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Publikaciją Žiedinės ekonomikos plėtros priemonės ir sprendimai: situacijos apžvalga ir rekomendacijos 

politikos formuotojams parengė Lietuvos inovacijų centras.  

 

Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras (toliau – LIC) yra nepelno organizacija, teikianti inovacijų pa-

ramos paslaugas verslo įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, Lietuvos verslo asocijuotoms struktū-

roms ir verslo paramos organizacijoms. Nuo 1996 metų veikianti organizacija vienija verslo, mokslo, 

politikos ir visuomenės interesus, siekiant padidinti tarptautinį Lietuvos ekonomikos konkurencingumą. 

LIC teikia ekspertinę konsultacinę pagalbą institucijoms, įgyvendinančioms inovacijų ir technologijų plėt-

ros politiką, vykdo tyrimus prioritetinėse Lietuvos mokslo, technologijų ir inovacijų politikos srityse ir 

teikia įžvalgas bei rekomendacijas, skatinant įrodymais ir patirtimi pagrįstų sprendimų priėmimą. 
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Įvadas 

Lietuvos strateginiuose dokumentuose žiedi-

nės ekonomikos (toliau – ŽE) plėtros prioritetą 

apibūdina 2021-2030 metų Nacionalinio pa-

žangos plano 1.4 uždavinys Perorientuoti 

pramonę į žiedinę ekonomiką ir skatinti pa-

žangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, 

diegimą ir sklaidą. Šį uždavinį papildo aštuoni 

progresą matuojantys rodikliai: 

1.4.1. MTEP išlaidos verslo sektoriuje, 

palyginti su BVP; 

1.4.2. Inovacinę veiklą vykdančių įmonių 

dalis nuo visų įmonių; 

1.4.3. Atgautų medžiagų panaudojimas; 

1.4.4. Ekologinių inovacijų indeksas; 

1.4.5. Pramonės sektoriuje išmetamo 

ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 

2005 m. išmestu kiekiu; 

1.4.6. Sutaupytas energijos kiekis pramo-

nės sektoriuje; 

1.4.7. Pramonės sektoriuje išmetamo 

NMLOJ kiekio pokytis, palyginti su 

2005 m. išmestu kiekiu; 

1.4.8. Pramonės sektoriuje išmetamo 

SO2 kiekio pokytis, palyginti su 

2005 m. išmestu kiekiu. 

Šiuo metu aktyviai formuojamos Nacionalinio e-

nergetikos ir klimato srities veiksmų plano prie-

monės ir prasidėjęs Lietuvos pramonės perė-

jimo prie žiedinės ekonomikos kelrodžio rengi-

mas turėtų ženkliai prisidėti prie siektinų 1.4.5.-

1.4.8. rodiklių reikšmių. Todėl toliau pateikia-

mos žiedinės ekonomikos situacijos Lietuvoje 

apžvalgos ir rekomendacijų tikslas – numatyti ir 

pasiūlyti priemones, kurios galėtų prisidėti prie 

Nacionalinio pažangos plano 1.4 uždavinio įgy-

vendinimo ir papildytų aukščiau įvadintose stra-

tegijose numatytus veiksmus. 

Atsižvelgiant į naujausias tarptautines ŽE plėt-

ros tendencijas, yra būtina formuoti politikos 

priemones, įgalinančias įmonių perėjimą link 

žiedinės ekonomikos principais paremtos veik-

los. Įmonių investavimas į naujas gamybos 

technologijas ir procesus turėtų būti vertinamas 

ir iš ekologinės perspektyvos, t. y. įmonės tu-

rėtų  investuoti į naudojamų technologinių 

procesų atnaujinimą ir tobulinimą, siekiant ma-

žinti neigiamą jų veiklos poveikį aplinkai. Jau 

naudojamų technologijų gyvavimo trukmės 

prailginimas ir jų žalinimo procesai taip pat gali 

padėti įgyvendinti žiedinės ekonomikos princi-

pus. Be to, klimatui palankią ir žiediniais princi-

pais paremtą gamybą galima įgyvendinti ir ko-

reguojant žaliavų naudojimą – neekologišką iš-

teklių naudojimą keičiau aplinkai mažiau kenks-

mingomis praktikomis. 

Technologijų atnaujinimas, pasinaudojant 

skaitmeninimo galimybėmis, taip pat yra labai 

svarbi žiedinės ekonomikos dalis, todėl yra bū-

tina skatinti ir naujų technologijų diegimą. Vie-

šosios investicijos turėtų skatinti įmones, norin-

čias įsigyti ir įgyvendinti skaitmeninius sprendi-

mus bei technologijas, kurios galėtų sudaryti 

sąlygas žiedinės ekonomikos principų įgyvendi-

nimui. Taip pat reikėtų apsvarstyti paramos 

schemas, kurios padėtų diegti ekologines ir ne-

technologines inovacijas, padedančias suma-

žinti pramoninių atliekų kiekį ir padidinti antrinių 

medžiagų naudojimą. 

Žiedinės ekonomikos kontekste naujų verslo 

modelių skatinimas taip pat yra labai aktualus. 

Kadangi dauguma įmonių vadovaujasi tradici-

niu linijiniu verslo modeliu, būtina skatinti jų pe-

rėjimą prie žiedinių verslo modelių (1 pav.), ku-

rie prisideda prie žiedinės ekonomikos laikantis 

pagrindinių jos principų. Todėl aktualiomis 

tampa tos politikos priemones, kurių tikslas 

būtų įmonių konsultavimas apie galimybes tai-

kyti naujas skaitmeninių technologijų valdymo 

žinias. Taip pat svarbu keistis žiniomis ir gerąja 

patirtimi, kaip verslas taiko žiedinius verslo mo-

delius, todėl reikia apsvarstyti paramos priemo-

nes, kurios skatintų dalyvavimą žinių sklaidos 

tinkluose. Tokie tinklai galėtų apimti politikos 

formuotojus, mokslo atstovus, nevyriausybines 

organizacijas ir tarpininkus, kuriems būtų su-

teikta galimybė išplėsti savo kompetencijas, 

taip geriau pasirengiant prisidėti prie žiedinės e-

konomikos transformacijos. 

Šioje ataskaitoje yra pristatomas Lietuvos sta-

tistinių rodiklių, susijusių su žiedinės 
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ekonomikos situacija šalyje, jų dinamikos verti-

nimas bei šalies pozicija Europos Sąjungos 

valstybių kontekste. Statistinę analizę papildo 

susistemintos tarptautinių organizacijų reko-

mendacijos, skirtos skatinti žiedinės ekonomi-

kos plėtrą. Ataskaitoje taip pat yra pateikiamos 

tarp Europos valstybių aptinkamos paramos 

priemonės ir sprendimai, skatinantys žiedinės 

ekonomikos plėtrą. Paskutinėje šio dokumento 

dalyje politikos formuotojams yra pateikiamos į 

MVĮ veiklos skatinimą orientuotos rekomenda-

cijos, kurių įgyvendinimas prisidėtų prie žiedi-

nės ekonomikos plėtrai šalyje palankios aplin-

kos kūrimo.

 
1 pav. Žiedinės ekonomikos verslo modeliai pagal tipines vertės grandines 

(Šaltinis: EBPO) 
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Žiedinės ekonomikos Lietuvoje situaci-

jos vertinimas  

Iki šiol Europos Sąjungoje vis dar nėra visuoti-

nai funkcionuojančios bendros žiedinės ekono-

mikos rodiklių stebėsenos sistemos, kuri leistų 

įvertinti kiekvienos ES narės progresą šioje sri-

tyje ar palyginti šalis tarpusavyje. Tiesa, Euro-

pos Komisija yra pristačiusi tokią sistemą dar 

2015 metais, tačiau jos taikymas yra labai ribo-

tas ir nepatogus. Naujajame ES žiedinės eko-

nomikos veiksmų plane1 yra numatyta patobu-

linti šį įrankį. Planuojama, kad stebėsenos sis-

tema bus atnaujinta 2021 metais. 

Kiekvienais metais vertinimų, susijusių su žiedi-

nės ekonomikos makro, t. y. valstybės ekono-

mikos masto, analize, daugėja. Tokiose anali-

zėse pagrindinis dėmesys yra skiriamas me-

džiagų srautams tarp ekonomikos ir aplinkos 

(pavyzdžiui, žaliavų gavyba ir emisijos), taip pat 

tarptautinės prekybos mainams (medžiagų ir 

produktų importas bei eksportas) ir medžiagų 

sankaupoms vidaus ekonomikoje (pavyzdžiui, 

atliekos ir antrinės žaliavos), tačiau tokios ana-

lizės nevertina medžiagų srautų tarp vidaus e-

konominių sektorių. Tai labiau būdinga mezo ly-

gio vertinimams, apimantiems tam tikrų pramo-

nės sektorių analizes, kurios yra naudingos for-

muojant žiedinės ekonomikos strategijas ir 

veiksmų planus. 

Atsižvelgus į dažniausiai mokslininkų bei tarp-

tautinių organizacijų naudojamus rodiklius2 ir 

duomenų prieinamumą bei naujumą, Lietuvos 

situaciją žiedinės ekonomikos aspektu pasi-

rinkta apžvelgti remiantis šiais statistiniais duo-

menimis: šalies medžiagų vidaus vartojimas; 

tiesioginės medžiagų sąnaudos; susidariusių 

komunalinių atliekų kiekis; perdirbtų komunali-

nių atliekų kiekis; gamybos ir kitos ūkinės 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN 
2Nagrinėtos šios žiedinės ekonomikos indikatorius analizuojančios publikacijos: https://www.researchgate.net/publication/344121488_Indica-

tors_for_Circular_Economy; https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/summa_-_indicators_for_a_circular_economy.pdf; 

https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Circular_Economy/EASAC_Indicators_web_complete.pdf; https://www.re-

searchgate.net/publication/338605434_Comparative_Analysis_of_Circular_Economy_Implementation_in_Poland_and_other_European_U-

nion_Countries 

veiklos atliekų surinkimas ir tvarkymas; valsty-

bės biudžeto išlaidos MTEP veiklai pagal socia-

linius ekonominius tikslus; priemonių „Eco-ino-

vacijos LT“ ir „Eco-inovacijos LT+“ rezultatai; su 

žiedine ekonomika susijusių startuolių kiekis ir 

pobūdis. Šie rodikliai suskirstyti į tris kategori-

jas: medžiagų naudojimas; atliekų susidary-

mas; mokslas, inovacijos ir investicijos. Pirmo-

sios kategorijos rodikliai svarbūs nustatant ša-

lies priklausomybę nuo iškastinių ir pirminių ža-

liavų. Pereinant prie žiedinės ekonomikos tokių 

žaliavų suvartojimas mažėja, t. y. didėjant me-

džiagų cirkuliacijai rinkoje, iškastinių ir pirminių 

žaliavų poreikis mažėja, o tai atsispindi me-

džiagų vidaus vartojimo ir tiesioginių medžiagų 

sąnaudų rodikliuose. Antrosios kategorijos ro-

dikliai parodo ekonomikoje generuojamų atliekų 

mastą, koks kiekis medžiagų yra prarandamas 

gamybos metu, bei kaip šios medžiagos yra pa-

naudojamos toliau. Europos Komisijos Žiedinės 

ekonomikos veiksmų plane atliekos yra laiko-

mos ištekliais, todėl jų tvarkymas ir tolimesnis 

panaudojimas yra svarbi žiedinės ekonomikos 

analizės dalis. Trečiosios kategorijos rodikliai 

apžvelgia su žiedine ekonomika susijusių in-

vesticijų ir inovacijų pobūdį bei apimtį, kartu su 

įmonių veikla ŽE srityje. Šie rodikliai leidžia įver-

tinti verslo tendencijas žiedinės ekonomikos ir 

inovacijų klausimais – ypač svarbius elementus 

plėtojant įmonėms palankią žiedinės ekonomi-

kos plėtros politiką.  

Vertinant Lietuvos situaciją Europos Sąjungos 

kontekste yra apžvelgiami du tarptautiniu mastu 

pripažinti dokumentai  – Ekologinių inovacijų in-

dekso rodiklių ataskaita kartu su Europos tva-

raus verslo federacijos (Ecopreneur.eu) pa-

teiktu šalies vertinimu.
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Medžiagų naudojimas 

Medžiagų vidaus vartojimas (nustatomas sude-

dant medžiagų vidaus gavybą bei importą ir a-

tėmus eksportą) ir tiesioginės medžiagų sąnau-

dos (rodiklis, apimantis visas gamybai ir paslau-

goms teikti sunaudojamas medžiagas, įskaitant 

medžiagas, naudojamas eksportuojamiems ga-

miniams ir apskaičiuojamas sudedant me-

džiagų vidaus gavybą bei importą) yra šalies e-

konominės veiklos sąnaudas apibūdinantys ro-

dikliai, plačiai naudojami ir žiedinės ekonomi-

kos analizėje. 2015-2019 metų laikotarpiu tiek 

medžiagų vidaus vartojimas, tiek jų tiesioginės 

sąnaudos augo atitinkamai 22 proc., t.y. 9 469 

tūkst. tonų, ir 17 proc. arba 12 265 tūkst. tonų. 

Įvertinus tai, kad analizuojamu laikotarpiu šalies 

bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui 

augo, galima daryti išvadą, jog ekonominiam 

šalies augimui svarbios įtakos turi išgaunamos 

arba įsivežamos medžiagos, t.y. žaliavos. Iki 

2050 metų Europos Komisija yra pasiryžusi pa-

siekti nuo išteklių naudojimo atsietą ekonominį 

augimą, kuris yra kertinis žiedinės ekonomikos 

principas, tačiau Lietuva, kartu su kitomis ES 

valstybėmis, turi skirti dideles lėšas gamybos 

transformacijai, siekiant įgyvendinti šį EK nus-

tatytą tikslą. Šalyje nuo išteklių naudojimo atsie-

tas ekonominis augimas nėra išskirtas atskiru 

strateginiu prioritetu, todėl jo skatinimas dau-

giausiai vykdomas remiant efektyvų išteklių 

naudojimą.
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Atliekų susidarymas ir tvarkymas 

Šalyje susidariusių komunalinių atliekų kiekis 

2016-2019 metų laikotarpiu augo. Svarbu pas-

tebėti, kad ženkliam komunalinių atliekų suma-

žėjimui 2016 metais įtakos turėjo pradėjusi 

veikti depozito sistema, dėl kurios didžioji dalis 

plastikinių, stiklinių ir aliumininių gėrimų pakuo-

čių nebepateko į komunalinių atliekų kontei-

nerius. Lyginant komunalinių atliekų augimą su 

mažėjančiu šalies gyventojų skaičiumi matyti, 

jog susikaupusių atliekų kiekis vienam gyvento-

jui didėja. 2018 metais šis rodiklis siekė 464 kg, 

tačiau teigiamai atsiliko nuo Europos Sąjungos 

vidurkio – 492 kg. 

Komunalinių atliekų susidarymui įtakos turi tiek 

šalies gyventojai, tiek individualios įmonės. Gy-

ventojų atžvilgiu, susidarančių atliekų augimą 

lemia didesnis vartojimas ir aukštesnis 

pragyvenimo lygis. Savo pobūdžiu ši problema 

yra panaši į ekonominio augimo ir medžiagų su-

vartojimo dilemą – gerėjanti gyvenimo kokybė 

tiesiogiai koreliuoja su augančiomis komunali-

nėmis atliekomis. Individualių įmonių atžvilgiu, 

augančiam atliekų kiekiui įtakos gali turėti didė-

jančios gamybos apimtys. Deja, bet nėra įma-

noma nustatyti, kokiomis proporcijomis už susi-

darančių komunalinių atliekų kiekį yra atsakingi 

gyventojai ir verslas, todėl atliekų mažinimo ir 

prevencijos priemonės turi būti orientuotos į abi 

grupes. Atsakingo vartojimo skatinimas yra 

dažniausiai pasitaikanti priemonė, skirta keisti 

visuomenės įpročius, o įmonės turėtų būti ska-

tinamos propaguoti ekologinį produktų projekta-

vimą, investuoti į beatliekę gamybą ir vengti 

perteklinių įpakavimų. 
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Bendras perdirbtų komunalinių atliekų, apskai-

čiuojamų pagal perdirbtų, eksportuotų perdirbti 

ir kompostuotų atliekų dalį, santykis su visomis 

susidariusiomis komunalinėmis atliekomis 

2014-2018 laikotarpiu augo. Aplinkos apsaugos 

agentūros duomenimis,3 reikšmingą įtaką šiam 

augimui turėjo 2016 metais daugiau nei padvi-

gubėjęs kompostuojamų atliekų kiekis – 132 

tūkst. tonų 2015 metais ir 299 tūkst. tonų 2016-

aisiais. Tačiau perdirbimo įmonėse apdorojamų 

komunalinių atliekų dalis 2016-2018 metais be-

veik nesikeitė ir siekė 24 proc., t.y. vidutiniškai 

313 tūkst. tonų per metus. Nors 4 pastaraisiais 

metas didelis progresas ir nebuvo pasiektas, ta-

čiau Lietuva tarp Europos Sąjungos valstybių u-

žima sąlyginai aukštą poziciją – 2018 metų duo-

menimis pagal komunalinių atliekų perdirbimą ir 

kompostavimą šalis buvo 6-oje vietoje. Atsiž-

velgiant į griežtėjančius ES atliekų perdirbimo 

reikalavimus ir tikslus, Lietuvos rezultatai nėra 

pakankamai geri, todėl šioje srityje yra būtini to-

limesni veiksmai. Didesnį komunalinių atliekų 

perdirbimą galėtų paspartinti kokybiškas atliekų 

rūšiavimas (visuomenės ir verslo švietimas) ir 

tinkama perdirbimo infrastruktūra. 

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos 2015-

2018 metų laikotarpiu padidėjo 17 proc. arba 

802 tūkst. tonų. Šis pokytis gan artimai kore-

liuoja su tuo pačiu laikotarpiu augusiomis 

 
3 http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=e4055918-4f56-4aee-8c10-620b407cc6f1 

tiesioginėmis medžiagų sąnaudomis ir vidaus 

medžiagų vartojimu, t.y. panašia proporcija ša-

lyje augo tiek medžiagų suvartojimas, tiek susi-

dariusių atliekų kiekis. Tai reiškia, kad šalyje žy-

mesni pokyčiai, nukreipti į atliekų susidarymo 

mažinimą ir prevenciją gamybos ir kitos ūkinės 

veiklos sektoriuose, nebuvo pasiekti. Todėl at-

sižvelgiant į Europos Komisijos žaliajame kurse 

pateiktas gamybos ir atliekų politikos kryptis, 

Lietuvoje reikalinga sustiprinti priemonių, skirtų 

mažinti atliekų susidarymą gamyboje, paketą. 

Ypač aktualia sritimi (kaip ir sprendžiant komu-

nalinių atliekų susidarymo klausimą) turėtų tapti 

ekologinio dizaino, beatliekės gamybos skatini-

mas ir kiti inovatyvūs sprendimai. 

Analizuojamu laikotarpiu sąvartynuose šali-

namų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų 

dalį perėmė jų apdorojimas perdirbant ar pa-

naudojant kitur. 2015 metais šios dalys atitinka-

mai sudarė 51,5 proc. ir 43,6 proc., o 2018 me-

tais – 43,2 proc. ir 51,6 proc. Nepaisant šių tei-

giamų pokyčių, bendra sąvartynuose šalinamų 

atliekų dalis išlieka aukšta – 2018 metais tokiu 

būdu buvo sutvarkyta 2355 tūkst. tonų gamy-

bos ir kitos ūkinės veiklos atliekų. Vis dar reikš-

minga sąvartynuose šalinamų atliekų dalis ak-

tualizuoja būtinybę plėsti inovatyvią ir lanksčią 

perdirbimo infrastruktūrą bei ieškoti naujų at-

liekų perdirbimo sprendimų. 
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6 pav. Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų surinkimas ir tvarkymas Lietuvoje 2015-2018 metais 
(Šaltinis: AAA) 
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Mokslas, inovacijos ir investicijos 

Pagal prioritetines šalies MTEPI investicijų 

kryptis (Sumani specializacija), žiedinės ekono-

mikos kontekste aktualiausi prioritetai yra nauji 

gamybos procesai, medžiagos ir technologijos 

bei energetika ir tvari aplinka. 2015-2019 metų 

valstybės biudžeto išlaidos šioms MTEP kryp-

tims yra pateiktos 7 paveiksle. 

MTEPI veikla gamybos ir technologijų srityje u-

žima labai svarbų vaidmenį kuriant bei diegiant 

inovatyvius tvarios gamybos sprendimus ir taip 

mažinant neigiamą pramonės poveikį aplinkai. 

Siekiant šio tikslo, šalies įmonės gali pasinau-

doti 2014-2020 metų ES fondų investicijų 

veiksmų programos 1-ojo prioriteto finansinė-

mis priemonėmis, skatinančiomis MTEPI. Išsa-

mus vertinimas, kaip šios priemonės prisideda 

prie žiedinės ekonomikos principų įgyvendi-

nimo tarp įmonių, nepatenka į šio tyrimo apimtį, 

kadangi tai atskiro pobūdžio analizės reikalau-

jantis darbas. 

Ekologinių inovacijų4 plėtrą šalyje nuo 2016 

metų skatina verslo paramos priemonės „Eco-

inovacijos LT“ ir „Eco-inovacijos LT+“, pagal 

 
4 Ekologinės inovacijos – tai technologinės ir netechnologinės inovacijos, padedančios siekti darnaus vystymosi tikslus, mažinant poveikį aplinkai, 
didinant atsparumą aplinkos poveikiui arba efektyviau ir atsakingiau naudojant gamtos išteklius. (Sprendimas Nr.1639/2006/EC) 

kurias MVĮ gali diegti atitinkamai netechnologi-

nes ir technologines ekologines inovacijas. 

„Eco-inovacijos LT“ priemone finansuojamos 

veiklos apima aplinkosaugos vadybos ir val-

dymo sistemų diegimą bei ekologinį projekta-

vimą ir ekologinį ženklinimą. „Eco-inovacijos 

LT+“ finansuoja investicijas į švaresnės gamy-

bos inovacijas (proceso modernizavimą (opti-

mizavimą) su tikslu sumažinti neigiamą poveikį 

aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beat-

liekę gamybą, atliekų pakartotinį naudojimą, 

perdirbimą, atliekamos šilumos panaudojimą, 

srautų atskyrimą ir kt.). 

2016-2020 metų laikotarpiu „Eco-inovacijos LT“ 

priemone buvo finansuoti 97 projektai, kurių 

bendra vertė siekė beveik 3,7 mln. EUR (8 

pav.). Augantį įmonių susidomėjimą šia prie-

mone lėmė tinkamai pakoreguotos finansavimo 

sąlygos – padidintas galimas maksimalus finan-

savimas projektui, nustatyti fiksuoti įkainiai ap-

linkos valdymo sistemų diegimui ir sertifikavi-

mui bei įtraukta nauja finansuojama veikla – e-

kologinis ženklinimas (IV kvietimas). 

2583

88 88 62 78

6388

3807 3617
4093

5345

9515

12079

13511

10827
11405

2015 2016 2017 2018 2019

Aplinka Energetika Gamyba ir technologija

 

7 pav. Valstybės biudžeto išlaidos MTEP veiklai pagal socialinius ekonominius tikslus Lietuvoje 2015-

2019 metais, mln. EUR (Šaltinis: LSD) 
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„Eco-inovacijos LT+“ 2016-2020 metais taip pat 

sulaukė nemažo susidomėjimo tarp šalies įmo-

nių (9 pav.) – ji buvo viena iš populiariausių ir 

daugiausiai paraiškų sulaukusių verslo para-

mos priemonių5. 2016-2020 metų laikotarpiu 

taip pat galima pamatyti ženkliai padidėjusią vi-

dutinę vienos pasirašytos sutarties vertę (nuo 

356 tūkst. iki 629 tūkst. EUR), o tai rodo, jog in-

vesticijos buvo nukreiptos į didesnės apimties 

gamybinės infrastruktūros atnaujinimą, kurį 

lėmė pasikeitusios priemonės finansavimo są-

lygos (didžiausia projektui galima skirti finansa-

vimo lėšų suma padidėjo nuo 900 tūkst. iki 1,5 

mln. EUR).  

Svarbu atkreipti dėmesį, kad „Eco-inovacijos 

LT“ ir „Eco-inovacijos LT+“ priemonės priklauso 

3 (MVĮ konkurencingumo skatinimas), o ne 1 

(MTEPI skatinimas) prioritetui. Pagal tai galima 

spręsti, jog šalyje žiedinės ir žaliosios inovaci-

jos yra skatinamos remiant įmonių įrangos bei 

procesų atnaujinimą ir taip didinant jų konku-

rencingumą. Naujų žiedinių sprendimų, pa-

remtų MTEPI veiklomis, kūrimas nėra išskiria-

mas atskiromis paramos priemonėmis. Todėl 

vertinimas, kokiu mastu įmonės pasinaudoja 1-

ojo prioriteto priemonėmis, kuriant naujus žiedi-

nius sprendimus yra imlus laikui ir taip pat ne-

patenka į šios analizės apimtį. 

 
5 LVPA 
6 https://www.startuplithuania.com/startup/ 

Dažnai žiedinės ekonomikos principai lengviau 

gali būti taikomi mažesnėse įmonėse – jų lanks-

tumas yra didelis pranašumas gebant prisitai-

kyti ir išbandyti naujas ŽE kuriamas galimybes. 

Todėl svarbų vaidmenį pereinant link žiedinės 

ekonomikos užima startuoliai, kurie ne tik gali 

lanksčiai prisitaikyti prie ŽE principų, bet ir patys 

kurti sprendimus kitoms įmonėms. Startuoliai 

turi potencialą kurti pokyčių inovacijas – itin 

svarbų ŽE plėtros elementą. Startup Lithuania 

duomenų bazėje6 iš viso galima galima rasti 

1035 startuoliams priskiriamas įmones. Iš jų 15 

yra priskiriama švarios energetikos sub-sek-

toriui, 3 – paieškos, pirkimo ir nuomos paslau-

goms, 14 – energijos efektyvumo sub-sektoriui, 

4 – priežiūros ir aptarnavimo paslaugoms, 6 – 

atliekų tvarkymo sprendimams. Vertinant šiuos 

nedidelius skaičius svarbu nepamiršti, jog žie-

dinė ekonomika yra labiau horizontalus nei ver-

tikalus ekonomikos plėtros modelis, todėl žiedi-

nius principus taikantys ar siūlantys startuoliai 

gali veikti ir netiesiogiai su ŽE susijusiuose sek-

toriuose, kaip pavyzdžiui, mobilumas, elektro-

ninė prekyba, biotechnologijos ir kita. Nepai-

sant to, penkiuose pakankamai glaudžiai su 

žiedine ekonomika susijusiuose sub-sek-

toriuose esančių startuolių skaičius yra mažas 

ir todėl negalima teigti, kad šalyje startuoliai u-

žima svarbią poziciją skatinant ŽE plėtrą.

11 16 21 4998.6

368.3

692.3

2527.4

2016 (I
kvietimas)

2017 (II
kvietimas)

2018 (III
kvietimas)

2020 (IV
kvietimas)

Pasirašytos sutartys

Paramos vertė I tūkst. EUR

8 pav. ”Eco-inovacijos LT” priemonės 
rezultatai (Šaltinis: LVPA ir EIM) 
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Paramos vertė I mln. EUR

9 pav. ”Eco-inovacijos LT+” priemonės 
rezultatai (Šaltinis: LVPA ir EIM) 
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Lietuva ES kontekste 

Pagal 2019 metų Ekologinių inovacijų indeksą7, 

Lietuva užima 18 vietą tarp Europos Sąjungos 

valstybių. Lyginant su ankstesniais metais, ša-

lies pozicija šiek tiek nukrito, tačiau dėl besikei-

čiančios indekso skaičiavimo metodologijos ne-

galima daryti detalesnių išvadų dėl Lietuvos 

progreso šioje srityje. Kita vertus, net ir vykstant 

indekso apskaičiavimo pokyčiams, Lietuva vis 

dar užima pozicijas, esančias žemiau Europos 

Sąjungos vidurkio, ir svyruoja tarp besivejančių 

ir vidutinio progreso šalių grupių. Naujausios 

2018-2019 metų apžvalgos duomenimis,8 tarp 

5 ekoinovacijų indekso sričių Lietuva geriausią 

poziciją užima socio-ekonominių rezultatų sri-

tyje (išskirtinai aukštas eko-industrijos užim-

tumo rodiklis) – čia šalis lenkia ES vidurkį. Taip 

pat Lietuvai neblogai sekasi didinti išteklių efek-

tyvumą, t.y. šalies rodikliai lygiuojasi su Euro-

pos sąjungos vidurkiu (išskirtinai aukštas van-

dens produktyvumo rodiklis). Likusiose srityse 

(ekoinovacijų sąnaudos, ekoinovacijų veiklos ir 

ekoinovacijų rezultatai) Lietuva ženkliai atsi-

lieka nuo ES vidurkio. 

Tačiau pažvelgus į visų 16 rodiklių visumą ir jų 

poveikį penkioms sritims, yra matoma pakanka-

mai ryški problema – kiekvienoje iš jų vyrauja 

vienas labai aukštas rodiklis, kuris lemią didesnį 

bendrą tos srities vidurkį (taip pat ir palygina-

mąją poziciją tarp Europos Sąjungos valstybių), 

o skirtumai tarp aukščiausio ir žemiausio rodik-

lio atskiroje srityje siekia nuo 87 iki 278 indekso 

vienetų. Šiuo metu esanti situacija yra labai net-

vari, kadangi progresas nėra tolygus. Vertinant 

tai, kad ekoinovacijų indeksas kaip žiedinės e-

konomikos pokyčių matavimo rodiklis yra įt-

rauktas į svarbius valstybės strateginius doku-

mentus, yra būtina užtikrinti įvairiapuses prie-

mones, kurios padėtų pasiekti tolygesnį ir tva-

resnį augimą link siekiamų rezultatų. 

 

 
7 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en 
8 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/eio_country_profile_2018-2019_lithuania.pdf 

10 pav. Lietuvos ekologinių inovacijų indekso rodikliai 2019 metais 
(Šaltinis: Eco-Innovation Observatory) 
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2019 metų Europos tvaraus verslo federacijos 

(Ecopreneur.eu) ataskaitos duomenimis9, Lie-

tuva Europos Sąjungos valstybių kontekste u-

žima santykinai aukštesnes pozicijas, susiju-

sias su atliekų tvarkymo klausimais, tačiau atsi-

lieka skatinant MVĮ atliekų mažinimą ir bendrą 

žiedinį išteklių naudojimą (1 lentelė). 

Ši Lietuvos pozicija pakankamai aiškiai gali būti 

susieta su anksčiau apžvelgtais statistiniais ša-

lies rodikliais. Bendrai su atliekų tvarkymo klau-

simais susijusi situacija šalyje gerėja, tačiau vis 

dar trūksta stipresnio impulso žiedinių inovacijų 

kūrimo ir jų taikymo įmonėse srityje. Tai rodo 

nemažėjantys gamybos atliekų ir medžiagų su-

vartojimo rodikliai bei vangus ekologinių inova-

cijų skatinimas. 

1 lentelė. Lietuvos žiedinės ekonomikos rodikliai ES kontekste pagal Europos tvaraus verslo federaci-
jos (Ecopreneur.eu) vertinimus 

Rodiklis Reikšmė Vieta ES 

Ekoinovacijų indekso išteklių efektyvumas - 15 

POLITICO žiedinės ekonomikos indeksas - 20 

MVĮ, mažinančios atliekų kiekį 20 proc. 27 

Komunalinių atliekų kiekis vienam žmogui 444 kg 12 

Deginamų atliekų kiekis vienam žmogui 96 kg 9 

Komunalinių atliekų perdirbimas 48 proc. 8 

Pakuočių perdirbimas 70 proc. 7 

Žiedinis išteklių naudojimas 5 proc. 20 

 

  

 
9 https://ecopreneur.eu/wp-content/uploads/2019/05/Ecopreneur-Circular-Economy-Update-report-2019.pdf 

Ryškiausios statistinės apžvalgos tendencijos 

Lietuvoje medžiagų vartojimo tendencijos neatitinka žiedinės ekonomikos principų, o išteklių e-

fektyvumo rodikliai atsilieka nuo ES valstybių vidurkio. Šalies įmonės vis dar neišnaudoja poten-

cialo optimizuoti gamybos procesus, į juos įtraukti didesnę dalį antrinių žaliavų ir naudojant tuos 

pačius resursus sukurti didesnę pridėtinę vertę. 

ES kontekste Lietuvos atliekų tvarkymo rodikliai yra aukščiau vidurkio, tačiau didėjantis komuna-

linių ir gamybos atliekų kiekis rodo, jog auganti šalies ekonomika per silpnai prisideda prie šva-

resnės gamybos ir sąmoningo vartojimo sprendimų skatinimo. 

 

Šalyje daugėja įmonių, diegiančių technologines ir netechnologines ekologines inovacijas, o vals-

tybės MTEP investicijos į gamybą išlieka pastovaus dydžio. Tačiau lyginant su ES šalimis, Lietuva 

atsilieka pagal įmonėse diegiamus sprendimus, skirtus padidinti išteklių efektyvumą ar sumažinti 

atliekų kiekį, bei į rinką pristatomus tvarius produktus 
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Tarptautinės žiedinės ekonomikos plėt-

ros tendencijos ir rekomendacijos 

Šioje dalyje yra pateikiama Europos Sąjungos 

šalyse egzistuojančių žiedinės ekonomikos 

strategijų apžvalga, išskiriant ryškiausias plėt-

ros tendencijas. Apžvalgą papildo tarptautinių ir 

užsienio organizacijų parengtų į žiedinės eko-

nomikos plėtrą nukreiptų rekomendacijų sant-

rauka. Toliau pristatomi dokumentai yra atrinkti 

pagal jų pasiūlymų pobūdį, t.y. pasirinkta įt-

raukti tas rekomendacijas, kurios yra susijusios 

su verslo aplinkos gerinimu ir parama įmonėms. 

Tarptautinės žiedinės eko-

nomikos plėtros politikos 

tendencijos 

Po 2015 metais pristatyto pirmojo ES žiedinės 

ekonomikos veiksmų plano žiedinės ekonomi-

kos plėtros politika Europos Sąjungos valsty-

bėse ženkliai suaktyvėjo (11 pav.). Strateginiu 

lygmeniu yra aiškiai matoma tendencija for-

muoti priemones, nukreiptas į ŽE plėtrą tiek 

valstybėse, tiek regionuose. Augantis žiedi-

nės ekonomikos strategijų skaičius tiesiogiai at-

liepia Europos Komisijos nubrėžtą tvaraus au-

gimo prioritetą. Lietuva kartu su Latvija ir Estija 

vis dar neturi strateginių ŽE dokumentų, tačiau 

jų formavimas yra prasidėjęs ir rezultatus tiki-

masi pristatyti 2021 metais. 

2019 metų Pasaulio tvarios verslo plėtros tary-

bos duomenimis,10 naujai pristatomos žiedinės 

ekonomikos strategijos ir veiklos kryptys dau-

giausiai apima žiedinių išteklių užtikrinimą, t.y. 

antrinių žaliavų gavimo ir panaudojimo vys-

tymą, kadangi šiai veiklos krypčiai didelę įtaką 

turi pamažu jaučiamas išteklių trūkumas ir vis 

griežtėjantis ES reglamentavimas. Taip pat yra 

pastebima tendencija žiedinės ekonomikos 

strategijas orientuoti į konkrečius sektorius 

ir formuoti jiems pritaikytas vertikalias prie-

mones. Dažniausiai ES valstybių nacionali-

nėse ir regioninėse ŽE strategijose yra aptinka-

mos priemonės statybų, atliekų, maisto, 

 
10 https://docs.wbcsd.org/2019/12/WBCSD_Policy_Action_Brief_2019.pdf 

2014 0 – nacionalinės ir regioninės ŽE 

strategijos Europos valstybėse 

2015 4 

2016 9 

2017 17 

2018 24 

45 2019 

50 
(preliminarus 

vertinimas) 

2020 

11 pav. Nacionalinių ir regioninių žiedinės 
ekonomikos strategijų kūrimo dinamika 

Europoje 2014-2020 metais 
(Šaltinis: EESC) 
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pramonės ir transporto sektoriams. Sektorių pa-

sirinkimą daugiausiai lemia juose susidarantis 

atliekų ar taršos kiekis ir strateginė jų svarba e-

konomikai. Pavyzdžiui, Lenkijos žiedinės eko-

nomikos kelrodyje11 yra numatytos priemonės 

ypač taršiam energetikos ir šilumos sektoriui, 

kuriame dominuoja vietoje išgaunamas iškasti-

nis kuras – akmens anglis. 

Horizontalūs prioritetai, nukreipti į visų ver-

tės grandinių žiediškumo didinimą, yra ne-

atskiriama Europos valstybių ŽE strategijų 

dalis, tačiau didesnė jų integracija yra matoma 

šiaurės ir vakarų regionuose, kuriuose žiedinės 

ekonomikos idėjos pradėtos įgyvendinti anks-

čiausiai.12 Horizontalūs prioritetai ir jų įgyvendi-

nimui skirtos priemonės yra skirstomi į 4 kate-

gorijas13: 

1. techniniai sprendimai – reglamenta-

vimas, viešieji pirkimai, parama inova-

cijoms, platformos. 

2. produktai – taisymo ir atnaujinimo 

paslaugos, ženklinimas, ekologinis pro-

jektavimas. 

3. bendradarbiavimas – tinklų kūrimas, 

tarptautinis bendradarbiavimas, socia-

linis verslas, žinių perdavimas ir infor-

muotumu didinimas. 

4. teritorinis vystymas – miestų vysty-

mas, tvarus augimas. 

Efektyvi visų keturių kategorijų įgyvendinimui 

skirta žiedinės ekonomikos politika taip pat turi 

pasižymėti ir įtraukumu. Labiausiai įtraukios ŽE 

strategijos apima subalansuotą suinteresuotų 

grupių įsitraukimą ne tik į strategijų formavimo 

procesus, bet ir į tolimesni jų koordinavimą bei 

įgyvendinimą. Labiausiai įtraukias nacionalines 

ŽE strategijas įgyvendina Suomija ir Danija, o 

regioninį ir vietinį bendradarbiavimą plačiausiai 

apima Flandrijos regiono (Belgija) bei Porto 

(Portugalija) ir Mariboro (Slovėnija) miestų ŽE 

veiksmų planai. 

 
11 https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/md_goz_final_en_r4_4.pdf 
12 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-01-19-425-en-n.pdf 
13 Ten pat 
14 https://www.eib.org/attachments/thematic/circular_economy_guide_en.pdf 

Žiedinės ekonomikos skat-

inimo kryptys ir būdai 

Europos Komisijos nustatytą tvaraus ekonomi-

nio augimo tikslą aktyviai įgyvendinti padeda 

Europos investicijų bankas (EIB), kuris teikia 

skolinimo paslaugas įvairiems žiedinės ekono-

mikos projektams. Ilgametę paramos ŽE pro-

jektams patirtį turinti organizacija labiausiai o-

rientuojasi į atliekų perdirbimo ir jų bei šalutinių 

produktų vertės atgavimo infrastruktūros vys-

tymo projektus. Nuo 2015 metų EIB finansuoja 

investicinius žiedinės ekonomikos projektus 

pramonės, atliekų tvarkymo, žemės ūkio ir bioe-

konomikos bei vandentvarkos sektoriuose. Ta-

čiau dėl pastaraisiais metais vis labiau intensy-

vėjančios žiedinių technologijų ir verslo modelių 

plėtros bei labiau kompleksiško žiedinės ekono-

mikos suvokimo strateginiuose lygiuose, EIB in-

vesticijos į ŽE projektus tapo labiau diferenci-

juotos. 

EIB pateikiamose gairėse14, dabartinės organi-

zacijos teikiamos finansinės paramos priemo-

nės žiedinės ekonomikos projektams yra skirs-

tomos pagal keturias kategorijas: žiedinis dizai-

nas ir gamyba, žiedinis naudojimas, žiedinis 

vertės atgavimas, žiedinės paslaugos (2 len-

telė). Šios kategorijos glaudžiai persipina su E-

konominio bendradarbiavimo ir plėtros organi-

zacijos žiedinės ekonomikos verslo modelių (to-

liau – ŽE verslo modeliai) klasifikavimu (1 pav.). 

Atsižvelgiant į tai, kad EIB veiklos ir finansa-

vimo principai skiriasi nuo nacionalinių paramos 

priemonių verslui, žemiau pateikta lentelė, api-

bendrinanti tipines EIB investicijų į ŽE kryptis, 

yra skirta identifikuoti galimų ŽE paramos prie-

monių spektrą. Kaip šis spektras atsispindi Eu-

ropos valstybių paramos priemonių praktikoje 

yra pateikiama 3 skyriuje. 

Viena iš svarbių EIB investicijų stiprybių yra tai, 

jog jos apima paramą skirtingiems žiedinės e-

konomikos verslo modeliams. EIB investicijos 

orientuotos ne tik į atliekų perdirbimą, bet ir į i-

novatyvius gamybos bei projektavimo metodus, 



 

16 
 

Žiedinės ekonomikos plėtros priemonės ir sprendimai  I  Lietuvos inovacijų centras  I  2021

paslaugų plėtrą ir įvairių, ŽE verslo modelius 

stiprinančių ir įveiklinančių, priemonių bei įran-

kių kūrimą. Nors EIB investicijos yra nukreiptos 

į didelio masto infrastruktūrinius projektus, ta-

čiau principai, kuriais yra remiamasi vykdant 

projektų atranką taip pat galėtų atsispindėti ir 

mažesnės vertės investiciniuose projektuose ar 

verslo paramos priemonėse nacionaliniu 

mastu. 

 

2 lentelė. Tipinės EIB investicijų į žiedinės ekonomikos projektus kryptys 

Projektų 
kryptis 

Projektais siekiami įgyvendinti ŽE principai Tipinės investicijos 

Žiedinis di-
zainas ir ga-
myba 

• Numatytas žiedinės ekonomikos stra-
tegijas atitinkančių produktų kūrimas 
ir gamyba [padidinto išteklių efekty-
vumo, patvarumo, funkcionalumo, 
modulinio dizaino, atnaujinamumo, 
lengvo surinkimo ir taisymo principai; 
pakartotinai panaudojamų, perdir-
bamų ir kompostuojamų medžiagų 
naudojimas] 

• Numatytas žiedinės ekonomikos stra-
tegijas atitinkančių technologijų kūri-
mas ir panaudojimas  

• Naujų medžiagų, tinkamų perdirbti, 
panaudoti iš naujo ar kompostuoti, 
kūrimas ir tvari jų gamyba 

• Produktuose esančių pavojingų me-
džiagų pakeitimas arba žymus jų su-
mažinimas  

• Iškastinių žaliavų pakeitimas perdirb-
tomis antrinėmis žaliavomis ar šaluti-
niais produktais 

• MTEPI programos ir infrastruktūra, 
įskaitant pilotinę ir bandomąją inf-
rastruktūrą ir įrenginius 

• Naujų technologijų ar/ir komercinio 
masto infrastruktūros plėtra ir įsit-
virtinimas (scale-up & deployment) 

• Naujų pastatų ir infrastruktūros kū-
rimas ir statyba, naudojant ŽE prin-
cipus atitinkančias medžiagas, sta-
tybos procesus ir technologijas 

Žiedinis nau-
dojimas 

• Nebetinkamų naudoti ar nebenaudo-
jamų produktų bei jų komponentų pa-
kartotinis naudojimas, taisymas, at-
naujinimas ir perdirbimas  

• Numatytas žiedinės ekonomikos stra-
tegijas įgyvendinančių verslo modelių 
plėtra (produktas kaip paslauga 
(PaS), nuoma, prenumerata, užstato 
sistemos ir kt.) 

• Atnaujinimo, modifikavimo ar per-
darymo paslaugos 

• Gamybos patalpų, pagalbinės įran-
gos ir technologijų, skirtų atlikti at-
naujinimo ir perdarymo darbus, 
statymas, plėtra ir modifikavimas 

• Mažų įmonių ar ne pelno siekiančių 
organizacijų, teikiančių taisymo ir 
pakartotinio naudojimo paslaugas, 
kūrimas 

• Investicijos į verslus, taikančius da-
lijimosi ar nuomos paslaugas, ati-
tinkančias ŽE verslo modelius 

Žiedinis ver-
tės atgavi-
mas 

• Atskiras atliekų, nebenaudojamų pro-
duktų ir jų dalių surinkimas ir atgalinė 
jų logistika 

• Atskirai surinktų atliekų paruošimas 
medžiagų atgavimo procesams 

• Pakartotinis nuotekų naudojimas 

• Įranga, transporto ir pastatų infrast-
ruktūra, reikalinga produktų ir me-
džiagų atgaliniam srautui organi-
zuoti į atitinkamas remonto, atnau-
jinimo ar perdirbimo patalpas 

• Technologijos ir įranga, skirta ran-
kiniams, pusiau automatizuotiems 
ir (arba) visiškai automatizuotiems 
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mechaniniams procesams, skir-
tiems atliekų paruošimui atgauti 
medžiagas 

• Įranga ir technologijos, skirtos su-
rinkti, apdoroti ir paskirstyti tinka-
mas pakartotinai naudoti nuotekas 

Žiedinės 
paslaugos 

• Numatytas žiedinės ekonomikos stra-
tegijas padedančių įgyvendinti įran-
kių, priemonių ir paslaugų kūrimas ir 
įgyvendinimas 

• IRT įrankiai, skirti numatyti būtiną 
produktų aptarnavimą ir prailginto 
naudojimo laikotarpiui reikalingas 
taisymo paslaugas 

• Skaitmeniniai įrankiai ir programos, 
skirti diegti atvirkštinę logistiką, pa-
didinti išteklių efektyvumą ir suma-
žinti atliekų susidarymą 

• Virtualios antrinių žaliavų ar atnau-
jintų/sutaisytų produktų prekybos 
vietos 

• Skaitmeniniai medžiagų pasai, 
skirti žymėti, sekti ir parduoti nebe-
naudojamuose produktuose esan-
čias antrines žaliavas 

• Metodinės sistemos ir įrankiai, 
skirti matuoti ir stebėti pažangą pe-
reinant prie žiedinės ekonomikos 

• Skaitmeniniai įrankiai ir programos, 
skirti didinti vartotojų informuotumą 
žiedinės ekonomikos klausimais 

• Konsultacinės paslaugos įmonėms 
ir viešosioms institucijoms savo 
veikloje siekiančioms įgyvendinti 
perėjimą link žiedinės ekonomikos  

 

Horizontas 2020 finansuoto projekto R2π – 

tRansition from linear 2 circular: Policy and 

Innovation išvados15 rodo, jog žiedinės eko-

nomikos verslo modelių plėtrą labiausiai 

skatinantys politiniai veiksniai yra: 

• šalyje egzistuojanti strateginė žiedinės 

ekonomikos plėtros kryptis ir aiškūs įsi-

pareigojimai, kurie paskatintų įmonių 

sprendimą pereiti prie žiedinės ekono-

mikos verslo modelių; 

• ekonominės iniciatyvos, remiančios ŽE 

modelį taikančius verslus ir ribojančios 

jų netaikančius (žalieji mokesčiai, pro-

duktų rinkliavos, subsidijos ir kt.); 

• ES politika, svarbi atliekų tvarkymo, 

medžiagų atgavimo ir ženklų aplinko-

sauginį poveikį turintiems verslams. 

 
15 http://r2piproject.eu/circularguidelines/enablers-and-barriers/ 

Projekto metu taip pat identifikuoti ir politiniai 

barjerai, su kuriais susiduria ŽE principus 

norintys taikyti verslai: 

• į linijinę ekonomiką orientuota politika ir 

inovatyvius ŽE verslo modelius apkrau-

nantys biurokratiniai procesai; 

• aplinkosaugos kaštus apimančių mo-

kestinių priemonių trūkumas; 

• daiktų atnaujinimo procesams taikoma 

nenuosekli bei pakankamai kompli-

kuota standartų ir reikalavimų sistema; 

• skirtingas ES teisės aktų taikymas, ri-

bojantis ŽE verslų tarptautinę plėtrą. 

Apibendrinant Horizontas2020 projekto rezulta-

tus galima teigti, kad svarbiausi politikos for-

muotojų veiksmai turėtų būti orientuoti į 
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žiedinės ekonomikos verslų konkurencingumo 

didinimą. Tai gali būti įgyvendinama derinant 

skirtingas priemones, skirtas kurti palankesnę 

reguliacinę aplinką žiedinės ekonomikos verslo 

modeliams, ir priemones, kurios griežtintų rei-

kalavimus linijinio verslo modeliams. 

Naujausioje Jungtinių Tautų aplinkos progra-

mos finansavimo iniciatyvos publikacijoje16 pa-

ramą žiedinei ekonomikai yra siūloma integruoti 

į po pandemines ekonomikos atsigavimo prie-

mones. Ekonominio atsigavimo planai vieša-

jame ir privačiajame sektoriuose turėtų būti 

sutelkti į atsparų ir tvarų augimą, kuris atsiž-

velgia į socialinius visuomenės poreikius ir 

skatina žiedinės ekonomikos vystymąsi. 

Publikacijoje siūlomi sprendimai apima nacio-

nalinių ar regioninių žiedinės ekonomikos kon-

sultacinių centrų kūrimą, tvarių produktų politi-

kos įtvirtinimą, vartotojų informuotumo didi-

nimą, tikslinių politikos priemonių daugiausiai 

išteklių naudojantiems sektoriams kūrimą. Tai 

pat yra rekomenduojama žiediškumo principus 

integruoti į nacionalines skaitmeninimo strategi-

jas, kadangi pastarasis procesas turi reikš-

mingą įtaką ŽE plėtrai. 

Bendra parama skaitmeninimui ir žiedinei eko-

nomikai yra siūloma ir 2018 metų Europos poli-

tikos studijų centro apžvalgoje17 apie verslo 

reikšmę žiedinės ekonomikos plėtrai. Apžval-

goje siūloma atkreipti dėmesį į veiksmus, galin-

čius paremti skaitmeninės ekosistemos, kuri e-

fektyviai generuotų duomenis žiedinės ekono-

mikos verslo modeliams, sukūrimą: 

• įvairių pramonės šakų bendradarbia-

vimo platformų kūrimo skatinimas; 

• verslo paramos priemonių ir programų 

kūrimas; 

• duomenų privatumui ir nuosavybei skir-

tos teisinės bazės tobulinimas. 

Lietuvoje žiedinė ekonomika jau yra įtraukta 

į atnaujintą Lietuvos pramonės skaitmeni-

nimo kelrodį 2020–2030 m.18, kaip viena iš 

svarbių plėtros tendencijų. Tačiau nepaisant 

 
16 https://www.unepfi.org/publications/general-publications/financing-circularity/ 
17 https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/RoleBusinessCircularEconomyTFR.pdf 
18 https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/Pramon%C4%97s%20skaitmeninimo%20kelrodis%202020-
2030%20ATNAUJINTAS%20LT(1).pdf 
19 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/eio_country_profile_2018-2019_lithuania.pdf 
20 https://ecopreneur.eu/wp-content/uploads/2019/05/Ecopreneur-Circular-Economy-Update-report-2019.pdf 

šio teigiamo žingsnio, šalyje vis dar trūksta di-

desnio susitelkimo įgyvendinant plataus masto 

žiedinės ekonomikos plėtros politiką. Todėl 

tarptautinių organizacijų publikacijose galima 

aptikti Lietuvai adresuotas rekomendacijas, ku-

rias įgyvendinus šalyje būtų pagerinta verslo 

aplinka, orientuota į žiedinės ekonomikos prin-

cipų įgyvendinimą. 

2018-2019 metų ekologinių inovacijų Lietuvoje 

apžvalgoje19 pagrindiniais barjerais, stabdan-

čiais tokių inovacijų plėtrą šalyje, yra įvardijami: 

žemas žiedinis medžiagų naudojimas; pramo-

nėje vyraujanti linijinė gamyba; lėti pokyčiai ku-

riant išsamų ir tikslingą požiūrį į ekologines ino-

vacijas bei žiedinę ekonomiką politiniu lygme-

niu. Nurodytoje apžvalgoje taip pat pastebima, 

kad nors įmonės Lietuvoje vis aktyviau inves-

tuoja į antrinių žaliavų technologijas, daugiau-

siai plastiko ir medienos (aukštas 1.3 rodiklis 

eco-inovacijų paveiksle), tačiau tiek bendras 

šalies žiedinio medžiagų naudojimo rodiklis (4,8 

proc.), tiek MVĮ tiekiamos tvarios produkcijos ly-

gis (2.2 rodiklis eco-inovacijų paveiksle) yra la-

bai žemi. Toks rodiklių disbalansas rodo, kad 

nepaisant šalyje esančios sąlyginai palan-

kios investicinės aplinkos, Lietuva turėtų 

aktyviau skatinti MVĮ ne tik diegti ekologinių 

inovacijų technologijas, bet ir tiekti tokiais 

principais paremtus produktus į rinką. 

2019 metų Europos tvaraus verslo federacijos 

(Ecopreneur.eu) rekomendacijos20 Lietuvai a-

pima šiuos su verslo aplinkos gerinimu ir žiedi-

nės ekonomikos plėtra susijusius pasiūlymus: 

1. pasinaudojant Europos Sąjungos 

fondų parama sukurti MVĮ paramos 

programą, nukreiptą į ŽE veiklas, ir žie-

dinės ekonomikos centro (angl. hub) 

kūrimą; 

2. taikyti PVM lengvatas taisymo paslau-

goms ir perparduodamiems produk-

tams. 

Mokestinės lengvatos taip pat siūlomos Jungti-

nių Tautų aplinkos programos finansavimo 



 

19 
 

Žiedinės ekonomikos plėtros priemonės ir sprendimai  I  Lietuvos inovacijų centras  I  2021

iniciatyvos publikacijoje.21 Joje esančiose reko-

mendacijose valstybėms siūloma atkreipti dė-

mesį į fiskalinės politikos kūrimą, kurioje mo-

kestinė našta būtų perkeliama nuo darbo jėgos 

į sunaudojamų išteklių kiekį, PVM režimas pa-

dėtų pašalinti rinkos trūkumus, o investicijų ska-

tinimas būtų nukreiptas ekonomikos žiediš-

kumo didinimą.

  

 
21 https://www.unepfi.org/publications/general-publications/financing-circularity/ 

Ryškiausios tarptautinės žiedinės ekonomikos plėtros ir rekomendacijų tendenci-

jos 

Žiedinė ekonomika sparčiai tampa svarbia Europos valstybių nacionaline ir regionine plėtros kryp-

timi, kuriai yra skiriamos atskiros strategijos. Tokiose strategijos yra formuojamos tiek sektorinės 

(vertikalios), tiek visas vertės grandines apimančios (horizontalios) priemonės, kurių įgyvendini-

mas prisideda prie laipsniško perėjimo link žiedinės ekonomikos. 

Europos investicinis bankas, įgyvendindamas Europos Komisijos suformuotą žiedinės ekonomi-

kos plėtros politiką, investuoja į skirtingus žiedinės ekonomikos verslo modelius apimančius inf-

rastruktūrinius projektus, kurie ženkliai prisideda prie žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo. 

EIB investicijų kryptys tikslingai apima daugelį žiedinės ekonomikos veiklų, todėl jų integracija į 

nacionalines paramos priemones verslui yra vienas iš būdų tinkamai nukreipti viešąsias investi-

cijas, skirtas žiedinės ekonomikos plėtrai. 

Tarptautinių organizacijų rekomendacijose žiedinės ekonomikos plėtrai yra aptinkami skirtingus 

procesus apimantys pasiūlymai, įskaitant aiškių strateginių tikslų nustatymą, ekonominės inicia-

tyva verslui, bendradarbiavimo platformų kūrimą bei teisinės bazės ir mokestinės sistemos tobu-

linimą. Taip pat yra rekomenduojama žiedinės ekonomikos prioritetą integruoti į skaitmeninimo ir 

ekonominio atsigavimo strategijas. 

Lietuvai adresuotos rekomendacijos yra nukreiptos į MVĮ skatinimą aktyviau diegti ekologines 

inovacijas, į rinką tiekti žiediniais principais paremtus produktus ir plėsti daiktų taisymo ir jų per-

pardavimo paslaugas. Taip pat yra rekomenduojama šalyje įkurti žiedinės ekonomikos žinių 

centrą, kuris galėtų veikti kaip suinteresuotų grupių bendradarbiavimo platforma. 
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Užsienio šalių praktika remiant žiedinę 

ekonomiką 

Šiame skyriuje pateikiami užsienio šalyse vei-

kiančių ir veikusių žiedinės ekonomikos para-

mos priemonių ir iniciatyvų pavyzdžiai. Priemo-

nės atrinktos pagal jomis siekiamą paveikti nau-

dos gavėją – verslą. Kadangi šių priemonių at-

siradimui didelę įtaką turėjo nacionalinių žiedi-

nės ekonomikos strategijų ir veiksmų planų įgy-

vendinimas, žemiau pateiktoje apžvalgoje nėra 

pavyzdžių iš Lietuvai artimų ekonomikų, pavyz-

džiui, Latvijos ar Estijos, nes jose dar nėra pa-

ruoštų atitinkamų dokumentų. Pagal savo 

pobūdį, visi pavyzdžiai yra skirstomi į finansines 

bei žinių perdavimo ir bendradarbiavimo prie-

mones.  

Finansinės priemonės 

Žiedinę ekonomiką skatinančių ir jos principus 

atitinkančių projektų finansavimas yra dažnai 

pasitaikanti ekspertų ir tarptautinių organizacijų 

rekomendacija (skyrius Tarptautinės žiedinės 

ekonomikos plėtros tendencijos ir rekomenda-

cijos). Siekiant, kad žiedinės ekonomikos 

principais besiremiančios įmonės ir jų ku-

riami produktai taptų labiau konkurencingi, 

o naujos paslaugos ir verslo modeliai įsitvir-

tintų rinkoje, tiek viešosios, tiek privačios 

investicijos ir finansinė parama verslui yra 

labai aktualios žiedinės ekonomikos plėtros 

priemonės. Tokios finansinės priemonės yra 

numatomos daugelio valstybių žiedinės ekono-

mikos strategijose, o jų pobūdis formuojamas 

pagal vietinės ekonomikos poreikius ir išsikel-

tus strateginius tikslus. 

Finansinė parama žiedinės ekonomikos projek-

tams glaudžiai siejama ir su inovacijų plėtra. I-

novatyvūs žiediniai sprendimai dažnai yra ku-

riami tarp naujų galimybių ieškančių MVĮ, kurios 

savo sprendimus galėtų perkelti į didesnes įmo-

nes, tačiau tam yra svarbu sukurti tinkamas są-

lygas. Todėl lankstesnės, tačiau fokusuotos, fi-

nansinės priemonės ne tik padėtų vystyti inova-

tyvių įmonių sprendimus, bet ir taikyti juos ma-

žiau inovatyviose įmonėse. Taip būtų 

 
22 https://www.zerowastescotland.org.uk/circular-economy/investment-fund 
23 https://tem.fi/en/-/kiertotalouden-kehittamis-ja-investointiavustus-jalleen-haettavana-vauhdittaa-kiertotalouden-ratkaisuja 

užtikrinamas ne tik inovacijų įsisavinimas, bet ir 

paspartinta ŽE plėtra – įtvirtinus ŽE sprendimus 

kuriančių įmonių ekonominę veiklą, joms būtų 

lengviau gauti tolimesnes investicijas ir gene-

ruoti atitinkamą grąžą bei tapti labiau konkuren-

cingais. 

Škotija 

Škotijos vyriausybės ir Europos Sąjungos struk-

tūrinių fondų finansuojama Zero waste Scotland 

organizacija administruoja žiedinės ekonomi-

kos investicijų fondą22, kurio tikslas – inovatyvių 

žiedinės ekonomikos verslo modelių, prekių, 

paslaugų ir technologijų plėtra bei naujų rinkų 

jiems paieška. Nuo 2016 metų veikiantis žiedi-

nės ekonomikos investicijų fondas remia pro-

jektus, kurie vykdo atliekų surinkimą, skatina 

daiktų pakartotinį naudojimą, taisymą, perdir-

bimą ir atkūrimą bei taiko inovatyvius žiedinės 

ekonomikos verslo modelius. Tiksliniai sekto-

riai: bioekonomika (maistas ir gėrimai), žuvies 

apdirbimas, statybos, energetika, perdirbimo, 

taisymo ir pakartotinio naudojimo paslaugos. 

Bendras fondo biudžetas – beveik 20 mln. 

EUR, o vienam projektui skiriama suma svy-

ruoja tarp 110 tūkst. ir 1,1 mln. EUR. Pareiškė-

jais gali būti MVĮ arba ne pelno siekiančios or-

ganizacijos (labdaros fondai ir socialinis vers-

las). 

Suomija 

2018-2019 metais Suomijos Ekonomikos ir u-

žimtumo ministerija23 žiedinės ekonomikos pro-

jektams skyrė 4 mln. EUR vertės dotacijas pa-

gal de minimis paramos reikalavimus. Parama 

buvo skirta į rinką pristatyti naujus sprendimus, 

technologijas ar paslaugas, kurios atitiktų žiedi-

nės ekonomikos principus ir susijusią bendrą 

valstybės strategiją. Paramą galėjo gauti ne tik 

įmonės, bet ir asociacijos, kooperatyvai, fondai 

ar individualia veiklia užsiimantys asmenys. 

2018-2022 metų laikotarpiu Suomijoje veikia 

Bio ir žiedinės ekonomikos finansavimo 
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programa24, orientuota į žiedinės ekonomikos 

sprendimų eksporto skatinimą (12 pav.). 300 

mln. EUR vertės programą koordinuoja verslo 

paramos organizacija Business Finland, kurios 

dalį programoje sudaro 150 mln. EUR. Priorite-

tinės programos temos apima inovatyvių, į glo-

balias rinkas orientuotų, sprendimų plastiko, 

pakavimo, tekstilės ir statybų sektoriuose tarp-

tautinę plėtrą. Programos rėmuose taip pat fi-

nansuojamos verslo tarptautinimo, užsienio ta-

lentų, įmonių ir investuotojų pritraukimo paslau-

gos. Iki šiol programa projektams skyrė daugiau 

kaip 50 mln. EUR finansavimą. 

Kita nuo 2018 metų veikianti Žiedinės ekonomi-

kos investicijų programa25 finansuoja žiedinės 

ekonomikos projektus ir yra orientuota į įmonių 

augimą bei tarptautiškumo didinimą. Šią prog-

ramą sudaro 50 mln. EUR Suomijos investicijų 

fondo Tesi lėšos ir planuojama pritraukti 25 mln. 

EUR privačių investicijų. Programos rėmuose 

žiedinės ekonomikos projektai yra suvokiami 

gan plačiai – tai atsinaujinančių išteklių spren-

dimai, produktų naudojimo prailginimas, pro-

duktų kaip paslaugų verslo modeliai, dalijimosi 

ekonomika bei išteklių naudojimo efektyvinimas 

ir medžiagų perdirbimas. 

Įmonės Tesi investicijų fondo parama gali pasi-

naudoti pagal tris prioritetines fondo kryptis: 

 
24 https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/programs/bio-and-circular-finland 
25 https://www.tesi.fi/en/article/tesi-finances-the-circular-economy-through-companies-and-funds/ 

1. Rizikos kapitalo investicijos. Šios in-

vesticijos yra orientuotos į įmones, tu-

rinčias didelio tarptautinio augimo po-

tencialą. Tokios investicijos paprastai 

siekia 2–15 mln. EUR ir visada yra su-

teikiamos kartu su privačiais profesio-

naliais investuotojais, daugiausia su 

vietiniais ir tarptautiniais rizikos kapitalo 

fondais. 

2. Augimo investicijos. Šios investicijos 

yra orientuotos į augančias įmonės, tu-

rinčias 15-300 mln. EUR apyvartą ir 

siekiančias didinti savo tarptautiškumą. 

Investicijos gali būti skiriamos įmonėms 

siekiant vystyti produktus ir paslaugas, 

atliekant balanso konsolidavimą, vyk-

dant kompanijų, pramonės ar nuosavy-

bės susitarimus ir kita. Tokio tipo inves-

ticijos sudaro mažiausią Tesi fondo 

dalį, o jų dydis vienai įmonei siekia 5-20 

mln. EUR. 

3. Pramonės investicijos. Šios investicijos 

yra skirtos didžiausioms Suomijos pra-

moninės įmonėms, kurių apyvarta yra 

nuo 100 mln. EUR, o veikla pasižymi 

sparčiu tarptautiniu augimu. Tesi fon-

das investuoja į naujų gamyklų sta-

tymą, įrangos įsigijimą ir kitas verslo 

plėtrai būtinas veiklas. Vidutinis inves-

tuojamos sumos dydis siekia 5-20 mln. 

EUR. 

Inovacijų 

čekis 

(ekspertinės 

konsultacijos) 

100% subsidija 

5 000 EUR 

+PVM 

Pagreitis 

(atsinaujinimas 

ir pasiruoši-

mas tarptauti-

niam augimui) 

75% subsidija 

iki 50 000 EUR 

MTEP 

(paslaugos, 

produkto ar 

verslo modelio 

vystymas bei 

produkto funk-

cionalumo tik-

rinimas) 

50/70% 

paskola / iki 

50% subsidija 

Tikslas 

(ekspertinės 

konsultacijos 

inovacinės 

veiklos stiprini-

mui) 

iki 50% sub-

sidija 

Ekosistemų  i-

novacijų bend-

rakūra 

(MTEP veiklos 

naujų verslo mo-

delių kūrimui skir-

tinguose tinkluose 

ir sektoriuose) 

Paskola/subsidija 

Viešosios MTEP 

investicijų priemo-

nės 

Bendradarbiavimo 

tinklai 
Tyrimai, politiniai projektai ir 

tarptautiškumu skatinimas 
Tyrimai, vystymas, atsinaujini-

mas ir augimas 

Finansinės paramos 

dydis priklauso nuo 

įmonės poreikių ir 

turimų resursų 

MTEP ir Ekosistemų 

inovacijų bendrakū-

ros finansavimas 

galimas ir didelėms 

įmonėms 

12 pav. Suomijos Bio ir žiedinės ekonomikos finansinė programa (Šaltinis: Business Finland) 
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Lenkija 

Žiedinės ekonomikos plėtrai finansuoti Lenkijos 

klimato ministerija naudojasi Europos ekonomi-

nės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniais me-

chanizmais. Šiais metais paskelbtame 3 mln. 

EUR vertės finansavimo kvietime26 prioritetas 

teikiamas pilotiniams žiedinės ekonomikos pro-

jektams ir vietinėms bendruomenių emisijų ma-

žinimo iniciatyvoms. Paramos dydis svyruoja 

nuo 300 tūkst. iki 1 mln. EUR, o galimais pareiš-

kėjais gali būti privatūs ir viešieji juridiniai asme-

nys, pelno ir nepelno siekiančios bei nevyriau-

sybinės organizacijos. Finansavimui tinkami 

projektai turėtų būti orientuoti į tvarią gamybą, 

bioekonomiką ir sąmoningo vartojimo skatinimą 

(galimos veiklos apima energijos, žaliavų ir van-

dens sąnaudų mažinimą, produkto gyvavimo 

ciklo prailginimą inovatyviais gamybos ir di-

zaino sprendimais, atliekų tvarkymą, visuome-

nės švietimą ir informavimą bei kitas veiklas.) 

Portugalija 

Įgyvendinant Portugalijos žiedinės ekonomikos 

veiksmų planą, šalies konkurencingumo ir ino-

vacijų agentūra27 (IAPMEI) mažam ir vidutiniam 

verslui teikia žiedinės ekonomikos čekius, kurie 

skirti įsigyti konsultacines paslaugas. Verslo 

konsultacijų tikslas – padėti įmonėms diegti na-

cionalinėse strategijose numatytus žiedinės e-

konomikos principus. Didžiausia finansuojamo 

čekio vertė – 7 500 EUR (finansavimo dydis – 

75 proc., Lisabonoje – 40 proc.). 

Ispanija 

Katalonijos žiedinės ekonomikos projektų prog-

rama28 teikia finansinę paramą dviejų tipų pro-

jektams: naujų produktų bei paslaugų kūrimui ir 

parodomiesiems naujų produktų ir paslaugų 

projektams. Finansavimui tinkamos veiklos: 

• ekologinis projektavimas; 

• naujų verslo modelių, skatinančių išteklių e-

fektyvumą, kūrimas; 

• produktų panaudojimas naujai ir taisymas; 

 
26 https://www.gov.pl/web/climate/announcement-of-a-call-for-proposals-strengthened-implementation-of-circular-economy 
27 https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Incentivos-Portugal-

2020/IAPMEI-Financial-support-and-grants-2018.pdf.aspx 
28 https://www.resourceefficient.eu/en/support-programme/catalonian-circular-economy-projects-programme 
29 http://www.epa.ie/researchandeducation/research/epafunding/greenenterprise/ 

• perdirbimas ir pergaminimas; 

• pramonės simbiozė; 

• naujas perdirbtų medžiagų pritaikymas; 

• naujų atliekų vertės atgavimo technologijų 

ir procesų kūrimas; 

• atliekų vertės atgavimas iš sąvartynų. 

Programos biudžetas siekė 830 tūkst. EUR per 

metus, o didžiausia finansavimo vertė vienam 

projektui siekė 30 tūkst. EUR (75% MVĮ ir 50% 

didelėms įmonėms). 

Ispanijos Baskijos regione 2018 metais veikusi 

žiedinės ekonomikos paramos priemonė  nuk-

reipta į inovatyvius sprendimus pramonės sek-

toriuje. Šia priemone remiami demonstraciniai 

projektai turėjo apimti produktų, įrangos ar jų 

komponentų pergaminimo veiklas arba plasti-

ko bei gumos perdirbimą ir vertės atgavimą, o 

tiksliniai sektoriai apėmė regiono sumanioje 

specializacijoje numatytus prioritetus. Vienam 

projektui skiriamas finansavimas siekė iki 200 

tūkst. EUR (nuo 40 iki 60 proc. viso projekto 

vertės). Paramos gavėjais galėjo būti pramo-

nės įmonės bei atitinkamos perdirbimo ir kitų 

žiedinės ekonomikos vertės atgavimo verslo 

modelių įmonės. 

Airija 

Airijos aplinkos apsaugos agentūra 2020 me-

tais įmonėms teikė finansinę de minimis pa-

ramą pagal programą Žiedinės ekonomikos i-

novacijos.29 Programos fondas – 600 tūkst. 

EUR, o parama vienai įmonei siekė iki 100 

tūkst. EUR (nuo 25 iki 95 proc. viso projekto iš-

laidų), o tematinės kryptys apėmė plastikų, 

maisto ir statybos sektorius bei išteklių ir antri-

nių elektronikos, tekstilės ir baldų žaliavų inova-

cijas. Pagrindinis programos dėmesys skirtas 

parodomiesiems projektams, kurių metu ku-

riami ir išbandomi tvarūs žiedinės ekonomikos 

sprendimai – technologijos ir nauji verslo mode-

liai, skirti sumažinti žaliavų suvartojimą ir padi-

dinti išteklių efektyvumą. 
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Estija 

Siekiant padidinti šalies kasybos ir apdirbamo-

sios pramonės įmonių išteklių efektyvumą Esti-

jos aplinkos ministerija suformavo ES struktūri-

niais fondais 2014-2020 remiamą programą Į-

monių išteklių efektyvumas30, kurios biudžetą 

sudaro 200 mln. EUR. Šia programa yra remia-

mos dviejų tipų veiklos: įmonės išteklių naudo-

jimo auditas ir investicijos į efektyvaus išteklių 

panaudojimo sprendimus (išteklių valdymo sis-

temų, inovatyviausių rinkoje egzistuojančių 

technologijų ir skaitmeninių sprendimų diegi-

mas). Atliktas įmonės išteklių auditas (skiria-

mas iki 7 500 EUR arba 50 proc. paslaugų ver-

tės finansavimas) yra privaloma sąlyga gauti to-

limesnę paramą, kuri vienam projektui gali 

siekti iki 2 mln. EUR (50 proc. projekto vertės). 

Švedija 

Švedijos energetikos agentūra kartu su Švedi-

jos inovacijų agentūra Vinnova bei vyriausybės 

darnaus vystymosi tyrimų taryba Formas 2020 

metais pristatė 490 tūkst. EUR (5 mln. SEK) 

vertės programą31, skirtą lengvųjų medžiagų 

konstrukcijų panaudojimo ir perdirbimo galimy-

bių studijoms. Šios programos rėmuose lengvo-

siomis konstrukcijomis yra laikomi 20 proc. ma-

žiau medžiagų reikalaujantys dizaino sprendi-

mai nei rinkoje esantys standartai. Paramą gali 

gauti tiek įmonės, tiek viešosios institucijos, u-

niversitetai, tyrimų institutai ar kiti inovacijų eko-

sistemos dalyviai. 

 

 

Vertinant paramos priemones, nukreiptas į žiedinės ekonomikos plėtrą, išryškėja kelios svarbios prob-

lemos. Visų pirma, žiedinės ekonomikos plėtros kryptis Europos valstybių strateginiuose dokumentuose 

atsirado pakankamai neseniai – po 2015 metų. Todėl jas įgyvendinančios priemonės daugiausiai yra 

sukurtos keliais pastaraisiais metais. Tokios aplinkybės ypač apsunkina finansinių priemonių poveikio 

vertinimą, kadangi dalis paramos programų kvietimų vis dar yra nepasibaigę ar neturi surinktų duomenų 

apie jų rezultatus. Kita dažnai tokio tipo analizėse pasitaikant problema – dėl kalbinių barjerų susiaurė-

jusi prieiga prie informacijos. Todėl pateiktas priemonių sąrašas neturėtų būti vertinamas kaip baigtinis. 

Galiausiai, žiedinės ekonomikos plėtros prioritetas gali būti įgyvendinamas ir netiesiogiai įvardintomis 

priemonėmis, o tam tikrų priemonių atskirais uždaviniais, pavyzdžiui, išteklių efektyvinimo ar naujų pas-

laugų teikimo. Lietuvoje šią situaciją iliustruoja ekologinių inovacijų paramos priemonės. Į šią analizę 

tokios priemonės nebuvo įtrauktos dėl reikšmingo informacijos trūkumo.

 
30 https://ringmajandus.envir.ee/en/measure-resource-efficiency-enterprises 
31 https://resource-sip.se/projekt/utlysningar/ 

Ryškiausios užsienio žiedinės ekonomikos finansinių priemonių tendencijos 

Didžiausią dalį Europos valstybėse esančių ir veikusių žiedinės ekonomikos finansinių priemonių 

sudaro parama žiedinių išteklių naudojimo principams ir išteklių vertės atgavimo veikloms (3 len-

telė). Tačiau kaip aiškia tendencija galima įvardinti paramą produktų naudojimo laiko pratęsimui 

(taisymo, atnaujinimo, perkūrimo paslaugos), kuri buvo aptikta 7 iš 11 priemonių. Dalijimosi plat-

formos ir prekė kaip paslauga verslo modeliai vis dar yra pakankamai nišinė žiedinės ekonomikos 

plėtros sritis, kuriai didesnį dėmesį skiria tik Suomija ir Škotija. Finansinių priemonių paramos dydis 

svyruoja nuo 7 500 iki 2 mln. EUR, o tai rodo, jog valstybės investuoja į skirtingo dydžio projektus 

(demonstraciniai projektai, eksporto plėtra, naujų paslaugų teikimas, sprendimai antrinėms žalia-

voms). Dalis priemonių taip pat turi identifikuotus tikslinius sektorius, kurie atitinka nacionalines 

žiedinės ekonomikos plėtros strategijas. 
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3 lentelė. Europos valstybių finansinės paramos priemonės žiedinei ekonomikai 

Priemonė 

Paramos dydis 
Numatyti 
tiksliniai 
sektoriai 

Skatinamas ŽE verslo modelis/principai 

iki 10 
tūkst. 
EUR 

10-100 
tūkst. 
EUR 

100 – 1 
mln. EUR 

Nėra in-
formaci-
jos 

Žiedinių ištek-
lių naudojimas 

Išteklių ver-
tės atgavi-
mas 

Produktų  nau-
dojimo laiko 
pratęsimas 

Dalijimosi 
platformos 

Prekė kaip 
paslauga 

Zero Waste Scotland ŽE investicijų 
fondas 

  X  TAIP X X X X X 

Suomijos Bio ir žiedinės ekonomikos 
finansavimo programa 

   X TAIP X X    

Suomijos žiedinės ekonomikos inves-
ticijų programa 

   X NE X X X X X 

Suomijos parama ŽE mažos vertės 
projektams 

De minimis  NE X X X X X 

Lenkijos EEE ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų priemonė 

  X  NE X X X   

Portugalijos ŽE čekiai X    NE X X X X X 

Katalonijos ŽE projektų programa  X   NE X X X   

Airijos programa žiedinės ekonomikos 
inovacijos 

 X   TAIP X X    

Estijos programa išteklių efektyvumui   
X (iki 2 

mln) 
 NE X     

Švedijos Vinnova programa    X NE X     

Baskijos ŽE paramos priemonė   
X (iki 200 

tūkst.) 
 TAIP  X X   



 

25 
 

Žiedinės ekonomikos plėtros priemonės ir sprendimai  I  Lietuvos inovacijų centras  I  2021

Žinių perdavimo ir bendra-

darbiavimo centrai 

Žiedinės ekonomikos plėtra reikalauja daugelio 

interesuotų grupių įsitraukimo ir paramos. Žie-

dinės ekonomikos taikymas yra suvokiamas 

gan plačiai, o svarbi informacija ir patirtis yra 

pasiskirsčiusi tarp skirtingų sektorių ir organiza-

cijų. Todėl svarbų vaidmenį atlieka žiedinės e-

konomikos įžvalgų, geriausių praktikų ir tyrimų 

kaupimas vienoje vietoje. Bendradarbiavimas 

ir dalijimasis žiniomis bei ištekliais yra efek-

tyvus būdas paspartinti socialinį, ekonominį 

ir aplinkosauginį žiedinės ekonomikos po-

veikį. Europos Komisija šiam tikslui yra ini-

ciavusi Žiedinės ekonomikos suinteresuo-

tųjų šalių platformą32, tačiau populiari prak-

tika yra įkurti panašios formos platformas 

nacionaliniu lygiu. 

Nagrinėjamose šalyse tokie žinių centrai ar 

platformos gali būti virtualūs arba turėti fizinę lo-

kaciją. Priklausomai nuo juos valdančių ir juose 

dalyvaujančių suinteresuotų šalių bei organiza-

cijų, žiedinės ekonomikos centrai atlieka įvai-

rias funkcijas: organizuoja ir vykdo verslo mo-

kymus žiedinio projektavimo temomis; kaupia ir 

viešina gerąsias žiedinės ekonomikos prakti-

kas; vykdo žiedinės ekonomikos projektus; pa-

deda įmonėms rasti tinkamiausią finansavimą; 

vykdo tiekėjų ir partnerių paiešką; dalyvauja su 

žiedinės ekonomikos plėtra susijusių įstatymų ir 

kitų reguliavimo priemonių formavime ir kita. 

Toliau pateikiami pavyzdžiai iliustruoja užsie-

nyje veikiančias sėkmingas žiedinės ekonomi-

kos platformas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog 

žiedinės ekonomikos platformos dažniau yra 

aptinkamos šalyse, kurios pasižymi santykinai 

išvystyta žiedinės ekonomikos plėtros politika.  

Belgija 

Belgijoje esančio Flandrijos regiono žiedinės e-

konomikos žinių centras Circular Flanders33 yra 

paremtas keturgubos spiralės (angl. quadruple 

helix) bendradarbiavimo forma. Centras veikia 

informacijos taško principu, t.y. pagrindinės jo 

 
32 https://circulareconomy.europa.eu/platform/ 
33 https://vlaanderen-circulair.be/en/about-us 
34 https://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/en 

veiklos apima tinklaveiką, žinių dalijimąsi, žiedi-

nės ekonomikos inovacijų ir verslo modelių 

akseleracija, naujų idėjų laboratoriją, politikos 

rekomendacijų kūrimą ir paramą valdžios insti-

tucijoms. Bendrai Circular Flanders siekia užtik-

rinti, kad žiedinės ekonomikos principai ir geroji 

patirtis būtų įtvirtinti ir taikomi visame regione. 

Šio ŽE žinių centro įkūrimas prisidėjo prie 

Flandrijos vyriausybės nustatytų perėjimo prie 

žiedinės ekonomikos prioritetų ir buvo inicijuo-

tas Flandrijos atliekų agentūros. 

Šis žinių centras taip pat kuruoja žiedinės eko-

nomikos politikos tyrimų centrą, kuriame dirba 

mokslininkai iš Flandrijos technologinių tyrimų 

instituto, Antverpeno universiteto, Gento uni-

versiteto ir Leveno katalikiškojo universiteto. 

Šis politikos tyrimų centras yra sukurtas sie-

kiant rasti atsakymus į šiuos svarbius klausi-

mus: žiedinės ekonomikos progreso matavi-

mas; ekonominiai žiedinės ekonomikos efektai 

ir politinių priemonių poveikis jiems; visuome-

nėje vykstančių pokyčių įtaka žiedinės ekono-

mikos plėtrai. Centro veikla paremta mokslinių 

tyrimų projektų vykdymais, kuriuos dalinai fi-

nansuoja Flandrijos regiono vyriausybės Eko-

nomikos, mokslo ir inovacijų departamentas bei 

Flandrijos atliekų agentūra. 

Slovakija 

2020 metais septynios organizacijos – Slovaki-

jos aplinkos ministerija, Slovakijos aplinkos a-

gentūra, Nyderlandų ambasada Slovakijoje, 

Nyderlandų prekybos rūmai Slovakijoje, Slova-

kijos verslo agentūra, Žiedinės ekonomikos ins-

titutas ir PricewaterhouseCoopers (PwC) Slo-

vakija įkūrė virtualų žiedinės ekonomikos 

centrą, kuriuo siekiama skatinti ŽE plėtrą šalyje. 

Internetinėje platformoje Green Economy34 pa-

teikiama verslui aktuali informacija apie žiedinę 

ir žaliąją ekonomiką bei šių sričių specialistų 

kontaktai. Platformoje taip pat veikia Slovakijos 

gerųjų praktikų duomenų bazė ir diskusijų foru-

mas. Šiuo metu duomenų bazėje talpinama 

daugiau nei 60 gerųjų praktikų transporto, ener-

getikos, statybų, žiedinės ekonomikos ir tva-

raus išteklių naudojimo bei prisitaikymo prie kli-

mato kaitos temomis. Platformą finansuoja ir 
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valdo Slovakijos aplinkosaugos agentūra ir Slo-

vakijos aplinkos ministerija.  

Austrija 

Kitas žiedinės ekonomikos žinių ir bendradar-

biavimo platformos pavyzdys – Austrijoje vei-

kianti žiedinės ekonomikos platforma Circular 

Futures35, įkurta skėtinės aplinkosaugos orga-

nizacijos Umweltdachverband, jungiančios 36 

agentūras, organizacijas ir asociacijas visoje 

šalyje. Įvairias suinteresuotas grupes apimanti 

platforma veikia kaip ekspertų tinklas bei žiedi-

nės ekonomikos iniciatyvų inkubatorius ir pro-

jektų iniciatorius. Pagrindiniai platformos 

partneriai – Austrijos aplinkosaugos organiza-

cija Umweltdachverband, Europos aplinkosau-

gos biuras, Austrijos pakartotinio naudojimo ir 

taisymo tinklas RepaNet bei Austrijos atliekų 

konsultantų asociacija VABÖ. Circular Futures 

veikla apima diskusijų, dirbtuvių ir renginių or-

ganizavimą bei politinės ir teisinės aplinkos ge-

rinimui skirtų studijų atlikimą. Ši platforma u-

žima svarbią vietą Austrijos žiedinės ekonomi-

kos plėtros politikoje, kadangi ji apjungia verslo, 

mokslo ir viešojo sektoriaus atstovus kartu su 

nevyriausybinėmis aplinkosaugos organizacijo-

mis, kurie kartu formuoja sprendimus, skirtus 

vystyti žiedinę ekonomiką šalyje.  

 
35 https://www.circularfutures.at/ueber-uns/english-language-summary/ 
36 https://ringmajandus.envir.ee/en 
37 https://www.circulareconomyloop.com/ 

Estija 

Estijos Aplinkos ministerijos įsteigta ir Aplinko-

saugos investicijų centro finansuojama elektro-

ninė žiedinės ekonomikos platforma36 veikia 

kaip informavimo priemonė, kurioje galima rasti 

informaciją apie finansavimo galimybes, gerą-

sias praktikas ir žiedinės ekonomikos sprendi-

mus bei specialistų kontaktus. Nuo 2019 metų 

veikiančiame internetiniame puslapyje talpi-

nama informacija yra orientuota tiek į verslo, 

tiek į visuomenės informavimą. 

Suomija 

2018 metais Suomijos inovacijų fondo Sitra, A-

vanto Ventures rizikos kapitalo ir Nordic Inno-

vation organizacijos įkurtas LOOP tinklas37 vie-

nija verslo vystymo, paslaugų ir skaitmeninio di-

zaino, rizikos kapitalo bei žiedinio dizaino eks-

pertus, kurie padeda įmonėms įgyvendinti žie-

dinės ekonomikos projektus. Pagrindinės 

LOOP veiklos – žinių perdavimas, metodologijų 

kūrimas ir taikymas, inovacijų laboratorijų orga-

nizavimas ir pagalba verslui įgyvendinti piloti-

nius projektus (idėjų generavimas, tikslų formu-

lavimas, partnerių paieška, rezultatų sekimas).

Ryškiausios užsienio žiedinės ekonomikos žinių perdavimo ir bendradarbiavimo 

centrų kūrimo tendencijos 

Iš apžvelgtų žiedinės ekonomikos informavimo ir bendradarbiavimo platformų aktyvias funkcijas 

atlieka Austrijos, Belgijos ir Suomijos ŽE centrai. Jie ne tik teikia reikalingą informaciją, bet ir inici-

juoja bei vykdo ŽE projektus ir teikia konsultacines paslaugas. Estijos ir Slovakijos internetinės 

platformos atlieka pasyvią informacijos kaupimo ir viešinimo funkciją. Jos taip pat pasižymi ma-

žesne įtrauktimi, kadangi platformose esanti informacija yra pakankamai ribota. Aktyvesnių ŽE 

centrų atveju, juose vykdomos veiklos yra orientuotos ne į vienos, bet į kelių žiedine ekonomika 

suinteresuotų grupių įtraukimą ir bendrų iniciatyvų vykdymą. Tokio tipo centrai turi daugiau poten-

cialo, kadangi juose vykdomos veiklos teikia naudos platesnėms visuomenės grupėms ir gali prit-

raukti didesnį susidomėjimą bei įsitraukimą į žiedinės ekonomikos plėtros sprendimų įgyvendinimą 

šalyje. 
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Rekomendacijos 

Siekiant nacionalinių ir Europos Sąjungos stra-

teginių tikslų, šalies viešosios investicijos turėtų 

būti nukreiptos į tvaraus ekonominio augimo 

skatinimą, paremtą žiedinės ekonomikos princi-

pais. Šiuo metu Lietuva atsilieka nuo ES vidur-

kio efektyviai naudojant išteklius, o gamybos ir 

kitos ūkinės veiklos atliekų kiekis auga, todėl 

yra būtina tobulinti ir kurti verslui patrauklias in-

vesticines priemones, galinčias prisidėti prie 

tvaraus ir inovatyvaus įmonių išteklių valdymo. 

Lietuvos atotrūkį nuo žiedinės ekonomikos sri-

tyje pirmaujančių Europos Sąjungos valstybių 

taip pat lemia šalyje esantis nepakankamas dė-

mesys žiedinio dizaino ir projektavimo inovacijų 

skatinimui bei žiedinių verslo modelių vystymui. 

Tvarus perėjimas prie žiedinės ekonomikos rei-

kalauja, kad įmonės ne tik permąstytų išteklių 

naudojimą, bet ir planuotų bei kurtų naujus pro-

cesus ir modelius, pagrįstus ekologiniu efekty-

vumu, ilgaamžiškumu, atnaujinimu, perdarymu, 

dalijimusi, padidėjusiu pakartotiniu naudojimu ir 

perdirbimu. Tokie verslo modeliai dar nėra pla-

čiai aptarinėjami viešojoje erdvėje, o tai reiškia, 

jog trūksta gilesnio ŽE suvokimo ir ŽE įgyvendi-

nimui būtinų kompetencijų tiek tarp politikos for-

muotojų, tiek tarp pačių įmonių. 

Žiedinės ekonomikos plėtrą šalyje  taip pat pas-

katintų specializuotas žinių sklaidos centras – 

bendradarbiavimo platforma, kuriame įvairios 

suinteresuotos grupės  turėtų galimybę  įgyven-

dinti bendras iniciatyvas, kurti įtraukias inovaci-

jas ar pritaikyti gerąsias žiedinės ekonomikos 

praktikas savo veikloje. 

 

  
Investicinių priemonių, nukreiptų į žiedinės ekonomikos skatinimą, formavimui 

svarbūs aspektai  

1. Šalyje egzistuoja pakankamai priemonių įmonėms kurti ir diegti žiedinės ekonomikos principais 

paremtas inovacijas ir technologijas. Tačiau dėl mažos (ar neegzistuojančios) investicinės grą-

žos persiorientuojant link žiedinės ekonomikos, tokios veiklos nėra populiarios tarp įmonių. 

Siekiant padidinti įmonių įsitraukimą investuojant į žiedinės ekonomikos sprendimus, yra reika-

linga sukurti ekspertinės paramos sistemą, kurį padėtų verslui atrasti finansiškai tvarius spren-

dimus. Tokia sistema galėtų teikti technologijų įsisavinimo, plėtros galimybių, tarptautinio ir vie-

tinio bendradarbiavimo konsultacines paslaugas. ES kontekste Lietuvos atliekų tvarkymo ro-

dikliai yra aukščiau vidurkio, tačiau didėjantis komunalinių ir gamybos atliekų kiekis rodo, jog 

auganti šalies ekonomika per silpnai prisideda prie švaresnės gamybos ir sąmoningo vartojimo 

sprendimų skatinimo. 

 

2. Viešosiomis investicijomis siekiant skatinti įmones kurti ir diegti žiedinės ekonomikos principais 

paremtus sprendimus turėtų (a) būti kuriamos atskiros vertikalios paramos priemonės, paden-

giančios visų įmonės procesų pritaikymą žiedinės ekonomikos principams (b) horizontalus žie-

dinės ekonomikos prioritetas turėtų būti integruotas visose priemonėse, papildomais balais pir-

menybę teikiant žiediniams projektams. 

 

3. Planuojant vertikalias, išskirtinai į žiedinės ekonomikos plėtrą orientuotas investicines priemo-

nes, yra būtina išanalizuoti esamą įmonių poreikį paramai, persiorientuojant į žiedine ekono-

mika paremtą veiklą. Tokia analizė galėtų būti paremta užsienyje egzistuojančiais paramos 

žiedinei ekonomikai pavyzdžiais, identifikuojant labiausiai vietos kontekstui tinkančius sprendi-

mus. 
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Siūlymai žiedinės ekono-

mikos plėtrą šalyje skati-

nančioms politikos prie-

monėms 

Finansinės paramos priemonės žie-

dinės ekonomikos projektams 

Šiuo metu egzistuojanti finansinė parama žiedi-

nės ekonomikos projektams yra arba bendrinio 

inovacijų skatinimo pobūdžio (1-ojo prioriteto 

priemonės), arba labiau identifikuojama su ap-

linkos apsauga (LIFE programa), o kelios labiau 

su ŽE susijusios priemonės daugiausiai orien-

tuojasi į technologinį atsinaujinimą („Eco-inova-

cijos LT+” ir Norvegijos finansinis mechaniz-

mas). Todėl bendrai galima teigti, kad šios prie-

monės stokoja inovatyvesnio požiūrio į žiedinės 

ekonomikos galimybes, lyginant jas su užsie-

nyje esančiais pavyzdžiais. 

Siekiant paremti inovatyvių žiedinės ekonomi-

kos sprendimų kūrimą ir plėtrą šalyje, yra 

svarbu sukurti šį tikslą atliepiančias finansinės 

priemones. Šių priemonių prioritetinės kryptys 

turėtų būti formuojamos pagal visus žiedinės e-

konomikos verslo modelius (1 pav.), didžiausią 

dėmesį skiriant aukščiausią pridėtinę vertę ge-

neruojančioms MTEPI ir ne MTEPI veikloms: 

• žiedinis ir ekologinis projektavimas; 

• naujų gamybos procesų kūrimas, atitin-

kantis žiedinės ekonomikos principus; 

• naujų antrinių žaliavų panaudojimo ga-

limybių paieška ir taikymas; 

• naujų paslaugų verslo modelių kūrimas 

ir persiorientavimas ar atitinkamas 

veiklos diversifikavimas; 

• atvirkštinės logistikos taikymas; 

• atliekų perdirbimo kokybės gerinimo 

sprendimai; 

• skaitmeninių paslaugų kūrimas žiedi-

nės ekonomikos verslo modeliams; 

• MVĮ ir startuolių kuriamų žiedinės eko-

nomikos sprendimų perkėlimas į dides-

nes įmones; 

• skirtingų sektorių integracija (sim-

biozė). 

 

Šioms identifikuotoms veikloms didelę įtaką turi 

įmonių infrastruktūra, kurios atnaujinimas ir pri-

taikymas įgyvendinant žiedinės ekonomikos 

principus taip pat reikalauja papildomų investi-

cijų. Todėl toliau yra pateikiami priemonių, ga-

linčių paspartinti technologijų atnaujinimo ir to-

bulinimo bei naujų skaitmeninių technologijų 

diegimo procesus, aprašymai. Šių priemonių į-

gyvendinimas taip pat prisidėtų prie žiedinės e-

konomikos žinių ir kompetencijų didinimo bei 

žiedinės ekonomikos verslo modelių plėtros. 

„Technologijų eko-renovacija“ Šios priemo-

nės tikslas – išteklių tausojimas ir CO2 mažini-

mas pramonėje, prailginant technologijų tarna-

vimo laiką. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti finan-

suojamos dvi skirtingos veiklos: 1) jau naudo-

jamų įmonėje technologijų atnaujinimas, kad 

jos labiau tausotų išteklius bei prailgėtų jų tar-

navimo laikas ir/arba 2) atnaujintų (anksčiau 

naudotų) technologijų, leidžiančių labiau tausoti 

išteklius bei turinčių prailgintą tarnavimo laiką, 

įsigijimas. Galimi šios priemonės pareiškėjai tu-

rėtų būti įmonės, o teikiama paramos forma tu-

rėtų būti subsidija arba dalinai gražinama sub-

sidija. Galimi šios priemonės poveikio stebė-

jimo rodikliai turėtų būti CO2 emisijų mažėjimas 

ir išteklių taupymas. 

 

„Eko-ištekliai pramonėje“ Šios priemonės 

tikslas – sumažinti kenksmingų medžiagų nau-

dojimą pramonėje. „Eko-ištekliai pramonėje“ 

priemone turėtų būti remiamas technologijų at-

naujinimas ir/arba naujų technologijų diegimas 

įmonėje, siekiant naudoti ekologiškas alternaty-

vas vietoj ribojamų ir kenksmingų bei Europos 

Komisijos nerekomenduojamų medžiagų. Kaip 

ir „Technologijų eko-renovacija“ priemonėje, 

paramos forma turėtų būti subsidija arba dalinai 

gražinama subsidija, o poveikio rodikliai galėtų 

būti CO2 emisijų mažėjimas bei kenksmingų 

medžiagų naudojimo/išmetimo į aplinką mažė-

jimas.  

 

„Eko-projektavimas“ Šios priemonės tikslas – 

atliekų prevencija, remiant ekologinį produktų 

projektavimą. Naudojantis šia priemone, priva-

čios įmonės galėtų pasinaudoti čekių (subsidijų) 

paramos forma. Galimi šios priemonės poveikio 

rodikliai – atliekų kiekio mažėjimas ir atliekų pa-

kartotinis panaudojimas. 
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„Eko-verslo valdymas“ Šios priemonės tiks-

las – žiedinės ekonomikos principais grįstų 

verslo valdymo modelių diegimo skatinimas 

pramonės įmonėse. Teikiama paramos forma 

turėtų būti čekis (subsidija), o remiamos veiklos 

turėtų būti ekologinių verslo procesų (žiedinės 

verslo grandinės) projektavimas ir diegimas. 

Galimi šios priemonės poveikio rodikliai – at-

liekų kiekio mažėjimas ir atliekų pakartotinis pa-

naudojimas. 

 

„Eko-rinkodara“ Šios priemonės tikslas – ska-

tinti visuomenę rinktis ekologinius produktus, 

didinant visuomenės ekologinį raštingumą. At-

sižvelgiant į tai, tinkami pareiškėjai gauti pa-

ramą turėtų būti privačios įmonės, o remiamos 

veiklos galėtų apimti ekologinių produktų rinko-

daros priemonių kūrimą ir įgyvendinimą. Prie-

monės paramos forma turėtų būti subsidija arba 

dalinai gražintina subsidija, o pagrindinis prie-

monės poveikio rodiklis turėtų būti ekologinių 

produktų apimčių rinkoje didėjimas. 

 

Rekomenduojamos priemonės galėtų būti fi-

nansuojamos pagal Nacionalinę pažangos 

programą 2021–2030 m., panaudojant ekono-

mikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondą 

(RRF) ir/arba ES struktūrinius fondus. Be to, 

siūlomos priemonės atitinka 2021-2027 m. ES 

fondų investicijų programos antrąjį prioritetą 

„Žalesnė Europa“ ir konkretų jos uždavinį 2.6 

„Skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir 

tausiai išteklius naudojančios ekonomikos“. 

Žiedinės ekonomikos žinių ir bend-

radarbiavimo centro kūrimas 

Žiedinės ekonomikos žinių ir bendradarbiavimo 

centras šalyje sustiprintų šios temos aktualumą 

ir mobilizuotų suinteresuotas grupes imtis reikš-

mingų iniciatyvų. Kaip ir minėta anksčiau, žiedi-

nės ekonomikos suvokimas šalyje yra pakanka-

mai ribotas. Nors aktyviau apie tai kalba visuo-

meninės organizacijos, tačiau jų pozicijoje prit-

rūksta konkrečių sprendimų pasiūlymų. Kita 

vertus, įmonės apie žiedinę ekonomiką žino tik 

iš savo veiklos perspektyvos ir nėra gerai susi-

pažinusios su kitomis ŽE verslo modelių alter-

natyvomis ar sprendimais kituose sektoriuose. 

Pagal užsienyje esančią praktiką, toks centras 

galėtų atlikti šias funkcijas: 

• teikti ekspertinę pagalbą įmonėms 

(techninių sprendimų, verslo modelio i-

novacijų, finansavimo galimybių ir kt.); 

• vykdyti partnerių paiešką, orientuotą į 

žiedinių sprendimų pasiūlos ir paklau-

sos derinimą; 

• inicijuoti ir koordinuoti žiedinės ekono-

mikos projektus (iššūkių sprendimo 

konkursai, mokslo-verslo bendradar-

biavimo projektai ir kt.) 

• vykdyti įvairius į vietos kontekstą nuk-

reiptus žiedinės ekonomikos tyrimus ir 

teikti ekspertinę nuomonę politikos for-

muotojams (socio-ekonominio žiedinės 

ekonomikos poveikio ir žiedinės ekono-

mikos galimybių studijos ir kt.); 

• vykdyti visuomenės švietimo ir iniciaty-

vumo didinimo veiklas bei ugdyti verslo 

kompetencijas; 

• stiprinti gerųjų verslo praktikų sklaidą ir 

jų plėtrą. 

Žiedinės ekonomikos žinių ir bendradarbiavimo 

centras neturėtų būti kuriamas kaip atskiras i-

novacijų ekosistemos dalyvis, o verčiau – integ-

ruota esančių organizacijų versija. Šiuo metu 

šalyje veikia įvairios organizacijos, gebančios 

atlikti aukščiau išvardintas funkcijas (pavyz-

džiui, Lietuvos švariųjų technologijų klasteris, 

Europos įmonių tinklas, Lietuvos inovacijų cent-

ras ir kt.), todėl svarbiausia užduotimi būtų mo-

tyvuotas šių organizacijų pritraukimas ir atsako-

mybių padalijimas. Užsienio patirtis rodo, kad 

tokio tipo centrai yra pakankamai plačiai pripa-

žįstamos priemonės skatinant skirtingų inova-

cijų ekosistemos veikėjų bendradarbiavimą. 

Žiedinės ekonomikos kontekste, tokių platformų 

kūrimas padeda vystyti spartesnį žinių ir tech-

nologijų perdavimą tarp skirtingų subjektų ar 

sektorių, o tokiuose tinkluose sukaupta patirtis 

gali būti reikšmingu pagrindu formuojant prie-

mones tolimesnei žiedinės ekonomikos plėtrai. 

Efektyvi žiedinės ekonomikos žinių ir bendra-

darbiavimo centro veikla priklausomai nuo pa-

sirinktų jo funkcijų netiesiogiai galėtų prisidėti 

prie 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ir 5.1 

ekologinių inovacijų indekso (10 pav.) ir 2021-

2030 metų Nacionalinio pažangos plano 1.4.1. 

– 1.4.4. rodiklių gerinimo. 


