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Kontekstas - global ūs išš ūkiai 
� XXI amžius – intensyvios technologijų, klimato, ekonomikos ir vertybių kaitos amžius, 

kuriame vyksta vaidmenų perskirstymas, auga „naujųjų“ ekonomikų – Kinijos, Indijos, 
Brazilijos - vaidmuo. Aštr÷jančios tarptautin÷s konkurencijos, brangstančių žaliavų ir naujų
aplinkosauginių standartų sąlygomis s÷kmingai vystysis tik pasirengusios, kūrybingos 
šalys, kurios sugeb÷s sutelkti ribotus išteklius į naujų sprendimų ir aukštesn÷s prid÷tin÷s 
vert÷s kūrimą. 

� Aukšta prid÷tin÷ vert÷ užtikrina tvarią gerovę visiems gyventojams. Tinkamas pavyzdys 
Lietuvai yra Švedija – antra šalis pasaulyje ir pirma Europoje pagal Pasaulio inovacijų
indeksą, kurios sukuriama prid÷tin÷ vert÷ dirbtai valandai 5 kartus viršija tokį pat Lietuvos 
rodiklį. Skandinavijos šalys sugeb÷jo sukurti stiprias inovacijų ekosistemas, kuriose ryšiai ir 
sinergijos tarp mokslo, verslo, valstyb÷s ir visuomen÷s leidžia produktyviau kurti, skleisti ir 
panaudoti žinias. 

� Ekonomika bus konkurencinga ir atspari išor÷s iššūkiams, jeigu visi ekonomikos sektoriai 
sugeb÷s persiorientuoti į aukštesn÷s prid÷tin÷s vert÷s kūrimą:

� daugiau esamų ir naujų įmonių kurs unikalius produktus ir paslaugas;

� inovatyvumas bus derinamas su produktyvumu - efektyviais verslo modeliais, procesais, 
geb÷jimu ne tik pagaminti, bet ir parduoti tarptautin÷se rinkose;

� įmon÷s ir mokslo bei studijų institucijos  bus plačiai integruotos į pasaulines vert÷s 
grandines ir geb÷s kurti, pasiekti ir ypač - sumaniai „įdarbinti“ naujausias žinias. 
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Skatinti darn ų ištekli ų naudojim ą

Sukurti palankias 
sąlygas verslumui ir 

verslo pl ÷trai

Skatinti verslum ą,                                              
naujų įmoni ų kūrimąsi ir 

pl÷trą

Užtikrinti finansini ų ištekli ų
prieinamum ą verslo pradžiai 

ir verslo pl ÷trai Skatinti eksport ą

Sukurti tvari ą, tolygi ą, efektyvi ą
ekonomin ę infrastrukt ūrą

Skatinti vert ÷s kūrimo tinkl ų
kūrimąsi, pl ÷trą ir integracij ą į

tarptautinius tinklus

Kurti paskatas 
inovatyvaus verslo 

pl÷trai

Užtikrinti verslui 
palanki ą reguliacin ę

aplink ą

Skatinti į globalias rinkas 
orientuotus  vert ÷s kūrimo 

tinklus

3

Prioriteto 
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Skatinti verslo 
produktyvum ą ir darn ų

vystym ąsi

Į aukšt ą prid ÷tinę vertę orientuota, integrali ekonomika Ekonominiam augimui palanki aplinka 

Tikslai

Prioritetai

Kurti ir pl ÷sti mokslini ų tyrim ų ir 
eksperimentin ÷s pl ÷tros (MTEP), 

inovacij ų ir kūrybingumo 
infrastrukt ūrą ir paslaugas

Rodikliai 
(efekto)

•Eksportuojan čių įmoni ų dalis, 
(proc. nuo vis ų įmoni ų); 
•Žaliavų ir tarpini ų produkt ų
eksporto dalis, (proc.);
MVĮ, diegian čios netechnologines 
inovacijas (proc. nuo MV Į);
•Energijos ir kit ų sąnaudų, 
išskyrus darbo kaštus, 
sumaž÷jimas vienam produkcijos 
vienetui (proc.);
•Gamybos atliek ų sumaž÷jimas 
vienam produkcijos vienetui, 
(proc.);
•Kūrybini ų industrij ų produkcijos 
ir paslaug ų eksporto dalis (proc.).

Verslo aplinkos indeksas „Ease of Doing business“;
Pritraukt ų priva čių investicij ų apimtis;

Integruotas gyvenamosios aplinkos indeksas;
Sanglauda pagal BVP/gyv.

Verslo išlaidos MTEP (proc. 
nuo BVP);
Inovatyvios įmon ÷s (proc. 
nuo MV Į);
Naujų inovatyvi ų MVĮ dalis 
(proc. nuo inovatyvi ųMVĮ);
Rinkai pateikti nauji 
inovatyv ūs produktai.

•Bendros išlaidos MTEP (proc. nuo 
BVP);
•Universitet ų ir pramon ÷s 
bendradarbiavimas MTEP srityje 
(Globalus konkurencingumo indeksas, 
GKI);
•Inovatyvios MV Į, bendradarbiaujan čios 
su kitomis įmon÷mis (proc. nuo MV Į);
•Mokslo ir studij ų institucij ų pajamos iš
intelektin ÷s nuosavyb ÷s (patent ų, 
licencij ų ir kt.);
•Klasteri ų išsivystymo lygis (GKI);
•Kult ūrini ų ir kūrybini ų industrij ų dalis, 
(proc. nuo BVP)

Pl÷toti turizmo infrastrukt ūrą, įskaitant kult ūros 
ir gamtos paveld ą

Sudaryti palankias s ąlygas 
tiesiogin ÷ms užsienio 

investicijoms 

Skatinti nauj ų inovatyvi ų
produkt ų ir paslaug ų kūrimą

ir jų komercializavim ą

Skatinti besikurian čias 
inovatyvias įmones

Formuoti paklausą inovacijoms

Sukurti augimui ir konkurencingumui palankias aplin kos s ąlygasSkatinti ekonomikos orientacij ą į aukštesn ę prid ÷tinę vert ę

Rodikliai 

Užtikrinti verslo steigimui ir 
pl÷trai palanki ą mokes čių

sistem ą
Kurti pažangi ą ir saugi ą informacini ų ir ryši ų

technologij ų (IRT) infrastrukt ūrą ir sprendimus

Pl÷toti moderni ą transporto infrastrukt ūrą ir 
darnų judum ą

Prid ÷tin÷ vert ÷, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai, perka mosios galios standartais;
Suminis inovatyvumo indeksas (Inovacij ų Sąjungos švieslent ÷s išvestinis rodiklis);

Kūrybingumo konkurencingumo reitingas (World Economic  Forum išvestinis rodiklis)

Naujų įmoni ų proc. nuo 
bendro įmoni ų skai čiaus;
Verslumo lygis: t ūkstan čiui 
gyventoj ų tenkantis SVV 
skai čius;
Įmoni ų, pasinaudojusi ų
finansiniais ištekliais verslo 
pl÷trai, skai čius;
Pritraukt ų priva čių
investicij ų apimtis;
TUI vienam gyventojui.

Pritraukt ų priva čių investicij ų į ekonomin ę
infrastrukt ūrą apimtis;
TEN-T tinklu pervežt ų krovini ų kiekio padid ÷jimas;
Namų ūkių, kurie naudojasi pla čiajuos čio interneto 
ryšiu, dalis;
Herindahl-Hirschman energijos importo indeksas;
Perdirbt ų komunalini ų atliek ų kiekis per metus, kg; 
Komunalini ų atliek ų kiekio, tenkan čio vienam 
gyventojui per metus, sumaž ÷jimas;
Pajamos iš turizmo;
Išmetam ų į atmosfer ą šiltnamio efekt ą sukelian čių
dujų kiekis CO2 ekvivalentu – iš viso, mln. ton ų, 
BVP vienetui, iš viso ir pagal ekonomin ÷s veiklos 
rūšis;
Vizitų į paremtus kult ūrinio turizmo objektus 
skai čius;
Kult ūros ir verslo paslaug ų lygis kult ūrinio turizmo 
infrastrukt ūros  objektuose;
Kult ūros objekt ų, naudojan čių Europos paveldo 
ženkl ą, skai čius.

Diegti darnaus vystymosi 
principus versle

Uždaviniai

- Žymi horizontalaus prioriteto “Darni pl÷tra”
integravimą

Skatinti verslo proces ų ir 
technologini ų paj÷gumų

tobulinim ą

Užtikrinti s ąžiningai 
konkurencijai palanki ą

aplink ą

Didinti verslo prieži ūros 
sistemos efektyvum ą

Su statyb ų leidimais susijusio 
elgesio reitingas  (Verslo 
aplinkos indeksas, VAI);
Mokesčių mok÷jimo reitingas   
(VAI);
Per birž ą įsigyta tam tikr ų
energijos ištekli ų dalis, lyginant 
su bendru per metus Lietuvoje 
suvartotu atitinkamu energijos 
ištekli ų kiekiu;
Elektronini ų pirkim ų dalis nuo 
visų viešųjų pirkim ų;
Įmoni ų pasitenkinimo versl ą
kontroliuojan čių institucij ų
veikla lygis (proc.).

Didinti teritorin ę sanglaud ą
regionuose

Asmen ų, gyvenan čių namų
ūkiuose, susidurian čiuose su b ūsto 
problemomis , dalies sumaž ÷jimas;
•Skurdo rizikos lygis ir gylis:
•didžiuosiuose miestuose;
•likusiuose miestuose;
•kaimo vietov ÷se.
Naujų įmoni ų skai čius atnaujintoje 
teritorijoje (miestuose); 
•Neto migracijos pokytis 
atnaujintoje teritorijoje (kaimo 
vietov ÷se).

Gyvenamosioms vietov ÷ms 
(tikslin ÷ms teritorijoms) b ūding ų
problem ų sprendimas, didinant 
konkurencingum ą, ekonomikos 
augim ą ir gyvenamosios vietos 

patrauklum ą

Gerinti kaimo vietovi ų gyvenam ąją
aplink ą (kompleksinis kaimo vietovi ų

vystymas ir pl ÷tra)



Ekonominiam augimui palanki aplinka
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Bendrasis tikslas – Sukurti augimui ir 
konkurencingumui palankias aplinkos s ąlygas

Ekonominiam 
augimui palanki 

aplinka

2 TIKSLAS: Sukurti palankias sąlygas 
verslumui ir verslo pl÷trai

3 TIKSLAS: Sukurti tvarią, tolygią ir 
efektyvią ekonominę infrastruktūrą

1 TIKSLAS: Užtikrinti augimui palankią
reguliacinę ir mokesčių aplinką

4 TIKSLAS: Didinti teritorinę
sanglaudą regionuose (R)



1 tikslas: Užtikrinti augimui palanki ą
reguliacin ę ir mokes čių aplink ą

Iššūkiai

� Aukštas valstyb÷s reguliavimo naštos lygis.

� Nepakankamas mokestin÷s aplinkos tarptautinis konkurencingumas.

� Nepakankama konkurencija energetikos sektoriuje.

� Nepakankamas verslo priežiūros ir konsultacijų sistemos efektyvumas.

Nauja:
� Ne tik reglamentavimo, bet ir jo įgyvendinimo tobulinimas.
� Akcentuojamas konkurencingumas Šiaur÷s ir Baltijos šalių regione.
� Sisteminiai pokyčiai verslo priežiūros institucijose.



2 tikslas: Sukurti palankias s ąlygas 
verslumui ir verslo pl ÷trai
Iššūkiai

� Nepakankamas verslumo skatinimo iniciatyvų efektyvumas.

� Nepakankamas finansinių išteklių prieinamumas verslo pradžiai ir pl÷trai.

� Ribotos paslaugų verslo pradžiai prieinamumas.

� Nepakankamos privačių investicijų (vietinių ir užsienio) apimtys.

Nauja:
� Platesnis verslo pradžiai skirtų verslo paslaugų spektras.
� Akcentas verslo kūrimo ir pl÷tros skatinimui ne tiesiogin÷mis finansin÷s paramos 

priemon÷mis.
� TUI skatinimas kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje.



3 tikslas: Sukurti tvari ą, tolygi ą ir 
efektyvi ą ekonomin ę infrastrukt ūrą

Iššūkiai

� Žemas privačių investicijų į ekonominę infrastruktūrą lygis.

� Nepakankamas transporto sistemos konkurencingumas.

� Energetin÷ priklausomyb÷.

� Ribotas alternatyvių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas.

Nauja:
� Akcentuojamas privačių investicijų į ekonominę infrastruktūrą pritraukimas.
� Skatinamas efektyvesnis infrastruktūros ir išteklių valdymas – ne tik kūrimas.
� Skatinamas kelių savivaldybių bendradarbiavimas pl÷tojant turizmo infrastruktūrą.



4 tikslas: Didinti teritorin ę sanglaud ą
regionuose (R)

Iššūkiai

� Nepatrauklios ar apleistos didžiųjų miestų dalys (mikrorajonai).

� Nepakankamo užimtumo, mažo ekonominio aktyvumo, emigracijos problemos 
mažesniuose miestuose.

� Viešosios infrastruktūros, paslaugų trūkumas kaimo vietov÷se.

Nauja:
� Akcentuojamas kompleksinio pobūdžio (URBAN tipo) priemonių įgyvendinimas.
� Tikslin÷s intervencijos pagal investicines programas, sudaromos tarp centrinio 

lygmens institucijų ir savivaldybių.



Kokio poveikio tikimasi?

Pagrindiniai poveikio (efekto) rodikliai :
�Verslo aplinkos indeksas „Ease of Doing business“;
�Pritrauktų privačių investicijų apimtis;
�Integruotas gyvenamosios aplinkos indeksas;
�Sanglauda pagal BVP/gyv. 

Apie 25 tikslo lygmens (rezultato) rodikli ų, matuojančių, ar:
�ger÷ja sąlygos kurti, pl÷sti verslą ir sąžiningai konkuruoti;
�auga vietinių ir užsienio privačių investicijų apimtys;
�kuriama efektyvi ekonomin÷ infrastruktūra ir darniai naudojami 
ištekliai;
�maž÷ja skurdo rizikos lygis ir migracija kaimo vietov÷se, ir kt.



Į aukštą prid÷tinę vertę orientuota, 
integrali ekonomika
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Į aukšt ą
prid ÷tinę vert ę

orientuota, 
integrali 

ekonomika

2 TIKSLAS. Kurti paskatas
inovatyvaus verslo pl ÷trai

3 TIKSLAS. Skatinti verslo 
produktyvum ą ir darn ų
vystym ąsi

1 TIKSLAS: Skatinti į
globalias rinkas orientuotus 
vert ÷s kūrimo tinklus

Bendrasis tikslas – skatinti ekonomikos 
orientacij ą į aukštesn ę prid ÷tinę vert ę



1 tikslas: Skatinti į globalias 
rinkas orientuotus vert ÷s tinklus

Iššūkiai

� Aštr÷jant tarptautinei konkurencijai ir sparčiai augant žaliavų ir darbo kaštams, 
Lietuvos MVĮ nepaj÷gios pavieniui spręsti verslo/sektoriaus restruktūrizavimo 
poreikių. 

� Nepakankamos inovacijų sistemos veik÷jų sąveikos: įmon÷s kenčia nuo 
informacijos asimetrijos, jų nepasiekia žinios, reikalingos naujų produktų pl÷trai ir 
vadybin÷ms inovacijoms, o mokslo ir studijų sistema nesp÷ja atliepti verslo 
poreikių.

� Orientacija į trumpalaikius poreikius, izoliacija nuo pasaulinių žinių, id÷jų ir 
finansinių išteklių.

Nauja: 

�ne tik vietin ÷s vert ÷s grandin ÷s, bet ir  tarptautin ÷s sąveikos.

�orientacija ne į infrastrukt ūrą, bet į paslaug ų pasiūlą, kokyb ę bei didesnio 
poveikio, kryptingus MTEP projektus.



2 tikslas: Kurti paskatas 
inovatyvaus verslo pl ÷trai

Iššūkiai

� Investicijos į didesne rizika pasižyminčius produktų ir paslaugų pl÷tros 
etapus (ypač MTEP) dešimtis kartų mažesn÷s lyginant su pažangių
šalių ūkio sektoriais. 

� Kol dalis Lietuvos įmonių užsiima tik gamyba ar surinkimu ir 
neinvestuoja į kitus vert÷s kūrimo grandin÷s elementus, nekuria unikalių
produktų, sukuriama prid÷tin÷ vert÷ bus maža. 

� Mažai naujų ir sparčiai augančių inovatorių („gazelių“).

Nauja: 

�Paskatų paketas naujoms įmon ÷ms.

�Inovacij ų pl÷tra nuo id ÷jos iki bandomosios gamybos.

�Inovacij ų pasiūla ir paklausa.



3 tikslas: Skatinti verslo 
produktyvum ą ir darn ų vystym ąsi

Iššūkiai

� Nešiuolaikiški verslo procesai, rinkodaros ir ženklodaros geb÷jimų ir patirties 
trūkumas, pasenę technologiniai gamybos paj÷gumai stabdo verslo 
galimybes konkuruoti tarptautin÷se rinkose, kurti ir parduoti aukštesn÷s 
prid÷tin÷s vert÷s produktus ir paslaugas.

� EK ir Lietuva 2030 apibr÷žti šiuolaikiniai socialiniai iššūkiai (angl. grand 
societal challenges) - poreikis diegti socialiai atsakingo, aplinką ir žmonių
sveikatą tausojančio verslo principus.

Nauja: 

�Nauji investavimo principai.

�Netechnologin ÷s inovacijos.

�Paskatos socialiai atsakingam verslui.

�„Žali ųjų“ proces ų ir technologij ų, darni ųjų viešųjų pirkim ų diegimas.



Kokio poveikio tikimasi?

Pagrindiniai poveikio (efekto) rodikliai :
�Prid÷tin÷ vert÷, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai, PPS;
�Suminis inovatyvumo indeksas (Inovacijų Sąjungos švieslent÷s  
išvestinis rodiklis);
�Kūrybingumo konkurencingumo reitingas (Pasaulio ekonomikos 
forumo išvestinis rodiklis). 

Apie 15 tikslo lygmens (rezultato) rodikli ų, matuojančių, ar:
�išaugs inovatyvių įmonių (ir naujų inovatorių) dalis ekonomikoje, 
išlaidos MTEP, mokslo-verslo bendradarbiavimas;
�pasikeis eksporto rodikliai;
�bus diegiama daugiau netechnologinių inovacijų;
�sumaž÷s energijos ir kitos sąnaudos bei gamybos atliekos vienam 
produkcijos vienetui, ir kt.



AČIŪ


