Lietuva patenka į ketvirtąją
kategoriją tarp labiausiai pagal inovacijas

13

atsiliekančių ES ir ES kandidačių valstybių
– Turkijos, Latvijos, Bulgarijos,
Makedonijos ir Rumunijos. Vertinant šio
indekso pokyčio dinamiką 2011 m., įdomu
pastebėti, jog daugumos šių šalių
inovacijų indeksas augo greičiau nei
Lietuvos, kas rodo, jog išlikus
dabartinėms tendencijoms, Lietuva per
artimiausius ateinančius metus gali tapti
blogiausiai pagal inovacijas vertinama
Europos Sąjungos šalimi.
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Inovacijų indekso reikšmė

http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf
37 grafikas. Europos Komisijos inovacijų švieslentės indekso reikšmė skirtingose ES ir ES kandidačių šalyse.

Šaltinis: Eurostat
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Vertinant atskirų inovacijų švieslentės
indekso elementų rodiklius (pateikta
žemiau esančiame grafike) galima
pastebėti, jog vieni pagrindinių aspektų,
ties kuriais Lietuva atsilieka labiausiai nuo
kitų šalių yra įmonių išlaidos MTEP,
intelektinės nuosavybės kūrimas bei
komercializavimas (pajamos už patentus
ir licencijas).

Tai rodo, jog pagal ekonomikos
konkurencingumui svarbiausius inovacijų
sistemos aspektus – mokslo ir verslo
bendradarbiavimą, technologijų
perdavimą ir investicijas į inovacijas
versle, Lietuva yra padariusi labai mažą
pažangą lyginant su kitomis Europos
valstybėmis.

38 grafikas. Europos švieslentės 2011 m. indekso atskirų elementų reikšmių santykinis palyginimas tarp Lietuvos, ES
vidurkio ir 5 pagal inovacijų indekso reikšmę pirmaujančių šalių.
TOP 5

EU27

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Žmogiškieji ištekliai
1.1.1 Naujai studijas bagę doktorantai
1.1.2 Turintys aukštąjį išsilavinimą
1.1.3 Turintys vidurinį išsilavinimą
Atvira, aukštos kokybės ir patraukli mokslinių tyrimų sistema
1.2.1 Tarptautinės mokslinės publikacijos
1.2.2 Mokslinės publikacijos tarp 10% dažniausiai cituojamų
1.2.3 Doktorantūros studentai iš ne ES šalių
Finansavimas ir parama
1.3.1 Valstybės Išlaidos MTEP

Inovacijų1.3.2
sistema
Rizikos kapitalas
InovacijųĮmonių
sistema
investicijos
2.1.1 Įmonių išlaidos MTEP
2.1.2 Išlaidos kitoms (ne MTEP) inovacijoms
Bendradarbiavimas ir verslumas
2.2.1 SVV vystantis inovacijas įmonės viduje
2.2.2 Inovatyvūs SVV bendradarbiaujantys su partneriais
2.2.3 Bendros viešojo ir privataus sektoriaus publikacijos
Intelektinė nuosavybė
2.3.1 Patentų aplikacijos
2.3.2 Patentai, visuomenės poreikių srityse
2.3.3 Registruoti prekės ženklai
2.3.4 Patentuotas dizainas
Inovatoriai
3.1.1 SVV, diegiantys procesų arba produktų inovacijas
3.1.2 SVV, diegiantys rinkodaros arba organizacines …
Ekonominiai efektai
Dirbantieji žinioms imliuose sektoriuose
Vidutinių ir aukštųjų technologijų eksportas
Žinioms imlių paslaugų eksportas
Inovacijų (rinkai ir įmonei) pardavimas
Iš užsienio gaunamos licencijų ir patentų pajamos

Šaltinis: Eurostat

Lietuvos verslo tarptautinės plėtros galimybių studija│2012 107

Inovacijų sistema
Inovacijų sistema

Pagrindiniai esamos inovacijų skatinimo sistemos tobulintini aspektai
Esama Lietuvos MTEP paramos politika šiuo
metu yra orientuota į siaurą ratą inovatyvių
įmonių, turinčių pakankamai gebėjimų ir
patirties, ir, svarbiausia, iniciatyvą bei
susidomėjimą vykdyti MTEP veiklą. Šios
įmonės susikoncentravusios informacinių
technologijų sektoriuje (LR Valstybės
kontrolės duomenimis, 2011 m. MTEP
skirtos valstybės paramos 60 % pasidalino
keturių sektorių įmonės – pusė iš jos atiteko
informacinių technologijų sektoriui14). Tai,
kad skatinami inovatyviausi ir
konkurencingiausi sektoriai, yra teigiamas
dalykas. Tačiau pabrėžtina tai, jog kol kas
šie sektoriai sudaro santykinai nedidelę dalį
visos šalies ekonomikos. O tai reiškia, jog
inovacijų ir MTEP skatinimo paramos
priemonės nepakankamai pasiekia
tradicinės pramonės, sudarančios didžiąją
Lietuvos ekonomikos dalį, įmonių.
Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl
tradicinės pramonės įmonės vykdo ženkliai
Inovacijų sistema
mažiau MTEP ir nebendradarbiauja
su
sistema
mokslu, yra tai, kad Inovacijų
įmonėms trūksta
kompetencijos ir informacijos, apie tai,
kodėl turėtų būti vykdomas inovacijų
procesas įmonėje, kaip tai gali būti susiję su
įmonės konkurenciniais gebėjimais ir
veiklos rezultatais, kaip galėtų būti
valdomas inovacijų procesas.
Atsižvelgiant į paminėtą problematiką,
pabrėžtina, jog esamoje inovacijų skatinimo
sistemoje nėra pakankamai „minkštųjų“
priemonių, orientuotų į įmonių motyvavimą
vykdyti inovacinę veiklą ir inovacinių
gebėjimų (inovacijų poreikių nustatymo,
MTEP projektų valdymo ir kt.) didinimą.
Kitas svarbus aspektas – inovacijų sistemoje
nepakankamai dėmesio skiriama inovacijų
paslaugoms – tarpininkavimui, brokerių
veiklai, konsultavimui, kurios padėtų
įmonėms suprasti inovacijų teikiamą naudą,
pasirinkti tinkamiausias inovacijų plėtros

kryptis, nustatyti galimus partnerius ir kitus
išteklius (pvz., atviros prieigos platformas)
mokslo institucijose ar kitoje viešojoje
MTEP paramos infrastruktūroje.
Panašias problemas galima įvardinti ir
kalbant apie mokslo bei verslo
bendradarbiavimo skatinimo priemonių
poveikį mokslininkų motyvacijai
bendradarbiauti su verslu ir vykdyti
komercializavimo potencialą turinčius
tyrimus. Pagal esamas priemones (pvz.,
inovacinius čekius) su verslu dažniausiai
bendradarbiauja tie mokslininkai ir tyrėjai,
kurie bendradarbiavimo ryšius su tam
tikromis įmonėmis buvo užmezgę jau ir
anksčiau. Paramos priemonės yra
efektyvesnės stiprinant jau esamus ryšius
tarp verslo ir mokslo, tačiau neužtikrina
kritinės masės su verslu ilgalaikėje
perspektyvoje siekiančių ir galinčių
bendradarbiauti mokslininkų.
Pagrindinės kliūtys mokslininkams vystyti
bendradarbiavimą su verslu yra
motyvacijos vykdyti komercializavimą (dėl
sunkiai apčiuopiamos naudos), tyrimų
komercializavimo gebėjimų (pvz.,
intelektinės nuosavybės apsaugos), žinių
apie rinkos poreikius, ryšių su
suinteresuotomis įmonėmis trūkumas.
Nepaisant šios problematikos, daugumoje
mokslo įstaigų (išimtis – Kauno
technologijos universitetas) nėra
pakankamai vystomi technologijų
perdavimo centrai – „minkštoji“
infrastruktūra, apimanti organizacinę,
teisinę sąrangą, reikalingų kompetencijų
personalą ir metodines priemones.
Pasitelkus šią infrastruktūrą galėtų būti
teikiama aktyvi pagalba mokslininkams
komercializuojant tyrimų rezultatus ir
vystant strateginės partnerystės ryšius su
verslo įmonėmis.

14

http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/innovation/files/countryreports/lithuania_en.
pdf
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Rekomendacijos LR Vyriausybei

1. Skatinti technologijų perdavimo centrų mokslo įstaigose plėtrą
Siekiant skatinti mokslo ir verslo
bendradarbiavimą, technologijų
perdavimo centrų kūrimas mokslo
įstaigose turėtų tapti nacionaliniu
prioritetu ir, tam sukūrus tinkamas
finansavimo priemones, būti
įgyvendinamas daugelyje mokslo
institucijų, turinčių taikomųjų tyrimų
potencialą. Pagrindinis technologijų
perdavimo centrų tikslas būtų teikti
paslaugas tyrimus atliekantiems
mokslininkams siekiant didinti jų tyrimų
rezultatų komercializavimo galimybes.
Remdamiesi gerąją užsienio šalyse
egzistuojančių technologijų perdavimo
centrų praktika (pavyzdžiui Suomijos
Aalto universiteto akseleratorius ACE),
centrai galėtų veikti pagal žemiau
Inovacijų
esančiame paveiksle
pateiktąsistema
modelį ir
Inovacijų sistema
teikti šio pobūdžio paslaugas:
►

Bendros verslumo kultūros
kūrimas, komercializavimo idėjų ir
galimybių viešinimas.

►

Išradimų registravimas,
vertinimas, atranka tolesniam
komercializavimo procesui.

►

Konsultacijos bei administracinė
pagalba išradimui suteikiant
intelektinės nuosavybės apsaugą,
vertinant komercializavimo
galimybes bei rengiant
atitinkamas koncepcijas,
ruošiantis prototipo testavimui ir
teikiant kitą pagalbą pritraukiant.

►

Ankstyvos verslo plėtros stadijos
finansavimą (angl. k. pre-seed,
seed) ir tolimesnius investuotojus.

►

Konsultacijų, mokymų teikimą
naujų verslų kūrimo – pumpurinių
įmonių (angl. k. spin-offs) plėtros
klausimais.

►

Kontaktų užmezgimo ir nuolatinio
tarpininkavimo paslaugos tarp
tyrėjų ir verslo įmonių –
perduodant įmonių poreikius
tyrėjams, vertinant rinkos
poreikius, juos siejant su mokslo
įstaigoje vykstančiais tyrimais.

17 paveikslas. Principinė technologijų perdavimo centrų veiklos schema
Tyrimų
rezultatų
komecializavimo etapai

Tyrimų
vykdymas,
išradimai

Idėjų
surinkimas,
registravimas

Idėjų vertinimas
ir atranka

Koncepcijos
testavimas ir
patvirtinimas

Koncepcijos
išvystymas

Komercializavimas

Pumpurinės
įmonės

Licencijos
Verslumo
kultūros
skatinimas
► Komercializavimo
galimybių,
teikiamos
naudos
ir
eigos
viešinimas
►

Technologijų
perdavimo
centro
veiklos/
paslaugos

Išradimų
registravimas,
aprašymas
► Administracinė
pagalba,
konsultavimas
idėjoms
suteikiant
intelektinės
nuosavybės
apsaugą
►

Poreikių/ problemų
nustatymas ir
komunikavimas
tyrėjams

Idėjų
įgyvendinimo
realumo
vertinimas
► Idėjų
verslo/
rink os
potencialo
vertinimas
► Finansavimo
galimybių
vertinimas
►

►

Verslumo
gebėjimų
didinimo
mokymai,
verslo vystymo
konsultacijos

Įmonės, rinka

Pagalba
pritraukiant
reikalingą
ankstyvos
stadijos
vystymosi
kapitalą (angl.
pre-seed, seed)
► Pagalba
suteikiant
testavimui
reikalingą
aplinką
► Konsultacijos
testuojant
prototipą
►

Sukurtos ir
itestuotos
koncepcijos –
verslo idėjos
pateikimas
rinkai įmonėms,
galimiems
investuotojams
► Derybinė
pagalba
► Pagalba kuriant
pumpurines
įmoes
►

Patentai

Patentų, licencijų
pirkėjai

Šaltinis: Parengta autorių
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Inovacijų sistema
Inovacijų sistema
Kuriant tokio tipo technologijų perdavimo
centrus mokslo įstaigose lygiagrečiai
turėtų būti plėtojami šie aspektai:
►

Reglamentuojama intelektinės
nuosavybės registravimo,
reguliavimo tvarka.

►

Rengiami / pritraukiami reikalingos
kompetencijos žmogiškieji ištekliai
(pvz., inovacijų vadybininkai).

Tokio tipo centrai skatintų mokslininkų
motyvaciją orientuotis į komercializuotinų
tyrimų vykdymą ir padėtų sutelkti
reikalingus išteklius bei kompetenciją
nuolatiniam įmonių poreikių inovacijoms
vertinimui, ir, kita vertus, mokslo
įstaigose vykstančių tyrimų
komercializavimo potencialo (galimos
naudos rinkai) sklaidai.

2. Įgyvendinti nacionalinę įmonių inovacinių gebėjimų stiprinimo ir
technologijų perdavimo paslaugų programą

Kaip buvo pastebėta ankstesniuose šios
studijos skyriuose, kelios iš pagrindinių
priežasčių, lemiančių nepakankamą
mokslo ir verslo (ypač tradicinės
pramonės) bendradarbiavimą ir inovacijų
diegimą versle yra:
►

►

►

►

Inovacijų
Nepakankamas
įmoniųsistema
suvokimas
Inovacijų
sistema
(ypač mažiau inovatyviuose,
tradicinės pramonės sektoriuose)
apie poreikį diegti inovacijas kaip
įmonės konkurencingumo didinimo
priemonę.
Nepakankama įmonių
kompetencija vykdyti inovacijų
diegimą, suvokti MTEP ir
kooperacijos su mokslo
institucijomis galimybes ir naudą,
valdyti MTEP projektus pasitelkiant
mokslininkus.
Sisteminės informacijos trūkumas
apie Lietuvos mokslo institucijose
egzistuojantį taikomųjų mokslinių
tyrimų teikiamą potencialą verslui,
kurią įmonės galėtų gauti „vieno
langelio“ principu.
Sisteminės komunikacijos apie
rinkos poreikius, moksliškai
sprendžiamas įmonių problemas
trūkumas, dėl ko mokslininkai ir

tyrėjai dažnai neturi informacijos
apie jų vykdomų tyrimų
komercializavimo galimybes ar
kryptis, kurios galėtų turėti didesnį
komercializavimo potencialą.
Siekiant plėsti inovatyvių įmonių ratą ir
didinti įmonių galimybes diegti inovacijas,
daug didesnis dėmesys turėtų būti
skiriamas paslaugų inovacijoms, tokių kaip
tarpininkavimas, informacijos
brokeriavimas, inovacijų diegimo
gebėjimų ugdymas, vystymui. Šiuo tikslu
galėtų būti plėtojama integruota
nacionalinio lygmens paslaugų
inovacijoms programa, labiausiai
orientuota į šiuo metu mažiau inovatyvių
(pvz., tradicinės pramonės) sektorių
įmonių inovacinių gebėjimų stiprinimą.
Programa galėtų apimti šias paslaugas
esamoms įmonėms:
►

Įmonių poreikių inovacijoms ir
konkurencingumo didinimo
galimybių pasitelkiant inovacijas
nustatymas.

►

Konsultacijos, skirtos tobulinti
inovacijų diegimo, naujų produktų
vystymo procesus įmonėse (esant
poreikiui, konsultacijos gali būti
orientuotos į viso įmonės MTEP
vykdymo modelio ir įgyvendinimo
principų parengimą).

Lietuvos verslo tarptautinės plėtros galimybių studija│2012 110

Inovacijų sistema
Inovacijų sistema

►

Galimų bendradarbiavimo su
mokslo institucijomis krypčių
nustatymas.

►

Tarpininkavimas pasirenkant
tinkamiausią mokslo įstaigą
bendro MTEP projekto plėtojimui,
konsultacinė pagalba vykdant
projekto koordinavimą ir
priežiūrą.

►

Galimų finansinės paramos
priemonių, skirtų įgyvendinti
konkrečius bendradarbiavimo su
mokslo institucijoms projektus,
nustatymas bei pagalba įmonėms
naudojantis šiomis priemonėmis.

Tokio tipo nacionalinio lygmens programa
galėtų padėti didinti įmonių inovacijų
diegimo gebėjimus, taip didindama MTEP
paramos priemonėms tinkamų projektų
srautą (ypač iš tradicinės pramonės
sektorių).
Galimos programos elementų ir programą
įgyvendinančių institucijų sąsajos
pavaizduotos toliau patiektoje principinėje
schemoje

18 paveikslas. Hipotetinė principinė nacionalinės technologijų perdavimo programos įgyvendinimo schema.

Tirtinos problemos,
konkurencingumo
didinimo poreikis

Versli Lietuva

Įmonių poreikių
perdavimas,
konkretaus
bendradarbiavimo su
mokslo institucijomis
projekto suformavimui

Konsultavimas
rengiant projektą,
tinkamiausios
bendradarbiavimui
mokslo institucijos
nustatymas ir
pritraukimas

Konsultavimas
Inovacijų
sistema
inovacijų poreikio,
Inovacijų
sistema
MTEP, produktų
portfelio valdymo
klausimais

Esamos verslo
įmonės

Naujos pumpurinės
įmonės

Konkurencingumą
didinantys projekto
rezultatai, ilgalaikių
strateginių ryšių
užmezgimas

MITA

MTEP projektas

Technologijų perdavimo
centras

Technologijų perdavimo
centras

Technologijų perdavimo
centras

Mokslo institucija 1

Mokslo institucija 2

Mokslo institucija 1

Šaltinis: Parengta autorių
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Įmonių
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stiprinimas
112
Esamos priemonės

113
Įmonių gebėjimų trūkumai

114
Rekomendacijos

Įmonių konkurencingumui didinti ugdant
technologinius ir vadybinius gebėjimus
Lietuva skiria ypatingą dėmesį. Pagal ES
struktūrinės paramos prioriteto „Verslo
produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos
gerinimas“ priemones: Lyderis – LT, EVerslas – LT, Asistentas 1,2,3, Lietuvos
verslo konkurencingumui didinti 2007–
2013 m. skirta apie 550 mln. Lt.
Analizuojant pastaraisiais metais
įgyvendintas valstybės remiamas įmonių
gebėjimų (konkurencingumo) didinimo
priemones galima pastebėti keletą
tendencijų:
►

Didžioji dalis (daugiau nei 70 %)
paramos lėšų buvo nukreiptos į
technologinių įmonių gebėjimų
didinimą, t.y., remiamos
investicijos į materialų turtą –
daugiausia gamybinius įrengimus.

►

Į vadybinių įmonių gebėjimų
tobulinimą orientuotos priemonės

(pvz., VšĮ „Versli Lietuva“
įgyvendinama „Eksporto
akademija“) dažniausiai apsiriboja
mokymais, seminarais ir
konferencijomis įmonių
atstovams.
►

Įmonių gebėjimai ugdomi tose
srityse, kurioms yra skirta
parama, o ne ten, kur įmonės
turėtų didžiausią poreikį, t.y.
parama skiriama pagal paramą
administruojančių institucijų
numanomus prioritetus, bet ne
realius įmonių poreikius.

Teigiamos šių tendencijų išimtys neseniai sukurta paramos priemonė
„Procesas LT“, pagal kurią remiamas
vadybinių praktikų įgyvendinimas įmonėse
bei projektas „Konkurencingumo
centras“, kurio apimtyje įgyvendinami
konkretūs įmonių veiklos tobulinimo
projektai.
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Įmonių gebėjimų stiprinimas

Lietuvos įmonių gebėjimų trūkumų apžvalga
VšĮ „Versli Lietuva“ 2009–2011 m.
vykdyto projekto „Konkurencingumo
centras“15 kontekste buvo atliktas
išsamus Lietuvos įmonių tyrimas, kuriame
300 įmonių pagal 63 veiklos rodiklius
buvo lyginamos su panašaus dydžio tą
pačią veiklą vykdančiomis Vakarų Europos
šalių įmonėmis. Taip pat buvo renkama
kokybinė informacija vykdant strategines
sesijas su tiriamų įmonių vadovais.
Analizės rezultatai ir išvados apibendrinti
įmonės, sektoriaus ir nacionaliniu
lygmeniu. Remiantis „Konkurencingumo
centro“ projekto bei šioje studijoje atliktos
analizės rezultatais galima išskirti šių
labiausiai Lietuvos įmonių
konkurencingumą ribojančių vadybinių
sričių gebėjimų ir priemonių trūkumą:

15

http://www.verslilietuva.lt/lt/
paslaugos/paslaugoseksportuotojams/konkurencingumo-centras/

►

Aktyvių pardavimų veiklos
įgyvendinimas, rinkodaros veikla,
savo prekės ženklo vystymas.

►

Procesų optimizavimas,
organizacinės struktūros ir
valdymo sistemos efektyvumas.

►

Inovacijų, naujų produktų kūrimo
ir esamų produktų portfelio
valdymas.

►

Kokybės vadyba ir standartai.

►

Darbuotojų motyvavimo sistemos.

►

Strateginis planavimas ir
valdymas, rinkos tendencijų ir
įmonės konkurencingumo aspektų
suvokimas.

Pastebėtina, jog nemaža dalis Lietuvos
įmonių vadovų teikia per mažą reikšmę
priimamiems vadybos sprendimams, kaip
pagrindiniams įmonės konkurencingumo
didinimo veiksniams.

Esamos įmonių gebėjimų didinimo sistemos tobulintini aspektai
Gerosios įmonių praktikos pavyzdžiai 16
rodo, jog būtent tinkamas įmonės
valdymas ir vadybos sprendimai įmonės
veiklos rezultatams gali turėti daug
didesnę įtaką nei materialinės investicijos
(pavyzdžiui, į gamybinius įrengimus).
Atitinkamai turėtų būti formuojama
daugiau į efektyvų įmonių vadybinių
gebėjimų ugdymą orientuotų priemonių.
Be to, pastebima problema, jog dažnai,
įmonės konkrečią paramos priemonę

16

VšĮ "Versli Lietuva" įgyvendinto projekto
"Konkurencingumo centras" metu atliktos analizės
rezultatai

renkasi būtent dėl to, kad jai yra skiriama
parama, o ne dėl to, jog priemonė yra
tinkamiausia siekiant efektyviausiai didinti
įmonių konkurencingumą. Taip pat,
įmonės dažnai neturi pakankamai
kompetencijos pasirinkti tinkamiausias
veiklos tobulinimo priemones.
Didžioji dalis esamų paramos priemonių,
orientuotų į vadybinių įmonių gebėjimų
didinimą, yra pagrįstos mokymais įmonių
atstovams. Ši forma nebūtinai užtikrina,
jog įmonių gebėjimai yra didinami
efektyviausiai ir yra pasiekiami konkretūs
rezultatai – mokymus išklausę darbuotojai
nebūtinai gautas žinias diegia praktikoje
dėl praktinės kompetencijos ir
motyvacijos stokos.
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Įmonių gebėjimų stiprinimas
Įmonių gebėjimų didinimas

Rekomendacijos LR Vyriausybei

1. Vystyti įmonių poreikiais pagrįstą į rezultatus orientuotą gebėjimų
ugdymo paramos sistemą

Atsižvelgiant į ankstesniame skyriuje
apžvelgtą problematiką, turėtų būti toliau
plėtojama „minkštoji“ infrastruktūra
(konsultavimo, įmonių veiklos vertinimo
paslaugos), padedanti įmonėms suprasti
konkurencingumo didinimo poreikius ir
prioritetus. Už konkurencingumo didinimą
atsakingos institucijos (pvz., VšĮ „Versli
Lietuva“) turėtų plėsti ir ugdyti konkrečių
sričių ekspertų (ne tik bendrosios
kompetencijos projektų vadovų) tinklą,
kuriame esantys ekspertai padėtų
įmonėms pasirinkti tinkamiausias, jų
veiklos poreikius atitinkančias gebėjimų
ugdymo priemones.

Paramos priemonės turėtų būti
formuojamos taip, jog suteiktų įmonėms
galimybes lanksčiau pasirinkti sritį, kurioje
jų veikla būtų tobulinama, atsižvelgiant į
konkrečius poreikius ir prioritetus.
Vykdant įmonių gebėjimų didinimo
projektus (mokymus, konsultacijas),
turėtų būti kontroliuojama, kad būtų
pasiektas ne tik produkto rezultatas (pvz.,
įvykusių mokymų skaičius), bet ir realaus
poveikis (pavyzdžiui, sukurta motyvacinė
sistema lemianti darbuotojų kaitos
mažėjimą konkrečiu dydžiu).

2. Sukurti efektyvią kompetencijos perdavimo sistemą, apimančią
patarėjų ir gerosios praktikos įmonių tinklus

Siekiant efektyviau didinti įmonių
gebėjimus ir vystyti naudojamus vadybos
metodus, turėtų būti orientuojamasi į
labiau praktinių kompetencijos ir žinių
perdavimo priemonių kūrimą. Remiantis
gerąją užsienio šalių patirtimi, patyrusių
ekspertų – patarėjų (angl. mentor) tinklai
yra efektyvus būdas įmonėms pritraukti
ir perimti reikalingą kompetenciją –
vadybos metodus, taip didinant
konkurencingumą. Sukurtą patarėjų
tinklą galėtų sudaryti Lietuvos ir užsienio
ekspertai, turintys plačią praktinę patirtį
dirbant konkrečiuose ūkio sektoriuose ir
apibrėžtose konkurencingumą
didinančiose srityse. Tinklo ekspertai gali
būti pritraukti dirbti įmonėse apibrėžtam
laikotarpiui, užimti pareigas tarp įmonės
vadovų ar valdyboje, mažiau
pageidautina – atlikti konsultantų
vaidmenį.

Su pažangesniais klientais ar tiekėjais
užsienio šalyse bendradarbiaujančios
Lietuvos įmonės paprastai diegia
pažangesnius vadybos metodus ir įmonės
viduje. Praktinis susipažinimas su kitose
įmonėse taikomais metodais sukuria
didesnę motyvaciją ir galimybes juos
perimti. Siekiant tai paskatinti, galėtų
būti sukurta sistema, apimanti
bendradarbiauti sutinkančių gerosios
praktikos įmonių Lietuvoje ir užsienyje
tinklą, į kurias kitų įmonių atstovai galėtų
atvykti perimti gerąją ir pasiteisinusią
praktiką. Gerosios praktikos įmonių
vizitai turėtų būti susieti su tolimesniu
konkrečių vadybos praktikų diegimu
įmonėse.
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Lietuvos įmonių bendradarbiavimas
(klasterizacija) yra labai svarbi problema
siekiant spręsti pagrindines įmonių
konkurencingumą ribojančias priežastis:
►

Mažos gamybos apimtys, dėl kurių
nepasiekiama masto ekonomija ir
nepritraukiami dideli lietuviškų
prekių ar paslaugų pirkėjai (dėl
įmonių nesugebėjimo pateikti
pakankamas produkcijos apimtis).

►

Neefektyvi tiekimo grandinė (dėl
santykinai mažesnių žaliavų
užsakymų jos įsigyjamos už
didesnę kainą).

►

Riboti ištekliai pardavimams ir
rinkodarai (savų prekės ženklų
vystymui) užsienio rinkose.

Dėl šių priežasčių klasterių kūrimas turėtų
būti vienas iš Lietuvos ekonomikos
skatinimo prioritetų. Šiuo tikslu LR ūkio
ministerija yra suformavusi dvi paramos
priemones: Inoklaster LT ir

Inoklaster LT+. Pagal Inoklaster LT
priemonę parama teikiama
„minkštosioms“ klasterio formavimo
priemonėms – tyrimų vykdymui,
rinkodarai nariams pritraukti, mokymo
programoms ir konferencijoms, skirtoms
klasterio ryšių stiprinimui. Inoklaster LT+
parama skirta klasterio formavimuisi
reikalingos infrastruktūros vystymui. Šių
priemonių kontekste bendra skirta
parama šiuo metu siekia 61 mln. Lt.
Klasterių užuomazgos (tam tikros formos
bendradarbiavimas) pastebimos
nemažame skaičiuje ūkio sektorių (lazerių
gamyba, biotechnologijos, kūrybinės
industrijos, medicinos-sveikatinimo
turizmas, poligrafija, informacinės
technologijos – ypač programinės įrangos
gamyba – ir kiti). Nepaisant to, realiai
funkcionuojančių iki galo išvystytų
klasterių Lietuvoje nėra, ir bendras
klasterizacijos lygis, kaip pripažįsta ir LR
ūkio ministerija, išlieka žemas.
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Įmonių klasterizacijos kliūtys
Nepaisant visos klasterių teikiamos
naudos, privatus verslas Lietuvoje
palyginus vangiai rodo iniciatyvą formuoti
klasterius. Pagrindinės šios situacijos
priežastys yra:
►

Nepasitikėjimo kultūra Lietuvos
versle. Lietuvos įmonės yra gana
uždaros bendradarbiavimui su
konkurentais (netgi suvokdamos,
jog kartu galėtų konkuruoti
didesnėje tarptautinėje rinkoje).
Dėl to įmonėms sunku pradėti
bendradarbiauti ir, jei taip įvyksta,
vėliau jį tęsti efektyviai derinant
interesus.

►

Kompetencijos stoka nustatyti
galimas bendradarbiavimo sritis,
įžvelgti galimą sinergiją
integruojant atskiras vertės
grandinės dalis.

►

Net ir matydamos bendrą galimą
bendradarbiavimo naudą, dažnai
įmonės individualiai nenori rodyti
klasterio formavimo iniciatyvos ir
prisiimti su tuo susijusių sąnaudų
(pvz., skirti žmogiškųjų išteklių) ir
atsakomybės.

Esamų valstybės klasterizacijos skatinimo
priemonių Inoklaster LT ir Inoklaster LT+
trūkumas yra jų orientacija į jau bent iš
dalies susikūrusius klasterius –
kooperacinius įmonių darinius,
nusistačiusius bendrus tikslus, galimą
sinergiją ir t.t. Tačiau, pagal šias
priemones nėra sprendžiamos pagrindinės

klasterių susiformavimo kliūtys.
Didžiausių kliūčių egzistavimą pačioje
klasterio formavimosi pradžioje iliustruoja
tai, jog pagal Inoklaster Lt+ priemonę
pradžioje numatytas finansavimas siekė
160,3 mln. Lt, tačiau atsižvelgiant į
tinkamų pareiškėjų trūkumą, projektams
buvo skirta tik 51 mln. Lt. t.y., tik apie
30 % visų skirtų paramos lėšų.
Šiuo metu mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra (MITA), VšĮ „Versli
Lietuva“ ir VšĮ „Lietuvos Informacijų
centro“ vykdomu projektu „Verslo ir
mokslo partnerystės tarptautiškumo
skatinimas“ iš dalies bandoma spręsti
pagrindines klasterių formavimosi kliūtis,
stiprinant moderavimo pagalbą. Tačiau
šio projekto kontekste vykdoma veikla
labiau orientuota į bendros informacijos
sklaidą, konsultacijų teikimą, bet ne
konkrečių klasteriui reikalingų priemonių
(pvz., strategijos, veiklos modelio,
veiksmų plano) parengimą.
Siekiant užtikrinti realų poveikį klasterio
formavimui, moderavimo veikla turėtų
apimti priemones, padedančias spręsti
pagrindines klasterio narių interesų
koordinavimo ir motyvacijos dalyvauti
klasterio veikloje problemas. Klasterio
koordinatorius turėtų gebėti nustatyti ir
tinkamai pateikti dalyvavimo klasterio
veikloje naudą jo potencialiems nariams,
nustatyti ir tinkamai motyvuoti galimus
klasterio lyderius – pagrindines įmones,
teikti pagalbą rengiant klasterio veiklos
modelį, strategiją kitas veiklos priemones.
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Rekomendacijos LR Vyriausybei

1.

Teikti aktyvią pagalbą eksporto klasterių formavimuisi, stiprinti
klasterių koordinatorių ir moderatorių vaidmenį

Siekiant skatinti klasterizacijos vaidmenį
didinant Lietuvos įmonių
konkurencingumą, visų pirma turėtų
keistis požiūris į klasterio sampratą.
Rekomenduojame skatinti ne vien
taikomuosius mokslinius tyrimus ar
bendrą produktų kūrimą vykdančius, su
mokslo institucijomis
bendradarbiaujančius klasterius, bet ir
bendros rinkodaros, kokybės užtikrinimo
ar kitų sričių sinergijas išnaudojančius
klasterius.

priemonės (pvz., rinkodaros planas),
veiklos stebėsenos sistema.
Formuojant šiuos elementus ir derinant
atskirų klasterio narių interesus, ypač
svarbus nešališko klasterio
koordinatoriaus vaidmuo. Valstybė
plėtodama klasterių skatinimo sistemą
turėtų sudaryti sąlygas šio pobūdžio
veiklai atlikti pritraukdama pakankamą
kompetenciją turinčius klasterių
koordinatorius ir moderatorius.
Toliau pateiktoje schemoje, remiantis
medicinos turizmo klasterio pavyzdžiu,
pavaizduota galima klasterio organizacinė
struktūra ir atskirų jo elementų funkcijos
bei ryšiai.

Klasterių kryptingam formavimuisi ir
veiklai užtikrinti reikalingas aukštesnio
lygio formalizavimas ir organizacinės
priemonės: aiškus klasterių veiklos
modelis, apibrėžtos narių teisės ir
pareigos, klasterio veiklos strategija,
veiksmų planas, veiklos įgyvendinimo

19 paveikslas. Pavyzdinė į eksportą orientuoto įmonių klasterio organizacinė struktūra.

Medicinos turizmo klasteris (galima struktūra)
Medicinos turizmo klasterio valdyba
Medicinos
turizmo
sektoriaus
strateginis
valdymas

LR Ūkio
ministerija

Medicinos
turizmo
politikos
formavimas
Finansavimo
priemonės

VšĮ ,,Versli
Lietuva”

Konkurencingumo
skatinimas
Klasterio veiklos
koordinavimas ir stebėsena

Klasterio
veiklos
valdymas ir
stebėsena

Lietuvos medicinos turizmo asociacijos valdyba
Medicinos
turizmo
,,pilnos vertės
grandinės”
paslaugų
teikimo
užtikrinimas

Medicinos
paslaugų
teikėjai

Medicininio
SPA paslaugų
teikėjai

Į eksportą
orientuota
ligoninė

Pagrindinės medicinos turizmo
paslaugos

Apgyvendinimo
paslaugų
teikėjai

Medicinos
turistų vežėjas

Klasterio
koordinatorius

Klasterio strategija
Veiksmų planas
Rinkodaros priemonės
Administravimas

Klasterio
įmonių
darbo grupė

Pagalbinės medicinos
turizmo paslaugos

Medicinos
turizmo
paslaugų
vartotojai

Šaltinis: Sudaryta autorių.
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Pagal schemoje pateiktą pavyzdį galėtų
būti formuojami ir kiti klasteriai Lietuvoje,
atsižvelgiant į šiuos pagrindinius
principus:
►

►

Formuojami klasteriai turėtų
apimti įmones, konkrečiuose
subsektoriuose sudarančias visą
vertės kūrimo grandinę (kaip
pavaizduota pateiktoje schemoje
medicinos turizmo atveju).
Klasterį sudarančios įmonės
turėtų skirti nuolatinius klasterio
veiklos įgyvendinimui reikalingus

žmogiškuosius išteklius
(„Klasterio įmonių darbo grupė“).
►

Kiekvienas klasteris turėtų turėti
pakankamą kompetenciją ir
išteklius turintį, už rezultatus
atsakingą klasterių koordinatorių.

►

Strateginiame lygmenyje,
formuojant reikalingas klasterio
vystymo paramos priemones ir
vykdant priežiūrą, turėtų būti
užtikrinamas pagrindinių
atsakingų institucijų (pvz., LR ūkio
ministerijos, VšĮ „Versli Lietuva“)
bendradarbiavimas.
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VšĮ „Versli Lietuva“ yra pagrindinė
organizacija, teikianti paslaugas įmonėms,
norinčioms pradėti eksportuoti ar plėsti
eksporto apimtis esamose ir naujose
rinkose. VšĮ „Versli Lietuva“ siūlomas
paketas apima platų spektrą paslaugų:
►

►

►

Potencialių eksporto partnerių,
klientų kontaktų suradimas
užsienio rinkose, individualizuotų
vizitų pas potencialius klientus
organizavimas.
Išsamios rinkų analizės (produkto
/ paslaugos rinkos potencialas,
platinimo kanalai, konkurencinė
aplinka, reikalavimai
importuotojams ir kt.) pagal
specifinius jas užsakančios įmonės
poreikius.
Dalyvavimo mugėse, parodose
užsienyje organizavimas,
konsultacijos įmonėms rengiantis
prisistatymui parodose.

►

Eksporto akademija, apimanti
bendruosius ir specializuotus
eksporto mokymus (pasitelkiant
užsienio ekspertus), įmonių
stažuotės (integruotas
pasirengimo eksportui paslaugų
paketas).

Vertinant esamas paslaugas
eksportuotojams, galima pastebėti, jog
dauguma jų teikiama atsižvelgiant į
individualius įmonių poreikius (kontaktų
paieška, rinkų analizė), nežiūrint į tikslinių
rinkų analizę labiau strategiškai, makro
lygmeniu, kur išvadas galima būtų sieti su
bendresnėmis sektorių ar subsektorių
plėtros poreikiais ir veiksmais.
Su galimais importuotojais santykiai taip
pat užmezgami labiau reaktyviai (gavus
užklausą iš potencialaus eksportuotojo ar
importuotojo) nei proaktyviai, strategiškai
ieškant konkrečių sektorių eksporto
plėtros galimybių.
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Rekomendacijos LR Vyriausybei

1. Plėtoti prioritetinių subsektorių plėtros tikslinėse rinkose

strategijas, jas susiejant su konkrečių paslaugų eksportuotojams
paketais ir subsektorių konkurencingumo didinimo planais

Įmonėms priimant plėtros užsienio rinkose
sprendimus yra ypač svarbi lengvai
prieinama sisteminė informacija apie
pasirinktos rinkos tendencijas, potencialą,
pagrindines galimas kliūtis, reikalavimus
eksportuotojams ir jų produkcijai,
pagrindinius pardavimo kanalus.
Individualias rinkų analizės paslaugas šiuo
metu daugiausia renkasi tos įmonės,
kurios jau apsisprendė eksportuoti. Vienas
iš faktorių, mažinančių kitų įmonių
domėjimąsi eksportu, yra būtent lengvai
prieinamos informacijos apie užsienio
rinkas trūkumas. Apskritai netgi tarp
eksportuojančių įmonių dažnai
pastebimas nepakankamas rinkos
tendencijų supratimas ir gebėjimas
pagrįsti įmonės pasirinktą strateginę
kryptį.
Atsižvelgiant į tai, atsakingų institucijų
(pvz., VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ „Investuok
Lietuvoje“) analitinės funkcijos turėtų
turėti aiškiai apibrėžtas strateginės
analizės kryptis. Rinkų analizė turėtų būti
strategiškai kryptingesnė – vykdoma pagal
aiškiai apsibrėžtus sektorius /

subsektorius ir jų tikslines rinkas. Gauta
informacija turėtų būti periodiškai
atnaujinama ir pateikiama viešai,
efektyviai suprantama ir komunikuojama
forma.
Kitas svarbus tikslas – sektorių /
subsektorių konkurencingumo didinimo
planų / strategijų integravimas. Remiantis
rinkos analize, turėtų būti nustatytos
potencialios kryptys, kokią aukštesnės
pridėtinės vertės produkciją konkretaus
subsektoriaus įmonės galėtų gaminti ir
kokios nišos jai egzistuoja tikslinėse
rinkose. Atitinkamai galėtų būti
formuojamos sektorių / subsektorių
vystymo strateginės kryptys. Remiantis
analizės metu nustatytais konkrečioms
rinkoms reikalingų įmonių gebėjimų, žinių
prioritetais galėtų būti formuojami
konkrečių įmonių konkurencingumo ir
eksporto gebėjimų didinimo paslaugų
paketai. Specifinių produktų ir paslaugų
rinkų potencialo ir konkurencinės aplinkos
analizė galėtų ir toliau būti vykdoma pagal
įmonių užklausimus atsižvelgiant į
individualius jų poreikius.

2. Vykdyti aktyvų tarptautinių užsienio įmonių – galimų lietuviškų
prekių ir paslaugų pirkėjų pritraukimą

Siekiant integruoti Lietuvos gamintojus ir
paslaugų teikėjus į tarptautinių įmonių
tiekimo grandines, visų pirma turėtų būti
susistemintas Lietuvos gamybinis ir
paslaugų potencialas, nustatyti
prioritetiniai subsektoriai, produktai ir
paslaugos, kurie galėtų būti strategiškai
pozicionuojami galimiems didelio masto
pirkėjams (tokiems, kaip koncernas IKEA).
Atsižvelgiant į esamą gamybinį ir paslaugų
potencialą, turėtų būti nustatytos tikslinės

tarptautinės įmonės – galimi stambūs
pirkėjai, rengiami susitikimai su jų
atstovais pateikiant didesnės pridėtinės
vertės pasiūlymus atstovaujant grupę
Lietuvos gamintojų ir (ar) paslaugų teikėjų.
Kita vertus, eksporto klasterių ar kitos
asocijuotos struktūros galėtų būti
panaudojamos integruotai formuojant
Lietuvos eksportuotojų plėtros kryptis
siekiant atitikti galimų stambių pirkėjų
reikalavimus
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Šiame leidinyje pateikiama informacija
santraukos forma ir yra skirta bendram
susipažinimui. Leidinys neturėtų būti
naudojamas kaip detalus tyrimas ar skirtas
profesionaliam vertinimui. „Ernst & Young
Baltic“ neprisiima jokios atsakomybės dėl
nuostolių, atsiradusių veikiant ar susilaikant
nuo veiksmų dėl informacijos, pateiktos
šiame leidinyje. Bet kuriuo konkrečiu
klausimu reikėtų kreiptis į žemiau nurodytus
kontaktinius asmenis.
Trečiųjų šalių nuomonė, pateikta leidinyje,
nebūtinai sutampa su „Ernst & Young Baltic“
nuomone.
Šio leidinio parengimas finansuotas Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
Kontaktiniai asmenys
Linas Dičpetris
Partneris, „Ernst & Young Baltic“
Tel. +370 69933433
E. paštas Linas.Dicpetris@lt.ey.com
Liudas Jurkonis
Darbo grupės vadovas, „Ernst & Young
Baltic“
Tel. +370 62074022
E. paštas Liudas.Jurkonis@lt.ey.com
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