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ĮVADAS 

Ši sektorinė atvejo studija yra ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui 
vertinimo dalis. Sektorinė atvejo studija parengta siekiant detaliau įvertinti 2007-2013 metų ES 
struktūrinės paramos poveikį Lietuvos ūkio konkurencingumui. Analizei pasirinktas Lietuvos 
kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių sektorius (C sekcija 26 skyrius pagal EVRK 
2 redakciją). Sektoriaus pasirinkimą lėmė šie veiksniai: 
 

� Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių sektorius yra vienas iš tų apdirbamosios 
pramonės sektorių, kuriems 2007–2013 m. buvo skirta daugiausiai ES struktūrinės 
paramos;1 

� Didžioji sektoriaus įmonių dalis yra smulkios ir vidutinės įmonės. Statistikos departamento 
duomenimis 2013 m. sektoriuje veikė 117 įmonių, iš jų 98 proc. sudarė įmonės, kuriose 
dirba mažiau nei 250 darbuotojų; 

� Pagrindinės sektoriaus produkcijos realizavimo rinkos yra užsienio šalyse (apie 80 proc. šio 
sektoriaus produkcijos eksportuojama). Eksportas yra pagrindinis sektoriaus tarptautinio 
konkurencingumo rodiklis. 

 
Makroekonominė šalies ar atskiros ūkio šakos įmonių ekonominės veiklos rezultatų analizė gali 
būti atlikta pagal svarbiausius rodiklius, tokius kaip pardavimų ir eksporto apimtys, sukuriama 
pridėtinė vertė, importo ir eksporto balansas, vidutinis eksporto vertės augimas ir kitus, juos 
lyginant su analogiškais kitų sektorių ar pasaulio šalių rodikliais, kaip daroma šioje studijoje.  
 
Sektorinę atvejo studiją sudaro šios dalys: (1) sektoriaus analizė ir (2) ES struktūrinės paramos 
poveikio sektoriaus konkurencingumui analizė. Sektoriaus analizės tikslas – kompleksiškai 
įvertinti sektoriaus įmonių veiklos specifiką, tendencijas, konkurencingumo lygį. ES struktūrinės 
paramos poveikio sektoriaus konkurencingumui analizės tikslas – įvertinti sektoriui skirtos ES 
struktūrinės paramos pobūdį ir mastą bei nustatyti, kokią įtaką sektoriaus konkurencingumui 
turėjo sektoriaus įmonėms skirta 2007-2013 m. ES struktūrinė parama.  
 
Rengiant atvejo studiją taikyti šie vertinimo metodai: antrinių šaltinių analizė, statistinių duomenų 
analizė, administracinių ir stebėsenos duomenų analizė (SFMIS duomenys), giluminiai interviu su 
sektoriaus įmonių ir asocijuotų struktūrų atstovais, ES struktūrinę paramą gavusių sektoriaus 
įmonių apklausa, ekspertinis vertinimas. Atliekant sektoriaus analizę vadovautasi Pasaulio 
ekonomikos forumo globalaus konkurencingumo indekso konstravimo logika, siekiant nustatyti, 
kiek ES struktūrinė parama prisidėjo prie tiesioginių sektoriaus konkurencingumo veiksnių 
sustiprinimo. Siekiant įvertinti sektoriui skirtos ES struktūrinės paramos pobūdį ir mąstą buvo 
analizuojami viešai prieinami duomenys apie ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotus C26 
sektoriaus įmonių projektus, vykdyti interviu su Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos 
atstovais, analizuoti Lietuvos statistikos departamento pateikti duomenys apie ES paramą gavusių 
ir jos negavusių C26 sektoriaus įmonių veiklos rodiklių pokyčius.  
 

  

                                                           
1 LVPA duomenys. 
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1 LIETUVOS KOMPIUTERIŲ, ELEKTRONINIŲ IR OPTINIŲ 
GAMINIŲ SEKTORIAUS SITUACIJOS ANALIZĖ 

Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius (toliau – C26 sektorius) yra vienas 
iš apdirbamosios pramonės (C sekcija pagal EVRK 2 redakciją) sektorių ir vienas iš 8 sektorių, 
priskiriamų inžinerinės pramonės šakoms2. Statistikos departamento duomenimis 2013 m. 
Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriuje veikė 117 įmonių, 
didžioji jų dalis – smulkios ir vidutinės įmonės (t. y. įmonės, turinčios iki 250 darbuotojų). 
Sektoriuje sukuriama bendroji pridėtinė vertė buvo 422 mln. Lt (122 EUR) ir sudarė 1,9 proc. visos 
apdirbamojoje gamyboje sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės. Pagal darbo našumą3 – vieną iš 
dviejų pagrindinių konkurencingumo rodiklių – analizuojamas sektorius yra vienas iš trijų 
konkurencingiausių Lietuvos apdirbamosios gamybos sektorių. Didesniu darbo našumu 2005-
2012 m. pasižymėjo tik vaistų ir farmacinių produktų bei chemijos pramonės sektoriai. Tai 
implikuoja, kad C26 sektoriuje gaminami konkurencingi, aukštos pridėtinės vertės gaminiai. 
 
Analizuojamas sektorius apima kompiuterių, jų išorinių įtaisų, ryšių įrangos ir panašių elektroninių 
gaminių ir jų komponentų gamybą. Šio sektoriaus gamybos procesai yra apibūdinami integrinių 
grandynų kūrimu ir naudojimu bei labai specializuotos miniatūrizacijos technologijų taikymu. 
Sektorius apima buitinės elektroninės aparatūros, matavimo, bandymų, navigacijos ir kontrolės 
įrangos, švitinimo, elektrinės medicinos ir elektrinės terapijos įrangos, optinių prietaisų ir aparatų, 
taip pat magnetinių ir optinių laikmenų gamybą. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių C26 
sektorius apima šias veiklas: 
 

1) Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba; 
2) Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba; 
3) Ryšių įrangos gamyba; 
4) Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba; 
5) Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos gamyba (skaitikliai, automatinio 

reguliavimo ir kontrolės prietaisai); įvairių tipų laikrodžių gamyba; 
6) Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba; 
7) Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba; 
8) Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba. 

 
Bendras analizuojamo sektoriaus įmonių skaičius Lietuvoje 2005-2012 m. laikotarpiu sumažėjo 
(nuo 159 įmonių 2005 m. iki 135 įmonių 2012 m.), tačiau tarp Lietuvoje veikiančių kompiuterių, 
elektroninių ir optinių gaminių gamybos įmonių yra nemažai tarptautiniu mastu konkurencingų 
įmonių, gaminančių aukštosiomis technologijomis grįstus produktus, priskirtinus mechatronikai, 
lazerių technologijoms, elektronikai ir kitoms aukštųjų technologijų kryptims. Tai uždarosios 
akcinės bendrovės „Medelkom“, „Limatika“, „Baltec CNC Technologies“, „Elintos matavimo 
sistemos“, „Elinta“, „Lokmis“, „Kemek Engineering“, „Grida“, „Elsis“, „Viltechmeda“, mokslinė 
gamybinė akcinė bendrovė „Precizika“, J. Gecevičiaus mokslinių paslaugų firma „GTV“, M. 
Mališausko firma „Hidroteka“ ir kitos.  
 

                                                           
2 Inžinerinė pramonė apima šiuos sektorius pagal EVRK: C.22 Guminiai ir plastikiniai gaminiai, C.24 Pagrindiniai metalai, 
C.25 Metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir įrangą, C.26 Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai, C.27 Elektros 
įranga, C.28 Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga, C.29 Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės, 
C.30 Kitos transporto priemonės ir įranga. 
3 Vertinamas darbo našumas pagal pridėtinę vertę, tekančią vienai faktiškai dirbtai valandai. 
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C26 sektoriui priklauso tokios Lietuvos lazerių technologijų produktus kuriančios aukštųjų 
technologijų gamybos bendrovės kaip UAB „Eksma“, UAB „Ekspla“, UAB mokslinė gamybinė firma 
„Šviesos konversija“, UAB „Geola“, UAB „Standa“, UAB „Optika“ ir kitos. Taikomieji MTTP darbai 
atliekami UAB „Eksma“, UAB „Ekspla“, UAB mokslinėje gamybinėje firmoje „Šviesos konversija“ ir 
kitose aukštųjų technologijų bendrovėse. Šios įmonės daugiau kaip 5 procentus metinės apyvartos 
skiria mokslo tiriamiesiems darbams. UAB „Ekspla“ yra pirmoji institucija Lietuvoje, koordinuojanti 
Europos Komisijos finansuojamą tarptautinį projektą „Lazerinio fluorimetro naftos dėmėms 
vandens paviršiuje detektuoti sukūrimas“. 
 
Lietuvos elektronikos pramonė apima tiek didžiąsias C26 sektoriui priklausančias elektronikos 
įmones (tokias kaip uždarosios akcinės bendrovės „Elga“, „Šiaulių tauro televizoriai“, „Katra“, 
„Vilniaus Ventos puslaidininkiai“), tiek smulkias ir vidutines elektronikos įmones (tokias kaip 
uždarosios akcinės bendrovės „Elsis“, „Elektroninės technologijos“, „Elgama-elektronika“, „Elmika“, 
„Geozondas“, „Eltesta“ ir kitos, kurios sudaro 53 procentus elektronikos pramonės ir yra atviresnės 
inovacijų plėtrai gamyboje). Stiprėjanti konkurencija tarp elektronikos įmonių pasaulyje, kuriai 
įtakos turi pigių elektronikos gaminių pasiūla iš Azijos, skatina Lietuvos elektronikos įmones ieškoti 
naujų gamybos technologijų ir techninių sprendimų. ES struktūrinė parama yra svarbus Lietuvos 
kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos įmonių projektų, susijusių su MTEP plėtra, 
naujų produktų kūrimu ir naujų rinkų paieška, finansavimo šaltinis. 
 
Analizuojamas sektorius yra vienas iš aukštųjų technologijų, t. y. mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros rezultatams imlios, gamybos sektorių. Aukštųjų technologijų gamybos 
dalies didėjimas gamybos sektoriuje yra ypač svarbus siekiant užtikrinti ekonomikos augimą. 
Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius yra vienas iš trijų4 Lietuvos 
apdirbamosios gamybos sektorių, kurių sukuriama bendroji pridėtinė vertė kriziniu (2008-2010 
m.) laikotarpiu nepatyrė nuosmukio ir netgi šiek tiek (1,4 proc.) išaugo. Viena iš priežasčių, kodėl 
sektoriaus sukuriama bendroji pridėtinė vertė ir kriziniu laikotarpiu išliko stabili yra ta, kad šis 
sektorius yra aukštųjų technologijų gamybos sektorius, o aukštųjų technologijų gamybos 
nuosmukis krizės laikotarpiu Europoje buvo dvigubai mažesnis (10 proc.) nei bendras pramonės 
nuosmukis (20 proc.).5 Kitaip tariant, kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių sektoriaus 
įmonių produkcija buvo paklausi pasaulinėje rinkoje net ir kriziniu laikotarpiu.  
 
Siekiant įvertinti Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus 
situaciją, konkurencingumo potencialą ir jo pokyčius toliau analizuojami įvairūs sektoriaus įmonių 
veiklos rodikliai ir sektoriaus gaminių padėtis tarptautinėje rinkoje. Analizei naudoti Statistikos 
departamento oficialiosios statistikos portalo ir tarptautinės prekybos duomenų bazės 
(www.trademap.org) duomenys. 

  

                                                           
4 Kiti sėkmingai dirbę apdirbamosios gamybos sektoriai buvo maisto produktų ir tabako gamyba (C.10-12) ir pagrindinių 
vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba (C.21). Maisto produktų ir tabako gamybos sektorius Lietuvoje 
yra daugiausiai pridėtinės vertės apdirbamojoje gamyboje generuojantis sektorius. Šį sektorių krizė palietė tik dalinai, 
nes produktų paklausa ypač vidinėje rinkoje išliko stabili. 
5 Eurostat (2014). Aukštųjų ir žemųjų technologijų gamyba. Gauta iš 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/High-technology_versus_low-technology_manufacturing  
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1.1 PAGRINDINIŲ LIETUVOS C26 SEKTORIAUS ĮMONIŲ VEIKLOS 
RODIKLIŲ ANALIZĖ 

Analizuojant Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus struktūrą ir 
ypatumus Lietuvoje, naudoti duomenys apie ekonominę veiklą, kuriuos pagal Ekonominės veiklos 
rūšių klasifikatorių (EVRK 2 redakcija) skelbia Lietuvos statistikos departamentas. Sektoriaus 
situacijai įvertinti analizuoti šie rodikliai: 
 

1) Sektoriaus įmonių veiklos rodikliai ir jų dinamika; 
2) Sektoriaus sukuriama bendroji pridėtinė vertė (toliau – BPV), jos dinamika ir lyginamasis 

svoris apdirbamojoje gamyboje; 
3) Sektoriuje pagamintos pramonės produkcijos vertė, dinamika ir gamintojų parduotos 

pramonės produkcijos kainų indeksas (toliau – GKI); 
4) Sektoriaus įmonių darbo našumo (produktyvumo) rodikliai; 
5) Sektoriaus investicijų rodikliai. 

 
Sektoriaus įmonių veiklos rodikliai. Pagrindiniai sektoriaus įmonių veiklos rodikliai ir jų 
dinamika 2006–2013 m. nurodyti lentelėje (1 lentelė).  
 
1 lentelė. Lietuvos C26 sektoriaus įmonių veiklos rodikliai, 2006-2013 m. 

Rodiklis 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Įmonių 
skaičius, vnt. 

153 142 129 133 120 121 116 117 

Įmonių 
skaičiaus dalis 
apdirbamojoje 
gamyboje, % 

2% 1,89% 1,74% 1,81% 1,72% 1,71% 1,77% 1,73% 

Darbuotojų 
skaičius, vnt. 

11426 10363 4925 4384 3871 3234 3212 3288 

Darbuotojų 
skaičiaus dalis 
apdirbamojoje 
gamyboje, % 

4,5 % 4,1 % 2,04 % 1,82 % 1,72 % 1,77 % 1.83 % 1,8% 

Turtas, mln. 
EUR 

199,00 193,93 151,25 143,45 142,81 144,10 162,16 151,59 

Įsipareigojimai, 
mln. EUR 

107,08 109,17 86,77 74,57 71,21 69,31 72,21 65,43 

Bendrasis 
pelnas, mln. 
EUR 

53,90 50,63 45,91 43,24 64,04 57,08 63,35 62,64 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
 
Pateikti duomenys rodo, kad sektoriaus įmonių skaičius 2006–2013 m. sumažėjo beveik 
ketvirtadaliu (23,6 proc., nuo 153 iki 117 įmonių). Įmonių skaičius C26 sektoriuje sumažėjo labiau 
nei bendrai apdirbamojoje gamyboje, kur įmonių skaičius analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 
11,5 proc. Įmonių skaičiaus mažėjimą lėmė tiek jų veiklos nutraukimas, tiek pasikeitęs veiklos 
pobūdis (ekonominės veiklos rūšis pagal EVRK6).  

                                                           
6 Statistikos departamentas priskiria įmonę vienam ar kitam sektoriui pagal EVRK atsižvelgdamas į tai, kokia veikla yra 
pagrindinė įmonės veikla. Ta pati įmonė skirtingu metu gali būti priskirta skirtingiems sektoriams. 
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Darbuotojų skaičius C26 sektoriaus įmonėse analizuojamu laikotarpiu sumažėjo beveik 3,5 karto 
nuo 11,4 tūkst. iki 3,2 tūkst. Darbuotojų skaičius visoje apdirbamojoje gamyboje analizuojamu 
laikotarpiu taip pat mažėjo, tačiau gerokai mažiau ne C26 sektoriuje (apie 23 proc.). Itin ženkliai 
(net 53 proc.) sektoriaus įmonių darbuotojų skaičiaus sumažėjo 2008 m., kai prasidėjo pasaulinė 
ekonominė krizė ir stipriai sumažėjo eksporto paklausa. Tačiau ir krizei pasibaigus darbuotojų 
skaičiau mažėjimo tendencija išliko: 2008–2012 m. sektoriaus įmonių darbuotojų skaičius 
sumažėjo dar 35 proc., o 2013 m. matomas nedidelis augimas. Ženkliai mažėjant sektoriaus įmonių 
darbuotojų skaičiui atitinkamai mažėjo ir šiame sektoriuje dirbančių darbuotojų dalis lyginant su 
visu apdirbamosios gamybos darbuotojų skaičiumi: 2006 m. C26 sektoriaus įmonių darbuotojai 
sudarė 4,5 proc., o 2013 m. – tik 1,8 proc. visų apdirbamosios pramonės dirbančiųjų. 
 
Analizuojant kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių sektoriaus įmonių turto rodiklį taip pat 
matoma mažėjimo tendencija. C26 sektoriaus įmonių turto vertė stabiliai krito nuo 2006 iki 2010 
metų (sumažėjo 28 proc.). 2011 m. sektoriaus įmonės pradėjo atsigauti ir jų turto vertė pradėjo 
augti. Įmonių turto vertės augimą, nepaisant stipriai mažėjančio darbuotojų ir pačių įmonių 
skaičiaus, lėmė ir sektoriaus įmonėms skirta ES struktūrinė parama, kadangi buvo investuojama į 
gamybos pajėgumų, MTEP infrastruktūros plėtrą. 
 
Sektoriuje sukuriama bendroji pridėtinė vertė. Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių 
gaminių gamybos sektoriaus sukuriama bendroji pridėtinė vertė 2005-2013 m. laikotarpiu mažėjo 
(1 paveikslas). BPV dinamika C26 sektoriuje skiriasi nuo bendrų tendencijų apdirbamojoje 
gamyboje: analizuojamu laikotarpiu apdirbamosios gamybos sukuriama bendroji pridėtinė vertė 
augo ganėtinai stabiliai, išskyrus pasaulinės krizės laikotarpį ir padidėjo maždaug 2/3 (67 proc.). 
C26 sektoriuje sukuriama BPV sumažėjo maždaug penktadaliu nuo 542 mln. litų (157 mln. EUR) 
2005 m. iki 422 mln. litų (122,2 EUR) 2013 m. 
 
1 paveikslas. Apdirbamosios gamybos ir kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių 
sektoriaus sukuriama BPV, 2005–2013 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
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Sektoriaus padėtis apdirbamosios pramonės BPV struktūroje. Panašias tendencijas atskleidžia 
ir apdirbamojoje gamyboje sukuriamos BPV struktūros analizė (žr. sektorinės studijos priedus: 3 
dalis, 15 paveikslas). 2007 m. C26 sektoriaus sukuriama BPV sudarė 2,52 proc. visos apdirbamosios 
gamybos BPV, 2010 m. pasiekė piką (2,91 proc.), tačiau vėliau pradėjo mažėti ir 2013 m. siekė tik 
1,91 proc. Natūralu, kad, mažėjant C26 sektoriuje sukuriamai BPV ir augant visoje apdirbamojoje 
gamyboje sukuriamai BPV, C26 sektoriaus sukuriamos BPV lyginamasis svoris apdirbamojoje 
gamyboje 2005-2013 m. sumažėjo. Analizuojamu laikotarpiu ženkliai išaugo tekstilės, chemijos 
pramonės ir baldų sektorių sukuriama bendroji pridėtinė vertė. Baldų pramonės bendroji pridėtinė 
vertė išaugo net 2,4 karto. Šiame kontekste nedidelis (pagal sukuriamą BPV) kompiuterių, 
elektroninių ir optinių gaminių sektorius atrodo ganėtinai kukliai, tačiau sektoriaus 
konkurencingumo vertinimui svarbūs ir kiti rodikliai, kurie toliau analizuojami. 
 
Sektoriuje pagaminamos pramonės produkcijos vertė. C26 sektoriuje ir bendrai apdirbamojoje 
gamyboje pagamintos pramonės produkcijos vertės dinamika 2005-2013 m. atitinka sukuriamos 
bendrosios pridėtinės vertės pokyčių tendencijas. Kaip matyti iš pateikto paveikslo (2 paveikslas), 
C26 sektoriaus pramonės produkcijos vertė (kaina) keitėsi kiek kitaip nei bendra apdirbamosios 
gamybos pramonės produkcijos vertė: apdirbamosios gamybos pramonės produkcijos vertė 
analizuojamu laikotarpiu išlaikė augimo tendenciją, nepaisant ženklaus nuosmukio 2009 m., o C26 
sektoriaus pramonės produkcijos vertė nuo 2005 m. nuolat mažėjo ir 2013 m. sudarė mažiau nei 50 
proc. 2005 m. lygio. Kadangi sektoriaus sukuriama bendroji pridėtinė vertė per tą patį laikotarpį 
sumažėjo „tik“ penktadaliu, galima teigti, kad sektoriaus įmonės pradėjo gaminti didesnės 
pridėtinės vertės produktus. 
 
2 paveikslas. Apdirbamosios gamybos ir kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių 
gamybos sektorių pagaminamos produkcijos vertė, 2005–2013 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
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Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas išreiškia Lietuvoje pagamintų 
prekių, kurios buvo realizuotos vidaus rinkoje ir eksportuotos į kitas šalis, pardavimo kainų 
pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį7. Pateikti duomenys (žr. sektorinės studijos priedus: 3 dalis, 17 
paveikslas) rodo, kad per 2010 m. GKI nukrito apie 10 proc. Nuo 2011 m. antro ketvirčio iki 2012 
m. antro ketvirčio GKI augo ir beveik pasiekė 2010 m. lygį, tačiau 2013 m. kompiuterių, elektroninių 
ir optinių gaminių kainos vėl sumažėjo. GKI yra netiesiogiai susijęs su įmonių konkurencingumo 
vertinimu. Įmonės, kurių produkcija yra mažiau konkurencinga Lietuvos ir užsienio rinkose, dažnai 
mažina produkcijos kainas, siekdamos lengviau konkuruoti su analogiškomis prekėmis tose 
rinkose.  
 
Bendrojo pelno rodiklis C26 sektoriaus įmonėse 2006–2009 m. nukrito beveik 20 proc., tačiau 
per 2010 m. pakilo 48 proc. ir viršijo 2006 m. absoliučią bendro pelno vertę. Bendrojo pelno augimą 
lėmė gamybos kaštų mažėjimas ir santykinis bendrosios pridėtinės vertės didėjimas. Kartu augo ir 
sektoriaus įmonių darbo našumas. Pelningų įmonių dalis C26 sektoriuje yra didesnė nei bendrai 
apdirbamojoje gamyboje.  
 
Sektoriaus įmonių darbo našumas. Darbo našumas (veiklos efektyvumas, produktyvumas) yra 
vienas svarbiausių rodiklių vertinant konkurencingumą, nes nuo veiklos efektyvumo tiesiogiai 
priklauso šalies gyventojų, dirbančių atskiruose ekonomikos sektoriuose, pajamos. Interpretuojant 
darbo našumo rodiklį kaip konkurencingumo matą, galima sakyti, kad didesnę pridėtinę vertę 
(pavyzdžiui, tenkančią vienam darbuotojui ar vienai dirbtai valandai) kuriančios ekonominės 
veiklos konkurencingos yra dėl to, kad geba realizuoti brangesnius gaminius, taip gaudamos 
daugiau pajamų. Kaip jau buvo minėta, 2006-2013 m. C26 sektoriaus įmonių darbuotojų skaičius 
sumažėjo 3,5 karto, o sektoriaus sukuriama bendroji pridėtinė vertė smuko 22,2 proc. Tai reiškia, 
kad Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriuje sukuriama 
santykinė pridėtinė vertė (tenkanti vienam darbuotojui ar vienai dirbtai valandai) išaugo ir 
sektoriaus darbo našumas padidėjo (žr. sektorinės studijos priedus: 3 dalis, 18 paveikslas ir 19 
paveikslas).  
 
Teigiami darbo našumo rodiklio pokyčiai reiškia kylantį kompiuterių, elektroninių ir optinių 
gaminių gamybos sektoriaus konkurencingumą, ypač kai kalbama apie tarptautinę 
konkurencingumo vertinimo dimensiją. 18 paveikslas rodo C26 sektoriuje sukuriamą pridėtinę 
vertę per vieną faktiškai dirbtą valandą. 2005 m. per vieną faktiškai dirbtą valandą buvo 
sukuriami 32 Lt (9,3 EUR) bendrosios pridėtinės vertės. Šis rodiklis atitiko bendrą apdirbamosios 
gamybos darbo našumo rodiklį (30 Lt, 8,7 EUR)). 2005-2012 m. laikotarpiu darbo našumas C26 
sektoriuje augo šiek tiek sparčiau nei visoje apdirbamojoje gamyboje (atitinkamai 2,5 ir 2,3 karto). 
Spartus darbo našumo didėjimas leidžia teigti, kad C26 sektorius buvo konkurencingesnis lyginant 
su apdirbamosios gamybos vidurkiu.  
 
Panašias tendencijas atskleidžia ir kitas darbo našumo rodiklis – bendroji pridėtinė vertė, 
tenkanti vienam darbuotojui per metus. 2006–2007 m. C26 sektoriuje vieno darbuotojo 
sukuriama pridėtinė vertė buvo reikšmingai mažesnė (25 proc.) lyginant su apdirbamosios 
gamybos vidurkiu. Tai reiškia, kad analizuojamo sektoriaus konkurencingumas buvo mažesnis nei 
kitų apdirbamosios gamybos sektorių. 2008 m. ženkliai sumažėjus C26 sektoriaus darbuotojų 
skaičiui, vienam darbuotojui tenkanti BPV išaugo beveik dvigubai ir augo iki 2012 m. 2012 m. vieno 
darbuotojo sukuriama BPV C26 sektoriuje siekė 141,27 tūkst. Lt (40,9 EUR) per metus ir buvo 
13,25 proc. didesnė nei apdirbamosios gamybos vidurkis. Vieno darbuotojo sukuriama pridėtinė 
vertė C26 sektoriuje 2006-2013 m. išaugo 3,4 karto (apdirbamosios gamybos vidurkis – 2,4 karto). 
                                                           
7 R. Jucevičius. (2009). Lietuvos chemijos produktų gamybos pramonės konkurencingumo studija. Kaunas. 
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Išaugęs darbo našumas C26 sektoriuje nulėmė didesnį nei apdirbamosios gamybos vidurkis šio 
sektoriaus konkurencingumą. 
 
Sektoriaus įmonių investicijos. Investicijos yra ypatingai svarbus kriterijus vertinant pramonės 
konkurencingumą. Investicijos yra ypatingai svarbios dinamiškam kompiuterių, elektroninių ir 
optinių gaminių gamybos sektoriui, kuriame konkurencingos prekės dažnai turi būti inovatyvios, o 
joms sukurti reikia nemažų investicijų. Materialinių investicijų dalis C26 sektoriuje yra mažesnė nei 
šio sektoriaus dalis bendroje apdirbamosios gamybos struktūroje. Vertinant bendrąsias investicijas 
į mašinas, įrengimus, transporto priemones ir inventorių, matyti, kad C26 sektoriaus įmonės 
investuoja daugiau už apdirbamosios pramonės vidurkį. 
 
2 lentelė. Materialinės investicijos ir bendrosios investicijos į mašinas, įrengimus, 
transporto priemones ir inventorių apdirbamojoje gamyboje ir C26 sektoriuje, 2005–2013 
m. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Materialinės 
investicijos, 

mln. EUR8 

820,3 965,0 1315,2 1018,7 479,1 380,5 610,5 678,0 637,1 

C26 investicijų 
dalis visame 

apdirbamosios 
gamybos 

sektoriuje, % 

1,46 % 1,49 % 0,55 % 0,61 % 1,09 % 0,81 % 2,97 % 0,57 % 1,15 % 

Bendros 
investicijos į 
inventorių* 

1205,4 1495,9 1908,5 1548,5 720 737,7 1,193,4 1,193,4  

C26 investicijų 
dalis, visame 

apdirbamosios 
gamybos 

sektoriuje, % 

1,95 % 1,86 % 1,37 % 1,13 % 1,45 % 4,01 % 4,52 % 2,25 %  

*Į bendras investicijas į įrenginius įeina investicijos į mašinas, įrengimus, transporto priemones ir kt. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
 
Dar vienas konkurencingumui svarbus rodiklis yra tiesioginės užsienio investicijos. Paminėtina, kad 
lyginant su kitomis inžinerinės pramonės šakomis, C26 sektoriuje jos yra vienos mažiausių: 2012 
m. TUI Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriuje sudarė tik 3 proc. 
visų tiesioginių investicijų į inžinerinės pramonės šakas. Tiesioginės užsienio investicijos kartu su 
išlaidomis moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai (toliau – MTTP) yra vieni svarbiausių 
veiksnių, norint užtikrinti aukštųjų technologijų sektorių plėtrą. 
 
Nors C26 sektoriaus įmonės nepasižymi didelėmis TUI, sektoriaus įmonių išlaidos MTEP yra vienos 
didžiausių lyginant su kitais apdirbamosios gamybos sektoriais. Nors C26 sektoriuje sukuriama tik 
apie 2 proc. visos apdirbamosios gamybos bendrosios pridėtinės vertės, šio sektoriaus įmonių 
išlaidos MTEP 2008 m. sudarė beveik 12 proc. visų apdirbamosios pramonės išlaidų ir stabiliai 
augo iki 18 proc. 2013 m. Išlaidos MTEP yra ypač svarbios norint užtikrinti inovatyvių gaminių 
kūrimą ir realizavimą. Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus įmonių 

                                                           
8 Pagal Statistikos departamento metodologiją į materialinės investicijas įtraukiamos išlaidos ilgalaikiam materialiniam 
turtui, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienus metus, įsigyti, sukurti ir esamam materialiajam turtui atnaujinti (jo vertei 
padidinti). 
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išlaidos MTEP nuo 2008 m. iki 2013 m. išaugo 65 proc. ir 2013 m. sudarė 19,6 mln. litų (5,7 EUR). 
Prie to reikšmingai prisidėjo ir 2007-2013 metų ES struktūrinė parama. 
 
Apibendrinant Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus raidos 
tendencijas pateikiamos šios išvados: 
 
� Sektoriaus sukuriama bendroji pridėtinė vertė per analizuojamą laikotarpį sumažėjo 22,2 proc. 

Nuosmukį visų pirma lėmė žemas darbo našumas ir silpnos konkurencinės pozicijos 
tarptautinėje prekyboje. Tai paskatino Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių 
sektoriaus įmones restruktūrizuotis, mažinti darbuotojų skaičių. Vien 2008 m. darbuotojų 
skaičius sumažėjo 53,44 proc., o per 2006-2013 m. laikotarpį darbuotojų skaičius sumažėjo 3,5 
karto. 

� Ženklus darbuotojų skaičiaus sumažėjimas ir lyginant su juo mažesnis bendrosios pridėtines 
vertės sumažėjimas leidžia daryti išvadą, kad šio sektoriaus įmonės restruktūrizavosi. Be to, 
nors pagamintos pramonės produkcijos vertė sumažėjo per pusę, pridėtinė vertė tiek 
nesumažėjo – tai reiškia, kad sektoriaus įmonės pradėjo gaminti aukštesnės pridėtinės vertės 
produkciją.  

� Analizė atskleidė, kad restruktūrizacija ir ženklus darbuotojų skaičiaus sumažėjimas leido 
įmonėms padidinti darbo našumą, o darbo našumo rodiklis yra vienas svarbiausių vertinant 
konkurencingumą. C26 sektoriuje sukuriama bendroji pridėtinė vertė, tekanti vienai faktiškai 
dirbtai valandai, 2005–2012 metų laikotarpiu pakilo nuo 32 Lt (9,3 EUR)/val. iki 80 Lt (23,2 
EUR)/val. (2,5 karto). Analogiškas apdirbamosios gamybos rodiklis analizuojamu laikotarpiu 
taip pat augo (nuo 30 Lt (8,7 EUR)/val. iki 70 Lt (20,3 EUR)/val.), tačiau buvo mažesnis nei C26 
sektoriuje. Remiantis šiais duomenimis galima daryti išvadą, kad kompiuterių, elektroninių ir 
optinių gaminių gamybos sektorius yra efektyvesnis ir produktyvesnis nei Lietuvos apdirbamoji 
pramonė. 2013 m. BPV vienam darbuotojui per metus kompiuterių, elektroninių ir optinių 
gaminių gamybos sektoriuje sudarė 128 tūkst. Lt (37 tūkst. EUR) ir buvo didesnė nei 
apdirbamosios gamybos vidurkis (121 tūkst. Lt arba 35 tūkst. EUR). Didžiausią lyginamąjį 
pranašumą C26 sektorius turėjo 2010 m.  

� Sektoriaus materialinės investicijos yra mažesnės už apdirbamosios gamybos vidurkį, kas iš 
dalies implikuotų šio sektoriaus plėtros stagnaciją. Tačiau bendros investicijos į mašinas, 
įrengimus transporto priemones ir inventorių yra didesnės nei apdirbamosios pramonės 
vidurkis. Šie rodikliai iš dalies vienas kitą subalansuoja ir investicijų prasme šis sektorius 
neatrodo ypatingas lyginant su kitais apdirbamosios gamybos sektoriais. 2010 m. ir 2011 m. 
investicijų dalis tenkanti C26 sektoriui buvo reikšmingai didesnė, ir tai galėjo lemti sektoriui 
skirta ES struktūrinė parama. 

� Pelningų ir nuostolingų įmonių dalies bendrame įmonių skaičiuje rodiklis rodo, kad C26 
sektoriaus nuostolingų įmonių dalis buvo mažiausia būtent 2009–2011 m., o tai dar kartą 
patvirtina, kad analizuojamas sektorius tuo laikotarpiu buvo itin konkurencingas.  

� Atlikta analizė rodo, kad kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos įmonės buvo 
itin konkurencingos 2009–2011 m. Dauguma statistinių rodiklių vis dar didėjo 2012 m., tačiau 
2013 m. dauguma rodiklių nukrito, o tai nuteikia pesimistiškai.  
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1.2 LIETUVOS KOMPIUTERIŲ, ELEKTRONINIŲ IR OPTINIŲ GAMINIŲ 
KONKURENCINGUMAS TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE 

Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus tarptautinis 
konkurencingumas vertinamas pagal apibendrintą tarptautinės prekybos rezultatyvumo indeksą 
(angl. trade performance index, TPI), o atskirų sektoriaus gaminių konkurencingumo vertinimas 
grindžiamas atskleistojo lyginamojo pranašumo (angl. revealed comparative advantage, RCA) 
logika. Pramonės šaka laikoma konkurencinga, jei jos lyginamasis svoris pagal atskirus rodiklius 
viršija šalies ekonomikos lyginamąjį svorį pasaulio mastu. Gaminių grupės laikomos itin 
konkurencingomis, kai atitinka šiuos kriterijus:  
 

� RCA rodiklis yra didesnis nei 19,  
� pasaulinės rinkos dalis yra didesnė už vidutinę pasaulinę Lietuvos eksporto rinkos dalį 

(2013 m. ji sudarė 0,18 proc.),  
� užsienio prekybos balansas yra teigiamas.  

1.2.1 Svarbiausi eksporto gaminiai ir eksporto tendencijos 

Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus (C26 pagal EVRK) 
įmonės eksportuoja apie 80 proc. produkcijos. Tai reiškia, kad šis sektorius yra itin priklausomas 
nuo tarptautinės prekybos tendencijų. Vertinant absoliučia verte Lietuvos eksportas šiame 
sektoriuje 2005-2013 m. sumažėjo nuo 1,1 mlrd. iki 0,6 mlrd. litų (nuo 0,32 iki 0,17 mlrd. EUR), 
tačiau sektoriaus tarptautinio konkurencingumo vertinimui tinkamesni duomenys apie atskirų 
gaminių ar jų grupių užsienio prekybą pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (toliau – KN). Didžioji 
dalis kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos (C26 pagal EVRK 2 redakciją) 
sektoriaus gaminių patenka į dvi gaminių kategorijas pagal KN: 
 

1) KN-85 (Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, 
televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys); 

2) KN-90 (Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos 
arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys). 

 
Atskirų kategorijų gaminių tarptautinio konkurencingumo palyginimas. Elektronikos gaminių 
kategorijoje (KN-85) Lietuvos užsienio prekybos balansas pastaruosius 10 metų (2004-2014 m.) 
yra neigiamas (importuojama daugiau nei eksportuojama), todėl galima teigti, kad šių Lietuvos 
gaminių tarptautinis konkurencingumas yra žemesnis nei optikos gaminių (KN-90). Optikos 
gaminių kategorijoje 2004-2007 m. užsienio prekybos balansas buvo neigiamas, tačiau nuo 2008 m. 
eksportas nors ir nežymiai viršija importą. Didžiausias teigiamas užsienio prekybos balansas 
optikos gaminių kategorijoje buvo 2008 m. Šią situaciją, visų pirma, nulėmė pasaulio finansų krizės 
sukeltas ekonomikos nuosmukis ir ženklus perkamosios galios sumažėjimas vidaus rinkoje. Nors 
Lietuvos optikos gaminiai (KN-90) tarptautinėje prekyboje yra konkurencingesni nei elektronikos 
gaminiai (KN-85), tačiau elektronikos gaminių eksportas 2014 m. buvo daugiau kaip 3 kartus 

                                                           
9 Pažymėtina, kad dėl RCA indekso asimetriškumo (neigiamai vertinamų reikšmių diapazonas apima skaičių aibę nuo 0 iki 
vieneto, o teigiamai – nuo 1 iki begalybės) mokslinėse diskusijose yra siūloma naudoti daugiau kategorijų indekso 
reikšmių interpretavimui, pavyzdžiui, reikšmes tarp 1 ir 2 vertinti kaip silpną lyginamąjį pranašumą, tarp 2 ir 4 – kaip 
vidutinio stiprumo lyginamąjį pranašumą, reikšmes didesnes už 4 – kaip stiprų lyginamąjį pranašumą tarptautinėje 
prekyboje. 
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didesnis nei optikos gaminių. Tai reiškia, kad nepaisant didesnio tarptautinio konkurencingumo 
optikos gaminių gamybos sektoriaus reikšmė Lietuvos ekonomikoje yra labai maža.  
 
Lietuviškos kilmės prekių eksporto dalis bendrame eksporte tiek elektronikos, tiek optikos 
gaminių kategorijoje nuolat mažėja, nors optikos gaminių kategorijoje lietuviškos kilmės prekių 
eksporto apimtys ir absoliučia suma, ir santykine dalimi yra stabilesnės lyginant su situacija 
elektronikos gaminių kategorijoje. Lietuviškos kilmės optikos gaminių eksportas 2014 m. sudarė 
160 mln. EUR (32 proc. viso KN-90 eksporto), o elektronikos gaminių – 388 mln. EUR (24 proc. viso  
KN-85 eksporto). 
 
3 paveikslas. Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių užsienio prekyba 2004-
2014 m. 

 
 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
 
Pagrindiniai sektoriaus eksporto gaminiai ir jų tarptautinis konkurencingumas. Vertinant 
minėtų gaminių grupių (KN-85 ir KN-90) viduje galima išskirti pagrindinius Lietuvos eksporto 
gaminius ir nustatyti, kaip keitėsi analizuojamo sektoriaus eksporto struktūra.  
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Elektronikos gaminių (KN-85) kategorijoje pagrindinės eksporto prekės 2004-2014 m. 
nepasikeitė, keitėsi tik jų lyginamasis svoris ir eksporto vertė. Pagrindiniai eksporto gaminiai 
elektronikos kategorijoje yra: 
 

1) Izoliuotieji laidai, kabeliai ir šviesolaidžių kabeliai – KN-8544. Jų eksportas 2004-2014 m. 
sudarė vidutiniškai apie 18 proc. viso elektronikos gaminių eksporto, 2014 m. eksporto 
vertė siekė 466,6 mln. EUR arba 29 proc. viso elektronikos gaminių eksporto. Šios grupės 
gaminiai 2014 m. sudarė apie 15 proc. lietuviškos kilmės elektronikos eksporto; dominavo 
uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti montavimo rinkiniai, naudojami antžeminio 
transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose – jų lietuviškos kilmės eksporto vertė 
2014 m. buvo 37 mln. Paminėtina, kad KN-8544 iš kitų elektronikos gaminių išsiskiria ir 
dideliu teigiamu užsienio prekybos balansu. 

2) Monitoriai ir projektoriai, televizinio signalo priėmimo aparatūra – KN-8528. Jų eksporto 
vertė 2004-2004 m. sudarė vidutiniškai apie 18 proc. viso elektronikos gaminių eksporto, 
2014 m. eksporto vertė siekė 120,4 mln. EUR (dalis – 7 proc.). Šių gaminių eksportas 2014 
m. sudarė apie 5 proc. lietuviškos kilmės elektronikos gaminių eksporto. Nepaisant didelių 
eksporto apimčių, KN-8528 išsiskiria dideliu neigiamu užsienio prekybos balansu. 

3) Telefono aparatai, kita balso, vaizdo ar kitų duomenų perdavimo arba priėmimo aparatūra, 

įskaitant aparatūrą, skirtą laidinio ar belaidžio tinklo ryšiui – KN-8517. Šių gaminių eksporto 
vertė 2004-2004 m. sudarė vidutiniškai apie 6,5 proc. viso elektronikos gaminių eksporto, 
2014 m. eksportas buvo 167,7 mln. EUR (dalis – 10 proc._. Nuo 2004 m. eksporto vertė šioje 
kategorijoje išaugo daugiau kaip 30 kartų, tačiau užsienio prekybos balansas išliko 
neigiamas.  

 
Kiti elektronikos gaminiai, kurių eksportas 2004-2014 m. ženkliai išaugo yra: 
 

1) Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų angliukai, baterijų angliukai ir kiti grafito 

arba kiti anglies gaminiai, turintys metalo arba jo neturintys, skirti naudoti elektrotechnikoje 
– KN-8545 (2004-2014 m. šių gaminių eksportas išaugo 83 kartus ir 2014 m. sudarė 34 mln. 
EUR); 

2) Diskai, juostos, kietosios būsenos išliekamosios atmintinės, lustinės kortelės ir kitos laikmenos, 

skirtos garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti – KN-8523. Analizuojamu laikotarpiu eksportas 
išaugo 53 kartus. Pagal eksporto vertę šie gaminiai 2014 m. buvo 4 pozicijoje tarp visų 
eksportuojamų elektronikos gaminių, jų eksporto vertė buvo 96,1 mln. EUR. Šios grupės 
lietuviškos kilmės prekių eksportas sudarė apie 9 proc. viso lietuviškos kilmės elektronikos 

gaminių eksporto. 
3) Geležinkelių, tramvajų bėgių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų ir oro 

uostų signalizacijos, saugos arba eismo reguliavimo elektros įranga – KN-8530. Šių gaminių 
eksportas 2014 m. buvo 105 kartus didesnis nei 2004 m., tačiau nepaisant ženklaus augimo 
šių gaminių eksporto vertė (18,7 mln. EUR) 2014 m. sudarė tik kiek daugiau kaip 1 proc. 
viso Lietuvos elektronikos gaminių eksporto. 

 
Optinių gaminių (KN-90) kategorijoje pagal eksporto apimtis išsiskiria KN-9018 (medicinos, 

chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos aparatai ir instrumentai, įskaitant scintigrafijos 

aparatus, kiti elektriniai medicinos aparatai ir instrumentai, naudojami regėjimui tikrinti). Šių 
gaminių eksportas 2004-2014 m. sudarė apie trečdalį viso optikos gaminių eksporto. 2014 m. šių 
gaminių eksportas buvo didžiausias per visą analizuojamą laikotarpį tiek absoliučia suma (219 mln. 
EUR), tiek santykine dalimi (44 proc.). Šių gaminių užsienio prekybos balansas nuo 2009 m. yra 
teigiamas ir vienas didžiausių lyginant su kitais optikos gaminiais. 
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Kitos svarbios eksporto prekės optinių gaminių kategorijoje, pasižyminčios didelėmis ir ženkliai 
augančiomis eksporto apimtimis ir teigiamu užsienio prekybos balansu, 2004-2014 m. buvo KN-
9027 (fizinės arba cheminės analizės prietaisai ir aparatai; prietaisai ir aparatai, skirti klampumui, 

akytumui, plėtimuisi, paviršinei įtempčiai arba panašiems kintamiesiems matuoti ir tikrinti; šilumos, 

garso arba šviesos kiekių matavimo ir tikrinimo prietaisai ir aparatai (įskaitant eksponometrus); 

mikrotomai) ir KN-9031 (kiti matavimo arba tikrinimo įrankiai, prietaisai ir mašinos).  
 
Kitos augančios svarbos pozicijos Lietuvos optikos gaminių eksporte yra KN-9021 (ortopedijos 

įtaisai, įskaitant ramentus, chirurginius diržus ir vyturus; įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami lūžiams 

gydyti; dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba 

implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai kompensuoti) ir KN-9022 (aparatai, 

kurių veikimas pagrįstas rentgeno, alfa, beta arba gama spinduliuotės naudojimu, skirti arba neskirti 

naudoti medicinoje, chirurgijoje, stomatologijoje arba veterinarijoje, įskaitant radiografijos arba 

radioterapijos aparatus, rentgeno vamzdelius ir kitus rentgeno spinduliuotės generatorius, valdymo 

pultus, ekranus, tyrimų arba gydymo procedūrų stalus, krėslus ir panašią įrangą). Jų eksportas 2014-
2014 m. sparčiai augo, nors užsienio prekybos balansas išliko neigiamas. 
 
Atskirai paminėtini skystųjų kristalų įtaisai, lazeriai, išskyrus lazerinius diodus ir kiti optiniai 
aparatai ir prietaisai (KN-9013): ši pozicija visa analizuojamą laikotarpį išlaikė teigiamą užsienio 
prekybos balansą; 2007 m. ir 2008 m. tai buvo svarbiausia optikos gaminių eksporto pozicija 
(atitinkamai 24 proc. ir 45 proc. viso optikos gaminių eksporto), tačiau 2009 m. šių gaminių 
eksportas ženkliai sumažėjo ir pastaruoju metu sudaro tik apie 5 proc. viso optikos gaminių 
eksporto. 2008 m. KN-9013 eksportas siekė173,5 mln. EUR, o 2014 m. buvo 7 kartus mažesnis ir 
sudarė 23,8 mln. EUR. 
 
Pastaraisiais metais taip pat ženkliai susilpnėjo Lietuvos dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba 
gamybos kiekio skaitiklių ir jų kalibratorių (KN-9028) pozicijos tarptautinėse eksporto rinkose. 
2004-2012 m. šie gaminiai išsiskyrė dideliu teigiamu užsienio prekybos balansu, tačiau 
pastaraisiais metais jų eksporto vertė yra panaši kaip ir importo, o 2013 m. užsienio prekybos 
balansas buvo nežymiai neigiamas. Analizuojamu laikotarpiu labiausiai (daugiau kaip 300 kartų) 
išaugo KN-9005 (binokliai, monokuliarai, kiti optiniai teleskopai ir jų tvirtinimo įtaisai; kiti 

astronomijos prietaisai ir jų tvirtinimo įtaisai, išskyrus radioastronomijos prietaisus) eksportas. 2014 
m. eksporto vertė pasiekė 3,6 mln. EUR, tačiau tai sudarė mažiau nei 1 proc. Lietuvos optikos 
gaminių eksporto. 
 
Vertinant pagal lietuviškos kilmės prekių eksporto apimtis svarbiausios pozicijos optikos gaminių 
kategorijoje yra lazeriai (KN-9013, daugiau kaip 12 proc. viso lietuviškos kilmės optikos gaminių 
eksporto), medicinos, chirurgijos, stomatologijos aparatai ir instrumentai (KN-9018; apie 40 proc.), 
fizinės ir cheminės analizės prietaisai (KN-9027; apie 8 proc.), kiti matavimo ir tikrinimo įrankiai 
(KN-9031; apie 8 proc.). 

1.2.2 Sektoriaus tarptautinės prekybos rezultatyvumas 2009–2013 m. 

Tarptautinės prekybos centras (angl. International Trade Centre, ITC) skelbia atskirų pramonės 
sektorių konkurencingumą tarptautinėje prekyboje apibendrinančius indeksus (angl. trade 

performance index, TPI). Jie skaičiuojami apibendrinant atskirų pramonės šakų duomenis. Šis 
indeksas padeda stebėti ir vertinti konkrečių pramonės šakų tarptautinės prekybos rezultatyvumą. 
Pasitelkiant šį indeksą galima argumentuotai vertinti konkrečios šalies konkrečių pramonės šakų 
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konkurencingumą, jas palyginant su kitų šalių atitinkamų pramonės šakų tarptautinės prekybos 
rezultatyvumu.  
 
Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių sektoriaus konkurencingumo analizei 
aktualūs dviejų pramonės sektorių tarptautinės prekybos indeksai: 1) kompiuteriai, ryšio 
priemonės ir vartotojiška elektronika (toliau – kompiuteriai); 2) elektroniniai komponentai (toliau 
– elektronika). Šių sektorių tarptautinės prekybos indeksai rodo bendrą Lietuvos C26 sektoriaus 
įmonių gaminių tarptautinės prekybos rezultatyvumą. 
 
Analizuojamų gaminių Lietuvos tarptautinės prekybos balansas (P1, 3 lentelė) yra neigiamas. Tai 
reiškia, kad importas viršija eksportą, o Lietuva šiose kategorijose daug prekių importuoja, kad 
būtų patenkinti vietinės rinkos poreikiai. Kartu tai rodo ganėtinai mažą Lietuvos gamintojų 
specializaciją šiose srityse. Nepaisant didelio eksportuojančių šalių skaičiaus šiuose sektoriuose 
(129 kompiuterių sektoriuje ir 138 elektronikos sektoriuje), Lietuvos produktų eksporto tempai 
(G2, 3 lentelė) 2009-2013 m. augo itin sparčiai – 17 proc. kompiuterių sektoriuje ir 23 proc. 
elektronikos sektoriuje. Pagal šiuos rodiklius Lietuva pasaulyje užėmė 21 ir 20 vietas. Vis dėl to, abu 
šie sektoriai 2013 m. užėmė daugiau nei 2 kartus mažesnę pasaulio rinkos dalį (0,06 proc. 
kompiuterių sektoriuje ir 0,07 proc. elektronikos sektoriuje) palyginti su vidutine Lietuvos 
eksporto pasaulinės rinkos dalimi (0,18 proc.). Tai implikuoja, kad šiuo metu šie sektoriai nėra itin 
reikšmingi Lietuvos ekonomikai, tačiau dideli eksporto augimo tempai leidžia prognozuoti, kad 
artimiausiu metu situacija gali keistis.  
 
Kitas svarbus rodiklis yra eksporto vertė tenkanti vienam gyventojui (P2). Pagal šį rodiklį 
Lietuva yra 26 (kompiuterių sektoriuje) ir 31 (elektronikos sektoriuje) vietoje, o tai leidžia teigti, 
kad šių sektorių sukuriama vertė yra vidutiniška. Estija yra 5 ir 13, Latvija - 16 ir 41 vietoje.  
 
3 lentelė. Lietuvos kompiuterių, ryšių priemonių, vartotojiškos elektronikos ir elektroninių 
komponentų gamybos pramonės tarptautinės prekybos rezultatyvumo indeksas (TPI) 

  Rodiklis 

Kompiuteriai, ryšio 
priemonės ir vartotojiška 

elektronika 

Elektroniniai 
komponentai 

Vertė Rangas Vertė Rangas 

Bendrasis 
šalies 

apibūdinimas 

N 
Eksportuojančių šalių 
skaičius 

129  138  

G1 Eksporto vertė tūkst. EUR10 688831  945317  

G2 
Vidutinis eksporto vertės 
augimas, per 2009-2013 m. 
% 

17% 21 23% 20 

G3 Dalis šalies eksporte, % 2%  2%  
G4 Dalis šalies importe, % 3%  3%  

G5 
Santykinis prekybos 
balansas, % 

-20%  -7%  

G6 
Santykinė vieneto vertė (kai 
pasaulio vidurkis = 1) 

0.0  0.0  

Padėties 2013 
m. indeksai 

P1 
Prekybos balansas, tūkst. 
EUR 

-365371 62 -145150 58 

P2 
Eksporto vertė tenkanti 
vienam gyventojui, tūkst. 
EUR 

230,5 26 316,4 31 

P3 Pasaulio rinkos dalis, % 0,06% 44 0,07% 52 
P4a Produkto diversifikacija  10 31 30 17 

                                                           
10 Čia ir toliau sumos eurais nurodytos pagal 2014-04-04 buhalterinį euro ir JAV dolelio kursą 1 EUR = 1,08 $. 
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  Rodiklis 

Kompiuteriai, ryšio 
priemonės ir vartotojiška 

elektronika 

Elektroniniai 
komponentai 

Vertė Rangas Vertė Rangas 

P4b 
Produkto koncentracija 
(pasklidimas) 

 29  17 

P5a 
Rinkų diversifikacija 
(ekvivalentinių rinkų 
skaičius) 

10 33 7 55 

P5b 
Rinkų koncentracija 
(pasklidimas) 

 33  51 

Pokyčio 2009–
2013 m. 
indeksai 

C1 
Santykinis pasaulinės rinkos 
dalies pokytis  % 

9,27%  10,48%  

C1a Konkurencingumo efektas, % 4,66% 33 9,96% 20 

C1b 
Pradinė geografinė 
specializacija, % 

6,91% 2 1,43% 29 

C1c 
Pradinė produkto 
specializacija, % 

0,98% 51 1,48% 50 

C1d Adaptavimosi efektas, % -3,28% 82 -2,4% 106 

C2 
Atitikimas pasaulinės rinkos 
paklausos pokyčiams 

 88  67 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Tarptautinės prekybos centro pasaulinės prekybos statistiką, 
http://www.trademap.org/  
 
Eksportuojamų produktų diversifikacijos požiūriu (P4a) elektroninių komponentų sektorius 
yra stipriai diversifikuotas. Diversifikacijos rodiklis yra svarbus, nes jis yra patikimas produkcijos 
struktūros ir šakos išsivystymo lygio rodiklis. Diversifikacija apriboja priklausomybę nuo nedidelio 
skaičius produktų ir sumažina šalies pramonės šakos jautrumą tai šakai specifiniams išorinės 
aplinkos poveikiams. Tačiau šiame sektoriuje aiškiai išsiskiria rinkų diversifikacijos (P5a) 
rodiklis. Į elektroninių komponentų kategoriją patenkantys gaminiai yra eksportuojami tik į 7 
rinkas. Diversifikacijos stoka eksporto rinkų atžvilgiu gali kelti konkurencinius iššūkius, nes 
koncentracija keliose svarbiausiose rinkose mažina lankstumą, derėjimosi dėl prekybos sąlygų 
galimybes. Pasikeitus konkuravimo sąlygoms rinkose, į kurias yra sukoncentruotas eksportas, kiltų 
grėsmė Lietuvos gamintojų galimybėms eksportuoti savo produkciją. Todėl Lietuvos gamintojai 
turėtų peržiūrėti savo prekybos krypčių strategijas, ieškoti papildomų rinkų. Ši problema yra 
aktuali visam C26 sektoriui.  
 
Analizuojamo Lietuvos pramonės sektoriaus pasaulinės rinkos dalies pokytį 2009-2013 m. 
teigiamai paveikė pradinis geografinės specializacijos veiksnys (C1b). Šis veiksnys atskleidžia 
importuojančių šalių rinkų dinamikos (importo šalies dalies pasaulio importo struktūroje pokyčio) 
įtaką analizuojamos eksportuojančios šalies (t. y. Lietuvos) pasaulinės rinkos dalies pokyčiui. 
Tačiau šis itin aukštas rodiklis (2 kompiuterių sektoriuje ir 29 elektronikos sektoriuje pasaulyje), 
buvo dalinai užgožtas neigiamo adaptavimosi efekto (C1d), pagal kurį Lietuva užėmė tik 82 
(kompiuterių sektoriuje) ir 106 (elektronikos sektoriuje) vietas. Tai reiškia, kad Lietuvos 
gamintojai, nepaisant bendrųjų augimo tendencijų, yra ganėtinai pažeidžiami tarptautinės 
paklausos dinamikos kontekste. Galima daryti prielaidą, kad gaminami produktai savo 
novatoriškumu atsilieka nuo pasaulinių šios industrijos lyderių. Kita vertus, konkurencingumo 
efekto rodiklis11 (C1a), kuris yra tiesiogiai susijęs su pasaulio rinkos dalies augimu, šiuose 
sektoriuose yra 4,66 proc. (kompiuterių sektoriuje) ir 9,96 proc. (elektronikos sektoriuje). Tai dar 

                                                           
11 Konkurencingumo efektas atskleidžia šalies gebėjimą padidinti eksporto rinkos dalį nepriklausomai nuo eksporto 
struktūros. Kartais pastarasis vadinamas „grynuoju“ rinkos dalies efektu, nes apibendrina tiek kainos konkurencingumo, 
tiek nekaininio konkurencingumo pokyčius.  
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kartą patvirtina, kad šie sektoriai tampa vis konkurencingesniais ir reikšmingesniais Lietuvos 
eksporto sektoriais pasaulinėje rinkoje.  
 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių tarptautinio 
konkurencingumo palyginimas. Siekiant nustatyti, kaip keitėsi Lietuvos kompiuterių, 
elektroninių ir optinių gaminių tarptautinis konkurencingumas lyginant su atitinkamais kitų 
Baltijos šalių gaminiais atliktas šių gaminių tarptautinės prekybos indeksų palyginimas 2009 m. ir 
2013 m. (4 lentelė). 
 
4 lentelė. Lietuvos, Latvijos ir Estijos TPI indekso palyginimas 2009 m. ir 2013 m. 

 Lietuva Latvija Estija 

 
Rodiklis 

Kompiuteriai, ryšio priemonės ir vartotojiška elektronika 
Vertė Rangas Vertė Rangas Vertė Rangas 

P2009 Indekso reikšmė 2009 m.  33  36  46 
P2013 Indekso reikšmė 2013 m.  21  36  38 

A2009 

Absoliutus pasaulinės 
rinkos dalies pokytis, 2009 
m., % 

-0,0005% 79 0,0069% 17 -0,0188% 96 

A2013 

Absoliutus pasaulinės 
rinkos dalies pokytis, 2013 
m., % 

0,0041% 14 0,0081% 10 0,0249% 7 

 Rodiklis 
Elektroniniai komponentai 

Vertė Rangas Vertė Rangas Vertė Rangas 
P2009 Indekso reikšmė 2009 m.  23  32  38 
P2013 Indekso reikšmė 2013 m.  29  31  36 

A2009 
Absoliutus pasaulinės 
rinkos dalies pokytis, 2009 
m., % 

-0,0074% 108 0.0006% 44 0,0027% 29 

A2013 
Absoliutus pasaulinės 
rinkos dalies pokytis, 2013 
m., % 

0,0048% 13 0,0018% 18 0,0044 14 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Tarptautinės prekybos centro pasaulinės prekybos statistiką, 
http://www.trademap.org/  
 
Kompiuterių, ryšio priemonių ir vartotojiškos elektronikos kategorijoje pagal tarptautinės prekybos 
indeksą (P), apimantį įvairius konkurencingumą atspindinčius rodiklius, Lietuvos gaminiai tiek 
2009 m., tiek 2013 m. buvo konkurencingesni nei Latvijos ir Estijos (Lietuva užėmė aukštesnę vietą 
pasaulyje). Lietuvos reitingas 2009 m. lyginant su 2013 m. pakilo per 12 pozicijų (iš 33 vietos į 21 
vietą), Latvijos – nepakito, o Estijos taip pat pakilo per 12 pozicijų, tačiau 2013 m. Estija užėmė tik 
38 vietą ir atsiliko nuo kitų Baltijos šalių. Pagal pasaulinės rinkos dalies pokytį (A) Lietuva, 2009 m. 
lenkusi Estiją (atitinkamai 79 ir 89 vietos pasaulyje), 2013 m. atsiliko tiek nuo Estijos (7 vieta), tiek 
nuo Latvijos (10 vieta; Lietuva – 14 vieta). Vertinant šių gaminių tarptautinį konkurencingumą 
bendrai, darytina išvada, kad Baltijos šalių konkurencingumas padidėjo, tačiau Estijos gamintojų 
situacija gerėja sparčiau nei Lietuvos ir Latvijos gamintojų. 
 
Elektroninių komponentų kategorijoje vertinant pagal tarptautinės prekybos indeksą (P) Baltijos 
šalių „reitingas“ panašus: pirmauja Lietuva, antroje pozicijoje – Latvija, trečioje – Estija. Tačiau 
2013 m. lyginant su 2009 m. Lietuvos gaminių tarptautinis konkurencingumas sumažėjo (nepaisant 
ženkliai išaugusios pasaulinės rinkos dalies – 13 vieta pasaulyje), Latvijos – reikšmingai 
nepasikeitė, Estijos – išaugo. Pagal pasaulinės rinkos dalies augimo tempą 2013 m. Estija tik 
nežymiai atsiliko nuo Lietuvos ir buvo 14 vietoje pasaulyje.  
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Vertinant bendrai Baltijos šalių gaminių tarptautinis konkurencingumas 2013 m. lyginant su 2009 
m. padidėjo. Pagal C26 sektoriaus gaminių TPI indeksą Lietuva lyginant su kitomis Baltijos šalimis 
buvo lyderė tiek 2009 m., tiek 2013 m. Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos gamintojai sustiprino 
pozicijas kompiuterių, ryšio priemonių ir vartotojiškos elektronikos, o elektroninių komponentų 
rinkoje labiau augo Latvijos ir Estijos gamintojų konkurencingumas. 

1.2.3 Tarptautinėje prekyboje konkurencingiausi Lietuvos C26 
sektoriaus gaminiai  

Apžvelgę bendrą sektoriaus eksporto situaciją ir tarptautinės prekybos rezultatyvumą, toliau 
detaliai vertinsime kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus lyginamąjį 
pranašumą tarptautinėje prekyboje. Atskleistojo lyginamojo pranašumo (toliau – RCA) indeksas 
leis daryti konkrečias išvadas apie atskirų analizuojamo pramonės sektoriaus gaminių 
konkurencingumą pasaulinėje rinkoje. RCA indeksas skaičiuojamas naudojant struktūrinius 
užsienio prekybos rodiklius ir leidžia palyginti analizuojamos prekės dalį visų prekių eksporte 
tiriamojoje šalyje (t. y. Lietuvoje) su atitinkama jos dalimi tiriamoje šalių grupėje (t. y. pasaulio 
rinkoje).  
 
Pasaulinėje rinkoje konkurencingiausi Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių 
gaminių gamybos sektoriaus gaminiai nustatyti pagal pasaulio rinkoje užimamą dalį. 
Konkurencingiausiais laikomi tie sektoriaus gaminiai, kurių pasaulinės rinkos dalis yra didesnė už 
vidutinę Lietuvos eksporto dalį bendrame pasaulio eksporte (2013 m. Lietuvos dalis bendrame 
pasaulio eksporte sudarė 0,18 proc.).  
 
Pagal RCA indeksą pasaulinėje rinkoje konkurencingiausi Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir 
optinių gaminių gamybos sektoriaus gaminiai yra: 
 

• KN-8472 – Kitos biuro mašinos (pavyzdžiui, hektografai arba rotorinės spaudos mašinos, 
adresavimo mašinos, banknotų išdavimo automatai, monetų rūšiavimo, skaičiavimo arba 
pakavimo mašinos, pieštukų drožtuvai, perforavimo arba susegimo apkabėlėmis mašinos) 
(toliau – įvairios biuro mašinos). 

• KN-8526 – Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai 
(toliau – radionavigaciniai aparatai). 

• KN-8528 – Monitoriai ir projektoriai, be televizinio signalo priėmimo aparatūros; televizinio 
signalo priėmimo aparatūra, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba 
atkūrimo aparatais arba be jų (toliau – monitoriai, projektoriai, vaizdo ir garso įrašymo 

aparatai). 
• KN-9005 – Binokliai, monokuliarai, kiti optiniai teleskopai ir jų tvirtinimo įtaisai; kiti 

astronomijos prietaisai ir jų tvirtinimo įtaisai, išskyrus radioastronomijos prietaisus (toliau 
– optiniai teleskopai ir astronomijos prietaisai). 

• KN-9028 – Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai, įskaitant jų 
kalibratorius (toliau – įvairūs skaitikliai ir jų kalibratoriai). 

 
Bendra šių pramonės gaminių eksporto vertė 2013 m. buvo 212,5 mln. EUR. Tai sudarė 0,7 proc. 
visos Lietuvos eksporto vertės, kuri 2013 m. siekė 30,2 mlrd. EUR. Didžiausią dalį analizuojamų 
produktų grupėje sudarė monitorių, projektorių, vaizdo ir garso įrašymo aparatų (KN-8528) 
eksportas, kuris 2013 m. buvo 154,8 mln. EUR. 2009-2013 m. labiausiai išaugo radionavigacinių 
aparatų (KN-8526) eksporto vertė, kuri padidėjo beveik 6 kartus nuo 5,9 mln. EUR iki 33,7 mln. 
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EUR. Absoliuti eksporto vertė labiausiai sumažėjo monitorių, projektorių, vaizdo ir garso įrašymo 
aparatų (KN-8528) grupėje nuo 178,8 mln. EUR iki 154,8 mln. EUR (13,4 proc.).  
 
Visos nurodytos gaminių grupės yra konkurencingos pasaulinėje rinkoje, nes jų RCA yra didesnis 
nei 1 (4 paveikslas). Daugumos analizuojamų gaminių RCA 2009-2011 m. buvo didesnis nei 2012-
2013 m. Tai reiškia, kad šie gaminiai buvo konkurencingesni analizuojamo laikotarpio pradžioje 
(iki ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų projektų įgyvendinimo pradžios). 
 
4 paveikslas. Pasaulinėje rinkoje konkurencingiausi Lietuvos C26 sektoriaus gaminai pagal 
lyginamojo konkurencinio pranašumo indeksą, 2009–2013 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Tarptautinės prekybos centro pasaulinės prekybos statistiką, 
http://www.trademap.org/  
 
Įvairių skaitiklių ir jų kalibratorių (KN-9028) atskleistasis lyginamasis pranašumas (toliau – 
RCA) 2009 m. buvo net 3,5, o tai leidžia teigti, kad šie Lietuvos gaminiai buvo itin konkurencingi 
pasaulinėje rinkoje. 2010 m. minėtų gaminių RCA pakilo iki 4 ir toks išliko 2011 m. Gaminiai, kurių 
RCA yra didesnis ar lygus 4, mokslinėse diskusijose yra traktuojami kaip stiprų lyginamąjį 
pranašumą tarptautinėje prekyboje turintys gaminiai. Taigi, ši veikla buvo itin konkurencinga 
2010–2011 metais. Tačiau 2012 m. RCA smuko iki 1,7, o 2013 m. iki 1. Toks stiprus ir staigus RCA 
sumažėjimas yra tiesiogiai susijęs su šios veiklos eksporto apimčių mažėjimu ir importo augimu. 
2012 m. įvairių skaitiklių ir jų kalibratorių (KN-9028) produktų eksportas palyginus su paskutinių 
5 metų laikotarpiu sumažėjo net 15 proc., 2013 m. – 20 proc. Importo augimas implikuoja, kad 
Lietuvos pramonė negalėjo patenkinti vietinės rinkos poreikių. Kitas konkurencingumo rodiklis yra 
prekybos balansas, kuris 2013 m. buvo neigiamas ir sudarė 647,2 tūkst. EUR. Taigi, atsižvelgiant į 
pagrindinius šioje analizėje naudojamus rodiklius (RCA ir užsienio prekybos balansą) šie gaminiai 
yra tik dalinai konkurencingi pasaulinėje rinkoje, bet verta paminėti, kad iki 2012 m. jie buvo itin 
konkurencingi. 
 
Optiniai teleskopai ir astronomijos prietaisai (KN-9005) taip pat buvo itin konkurencingi 
2009 m. (RCA=4), vėliau šių Lietuvos gaminių konkurencingumas stabiliai mažėjo. Šios gaminių 
grupės eksporto vertė 2009-2011 m. išaugo 15,5 proc., tačiau 2011-2013 m. smuko 53 proc., o tai 
lėmė, kad ši gaminių grupė užėmė vis mažesnę pasaulio rinkos dalį. Pasaulinės rinkos dalis 2009-
2013 m. sumažėjo 16 proc., bet nepaisant to 2013 m. išliko aukštesnė (0,27 proc.) už Lietuvos 
eksporto vidutinę pasaulinę rinkos dalį (0,18 proc.). 2013 m. optinių teleskopų ir astronomijos 
prietaisų prekybos balansas buvo neigiamas. Pastarųjų metų eksporto vertės kritimas, didėjantis 
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neigiamas užsienio prekybos balansas ir mažėjanti pasaulinės rinkos dalis leidžia teigti, kad šių 
gaminių konkurencingumas mažėja. 
 
Monitorių, projektorių, vaizdo ir garso įrašymo aparatų (KN-8528) eksporto vertė yra beveik 3 
kartus didesnė (154,8 mln. EUR) už visų analizuojamų gaminių eksporto vertę sudėjus. Taigi, šios 
veiklos įtaka Lietuvos ekonomikai yra didžiausia iš analizuojamų. Šios srities eksporto vertė augo 
itin sparčiai 2009 m., tačiau po to pradėjo kristi (22 paveikslas). Vertinant bendrą 2009-2013 metų 
laikotarpį šios veiklos eksporto vertė nukrito 4 proc. Tai atsispindi ir atskleistojo lyginamojo 
pranašumo indekse. Pagal jį šie Lietuvos gaminiai turėjo silpną lyginamąjį pranašumą pasaulinėje 
rinkoje analizuojamo laikotarpio pradžioje, tačiau 2012 m. ir 2013 m. šis rodiklis buvo tik 1. Taigi, 
vertinant šių gaminių konkurencingumą, galima teigti, kad jie yra vidutiniškai konkurencingi 
pasaulinėje rinkoje, tačiau neturi jokio lyginamojo pranašumo. Pesimistinės nuotaikos vyrauja ir 
vertinant šių gaminių užsienio prekybos balansą. 2013 m. duomenimis  KN-8528 importas viršijo 
eksportą 26,6 proc., o prekybos balansas buvo neigiamas ir sudarė 56,1 mln. EUR. Pagal esminius 
konkurencingumo vertinimo kriterijus, Lietuvos monitorių, projektorių, vaizdo ir garso įrašymo 
aparatai (KN-8528) vertinami kaip neturintys konkurencinio pranašumo pasaulinėje rinkoje ir 
prarandantys vis didesnę pasaulinės rinkos dalį. Dabartinės tendencijos rodo, kad šių gaminių 
konkurencingumas gali mažėti ir toliau.  
 
Radionavigaciniai aparatai (KN-8526) 2009 m. duomenimis nebuvo konkurencingi pasaulinėje 
rinkoje (RCA=0,4). Jų eksporto vertė 2009 m. siekė tik 5,9 mln. EUR, o užimama pasaulio rinkos 
dalis buvo 0,05 proc. Nuo 2010 m. šių gaminių eksportas pradėjo augti ir iki 2013 m. išaugo net 55 
proc. Šie gaminiai, vieninteliai iš analizuojamų gaminių, išlaikė sparčius ir tolygius eksporto augimo 
tempus. Be to, jų prekybos balansas 2013 m. buvo teigiamas ir sudarė 26 mln. EUR (eksporto vertė 
33,7 mln. EUR buvo daugiau nei 3 kartus didesnė už importo vertę 7,7 mln. EUR). Šie gaminiai 2013 
m. buvo vieninteliai iš analizuojamų, kurie atitiko abu esminius konkurencingumo kriterijus, t. y. jų 
RCA buvo didesnis už 1, o prekybos balansas buvo teigiamas. Taigi, galima daryti išvadą, kad šie 
gaminiai yra itin konkurencingi pasaulinėje rinkoje, o jų gamintojai sugeba didini eksporto apimtis 
ir plėsti užimamą pasaulinės rinkos dalį.  
 
Įvairų biuro mašinų (KN-8472) sritis yra panaši į radionavigacinių aparatų (KN-8526) sritį, nes 
2009 m. pagal atskleistojo lyginamojo pranašumo indeksą ji buvo nekonkurencinga tarptautinėje 
prekyboje (RCA=0,8). Tačiau 2009-2013 metų laikotarpiu jos eksporto apimtis išaugo 24 proc., o 
pasaulinės rinkos dalis – 22 proc. Būtent tai lėmė, kad šių gaminių RCA 2013 m. buvo didžiausias 
(1,3) lyginant su kitais analizuojamais gaminiais, tačiau nepaisant to lyginamasis pranašumas 
tarptautinėje prekyboje buvo silpnas. Šių gaminių, kaip ir daugelio kitų analizuojamų gaminių 
eksportuotojams 2013 m. buvo itin nesėkmingi: per šiuos metus eksporto vertė nukrito net 34 
proc. (22 paveikslas). Svarbu paminėti, kad ir pasaulinės įvairų biuro mašinų (KN-8472) eksporto 
apimtys smuko 16 proc., taigi, ir pasaulinė rinka 2013 m. susitraukė.  
 
Apibendrinant nagrinėtų sektoriaus gaminių tarptautinio konkurencingumo analizės rezultatus 
matyti, kad: 
 

� Visi šie gaminiai pagal atskleistojo lyginamojo pranašumo indeksą yra konkurencingesni nei 
kiti C26 sektoriaus gaminiai. Tačiau įvairūs skaitikliai ir jų kalibratoriai (KN-9028) ir 
optiniai teleskopai ir astronomijos prietaisai (KN-9005), turėję stiprų lyginamąjį pranašumą 
tarptautinėje prekyboje 2010 m. ir 2011 m., jį prarado 2012 ir 2013 m.  

� Pagal eksporto apimtis (5 paveikslas) svarbiausi Lietuvos gaminiai analizuojamų gaminių 
kategorijoje – monitoriai, projektoriai, vaizdo ir garso įrašymo aparatai (KN-8528) 
pastaruoju metu taip pat susiduria su konkurencingumo mažėjimo problema.  
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� Optimistiškesnės prognozės yra radionavigacinių aparatų (KN-8526) ir įvairų biuro mašinų 
(KN-8472) gaminių eksportuotojams. Šios gaminių grupės analizuojamo laikotarpio 
pradžioje nebuvo itin konkurencingos tarptautinėje prekyboje (RCA<1), tačiau 2010 m. 
eksporto vertė padidėjo ir dabar šie gaminiai yra konkurencingiausi iš visų analizuotų C26 
sektoriaus gaminių Radionavigacinių aparatų (KN-8526) gamintojai sugeba patenkinti ir 
vidaus rinkos poreikius. Tokią išvadą galime daryti, matydami, kad šių gaminių eksportas 
yra daugiau nei 3 kartus didesnis už importą.  

� Pažymėtina, kad 2013 m. buvo nesėkmingi daugeliui analizuotų gaminių (išskyrus 
radionavigacinius aparatus, KN-8526), jų eksporto apimtys sumažėjo apie vidutiniškai 
27 proc.  

 
Atsižvelgiant į tai, kad radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai 
(KN-8526) 2013 m. vieninteliai iš visų detaliau analizuotų gaminių atitiko itin konkurencingos 
veiklos kriterijus, toliau pateikiama detalesnė šių gaminių tarptautinės prekybos ir padėties 
pasaulinėje rinkoje analizė. 
 
5 paveikslas. Pasaulinėje rinkoje konkurencingiausių Lietuvos C26 sektoriaus gaminių 
eksporto apimtys lyginant tarpusavyje, tūkst.. Eur, 2009–2013 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Tarptautinės prekybos centro pasaulinės prekybos statistiką, 
http://www.trademap.org/  
 

  

2 0 0 9

2 0 1 0

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2009 2010 2011 2012 2013

KN-8472 5056 8749 17189 17944 11820

KN-8526 5883 18294 28278 31070 33658

KN-8528 178776 249156 223965 157663 154835

KN-9005 5580 6072 6449 5752 3423

KN-9028 21088 23572 31066 12911 8743

KN-8472 KN-8526 KN-8528 KN-9005 KN-9028
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1.2.4 Radarų, radionavigacinių ir nuotolinio valdymo radijo bangomis 
aparatų (KN-8526) tarptautinės prekybos analizė 

Pagal radarų, radionavigacinių ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatų (KN-8526) eksporto 
apimtis Lietuva užima 34 vietą pasaulyje ir panašiai kaip Kinija išsiskiria dideliu teigiamu prekybos 
balansu. Taigi, galima teigti, kad Lietuva geba patenkinti vidaus vartojimo poreikius. Lietuva šioje 
srityje stipriai išsiskiria vidutiniu eksporto vertės augimu, kuris 2009-2013 m. sudarė 49 proc. 
Vidutinis eksporto kiekio augimas tuo pačiu laikotarpiu buvo dar didesnis (65 proc.), tai kartu 
reiškia, kad vieno eksportuojamo produkto vertė nukrito, o eksporto vertės augimą lėmė eksporto 
kiekio augimas. 
 
5 lentelė. Didžiausi radarų, radionavigacinių ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatų 
(KN-8526) eksportuotojai pasaulyje ir Lietuvos padėtis eksportuotojų sąraše, 2013 m. 

R
ei

ti
n

ga
s 

Šalis 
Eksporto 

vertė, tūkst. 
EUR 

Prekybos 
balansas, 

tūkst. EUR 

Vidutinis 
eksporto 

vertės 
augimas 

2009-
2013m., % 

Vidutinis 
eksporto 

kiekio 
augimas 

2009-
2013m., % 

Eksporto 
vertės 

augimas, 
2012 – 

2013 m., % 

Dalis 
pasaulio 
eksporto 

struktūroje, 
% 

RCA pagal 
2013 m. 

duomenis 

0 Pasaulio 
eksportas 

16077619  -878944  8 3 3 100  

1 JAV 2431426  -1309609  19  32 15.1 1,7 
2 Kinija 2049132  1433055  10  -3 12.7 1 
3 Vokietija 2031676  -44464  14 12 5 12.6 1,56 
4 Japonija 1334226  13202  5 4 -30 8.3 2 
5 Taivanas 847573  770823  -7 -8 -10 5.3 3,1 
6 Prancūzija 831051  322080  8 17 26 5.2 1,64 
7 Meksika 811004  397084  26  22 5 2,39 
8 Nyderlandai 723859  299447  -14  0 4.5 1,22 
9 JK 643255  -242204  0 -6 7 4 1,31 
10 Italija 372595  154015  2  46 2.3 0,81 
<...>  0  0       
34 Lietuva 33660  25992  49 65 8 0.2 1,16 
<...>  0  0       
53 Latvija 3157  -12744  3 -9 86 <0.1 0.27 
54 Estija 2631  -24844  5 8 12 <0.1 0.16 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Tarptautinės prekybos centro pasaulinės prekybos statistiką, 
http://www.trademap.org/ (iš JAV dolerių į eurus perskaičiuota pagal 2015-04-24 buhalterinį euro ir JAV 
dolerio santykį: 1 EUR = 1,08 $). 
 
Didžiausia radarų, radionavigacinių ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatų (KN-8526) 
pasaulio rinkos dalis priklauso JAV, Kinijai ir Vokietijai (5 lentelė). Kinija vienintelė tarp didžiausių 
eksportuotojų turi labai didelį teigiamą prekybos balansą, tai rodo, kad šis sektorius Kinijoje yra 
labai stipriai specializuotas. Tai taip pat liudija, kad Kinija geba pilnai patenkinti vidaus vartojimo 
poreikius (nes importo vertė palyginti su eksporto verte yra labai maža) ir tuo pačiu yra lyderė 
šioje srityje. JAV, nors ir yra absoliučios lyderės pagal radarų, radionavigacinių ir nuotolinio 
valdymo radijo bangomis aparatų eksporto apimtis pasaulyje, tačiau jų prekybos balansas yra 
neigiamas, t. y. ši šalis yra importuotoja. Kalbant apie atskirų šalių atskleistąjį lyginamąjį 
pranašumą (RCA, 5 lentelė), matyti, kad tarp pasaulio lyderių šioje prekių grupėje taip yra Taivanas 
ir Meksika. Šios šalys išsiskiria su aukščiausiu atskleistojo lyginamojo pranašumo rodikliu. Lietuvos 
įmonėms populiariausia rinka radionavigacinių aparatų (KN-8526) produktams buvo Rusija, į kurią 
buvo eksportuojama 9,5 proc. visų šios grupės gaminių, kitos svarbiausios Lietuvos eksporto rinkos 
buvo Jungtiniai Arabų Emyratai ir JAV (atitinkamai 5,3 ir 5,2 proc. Lietuvos eksporto). Kitos 
Lietuvos eksporto rinkos – daugiausiai ES šalys. 
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Remiantis lentelėje pateiktas duomenimis, galima konstatuoti, kad pagrindinėse radarų, 
radionavigacinių ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatų (KN-8526) eksporto rinkose 
Lietuva nėra didelis eksportuotojas. Rusijoje Lietuva turi 1,2 proc. rinkos ir užima 17 vietą. 
Jungtiniuose Arabų Emyratuose Lietuva yra 14 vietoje, tačiau turi tik 0,18 proc. rinkos (šioje rinkoje 
dominuoja JAV gaminiai). Didžiausioje pasaulio rinkoje JAV Lietuva užima tik 0,05 proc. rinkos ir 
yra 33 vietoje. Radarų, radionavigacinių ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatų (KN-8526) 
eksporto rinka yra stipriai diversifikuota, o tai suteikia lankstumo ir atsparumo tiek derintis dėl 
produktų kainų, tiek vengiat priklausomybės nuo vienos rinkos dinamikos. Kita vertus, srityse, kur 
eksporto apimtys nėra didelės, o rinkų yra daug, diversifikacija gali reikšti didesnius fiksuotus 
eksporto kaštus (išlaidas susijusios su patekimu į naują rinką) ir mažinti produktyvumo lygį. 
 
6 lentelė. Lietuvos radarų, radionavigacinių ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatų 
(KN-8526) konkurentai didžiausiose eksporto rinkose, 2013 m. 

Rusijos rinkoje Jungtinių Arabų Emyratų rinkoje JAV rinkoje 

Reitin-
gas 

2,01% 
pasaulinio 

importo 

Dalis 
importo 

struktūroje, 
% 

Reitin-
gas 

5,51% 
pasaulinio 

importo 

Dalis importo 
struktūroje, 

% 

Reitin-
gas 

22,06% 
pasaulinio 

importo 

Dalis importo 
struktūroje, 

% 

1 Kinija 26,1 1 JAV 89,7 1 Meksika 23,2 
2 JAV 14,7 2 Italija 3,5 2 Taivanas 20,8 
3 Ukraina 8,8 3 Kinija 1,4 3 Kinija 20,2 
4 Japonija 6,9 4 JK 1,3 4 Japonija 9 
5 Taivanas 6,5 5 Vokietija 0,5 5 Vokietija 6,2 
6 Prancūzija 5,1 6 Nyderlandai 0,5 6 Malaizija 4,2 
7 Vokietija 4,5 7 PAR 0,4 7 Kanada 4 
8 Italija 3,5 8 Prancūzija 0,3 8 Tailandas 1,9 
9 Kanada 3,4 9 Taivanas 0,3 9 Švedija 1,6 
<...>         
17 Lietuva 1,2 14 Lietuva 0,2 33 Lietuva 0,05 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Tarptautinės prekybos centro pasaulinės prekybos statistiką, 
http://www.trademap.org/  
 
Apibendrinant Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių konkurencingumo 
tarptautinėje prekyboje analizės rezultatus pateikiamos šios išvados: 
 
� Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus įmonės eksportuoja 

daugiau kaip 80 proc. savo produkcijos. Nors analizuojamo sektoriaus įmonių eksportas 2005-
2013 m. sumažėjo, vertinant elektroninių ir optinių gaminių (pagal Kombinuotąją 
nomenklatūrą) eksportą matyti, kad jis auga. 

� Elektronikos gaminių kategorijoje (KN-85) eksportas 2004-2014 m. išaugo 2,7 karto iki 1,6 
mlrd. EUR (iš jų 24 proc. sudarė lietuviškos kilmės prekių eksportas), tačiau užsienio prekybos 
balansas išliko neigiamas. 

� Optinių gaminių kategorijoje (KN-90) eksportas analizuojamu laikotarpiu išaugo daugiau kaip 6 
kartus 2014 m. sudarė 498 mln. EUR (lietuviškos kilmės eksporto dalis – 32 proc.). Optinių 
gaminių užsienio prekybos balansas nuo 2008 m. yra teigiamas. 

� Lietuvos 2009-2013 m. C26 sektoriaus eksporto vertė ir sektoriaus eksporto dalis bendrame 
Lietuvos eksporte augo ir 2014 m. sudarė 34,4 mln. litų (10 mln. EUR) arba 4,1 proc. visos 
Lietuvos eksporto vertės. Tai rodo, kad analizuojamu laikotarpiu ššio Lietuvos pramonės 
sektoriaus gaminiai buvo  konkurencingi pasaulinėje rinkoje.  

� Atkreiptinas dėmesys, kad konkurencingiausių šio sektoriaus gaminių eksporto apimtys 
labiausiai augo 2009–2011 m., o 2012-2013 m. stebimas stiprus (22 paveikslas) eksporto 
apimčių sumažėjimas ir importo augimas. Tai rodo mažą gamintojų specializaciją ir ribotas 
galimybes patenkinti vietinės rinkos poreikius. 
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� Tarptautinėje prekyboje konkurencingiausi sektoriaus gaminiai 2009-2013 m. buvo KN-8472 - 
įvairios biuro mašinos; KN-8526 - radionavigaciniai aparatai; KN-8528 - monitoriai, 
projektoriai, vaizdo ir garso įrašymo aparatai; KN-9005 - optiniai teleskopai ir astronomijos 
prietaisai; KN-9028 - įvairūs skaitikliai ir jų kalibratoriai. Daugumos šių gaminių atskleistasis 
lyginamasis pranašumas buvo itin didelis 2009–2011 m. ir šiek tiek smuko 2012–2013 m. 
Tačiau visi šie gaminiai išlieka konkurencingi tarptautinėje rinkoje, tačiau nepaisant aukšto 
atskleistojo lyginamojo pranašumo šių gaminių eksporto vertė ir lyginamasis svoris bendrame 
sektoriaus eksporte yra santykinai mažas.  

� Analizuojamo sektoriaus eksporto struktūra 2007-2014 m. iš esmės nepasikeitė. Didžiausią 
eksporto dalį elektroninių gaminių (KN-85) kategorijoje sudarė įvairūs laidai, kabeliai ir 
šviesolaidžių kabeliai (KN-8544; 18 proc.), o optinių gaminių kategorijoje – elektriniai 
medicinos, chirurgijos, stomatologijos aparatai ir instrumentai (KN-9018; 34 proc.). 

� Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius užima santykinai 
mažą pasaulio rinkos dalį (apie 0,1 proc.), nors 2009-2013 m. laikotarpiu ši dalis išaugo apie 10 
proc. ir tikėtina, kad nedidelius augimo tempus išlaikys ir ateityje. 

� Analizuojamas sektorius pasižymi produktų diversifikacija, o tai sumažina pramonės šakos 
jautrumą ir eksporto priklausomybę nuo rinkos svyravimų. Teigiamas konkurencingumo 
efekto rodiklis patvirtina, kad šis sektorius yra konkurencingas pasaulinėje rinkoje. 

� Vienas svarbiausių neigiamų sektoriaus produkcijos konkurencingumo rodiklių yra neigiamas 
adaptavimosi efekto rodiklis, kuris reiškia, kad Lietuvos gamintojai nesugeba prisitaikyti prie 
inovatyvios ir dinamiškos pasaulinės rinkos. Lietuvos pramoninkams reikia investuoti į 
inovacijas, norint užtikrinti, kad Lietuvos konkurencingumas tarptautinėje prekyboje nenustotų 
augti. Investicijoms į MTEP veiklą skirta ES struktūrinė parama yra svarbus stimulas sektoriaus 
įmonėms kurti naujus produktus ir tokiu būdu išlaikyti tarptautinį konkurencingumą.  

� Nors kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių eksportas neturi didelės reikšmės Lietuvos 
ekonomikai, tačiau spartūs sektoriaus gaminių eksporto augimo tempai leidžia tikėtis, kad 
ateityje šio sektoriaus reikšmingumas ir konkurencingumas didės. 
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2 ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS POVEIKIO LIETUVOS 
KOMPIUTERIŲ, ELEKTRONINIŲ IR OPTINIŲ GAMINIŲ 
SEKTORIUI ĮVERTINIMAS 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2013 m. Lietuvoje C26 sektoriui priklausė 117 
įmonių. Virtualaus inžinerinės pramonės konkurencingumo centro (toliau – VIPKC) duomenų 
bazėje12 pateikiama informacija apie 21 įmonę, veikiančią kompiuterių, elektroninių ir optinių 
gaminių gamybos sektoriuje; 1713 šių įmonių buvo skirta 2007-2013 metų ES struktūrinė parama 
įvairiems projektams įgyvendinti. Vertinant bendrai, 2007-2013 metų ES struktūrinė parama skirta 
513 apdirbamosios gamybos įmonių, iš jų 33 įmonės yra kompiuterių, elektroninių ir optinių 
gaminių gamybos sektoriaus įmonės.  

2.1 SEKTORIAUS ĮMONĖMS SKIRTA ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 

2007-2013 metų ES struktūrinė parama skirta 4214 įmonėms, kurių veikla priskirtina C26 sektoriui. 
Visos kartu šios įmonės vykdė 160 projektų, kurių vertė – daugiau kaip 69 mln. EUR (iš jų 34 
mln. EUR – projektams skirtas finansavimas). Projektams išmokėtas finansavimas sudarė 27 mln. 
EUR (plačiau žr. 7 lentelė). 
 
7 lentelė. C26 sektoriaus įmonės, kurioms buvo skirta 2007-2013 m. ES struktūrinė parama 

Įmonė 
Projektų 
skaičius 

Baigtų 
projektų 
skaičius 

Bendra 
projekto vertė, 

EUR 

Projektui 
skirtas 

finansavimas, 
EUR 

Projektui 
skirto 

finansavimo ES 
dalis, EUR 

Projektui 
išmokėta lėšų, 

EUR 

Iš viso 160 106 69046263,84 34286176,98 32963858,03 27123837,41 
AB "Axis Industries"* 10 7 6 103 682,59 2 580 884,66 1 971 800,88 1 710 841,70 
UAB "AEDILIS"* 3 2 528 207,54 356 373,09 356 373,09 273 119,69 
UAB "AT Medical" 1 0 425 329,88 191 398,00 191 398,00 73 849,46 
UAB "Baltijos informacinės 
sistemos"* 

2 2 66 526,88 33 263,44 33 263,44 30 905,12 

UAB "BRD" 7 4 7 145 037,95 3 620 134,20 3 620 134,20 3 544 691,70 
UAB "Brolis 
semiconductors" 

3 1 5 648 954,75 3 318 326,87 3 318 326,87 2 650 348,23 

UAB "EKSPLA" 7 4 3 849 371,81 2 080 929,11 2 080 929,11 1 666 182,74 
UAB "ELAS"* 2 0 136 468,67 80 381,14 80 381,14 18 577,64 
UAB "ELDES" 9 5 550 641,22 297 386,75 297 386,75 230 014,76 
UAB "ELGAMA-
ELEKTRONIKA" 

7 5 1 320 557,73 565 144,30 565 144,30 419 431,04 

UAB "ELINTA"* 4 1 1 990 596,61 1 085 497,00 728 248,77 603 465,70 
UAB "Eltesta"* 6 4 904 500,99 488 958,53 488 958,53 339 298,11 
UAB "ESEMDA"* 2 0 549 762,22 207 960,20 207 960,20 131 587,08 
UAB "Frilux"* 2 1 3 025 620,59 1 184 382,55 1 184 382,55 867 169,49 
UAB "GAUDRĖ"* 2 2 189 776,42 104 951,54 104 951,54 90 329,58 
UAB "GTV" 4 4 684 126,79 335 261,53 335 261,53 186 034,40 
UAB "KODINIS RAKTAS" 8 6 831 152,98 393 899,72 393 899,72 322 955,77 
UAB "LTLAB" 3 3 885 171,74 489 841,00 489 841,00 420 076,47 
UAB "OPTIDA" 6 3 2 665 081,10 1 802 514,40 1 802 514,40 584 688,96 

                                                           
12 http://www.vipkc.lt/db/  
13 Pažymėtina, kad Lietuvos statistikos departamento duomenis tik 8 iš minėtų 17 įmonių priklauso C.26 sektoriui. Viena 
iš priežasčių, kodėl kai kurios VIPKC duomenų bazėje nurodytos įmonės nepatenka Lietuvos statistikos departamento 
pateiktą C.26 sektoriaus įmonių sąrašą, gali būti tai, kad didžiąją dalį pajamų šios įmonės gauna iš veiklos, kuri 
nepriskiriama C.26 sektoriui (pagal EVRK 2 redakciją). 
14 33 įmonės iš Lietuvos statistikos departamento pateikto sąrašo ir 9 įmonės iš VIPKC duomenų bazėje pateikto sąrašo.  
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Įmonė 
Projektų 
skaičius 

Baigtų 
projektų 
skaičius 

Bendra 
projekto vertė, 

EUR 

Projektui 
skirtas 

finansavimas, 
EUR 

Projektui 
skirto 

finansavimo ES 
dalis, EUR 

Projektui 
išmokėta lėšų, 

EUR 

UAB "Optolita" 4 2 849 427,75 523 485,37 523 485,37 134 760,15 
UAB "OPTRONIKA" 2 1 179 884,15 103 996,76 103 996,76 46 137,86 
UAB "PRECIZIKA 
METROLOGY" 

8 8 2 085 942,42 1 057 551,13 755 961,54 894 192,01 

UAB "Proton Engineering" 2 2 524 293,32 248 240,85 248 240,85 213 315,74 
UAB "Santaviltė" 1 1 29 930,78 14 965,25 14 965,25 12 784,90 
UAB "Selteka" 10 7 2 361 152,87 1 218 860,13 1 164 462,78 958 595,96 
UAB "Via Solis" 3 3 7 029 092,91 4 206 099,12 4 206 099,12 4 205 052,81 
Uždaroji akcinė bendrovė 
"B.G.M." 

5 4 647 154,10 398 931,28 398 931,28 326 492,65 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"ELECTRONIC HOUSE" 

3 1 150 334,22 88 830,81 88 830,81 69 367,23 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"ELGAMA SISTEMOS" 

8 4 993 986,62 464 959,74 464 959,74 226 685,93 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"GEOZONDAS" 

3 2 1 040 826,28 618 210,15 618 210,15 477 829,80 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Hoja electronics" 

4 2 161 384,09 114 321,12 114 321,12 90 119,14 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Linkosas" 

1 1 41 974,34 29 381,95 29 381,95 21 481,41 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Plamega" 

2 1 64 052,07 36 763,21 36 763,21 21 348,99 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šiaulių tauro televizoriai" 

1 1 116 485,46 81 539,91 81 539,91 80 873,12 

UŽDAROJI AKCINĖ 
BENDROVĖ "TAMONA" 

1 1 123 716,40 86 601,31 86 601,31 60 981,58 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"TELEMED" 

1 0 72 405,00 43 443,00 43 443,00 30 728,80 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"TELEVIZIJOS IR RYŠIO 
SISTEMOS" 

4 3 389 117,53 233 390,29 233 390,29 126 947,23 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"TELTONIKA" 

3 3 11 958 512,29 3 793 741,25 3 793 741,25 3 359 426,02 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Terra" 

1 1 69 157,50 38 036,38 38 036,38 33 954,75 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"VIGINTOS ELEKTRONIKA" 

1 1 20 758,36 11 416,93 11 416,93 9 822,15 

Uždaroji akcinė bendrovė 
MOKSLINĖ-GAMYBINĖ 
FIRMA "ŠVIESOS 
KONVERSIJA" 

3 2 2 594 766,56 1 626 984,76 1 626 984,76 1 536 767,33 

V. Bartkevičiaus įmonė 
"Valsena" 

1 1 41 340,36 28 938,25 28 938,25 22 604,21 

* Įmonės iš VIPKC duomenų bazės. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal www.esparama.lt duomenis (2015-01-04). 
 
Finansuotų vienos įmonės projektų skaičius svyruoja nuo 1 iki 10. Daugumai įmonių finansavimas 
buvo skirtas daugiau nei vienam projektui įgyvendinti (tik 9 įmonės vykdė po vieną projektą, 8 – po 
du projektus, o likusios 25 – po tris ir daugiau projektų). Viena įmonė (UAB „Selteka“) vykdė 10 
projektų, finansuotų pagal 6 skirtingas priemones, dvi įmonės vykdė projektus, finansuotus pagal 5 
skirtingas priemones (UAB "ELDES" – finansuoti 9 projektai ir UAB "BRD" – finansuoti 7 projektai). 
Dar 6 įmonės vykdė projektus, finansuotus pagal 4 skirtingas priemones.  
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8 lentelė. Priemonės, pagal kurias finansuoti C26 sektoriaus įmonių projektai, projektų ir 
lėšų pasiskirstymas 

Pagal priemones 
Projektų 
skaičius 

Baigtų 
projektų 
skaičius 

Bendra 
projekto vertė, 

EUR 

Projektui 
skirtas 

finansavimas, 
EUR 

Projektui skirto 
finansavimo ES 

dalis, EUR 

Projektui 
išmokėta lėšų, 

EUR 

Iš viso 160 106 69 046 263,84 34 286 176,98 32 963 858,03 27 123 837,41 
Žmogiškųjų išteklių 
tobulinimas įmonėse 

2 2 335 577,21 239 648,10 239 648,10 237 621,13 

Idėja LT 22 22 967 859,14 538 871,36 538 871,36 495 742,83 
Intelektas LT 42 25 21 976 129,80 10 245 272,33 8 922 953,38 6 980 205,98 
Intelektas LT+ 24 16 15 663 867,51 9 265 981,66 9 265 981,66 6 541 146,24 
Lyderis LT 6 6 19 143 388,61 8 455 567,18 8 455 567,18 8 418 686,52 
E-Verslas LT 7 7 480 878,88 240 196,59 240 196,59 236 732,84 
Procesas LT 2 2 68 054,91 33 946,65 33 946,65 33 657,03 
Naujos galimybės 53 26 3 316 690,66 2 040 337,36 2 040 337,36 1 311 283,71 
Invest LT-2 2 0 7 093 817,12 3 226 355,75 3 226 355,75 2 868 761,13 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal www.esparama.lt duomenis (2015-01-04). 
 
C26 sektoriaus įmonių projektai finansuoti pagal 9 skirtingas priemones: 1 ŽIPVP priemonę ir 8 
EAVP priemones. Priemonių sąrašas ir informacija apie finansuotų C26 sektoriaus įmonių projektų 
ir lėšų pasiskirstymą pagal priemones pateikiama lentelėje (8 lentelė).  
 
Paminėtina, kad analizuojamo sektoriaus įmonės buvo kai kurių kitų projektų naudos gavėjai, 
pavyzdžiui, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos "Linpra", Lazerių ir šviesos mokslo ir 
technologijų asociacijos įgyvendintų žmogiškųjų išteklių tobulinimo projektų, finansuotų pagal 
SADM priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, taip pat 
klasteriams kurti, verslo ir mokslo bendradarbiavimui skatinti ir tyrėjų gebėjimams stiprinti skirtų 
projektų, finansuotų pagal ŠMM ir ŪM administruojamas priemones, pavyzdžiui, LINPRA projektai 
„Ateities gamybos MTEP tinklų stiprinimas“, „MTEP tinklų intergracija ateities gamybai“, „Lietuvos 
inžinerinės pramonės įmonių konkurencingumo didinimas“. 
 
Vertinant bendrai, daugiausiai lėšų (daugiau kaip 80 proc. bendro projektų biudžeto ir projektams 
skirto finansavimo) C26 sektoriaus įmonių projektams skirta pagal 3 priemones “Intelektas LT”, 
“Intelektas LT+” ir “Lyderis LT”, o daugiausiai projektų finansuota pagal priemonę “Naujos 
galimybės”. Priemonės „Intelektas LT“ ir „Intelektas LT+“ yra susiję su EAVP uždavinio – padidinti 
MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje – įgyvendinimu. Priemonės „Intelektas LT“ tikslas – 
skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti 
reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą (remiamos veiklos: MTTP 
veikla, nenumatant finansavimo su MTTP susijusioms pradinėms investicijoms). Priemonės 

„Intelektas LT+“ tikslas – skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimą investuojant į 
MTTP infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, padedant įmonėms kurti naujas tyrėjų, technikų (laborantų) 
ir panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas (remiamos veiklos: įmonių pradinės 
investicijos, kuriomis kuriama naujos įmonės ir (ar) kuriama ar plečiama esamos įmonės MTTP 
infrastruktūra). Priemonės „Naujos galimybės“ tikslas – skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio 
partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose (remiamas įmonės ir jos produkcijos pristatymas 
užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose). Dar viena tarp C26 sektoriaus įmonių populiari 
priemonė yra „Idėja LT“. Pagal šią priemonę finansuotas labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
planuojamų MTTP projektų techninių galimybių studijų, skirtų tinkamai pasirengti įgyvendinti 
MTTP projektus ir sumažinti didesnių investicijų nesėkmės riziką, atlikimas. 
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Dažniausios priemonių, pagal kurias finansuoti įmonės projektai, kombinacijos apima priemones 
„Intelektas LT“ arba „Intelektas LT+“ ir „Naujos galimybės“. Kitaip tariant, įmonės, kurios investavo 
į MTTP veiklą ar MTTP veiklai reikalingą infrastruktūrą, tuo pačiu vykdė projektus, skirtus įmonės 
ir jos produkcijos pristatymui užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Kai kurios įmonės 
dar pasinaudojo ir parama planuojamų MTTP projektų techninių galimybių studijų atlikimui (pagal 
priemonę „Idėja LT“).  
 
Dar viena finansuotų C26 sektoriaus įmonių projektų verte išsiskirianti priemonė yra “Invest LT-2”: 
nors pagal šią priemonę finansuoti tik du projektai, tačiau jų vertė sudaro apie 10 proc. visos C26 
sektoriaus įmonėms skirtos paramos. Šios priemonės tikslas – skatinti tiesiogines vidaus 
investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą; remiama veikla – – tiesioginės vidaus investicijos į didelės 
pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. 
Finansavimas skirtas UAB "Frilux" projektui “UAB "Frilux" investicijų pritraukimas į didelės 

pridėtinės vertės gamybos plėtrą”. UAB "Frilux" save apibūdina15 kaip vieną didžiausių plastiko 
liejimo įpurškimo būdu įmonių Lietuvoje. Didžiausią įmonės gaminamos produkcijos dalį sudaro 
šviestuvai ir jų komponentai. Įgyvendindama projektą įmonė planuoja įsigyti ir įsidiegti programinę 
įrangą ir įsigyti naują, technologiniu požiūriu inovatyvią gamybinę liejimo įrangą, kuri leistų plėsti 
gaminamų produktų asortimentą, didinti eksportą ir gamybos pajėgumus.  
 
Dar vienas projektą, finansuotą pagal priemonę “Invest LT-2”, įgyvendino UAB "BRD" (projektas 
“UAB „BRD“ optikos lęšių gamybos linijos infrastruktūros sukūrimas”). Pagrindinė UAB „BRD“ 
projekto (naujo verslo) idėja – pradėti korekcinių akių lęšių (orientuojantis į progresinius) gamybą 
Lietuvoje ir sukurti unikalią galutinio produkto (akinių) distribucijos logistinę grandinę optikos 
verslo segmente, kuri nuosekliai keistų įprastą šio verslo logistinę grandinę bei užimtų 
lyderiaujančias lęšių gamybos pozicijas Europos Šiaurės-Rytų regione. Projektu siekiama įsigyti 
optinių lęšių gamybos liniją ir pradėti naujų produktų – akinių, korekcinių lęšių (daugiausiai 
progresinių) gamybą. Projekto aprašyme teigiama, kad pagrindinis įmonės privalumas bus 
konkurencinga produkcijos kaina, nes šiuo metu akiniai su progresiniais lęšiais kainuoja iki 1000 Lt 
(300 EUR), dėl to daugelis žmonių priversti pirkti dvejus akinius. 
 
Daugiausiai ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų projektų (po 10) vykdė AB „Axis 
Industries“ ir UAB „Selteka“. UAB „Selteka“ specializuojasi skaitmeninių TV priedėlių, LED 
apšvietimo ir kitų su televizorių elektronika susijusių gaminių gamyboje (šios įmonės projektai 
finansuoti pagal 6 skirtingas priemones, bendra projektų vertė – 2,4 mln. EUR, daugiausiai lėšų 
skirta pagal priemones „Intelektas LT“ ir „Lyderis LT“; didžiausios vertės projektai „Skaitmeninių TV 

imtuvų inovatyvios gamybos technologinės linijos įdiegimas“ ir „Naujos kartos audiovizualinio turinio 

perdavimo sistema“). 
 
AB „Axis Industries“ išsiskyrė ne tik pagal projektų skaičių, bet ir pagal bendrą finansuotų 
projektų vertę, kuri siekė 6,1 mln. EUR, daugiausiai lėšų skirta AB „Axis Industries“ skirta pagal 
priemonę „Intelektas LT”. Įmonė investavo į įvairių IT sistemų ir apskaitos prietaisų (vandens, 
nuotekų) sukūrimą.  
 
Kitos finansuotų projektų skaičiumi išsiskiriančios įmonės yra UAB "ELDES" (9 projektai); po 8 
projektus vykdžiusios UAB "KODINIS RAKTAS", UAB "PRECIZIKA METROLOGY" ir UAB "ELGAMA 
SISTEMOS"; po 7 projektus – UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA", UAB "EKSPLA" ir UAB "BRD".  
 

                                                           
15 Informacija iš projekto aprašymo www.esparama.lt svetainėje. 
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Vertinant pagal projektų vertę, daugiausiai investavo UAB “Teltonika”: ES struktūrinė parama 
skirta trims įmonės projektams, kurių vertė siekė beveik 12 mln. EUR arba 17 proc. visos C26 
sektoriaus įmonių vykdytų projektų vertės. Įmonė vykdė projektus, finansuotus pagal priemones 
“Intelektas LT”, “Intelektas LT+” ir „Lyderis LT“. Pagal pastarąją priemonę finansuotas didžiausios 
vertės (8,7 mln. EUR) įmonės projektas – „Bevielio ryšio produktų lanksčios gamybos proceso 

automatizavimas“. Siekdama sutrumpinti naujų, inovatyvių produktų išleidimo į rinką laiką ir 
patenkinti sparčiai augančius eksporto poreikius UAB „Teltonika“ investavo į elektronikos gaminių 
gamybos proceso automatizavimą robotais, kad padidintų darbo našumą, organizuotų masinę vieno 
tipo produktų gamybą ir plėstų eksporto apimtis. Įmonė nurodo, kad į pasaulinę bevielio ryšio 
produktų (M2M) rinką 2003 m. ją įvedė jos pagrindinis partneris "Nokia" (Suomija). 
 
UAB „Teltonika“ yra viena iš didžiausių įmonių, veikiančių kompiuterių, elektroninių ir optinių 
gaminių sektoriuje. Šioje įmonėje dirba beveik 400 darbuotojų. UAB „Teltonika“ yra 2005 m. ir 
2007 m. inovacijų prizo laimėtoja inovatyvios įmonės kategorijoje, 2002 m., 2006 m. ir 2007 m. 
įmonė laimėjo Lietuvos metų gaminio apdovanojimus. Įmonės specializacija – elektronikos 
prietaisų ir sprendimų projektavimas, gamyba, pardavimas, integravimas ir priežiūra. Produkcija 
apima gaminius nuo ryšio priemonių (mobiliųjų telefonų, modemų) iki gaminių informacinių 
sistemų kūrimo.  
 
Kitos didžiausios vertės projektus vykdžiusios C26 sektoriaus įmonės be jau minėtų UAB 
„Teltonika“ ir AB „Axis Industries“ yra: 
 

1) UAB "BRD" (7 projektai, bendra vertė – 7,1 mln. EUR). Didžiausi projektai – projektas “UAB 

„BRD“ optikos lęšių gamybos linijos infrastruktūros sukūrimas” (4,1 mln. EUR, priemonė 
„Invest LT-2“) ir projektas “” (priemonė “Lyderis LT”). 

2) UAB "Via Solis" (3 projektai, bendra vertė – 7 mln. EUR; daugiausiai lėšų skirta pagal 
priemonę „Intelektas LT+”). 

3) UAB "Brolis semiconductors" (3 projektai, bendra vertė – 5,6 mln. EUR; daugiausiai lėšų 
skirta pagal priemonę „Intelektas LT+”). 

4) UAB "EKSPLA" (7 projektai, bendra vertė – 3,8 mln. EUR; daugiausiai lėšų skirta pagal 
priemonę „Intelektas LT”). 

 
UAB „Ekspla“ užima daugiau kaip pusę pasaulinės mokslinių pikosekundinių lazerių rinkos, 
vienintelė pasaulyje gamina SFG spektrometrus, skirtus medžiagų paviršiams tirti. Pagrindiniai 
UAB „Ekspla“ produktai yra pažangūs lazeriai, lazerinės sistemos ir komponentai. Įmonėje dirba 
ypač aukštos kvalifikacijos darbuotojai, turintys daugelio metų lazerinių tyrimų ir lazerinės 
technikos gamybos patirtį. Įmonė eksportuoja 94 proc. produkcijos į daugiau kaip keturiasdešimt 
pasaulio šalių. Tarp įmonės klientų yra garsiausių pasaulio universitetų, Japonijos „Hitachi“ ir 
„Mitsubishi“ tyrimų centrai, IBM, NASA, JAV karinio laivyno ir JAV karinių oro pajėgų tyrimų centrai, 
CERN, Rezerfordo tyrimų laboratorija, Japonijos ir Izraelio branduolinių tyrimų centrai.  
 
Toliau analizuojami ES paramą gavusių ir jos negavusių C26 sektoriaus įmonių pagrindinių veiklos 
rodiklių pokyčiai, siekiant nustatyti, kokį poveikį ES struktūrinė parama turėjo C26 sektoriaus 
įmonių konkurencingumui. Pradinį analizei atrinktų rodiklių sąrašą sudarė daugiau kaip 30 
rodiklių, tačiau įvertinus tai, kad didžiąją dalį jų Lietuvos statistikos departamentas skaičiuoja 
atlikdamas atrankinius tyrimus (į tyrimo imtį patenka tik dalis ūkio subjektų) ir duomenys nėra 
pakankami analizei įmonių lygiu, galutinei analizei pasirinkti šie rodikliai: 
 

1) Produkcijos vertė; 
2) Pridėtinė vertė (gamybos kainomis) (nefinansinių įmonių); 
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3) Bendrosios investicijos į materialųjį turtą, įskaitant įsigytą finansinės (išperkamosios) 
nuomos būdu (nefinansinių įmonių); 

4) Eksportas; 
5) Importas; 
6) Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų pradžioje; 
7) Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje. 

 

2.2 ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS POVEIKIO LIETUVOS KOMPIUTERIŲ, 
ELEKTRONINIŲ IR OPTINIŲ GAMINIŲ SEKTORIUI ĮVERTINIMAS 

Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriui skirtos 2007-2013 metų 
ES struktūrinės paramos analizė atskleidė, kad didžioji dalis sektoriui skirtų lėšų buvo panaudota 
MTTP veiklai (priemonė “Intelektas LT”). Ši parama, kartu su parama pagal priemones “Intelektas 
LT+” (MTTP veiklai reikalingos infrastruktūros kūrimas) ir “Idėja LT” (galimybių studijų, susijusių 
su MTTP veikla, atlikimas) sukūrė pagrindą naujų produktų kūrimui, sektoriaus įmonių darbo 
našumo ir konkurencingumo didinimui. C26 sektoriaus įmonių išlaidos MTTP veiklai stabiliai augo 
(nuo 3,45 mln. EUR 2008 m. iki 5,68 mnl. EUR 2013 m.) sudarydamos vis didesnę dalį (14-23 proc.) 
visų apdirbamosios gamybos išlaidų MTTP veiklai. 
 
6 paveikslas. Įmonių išlaidos MTEP, mln. EUR, 2008-2013 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Statistikos departamento duomenis. 
 
Analizuojamas sektorius kitaip nei dauguma kitų pramonės sektorių nepatyrė nuosmukio 2008 m. 
krizės laikotarpiu, o sektoriaus sukuriama bendroji pridėtinė vertė netgi šiek tiek išaugo (žr. 15 
paveikslas). Viena iš priežasčių, kodėl sektorius išliko konkurencingas ir kriziniu laikotarpiu, 
galima laikyti sektoriaus orientaciją į aukštųjų technologijų gamybą ir investicijas į MTTP veiklą.  
 
Nors ES struktūrinė parama buvo skirta tik kas penktai sektoriaus įmonei, galima teigti, kad ja 
pasinaudojo didžiausią potencialą turinčios sektoriaus įmonės, sukuriančios reikšmingą dalį 
sektoriaus pridėtinės vertės ir eksporto. ES paramą gavusių įmonių produkcijos vertės, pridėtinės 
vertės, eksporto ir investicijų „svoris“ bendroje Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių 
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gaminių gamybos sektoriaus struktūroje ES paramos investavimo laikotarpiu 2007-2012 m. 
stabiliai augo.  
 
Labiausiai išaugo išsaugo ES paramą gavusių įmonių sukuriamos pridėtinės vertės dalis ir 
bendrosios investicijos į materialųjį turtą (žr. 9 paveikslas ir 7 paveikslas). Bendrųjų investicijų 
augimą galima tiesiogiai sieti su ES struktūrine parama – jos negavusių įmonių bendrosios 
investicijos stabiliai mažėjo (žr. 7 paveikslas), o 2011 m. šuolį lėmė specifinės aplinkybės (viena 
sektoriaus įmonė įsigijo kitą įmonę, o 2012 m. pakeitė veiklą iš C26 į kitą16). Augančios bendrosios 
investicijos į materialųjį turtą ir išlaidų MTTP veiklai didėjimas lėmė ES paramą gavusių įmonių 
pridėtinės vertės, darbo našumo ir eksporto augimą – taigi, ir didėjantį konkurencingumą.  
 
7 paveikslas. ES paramą gavusių ir jos negavusių įmonių investicijų17 pasiskirstymas 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Statistikos departamento duomenis. 
 
Sektoriaus įmonių darbuotojų pasiskirstymas. ES paramą gavusiose sektoriaus įmonėse dirba 
apie pusė visų sektoriaus darbuotojų: 2007 m. šiose įmonėse dirbo 51 proc. visų sektoriaus 
darbuotojų, o 2012 m. – 60 proc., nors bendras darbuotojų skaičius mažėjo tiek ES paramą 
gavusiose, tiek jos negavusiose įmonės. ES paramos negavusių sektoriaus įmonių grupėje 
darbuotojų skaičius mažėjo labiau nei ES paramą gavusių įmonių grupėje (8 paveikslas).  
 
Produkcijos vertės ir pridėtinės vertės pasiskirstymas. 2007-2012 m. ES paramą gavusių 
įmonių produkcijos vertės dalis bendroje sektoriaus produkcijos vertės struktūroje išaugo nuo 
51 proc. iki 56 proc., tačiau sektoriaus pridėtinės vertės struktūroje ES paramą gavusių įmonių 
sukuriama pridėtinė vertė išaugo gerokai labiau (nuo 57 proc. iki 73 proc.; žr. 9 paveikslas). Tai 
leidžia teigti, kad ES paramą gavusios įmonės padidino savo konkurencingumą ir pradėjo gaminti 
aukštesnės pridėtinės vertės produktus. Vertinant absoliučiais skaičiais ES paramą gavusių įmonių 
sukuriama pridėtinė vertė 2007-2012 m. išaugo 70 proc. (nuo 31 mln. iki 53 mln. EUR), o ES 
paramos negavusių įmonių nukrito 17 proc. (nuo 24 mln. iki 20 mln. EUR). Tikėtina, kad reikšmingą 
ES paramą gavusių įmonių pridėtinės vertės augimą sąlygojo ir sektoriaus įmonėms skirta parama 
MTTP veiklai, gamybos pajėgumų modernizavimui ir plėtrai.  
  

                                                           
16 Statistikos departamento pateiktas paaiškinimas.  
17 Rodiklis „Bendrosios investicijos į materialųjį turtą, įskaitant įsigytą finansinės (išperkamosios) nuomos būdu 
(nefinansinių įmonių)“. 
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8 paveikslas. ES paramą gavusių ir jos negavusių įmonių ir jų darbuotojų skaičiaus dinamika 
2006-2012 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Statistikos departamento duomenis. 
 
9 paveikslas. ES paramą gavusių ir jos negavusių įmonių produkcijos vertės ir pridėtinės 
vertės pasiskirstymas, mln. EUR, proc. 

     
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Statistikos departamento duomenis. 
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Nors iki 2007 m. didesnę C26 sektoriaus produkcijos dalį (pagal produkcijos vertę) gamino ES 
paramos negavę įmonės, 2007 m. abiejų įmonių grupių „svoris“ C26 sektoriuje susilygino (nors ES 
paramos negavusių įmonių grupėje įmonių buvo kelis kartus daugiau). Kadangi darbuotojų 
pasiskirstymas tarp įmonių buvo panašus, akivaizdu, kad ES parama pasinaudojo didesnės 
sektoriaus įmonės, kurios, viena vertus, turėjo didesnį augimo ir konkurencingumo didinimo 
potencialą, kita vertus, ir geresnes galimybes pasinaudoti ES parama (mažesnėms įmonėms sunkiau 
užsitikrinti projektų bendram finansavimui reikalingas nuosavas lėšas, be to, jos sunkiau prisiima 
investicijų, susijusių su MTTP veikla riziką). Taigi, nors ES struktūrinė parama buvo svarbiu stimulu 
C26 sektoriaus įmonių konkurencingumo didinimui, konkurencingumo augimą lėmė ne vien ir ne 
tik ES struktūrinė parama, bet ir struktūriniai skirtumai ES paramą gavusių ir jos negavusių įmonių 
grupėje, kurie egzistavo dar iki 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos teikimo laikotarpio.  
 
10 paveikslas. ES paramą gavusių ir jos negavusių įmonių produkcijos vertės dinamika 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Statistikos departamento duomenis. 
 
11 paveikslas. ES paramą gavusių ir jos negavusių įmonių pridėtinės vertės dinamika 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Statistikos departamento duomenis. 
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Iki 2007 m. kritusi ES paramos negavusių C26 sektoriaus įmonių sukuriama pridėtinė vertė 2007-
2012 m. laikotarpiu stabilizavosi (stebimas tik nedidelis kritimas, kurį galėjo lemti mažėjantis 
įmonių skaičius įmonėms keičiant ekonominės veiklos rūšį arba nutraukiant veiklą). ES paramą 
gavusių įmonių grupėje stebimas didelis pridėtinės vertės augimas (žr. 11 paveikslas), kurį iš dalies 
lėmė ir sektoriaus įmonėms skirta ES parama. Įmonių skaičius ES paramą gavusių įmonių grupėje 
2007-2012 m. laikotarpiu nebuvo stabilus. Jo pokyčius lėmė tiek naujai steigiamos įmonės, tiek 
įmonių veiklos klasifikavimo pagal EVRK pokyčiai. Įmonių skaičius ES paramą gavusių įmonių 
grupėje labiausiai išaugo 2010 m. Statistikos departamento duomenimis tai lėmė tiek naujai 
įsteigtos įmonės, kurių veikla buvo priskirta prie C26 sektoriaus (2 naujos įmonės), tiek anksčiau 
veikusių įmonių veiklos priskyrimas C26 sektoriui (2010 m. prie C26 priskirtos 4 įmonės, kurių 
veikla iki tols nebuvo priskiriama C26 sektoriui; šiame sektoriuje pagal EVRK klasifikatorių jos 
išliko ir vėlesniais metais (įskaitant tokias ES paramą gavusias įmones kaip UAB „Ekspla“, UAB 
„Optolita“ ir kt.). Kai kurios ES paramą gavusios įmonės 2010-2012 m. pakeitė veiklos klasifikaciją 
pagal EVRK, todėl manytina, kad pridėtinės vertės svyravimą lėmė teigiami įmonių veiklos 
rezultatų pokyčiai, o ne įmonių skaičiaus svyravimas. Teigiamą poveikį įmonių veiklos rezultatams 
turėjo ir ES struktūrinė parama.  
 
Analizuojant ES paramą gavusių ir jos negavusių sektoriaus įmonių eksporto ir importo 
pasiskirstymą (12 paveikslas) taip pat matyti, kad 2007-2012 m. laikotarpiu ES paramą gavusių 
įmonių eksporto dalis padidėjo, nors vertinant absoliučiais skaičiais eksporto augimas nebuvo itin 
ženklus. ES paramos negavusių įmonių eksportas sumažėjo. Panašias tendencijas atskleidžia ir 
importo analizė.  
 
12 paveikslas. ES paramą gavusių ir jos negavusių įmonių importo ir eksporto 
pasiskirstymas, mln. EUR, proc. 

     
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Statistikos departamento duomenis. 
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13 paveikslas. ES paramą gavusių ir jos negavusių įmonių eksporto dinamika 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Statistikos departamento duomenis. 
 
Iki 2007 m. didesnę dalį C26 sektoriaus eksporto sudarė ES paramos negavusių įmonių eksportas, 
tačiau jis nuolat mažėjo ir nuo 2008 m. yra mažesnis nei ES paramą gavusių C26 sektoriaus įmonių 
eksportas. Eksporto apimtys ES paramą gavusių įmonių grupėje buvo gana stabilios visą 
analizuojamą laikotarpį, tačiau šio rezultato negalima sieti vien su ES struktūrinės paramos 
poveikiu: tikėtina, kad kai kurių ES paramą gavusių sektoriaus įmonių eksportas kriziniu 
laikotarpiu mažėjo, tačiau bendrą sektoriaus eksporto mažėjimą kompensavo didėjantis 
(eksportuojančių) įmonių skaičius ES paramą gavusių įmonių grupėje. Kita vertus, didelė sektoriaus 
įmonių dalis pasinaudojo ES struktūrine parama pagal priemonę „Naujos galimybės“ (parama 
įmonės ir jos produkcijos pristatymui užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose), todėl 
tikėtina, kad ES struktūrinė parama padėjo sektoriaus įmonėms išlaikyti ir plėsti eksporto apimtis. 
Įvertinus tai, kad C26 sektorius yra aukštųjų technologijų sektorius, kuris, kaip minėta, patyrė 
mažesnį nuosmukį krizės laikotarpiu, tikėtina, kad ES struktūrinės paramos poveikis įmonių 
eksporto plėtrai nebuvo labai ženklus arba dar nepasireiškė, kadangi ne visi projektai yra užbaigti. 
 
Kita vertus, didžioji sektoriui skirtų lėšų ir projektų dalis buvo skirta projektams, susijusiems su 
MTTP veikla ir MTTP infrastruktūros plėtra. Tokių projektų įgyvendinimo rezultatams pasireikšti 
reikia laiko, o ir paties projekto įgyvendinimas nuo idėjos iki produkto gamybos ir realizavimo 
užtrunka ne vienerius metus, todėl natūralu, kad ES struktūrinės paramos poveikis atsispindi 
išlaidų MTTP ir bendrųjų investicijų rodikliuose, tačiau reali įgyvendintų projektų nauda yra 
sunkiau apčiuopiama. Be to, dėl projektų įmonių vykdomų MTTP projektų kompleksiškumo sunku 
nustatyti, kiek konkrečių įmonės veiklos rodiklių pokyčius paveikė ES parama, o kiek – kiti 
veiksniai. Apklaustų ES struktūrinę paramą gavusių įmonių vadovai linkę kukliai vertinti ES 
paramos poveikį teigiamiems įmonės veiklos rodiklių pokyčiams (pardavimų, eksporto, darbo 
našumo augimui). 
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IŠVADOS 

Atlikus sektoriaus situacijos ir 2007-2013 m. sektoriui skirtos ES struktūrinės paramos analizę 
toliau pateikiamos apibendrintos išvados apie sektoriaus konkurencingumą lemiančius veiksnius ir 
sektoriui skirtos ES struktūrinės paramos poveikį sektoriaus konkurencingumui.  
 
Pagal EVRK klasifikaciją kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos (C26) grupė yra 
gana įvairi, įmonių naudojamos technologijos ir produktai, o taip pat ir konkurencinę sėkmę 
lemiantys veiksniai yra gana skirtingi. Taip pat labai skiriasi ir šių produktų gamybai būdingas 
mokslo žinių imlumo laipsnis. Todėl ir ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojami projektai 
šioms įmonėms turi skirtingą poveikį. Sektoriaus konkurencingumą visuomet lemia jame veikiančių 
įmonių skaičius ir jų konkurencingumas. Pagrindiniai sektoriaus konkurencingumą atspindintys 
rodikliai yra darbo našumas (sukuriama pridėtinė vertė) ir eksportas. Nors analizuojamo 
sektoriaus įmonės ekportuoja daugiau kaip 80 proc. savo produkcijos (šis rodiklis nesumažėjo net 
ir pasaulio finansų krizės laikotarpiu), analizuojamas sektorius pagal įvairius rodiklius (įmonių 
skaičius, darbuotojų skaičius, pramonės produkcijos vertė, eksporto vertė ir kt.) sudaro tik nedidelę 
Lietuvos apdirbamosios gamybos ir eksporto dalį. 
 
Vertinant sektoriaus tarptautinį konkurencingumą bene objektyviausias sektoriaus santykinio 
konkurencingumo matas yra atskleistojo lyginamojo pranašumo (RCA) indeksas. Tačiau jo 
nereikia, nes šis indeksas daugiau parodo konkrečios produktų grupės santykinį konkurencingumą 
lyginant su šalies pramonės kitų produktų grupėmis. Vertinant sektoriaus konkurencingumo 
aspektu ne mažiau svarbus rodikliai yra sektoriaus sukuriamų produktų situacija tarptautinėse 
rinkose, šios situacijos dinamika. Atlikta analizė atskleidė, kad Lietuvos optinių gaminių (KN-90) 
situacija tarptautinėse rinkose yra geresnė nei elektroninių gaminių (KN-85), kadangi optinių 
gaminių eksporto vertė analizuojamu laikotarpiu išaugo daugiau kaip 6 kartus (6,4), o elektroninių 
gaminių – mažiau nei 3 kartus (2,7), nors vertinant absoliučia verte elektronikos gaminių eksportas 
yra beveik 3 kartus didesnis nei optinių gaminių. Paminėtina ir tai, kad 2004-2006 m. optinių ir 
elektroninių gaminių eksportrto santykis buvo apie 1:7. Tai dar kartą patvirtina didėjančią 
santykinę optinių gaminių svarbą Lietuvos eksporte. 
 
Kitas svarbus aspektas, kurio taip pat nereikėtų absoliutinti, yra importo ir eksporto santykis. Be 
abejo, kuo daugiau eksportuojama, tuo geriau, nes tai tiesiogiai rodo produktų konkurencingumą 
užsienio rinkose. Taip pat visuomet pozityvu yra kuomet eksportas viršija importą. Tačiau šis 
rodiklis yra kur kas svarbesnis vertinant viso šalies ūkio aspektu, nes rodo ekonomikos sveikumą. 
Sektoriaus atveju šį rodiklį smarkiai lemia bendra pramonės struktūra, susijusių pramonės sektorių 
ir įmonių poreikis konkretiems produktams. Mažoje šalyje neišvengiama yra tam tikra 
specializacija netgi sektoriaus ribose. Pavyzdžiui, netgi tokioje augančioje ir daug ES struktūrinės 
paramos gaunančioje srityje kaip lazerių gamyba, įmonės specializuojasi tik į gana siaurą tokių 
produktų gamybos segmentą. Natūralu, kad visas spektras kitokių lazerių bus importuojamas. Ir tai 
nėra blogai, svarbu, kad tie produktai, kurie yra gaminami Lietuvoje, būtų vis labiau konkurencingi.  
 
Analizuojant sektoriaus eksporto struktūrą ir galimą ES struktūrinių fondų paramos poveikį 
sektoriaus konkurencingumui teigiamai vertintina tai, kad 2005-2014 m. sparčiau augo būtent 
optinių gaminių, apimančių ir lazerius, eksportas (vidutiniškai 25 proc. per metus lyginant su 13 
proc. per metus elektronikos gaminių grupėje). Optinių gaminių grupėje lietuviškos kilmės 
prekių eksporto dalis bendrame eksporte dalis vis dar yra didesnė nei elektronikos gaminių 
grupėje, nors lietuviškos kilmės prekių eksporto dalis bendrame ekporte mažėje abejose gaminių 
grupėse. 
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Vertinant konkurencingumą svarbūs abu tarptautinės prekybos rodikliai – pardavimų apimtys, 
jų dinamika, o taip pat turimos rinkos dalies augimo dinamika. Vis dėl to, svarbesnė atrodo 
bendrųjų pardavimų, pelno apimčių augimo dinamika, nes ji labiau priklauso nuo pačių įmonių 
pastangų. Absoliuti dauguma šalies pramonės, o taip pat ir C26 sektoriaus įmonių yra mažos, 
lyginant su analogišką veiklą vykdančiomis užsienio įmonėmis, o juo labiau – jų grupėmis. 
Akivaizdu, jog sparčiau didinti rinkos dalį yra lengviau stambiems žaidėjams, turintiems ilgametę 
bendradarbiavimo su savo produktų pirkėjais istoriją ir patirtį. 
 
Tvaraus konkurencingumo aspektu taip pat reikia skirti rinkų ir produktų diversifikacijos svarbą, 
nors konkretus vertinimas priklauso nuo įvairių aspektų. Viena vertus, didelis produktų 
diversifikacijos laipsnis rodo didesnį saugumą atlaikant galimus negatyvius pokyčius rinkoje, 
tačiau antra vertus, specializacija tam tikrame kompetencijų lauke yra svarbus sėkmės 
konkurencinėje kovoje veiksnys. Dabartinis C26 sektoriaus diversifikacijos laipsnis yra gana didelis, 
tačiau galima įžvelgti ir tam tikrą konsolidacijos apie esmines kompetencijas (produktų grupes), 
tendenciją. Ši tendencija neabejotinai išliks, tačiau procesas vyks pakankamai lėtai, natūraliai. 
Paspartinti procesą galėtų nebent ryškesnis besikuriančių klasterių vaidmuo. Intervencinis poveikis 
specializacijai gali būti žalingas, nes reta sektoriaus įmonė turi stambius ir patikimus savo 
produkcijos pirkėjus, beveik garantuotą rinką. Per ankstyva specializacija gali būti labiau rizikinga 
negu potencialiai naudinga. Nors dabartinis produktų diversifikacijos laipsnis kompiuterių, ryšio 
priemonių ir vartotojiškos elektronikos produktų grupėje ir šiuo metu nėra labai aukštas (10), 
skirtingai nuo elektroninių komponentų gamybos (30). 
 
Panašiai yra ir su rinkų diversifikacija. Didelė diversifikacija yra patraukli saugumo rinkos 
svyravimų atveju, tačiau tokiai nedidelei šaliai kaip Lietuva, įvertinant realias gamybos ir 
asortimento augimo galimybes, lemtų fragmentiškumą. Kaip rodo statistinių duomenų analizė, 
analizuojamo sektoriaus įmonių sukuriami produktai nepasižymi aukšta pridėtine verte. Tai 
reiškia, kad jie nėra unikalūs ir nesunkiai gali būti pakeisti konkurentų produktais. Vadinasi, rinkų 
diversifikuotumas ir fragmentiškumas šiuo atžvilgiu yra teisinga strategija.  
 
Rimtų klausimų kelia ir gilesnės analizės reikalauja C26 sektoriuje sukuriamos bendrosios 
pridėtinės vertės mažėjimas. Nuo 2010 m. sektoriaus BPV ne tik mažėja absoliutine reikšme, bet ir 
pradeda atsilikti nuo apdirbamojoje gamyboje sukuriamos BVP, nors į svarbiausią vertės kūrimo 
grandinės dalį – mokslinių tyrimų ir inovacijų gebėjimų vystymą ir buvo investuotos didelės lėšos. 
Natūralu, jog santykinai mažėja ir šio sektoriaus svarba šalies ekonomikai (bent jau trumpuoju 
periodu).  
 
Lyginant sektoriaus sukuriamos BVP rezultatus su kitais analizės duomenimis, tokiais, kaip 
sektoriaus įmonių, darbuotojų, pardavimų ir kitų rodiklių dinamika, taip pat duomenis apie rodiklių 
dinamiką atskirai ES paramą gavusių ir jos negavusių sektoriaus įmonių grupėse, galima padaryti 
tokias apibendrinančias išvadas: 
 

� Vertinant sektoriaus lygiu ES parama C26 sektoriaus konkurencingumui esminės 
pozityvios įtakos neturėjo. Ji neleido sektoriuje sukurti didesnės pridedamosios vertės ar 
naujų darbo vietų. Viso sektoriaus aspektu parama neabejotinai turėjo teigiamą poveikį ta 
prasme, jog amortizavo nesėkmingų įmonių generuojamas neigiamas pasekmes. Priešingai, 
konkrečioms sektoriaus įmonėms ES parama daugeliu atvejų turėjo teigiamos įtakos, kai 
kurioms jų leido pasiekti kokybiškai naują veiklos lygį (pavyzdžiui, UAB MGF "Šviesos 
konversija" lazerių technologijų MTTP infrastruktūros plėtra, UAB „BRD“ optikos lęšių 
gamybos linijos infrastruktūros sukūrimas).  
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� Teigiamas ES struktūrinės patamos poveikis akivaizdus kai kurių įmonių ir jų grupių atveju. 
Pavyzdžiui, į lazerių gamybos ir susijusias įmones buvo investuotas ne vienas milijonas tiek 
2004–2006 m., tiek 2007–2013 m., kai lazerių gamybos ir susijusioms įmonėms buvo skirta 
apie 30 proc. arba 10 mln. EUR viso sektoriui skirto finansavimo. Tai leido įmonėms žymiai 
sustiprinti savo konkurencinius gebėjimus, sukurti naujus produktus ir įeiti į naujas rinkas. 
Investicijos į UAB „BOD“ (BRD) ar UAB „Via Solis“ įmonių grupes padėjo sukurti ir išvystyti 
visai naujas industrijas. Analogiška situacija ir su UAB „Brolis semiconductors“.  

� Svarbu paminėti, kad vertinant sektoriaus įmonių lygiu, ES paramą gavusių ir jos 
negavusių įmonių veiklos rodiklių dinamika skiriasi: nors pramonės produkcijos vertė 
2008-2012 m. ženkliai nesikeitė nei vienoje, nei kitoje sektoriaus įmonių grupėje, ES 
paramą gavusių įmonių sukuriama pridėtinė vertė augo greičiau, t. y. šių įmonių sukuriama 
pridėtinė vertė išaugo.  

� Reikšmingas ES struktūrinę paramą gavusių sektoriaus įmonių pridėtinės vertės augimas 
ženkliai viršijantis šių įmonių produkcijos vertės augimą (pridėtinė vertė 2007-2012 m. 
išaugo 69 proc., o produkcijos vertė – tik 8 proc.), leidžia manyti, kad ES struktūrinė parama 
(MTTP projektų įgyvendinimas, naujų produktų kūrimas, gamybos pajėgumų 
modernizavimas, įmonių veiklos procesų efektyvumo didinimas) prisidėjo prie šių įmonių 
darbo našumo didėjimo. Darbo našumas kartu su produkcijos eksportu yra svarbiausi 
verslo konkurencingumo rodikliai. 

� ES struktūrinės paramos poveikis Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių 
eksportui yra sunkiau įvertinamas dėl to, kad ne visi projektai yra baigti įgyvendinti, be to, 
tokiam poveikiui pasireikšti reikia daugiau laiko. 2007-2013 m. laikotarpiu ES paramą 
gavusių C26 sektoriaus įmonių eksportas nežymiai (8 proc.) išaugo: viena vertus, tai lėmė 
didėjantis sektoriaus įmonių skaičius, kita vertus, tikėtina, kad ES parama padėjo 
neutralizuoti galimai neigiamą krizės poveikį įmonių eksportui (palyginimui, ES 
paramos negavusių įmonių grupėje eksportas analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 13 proc.). 

� Sektoriui skirta ES struktūrinė parama labiausiai prisidėjo prie sektoriaus įmonių MTTP 
veiklos aktyvumo ir išlaidų MTTP veiklai didėjimo. MTTP veiklos plėtra yra svarbus 
veiksnys siekiant didesnio įmonių konkurencingumo (produktyvumo ir eksporto), tačiau 
tokio pobūdžio investicijų poveikiui pasireikšti reikia laiko. Kadangi nemažai projektų 
vertinimo metu dar nebuvo užbaigti, nėra galimybės objektyviai įvertinti jų poveikio įmonių 
konkurencingumui. 

� ES struktūrinė parama padėjo Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių 
gamybos įmonėms užsitikrinti ir didinti investicijas į materialųjį turtą. Ypač ženklus 
bendrųjų investicijų į materialųjį turtą augimas matomas 2010-2012 m., kai įsibėgėjo ES 
lėšomis finansuotų projektų įgyvendinimas. Aukštųjų technologijų gamyboje investicijos į 
materialųjį turtą ir MTTP veiklą yra esminė ekonominio augimo ir konkurencingumo sąlyga. 

� Nors nebuvo galimybių išsamiau analizuoti konkrečių įmonių, gavusių ES paramą finansinių 
ir kitų veiklos rezultatų, akivaizdžiai matyti kai kurios tendencijos. Pirma, pasiekti 
rezultatai tiesiogiai priklauso nuo ES paramos intensyvumo ir kompleksiškumo. 
Įmonės, gavusios solidžią paramą, pakankamą atlikti radikalius technologinius ar 
infrastruktūrinius pokyčius, pasiekė aukštų rezultatų. Sunku spręsti apie realią gautos ES 
paramos naudą toms įmonėms, kurioms ji buvo riboto dydžio. Tikėtina, jog tai joms padėjo 
spręsti operatyvinius, taktinius uždavinius. Tuo tarpu įmonių, kurių verslo perspektyvos 
tendencijos buvo abejotinos ar negatyvios, ES parama neapsaugojo nuo bankroto ar 
tolesnių praradimų. 

� Įmonių vadovai teigiamai vertina galimybę gauti ES paramą, nors pripažįsta, kad su ES 
parama projekto įgyvendinimas užtrunka ilgiau ir pareikalauja daugiau admministracinių 
sąnaudų. ES parama padeda sumažinti lėšų poreikį investicijoms, tačiau ji nelaikoma 
esminiu veiksniu, nuo kurio priklauso sprendimas įgyvendinti projektą arba jo atsisakyti 
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(ypač smulkesnių projektų, pavyzdžiui, finansuojamų pagal priemonę „Naujos galimybės“ 
atveju).  

� Kartu paminėtina, kad ES struktūrinę paramą gavusių įmonių atstovai nelaiko ES paramos 
esminiu veiksniu, dėl kurio gerėjo įmonių veiklos rodikliai. Įvertinant tai, kad naujo 
produkto sukūrimas nuo idėjos iki produkto realizavimo rinkoje analizuojamame sektoriuje 
užtrunka ne vienerius metus (procesas gali trukti 5-7 m. ir ilgiau), o ES finansuotus 
projektus reikia įgyvendinti per 2-3 m., natūralu, kad tam tikri projekto įgyvendinimo etapai 
vykdomi be ES paramos. 

� Vertinimo metu ES struktūrinės paramos poveikis labiausiai atsispindėjo įmonių bendrųjų 
investicijų ir išlaidų MTEP rodikliuose, tačiau dar anksti vertinti ilgalaikį investicijų poveikį 
sektoriaus konkurencingumui. Galiausiai, svarbu, kad ES struktūrinė parama analizuojamo 
sektoriaus įmonių konkurencingumui teigiamos įtakos turėjo ne tik dėl paramos 
konkrečioms sektoriaus įmonėms, bet ir per kitas investicijas, tokias kaip parama kurti 
klasterius, investicijos į verslo aplinkos gerinimą, kitas C26 sektoriui svarbios verslo 
ekosistemos kūrimo ir gerinimo priemones.  

 
 



 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir 

optinių gaminių sektoriaus konkurencingumui analizė 
 

43 

SEKTORINĖS STUDIJOS PRIEDAI (PAVEIKSLAI) 

14 paveikslas. Atskirų sektorių išlaidos MTTP apdirbamosios gamybos struktūroje, proc. 

 
Čia ir toliau: 
C10-12 - Maisto produktų ir tabako gamyba. 
C13-15 - Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas (gamyba); odos ir odos dirbinių gamyba. 
C16-18 - Medienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir spausdinimas. 
C19 -  Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba. 
C20 -  Chemikalų ir chemijos produktų gamyba. 
C21 -  Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba. 
C22-23 -  Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalinių mineralinių produktų gamyba. 
C24-25 -  Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba. 
C26 - Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba. 
C27 - Elektros įrangos gamyba. 
C28 - Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba. 
C29-30 - Transporto įrangos gamyba. 
C31-33 - Baldų gamyba; papuošalų, juvelyrinių dirbinių, muzikos instrumentų, žaislų gamyba; mašinų ir 
įrangos remontas ir įrengimas. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

C10-12 C16 C20 C21 C22 C23 C25 C26 C27 C28 C29 C31 C33 Likę C



 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos kompiuterių, elektroninių ir 

optinių gaminių sektoriaus konkurencingumui analizė 
 

44 

 
15 paveikslas. Lietuvos apdirbamojoje gamyboje sukuriamos BPV struktūra, proc. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
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16 paveikslas. Kai kurių Lietuvos apdirbamosios gamybos sektorių sukuriamos BPV 
dinamika, 2005–2013 m., to meto kainomis, mln. EUR 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis.  
 
17 paveikslas. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas (GKI) palyginti 
su indekso baziniu laikotarpiu (2010 m. – 100), 2010–2013 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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18 paveikslas. Pridėtinė vertė, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai, 2005–2012 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
 
19 paveikslas. Vienam darbuotojui tenkanti pridėtinė vertė, 2006–2013 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
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20 paveikslas. Materialinės ir bendrosios investicijos į mašinas, įrengimus, transporto 
priemones ir inventorių, 2005–2013 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
 
21 paveikslas. Pasaulinėje rinkoje konkurencingiausių Lietuvos C26 sektoriaus gaminių 
prekybos balansas ir jo apimtys, tūkst. Eur, 2009-2013 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Tarptautinės prekybos centro pasaulinės prekybos statistiką, 
http://www.trademap.org/  
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22 paveikslas. Pasaulinėje rinkoje konkurencingiausių Lietuvos kompiuterių, elektroninių 
ir optinių gaminių sektoriaus gaminių eksporto apimtys, tūkst. Eur, 2009–2013 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Tarptautinės prekybos centro pasaulinės prekybos statistiką, 
http://www.trademap.org/  
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