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3 Įvadas 
2020 metų balandžio 22 dieną Lietuvos inovacijų centras (toliau – LIC arba Perkančioji 
organizacija) pasirašė sutartį PS0422 (toliau – Paslaugų sutartis) su MB „Begra“ (toliau 
– Konsultantas) dėl Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės sektorių 
jungimosi į tarptautines vertės grandines ir žiedinės ekonomikos metodų pritaikymo 
galimybių studijos (toliau – Studija) parengimo. Šią Studiją parengė konsultantų 
komanda, dirbanti MB „Begra“ vardu. Ši ataskaita yra I tarpinė ataskaita, parengta 
laikantis Sutarties bei techninės paslaugų specifikacijos. 

Studijos tikslas - įvertinti Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės 
jungimosi į tarptautines vertės grandines ir žiedinės ekonomikos principų taikymo 
galimybes. 

I tarpinės ataskaitos tikslas - išanalizuoti Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės 
būklę ir potencialą bei identifikuoti didžiausią potencialą turinčias apdirbamosios 
pramonės sritis. 
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4 Lietuvos apdirbamosios pramonės būklės ir potencialo analizė 

 Analizės metodologija 

Šioje dalyje siekiama įvertinti Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės būklę ir 
potencialą bei identifikuoti didžiausią potencialą turinčias apdirbamosios pramonės 
sritis. Šiam tikslui pasiekti yra iškelti šie uždaviniai:  

1. Atlikti pramonės sektorių pagrindinių ekonominių rodiklių  statistinę analizę.   
2. Atlikti veiksnių, turinčių įtakos apdirbamosios pramonės vystymuisi Lietuvos 

regionuose analizę. 
3. Pateikti Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės vystymosi prognozę iki 2030 

m.  
4. Išskirti ir pagrįsti 3 didžiausią potencialą turinčius apdirbamosios pramonės 

sektorius Lietuvos regionuose, išanalizuoti ir aprašyti galimas jų plėtros kryptis. 

Analizei parengti buvo vadovautasi Sutarties Specifikacijoje užduotims atlikti 
reikalingais metodais bei viešai prieinamais ir skaidriais informacijos šaltiniais.  

Vertinant ekonominius rodiklius buvo analizuojami šių ekonominių rodiklių duomenys: 
įmonių skaičius, darbuotojų skaičius, apyvarta, eksporto apimtis, dalis bendrame šalyje 
pagamintų prekių eksporte, sukuriama pridėtinė vertė, dalis bendrame Lietuvos 
bendrajame vidaus produkte (toliau – BVP), vidutinis mėnesinis darbo užmokestis). 
Analizės atlikimui pasitelkiama LR Statistikos departamento duomenimis 2009 – 2019 
metais. Tuo atveju jeigu duomenys atitinkamu periodu nėra pateikiami, analizė 
atliekama naudojant 2008-2018 metų duomenis. Atliekant pagrindinių ekonominių 
rodiklių statistinę analizę buvo naudojami aprašomosios statistikos metodai – vidurkio 
nustatymas, prieaugio nustatymas, lyginamoji analizė ir pan. duomenų interpretavimui 
sudaromi paveikslai, lentelės ir diagramos. 

Taip pat, atliekama analizė siekiant nustatyti veiksnius, turinčius įtakos apdirbamosios 
gamybos vystymuisi. Analizuojami tokie veiksniai, kaip ekonominiai, socialiniai, 
aplinkosauginiai, klimato kaitos, technologiniai, demografiniai ir kt. veiksniai. Atliekant 
veiksnių, turinčių įtakos apdirbamosios gamybos vystymuisi, analizę buvo naudojami 
aprašomosios statistikos metodai bei mokslinių publikacijų analizė. 

Atliekant prognozę taikomas scenarijų metodas, kuomet, vadovaujantis ekspertų 
(Lietuvos banko ir pan.) prognozėmis bei istoriniais duomenimis ekstrapoliuojamos 
tikėtinos rinkos augimo tendencijos ir sudaromi trys rinkos augimo scenarijai 
(optimistinis, realistinis ir pesimistinis), pasitelkiant pagrindiniais ekonominiais rodiklių 
statistiniais duomenimis. Toks scenarijų numatymas praplečia žinojimo ribas apie 
potencialias apdirbamosios gamybos sektoriaus grėsmes ir galimybes. 

Išskiriant 3 didžiausią potencialą turinčius apdirbamosios gamybos sektorius buvo 
naudotas daugiakriterinės analizės metodas – iš parengtos analizės ekspertiniu 
vertinimu bei profesine patirtimi parenkami svarbiausi, jiems priskiriami atitinkami 
svoriai, o įverčiams naudojami skaičiavimai, parengti pagal LR Stat gov istorinius 
duomenis. 

Metodologijos esminiai principai yra schematiškai atvaizduoti toliau pateikiamame 
paveiksle. 
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Pav. 4-1 Analizės metodologija 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 
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 Pagrindinių ekonominių rodiklių statistinė analizė 

 Įmonių skaičius 
Tendencijai nustatyti bei atsižvelgiant į tai, kad Studija geografiškai yra orientuota į 
Regioną, buvo analizuoti istoriniai įmonių skaičiaus duomenys tokiais pjūviais: 

• Įmonių skaičius Lietuvoje; 

• Įmonių skaičius Regione ir Sostinėje; 

• Įmonių skaičius Regione ir Sostinėje pagal darbuotojų skaičių; 

• Įmonių skaičius apdirbamosios gamybos atskiruose sektoriuose. 

Įmonių skaičiaus bendrą situaciją Lietuvoje atspindi toliau pateikiamas paveikslas. 

 

Pav. 4-2 Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje, vnt. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Įmonių skaičiaus dinamiką Regione ir Sostinėje atspindi paveikslas žemiau. 

 

Pav. 4-3 Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje, Sostinėje ir Regione, vnt. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Žvelgiant į aukščiau esančius paveikslus 10-ties metų retrospektyvoje pastebimi du 
esminiai etapai – iki 2015 metų ir po jų. Tam lemiamą įtaką turėjo Lietuvos ekonomikos 
atsigavimas po 2008-2009 ekonominės ir NT krizės (per 2009-2014 metus veikiančių 
įmonių skaičius Sostinėje vidutiniškai išaugo 2,5 proc., Regione augimas svyravo apie 0) 
ir euro įvedimas nuo 2015-01-01, kai įmonių skaičius Sostinėje išaugo 14 proc., o 
Regione 8 proc., lyginant 2014 ir 2015 metų istorinius duomenis. Tikėtina, kad tam 
galėjo turėti įtakos ir ES finansinės paramos periodų sandūra, lėmusi naujų įmonių 
steigimą 2015-tais. 
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Toliau atskirais paveikslais pateikiama įmonių skaičiaus dinamikos situacija Sostinėje ir 
Regione, vertinant įmones pagal juose dirbančių darbuotojų skaičių. 

 

Pav. 4-4 Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje, Sostinėje, pagal darbuotojų skaičių vnt. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

 

Pav. 4-5 Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje, Sostinėje, pagal darbuotojų skaičių vnt. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Iš šių paveikslų pastebima, kad įmonių Sostinėje įmonių struktūros pagal darbuotojų 
skaičių situacija šiek tiek pasikeitė tik įmonių, kurios turi nuo 0 iki 4 darbuotojų – jeigu 
2009-tais tokio dydžio įmonės sudarė 55 proc. visų Sostinės įmonių, tai 2019-tais jau 66 
proc. Tuo tarpu Regione mikro įmonių dalis 2009-tais buvo 53 proc. visų čia dirbančių 
įmonių, 2019-tais 61 proc. Kitokio dydžio įmonių dalis bendroje struktūroje keitėsi itin 
nežymiai. Kitaip sakant, per dešimt metų Sostinėje mažieji ūkio subjektai steigėsi kiek 
greičiau nei Regione. 

Kalbant apie apdirbamosios gamybos įmonių skaičiaus dinamiką, žemiau pateikiamas 
paveikslas atspindi dešimties (vaizdingumo dėlei) skaitlingiausių sektorių situaciją. 
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Pav. 4-6 Veikiančių įmonių skaičiaus dinamika apdirbamoje pramonėje, dešimties sektorių vnt. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Iš pateikto paveikslo pastebima, kad skaitlingiausias įmonių skaičiumi yra medienos 
gamybos sektorius, kuris aktyviai augo iki 2014-tų, ir nuo to laiko įmonių skaičiaus 
dinamika yra artima nuliui. 

Antrasis pagal įmonių skaičių sektorius yra baldų gamyba. Šis sektorius augo itin sparčiai 
– nuo 610 įmonių 2008-tais iki 873 įmonių 2018-tais. Nuoseklus ir stabilus augimas 
parodo nemažą šio sektoriaus potencialą. 

Taip pat pažymėtina, kad trečiasis (2018-tų duomenimis) sektorius, metalo gaminių 
gamyba, tik 2017-tais aplenkė maisto produktų gamybos sektorių. Pastarasis 
analizuojamu periodu augo taip pat ženkliai, tačiau 2016-tais augimas stabilizavosi, 
todėl tikėtina, kad rinkos dalyvių augimo potencialas artėja prie ribos. 

 Darbuotojų skaičius 
Atitinkamai kaip ir su įmonių skaičiumi, buvo vertinta darbuotojų skaičiaus dinamika 
2009-2019 metais įmonėse tokiais pjūviais: 

• Darbuotojų skaičius skirtingo dydžio įmonėse Lietuvoje; 

• Darbuotojų skaičius skirtingo dydžio įmonėse Regione ir Sostinėje; 

• Darbuotojų skaičius apdirbamosios gamybos atskiruose sektoriuose. 

Toliau pateiktas paveikslas atspindi bendrą darbuotojų skaičiaus dinamiką. 
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Pav. 4-7 Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų pradžioje, Lietuvoje, pagal darbuotojų skaičių, vnt. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Aukščiau pateiktas paveikslas atskleidžia itin įdomią ir aktualią situaciją – per 
pastaruosius 10 metų darbuotojų skaičius įmonėse, kuriose dirba 0-49 darbuotojai 
praktiškai nesikeitė, įmonėse, kuriose dirba 50-999 darbuotojai jų skaičius išliko 
praktiškai toks pats arba šiek tiek sumažėjo, išskyrus nuosmukį 2010-2015 metais, o 
darbuotojų skaičius didžiausiose įmonėse per 10 metų netgi sumažėjo. 

Toliau pateikiami paveikslai atskleidžia situaciją atskirai Sostinėje ir Regione. 

 

Pav. 4-8 Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų pradžioje, Sostinėje, pagal darbuotojų skaičių, vnt. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 
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Pav. 4-9 Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų pradžioje, Sostinėje, pagal darbuotojų skaičių, vnt. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Iš aukščiau pateiktų paveikslų matyti, kad situacija Regione atspindi bendrą Lietuvos 
situaciją – darbuotojų skaičius įmonėse iki 49 darbuotojų nesikeitė išvis, o didžiausias 
pokytis yra didžiausiose įmonėse, kur darbuotojų sumažėjo beveik ketvirtadaliu. Tuo 
tarpu Sostinėje, nepaisant nuosmukio 2010-2012 metais, dešimties metų 
retrospektyvoje, net ir didžiausiose įmonėse, darbuotojų skaičius liko praktiškai toks 
pats. 

Pastarosios tendencijos, t.y. praktiškai nepasikeitęs darbuotojų skaičius, gan įdomiai 
koreliuoja su aukščiau analizuota situacija, kad įmonių skaičius augo. 

Kalbant apie apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų skaičiaus dinamiką, ją atspindi 
toliau pateikiamas paveikslas. 

 

Pav. 4-10 Darbuotojų skaičius apdirbamosios gamybos įmonėse, 10 didžiausių sektorių, vnt. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Iš šio paveikslo pastebima, kad maisto produktų gamybos sektorius reikalauja didžiausio 
žmogiškojo kapitalo – jame dirba apie 35.000 žmonių. Tačiau, nepaisant ženklaus 
įmonių skaičiaus augimo analizuojamu periodu, darbuotojų skaičius šiose įmonėse nuo 
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2013-tųjų praktiškai nekito. Iš to galima daryti dvi išvadas – galimą veiklos optimizavimą 
ir robotizaciją, ypač didesnėse (darbuotojų skaičiumi) įmonėse, bei artėjimą prie rinkos 
augimo ribos neskatinant eksporto dinamikos. 

Tuo tarpu antroje vietoje esantis baldų gamybos sektorius, nuo 2009-tųjų (iškart po 
ekonominės krizės) 16 tūkst. darbuotojų visą likusį analizuojamą laikotarpį tik augo, 
2018-tais pasiekęs beveik 28 tūkst. darbuotojų. 

Trečioje vietoje esantis medienos gamybos sektorius iš krizės atsigavo (darbuotojų 
skaičiaus masiškumo prasme) tik 2014-tais, stabilizavosi ir su nedideliais (kelių šimtų 
darbuotojų) svyravimais laikėsi stabiliai iki pat 2018-tųjų. 

Taip pat svarbu pažymėti, kad drabužių gamybos sektoriaus darbuotojų skaičiaus 
dinamika analizuojamu laikotarpiu yra ženkliai neigiama – nuo 19,8 tūkst. darbuotojų 
2008 metais iki 14,7 tūkst. darbuotojų 2018-tais. Čia taip pat svarbu pažymėti, kad ši 
neigiama dinamika yra nuosekli, t.y. darbuotojų skaičius drastiškai krito dar 2009-tais, 
tačiau jam kiek išaugus 2011-tais (iki 17 tūkst.) visą likusį laikotarpį fiksuojamas 
nuoseklus kritimas. Atsižvelgiant į tai, kad įmonių skaičius tuo pačiu laikotarpiu tvariai 
augo, tikėtina, kad daugelis įmonių smarkiai optimizavo savo veiklą, todėl galima daryti 
prielaidą, jog tai darys ir toliau. 

 Įmonių apyvarta 
Toliau buvo analizuota įmonių generuota apyvarta. Duomenys šiuo pjūviu prieinami iki 
2018-tųjų, todėl buvo analizuoti už periodą 2008-2018 

 

Pav. 4-11 Įmonių apyvarta pagal ekonomines veiklas, tūkst. EUR. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Iš pateikto paveikslo matoma, kad „liūto dalį“ visų ekonominių veiklų sudarė ir nuolat 
augo didmeninė ir mažmeninė prekyba, o bendras įmonių apyvartos prieaugis per 
analizuojamą laikotarpį siekė 27 milijardus EUR arba 28,6 proc. Vaizdingumo dėlei 
toliau pateikiamas paveikslas be prekybos veiklos. 
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Pav. 4-12 Įmonių apyvarta pagal ekonomines veiklas (be prekybos), tūkst. EUR. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Iš šio paveikslo pastebima, kad apdirbamoji gamyba, antras pagal dydį šalies 
ekonominis sektorius, per analizuotus 10 metų apyvartos prasme ūgtelėjo 5,3 mlrd. EUR 
arba 24 proc. Toks apdirbamosios gamybos ir prekybos veiklų apyvartos augimas lėmė 
ir transporto sektoriaus 52 proc. prieaugį. Panaši situacija yra ir su praktiškai visomis 
kitomis ekonominėmis veiklomis (prieaugis svyruoja tarp 45-65 proc.), nes jos, 
ekonomine prasme, arba „aptarnauja“ pastarąsias veiklas, arba yra jų sukuriamos 
produkcijos vartotojai. Pažymėtina, kad ir statybos sektorius per 10 metų atsigavo nuo 
buvusios krizės ir praktiškai grįžo į buvusį lygmenį – nuosmukis vos 2,5 proc. lyginant 
2008 ir 2018 metus. 

Kalbant apie apdirbamosios gamybos įmonių apyvartos dinamiką, situaciją atspindi 
toliau pateikiamas paveikslas. 
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Pav. 4-13 Apdirbamosios gamybos įmonių apyvarta 10-tyje didžiausių sektorių, tūkst. EUR. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Iš paveikslo aukščiau aiškiai pastebima, kad didžiausią apyvartą ir sparčiausią augimą 
(absoliutiniais skaičiais) analizuojamu periodu demonstravo maisto produktų gamybos 
sektorius. Tuo tarpu antroje vietoje esančio chemikalų ir chemijos produktų gamybos 
sektoriaus apyvarta beveik visą (išskyrus pokriziniu 2009-2010-tų metų laikotarpiu) 
analizuojamą laikotarpį, šiek tiek svyruodama, laikėsi apie 2-2,2 milijardus eurų. 
Trečioje vietoje esantis baldų gamybos sektorius analizuojamu laikotarpiu taip pat 
demonstravo itin ženklų apyvartos augimą – nuo 0,7 mlrd. eurų 2009-tais iki 1,8 mlrd. 
eurų 2018-tais. Tai parodo itin didelį šio sektoriaus potencialą. Medienos produktų 
(išskyrus baldus) gamybos sektoriaus apyvarta ūgtelėjo tik 2014-tais, tačiau vėliau augo 
tvariai, po maždaug 100 mln. eurų, todėl, tikėtina, buvo nulemta kainų augimo dėl euro 
įvedimo. 

Pažymėtina, kad penkto ir šešto sektorių, guminių ir plastikinių gaminių gamybos bei 
metalo gaminių gamybos sektoriai atitinkamai, per visą analizuojamą periodą augo 
stabiliai ir ženkliai – nuo 0,4 ir 0,5 mlrd. 2008-tais iki 1,1 mlrd. 2018-tais. Tai leidžia 
daryti prielaidą apie nemažą abiejų šių sektorių augimo potencialą. 
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 Eksporto apimtys 
Kitas svarbus faktorius, parodantis šalies konkurencingumą ir jos gyvybingumą yra 
eksportas, todėl toliau pateikiama eksporto dinamika 2008-2018 metais, pagal 
naujausius LR Stat gov duomenis. 

 

Pav. 4-14 Įmonių prekių eksportas, tūkst. EUR. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Iš paveikslo aukščiau matoma, kad po buvusio ekonominio nuosmukio 2009-tais eksporto 
prasme pavyko atsitiesti jau 2011-tais. Antrasis ekonomikos eksporto nuosmukis įvyko 
2014-2015-tais, buvo nulemtas Krymo aneksijos ir su tuo susijusių ekonominių sankcijų 
Rusijos Federacijai įvedimas bei poreikio perorientuoti rinkas atsiradimas, tačiau su tuo 
taip pat verslas susitvarkė, ir jau 2016-tųjų prasidėjo eksporto augimas, analizuojamo 
periodo pabaigoje pasiekęs naujas aukštumas. 

 Apdirbamosios gamybos dalis bendrame šalyje pagamintų prekių eksporte 
Toliau buvo detaliau analizuota būtent apdirbamosios gamybos eksporto dinamikos 
situacija pagal atskirus sektorius. Vaizdingumo dėlei toliau pateikiami paveikslai, 
kuriuose atvaizduojama pradžioje šeši didžiausi sektoriai, kaip generuojantys 2/3 viso 
apdirbamosios gamybos eksporto, o tada visi kiti. 

 

Pav. 4-15 Apdirbamosios gamybos prekių eksportas – didžiausi sektoriai, tūkst. EUR. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Kaip matoma iš šio paveikslo, daugiausiai yra eksportuojamai chemikalai ir chemijos 
produktai – nepaisant 2009-2010 metų nuosmukio, šios produkcijos 10 metų bėgyje buvo 
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eksportuojama maždaug tiek pat, už maždaug 1,5 mlrd. EUR. Antrasis pagal eksporto 
dydį sektorius yra maisto pramonė – po krizinio laikotarpio šis sektorius atsigavo ir nuo 
2010-ųjų nuosekliai augo ir 2018-tais jau net aplenkė chemijos pramonę. 

Bene didžiausias prieaugis yra baldų gamyboje – per 10 metų jų eksportas išaugo nuo 
0,4 mlrd. EUR iki 1,4 mlrd. EUR. Didžiausią įtaką šiam augimui tikėtina padarė IKEA 
atėjimas į Lietuvą 2012-tųjų pradžioje. Atsižvelgiant į šios įmonės keliamus aukštus 
kokybinius ir ekologinius reikalavimus prekėms tai galėtų būti vienas didžiausią 
potencialą turinčių sektorių. Tuo pačiu pastarojo sektoriaus augimas kilstelėjo ir 
medienos gaminių (išskyrus baldus) sektorių. Šis sektorius taip pat turi nemažą 
potencialą augti dėl nuolat populiarėjančio biokuro naudojimo. 

Kitas spėriai augantis bei nemažą potencialą turintis apdirbamosios gamybos sektorius 
yra guminių ir plastikinių gaminių gamyba. Pastarasis per 10 metų išaugo daugiau nei 
dvigubai bei dėl tikėtina vis didėsiančių aplinkosauginių reikalavimų ir su tuo susijusios 
didėsiančios pridėtinės vertės augimo yra itin nagrinėtinas kaip didelį potencialą 
turintis sektorius. 

 

Pav. 4-16 Apdirbamosios gamybos prekių eksportas – kiti sektoriai, tūkst. EUR. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Aukščiau esantis paveikslas atspindi kitų sektorių situaciją per pastarąjį dešimtmetį. Iš 
jų išskirtini kaip galimai potencialūs ir nuosekliai augantys yra metalo gaminių gamyba 
(prieaugis beveik trys kartai), transporto priemonių gamyba (prieaugis 1,5 karto) ir 
kompiuterinių, elektroninių bei optinių gaminių gamyba (prieaugis 1,5 karto). 

 Sukuriama pridėtinė vertė 
Analogiškai kaip ir su eksportu, buvo analizuoti apdirbamosios pramonės konkretūs 
sektoriai, išskirti didžiausią potencialą turintys. Tad atitinkamai, vaizdingumo dėlei, 
atskirais paveikslais yra atvaizduoti didžiausią pridėtinę vertę kuriantys sektoriai, o 
tada apžvelgiami likę. 
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Pav. 4-17 Apdirbamosios gamybos kuriama pridėtinė vertė (gamybos sąnaudomis) – svarbiausi sektoriai, tūkst. EUR. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Žvelgiant į aukščiau pateiktą paveikslą, pastebima, kad pridėtinės vertės dinamika 
patvirtina eksporto dinamiką – labiausiai augantys sektoriai yra baldų gamyba (prieaugis 
2,2 karto), guminių ir plastikinių gaminių gamyba (prieaugis 104 proc.) bei medienos 
gaminių gamyba (prieaugis 86 proc.). Papildomai pažymėtina, kad maisto produktų 
gamyba užima didžiausią sukuriamos pridėtinės vertės dalį iš visos apdirbamosios 
gamybos, tačiau jos augimą tikėtina labiausiai galėjo lemti euro įvedimas 2015-tais (nuo 
2016-tųjų vertė kilo nuosaikiau), todėl šio sektoriaus potencialas turėtų būti vertinamas 
kiek konservatyviau. 

 

Pav. 4-18 Apdirbamosios gamybos kuriama pridėtinė vertė (gamybos sąnaudomis) – kiti sektoriai, tūkst. EUR. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Iš paveikslo aukščiau, atspindinčio kitų sektorių kuriamą pridėtinę vertę, pažymėtinas 
kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius, išaugęs nuo 70 mln. 
EUR iki 160 mln. EUR per 10 metų, spėriai vertę kūrė ir popieriaus gamybos sektoriaus 
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atstovai, išauginę vertę tris kartus (pastarasis sektorius itin tampriai susijęs su 
medienos pramone). 

 Dalis bendrame Lietuvos BVP 
Apdirbamosios pramonės dalis bendrame LR BVP yra pateikta toliau esančiame 
paveiksle. 

 

Pav. 4-19 Apdirbamosios gamybos dalis bendrame Lietuvos BVP, proc. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Iš pateikto paveikslo pastebima, kad 10-ties metų retrospektyvoje apdirbamosios 
gamybos dalis bendroje šalies BVP struktūroje kito neženkliai ir sudarė apie 30 proc. 

 Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
Toliau pateikiamas paveikslas atspindi vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) 
situaciją patraukliausiuose (darbo užmokesčio dydžio prasme) Lietuvos sektoriuose, 
vaizdingumo dėlei eliminavus informacijos ir ryšių bei finansinę ir draudimo veiklas, 
užimančias pirmą ir antrą vietas. 

 

Pav. 4-20 Darbo užmokestis (mėnesinis, bruto) patraukliausiuose sektoriuose, EUR. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Iš šio paveikslo matyti, kad apdirbamosios pramonės įmonių mokamas darbo užmokestis 
kilo labai panašiai, kaip ir kitų lyderiaujančių ūkio šakų, pvz. kasybos ir karjerų 
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eksploatavimo ar energetikos srities, o per pastaruosius keletą (nuo 2015-ųjų) išaugo 
200 EUR, nors pats atlyginimo dydis vis dar gerokai, apie 15 proc., nuo jų atsilieka. 
Pažymėtina ir kita tendencija, kad apdirbamosios gamybos veiklos įmonių mokamas 
darbo užmokestis, per 10 metų, aplenkė viešojo valdymo, gynybos, švietimo, transporto 
ir kitų sektorių mokamą darbo užmokestį. 

Kalbant apie vidutinį darbo užmokestį apdirbamosios gamybos veiklos atskiruose 
sektoriuose, situaciją atspindi paveikslas žemiau. 

 

Pav. 4-21 Darbo užmokestis (mėnesinis, bruto) apdirbamosios gamybos atskiruose sektoriuose, EUR. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Paveikslas aukščiau atskleidžia situaciją, kad analizuojamu laikotarpiu sparčiausiai 
(daugiau nei dvigubai, nuo 705 EUR bruto per mėnesį 2008-tais iki 1504 EUR bruto per 
mėnesį 2018-tais) darbo užmokestis augo kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių 
gamybos sektoriuje, tikėtina dėl bene aukščiausios kuriamos pridėtinės vertės iš visų 
apdirbamosios gamybos sektorių. Iki panašaus, apie 1400 EUR lygio kilo ir kitų dviejų 
sektorių – chemikalų ir chemijos produktų gamybos bei vaistų pramonės – darbo 
užmokestis, tačiau čia svarbu pažymėti, kad abiejų šių sektorių analizuojamo 
laikotarpio pradžioje, iškart po krizės, 2009-tais buvo gerokai aukštesnis ir jau tada 
siekė praktiškai 1000 EUR bruto per mėnesį. Visų kitų sektorių darbo užmokesčio 
dinamika yra praktiškai homogeniška – analizuojamu laikotarpiu prieaugis siekė apie 
200-250 EUR bruto per mėnesį. 
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 Veiksnių, turinčių įtakos apdirbamosios gamybos vystymuisi, analizė 

Šiuo metu pasaulyje besiformuojančios tendencijos tiesiogiai veikia apdirbamąją 
gamybą kiekvienoje valstybėje, tuo pačiu ir Lietuvoje. Iš esmės skirtini aplinkybių 
pasikeitimai gali sukurti plėtros galimybes, todėl apdirbamojoje gamybos sektoriuje 
esančios įmonės turi žinoti ir reaguoti į pasaulio raidos pokyčius. Е. Westkamper, (2012) 
siūlo kelis veiksnius arba pagrindines tendencijas, kurie paveiks apdirbamąją gamybą: 

• Globalizacijos procesas – tai sudaro sąlygas auginti inovatyvių, diferencijuotų 

produktų paklausą, mažės priklausymas nuo vieno ar tam tikrų ekonominių 

partnerių; didės bendradarbiavimas su tarptautinėmis kompanijomis. 

•  Gyventojų senėjimas – produktų pritaikymas vyresniems žmonėms; darbo 

saugos reikalavimų griežtinimas. Gyventojų senėjimas lems verslo aplinką ir 

produktų specifikacijas. Gali išaugti darbo saugos reikalavimai verslo 

aplinkoje dėl padidėjusios vyresnio amžiaus žmonių dalies. Be to, 

numatoma, kad ateities produktai bus kuriami taip, kad vyresni, mažiau 

technologijas išmanantys gyventojai galėtų jais naudotis. 

• Tvarumas ir ištekliai – dėl išteklių ribotumo ir aplinkos taršos pirmenybė 

teikiama ekologiniam ir socialiniam efektyvumui gamyboje. Pritaikymas ir 

individualizavimas – Y karta siekia individualumo, pasiruošę mokėti brangiau, 

bet turėti produktus, tausojančius aplinką. Jie taip pat yra pasiruošę daugiau 

sumokėti už aplinką tausojančius produktus. Anksčiau masinės gamybos 

gamintojai siekė sumažinti produkto vieneto savikainą per masto ekonomiją 

ir perkeldami gamybą į pigesnę darbo jėgą turinčias šalis. Prognozuojama, 

kad ateityje masinis pritaikymas, o ne masto ekonomija taps norma. 

Vadinasi, atsiranda didelė galimybė eksportuoti aukštos pridėtinės vertės 

produktus. 

• Finansiniai ir valstybės skola – MTEP vystymas, valstybės veiksmai, valstybės 

finansinė būklė, neramumai dėl investicijų ir finansų. 

•  Žinios ir technologijos – skatina inovatyvumą, gamybos procesų 

optimizavimą, technologinis modernizavimas. 

Taigi, Lietuva turi galimybę padidinti apdirbamosios gamybos įmonių konkurencingumą 
pasaulyje. Esminiai siekiai yra pažangesnės technologijos gamyboje, konkurencinga ir 
tvari Europos apdirbamosios gamybos plėtra. 

Kalbant apie Lietuvos bendrą situaciją, buvo analizuoti LR Stat gov pateikiamo veiksnių, 
įtakojančių pramonės įmonių investicijas, tyrimo duomenys. 
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Pav. 4-22 Veiksniai, įtakojantys pramonės įmonių investicijas, proc. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Iš paveikslo, apibendrinančio tyrimo duomenis, aukščiau pastebimas cikliškumas, t.y. 
duomenų trendas išsidėsto sinusoidės forma. Iš esmės tai yra nulemta 2015-tais įvesto 
euro Lietuvoje. Kalbant konkrečiau, pastebima, kad iš esmės tiek finansiniai ištekliai, 
tiek gaminamos produkcijos paklausa, tiek techniniai veiksniai pramonės įmones 
gerokai labiau skatina nei riboja per visą analizuotą laikotarpį. Kitas pažymėtinas 
dalykas, kad jeigu 2009-tais 11 proc. pramonės įmonių finansiniai ištekliai dar buvo 
ribojantis veiksnys investicijoms, tai viso analizuoto laikotarpio metu šis ribojimas 
sumenko iki 7 proc. Tai leidžia daryti gan tvirtą prielaidą apie pramonės įmonių 
finansinį stabilumą. Iš dalies tai susiję ir su kita pastebima tendencija, kad gaminamos 
produkcijos paklausa, kaip ribojantis veiksnys 2009-tais dar pasireikšdavo 4 proc. 
įmonių, tuo tarpu 2019-tais sumenko iki 1 proc. Kitaip sakant, pramonės įmonės per 
dešimtmetį visiškai išmoko prisitaikyti prie paklausos poreikių, atrasti naujas verslo 
nišas ir pan., todėl visiškai nevertina šio veiksnio kaip ribojančio. Apskritai, istoriniai 
10-ties metų tyrimo duomenys atskleidžia itin optimistines nuotaikas pramonės 
įmonėse, kadangi 60-70 proc. įmonių bet kuriuos iš veiksnių mato kaip skatinančius (t.y. 
kaip galimybes), o ne kaip ribojančius (t.y. ne kaip grėsmes). 

Šios optimistinės nuotaikos buvo nulemtos diegtų technologinių inovacijų kiekio – žr. 
toliau pateiktą paveikslą. 
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Pav. 4-23 Technologines inovacijas diegusių įmonių inovacinė veikla - vidiniai moksliniai tyrimai ir eksperimentinė 
plėtra, palyginti su visomis įmonėmis, proc. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Kaip matoma iš aukščiau pateikto paveikslo, apdirbamoji gamyba sparčiai pasistūmėjo 
šiuo klausimu – jeigu 2008-2010-tais ji buvo vos aukščiau visos ekonomikos vidurkio 
pagal diegiamas technologines inovacijas įmonės viduje, lyginant su visomis įmonėmis, 
o ją lenkė tokios veiklos kaip finansinė ir draudimo veikla ar vandens tiekimas, tai 2016-
2018-tais apdirbamoji pramonė buvo trečia. 

 

Pav. 4-24 Technologines inovacijas diegusių įmonių inovacinė veikla - išoriniai moksliniai tyrimai ir eksperimentinė 
plėtra, palyginti su visomis įmonėmis, proc. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Kita vertus, žvelgiant į aukščiau pateiktą paveikslą, atspindintį išorines inovacijas tuo 
pačiu pjūviu, galima būtų teikti, kad apdirbamosios gamybos inovacijos per 10 metų 
netgi sumažėjo. Tačiau realiai, išoriniai ir vidiniai moksliniai tyrimai bei eksperimentinė 
plėtra, turėtų būti sumuojami, kaip vienas kitą papildantys, tad realus inovacijų lygmuo 
apdirbamosios gamybos įmonėse yra dar aukštesnis. 

Visa tai lėmė ir Lietuvos pripažinimą kaip viena geriausių vietų pasaulyje gamybinėms 
įmonėms steigti – Lietuva liko antra po Kinijos, anot Manufacturing Risk Index 2018. 
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Lietuva vienintelė Europos šalis, patekusi į pirmąjį sąrašo penketuką. Pirmoje vietoje 
atsidūrė Kinija, toliau seka Malaizija (3 vieta), Taivanas (4 vieta) bei Kanada (5 vieta). 
Tokia iš pirmo žvilgsnio industrijos ir logistikos išvystyta valstybė kaip Vokietija liko 38-
ta. 

Pagrindinius šio indekso vertinimo kriterijus sudarė: 40% šalyje vyraujančios 
investicinės aplinkos sąlygos (darbo jėga, rinkos prieinamumas, verslo aplinka, ir kt.), 
kitus 40% sudarė veiklos sąnaudos (gamybos / darbo sąnaudos per valandą, elektra, su 
patalpomis susijusios išlaidos ir kt.), likusius 20% sudarė rizikos veiksniai (ekonominiai, 
energetiniai, stichinės nelaimės ir kt.). 

Nepaisant to, kad vidurio Europoje sparčiai kyla darbo užmokestis, darbo užmokesčio 
išlaidos Rytų Europoje, išlieka mažiausiomis visame žemyne. O Lietuvoje jos dar ir 14% 
mažesnės nei Lenkijoje bei 30% mažesnės nei Čekijos Respublikoje. Pagal įmonių 
steigimo šalyje tvarkos paprastumą, Lietuva tarp visų Vidurio ir Rytų Europos regiono 
šalių, po Estijos, užima antrąją vietą. 

Visai šiai situacijai turėjo ir ne kartą jau minėtas euro įvedimas Lietuvoje, Lietuvos 
pramonės produkcijos eksporto kryptis į ES bei, dėl mažo šalies dydžio, santykinai 
aukštas verslo lankstumas prisitaikyti prie bet kokių pokyčių. 

Net ir kritiniu ir/arba krizės atveju ir/arba lėtėsiančiu ekonomikos augimo periodu, 
Lietuva vis vien išliktų tarp geriausių vietų vystyti pramonę pasaulyje ir Europoje, tad 
itin rimtų ribojančių veiksnių Lietuvoje nėra. Vienintelis ateityje pramonės veiklą ir 
konkurencingumą ribosiantis veiksnys yra vis dėlto mažokas inovacijų lygmuo – nors 
lyginant su kitomis šakomis situacija nėra bloga, tačiau suminis 18 proc. MTEP lygmuo 
nėra itin aukštas, lyginant su kitomis valstybėmis ar projektuojama ES pramonės 
politikos kryptimis. Atsižvelgiant į tai, kad absoliučiai didžioji dalis LR apdirbamosios 
pramonės produkcijos yra eksportuojama į ES ir tokiu būdu ši veikla yra integruota į ES 
tiekimo, gamybos ir vertės grandines, reikalinga jau dabar maksimaliai skatinti 
apdirbamosios gamybos vystymą skaitmeninimo ir robotizacijos kryptimis. Savo ruožtu 
apdirbamosios pramonės vystymuisi tokiu atveju turės įtakos tokie technologiniai 
veiksniai kaip dirbtinis intelektas, verslo valdymo sistemos ir kt. 

Kalbant apie technologinius veiksnius ir jų įtaką apdirbamajai gamybai svarbu yra 
pažymėti keletą aspektų. Visų pirma, tai, kad jų įtaka gali priklausyti skirtingai 
atskiruose sektoriuose dėl pačių technologijų skirtumo (pvz., maisto gamybos 
technologiniai sprendiniai skirsis nuo naudojamų baldų gamyboje). Visų antra, kaip ir 
pažymėta aukščiau, iš LR Stat gov atliekamo tyrimo duomenų galima daryti išvadą, kad 
Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėms technologiniai veiksniai yra skatinantys, o ne 
ribojantys veiklą, todėl ši veiksnių grupė neturėtų būti vertinama kaip kelianti riziką 
tolimesniam įmonių vystymuisi. Kalbant apibendrintai apie technologinių veiksnių 
įtaką, G. Anderson savo tyrime, „The Economic Impact of Technology Infrastructure for 
Smart Manufacturing“ (2016), nežinomybė, susijusi su naujų technologijų diegimu, taip 
galimai sukeliant riziką dėl galimų įmonių veiklos finansinių rezultatų, gali didinti MTEP 
(angliškai R&D, research and development), atbaidyti privačias investicijas ir didinti 
viešojo sektoriaus įtaką veiklai. Tyrime taip pat pažymima, kad MVĮ (angliškai SME, 
small and medium enterprises) naujų technologijų diegimas gali būti įėjimo rinka 
barjeru (dėl santykinai didelių pradinių investicijų), tačiau čia pat pažymima, kad 
pasinaudojant debesų ir dalinimosi technologiniais sprendiniais, inovacijų diegimas gali 
būti netgi apskritai nauja verslo niša MVĮ ar naujų verslo modelių kūrimo terpe. Todėl, 
Studijos kontekste, galima teigti, kad technologiniai veiksniai daro ir darys įtaką 
apdirbamosios gamybos vystymuisi, ypatingai per MTEP vykdymo aktyvumo prizmę, į tai 
bus atsižvelgta toliau prognozuojant patį vystymąsi. Taip pat, pažymėtina, kad šių 
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veiksnių įtaka bus patikrinta ir atliekant apdirbamosios gamybos dalyvių apklausą 
tolimesnėse Studijos dalyse, t.y. nagrinėjant Lietuvos įmonių pasirengimą diegti 
žiedinės ekonomikos principus. 

Kalbant apie demografinius veiksnius ir jų įtaką apdirbamajai gamybai, svarbu pažymėti 
senstančios visuomenės, tiek Lietuvoje, tiek ES, faktą. Čia atkreiptinas dėmesys į du su 
tuo susijusius aspektus – senstanti visuomenė kaip vartotojai, bei kaip darbo jėga. Jeigu 
prie potencialiai kintančių vartotojų poreikių, susijusių su senėjimu, jeigu tokių būtų, 
gamybos įmonės gali prisitaikyti nesunkiai, kaip sėkmingai prisitaiko prie bet kokių 
kitokių paklausą lemiančių pokyčių tai prie senstančios visuomenės, kaip darbo jėgos, 
prisitaikyti yra kiek sunkiau. Pastarąją problemą savo tyrime „The impact of the 
demographic transition on manufacturing. Effects of an ageing workforce in German 
industrial firms“ (2007) nagrinėja J.H. Thun, A. Großler bei S. Miczka. Esminė šio tyrimo 
išvada, susijusi su Studijos kontekstu yra, kad demografiniai pokyčiai turės įtakos visų 
ekonomikų gamybos įmones. Senstanti darbo jėga yra puikiai tinkanti į kokybę 
orientuotoms gamybos strategijoms, tačiau tuo pačiu tokiems darbuotojams gali būti 
sudėtinga prisitaikyti prie besikeičiančios technologinės aplinkos (t.y. šiuolaikinių 
technologijų, procesų skaitmenizavimo, robotizacijos ir pan.). Todėl galima teigti, kad 
demografinis veiksnys gali turėti įtakos Lietuvos apdirbamosios gamybos vystymuisi, 
kiek tai yra susiję su darbuotojų skaičiaus dinamika ir diegiamomis inovacijomis bei 
MTEP vykdymu. Čia taip pat pažymėtina, kad papildomai šio veiksnio įtaka bus 
tyrinėjama ir atliekant apdirbamosios gamybos dalyvių apklausą tolimesnėse Studijos 
dalyse, t.y. nagrinėjant Lietuvos įmonių pasirengimą diegti žiedinės ekonomikos 
principus. 

Kalbant apie aplinkosauginius ir klimato kaitos veiksnius, svarbu pažymėti keletą 
aspektų. Visų pirma tai, kad Lietuvos ūkis, ypatingai apdirbamosios gamybos veikla, yra 
didžiąja dalimi orientuotas į ES rinką, kuri savo ruožtu konkuruoja su Kinija pasaulinėje 
ekonomikoje. Visų antra, klimatas ir jo kaita neturi teritorinių sienų, todėl ir 
aplinkosauga ir su ja susiję veiksniai bei jų įtaka gamybai turėtų būti analizuojami 
globaliam kontekste. 

Kaip pažymi N. Normann ir V. Maier-Speredelozzi (2016), gamybos įmonėms tvari (angl. 
sustainable) gamyba yra būdas sumažinti taršą, tačiau tvari gamyba ir kaštų mažinimas, 
kaip įmonės uždaviniai, yra sunkiai suvokiami, kadangi neretai matomi kaip 
prieštaraujantys tarpusavyje ir todėl negali būti pasiekiami vienu metu. Savo studijoje 
„Cost and Environmental Impacts in Manufacturing: A Case Study Approach“ 
mokslininkai būtent ir analizuoja šią problemą, be visa ko pasiūlydami ir ateities verslo 
modelius šios problemos sprendimui. Tyrimo išvada, aktuali Studijos kontekste yra ta, 
kad tvarumas, įskaitant su tuo susijusius kaštus, yra retas ir mažai svarstomas reiškinys 
įmonių lygmeniu. 

Kitas svarbus su aplinkosauga bei klimato kaita susijęs aspektas yra aplinkosauginis 
reguliavimas bei gamybos konkurencingumas, nagrinėtas S. Stavropoulos, R. Wall bei Y. 
Xu (2017) jų atliktame tyrime „Environmental regulations and industrial 
competitiveness: evidence from China“. Šio tyrimo išvada, svarbi Studijos kontekste, 
yra ta, kad tik griežtu teisiniu reguliavimu, susijusiu su aplinkosauga ir klimato kaita, 
galima pasiekti teigiamo ir ilgalaikio efekto tarptautiniam konkurencingumui. 

Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad aplinkosauginių ir klimato kaitos veiksnių įtaka bus 
tokia, kiek tai bus teisiškai reguliuojama ES ir nacionaliniu lygmeniu. Taip pat 
pažymėtina, kad šis aspektas, kaip ir apskritai žiedinės ekonomikos samprata, bus 
patikrinta atliekant apdirbamosios gamybos dalyvių apklausą tolimesnėse Studijos 
dalyse.  
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 Lietuvos apdirbamosios gamybos vystymosi prognozė iki 2030 m 

Toliau yra pateikta Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių apyvartos prognozė iki 
2030 metų, suprojektuota trimis scenarijais – pesimistiniu, realistiniu ir optimistiniu – 
ir yra paremta prielaidomis, suformuluotomis pagal atliktą statistinę analizę, veiksnių 
analizę bei vadovaujantis ekspertine patirtimi bei profesinėmis žiniomis. 

Lietuvos apdirbamosios gamybos vystymosi prognozės iki 2030 metų priklausomuoju 
kintamuoju buvo pasirinkta prognozuoti apdirbamosios gamybos apyvarta dėl 
interpretavimo ir stebėsenos paprastumo, bei dėl to, kad apyvarta visų procesų 
baigtinis rezultatas. Be to, šis rodiklis gerai atspindi įmonės veiklos efektyvumą, t.y., 
kaip įmonės efektyviai naudoja savo ilgalaikį ir trumpalaikį turtą pajamoms uždirbti. 
Todėl šis modelis yra objektyvus apdirbamosios gamybos sektoriaus projekcijoms 
nustatyti. 

Nepriklausomais kintamaisiais buvo pasirinkti tokie kiekybinę išraišką turintys veiksniai, 
kurie lemia priklausomąjį kintamąjį: 

• Lietuvos BVP augimas – nuo to kaip vystosi šalies ekonomika priklauso ir vienos 
iš jos sudedamųjų dalių vystymasis. Šio kintamojo projekcijos į ateitį buvo 
parengtos pagal Lietuvos banko ir kitų visuotinai pripažintų šaltinių prognozėmis; 

• Apdirbamosios gamybos sukuriamos pridėtinės vertės procentinis prieaugis – 
prieaugio dinamika, inertiškumas ir stabilumas leidžia prognozuoti ateities 
perspektyvas. Ateities projekcijos parengtos vadovaujantis istoriniais 
duomenimis; 

• Eksporto dinamika – parodo kaip sparčiai gaminama produkcija yra 
eksportuojama, todėl atskleidžia plėtros perspektyvas. Ateities projekcijos 
parengtos vadovaujantis istoriniais duomenimis; 

• Darbuotojų skaičiaus dinamika – atskleidžia darbo jėgos įtakos faktorių, veiklos 
optimizavimo, robotizacijos projekciją. Ateities projekcijos parengtos 
vadovaujantis istoriniais duomenimis; 

• Gaminamos produkcijos paklausos dinamika – atskleidžia vartotojų poreikių 
patenkinimą. Ateities projekcijos parengtos vadovaujantis istoriniais 
duomenimis; 

• MTEP vykdymo intensyvumas – atskleidžia inovacijų diegimo, produktų vystymo 
bei kūrimo dinamiką – kuo daugiau produktų vystoma bei kuriama, tuo daugiau 
jų parduodama. Ateities projekcijos parengtos vadovaujantis istoriniais 
duomenimis; 

• Technologinio potencialo didinimas – atskleidžia vykdomos veiklos našumą bei 
efektyvumą. Ateities projekcijos parengtos vadovaujantis istoriniais 
duomenimis; 

• Teisiniai-politiniai barjerai, atsirandantys iš ES vykdomos politikos – atskleidžia 
kiek ir/ar bus apdirbamosios gamybos veikla teisinio-politinio reguliavimo, 
galinčio arba apriboti augimą, arba atvirkščiai – jį paskatinti. Ateities projekcijos 
parengtos ekspertiniu vertinimu ir profesinėmis žiniomis. 

Atsižvelgiant į šiuos nepriklausomus kintamuosius buvo: 

• Suprojektuotas realistinis apyvartos augimo scenarijus, kaip labiausiai tikėtinas; 

• Suprojektuotas pesimistinis scenarijus, darant prielaidą, kad nepriklausomų 
kintamųjų dinamika bus labiau konservatyvi nei realistiniu scenarijumi (pvz., 
Lietuvos BVP augs lėčiau nei realistiniu scenarijumi); 
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• Suprojektuotas optimistinis scenarijus, darant prielaidą, kad nepriklausomų 
kintamųjų dinamika bus spartesnė nei realistiniu scenarijumi (pvz., Lietuvos 
BVP augs sparčiau nei tikėtasi realistiniu scenarijumi); 

Toliau yra pateikta prognozės rezultatai. 

 

Pav. 4-25 Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonių apyvartos prognozė iki 2030 metų, tūkst. EUR. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis LR Stat gov duomenimis 

Pesimistinio scenarijaus prielaidos: 

• Lietuvos BVP augs ne daugiau kaip 0,5 proc. kasmet; 

• Apdirbamosios gamybos sukuriama pridėtinė vertė augs ne daugiau kaip 0,5 

proc. kasmet; 

• Eksportas augs ne daugiau kaip 0,5 proc. kasmet; 

• Darbuotojų skaičius neaugs; 

• Gaminamos produkcijos paklausa neaugs; 

• Įmonės nedidins MTEP veiklos apimčių, neinvestuos į inovatyvius 

technologinius sprendimus; 

• Įmonės nedidins savo technologinio potencialo; 

• Įsigalios teisiniai-politiniai ES ir/arba LR barjerai, ribojantys įmonių veiklą; 

Realistinio scenarijaus prielaidos: 

• Lietuvos BVP augs apie 1 proc. kasmet; 

• Apdirbamosios gamybos sukuriama pridėtinė vertė augs apie 1,5 proc. 

kasmet; 

• Eksportas augs apie 1 proc. kasmet; 

• Darbuotojų skaičius apie 0,5 proc. kasmet; 

• Gaminamos produkcijos paklausa augs apie 1 proc. kasmet; 

• Įmonės didins MTEP veiklos apimtis po 0,25 proc. kasmet nuo praeitų metų 

lygio; 

• Įmonės didins savo technologinį potencialą po 0,25 proc. kasmet nuo praeitų 

metų lygio; 
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• Neįsigalios jokie teisiniai-politiniai ES ir/arba LR barjerai, ribojantys įmonių 

veiklą; 

Optimistinio scenarijaus prielaidos: 

• Lietuvos BVP augs apie 1,5 proc. kasmet; 

• Apdirbamosios gamybos sukuriama pridėtinė vertė augs apie 2 proc. kasmet; 

• Eksportas augs apie 1,5 proc. kasmet; 

• Darbuotojų skaičius apie 1 proc. kasmet; 

• Gaminamos produkcijos paklausa augs apie 1,5 proc. kasmet; 

• Įmonės didins MTEP veiklos apimtis po 0,5 proc. kasmet nuo praeitų metų 

lygio; 

• Įmonės didins savo technologinį potencialą po 0,5 proc. kasmet nuo praeitų 

metų lygio; 

• Bus sudarytos teisinės-politinės sąlygos, liberalizuojančios ir/arba 

skatinančios apdirbamosios gamybos veiklą. 

Svarbu pažymėti, kad pateikta prognozė yra parengta pasaulinės pandemijos 
laikotarpiu, todėl bet kokios projekcijos į ateitį yra simuliacinio pobūdžio ir turėtų būti 
reguliariai peržiūrimos bei tikslinamos. 
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 Didžiausią potencialą turintys apdirbamosios gamybos sektoriai 

Siekiant atrinkti didžiausią potencialą turinčius sektorius buvo remtasi statistine 
analize, parengta pagal LR Stat gov duomenis, naudotus rengiant 1.2. Studijos poskyrį. 
Svarbiausi kriterijai, nusakantys potencialo dydį, iš nagrinėtų, yra šie: 

• Atitinkamo sektoriaus įmonių apyvartos prieaugio procentinis pokytis – šis 
kriterijus parodo kiek sparčiai konkretus sektorius augo analizuotu laikotarpiu; 

• Atitinkamo sektoriaus įmonių kuriamos pridėtinės vertės procentinis pokytis – šis 
kriterijus yra svarbiausias, nes parodo kaip sparčiai yra kuriama pridėtinė vertė 
kiekviename sektoriuje analizuotu laikotarpiu; 

• Atitinkamo sektoriaus eksporto prieaugio procentinis pokytis – šis kriterijus 
parodo įmonių potencialą vystyti savo veiklą užsienio rinkose; 

• Technologines inovacijas diegusių įmonių kiekis atitinkamame sektoriuje, 
procentais, palyginus su visomis įmonėmis – kriterijus, parodantis inovacijų 
diegimo masiškumą kiekviename atskirame sektoriuje bei atspindintis inovacijų 
diegimo lankstumą; 

• Gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis – kriterijus, atspindintis atitinkamo 
sektoriaus įmonių technologinį našumą; 

• Veikiančių įmonių skaičius – kriterijus, atspindintis atitinkamo sektoriaus įmonių 
koncentraciją rinkoje; 

• Sektoriaus dydis – kriterijus, atspindintis atitinkamos veiklos svarbą 
apdirbamosios gamybos kontekste; 

• Našumas – kriterijus, atspindintis atitinkamos veiklos produktyvumą lyginant su 
kitomis apdirbamosios gamybos veiklomis. 

Siekiant iš visų sektorių atrinkti tris didžiausią potencialą turinčius, jie buvo įvertinti 
ekspertiniu vertinimu pagal žemiau pateikiamą schemą. 

 

Pav. 4-26 Didžiausią potencialą turinčių sektorių atrankos metodologinė schema 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 
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Aukščiau schemoje atrinktų kriterijų skaičiavimų pagrįstumą atspindi paveikslai, 
pateikti atskirais priedais: 

• Priedas Nr.1 – Įmonių apyvartos procentinis prieaugis, 2008-2018 metais; 

• Priedas Nr.2 – Pridėtinės vertės procentinis prieaugis, 2008-2018 metais; 

• Priedas Nr.3 – Technologines inovacijas diegusių įmonių proc. palyginus su 
visomis įmonėmis, 2016-2018 metais; 

• Priedas Nr. 4 – Gamybinių pajėgumų panaudojimo lygio vidurkis, proc. 2015-2019 
metais; 

• Priedas Nr. 5 – Veikiančių įmonių skaičius 2018 metais, vnt. 

• Priedas Nr. 6 – Eksporto procentinis prieaugis, 2008-2018 metais; 

• Priedas Nr. 7 – Sektorių dalis apdirbamojoje gamyboje, pagal apyvartą, proc., 
2018 metais; 

• Priedas Nr. 8 – Vieno darbuotojo generuojama apyvarta atskiruose sektoriuose, 
EUR, 2018 metais. 

Kiekvienam iš aukščiau schemoje pateiktų kriterijų įverčiai buvo nustatyti 
vadovaujantis tokiu principu: 

• Kriterijus Nr. 1: 
o Jeigu apyvartos procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra dukart 

didesnis (koeficientas 2,00 ir daugiau) nei apdirbamosios gamybos 
procentinis prieaugis tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 10; 

o Jeigu apyvartos procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra tarp 1,5 
ir 1,99 karto didesnis nei apdirbamosios gamybos procentinis prieaugis tuo 
pačiu laikotarpiu – įvertis 7,5; 

o Jeigu apyvartos procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra tarp 1,00 
ir 1,49 karto didesnis nei apdirbamosios gamybos procentinis prieaugis tuo 
pačiu laikotarpiu – įvertis 5; 

o Jeigu apyvartos procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra žemesnis 
(koeficientas 0,5-0,99) nei apdirbamosios gamybos procentinis prieaugis 
tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 2,5; 

o Jeigu apyvartos procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra itin 
žemas (koeficientas 0-0,49) lyginant su apdirbamosios gamybos 
procentiniu prieaugiu tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 0; 

• Kriterijus Nr. 2: 
o Jeigu pridėtinės vertės procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra 

dukart didesnis (koeficientas 2,00 ir daugiau) nei apdirbamosios gamybos 
procentinis prieaugis tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 10; 

o Jeigu pridėtinės vertės procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra 
tarp 1,5 ir 1,99 karto didesnis nei apdirbamosios gamybos procentinis 
prieaugis tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 7,5; 

o Jeigu pridėtinės vertės procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra 
tarp 1,00 ir 1,49 karto didesnis nei apdirbamosios gamybos procentinis 
prieaugis tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 5; 

o Jeigu pridėtinės vertės procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra 
žemesnis (koeficientas 0,5-0,99) nei apdirbamosios gamybos procentinis 
prieaugis tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 2,5; 

o Jeigu pridėtinės vertės procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra 
itin žemas (koeficientas 0-0,49) lyginant su apdirbamosios gamybos 
procentiniu prieaugiu tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 0; 

• Kriterijus Nr. 3: 



Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės sektorių jungimosi į tarptautines vertės 
grandines ir žiedinės ekonomikos metodų pritaikymo galimybių studija  33 

 
| Begra, MB | Be great. Do more | Konsultacijos ir projektų valdymas | Didžioji g. 25, Vilnius | 

o Jeigu eksporto procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra dukart 
didesnis (koeficientas 2,00 ir daugiau) nei apdirbamosios gamybos 
procentinis prieaugis tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 10; 

o Jeigu eksporto procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra tarp 1,5 
ir 1,99 karto didesnis nei apdirbamosios gamybos procentinis prieaugis tuo 
pačiu laikotarpiu – įvertis 7,5; 

o Jeigu eksporto procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra tarp 1,00 
ir 1,49 karto didesnis nei apdirbamosios gamybos procentinis prieaugis tuo 
pačiu laikotarpiu – įvertis 5; 

o Jeigu eksporto procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra žemesnis 
(koeficientas 0,5-0,99) nei apdirbamosios gamybos procentinis prieaugis 
tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 2,5; 

o Jeigu eksporto procentinis prieaugis per 2008 ir 2018 metus yra itin žemas 
(koeficientas 0-0,49) lyginant su apdirbamosios gamybos procentiniu 
prieaugiu tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 0; 

• Kriterijus Nr. 4: 
o Jeigu įmonių skaičius 2016-2018-tais metais diegusių technologines 

inovacijas yra dukart didesnis (koeficientas 2,00 ir daugiau) nei 
vidutiniškai apdirbamojoje gamyboje tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 10; 

o Jeigu įmonių skaičius 2016-2018-tais metais diegusių technologines 
inovacijas yra tarp 1,5 ir 1,99 karto didesnis nei vidutiniškai 
apdirbamojoje gamyboje tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 7,5; 

o Jeigu įmonių skaičius 2016-2018-tais metais diegusių technologines 
inovacijas yra tarp 1,00 ir 1,49 karto didesnis nei vidutiniškai 
apdirbamojoje gamyboje tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 5; 

o Jeigu įmonių skaičius 2016-2018-tais metais diegusių technologines 
inovacijas yra žemesnis (koeficientas 0,5-0,99) nei apdirbamojoje 
gamyboje tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 2,5; 

o Jeigu įmonių skaičius 2016-2018-tais metais diegusių technologines 
inovacijas yra itin žemas (koeficientas 0-0,49) nei apdirbamojoje 
gamyboje tuo pačiu laikotarpiu – įvertis 0; 

• Kriterijus Nr. 5: 
o Jeigu pramonės gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis 2019-tais itin 

viršija (5 proc. ir daugiau, koeficientas 1,05 ir daugiau) apdirbamosios 
gamybos gamybinių pajėgumų panaudojimo lygį – įvertis 10; 

o Jeigu pramonės gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis 2019-tais viršija 
(tarp 2,5 proc. ir 4,9 proc., koeficientas 1,025 ir 1,049) apdirbamosios 
gamybos gamybinių pajėgumų panaudojimo lygį – įvertis 7,5; 

o Jeigu pramonės gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis 2019-tais yra  
apdirbamosios gamybos gamybinių pajėgumų panaudojimo vidurkio 
lygmenyje (koeficientas tarp 1,00 ir 1,024) – įvertis 5; 

o Jeigu pramonės gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis 2019-tais yra 
žemiau (koeficientas tarp 0,975-0,99) apdirbamosios gamybos gamybinių 
pajėgumų panaudojimo lygio – įvertis 2,5; 

o Jeigu pramonės gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis 2019-tais yra itin 
žemiau (koeficientas tarp 0,95-0,974) apdirbamosios gamybos gamybinių 
pajėgumų panaudojimo lygio – įvertis 0; 

• Kriterijus Nr. 6: 
o Jeigu veikiančių įmonių skaičius 2018-tais yra 1.500 ir daugiau įmonių – 

įvertis 10; 
o Jeigu veikiančių įmonių skaičius 2018-tais yra tarp 1.000 ir 1.499 įmonių – 

įvertis 7,5; 
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o Jeigu veikiančių įmonių skaičius 2018-tais yra tarp 500 ir 999 įmonių – 
įvertis 5; 

o Jeigu veikiančių įmonių skaičius 2018-tais yra tarp 250 ir 499 įmonių – 
įvertis 2,5; 

o Jeigu veikiančių įmonių skaičius 2018-tais yra mažiau nei 250 – įvertis 0; 

• Kriterijus Nr. 7: 
o Jeigu veikla generuoja daugiau kaip 15 proc. apdirbamosios gamybos 

pajamų – įvertis 10; 
o Jeigu veikla generuoja tarp 10 ir 14,9 proc. apdirbamosios gamybos 

pajamų – įvertis 7,5; 
o Jeigu veikla generuoja tarp 5 ir 9,9 proc. apdirbamosios gamybos pajamų 

– įvertis 5; 
o Jeigu veikla generuoja tarp 1 ir 4,9 proc. apdirbamosios gamybos pajamų 

– įvertis 2,5; 
o Jeigu veikla generuoja mažiau kaip 1 proc. apdirbamosios gamybos 

pajamų – įvertis 0; 

• Kriterijus Nr. 8: 
o Jeigu 1 darbuotojas generuoja  daugiau kaip 200.000 EUR/metus 

apyvartos – įvertis 10; 
o Jeigu 1 darbuotojas generuoja  apyvartos 150.000-199.999 EUR/metus – 

įvertis 7,5; 
o Jeigu 1 darbuotojas generuoja  apyvartos 100.000-149.999 EUR/metus – 

įvertis 5; 
o Jeigu 1 darbuotojas generuoja  apyvartos 50.000-99.999 EUR/metus – 

įvertis 2,5; 
o Jeigu 1 darbuotojas generuoja  apyvartos 0-49.999 EUR/metus – įvertis 0. 

Gauti rezultatai yra pateikiami žemiau. 

Sektorius Kriterijus Reitingas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Baldų gamyba 10 10 10 2,5 10 10 5 2,5 7,6 

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių 
gaminių gamyba 

10 7,5 10 7,5 2,5 2,5 2,5 5 6,4 

Maisto produktų gamyba 5 5 2,5 2,5 0 10 10 5 4,8 

Medienos (išskyrus baldus) gamyba 7,5 5 7,5 0 5 10 5 2,5 5,1 

Metalo gaminių gamyba 7,5 2,5 10 2,5 5 10 5 2,5 5,4 

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba 7,5 5 10 2,5 2,5 2,5 5 5 5,1 

Chemijos produktų gamyba 0 2,5 0 2,5 5 2,5 7,5 10 3,4 

Pav. 4-27 Didžiausią potencialą turintys apdirbamosios gamybos sektoriai 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

Kaip matoma iš aukščiau pateiktos lentelės, didžiausią potencialą turintys sektoriai yra: 

• Baldų gamyba; 

• Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba; 

• Metalo gaminių gamyba. 

Atsižvelgiant į tai bus rengiamos kitos Studijos dalys.  
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5 Tarptautinės žiedinės ekonomikos tendencijų analizė ir jų 
pritaikymas bei poveikis Lietuvoje 
 Pagrindinės žiedinės ekonomikos tendencijos apdirbamojoje pramonėje 

 Žiedinės ekonomikos koncepcija 
Po Antrojo pasaulinio karo žmonijos požiūris į gamybą bei žaliavų naudojimą buvo 
pagrįstas prielaida, kad ištekliai yra neišsenkantys - jie buvo lengvai prieinami ir ypač 
pigiai pašalinami. Tačiau šios dienos aktualijos keičia žmonijos požiūrį į linijinės 
ekonomikos koncepciją, kuri atstovauja neribotos gamybos idėjai (ištekliai ir medžiagos 

 gamyba ir vartojimas  išmetimas), nurodant, kad išteklių naudojimo ribos jau 
pasiektos.  

 

Pav. 5-1 Linijinės ekonomikos koncepcija: „pagaminau  išnaudojau  išmečiau“ 

Šaltinis: Eurostat 

Linijinio modelio kontekste jau tapo neįmanoma užtikrinti šiuolaikinio globalaus 
pasaulio visuomenės poreikių, todėl šio modelio taikymas tapo ydingu (Skorupskaitė, 
Junevičius, 2017). Dauguma naudojamų išteklių yra baigtiniai ir besaikis jų naudojimas 
ilgainiui prives prie visiško išteklių išnaikinimo. Nors laikui bėgant buvo įdėtos didžiulės 
pastangos didinant išteklių naudojimo efektyvumą, šis modelis apima įvairius atliekų 
šaltinius visoje tiekimo grandinėje. Linijinės ekonomikos funkcionavimas daro poveikį 
struktūrinių atliekų susidarymui bei ekonominiams nuostoliams. Didžioji dalis 
sąvartynuose esamų atliekų gali būti pakartotinai panaudotos ekonominėje veikloje ir 
tuo pačiu efektyviau išnaudojamas medžiagų potencialas. Tokia transformacija vyksta 
dėl kelių globalių priežasčių: 

• Pasaulio ekonomikos augimo tendencijų. Augant vartojimui, auga prekyba ir 
gamyba, kas skatina vis didesnį išteklių naudojimą. Jeigu kiekvienas planetos 
gyventojas vartotų tiek, kiek vidutiniškai suvartoja europietis, pasaulio 
ekonomikai palaikyti mums prireiktų trijų Žemės planetų (IEEP and SEI, 2020). 
Pavyzdžiui: 

o jau 2010 m. žmonių vartojimas 50 proc. viršijo Žemės regeneratyvinį 
pajėgumą (Bonciu, 2014) ir, Jungtinių Tautų Organizacijos teigimu, toks 
išteklių naudojimas reiškia, kad žmonių poreikiams patenkinti jau 2030 m. 
prireiks dviejų Žemės planetų, o 2050 m. – trijų (Jusel ir Burinskienė, 
2019); 

Linijinės ekonomikos koncepcija – išgauti 
medžiagas, sunaudoti energiją, kad 

medžiagas būtų galima transformuoti į 
galutinį produktą, parduoti vartotojams ir 

galiausiai išmesti, kaip nebetinkantį 
naudojimui. 
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o 2010 m. ES sugeneravo 2.7 mlrd. tonų atliekų, iš kurių 60 proc. 
nebenaudojamų medžiagų nebuvo perdirbtos arba atliekos buvo 
netinkamai panaudotos, ko pasekoje labai daug medžiagų yra išmetama 
MacArthur E. (2013). 

o prognozuojama, kad per artimiausius 40 metų tokių medžiagų kaip 
biomasė, iškastinis kuras, metalai ir mineralai pasaulyje bus suvartojama 
dvigubai daugiau (OECD, 2018), o iki 2050 m. per metus susidarančių 
atliekų kiekis padidės 70 proc. (World Bank, 2018). 

• Daugelis pagamintų produktų ir gaminių per greitai sugenda, jų negalima 
lengvai pakartotinai panaudoti, pataisyti arba perdirbti. Daugelis produktų ir 
gaminių naudojami tik vieną kartą, todėl atliekų kiekis pasaulyje didėja, o tai 
daro neigiamą poveikį aplinkai. 

Taigi, pagrindiniu ES tikslu tampa gyventojų vartojimo mažinimas. Perėjimas prie 
žiedinės ekonomikos (kitaip dar vadinama atkuriamojo augimo modelio), kuri 
grindžiama siekiu „grąžinti planetai daugiau, negu iš jos paimama“, kad išteklių 
suvartojimas neviršytų planetos galimybių.  

Žiedinės ekonomikos koncepcijos apraiškos atkeliauja iš septintojo dešimtmečio 
vidurio, kuomet buvo pabrėžta, kad ištekliai yra riboti (Murray ir kt. 2017). 1990-siais 
metais šią koncepciją išplėtojo aplinkosaugos ekonomistas Davidas Perace‘as, 

sujungiant keturias ekonominės aplinkos funkcijų sąsajas į vieną (ištekliai  produkcija 

 taršos būdai). Jo manymu, aplinka yra ne tik išteklių, kuriais žmonija aktyviai 
naudojasi, bazė ir ekonominės veiklos atliekų surinkėja, sudarant patogumą žmonių 
vertybėms, bet ir pagrindinė gyvybės palaikymo sistema (Andersen, 2007). Taigi, į 
žiedinę ekonomiką reikia žvelgti kaip į atsinaujinančią sistemą, kurioje išteklių ir 
atliekų sąnaudos, emisijos ir energijos praradimai yra sumažinami juos teisingai valdant 
ir sujungiant į uždarą energijos ir medžiagų grandinę. Bendrais bruožais - žiedinė 
ekonomika skatina išteklių naudojimo mažinimą ir švaresnių technologijų pritaikymą. 

 

 

Pav. 5-2 Žiedinės ekonomikos koncepcija: „pagaminau  išnaudojau  taršos būdai“ 

Šaltinis: Eurostat 

 Ši koncepcija pakeičia produkto „eksploatavimo ir naudojimo pabaigos“ sąvoką, 
suteikiant galimybes „atkurti“ produktą tolimesniam jo gyvenimui, įtraukiant į gamybos 
procesus atsinaujinančią energiją, pašalinant toksinių cheminių medžiagų (kurios 

ANTRINIS 
NAUDOJIMAS 

PERDIRBIMAS 

„PERDARYMAS“ 

REMONTAS 

DALIJIMAS 
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apsunkina pakartotinį naudojimą) iš gamybos proceso, siekiant mažinti atliekų kiekį, 
pasitelkiant aukštesnę medžiagų, produktų, procesų kokybę ir kartu transformuojant 
egzistuojančius verslo modelius į tvarius verslo modelius (The Ellen MacArthur 
Foundation, 2013;  Bocken ir kt., 2016; Okorie ir kt). 

Žiedinė ekonomika dažnai aprašoma remiantis 3R metodika (angl. Reduction, Reuse, 
Recycle), t.y. mažinimas, antrinis naudojimas ir perdirbimas principu, kuris grindžiamas 
šiais etapais (Evans, 2013; Urbianti ir kt., 2016; Jusel, Burinskienė, 2019): 

1. Vartojamos energijos ir atliekų kiekio mažinimas ir gamybos efektyvumo 
tobulinimas. Tai gali būti aplinkai palankesnių technologijų įvedimas, 
lengvesnis ir kompaktiškesnis produktų dizainas ar pakuotės, reikalaujantys 
mažiau medžiagų. Efektyvumas reiškia mažesnių išteklių sąnaudas, naudojant 
aplinkai palankesnes medžiagas. Tokie produktai turi būti aukštos kokybės, 
siekiant ilgesnio tarnavimo laiko, dažnai jų gamyba reikalauja naujų verslo 
modelių, todėl verslas turi turėti galimybę kompensuoti padidėjusias 
produkto sąnaudas, pavyzdžiui, išnuomojant, o ne parduodant produktus. 
(Pav., tvarus kėdžių dizainas, kai biuro kėdės pagamintos iš tokių medžiagų, 
kurios gali būti perdirbtos 99 % ir iš 44 %  perdirbto turinio pagaminamas kitas 
produktas. Tokį produktą galima išardyti per 5 minutes, taip pat jį galima 
greitai ir lengvai suremontuoti ir atnaujinti). Atliekų mažinimas gali vykti 
atliekant: 

a. Remontą (angl. repair), t.y. gedimo ištaisymas ir darbinės produkto ar 
gaminio būklės grąžinimas bei techninės priežiūros paslaugų teikimas, 
siekiant pratęsti jo eksploatavimo laiką.  

b. Priežiūrą (angl. maintenance) – tai tam tikra veikla, vykdoma produkto 
naudojimo etape, siekiant pratęsti jos naudojimą ir apima įrengimą, 
remontą ir aptarnavimą. 

2. Antrinis produktų (angl. re-use) ir jų dalių naudojimas (angl. re-
manufacturing), nepriskiriant prie atliekų (pavyzdžiui, tai įvairių produktų 
grupės, kurios gali būti pakartotinai panaudojamos pagal pirminę paskirtį). 
Pakartotinas panaudojimas reikalauja minimalių energijos, išteklių, darbo 
jėgos sąnaudų, išsaugoma produkto pridėtinė vertė, todėl išmetamųjų dujų 
emisija ir įvairių kenksmingų medžiagų susidarymas mažėja, taip pat mažėja 
vartojimas (pav. pirkimo maišelių panaudojimas pakartotiniam apsipirkimui 
vietoje jų išmetimo). Produktas taip pat gali būti „perdarytas“, kad taptų 
tinkamas naudoti su garantija. 

3. Atliekų perdirbimas į produktus, medžiagas pirminei arba naujai paskirčiai. 
Turimų atliekų perdirbimas mažina atliekų kiekį, todėl mažinamas poveikis 
aplinkai. Verta atkreipti dėmesį, kad dauguma atliekų gali būti perdirbamos 
tik tam tikrą laiką, o ilgainiui tokios atliekos netenka būtiniausių savybių 
(pavyzdžiui, popieriaus perdirbimas techniškai įmanomas 4 – 6 kartus, o 
vėliau tampa nebetinkamas perdirbimui, kadangi nebetenka savo savybių, 
tačiau yra tokių medžiagų, kaip metalas, kuriuo perdirbimas gali būti 
neribotas).  

Visų išvardintų etapų tikslas - kuo ilgiau išlaikyti produkto vertę ir jo gyvavimo ciklą 
(Leino ir kt., 2016). Taigi, žiedinės ekonomikos paradigma siūlo išlaikyti turimas 
medžiagas, siekiant sukurti ciklą, kuriame pagaminta produkcija naudojama ilgiau, o 
pasibaigus jų gyvenimo ciklui, šie produktai bus perdirbami į naujus. Toks produktų 
vartojimo ciklas skatina atliekų išmetimo mažinimą, efektyvesnį energijos ir išteklių 
panaudojimą tokiu būdu prisidedant prie taršos mažinimo ir tvaresnio ekonomikos 
modelio ir aplinkos gerinimo. Tuo tarpu ekonomikos augimas bus grįstas ne pagamintų 
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produktų kiekiu, o siekiu kuo ilgiau išlaikyti išteklius, pakartotinai panaudojus 
produktus ekonominėje veikloje. Kitais žodžiais kalbant, žiedinė ekonomika – 
neefektyvių verslo vertės grandinių pavertimas verte. 

Pastebima, kad per pastaruosius kelis dešimtmečius daugiausia dėmesio buvo skiriama 
ekologijai: institucinės aplinkos vaidmeniui, aplinkos apsaugai, priklausomybei nuo 
gamtos išteklių, kaip veiksniams, skatinantiems aplinkosaugą (Gusmerotti ir kt., 2019). 
Tačiau „ekologiškos praktikos“ ir „žiedinės praktikos“ nevertėtų sutapatinti, nors jos ir 
turi tam tikrų panašumų. „Žalias produktas“ ir „žiedinis produktas“ nebūtinai reiškia 
tą patį. Pavyzdžiui, ES eko-ženklas – tarptautinė ekologiškų prekių etiketė, reiškianti 
išteklių efektyvumą (pvz., minimalus perdirbto PET, nailono ir gijinių pluoštų) ir 
gaminio patvarumą (pvz., tekstilės atsparumo skalbimui kriterijus) – kriterijai, 
atitinkantys žiedinės ekonomikos principus ir tikslus bei gali reikšti, kad „žiedinis 
produktas“ greičiausiai galėtų būti paženklintas žaliu ženklu. Tačiau būna ir kitų 
kriterijų, būdingų „ekologiškam produktui“, bet nebūtinai „žiediniam“, pavyzdžiui, 
pavojingų medžiagų nebuvimas arba reikalavimas dėl išmetamų teršalų ribų. Be to, 
žiedinis produktas gali būti ir mažiau žalias, pavyzdžiui, perdirbtų išteklių naudojimas 
gali padidinti bendrą produkto ekologinį pėdsaką, jei perdirbimo procesas daro didelį 
poveikį aplinkai (Knoeri, 2013). 

Tiek teoriniu, tiek ekonominiu požiūriu, žiedinė ekonomika yra tvarios plėtros dalis, 
daugiausiai grindžiama aplinkos ekonomika ir pramonės ekologija, skiriant daugiau 
dėmesio technologinėms inovacijoms, sukuriančioms naujus procesus perdirbime ir 
efektyvaus produktų panaudojime. Šis ekonomikos modelis suteikia įvairialypius vertės 
kūrimo mechanizmus, neteršiant aplinkos atliekomis, o priešingai - jas panaudojant, 
galima sukurti didelę pridėtinę vertę aplinkai, žmonių sveikatai, valstybei ir verslui. 
Europos parlamento duomenimis (2015), transformacija link žiedinės ekonomikos 
pasauliui teikia naudą šiose sferose: 

• švelninamas neigiamas poveikis aplinkai; 

• didinamas žaliavų tiekimo saugumas; 

• didinamas konkurencingumas; 

• skatinamos inovacijos bei naujų darbo vietų kūrimas. 

Remiantis EK Naujo žiedinės ekonomikos veiksmų planu (Europos Komisija, 2020), 
žiedinė ekonomika gyventojams suteiks kokybiškų, funkcionalių ir saugių gaminių, kurie 
bus veiksmingi ir įperkami, kurie gali būti naudojami ne tik ilgesnį laiką, bet ir 
pakartotinai. Kadangi šie gaminiai bus pagaminti taip, jog galės būti pataisomi ir 
kokybiškai perdirbami. Taigi, ištisas naujas tvarių paslaugų asortimentas padės pasiekti 
geresnę gyvenimo kokybę, kurti novatoriškas darbo vietas ir atnaujinti žinias bei 
įgūdžius. 

 Žiedinės ekonomikos įgyvendinimas ES ir tendencijos apdirbamojoje 
pramonėje  

 ES žiedinės ekonomikos įgyvendinimo paketas  

Nepaisant žiedinės ekonomikos koncepcijos visokeriopos naudos ir kuriamos pridėtinės 
vertės įvairioms visuomenės sritims, ji vis dar laikoma sąlyginai nauju reiškiniu, kuris 
nėra plačiai taikomas pasaulyje, tačiau įgyjantis pagreitį. ES šis modelis priimtas tik 
2015 m. gruodžio mėn., kai Europos Komisija patvirtino žiedinės ekonomikos paketą, 
kuriuo remiantis perėjimas nuo linijinės prie žiedinės ekonomikos tapo svarbiu žingsniu 
link tvarios, modernios ir konkurencingos technologijų ir tausaus išteklių naudojimo 
ekonomikos, įgalinantis bendriją įgyti naujo pobūdžio konkurencinių pranašumų kitų 
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subjektų atžvilgiu. Šis paketas tapo ne tik pirmuoju žingsniu link ES žiedinės 
ekonomikos, bet ir Europos naujos ekonomikos paradigmos kūrimu. Šiandien žiedinė 
ekonomika – negrįžtama pasaulinė tendencija, tačiau reikalaujanti daug pastangų 
siekiant plėtoti veiksmus ES ir pasaulio lygmenimis ir baigti kurti uždarą ciklą, 
užtikrinant konkurencinį pranašumą. Siekiama, kad visos žaliavos, produktai ir atliekos 
būtų panaudojami maksimaliai ir iš jų gaunama didžiausia vertė, skatinant taupyti 
energiją ir mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (Europos Komisija, 
2019).  

2019 m. Europos Komisija (2019) pateikė ES žiedinės ekonomikos įgyvendinimo 
ataskaitą, kurioje nurodoma, kad visi 54 veiksmai, numatyti 2015 m. plane yra įvykdyti 
arba įgyvendinami. Remiantis ataskaitos išvadomis, ES žiedinės ekonomikos veiksmų 
plano įgyvendinimas paspartino Europos perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir tai 
padėjo ES kurti darbo vietas, rinkoje atverti naujas galimybes ir sudarė sąlygas atsirasti 
naujiems verslo modeliams, sukūrė naujas rinkas. Pavyzdžiui: 

• 2016 m. su žiedine ekonomika susijusiuose sektoriuose dirbo daugiau kaip 4 

mln. darbuotojų ir tai yra 6 % daugiau nei 2012 m.;  

• buvo sukurta 147 mlrd. EUR pridėtinės vertės ir pritraukta 17,5 mlrd. EUR 

investicijų.  

Minėti pavyzdžiai yra tik atspirties taškas „uždaro ciklo“ modelio kurime. Taikant 
žiedinės ekonomikos principus ir pasitelkiant technologinę revoliuciją, Europa iki 2030 
m. gali papildomai sukurti 1,8 trln. EUR grynojo pelno arba 0,9 trln. EUR daugiau nei 
dirbant linijinio modelio keliu. Kartu tai paspartintų socialinių rezultatų augimą, 
įskaitant namų ūkių pajamų padidėjimą 3000 EUR, anglies dioksido išmetimo 
sumažėjimą perpus, Pasaulis galėtų sutaupyti 1 trln. USD per metus iki 2025, o Europa 
galėtų sutaupyti 380 mlrd. USD transformacijos periodu ir iki 630 mlrd. USD po pilno 
perėjimo prie žiedinės ekonomikos (The Circular Economy... , 2015).  

Tęsiant žiedinės ekonomikos įgyvendinimą, kovo mėn. 2020 m. Europos Komisija 
pateikė 2015 m. žiedinės ekonomikos paketo veiksmų plano tęsinį – naują Žiedinės 
ekonomikos veiksmų planą (NŽEVP), kuriame pripažįstama, kad svarbiu aspektu tampa 
ne tik išteklių suvartojimo mažinimas, bet ir perėjimas prie tvaraus vartojimo, siekiant 
mažinti jo poveikį aplinkai. „Turime pakeisti gamybos, vartojimo ir prekybos būdą“ – 
išsakė savo požiūrį Europos Komisijos prezidentė Ursula von der Leyen (IEEP and SEI, 
2020). Taip pat atnaujintoje ES pramonės politikos strategijoje žiedinės ekonomikos 
vaidmeniui skiriamas išskirtinis dėmesys, o perėjimas prie žiedinės ekonomikos 
matomas kaip vienas pagrindinių būdų įgyvendinti vystymo strategiją iki 2030 m.  

Kadangi pusė viso išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir daugiau kaip 
90 % biologinės įvairovės netekties ir vandens trūkumo atsiranda vykdant išteklių 
gavybą ir perdirbimą, inicijuotas taip vadinamas Europos žaliasis kursas – suderinta 
neutralaus poveikio klimatui, efektyvaus išteklių naudojimo ir konkurencingos 
ekonomikos strategija. Esminė pažanga, siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį 
klimatui ir atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių naudojimo kartu užtikrinant ilgalaikį 
ES konkurencingumą ir nė vieno nepaliekant nuošalyje, bus padaryta į žiedinę 
ekonomiką paskui pažangiausias įmones pamažu įtraukiant tradicinius ekonominės 
veiklos subjektus. Norint tai pasiekti, ES turi paspartinti perėjimą prie atkuriamojo 
augimo modelio, pagal kurį planetai grąžinama daugiau, negu iš jos paimama, ir siekti, 
kad išteklių suvartojimas neviršytų planetos galimybių, todėl per ateinantį dešimtmetį 
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ji turėtų stengtis sumažinti vartojimo poveikį ir padvigubinti žiedinio medžiagų 
naudojimo rodiklį.   

NŽEVP esminis tikslas – įtraukiant ekonominės veiklos vykdytojus vartotojus, piliečius 
ir organizacijas, sukurti švaresnę ir konkurencingesnę Europą. Šiuo planu užtikrinamas 
reglamentavimo sistemos racionalizavimas ir pritaikymas, kad perėjimas atvertų 
papildomų galimybių, o našta įmonėms ir vartotojams būtų kuo mažesnė. 

Siekiant įgyvendinti NŽEVP tikslą numatomos šios priemonės: 

• paversti tvarių produktų vartojimą norma ES šalyse; 

• suteikti galias vartotojams ir viešiesiems pirkėjams; 

• skirti didžiausią dėmesį sektoriams ir gamybos procesams, kuriuose 

sunaudojama daugiausiai išteklių ir kur jų „žiedinimo“ potencialas yra 

aukštas: elektronika ir informacinės technologijos, baterijos ir transporto 

priemonės, pakavimas, plastikas, tekstilė, statyba ir pastatai, maistas, 

vanduo ir maistinės medžiagos; 

• užtikrinti mažą atliekų kiekį ir didesnę vertę; 

• užtikrinti, kad žiediniai sprendimai būtų prienami ir teiktų naudą 

gyventojams tiek miestuose, tiek regionuose; 

• užimti pirmaujančią pasaulio poziciją žiedinės ekonomikos įgyvendinime. 

Įmonėms įsitraukiant į tvarių gaminių procesą, tai praplatins konkurencingumo ribas bei 
atvers naujų galimybių ne tik ES, bet ir už jos ribų. Remiantis atliktais tyrimais, tokia 
nelengva ir laipsniška įmonių transformacija tvarumo žiedinės ekonomikos link iki 
2030 m. gali papildomai sukurti ES ekonomikai 0,5 proc. BVP ir sukurti apie 700 000 
naujų darbo vietų (Cambridge…, 2018). Šiuo metu ES gamybos įmonės vidutiniškai skiria 
apie 40 % išlaidų medžiagoms, taigi transformacija prie uždaro ciklo modelio padės 
įmonėms būti ne tik atsparesnėms išteklių (kurių mažėja ir dėl to brangsta) kainų 
svyravimams bet ir padidinti jų pelningumą. Kalbant apie atskiras rinkas, Danijoje 
žiedinė ekonomika gali padidinti BVP augimą nuo 0,8 iki 1,4 %, sukurti nuo 7 000 iki 
13 000 papildomų darbo vietų, pagerinti bendro eksporto rodiklius nuo 3-6 %, sumažinti 
tam tikrų išteklių suvartojimą nuo 5-50 % bei sumažinti karbono pėdsaką nuo 3-7 % 
(Moller, 2019). 
Taigi, neutralizuojant neigiamą poveikį klimatui ir tuo pačiu užtikrinant ekonomikos 
augimą transformacijos nuo išteklių naudojimo mažinimo į žiedinę ekonomiką metu, 
siekiama efektyvaus išteklių naudojimo ir tradicinių gamybos ir pramonės sektorių 
konkurencingumo užtikrinimo. 

 Pagrindinių žiedinės ekonomikos technologinių tendencijų apdirbamojoje pramonėje 
apžvalga 

Technologijų plėtros pagalba iš esmės vyksta daugelis procesų. Pavyzdžiui, 
robotų kaina tarp  2014 - 2017 m. nukrito apie 25 proc. o iki 2025 m. robotų kaina 
papildomai mažės dar 22 proc. Robotizacija leidžia transformuoti tokius procesus, kaip 
rūšiavimas, surinkimas, pakavimas ir pan. Daiktų interneto jutiklių kaina nuo 2004 m. 
iki šios dienos sumažėjo apie 70 proc. Jutiklių pagalba įrašomi aptarnavimo operacijų 
duomenis realiuoju laiku. Manoma, kad pasaulinės išlaidos 3D spausdinimui 
(infrastruktūrai ir paslaugoms) kasmet iki 2021 m. augs apie 20%. 3D spausdinimas 
pramonėje mažina retų atsarginių dalių išlaidas, leidžia remontuoti produktus greitai. 
Technologijos ir jų taikymas laikomas vienu iš trijų esminių aspektų, kurių dėka vyksta 
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perėjimo iš linijinio prie uždaro ciklo (kiti du svarbūs ŽE aspektai yra augantis dėmesys 
vartotojui ir tvarumas). 

Iš esmės, technologijų dėka žiedinės ekonomikos principai gali būti efektyvesni 
ir gali paspartinti transformavimą iš linijimės sistemos prie žiedinės. Skaitmeninių 
technologijų potencialas yra vienas svarbiausių varomųjų jėgų žiedinės ekonomikos 
įgyvendinime ir tai gali sustiprinti šalies pramoninę bazę bei skatinti įmonių kūrimą bei 
MVĮ verslumą. Per duomenų apie medžiagas, vartotojus, išorines sąlygas rinkimą, 
skaitmeninės technologijos turi galimybę nustatyti ir apibrėžti medžiagų, produktų 
srautus, pagrindines atliekų sritis ir pateikti efektyvesnį sprendimų priėmimą, spragų 
šalinimo pasiūlymus. Taip pat ypač svarbiu taps duomenų ir sistemų saugumas.  

Gali būti išskirtos šios technologinės tendencijos, turinčios svarbų poveikį 
žiedinės ekonomikos augimui, pramonei: 

• Adytivioji technologija. Laikoma revoliucine technologija, kuri ne tik keičia 

esamas atskiras technologijas, bet ir atveria plačias gamybos galimybes. 

Kadangi gamyba tampa vis specifine, siekiant konkurencingumo, tokia 

technologija siūlo mažos apimties produktus, kurie gali būti gaminami 

sluoksniais, įvairaus sudėtingumo, įvairių formų ir paviršiaus. Adityvioji 

gamyba paremta pridėtinio konstravimo principais, kai konkstrukcija 

suformuojama iš skaitmeninio modelio. Tokia technologija praplečia 

pramonės galimybes, nes tokių produktų negalima gaminti tradiciniais 

gamybos metodais (galima gaminti mažos apimties detales). Adytivioji 

technologija gali būti papildoma ir kitomis technologijomis, pavyzdžiui  3D 

spausdinimas. Tokia technologija tinka skirtingoms pramonėms, tame tarpe 

metalo ir medienos, nes išsiskiria trumpu pasiruošimo gamybai laiku, todėl 

atsiranda galimybė turėti realų produktą tą pačią diena ir iš karto po jo 

sukurimo. Tokios technologijos prisideda prie žiedinės ekonomikos plėtros, 

nes jos deka mažėja liejimo formų ir kitų brangių ar didelių įrankių poreikis 

– 3D spausdinimo kaina yra kur kas žemesnė, nei gaminant vienetinius 

gaminius tradiciniais būdais, išvengiama brangiai kainuojančių klaidų ir 

pagreitinamas produktų kūrimo ir tobulinimo procesas (atspausdintus 

gaminius galima naudoti kaip prototipus prieš pradedant masinę detalių 

gamybą) ir pan.  

• Automatizacija – gamyboje padedanti grandinė, tai valdymo ir kontrolės 

funkciją atlieka automatiniai įrenginiai. Ypač plačiai pritaikoma apdirbime, 

nes leidžia palengvinti darbų atlikimą ir didinti darbo našumą; kokybės 

kontrolėje, nes padeda išlaikyti aukštus standartus gaminamai produkcijai. 

Automatizacijos procesas apdirbamosios gamybos įmonėms ypač aktualus ir 

svarbus, jei kalbama apie masinės gamybos procesus.  

• Dirbtinis intelektas (DI) – programinės įrangos arba įrenginių pagalba 

imituojama žmogaus veikla. Dirbtinis intelektas jau valdo tam tikrus 

pramonės procesus, pav. baldų, elektronikos ar metalo pramonėje ir tapo 

ketvirtosios pramonės („Pramonė 4.0“) revoliucijos ašimi. Žiedinės 

ekonomikos konktekste dirbtinis intelektas gali atlikti užduotis, susijusias su 

dizainu ir  vaizdo suvokimu, o žiediškumo procese dizainas tampa labai 

svarbiu procesu. Pramonėje dirbtinis intelektas gali padeti sukurti tinkamus 
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produktus, komponentus, medžiagas bei prisidėti prie produktyvumo 

didinimo ir efektyvesnės veiklos. DI pagalba galima kurti dar geresnius 

produktų dizainus, nes algoritmas gali analizuoti didelius duomenų kiekius ir 

pasiūlyti svarbius produkto pakeitimus. Tuo tarpu darbuotojas (dizaineris) 

gali peržiūrėti, patobulinti ar patvirtinti koregavimus. Tokiu būdų AI papildo 

projektavimo procesas svarbia informacija, gerina produkto kokybę, darbo 

ir viso proceso efektyvumą. Visi gaunami duomenys turi svarbią reiškmę 

procesuose. 

• Produktų siekimo technologija (angl., asset tracking) suteikia informacijos 

apie gaminių, komponentų ar medžiagų būklę bei prieinamumą. Ši 

technologija padeda žiediškumo skatinime, nes gali išplėsti produkto 

naudojimą, padidinti jo vartojimą, prailginti produkto naudojimą ir mažina 

išteklių naudojimą. Besinaudojant produktu, galima stebėti vartotojų 

naudojimo įpročius, per jutiklius nustatyti būklę, įspėti apie artėjantį 

gedimą tam, kad būtų galima lengviau ir greičiau išspręsti kilusią problemą. 

• Daktų / pramoninių daiktų internetas – internetu tarpusavyje 

sąveikaujantys įrenginiai gali iš pagrindų pagerinti įmonių, klientų ir verslo 

partnerių bendravimo ir sprendimo priėmimo procesus. Pramoninų daiktų 

interneto veiklos (iš esmės laikomos vienu svarbiausiu aspektu ŽE 

koncepcijos įgyvendinime) gali palengvinti žiediškumo įgyvendinimą 

įmonėms taikant rinkos pasiidalijimo metodą (iš esmės prisidedant prie 

pramoninės simbiozės). Visų pirma, įmonė gali užsisakyti žaliavų 

išnaudodama tam tikrą rinkoje esančią tiekimo grandinę, jas perdirbti ir 

likusias gamybos atliekas parduoti per kitą tam skirtą tiekimo grandinę, 

esančią rinkoje. Kita vertus, perdirbimo įmonė gali nusipirkti (arba tiesiog 

surinkti) pasiūlytas atliekas, tinkamai jas perdirbti ir vėl parduoti kaip 

žaliavą. Pramonėje daiktų internetas gali paskatinti sukurti naujus verslo 

modelius ir pagerinti produktyvimą ir našumą, sumažinti kasdienį eikvojimą. 

• Didieji duomenys (angl. big data) – sudėtingi duomenų masyvai, kuriuos 

sunku apdoroti naudojant tradicines duomenų apdorojimo programas. Didieji 

duomenys kartu su pramoninių daiktų internetu laikomos svarbiausia ŽE 

koncepcijos įgyvendinimo dalimi ir optimaliai išanalizuoti tokie duomenys 

suteikia galimybę geriau pažinti vartotojus, klientus, tobulinti sprendimų 

priėmimo procesą, didinti konkurencinį pranašumą. Apdirbamosios pramonės 

įmonėms svarbu suprasti, kaip panaudoti didžiuosius duomenis, kokias 

apdorojimo priemones ir modelius taikyti. Jie analizuojami ne tik norint 

gauti naujų įžvalgų apie klientus, bet ir tobulinant verslo modelį. Pabrėžtina, 

kad patys duomenys savaime nekuria vertės organizacijai.  

• Debesų kompiuterija pagrįsta gamyba – su tinklu siejamas gamybos išteklių 

planavimas, kuris atliekamas „per debesį“ (programinė įranga, inrastruktūra 

ar platforma). Informaciją galima peržiūrėti, atnaujinti ir pritaikyti bet 

kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, galima sekti visą gamybos procesą nuo 

projektavimo etapo iki gamybos ir priežiūros po pardavimo. Debesų 

kompiuterija pagrįsta gamyba leidžia virtualizuoti, sustiprinti ir efektyvinti 

gamybos ir verslo procesus. Laikoma ypač naudinga gamintojams, nes tai yra 
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geras sprendimas įmonėms, turinčioms mažą IT skyrių arba jo visai 

neturinčioms, nes „debesies“ tiekėjas gali sutvarkyti visas IT problemas 

nuotoliniu būdu, suteikiant įrangos priežiūrą, techninę priežiūrą ir apsaugą. 

Taigi debesų kompiuterija padeda lengviau ir greičiau įgyvendinti ŽE 

koncepcijas įmonėse, jeigu įsigyti įrenginiai gali būti nuolat atnaujinami 

pagal ŽE reikalavimus, o tai reiškia gamybos procesai gali būti tobulinti taip 

pat. 

• Sandėlių automatizavimo technologijos – įvairios programinės įrangos, 

skirtos valdyti medžiagų ir prekių judejimą bei susijusius procesus. Tokios 

technologijos padeda optimizuoti ir valdyti atsargas, parengti sandėlį pagal 

ateities prekių srautus, optimizuoti prekių maršrutų išvežimą, darbo resursų 

efektyvinimą, verslo išteklių planavimą ir prisideda prie žiediškumo, 

skatinant gaminotjus planuoti gamybą pagal numatytą poreikį.  

• Mechatronikos sistemos – tai sinerginė mechaninės inženerijos, 

elektronikos, kompiuterijos ir valdymo sistemų kombinacija. Mechatronikai 

būdinga automatizavimo sistemų ir robotikos sritis. Tokios sistemos tampa 

neatsiejamomis verslo funkcijomis stebėsenos, koordinacijos ir valdymo 

procesuose ir galimybės programinę įrangą atnaujinti pagal ŽE reikalavimus 

laikomas kaip privalumas, turinti poveikį ŽE įgyvendinimui. 

• Fotonika – apima šviesos generavimą, panaudojimą ir modifikavimą 

įvairiausiose srityse, apimanti apšvietimą, informacines technologijas. Iš 

analizuojamų pramonių fotonika plačiausiai naudojama elektronikos 

pramonėje. Lietuvoje ši sritis ypač sparčiai vystosi. 

Minėtos technologijos prisideda prie novatoriškų modelių, kurių pagrindas yra glaudesni 
ryšiai su klientais, masinės gamybos individualizavimas, todėl jos gali paspartinti a) 
ekonomikos dematerializavimą, b) sumažinti tam tikrų produktų priklausomybę nuo 
pirminių medžiagų, kas ypač prisideda prie žiediškumo įgyvendinimo. Tačiau taip pat 
svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad įmonėms vis labiau įsitraukiant į debėsų kompiuteriją 
ar pramonių daiktų internetą, atsiranda kibirnetinio saugomo poreikis. Kibernetinio 
saugumo technologija – tai apsauga nuo kibernetinių atakų, kuri tampa ypač aktuali 
pramonės įmonėms perkeliant savo procesus į virtualią erdvę ir norint apsaugoti 
kaupiamus duomenis. Interneto svetainės ir informacija, kuri yra kaupiama virtualioje 
erdvėje yra informacinis turtas, reikalingas įmonių veiklai.  52 proc. Lietuvos MVĮ patyrė 
kibernetinių incidentų 2018 m., statistiškai šios įmonės yra mažiaus pasiruošusios 
atremti kibernetines grėsmes. Informacija, kuri laikoma įmonės įrenginiuose gali būti 
labai vertinga, turėtų būti vertinama, kaip turtas, todėl gali būti matoma kaip lengvas 
būdas įsibrauti ir perimti įmonių informaciją. Dėl kintančių verslo poreikių, kai vis 
daugiau užduočių patikima automatizuotiems IT sprendimams, įmonių veikla tampa vis 
labiau priklusoma nuo skatimeninės infromacijos. Taigi kyla vis didesnė rizika tapti 
pažeidžiamiems kibirentinėje erdvėje. Todėl kibirentinis saugumas po truputį tampa 

neatsiejama gamybos gyvybingumo ir plėtros dalimi. Pavyzdžiui, vienas garsiausiai 
nuskambėjusių̨ kibernetinių įsilaužimų įvyko 2013 m., kai buvo įsilaužta į JAV 
didmeninės prekybos korporacijos „Target“ tinklą ir pavogti net 110 milijonų klientų 
mokėjimo kortelių duomenys. O tai įvyko todėl, kad įsilaužėliams buvo nesunkiai 
įsilaužti į mažos įmonės, tiekiančios „Target“ parduotuvėms šaldytuvus, nesaugią 
elektroninio pašto sistemą. Nusikaltėliai, žinodami, kad ši įmonė yra „Target“ tiekimo 
partnerė, pasinaudojo mažos įmonės pažeidžiamumu, kad galėtų lengvai įsiskverbti į 
stambaus verslo tinklą ir pavogti klientų duomenis. Ekspertų teigimu, kad net kas 



Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės sektorių jungimosi į tarptautines vertės 
grandines ir žiedinės ekonomikos metodų pritaikymo galimybių studija  44 

 
| Begra, MB | Be great. Do more | Konsultacijos ir projektų valdymas | Didžioji g. 25, Vilnius | 

trečias amerikietis buvo paveiktas šio incidento. Taigi kibernetinio saugumo svarba 
tampa visų pramonės įmonių aktualija ne tik dėl savo pačių saugumo, bet ir dėl savo 
partnerių saugumo. 

 Naujausių žiedinės ekonomikos tendencijų poveikis tradiciniams verslo 
modeliams naudojamiems apdirbamojoje pramonėje 

Žiedinės ekonomikos paremtas verslo modelis suteikia galimybę įmonėms užsidirbti 
daugiau iš produkto, kuris gaminamas tik vieną kartą. Perėjimas prie žiedinio proceso 
sudaro sąlygas verslui ieškoti konkurencinio pranašumo, stiprinti savo pozicijas rinkoje. 
Žiedinės ekonomikos paradigma įmonėms gali padėti sutaupyti daugiau nei 20 proc. 
savo išlaidų gaminamoms prekėms ir prisidėti prie aplinkos užterštumo lygio mažinimo. 
Pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų pagaminimo kaina galėtų būti sumažinta 50 proc., jei 
gamintojai palengvintų telefonų išmontavimą, pagerintų atvirkštinį ciklą ir pasiūlytų 
paskatų grąžinti telefonus. Tokiu būdu mobilieji telefonai gali būti pakartotinai 
panaudojami pagal pirminę paskirtį (MacArthur, 2013). 

Vykstančios tendencijos technologijose iš esmės formuoja apdirbamosios pramonės 
tendencijas, ir būtent per galimybes, kurias siūlo naujos technologijos ir keičiasi 
apdirbamosios pramonės procesai bei atsiranda (Esposito ir kt., 2018): 

• projektavimo svarba (ypač svarbus apdirbamosios pramonės procesas, nuo 

kurio priklauso iš kur bus gaunamos žaliavos, kaip bus naudojami ištekliai bei 

kiek ir kokių atliekų sudarys tam tikro produkto gamyba bei ką su tomis 

atliekomis galima bus padaryti vėliau, kad gamybos procesas taptų uždaru. 

Tai iš esmės apima produkto išvaizdą, pakuotę, vartojimo instrukciją, 

projektavimą, kūrimą ir pateikimą vartotojui);  

• modulinio dizaino poreikis (išsiskiria perpus mažiau šiltnamio dujų per visą 

vertės kūrimo grandinę dėl greitos gamybos minimalių atliekų bei 

atsinaujinančių medžiagų naudojimo); 

• antrinis produktų panaudojimas ir perdirbimas (buityje ar komercinėje 

veikloje panaudotų medžiagų likučiai, kurie yra perdirbami ir gaminami nauji 

produktai; inovatyvių idėjų ir MTEP dėka, suteikiamos galimybes panaudoti 

produktus ekonominėje veikloje pakartotinai; pav., medienos produktus 

galima perdirbti kelis kartus);  

• efektyvus žiedinių resursų išnaudojimas (kitaip dar vadinamas pramonine 

simbioze – efektyvus žaliavų (pirminių ar antrinių)1, resursų ir atliekų 

naudojimas, kai vienos įmonės antriniai produktai tampa kitos įmonės 

ištekliais). 

Šių procesų įtraukimas į gamybą laikomas „perėjimu“ ir verslo modeliams 
suteikia naujų augimo perspektyvų, atsparumo ir stabilumo nuolat besivystančiame 
pasaulyje. Taip pat, žiedinis modelis įmonėms tampa ne tik apsisaugojimo nuo išteklių 
trūkumo variantas, bet ir inovacijų diegimo ir įmonės augimo varikliu (MacArthur, 
2013). 

 
1 Žaliavos – svarbiausias technologinio proceso elementas, nuo kurių kokybės priklauso produkto kokybė 
ir kaina.  Pirminės žaliavos randamos gamtoje , antrinės – buityje ar komercinėje veikloje panaudotų 
medžiagų likučiai (metalo, popieriaus, stiklo ir pan.), kuriuos perdirbus gaminami nauji produktai. 
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 Žiedinės ekonomikos tendencijos ir poveikis tradiciniams verslo modeliams 
apdirbamojoje pramonėje 

 Geroji praktika baldų pramonėje 

Projektavimas ir tinkamas resursų išnaudojimas: „Steelcase Inc.“ pavyzdys. Įmonės 
įgyvendino projektavimo procesą ir tinkamai išnaudojo resursus gamyboje ir pasiūlė 
rinkai kėdę „Think“, pagamintą iš kruopščiai parinktų medžiagų. Kėdės svoris nėra 
didelis, todėl produktas lengvai gali būti perdirbtas, dizainas yra patrauklus vartotojui, 
todėl produktas parduodamas už konkurencingą kainą. Įmonė veikia keliose rinkose: 
Prancūzijoje (Eco‘Sevices) bei JAV (Phase 2 program), siūlo daiktų grąžinimo schemas, 
per kurias galima padovanoti, perparduoti ar perdirbti senus baldus, siekiant sumažinti 
baldų išmetimą. Siekiama, kad naudoti baldai vėl būtų grąžinti į „naudojimo stadiją“, 
t.y. pakartotinis naudojimas arba dėl savo amžiaus būtų perdirbti į tinkamus 
naudojimui produktus. Šioje pramonėje randama MVĮ verslų, kurie prisideda prie 
žiedinės ekonomikos principų. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje „Amaryllis“ įmonė 
siūlo biuro baldų, įrangos ir bendrųjų atliekų perdirbimo, atnaujinimo, pakartotinio 
daiktų naudojimo ir atliekų šalinimo paslaugas. Pateikti pavyzdžiai parodo, kad 
produktų gyvenimo trukmės pratęsimas gali būti įgyvendinamas skirtingais būdais. 

Žiedinių išteklių platformos ir pramoninės simbiozės pavyzdys. Dalyvavimas 
nacionalinėje ir/arba tarptautinėje antrinių žaliavų platformoje. Tokią platformą (arba 
biržą) tarptautiniu lygmeniu sukurė Nyderlandų startuolis, kuri buvo kaip bandomasis 
žiedinės ekonomikos plėtros variantas. Platforma siūlo pakartotinį perdirbtų medžiagų 
panaudojimą bei palengvina reikiamų antrinių išteklių gamybai paiešką. Visų pramonės 
įmonių šakos gali dalintis informacija apie medžiagas, kuriomis nori keistis ir gauti 
informaciją apie antrinių medžiagų vertę, alternatyvius naudojimo būdus / šaltinius ir 
poveikį aplinkai. Tokioje platformoje pagrindinė naudojama technologija yra dirbtinis 
intelektas, suteikiatis prieigą prie tūkstančių mokslinių darbų ir patentų duomenų bazės 
(didieji duomenys). 

Modulinio dizaino pritaikymas: „Wärtsilä“ pavyzdys. Gamintojai gali siūlyti 
modulinius produktus vartotojams, kad baldus galima būtų sudėti moduliniu principu 
arba atnaujinti tik tam tikrą modelį pagal poreikį. „Wärtsilä“ sukūrė modulinės 
konstrukcijos variklį, skirtą vidutinio greičio varikliams, nes tai leidžia tuo pačiu metu 
standartizuoti ir suderinti komponentus bei pritaikyti lankstumą. Jau sukurtas dizainas 
leidžia greitai atnaujinti technologijas, pagerina aptarnavimą ir sutrumpina produkto 
kūrimo laiką. Toks metodas puikiai tinka ir metalo pramonėje. 

Siekti bendradarbiavimo su įmonėmis, kurios diegia žiedinius sprendimus. 
Įvairiapusiškai reklamuoti žiedinę ekonomiką savo santykiuose su tiekėjais, nurodydami 
tokio požiūrio svarbą tarpusavio elgesio kodekse. Pavyzdžiui Hewlett-Packard (HP) 
įmonė į savo su tiekėjais santykius įtraukė žiedinės ekonomikos apsektus reikalaujant, 
kad „tiekėjai įgyvendintų sistemingą požiūrį į kietųjų (nepavojingų) ir nuotekų 
identifikavimą, valdymą, mažinimą ir atsakingą šalinimą ir perdirbimą“ (Sitra, 2016). 

 Geroji praktika elektronikos pramonėje.  

Perdirbimo pavyzdys. Corporate Mobile Recycling yra mobiliųjų telefonų perdirbimo 
įmonė, kuri kas mėnesį perdirba virš 70 tūkst. mobiliųjų telefonų ir elektros prietaisų. 
Kartu su savo dukterine įmone „Fonebank“ Vakaruose iš namų ūkių superka veikiančius 
arba sugedusius telefonus ir planšetes ir atnaujinus produktus priklausomai nuo jų 
būklės parduoda Europoje, Azijoje ir Afrikoje. Atnaujinti produktai parduodami 
mažesne kaina, lyginant su naujais produktais, todėl tampa prieinami naujų klientų 
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segmentui besivystančiose šalyse (pavyzdžiui, Afrikoje perparduodama 70 proc. tokių 
mobiliųjų telefonų). Bendra nauda aplinkosaugai yra didžiulė, nes tokiu būdu mažinama 
paklausa naujiems telefonams ir mažėja poreikis tauriųjų metalų ir kitų retų elementų 
gavybai, taip pat mažinamas į sąvartynus patenkančios elektroninių prietaisų atliekos. 
Išsivysčiusios šalys taip pat turi tam tikrą ekonominę naudą iš tokio verslo modelio, nes 
naudotos elektroninės įrangos savininkams suteikiama ekonominė paskata panaudotus 
prietaisus perkelti į naują gyvavimo ciklą naujam vartotojui, sumokant tam tikrą pinigų 
sumą už prietaisų „grąžinimą“ (pavyzdžiui „Fonebank“ JK iš viso išmokėjo 80 mln. svarų 
už tokius prietaisus). Tuo tarpu „Fonebank“ ne tik gauna pelną iš tokio verslo modelio, 
bet ir sukuria papildomas darbo vietas (Guldman, 2016). 

Remonto paslaugų plėtra. Kitos elektronikos pramonės įmonės daugiau dėmesio skiria 
tik įrenginių remontui. Pavyzdžiui „iRep” ir „iRepair“ yra mobiliųjų telefonų ir 
plančečių remonto darbų paslaugas siūlančios įmonės. Sugedusį įrenginį  galima 
pristatyti tiek į parduotuvę (iDeal), tiek išsiųsti paštu, prieš tai užpildžius elektroninius 
dokumentus. Dažnai tokios įmonės bendradarbiauja su draudimo paslaugų teikėjais, 
siekdamos užtikrinti nuolatinį remonto darbų srautą.  

Įrangos perdirbimas, atnaujinimas, įrangos nuomos modelis: „Atea“ pavyzdys. IT 
įmonė „Atea“ siūlo platų su IT prietaisais susijusių paslaugų asortimentą, remiantis 
žiedinės ekonomikos pagrindais. Viena įmonės kryptis - naudotos įrangos surinkimas ir 
ekologiškas perdirbimas, o kita kryptis siejama su senos įrangos atnaujinimu ir jos 
perpardavimu. Nauda pirkėjui – mažesnė atnaujinto įrenginio kaina. Tokie principai 
įmonei leidžia pakartotinai panaudoti elektros prietaisus 99,7 proc., o likę – 0,3 proc. 
atliekų yra sunaikinama ekologiniu būdu. 

Spausdintuvų srityje, „Atea“ įmonė taip pat siūlo skirtingus verslo modelius, iš kurių 
vienas grindžiamas mokėjimo už spausdinimą principu: 

• įrangos nuomos modelis, kuomet klientas arba įmonės atstovas užsako tonerį 

ir atlieka pilną įrangos priežiūrą; 

• verslo modelis, kuomet klientas tampa spausdintuvo savininku, tačiau įmonė 

atlieka priežiūrą pagal poreikį, t.y. kada turi būti užsakytas naujas toneris, 

atliktas aptarnavimas ir pan.; 

• tradicinės nuosavybės modelis, kai pirkėjas tampa spausdintuvo savininku ir 

atlieka visą įrenginio priežiūrą pats. 

Paslaugos pasiūlymas vietoje produkto pardavimo: Royal Phillips pavyzdys. Įmonė 
laikoma pagrindine LED lempučių gamintoja pasaulyje. Kai kompanija pristatė šią 
energiją taupančią technologiją, savivaldybės nesutiko mokėti aukštas gatvių 
apšvietimo kainas. Tuomet įmonė pasiūlė savivaldybėms įsigyti apšvietimo paslaugas, 
vietoje lempučių įsigijimo, ir tai leido savivaldybėms naudotis pažangiomis 
technologijomis nemokant didesnių išankstinių išlaidų (Royal Phillips Generalinis 
direktoriu Fans van Houten – prieiga prie produkto paslaugos kontekste). 

Produktų grąžinimo skatinimas. Pramonės įmonės turėtų sudaryti įvairiapusiškas 
paskatas klientams grąžinti produktus ar jų komponentus, pvz. grąžinamosios išmokos 
ir nuolaidos Pavyzdys: „Caterpillar“ naudoja patentuotą pagrindinio valdymo sistemą, 
norėdama visuotinai valdyti pagrindinius pardavėjų ir „Caterpillar“ tikrinimo įrenginių 
grąžinimus ir nustatyti pagrindines kredito sumas, kurios bus grąžintos. 
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 Geroji praktika metalo pramonėje.  

Iš visų pasaulyje plačiausiai naudojamų metalų, tokių kaip plienas, aliuminis, 
varis, 15-30 proc. jų panaudojama antrinėje metalo rinkoje gaminių gamybai iš 
perdirbto metalo laužo. Vienas esminių naujų verslo modelio plėtros apribojimų šioje 
pramonėje yra ribota naudoto metalo pasiūla. Tai siejama su produktų specifiškumu, 
nes šie produktai turi ilgesnį tarnavimo laikotarpį. Tuo tarpu pirminėje metalo rinkoje, 
paklausa gali būti greitai patenkinama, panaudojant pirmines atsargas. Pavyzdžiui 
produktų, kurie pagaminti iš metalo arba kuriuos sudaro skirtingos metalo dalys, 
perdirbimas, t.y. surinkimas, jų būklės tikrinimas, išmontavimas ir atnaujinimas arba 
panaudojimas atsarginių dalių rinkoje (atliekant kokybės užtikrinimą ir testavimą), 
bendradarbiaujant su kitomis įmonėmis arba taikant pramoninę simbiozę. 

Tvarumas ir pakartotinis naudojimas: „Renault“ pavyzdys. Renault automobilių 
gamintojas užtikrina produkto tvarumą ir išteklių kontrolę diegiant tam tikrų dalių 
išmontavimą ir pakartotinį jo naudojimą. Toks požiūris suformavo įmonės veiklą ir šiuo 
metu įmonė koncentruojasi ties akumuliatorių nuomos paslaugos modeliu, projektuoja 
išmontuojamus komponentus, perdirba dalis ir plėtoja paslaugų modelį su tiekėjais. Be 
to, siekiant spartesnio perėjimo prie žiedinės ekonomikos tapo Ellen MacArthur fondo 
nare. Savo perdirbimo iniciatyvą Renault įgyvendino gamykloje šalia Paryžiaus. 43 proc. 
čia patenkančių dalių iš Europoje esančių gamyklų yra atnaujinamos ir grąžinamos į 
ekonomiką, 48 proc. dalių netinkamos eksploatavimui, todėl jos yra perdirbamos į 
naujas dalis, o likę 9 proc. dalių reikalauja papildomo apdirbimo proceso. Iš viso 
gamykloje atnaujinama ir perdirbama 30 tūkst. variklių, 20 tūkst. greičio dėžių, 16 
tūkst. įpurškimo sistemų ir samdoma 345 darbuotojų. Žiedinės ekonomikos efektas 
jaučiamas tiek įmonei ir jos klientams, tiek aplinkai. Visų pirma, perdaryti detales yra 
pigiau nei surinkti naujas. Antra, dalių kainos yra 30 – 50 proc. pigesnės vartotojams, 
lyginant su naujomis dalimis. Galiausiai, perdirbimo procesas laikomas efektyvesniu 
išteklių atžvilgiu. Toks procesas leidžia sutaupyti, nes sunaudojama apie 80 proc. 
energijos, 88 proc. vandens, naudojama 92 proc. mažiau cheminių produktų, 70 proc. 
mažiau gaminama atliekų. Šis modelis pradėjo konkuruoti su įmonės kitomis 
gamyklomis ir yra ne tik efektyvesnis, bet ir pelningesnis už tradicines gamyklas. 
Renault skiria daug dėmesio santykiams su savo tiekėjais, ypač dėl to, kad tiekėjai 
sudaro 57 proc. automobilio kainos. Todėl siekiant žiediškumo principo, Renault 
perkėlė automobilių alyvos priežiūrą jos tiekėjams ir tai paskatino sukurti naują 
geresnio našumo tepalą, kuris sutaupo Renault apie 20 proc. bendrųjų išlaidų. Be to, 
automobilių segmentas labai veikiamas dalijimosi ekonomikos (nors toks būdas ribotai 
taikomas apdirbamojoje pramonėje), ypač kai dalijimasis automobiliais ir privataus 
lizingo paslaugos vis populiarėja. Tai padarė poveikį ir tradicinei produkto nuosavybei 

ir yra tam tikras žingsnis link Produktas  Paslauga  Sistema požiūrio (kai klientas 
tampa ne pirkėju (tradicinė nuosavybė), o vartotoju ir nuomojasi paslaugą). Renault 
atveju, klientai gali išsinuomoti akumuliatorius jų elektrinėms transporto priemonėms. 
Toks verslo modelis iš kitos pusės leidžia sekti akumuliatorių skaičių, jų vartojimą, 
saugoti medžiagas, užtikrinti perdirbimą, pasibaigus jų naudojimo terminui. Klientams 
tai užtikrina nuolatinį produkto atsinaujinimą bei naudojimosi nuolat 
atsinaujinančiomis technologijomis jausmą. Toks požiūris ir paslauga skatina kitus 
vartotojus rimtai atsižvelgti į elektrinių transporto priemonių alternatyvą (Guldman, 
2016). 

3D spausdinimo technologijos taikymas: „Volvo“ pavyzdys. Siekiant padidinti 
produktų kokybę ir sumažinti atsarginių dalių kiekį „Volvo Trucks“, taikant 3D 
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spausdinimo technologiją, pagamina sunkias gamybos ir surinkimo detales beveik 
dvigubai greičiau (skiria 94% mažiau laiko). 

Perdirbimo galimybių plėtra: „Scania“ pavyzdys. Įmonės gali plėtoti perdirbimo 
galimybes rūšiuojant ir remontuojant grąžintą įrangą, siekiant prailginti jos 
eksploatavimo ciklą. Pavyzdžiui, „Scania“ dukterinė įmonė „Scania Vehicle Recycling“ 
išmontuoja ir perdirba įvairių sunkvežimių modelius. Varikliai, greičių dėžės ir kitos 
detalės yra tikrinamos ir esant reikalui sureguliuojamos, o vėliau jos parduodamos 
vietinėje rinkoje remonto paslaugas atliekantiems servisams ir platinamos per „Scania 
Parts Logistics“ atsarginių dalių supirkimo sistemą. 

Grįžtamieji logistikos kanalai: „CoremanNet“ pavyzdys. Įmonės gali sukurti 
atvirkštinės logistikos kanalus arba bendradarbiauti su šioje srityje įsitvirtinusiomis 
kompanijomis, siekiant surinkti komponentus perdirbimui ir tokiu būdu įtraukti 
produktus į žiedinį procesą. „Bosch“ dukterinė įmonė „CoremanNet“ siūlo kvalifikuotus 
produktų ar detalių grąžinimo sprendimus atsarginių dalių rinkai įsitraukiant į 
pramoninę simbiozę.  

Bühler Brescia metalo gaminių perdirbimo pavyzdys. Italijos įmonė Bühler Brescia 
vykdo pilną arba dalinį įvairaus dydžio įrenginių perdirbimą bei atnaujinimą (pvz., 
valdymo sistemos atnaujinimas ir t.t.). Kai įrenginiai išardomi, visos dalys yra 
išvalomos, patikrinamos, o inžinieriai-ekspertai atlieka išsamią įrenginio dalių analizę. 
Siekiant užtikrinti geriausią įrenginio našumą ateityje, inžinieriai-ekspertai kartu su 
klientu sprendžia, kokios naujos dalys turi būti įsigytos, o kurios gali būti atnaujintos, 
o kur įmanoma - diegiama atnaujinta technologija. Šios įmonės atstovai teigia, kad 
skaitmeninis valdymas dažnai yra vienas reikšmingiausių atnaujinimų. Įmonė siūlo savo 
sukurtus skaitmeninius sprendimus skirtingiems įrenginiams. Atnaujinti įrenginiai savo 
funkcionalumu gali nesiskirti nuo naujų, tarnauti ilgą laiką, o įmonės gali iš tokių 
procesų tik laimėti finansiškai.  

Nors dėl informacijos ir atvejų stokos metalo pramonėje pateiktuose pavyzdžiuose 
vyrauja automobilių pramonė, galima daryti tam tikras išvadas, kurios svarbios metalo 
pramonei: įmonės, projektuodamos savo gaminius ir komponentus, turėtų daugiau 
dėmesio skirti projektavimo procesui, kad ateityje gaminiai galėtų būti lengviau 
išmontuojami, nesudėtingai atstatomi bei grąžinami į pakartotinį naudojimą, tokiu 
būdu įsitraukiant į ŽE procesus. Jei įrenginys negalėtų būti grąžintas atgal į antrinę 
rinką, jo dalys galėtų lengvai tapti pramoninės simbiozės dalimi. 

Remiantis pateiktais pramoninių įmonių pavyzdžiais, galima sugrupuoti procesus į tam 
tikrą transformacijos lygį bei priskirti technologijas, kurių spartaus vystymosi dėka 
galima pasiekti žiedinės ekonomikos tikslus: 

Baldų pramonėje vykstantys procesai, kurie keičia tradicinį požiūrį ir transformuoja verslą į žiedinės 
ekonomikos paremtą verslo modelį 

Transformacija iš.. Transformacija į... Taikoma technologija, 
padėsianti transformuotis 

Tradicinė gamyba:  

Gamyba  Pardavimas 

 Vartojimas  Atliekos 

ŽE paremta gamyba: Gamyba  
Pardavimas 

 Vartojimas  Perdirbimas 
/Atnaujinimas  

Pagrindinis dėmesys skiriamas 
produkto projektavimo etapui, 

Adytivi gamyba (Skaitmeninės 
technologijos taikymas, siekiant 
sekti resursų kiekius, 3D 
spausdinimas) 
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Produkto projektavimas paremtas 
žemu komponentų standartizavimo 

lygiu 

Neefektyvus žaliavų naudojimas  

Neatsižvelgiama į baldų likimą po 
jų gyvavimo ciklo užbaigimo 

Vartotojų skatinimas perdirbti 
produktus žemas arba jo nėra 

modulinio dizaino įtraukimas į 
gamybą 

Efektyvus žaliavų naudojimas 
(pirminių žaliavų naudojimo 
mažinimas) 

Aukštas produkto komponentų 
standartizavimas, siekiant lengvo 
tolimesnio perdirbimo ar nesudėtingo 
restauravimo, pakartotinis 
naudojimas  

Siekis gaminti ilgaamžius baldų 
sprendimus (paprasta priežiūra, 
spalvų vengimas, kurios greitai 
nusidėvi, išardymo plano schemos 
pateikimas)  

Gamybos procesų optimizavimas (visų 
gamybos procesų, taupančių išteklius 

planavimas, pramoninė simbiozė)  

Alternatyviųjų gamybos būdų 
įtraukimas (mažesnių baldų gamyba, 

atliekų mažinimas, perdirbimas) 

Visuomenės skatinimas produktą 
perdirbti pasibaigus jo gyvavimo 
ciklui 

Automatizacija (programinės 
įrangos, sandėlio, prekių 

judėjimo) 

Daiktų internetas 

Dirbtinis intelektas 

Didieji duomenys  

Pav. 5-3 Baldų pramonėje vykstantys transformacijos procesai 

Šaltinis: Parengta autoriaus 

Elektronikos pramonėje vykstantys procesai, kurie keičia tradicinį požiūrį ir transformuoja verslą į 
žiedinės ekonomikos paremtą verslo modelį 

Transformacija iš...  Transformacija į... Taikoma technologija, 
padėsianti transformuotis 

Tradicinė gamyba:  

Gamyba  Pardavimas 

 Vartojimas  Atliekos 

Pagrindinis dėmesys skiriamas 
gamybos efektyvumui (elektros, 
vandens ir pan. išteklių), todėl 
mažinamas produkto gyvavimo 
ciklas 

Žemas arba nėra vartotojų 
skatinimo grąžinti produktus po jo 
naudojimo 

ŽE paremta gamyba: Gamyba  
Pardavimas 

 Vartojimas  Perdirbimas 
/Atnaujinimas  

Pagrindinis dėmesys skiriamas 
produkto projektavimo etapui 

Produktai projektuojami 
atsižvelgiant į ŽE standartus ir tvarią 

ekonomiką 

Reguliarus programinės įrangos, 
elektronikos bei jutiklių sistemų 

atnaujinimas po produkto pardavimo 

Gamybos procesų optimizavimas 

Alternatyviųjų gamybos būdų 
įtraukimas (kelios funkcijos) 

Aktyvus elektroninių prekių 
surinkimas 

Perdirbimo gardinės įtraukimas į 
produkto gyvavimo ciklą  

Adytivi gamyba  

Automatizacija (programinės 
įrangos, sandėlio, prekių 

judėjimo) 

Skaitmeninės technologijos ir 
fotonika 

Mechatronikos sistemos 

Debesų kompiuterija 

Dirbtinis intelektas 

Daiktų internetas 

Dalijimosi platformos 
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Produkto teikimas paslaugos 

pagrindu: Produktas  Paslauga  
Sistema 

Skatinimas grąžinti produktą 
išmokant tam tikrą pinigų sumą  

Pav. 5-4 Elektronikos pramonėje vykstantys transformacijos procesai 

Šaltinis: Parengta autoriaus  
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Metalo pramonėje vykstantys procesai, kurie keičia tradicinį požiūrį ir transformuoja verslą į žiedinės 
ekonomikos paremtą verslo modelį 

Transformacija iš... Transformacija į... Taikoma technologija, 

padėsianti transformuotis 

Tradicinė gamyba:  

Gamyba  Pardavimas 

 Vartojimas  Atliekos 

Ribotos modeliavimo galimybės 

ŽE paremta gamyba: Gamyba  
Pardavimas 

 Vartojimas  Perdirbimas 
/Atnaujinimas  

Išmontavimo projektavimas, siekiant 
palankesnio perdirbimo ir žaliavos 
pritaikymo  

Efektyvus žaliavų naudojimas 
(pirminių žaliavų naudojimo 
mažinimas) 

Gamybos procesų optimizavimas (visų 
gamybos procesų, taupančių išteklius 
planavimas, industrinė simbiozė)  

Perdirbimo gardinės įtraukimas į 
produkto gyvavimo ciklą 

Tam tikrų produktų teikimas paslaugos 

pagrindu: Produktas  Paslauga  
Sistema  

Skatinimas grąžinti produktą išmokant 
tam tikrą pinigų sumą  

Adytivi gamyba 

Automatizacija (programinės 
įrangos, sandėlio, prekių 

judėjimo) 

3D spausdinimas 

Pramoninė robotizacija 

Dirbtinis intelektas 

Dalijimosi platformos 

Didieji duomenys 

 

Pav. 5-5 Metalo pramonėje vykstantys transformacijos procesai 

Šaltinis: Parengta autoriaus 

„Atnaujinant“ verslo modelius technologijų ir kitų procesų pagalba, pramonėje turi būti 
atkreiptas dėmesys į dvi svarbias kryptis (Urbaniti ir kt., 2017):  

• sukurti ir pasiūlyti vertę klientui, ir  

• sukurti vertės tinklą, t.y. būdus, gamintojų  bendradarbiavimą su tiekėjais 
ir kitomis apdirbamosios pramonės įmonėmis bei vidinių procesų 
pertvarkymą prie uždaro gamybos tipo. 

Žiedinė ekonomika nereiškia vien radikalių inovacijų diegimą. Iš esmės šis inovacijų 
tipas nepasiekiamas daugumai įmonių, ypač kalbant apie mažas ir vidutines įmones 
(MVĮ), kurios sudaro pagrindinę Lietuvos ekonomikos dalį. Tačiau tradiciniai verslo 
modeliai taip pat gali progresuoti nenutrūkstamai įgyvendinant ir įtraukiant žiedinės 
ekonomikos principus į įmonės vertės grandinę, t.y. laipsniškas novatoriško požiūrio 
formavimas link žiedinės ekonomikos (Gusmerotti ir kt., 2019). Tradicinių verslų 
perėjimas iš linijinio modelio prie žiedinės ekonomikos iš esmės turėtų vykti laipsniškai, 
t.y. laipsniškas tam tikrų procesų diegimas į verslo grandinę (gamyba, logistika, 
pirkimai, rinkodara ir pan.).  

Minėti pramonių pavyzdžiai patvirtina, kad nebūtini radikalūs visos pramonės pokyčiai, 
tačiau, pritaikius tam tikrą procesą, žiedinė sistema gali žymiai pagerinti medžiagų 
produktyvumą, o gamybos procesas gali tapti pelningas. Kitų studijų duomenimis, 
žiedinį modelį siūloma įvedinėti tik ribotame produktų sąraše arba taikyti laipsnišką 
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eksperimentinę strategiją, tai padės išsiaiškinti procesų atsparumą, galimybes ir 
rizikas, susijusias su perėjimu prie žiedinės koncepcijos (Guldmann, 2016). 

Nors paslaugos apdirbamojo pramonėje įgyvendinimas yra gana sudėtingas dalykas, 
tačiau yra keli būdai, kaip produktą galima naudoti per paslaugų modelį: 

• Mokėjimas už paslaugą, kai vartotojas moka už produktą pagal naudojimą 
(pav., spausdinimo aparatas, kai mokama tik už atspausdintų lapų 
skaičių); Tokias paslaugas teikiantis verslas yra atsakingas už produktą ar 
įrenginį per visą jo gyvavimo ciklą; 

• Įrenginio ar produkto nuoma ar dalijimasis, kuomet vartotojai perka 
prieigą prie produkto sutartam laikotarpiui; 

• Ilgalaikė produkto nuoma, kai vartotojas gali naudotis produktu ilgesnį 
laikotarpį; 

• Sutelktinis naudojimas, kai vartotojai tuo pačiu metu naudoja tą patį 
produktą. 

Paslaugos iš esmės dažnai siejamos su produkto naudojimo laiko pratęsimo procesu. 
Tokiose tradiciniuose produktuose, kaip skalbimo mašinos, produkto teikimas gali būti 
įgyvendinti skaitmenizavimo pagrindu. 

Tradiciniams apdirbamosios pramonės verslams žiedškumas suteikia tvarumą bei 
visokeriopos gerovės (ekonominę, ekologinę) diegimo galimybes, tačiau yra ir iššūkių: 

Galimybės Iššūkiai 

Ekonominės galimybės:  

- verslo plėtros galimybės 

- papildomos galimybės užsidirbti iš produktų, 
kurie gaminami tik vieną kartą 

- naudojant pramoninę simbiozę gerinamas 
išteklių naudojimo efektyvumas ir 
suteikiamas konkurencinis pranašumas 

- pakartotinis medžiagų naudojimas pramonėje 
mažina sąnaudas, o pigesnio tipo žaliavos 
reiškia poveikis kainai.  

- sisteminių pokyčių sudėtingumas (pavyzdžiui, 
dabartinis taupymas naudojant išteklius 
efektyviai, ilgainiui gali paskatinti daugiau 
gamybos ir medžiagų suvartojimo) 

- ekonominiai iššūkiai (ŽE modelio integravimas 
į egzistuojantį verslą trumpuoju laikotarpiu 
gali būti nuostolingas 

- Netobulos rinkos problematika 
(infrastruktūros ar tam tikrų produktų 
trūkumas, konkurencija) 

- reglamentavimo iššūkiai (sunkumai 
įgyvendinime ar netinkamai sudaryti tesiės 
aktai) 

- socialiniai veiksniai (žinių ŽE tematika 
trūkumas) 

Ekologinės galimybės: 

- medžiagų kilpų pakeitimas tvaresnėmis ir 
energiją taupančiomis kilpomis 

- tvarumas ribotų žemės išteklių (metalai, 
mineralai, energijos šaliniai, vanduo, 
mediena ir pan.) naudojime, nuo ko priklauso 
poveikis aplinkai.  

 

Pav. 5-6 Žiedinės ekonomikos įgyvendinimo į verslo modelius galimybės ir iššūkiai 

Šaltinis: Parengta autoriaus 

Pateikti apdirbamosios pramonės pavyzdžiai ir kartu trumpai aprašytų verslo modelių 
transformacija rodo, kad pramonės įmonės turi individualų požiūrį į žiedinės 
ekonomikos įgyvendinimo galimybes. Galima teigti, kad įmonės, eksperimentuodamos 
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su verslo modeliais įtraukiant žiedinės ekonomikos principus, gali tobulinti 
egzistuojančius gamybos procesus ir laipsniškai įgyvendinti žiediškumą savo 
apdirbamosios gamybos procesuose. 

 Žiedinės ekonomikos įgyvendinimo aspektai užsienio šalyse 

Nepaisant visų teigiamų ŽE aspektu, uždaros ekonomikos įgyvendinimas yra lėtai 
vykstantis ir ypač sudėtingai įgyvendinamas procesas. Štai 2018 m. buvo atliktas 
informatyvus tyrimas Italijos pramonės įmonių kontekste (Guzmerotti ir kt., 2019), 
kuriame dalyvavo 821 Italijos pramonės sektoriaus įmonių. Tyrimu buvo siekiama 
įvertinti du aspektus: a) žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo lygį Italijos 
pramonės įmonėse bei b) nustatyti svarbiausius veiksnius, kurie lemia įmonės 
transformaciją iš linijinės pramonės link žiedinės. Remiantis tyrimo rezultatais 65,6 
proc. tyrime dalyvavusių įmonių vis dar taiko linijinį požiūrį arba koncentruojasi į 
informacijos galutiniams vartotojams teikimą, kad pastarieji būtų labiau patenktinti 
produkto naudojimo stadijoje. 

Tai yra svarbūs rezultatai ir kitų šalių įžvalgoms, nes Italijos žiedinės ekonomikos 
įgyvendinimo rodikliai yra gana aukšti. Pavyzdžiui, 19 proc. medžiagų naudojama 
pakartotinai ir tai yra 2 ES valstybė po Nyderlandų. Taip pat Italija yra 4-oje vietoje 
pagal patentų skaičių ir investicijas, susijusias su žiedine ekonomika (žr. žemiau): 

 
POLITICO ŽE  

indeksas 

 
Atliekų  
rodiklis 

(kg per 
metus  

1 gyv.) 

 

Maisto 
atliekų 
rodiklis 

(kg 1 gyv.) 

Perdirbtų 
atliekų 
rodiklis 

(vieta ES / %) 

Prekių, kurių 
dalis gali būti 

perdirbta, 
dalis 

(%) 

Medžiagų 
pakartotinio 
naudojimo 

koeficientas 

(%) 

Patentai, 
susiję su ŽE 

(skaičius) 

Investicijos, 
susijusios su 

ŽE 

(mln., EUR) 

MVĮ 
dalyvaujanči

os  
atliekų 

mažinimo 
procese 

(vieta ES / %) 

Italija 5 iš 28 497 kg 179 kg 10 / 45 % 0.19 % 19 % 294 17.8 6 / 74 % 

Pav. 5-7 Italijos žiedinės ekonomikos įgyvendinimo lygį matuojantys rodikliai 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis Eurostat, Europos Tvaraus Verslo Federacija, POLITICO.eu 

Iš esmės, didesnės šalys, tokios kaip Italija (Vokietija ar Prancūzija), turi aukščiausius 
žiedinės ekonomikos rodiklius ne tik dėl gerai išvystytų perdirbimo sistemų ir aukšto 
inovacijų lygio žiedinės ekonomikos sektoriuose, bet ir dėl ekonomikos dydžio. 
Didesnėse ekonomikose vyrauja didesnis investicijų ir patentų skaičius. Tačiau, 
nepaisant minėtų žiedinei ekonomikai svarbių aspektų, pramonės įmonės susiduria su 
sunkumais įgyvendinti žiedinius sprendimus į jų procesus. Tai patvirtina tyrimo išvados, 
kuriuo vienas iš tikslų buvo nustatatyti žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą. 
Italijos pramonė, kuri laikoma ganėtinai išsivysčiusiu sektoriumi pasaulio lygmeniu, vis 
dar yra žiedinės ekonomikos įgyvendinimo proceso pradiniame etape, nes vos trečdalis 
apklaustų įmonių tik pradėjo keisti (tai nereiškia viso gamybos proceso keitimas, o tam 
tikrų elementų visame gamybos procese tobulinimas) savo veiklos procesus link žiedinės 
ekonomikos koncepcijos. Dauguma įmonių sunkiai suvokia žiedinės ekonomikos 
galimybes ir koncentruojasi tik į vartotojų informavimą apie tai, kaip naudotis 
produktu, jį taisyti arba tinkamai utilizuoti. 

Remiantis tyrimu, išryškėja trys skirtingi žiedinės koncecepcijos integravimo 
modeliai pramonės sektoriuje: 

1. Įmonės, kurios orientuojasi ties išteklių atkūrimo, remiasi resursų / išteklių 
„optimizavimo“ principu. Šios įmonės daugiausia dėmesio skiria savo 
efektyvumo užtikrinimui, mažindamos atliekų gamybą, optimizuodamos 



Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės sektorių jungimosi į tarptautines vertės 
grandines ir žiedinės ekonomikos metodų pritaikymo galimybių studija  54 

 
| Begra, MB | Be great. Do more | Konsultacijos ir projektų valdymas | Didžioji g. 25, Vilnius | 

logistikos verslo proceso etapą ir utilizuodamos atliekas savo gamybos 
procesuose arba vykdydamos „pramoninę simbiozę“2. Tokį požiūrį taiko 10 
proc. tyrime dalyvavusių įmonių. 

2. Kitas modelis daugiausia skirtas rinkos lūkesčių patenkinimui ir skiria dėmesį 
gaminių ekologiškam dizainui ir vartotojų apie naudojimą ir utilizavimą 
informavimui. Įmonės orientuojasi į produktų valdymo strategiją, siekia 
padidinti konkurencingumą siūlydamos didesnės ekologinės vertės produktą. 
Tokiam požiūriui atstovauja 15 proc. tyrime dalyvavusių įmonių. Tačiau 
ekologiškas dizainas tik dalinai atitinka ŽE principus. 

3. Verslai, kurie aktyviai įgyvendina žiedinės ekonomikos principus. Šios įmonės 
jau įvertino, kad žiedinės ekonomikos paradigmos įgyvendinimas apima visos 
grandinės „perdarymą“ pradedant nuo produkto projektavimo ir žaliavų 
pirkimo, iki gamybos procesų efektyvumo didinimo ir klientų supažindinimo 
su vartojimo etapo poveikiu visam žiedinės ekonomikos procesui. Paprastai 
tai yra pilnas perėjimas prie žiedinių sprendimų visose verslo funkcijose (tik 
8 proc. tyrime dalyvavusių įmonių). 

Tyrimo metu buvo nustatyti penki skirtingi žiedinės ekonomikos praktikos taikymo 
etapai: 1. tiekimo etapas (grupuojami elementai, susiję su žaliavų sąnaudomis ir 
tiekimu); 2. naudojimo etapas (grupuoja elementus, susijusius su informacija apie 
teisingą gaminio naudojimą); 3. projektavimo etapas (elementai, kurie siejami su 
gaminio koncepcija ir dizainu); 4. logistikos etapas (grupuoja elementus, susijusius su 
produkto pristatymu); 5. atliekų tvarkymo etapas (elementai, kurie įtraukia atliekų 
tvarkymą ir pakartotinį produktų pritaikymą). 

Siekiant nustatyti svarbiausius veiksnius, kurie lemia įmonės transformaciją iš linijinės 
pramonės link žiedinės buvo nustatyti 10 galimai potencialūs veiksniai (efektyvumo 
didinimas mažinant išlaidas, įmonės įvazdžio gerinimas, konkurencinio pranašumo 
įgyjimas, klientų pasitenkinimo didinimas, įmonės priklausomybės nuo žaliavų 
mažinimas, rizikos, susijusios su žaliavų tiekimo etapais, mažinimas, teisinių 
reikalavimų laikymasis, būsimų teisinių įsipareigojimų numatymas, įmonės aplinkai 
poveikio mažinimas, įmonės pagamintų produktų aplinkos užteršimui mažinimas) ir 
taikant veiksnių analizės metodiką buvo atskleistos keturios svarbiausios veiksnių 
grupės, skatinančios įmonių perėjimą prie žiedinės ekonomikos principų: 

1. Ekonominis veiksnys (vidiniai ekonominį efektyvumą skatinantys 
veiksniai). 

2. Tiekimo rizikos veiksnys (susijęs su žaliavų tiekimu). 
3. Reguliavimo veiksnys (faktoriai, susiję su valstybės reguliavimo politika). 
4. Aplinkos vertės veiksnys (faktoriai, susiję su įmonės aplinkosaugos 

įgyvendinimu). 

Rezultatų duomenimis, ekonominiai veiksniai vis dėlto yra tie, kurie labiausiai skatina 
tradicinį verslą pereiti prie žiedinio verslo modelio. 

Suomijos mažų ir vidutinių apdribamosios pramonės įmonių kontekste taip pat buvo 
bandoma išsiaiškinti žiedinių principų įgyvendinimą (Circular economy..., 2016). 
Paaiškėjo, kad iš tyrime dalyvavusių verslų (30 pramonės atstovų) tik 4 iš 11 žiedinių 
principų įmonės plačiai taiko savo pramonėse:  

 
2 Žiedinės ekonomikos principas nebūtinai turi uždaryti grandinę toje pačioje organizacijoje; vienos 
įmonės pagamintos atliekos taip pat gali tapti žaliava, kuri gali būti panaudota kitos įmonės gamyboje. 
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• Ilgo gyvavimo ciklo projektavimas. Suomijos gamintojai projektuoja 

gaminius taip, kad jų gyvavimo ciklas būtų kuo ilgesnis, tačiau moduliniai 

projektavimo principai dar nėra naudojami.  

• Žiedinis principas žaliavų naudojime gamyboje. Taip pat gamyboje vis 

dažniau naudojamos perdirbtos (antrinės) žaliavos (pvz., plieno), tuo tarpu 

tvarių netiesioginių medžiagų, tokių kaip atsinaujinanti energija, naudojimas 

tarp įmonių labai skiriasi.  

• Produkto naudojimo pratęsimas siūlant remontą ar priežiūrą. Didžioji įmonių 

dalis teikia bent keletą remonto ir priežiūros paslaugų. Tačiau ne visos 

išnaudoja visą savo potencialo šioje srityje.  

• Produktų atnaujinimas. Daugelis kompanijų jau atlieka produktų 

atnaujinimą/modernizavimą, be to dauguma kitų aiškinasi, kaip atnaujinti 

produktus.  

Kiti modeliai, skatinantys žiedinės ekonomikos plėtrą, pramonėje įgyvendinami 
sudėtingiau, pavyzdžiui: 

• Dalijimosi platformos, nes ne visi pramonės procesai ir gaminiai gali būti 

įtraukti į šią rinką dėl savo specifikos (pav., įmontuoti, integruoti įrenginiai). 

• Produkto naudojimosi perkėlijas į paslaugos teikimą vietoje produkto 

nuosavybės (prenumerata ar abonementas), nes ne kiekvienas produktas gali 

būti siūlomas prenumeratos formatu. Tačiau įmonės atlieka eksperementus 

šia linkme. 

• Įmonės taip pat skeptiškai žiūri į produktų, kurių gyvavimo ciklas yra labai 

ilgas, atnaujinimą, „perdarymą“ ir perpardavimą antrinėje rinkoje, nes tai 

gali būti neaktulu ir neefektyvu. 

• Įmonėms yra sudėtinga užtikrinti perdirbimo procesą dėl skirtingų 

priežasčių, pav. produktai gali būti įvairiose pasaulio šalyse, gamintojas gali 

visiškai neturėti informacijos apie galuinę jų buvimo vietą. Be to, 

perdirbimas dažnai laikomas klientų atsakomybe.  

Taigi, jeigu vieni modeliai yra jau plačiai taikomi, kitų žiedinės ekonomikos grandinių 
įgyvendinimas yra ribotas. Dauguma verslų įgyvendina tik dalinius žiedinės ekonomikos 
principus ir tikslus ir vis dar sunkiai suvokia žiedinės ekonomikos galimybes ir 
koncentruojasi tik į paprastą lygmenį – vartotojų informavimą apie produktų 
naudojimą, jų taisymo ar utilizacijos detales. Kadangi perdirbimas reikalauja 
papildomos darbo jėgos, numatoma, kad Suomijoje ŽE turės nemažą poveikį darbo 
vietoms: iki 2030 MVĮ bus sukurta daugiau nei 75 tūkst. naujų darbo vietų ypač 
perdirbimo ir produktų perdirbimo srityse. Tai darbai, reikalaujantys aukštos 
kvalifikacijų ir įgūdžių derinant projektavimą, dizainą ir naudotų produktų perdirbimą. 
Tokius darbus sunku perkelti į trečiasias šalis dėl tinkamos kvalifikacijos stokos. 

Apdirbamosios pramonės įmonėms svarbu suprasti, kad žiedinis požiūrio tikslas – apimti 
visą gamybos grandinę, o ne tik jos dalį: nuo žaliavų pirkimo iki gaminio projektavimo, 
opertyvinės veiklos ir rinkos komunikacijos. Įmonės, kurios koncentruojasi vien ties 
vidinėmis operacijois gali sumažinti su žiedine ekonomika susijusias ekonomines ir 
rinkos galimybes. Taigi, gamintojams reikėtų pasirinkti principą įgyvendinti žiedinius 
sprendimus į visus vertės grandinės etapus: pradedant produkto dizainu, priimant 
pirkimo sprendimus, gamybos procesus, paskirstymą ir logistiką, baigiant klientais ir 
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vartotojais, žiūrint į juos kaip į partnerius (ne tik į pirkėjus ar vartotojus), siekiant 
skatinti įmonės konkurencingumą pasaulinėje rinkoje pilnu žiedinės ekonomikos 
procesu. Taigi, žiedinės ekonomikos įgyvendinimo kontekste ypač svarbiu tampa įmonių 
gebėjimas taikyti produkto ciklo mąstymą, apimantį visą vertės grandinę nuo pradinio 
taško iki realizavimo ir po jo, ieškat žiedinių verslo galimybių šiame prekių ir vertės 
kūrimo sraute.  

 ES valstybių narių žiedinės ekonomikos plėtros apžvalga apdirbamosios 
pramonės kontekste 

Šioje studijos dalyje apžvelgiama penkių ES valstybių žiedinės ekonomikos plėtra. 

Kalbant apie šalių pasirinkimą analizei, galima išrinkti šalys pagal rodiklius. Svarbu 
turėti omenyje, kad neegzistuoja rodiklio tiesiogiai matuojančios žiedinę ekonomiką. 
Tačiau yra keli rodikliai skirti ištirti transformaciją žiedinės ekonomikos link. Žiedinės 
ekonomikos įgyvendinimas šalyse matuojamas pagal šiuos rodiklius: 

1. Europos Eko-inovacijų švieslentė arba Eko-inovacijų indeksas (European Eco-
innoation scoreboard – Eco-Innovation index), kuris įtraukiant 16 skirtingų rodiklių 
sugrupuoja (a) 5 žemiau pateiktų indikatorių į visumą arba (b) suteikia galimybę 
paanalizuoti kiekvieną rodiklį atskirai (Eurostat). Čia reikia turėti omenyje, kad 
pirmaujančios šalys vienoje rodiklių grupėje, gali visiškai nepirmauti kitoje rodiklių 
grupėje. Atlikus rodiklių analizę ir antrinių duomenų analizę pastebėta, kad įtraukiami 
visi rodikliai bendrai. 

Prie šio rodiklio pridedama ir indekso skaičiavimo metodikos nuoroda (rodikliai ir jų 
sudedamosios dalys). Dokumento pabaigoje yra visų sektorių, kurie yra įtraukiami į 
rodiklį, klasifikavimas. 

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/ecoi_ind
ex_eu_2018_technical_note.pdf  

Šio indekso duomenys yra 2018 m. ir įtraukia: socialinių-ekonominių veiksnių įvesties ir 
išvesties duomenys, resursų efektyvumą, eko-inovatyvumo veiklą. 

2. Žiedinės ekonomikos rodikliai (Eurostat): 

• Tvaraus išteklių valdymo rodiklis; 

• Visuomenės elgesio rodiklis, įgyvendinant žiedinę ekonomikos principus; 

• Verslo veiklos rodiklis žiedinės ekonomikos įgyvendinimo kontekste. 

Šių rodiklių duomenys yra šiek pasenę ir svyruoja tarp 2013 – 2015m. 

Suderinus su LIC buvo pasirinktas Eko-inovacijų indeksas (1 rodiklis) dėl duomenų 
atnaujinimo  (2018 m.), išrinktos 5 žiedinėje ekonomikoje įgyvendinime pirmaujančios 
šalys yra šios: Vokietija, Švedija, Suomija, Austrija, Danija.  

Toliau buvo analizuojami didžiausią potencialą turintys sektoriai Lietuvoje (baldų 
gamyba; kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba; metalo gaminių 
gamyba) ir jų dalis nurodytose valstybėse (žr. toliau pateikiamą lentelę).  

2017 Baldų 
sekt. 

Metalo 
gamyba 

Kompiuterių 
sekt. 

 
1000 gyv. 1000 gyv. 1000 gyv. 

ES (27) n/a 0,3968 n/a 

ES (28) n/a 0,3616 n/a 

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/ecoi_index_eu_2018_technical_note.pdf
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/ecoi_index_eu_2018_technical_note.pdf
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Danija 0,548 0,4429 0,406 

Vokietija 0,320 0,6833 0,491 

Lietuva 0,345 0,1491 0,076 

Liuksemburgas n/a n/a n/a 

Austrija 0,313 0,7268 0,399 

Suomija 0,110 0,4883 0,824 

Švedija 0,199 0,6044 0,237 

Pav. 5-8 Pagamintų prekių suma vienam tūkst. gyv. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis Eurostat 

Kadangi Eurostat duomenimis ne visi sektorių rodikliai pateikti už 2018 m., į analizę 
buvo įtraukti 2017 m. duomenys. Lentelės duomenimis matome, kad visų nurodytų 
sektorių Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Austrijoje, Danijoje santykiniai dydžiai 
tūkst. gyventojui yra gana aukšti, kas reiškia, kad analizuojami sektoriai šalyse yra 
pakankamai išvystyti ir šalys gali būti pasirinkti analizei. Taip pat buvo tikrinamas šių 
sektorių veiklos pokyčiai kiekvienoje šalyje. Pastebima, kad minėtų sektorių pokyčiai 
tarp šalių pasiskirsto netolygiai ir gali išsiskirti šalių specifiškumu. Verta paminėti, kad 
šių sektorių augimas Lietuvoje ryškiai viršijo ES (28) vidurkį. 

Atsižvelgiant į atliktą šalių pasirinkimo analizę bei suderinus su LIC poreikiais, 
tolimesnei analizei buvo pasirinkta nagrinėti - Austrija, Nyderlandai, Portugalija, 
Slovėnija ir Suomija. 

Pabrėžiama, kad šiame žiedinės sistemos vystymo etape dar nėra vieningo 
egzistuojančio rodiklio, matuojančio šalių žiedinės ekonomikos įgyvendinimo lygį. 
Tačiau keletas egzistuojančių rodiklių gali padėti įvertinti rezultatus srityse, kurios 
tiesiogiai ar netiesiogiai veikia žiedinės ekonomikos diegimą. Šioje darbo dalyje 
žiedinės ekonomikos progreso vertinimui naudojami: Eurostat (tvarus išteklių 
valdymas), POLITICO.eu ir Europos Tvaraus Verslo Federacija3 tokie rodikliai: 

• POLITICO žiedinės ekonomikos indeksas. 

• Atliekų kiekis (kg), tenkantis vienam gyventojui per metus (bendros šalies 

gamybos ir vartojimo atliekos). 

• Maisto atliekų rodiklis (kg), tenkantis vienam gyventojui per metus. 

• Atliekų perdirbimo rodiklis (proc. išraiška pagamintų ir perdirbtų atliekų). 

• Prekių, kurių dalis gali būti perdirbta, dalis (proc. ir vieta ES). 

• Medžiagų pakartotinio naudojimo koeficientas (proc.). 

• Patentai, susiję su žiedine ekonomika (vnt.). 

• Investicijos, susijusios su žiedine ekonomika (mln. Eur). 

• MVĮ dalyvaujančios atliekų mažinime (vieta ES, proc.). 

 
3 Europos Tvaraus Verslo Federacija (Ecopreneur.eu) nustato tvarios ekonominės politikos gaires Europos mastu ir 

siekia paremti ekonominį tvarumą bei visuomenės transformaciją link žiedinės ekonomikos. 2019 m. buvo atlikta 
žiedinės ekonomikos apžvalga, kur pateikiamas šalių integravimas į žiedinę ekonomiką. 
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Taip pat įtraukiami ir papildomi rodikliai, remiantis Eurostat pasiūlyta metodika, kuri 
matuoja verslų veiklą, o rodiklių rinkinys parodo ekologinių inovacijų veiklą keičiant ir 
pritaikant verslo modelius pagal žiedinės ekonomikos principus.  

Visi minėti rodikliai sugrupuotai pateikiami žemiau. 

Šalis 
POLITICO ŽE  

indeksas 

 
Atliekų kiekis  

 

(kg 1 gyv.) 

 

Maisto atliekų 
rodiklis 

(kg 1 gyv.) 

Perdirbtų 
atliekų rodiklis 

(vieta ES / %) 

Prekių, kurių 
dalis gali būti 

perdirbta 

(%) 

Medžiagų 
pakartotinio 
naudojimo 

koeficientas 

(%) 

Patentai, 
susiję su ŽE 

(skaičius) 

Investicijos, 
susijusios su 

ŽE 

(mln., EUR) 

MVĮ 
dalyvaujančios  

atliekų 
mažinimo 
procese 

(vieta ES / %) 

Suomija 22 iš 28 504 kg 189 kg 12 / 42 % 0.06 % 7 % 111 2.0 16 / 55 % 

Austrija 9 iš 28 564 kg 209 kg 3 / 58 % 0.32 % 9 % 122 3.5 13 / 59 % 

Nyderlandai 12 iš 28 520 kg 541 kg 5 / 53 % 0.17 % 27 % 169 5.2 7 / 65 % 

Portugalija 16 iš 28 461 kg 132 kg 19 / 31 % 0.26 % 2 % 22 1.4 15 / 55 % 

Slovėnija 7 iš 28 466 kg 72 kg 2 / 58 % 0.41 % 8 % 8 0.5 18 / 51 % 

Pav. 5-9 Analizuojamų šalių žiedinės ekonomikos įgyvendinimo lygį matuojantys rodikliai 

Šaltinis: sudaryta remiantis Eurostat, Europos Tvaraus Verslo Federacija, POLITICO.eu 

Analizuojant skirtingus rodiklius, galima pastebėti, kad pasirinktos šalys skiriasi 
tarpusavyje ekonomikų dydžiais ir žiedinės ekonomikos įgyvendinimo lygiu. Būtų sunku 
įvardinti vienos arba kitos šalies pažangą, kadangi kiekvienoje srityje rodiklių duomenys 
gali skirtis. Tačiau lentelės pagalba galima pamatyti, kokiose srityse šalys pirmauja 
arba atsilieka.  

 Suomijos žiedinės ekonomikos plėtros apžvalga  

Bendra informacija. Suomijos apdirbamoji pramonė sudaro  pusę šalies eksporto 
ir beveik 30 proc. BVP, todėl laikomas svarbiu sektoriumi ekonomikoje. Didžiausios 
pramonės šakos yra elektronikos (22 proc.), mašinų transporto priemonių ir kitų metalo 
gaminių (21 proc.), miško pramonė sudaro 13 proc. Siekiant prisitaikyti prie ŽE principų, 
buvo sudaryta Tvarios gamybos programa (angl. The Sustainable Manufacturing Finland 
Program), orientuota į verslo modelių atnaujinimą ir produktyvumo didinimą ir 
sprendimus, kurie reikalingi dėl klimato kaitos iššūkių.  

Suomija yra viena lyderiaujančių šalių žiedinės ekonomikos įgyvendinime, kuri 
buvo pirmoji šalis, įgyvendinusi ŽE kelrodį (2016 m.), nustatant ŽE įgyvendinimo 
priemones. Kadangi Suomijos apdirbamoji pramonė yra prioritetinis sektorius, suomiai 
aktyviai siekia žiedinės ekonomikos tikslų dėl jos siūlomų galimybių pramonei. 
Priemonių esmė – atrinkti pilotines idėjas, sujungiant jau turimą šalies patirtį ir 
inovacijas į schemą, skatinančią žiedinės ekonomikos plėtrą nacionaliniu ir tarptautiniu 
lygiu. ŽE kelrodis įtraukia trys pagrindines sritis: ekonominę, aplinkos ir socialinę: 

• Ekonominiu aspektu siekiama įgyvendinti įmonių konkurencingumą ir 

pajamingumą per naujus verslo modelius ir inovacijas. Suomiai žiūri į 

žiedinės ekonomikos sprendimus kaip į galimybes, todėl pranašumas taps 

eksporto pagrindu, todėl eksportas ir įmonės, kurios internacionalizuos savo 

veiklas, augs. Siekiant gauti maksimalios naudos iš žiedinės ekonomikos, 

reformuojami finansavimo modeliai viešajame sektoriuje, skatinamas 

bendradarbiavimas tarp verslo iš viešojo sektoriaus, planuojami papildomi 

finansiniai instrumentai. 
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• Aplinkos aspektu numatomas išteklių ir pirminių žaliavų naudojimo 

mažinimas. Siekiama keisti žaliavų naudojimo pagrindą ir įtraukti daugiau 

atsinaujinančios energijos šaltinių (vietoje neatsinaujančių gamtos išteklių) 

ir siekti visuomenės be atliekų statuso, kontroliuoti išmetamųjų atliekų ir 

taršos lygį. Taigi, numatoma, kad žiedinės ekonomikos procesų 

įgyvendinimas pagerins Suomijos ekologinį tvarumą, kuriuo siekiama 

teigiamo poveikio aplinkai. 

• Socialinių aspektu turima omenyje, kad viešasis sektorius įsitrauks į žiedinės 

ekonomikos plėtrą plačiu mastu (per bendradarbiavimą su verslu, švietimą, 

dalijimosi ekonomikos skatinimą, vartotojai įsitrauks į naujus vartojimo 

modelius, pvz. produktų naudojimas nuomos pagrindu).    

Dėmesys sutelkiamas į 5 pagrindines sritis: tvari maisto sistema (maisto 
pramonė mažina atliekų kiekį ir mažina pirminių žaliavų naudojimą pakavime), miško 
kilpos (miškų pramonė yra Suomijos stiprioji pusė, todėl kuriant naujus produktus, 
paslaugas ir bendradarbiavimo modelius skaitmenizavimo technologijų pagalba Suomija 
siekia konkurencingumo didinimo), technologinės kilpos (taikant technologinius 
sprendimus numatoma mažinti priminių medžiagų naudojimą gamyboje, taip sukuriant 
konkurencinį pranašumą ir tuo pačiu didinti gamyboje pakartotinio naudojimo 
žaliavas),  transportas ir logistika (švarūs ir ekologiški transporto sprendimai, 
dalijimosi ekonomikos plėtra vystysis kaip vientisa išmanioji sistema su iškastiniu kuru), 
sisteminis pokyčių ir bendrų veiksmų įgyvendinimas (sisteminių pokyčių plėtra: 
vyriausybės įstatyminės bazės kūrimas, švietimo įstaigų įtraukimas ir įvairiapusė 
sąveika, siekiant į bendro tikslo siekimą įtraukti tiek verslus, tiek vartotojus). Remiantis 
Sitra (2016), ŽE dalyvauja vyriausybė ir savivaldybės, įmonės ir gyventojai. Įmonių 
užduotis – į klientą orientuotas požiūris, klimato kaita ir technologijų progresas, kurie 
nukreipia verslo operacijas link žiedinės ekonomikos įgyvendinimo. Sitra (2016) 
numato, kad potenciali ŽE vertė ekonomikai gali sudaryti apie 2-3 mlrd. Eur 2030 
metais, jeigu šalis koncentruosis į prioritetines sritis. 

Verta paminėti, kad Suomijoje ypač sparčiai vystomas bio-ekonomikos sektorius 
„Cleantech“, kuris numatoma, kad taps ekonomikos varikliu. Yra tobulintinų vietų: 
išteklių efektyvumo rodiklis ir POLITICO žiedinės ekonomikos indeksas užima 
atitinkamai 24-ą ir 22-ą vietą, taip pat pastebimos mažėjančios investicijos į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas. 

Reglamentavimas ir iniciatyvos. Per pastaruosius metus buvo susitarta dėl 
daugybės skirtingų politikos krypčių, direktyvų ir politikos dokumentų, kurių pagrindinis 
tikslas - iki 2025 m. paversti Suomiją žiedinės ekonomikos ir ekologinių inovacijų lydere 
pasaulyje. Pabrėžtinas didelis tankumas ir visos politikos integracijos laipsnis. 
Egzistuoja keliolika iniciatyvų, susijusių su medžiagų efektyvumo programa, savanoriški 
susitarimai (pvz. Žaliasis susitarimas4), dokumentai (pvz. jau minėtas nacionalinis 
žiedinės ekonomikos kelrodis, klimato kaitos planas, nacionalinė maisto medžiagų 
perdirbimo programa (RAKI), sudarytos plastiko bei žiedinės ekonomikos gaires visais 
švietimo lygmenimis. Sudaromos programos, kurių tikslas spręsti medžiagų naudojimo 
problematiką, išteklių valdymas ar atliekų prevencija, pavyzdžiui, septynerių metų 

 
4 Europos „Žaliasis susitarimas“ skirtas ES gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui, teikiant švaresnį orą 
ir vandenį bei gamtą. Žaliasis susitarimas bus vykdomas pasitelkiant reguliavimo ir teisės aktų sistemą, 
nustatančią aiškius bendruosius tikslus, kartu su paskatomis skatinti privačiojo sektoriaus investicijas, 
taip pat su svarbiausių sektorių veiksmų planais ir tikslais, tokiais kaip rūšių nykimo sustabdymas, atliekų 
mažinimas ir geresnis gamtos išteklių naudojimas. 
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programa CIRCWASTE, kuri buvo sukurta 20 įvairių partnerių ir 10 Suomijos finansavimo 
organizacijų ir skatina efektyvų žaliavų ir medžiagų srautų naudojimą, atliekų 
prevenciją ir naują atliekų ir išteklių tvarkymo koncepciją. Šiai programai koordinuoti 
buvo sukurtas Žiedinė ekonomikos paslaugų centras. Pabrėžtina, kad Suomijos 
išplėstinio gamintojo atsakomybės schema yra pakankamai plati ir apima 6 sektorius ir 
iš viso 16 schemų. Viena svarbiausių organizacijų yra Suomijos inovacijų fondas „Sitra“5, 
turintis ilgametę paramą inovacijų diegimo ir žiedinės ekonomikos programos srityse.  

Iš tikrųjų, Sitra yra labai aktyvi organizacija ŽE įgyvendinime. Paskutiniame iš 
savo pranešimų, Sitra pateikė tam tikrų žingsnių rinkinį, siekiant platesnio ŽE diegimo 
šalyje, kuris gali būti aktualus ir Lietuvai. Nepaisant jau tam tikro šalyje pasiekto ŽE 
lygio, artimoje ateityje siūloma atsižvelgti į tai, kad: 1) valstybė turi aktyviai vykdyti 
žiedinės ekonomikos, kaip pagrindinio vyriausybės projekto, populiarinimą, 
bendradarbiaujant su pagrindinėmis šalies ministerijomis; 2) oficialaus statuso 
suteikimas ŽE grupėms; 3) Valstybė turėtų sukurti žiedinės ekonomikos matavimo 
rodiklius, siekiant stebėti ir valdyti plėtrą (pavyzdžiui, žaliavų ir išteklių naudojimo 
efektyvumas, ekologiškumo augimas ir pan.); 4) žiediškumo skatinimas per mokesčius 
(pavyzdžiui, didesnių mokesčių įvedimas pirminių žaliavų naudojimui gamyboje arba už 
didesnį atliekų rodiklį ir, atvirkščiai, mažesnių mokesčių taikymas tiems gamintojams, 
kurie mažina pirminių žaliavų naudojimą ir didina antrinių žaliavų įvedimą į gamybos 
procesus ir pan.); 5) nustatyti ir pašalinti subsidijas verslui, kurios kenksmingai veikia 
aplinką ir neatitinka ŽE principų; 6) naujos sąlygos, tokios kaip tvarios plėtros ir 
žiedinės ekonomikos atitikimas, įtraukimas į valstybinio finansavimo paraiškų 
vertinimą; 7) sudaryti palankesnį reguliavimą dalijimosi platformoms, be to reikėtų 
paaiškinti pajamų, gautų iš dalijimosi ekonomikos, apmokestinimą ir su tuo susijusias 
taisykles; 8) įgyvendinti žiedinės ekonomikos suvokimo integravimą į švietimo sistemą. 

Suomijos inovacijų fondas „Sitra“ rengia kasmetinę Pasaulinės žiedinės 
ekonomikos forumo konferenciją, taip pat parengė puikų 100 žiedinės ekonomikos 
pavyzdžių sąrašą kartu su paruoštomis gairėmis, skirtomis MVĮ. Savo elektroniniame 
puslapyje Sitra teikia informaciją apie žiedinę ekonomiką ir pagalbą įgyvendinant ŽE 
procesus įmonėse. 

Finansavimas. Žiedinės krypties finansavime taip pat dalyvauja ir Business 
Finland‘s Innovation, finansuojant 300 mln. Eur 4 metų laikotarpiui. Ši programa taip 
pat siūlo internacionalizavimo paslaugas, atsinaujinančias ekosistemas, į Suomiją 
pritrauks tarptautinius ekspertus, įmones ir investuotojus. Nuo 2018 m. kovo mėn. 
naujas tvarių ir novatoriškų viešųjų pirkimų kompetencijų centras (KEINO) spartina 
žiedinių sprendimų paklausą, per viešuosius pirkimus į žiedinę ekonomiką įtraukiant 
rinkos dalyvius.  

Lengvatos. Valstybė pasiūlė PVM lengvatos taikymą dviračių, batų ir odos 
gaminių nedidelėms remonto paslaugoms, tačiau šis eksperimentas baigėsi be tolesnių 
veiksmų.  

 Austrijos žiedinės ekonomikos plėtros apžvalga ir apdirbamosios pramonės įvertinimas 
Bendra informacija. Austrijos ekonomikoje dominuoja mažos ir vidutinės įmonės 

(MVĮ). Apdirbamoji pramonė yra svarbiausias šalies sektorius, kuriame pagaminama 69 
proc. visos produkcijos. Didžiausi apdirbamosios pramonės segmentai yra: mašinų ir 
įrengimų (9 proc.), metalo (6 procentai), maisto produktų (6 proc.), variklinės 

 
5 Žiedinę ekonomiką Suomijoje įvairiapusiškai skatinanti organizacija, inovacijų fondas: 
https://www.sitra.fi/en/ 

https://www.sitra.fi/en/
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transporto priemonių, priekabos ir puspriekabės (6 proc.), metalo gaminiai, išskyrus 
mašinas ir įrenginius (6 proc.) bei elektros įranga (5 proc.).  

Austrija laikoma viena pirmaujančių šalių atliekų perdirbime (perdirbama 58 
proc. visų komunalinių atliekų). Tokį rezultatą pasiekti  Austrijai užtruko keturis 
dešimtmečius. Тodėl siekiama išnaudoti jau pasiektą ekologijos lygį ŽE įgyvendinime. 
Kaip ir Suomija, ši šalis siekia aukščiausio perdirbimo lygio visoje Europoje, kas Austrijai 
ateityje sudaro stiprų pagrindą pereiti prie žiedinės ekonomikos. Austrijos ŽE rodiklis 
(parodantis antrinių medžiagų dalį visų ekonomikoje egzistuojančių prekių atžvilgiu) 
viršija pasaulio vidurkį (9.1 proc.) ir sudaro 9.7 proc., tačiau dėl aukšto lygio 
importuojamų produktų, kurių gamybos procesuose žiediniai standartai nebuvo taikomi 
arba taikomi minimaliai, žiedinės ekonomikos transformacija bus pasiekiama 
sudėtingiau. Siekiant žiedinių principų diegimo buvo suformuluoti 4 prioritetai: 1) 
perėjimas iš iškastinio kuro prie atsinaujinančių išteklių; 2) atliekų perdirbimas; 3) 
perėjimas prie ekonomikos, palaikančios egzistuojančias atsargas, vietoje papildomų 
pirminių žaliavų sunaudojimo naujiems atsargoms kaupti; 4) importuojamų gaminių, 
kurių gamybai naudojamos antrinės žaliavos, užtikrinimas. Įgyvendinus šiuos prioritetus 
Austrijos žiedinės ekonomikos rodiklis gali siekti 37.4 proc. (The circularity..., 2019).  

Austrija lyderiauja atliekų gamybos atžvilgiu (564 kg. vienam gyventojui per 
metus). Pirmininkaudama 2018 m. Europos žiedinės ekonomikos įgyvendinime, ši šalis 
priėmė vienkartinio naudojimo plastikų direktyvą ir aktyviai taiko šį reikalavimą šalies 
viduje. Tačiau MVĮ veikia žemiau ES vidutinio atliekų mažinimo rodiklio. Taip pat 
manoma, kad visuomenės požiūris į ŽE yra nepakankamas, trūksta diskusijų apie 
ekonomines galimybes, o ne vien apie atliekų mažinimą ir aplinkosaugą. Todėl šalies 
siekiu tampa jau pasiekto aukšto žaliavų perdirbimo ir kilpų uždarymo rezultato  
tobulinimas. Šiam tikslui pasiekti reikia intensyvaus tarptautinio bendradarbiavimo, nes 
Austrija yra glaudžiai susijusi su pasaulinės prekybos partneriais. 

Reglamentavimas ir iniciatyvos. Nors šalyje pasiekti geri atliekų perdirbimo 
rodikliai, vis dėlto dar trūksta įmonių sąmoningumo ŽE įgyvendinime. Vyriausybė skiria 
nepakankamai dėmesio ŽE įgyvendinimui, taipogi nepakanka ir rinkos veiksmų. Be 
tinkamų paskatų nei verslas, nei vartotojai neįsitrauks į ŽE plėtrą norimu tempu. Todėl 
valstybės taisyklės turėtų keistis taip, kad rinkos dalyviai pradėtų suvokti antrinių 
išteklių vertę ir priimtų atitinkamus sprendimus. 

Pastaraisiais metais pradėtos kelios iniciatyvos žiedinės ekonomikos skatinimo 
linkme. Daugiausiai skatinamos ne pelno siekiančių organizacijų (NVO) siūlomi 
unikalaus remonto tinklai („10 RepaNet“ – tinklas, siūlantys pakartotino naudojimo 
produktus ir remonto paslaugas), įkurta žiedinės ekonomikos platforma „Circular 
Futures Platform“. Šalyje aktyviai veikia Altstoff Recycling Austria (ARA)6 ne pelno 
siekianti organizacija, skatinanti žiediškumą ir siūlanti DISRUPT žiedinės 
transformacijos modelį. Šiame modelyje pateikiami 7 elementai, kurių tikslas – pereiti 
prie regeneracinių išteklių ir švarios energijos. Taip pat šie elementai formuoja 
transformacijos link ŽE strategijas, apimančias jau aptartus naujus žiedinius procesus: 
sisteminį požiūrį į projektavimą; skaitmeninių technologijų ir platformų pritaikymą; 
siekti ilgiau išlaikyti ekonomikoje jau turimus produktus; adaptuoti verslo modelius prie 
žiedinės ekonomikos; pritaikyti atliekų naudojimą verslo procesuose, vietoje pirminių 
žaliavų; teikti prioritetą regeneraciniams ištekliams (efektyvesnis netoksiškų išteklių 

 
6 ARA yra Austrijoje lyderiaunti ir tarptautiniu mastu pripažinta organizacija, užsiimanti MTEP projektais 
žiedinės ekonomikos tematika, žaliavų ir medžiagų srautų valdymu. Atsižvelgiant į ES žiedinės 
ekonomikos paketą, paskelbtą 2018 m., ARA sudarė ir pasiūlė ŽE įgyvendinimo šalyje strategijas: 
https://www.ara.at/ 

https://www.ara.at/
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naudojimas); komandinį darbą tiekimo grandinėje tarp įvairių organizacijų ir viešo 
sektoriaus, siekiant sukurti bendrą vertę. 

Nors ŽE nėra vyriausybės pagrindinis tikslas, buvo pradėtos įgyvendinti kai kurios 
politinės iniciatyvos, orientuotos į žiedinės ekonomikos aspektus. Pavyzdžiui, yra 
Austrijos reglamentas dėl perdirbtų statybinių medžiagų ir nauja atliekų prevencijos 
programa („Bundes-Abfallwirtschaftsplan“). Taip pat yra gerai nusistovėjęs aplinkos 
apsaugos technologijų sektorius, lengvai prieinama valstybės finansinė parama joms 
plėtoti. Nuo 2020 m. įsigaliojo draudimas biologiškai neskaidomiems plastikinių 
maišelių, plastiko dalelių naudojimui kosmetikoje ir valymo priemonėse. 

Lengvatos. Valstybė kompensuoja 50% remonto išlaidų (ne daugiau 100,15 Eur).  

 Nyderlandų žiedinės ekonomikos plėtros apžvalga ir apdirbamosios pramonės įvertinimas 

Bendra informacija. Nyderlandai užima tvirtą poziciją Europoje tarp šalių, 
priimančių užsienio investicijas į apdirbamąją pramonę. Pagrindinės tarptautinės 
įmonės įvairiose pramonės šakose šalyje investuoja į pažangias gamybos operacijas 
(„Coca-Cola“, „BD Diagnostics“, „Eastman“, „ LyondellBasell, „Siemens“ „Omron“). 
Apdirbamoji pramonė sudaro 18 proc. šalies BVP. Svarbiausios pramonės šakos yra 
maisto pramonė, chemijos pramonė, naftos perdirbimas, elektros įrangos gamyba. 

Nyderlandai yra tarp lyderiaujančių šalių žiedinės ekonomikos įgyvendinime. 
Kelis metus iš eilės šalyje gerėja atliekų perdirbimas, tenkantis vienam gyventojui, o 
taip pat ir komunalinių atliekų perdirbimo lygis. Žiedinių medžiagų pakartotinio 
naudojimo rodiklis yra gana įspūdingas visų ES šalių kontekste ir sudaro aukščiausią 27 
proc. lygį, perdirbtų atliekų lygis taip pat yra gana aukštas ir sudaro 53 proc. 
Nyderlandai išsiskiria investicijų lygiu į veiklas, susijusias su žiedine ekonomika (5.2 
mln.), aukštu patentų skaičiumi (169). Tačiau yra ir tam tikrų iššūkių: vis dar yra aukštas 
gamybinių atliekų, tenkančių vienam gyventojui, rodiklis, sudarantis 520 kg per metus. 
Remiantis tyrimais, ŽE įgyvendinimas Nyderlandų ekonomikai sudarytų 7,3 mlrd. 
Eur/metus, 1.4 proc. šalies BVP ir sukurtų apie 54 tūkst. darbo vietų. 

 Išplėstas gamintojo atsakomybių (IGA)7 paketas yra tinkami sudarytas ir iš 14 
schemų įtraukti 5 sektoriai. EPR pakuočių schemoje remiantis perdirbimu buvo įvestas 
taršos mokestis, siūlomas žemas tarifas plastikinėms pakuotėms ir kai kurioms gėrimų 
dėžutėms, kurios gali būti tinkamai rūšiuojamos ir perdirbamos. Tuo tarpu mažas 
mokestis už biologiškai skaidžias plastikines pakuotes buvo atšauktas. 

Reglamentavimas ir iniciatyvos. Iš viso šalyje buvo pristatyta virš 1500 įvairų 
novatoriškų iniciatyvų, kurios prisideda prie 85 000 veiklų, apimančių 420 000 darbo 
vietų, todėl ŽE rodikliai yra pakankamai aukšti. Labiausiai pripažinta žiedinės 
ekonomikos iniciatyva yra nacionalinis strategijos dokumentas „Žiedinė ekonomika 
Nyderlanduose iki 2050 m.“, kurią sukūrė šalies Infrastruktūros ir Aplinkos bei Vidaus 

 
7 IGA yra politinė strategija, pagal kurią atsakomybė už produktų, gautų po vartojimo, tvarkymą ar 
realizavimą perkeliama iš valdžios gamintojams. Gamintojams tai yra paskata atsižvelgti į aplinkos 
apsaugos aspektus gaminant gaminius ar produktus. Tokios atsakomybės priskyrimas iš principo galėtų 
paskatinti užkirsti kelią atliekų kaupimui ir susidarymui, skatinti žiedinį požiūrį į produktų projektavimą 
ir prisidėti prie viešojo perdirbimo ir medžiagų tvarkymo tikslų. EBPO siekia išplėsti IGA, įtraukiant naujus 
produktus, produktų grupes ir atliekų srautus, tokius kaip elektros prietaisai ir elektronika. Tai irgi 
reiškia, kad visos aplinkosaugos išlaidos, susijusios su produktu per visą jo gyvavimo ciklą bus 
įtraukiamoms į galutinę produkto kainos. 
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Reikalų ministerijos 2016 m. Ši programa nustato priemones, skirtas žiedinės 
ekonomikos plėtrai Nyderlanduose iki 2050 m. ir siekia:  

• Sumažinti žaliavų naudojimą 50 proc. iki 2030 m. ir tapti 100 proc. žiedine 

ekonomika iki 2050 m.; 

• Harmonizuoti žiedinės ekonomikos politiką tarptautiniu mastu (įstatymus ir 

kitus teisės aktus); 

• Didinti atliekų kaip žaliavos panaudojimą, plėsti sumanų dizainą, sąmoningą 

naudojimą, prailginantį gaminio gyvavimo laiką ir pan.  

Be to, Nyderlandai buvo pirmieji įgyvendinę „Žaliojo susitarimo“ (angl. Green 
Deal) viešųjų pirkimų iniciatyvą, skatinančią organizacijų bendradarbiavimą, žiedinių 
prekių ir paslaugų įsigijimą, kurių bendra suma sudaro daugiau 100 mln. EUR. Vėliau 
tokią iniciatyvą nukopijavo Belgijos ir Suomijos, kaip gerąją praktiką.  

Nuo 2015 m. Nyderlanduose vykdoma CIRCO programa – kūrybinių industrijų 
konsorciumas, remiamas Nyderlandų infrastruktūros ir vandens Ministerijos. Programa 
skatina gamybos pramonės atstovus ir specialistus kurti žiedinį verslą. Verslininkai ir 
pramonės profesionalai gali dalyvauti trijų dienų žiedinio verslo dizaino dirbtuvėse, 
kuriose siekiama nustatyti verslo galimybes ir projektuoti strategijas, siekiant 
pertvarkyti savo gamybą, produktus / paslaugas ar verslo modelius. Šių dirbtuvių 
dalyviams padedama suformuoti konkretų žiedinės koncepcijos planą egzistuojančiam 
verslui. Buvo apmokyta 400 profesionalių žiedinių procesų agentų. Iš viso tokiose 
dirbtuvėse dalyvavo virš 500 įmonių, buvo apmokyta virš 220 tūkst. dalyvių, o per metus 
iš viso surengiama apie 32 tokio formato dirbtuves. Remiantis tyrimais, 66 proc. dalyvių 
savo versle įgyvendino žiedinius planus. 

2017 m. daugiau nei 80 organizacijų, įskaitant vyriausybę bei Nyderlandų 
pramonės federaciją, pasirašė išteklių paktą „Grondstofenakkoord”, prisiimdamos 
įsipareigojimus prisidėti prie nacionalinės žiedinės ekonomikos strategijos. Be to 2019 
m. vyriausybė pradėjo iniciatyvą „Versnellingshuis” (Akceleracijos namai), siekiant 
įgyvendinti išteklių paktą „Grondstofenakkoord”. 

Siekiant sumažinti CO2 emisijas, nuo 2020 m. importuojamos atliekos, skirtos 
deginimui, yra apmokestinamos 31.39 Eur/t. 

Lengvatos. Pagal ES PVM direktyvą, Nyderlandai taip pat numato PVM lengvatą 
smulkioms remonto paslaugoms (dviračių, batų ir odos gaminiams bei naudotoms 
prekės). 

 Portugalijos žiedinės ekonomikos plėtros apžvalga ir apdirbamosios pramonės įvertinimas 
Bendra informacija. Portugalijos apdirbamoji pramonė sudaro 19 proc. šalies 

BVP dalies. Pagal žiedinės ekonomikos rodiklius, Portugalija užima vidurinę vietą kitų 
ES valstybių narių atžvilgiu, tačiau IGA aprėptis išsiskiria – iš viso 12 schemų, apimančių 
7 sektorius. Iš esmės Portugalija gerai praplėtė savo žiedinės ekonomikos politiką, 
įskaitant išplėstinės gamintojų atsakomybės schemų praplėtimą. 

Reglamentavimas ir iniciatyvos. Dar 2014 m. buvo sudaryta „Žaliojo augimo 
koalicija“ (angl. Green Growth Coalition“). Po keturis mėnesius trukusių viešųjų 
konsultacijų, seminarų ir socialinėse erdvėse pateikiamų nuomonių  dėl ekonologinių 
tikslų įgyvendinimo, buvo priimta „Žaliojo augimo įsipareigojimo“ (angl. Green Growth 
Commitment) darbotvarkė, kurią pasirašė daugiau nei šimtas organizacijų. 2015 m. 
Aplinkos ministerija nusprendė šią darbotvarkę išskaidyti į tris kryptis, viena kurių yra 
žiedinės ekonomikos kryptis. Žiedinės ekonomikos požiūris orientuotas į kultūrą, 
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politiką ir investicijas. Žiedinės kultūros populiarinimas apėmė internetinio portalo, 
atitinkančio „vieno langelio“ principą, požiūrį, kur aprašoma informacija, pateikiant 
pavyzdžius, galimybes, įvairių renginių darbotvarkes. Specialiai paruošti seminarai 
inicijavo žiedinės ekonomikos diskusiją daugelyje sektorių. 2017 m. buvo sukurtos 
žiedinės ekonomikos gairės „Pereinamojo laikotarpio lyderis: žiedinės ekonomikos 
veiksmų planas Portugalijoje: 2017 – 2020“. Planas apima teisinių aspektų pokyčius, 
susijusius su moksliniais tyrimais ir inovacijomis, mokesčiais ir kitomis ekonominėmis 
paskatomis, žiedinės ekonomikos tinklų rėmimą regioniniu ir vietiniu lygmeniu. Šios 
iniciatyvos įgyvendinimui buvo pasitelkiamas bendradarbiavimas su užsienio 
partneriais, atsižvelgiama į geriausią praktiką. 

Nuo 2018 m. vietinės bendruomenės, NVO, verslo asociacijos ir profesinės 
sąjungos pradėjo inicijuoti žiedinės ekonomikos įgyvendinimo apsektus. 2019 m. buvo 
paskelbti „Išteklių efektyvumo ir žiedinės ekonomikos metais“. Portugalijos mokslinių 
tyrimų institucijos bendradarbiauja su Europos mokslinių tyrimų tinklu (Horizontas 
2020, INTERREG). Nuo 2019 m. pradžios Portugalija viena pirmųjų uždraudė 
vienkartinių plastikinių gaminių naudojimą vyriausybėje, tiesioginėje administracijoje 
ir valstybėse bendrovėse.  

Portugalijoje žiedinės ekonomikos plėtra spartinama viešuoju finansavimu, 
skirtu skatinti naujus sprendimus. Pavyzdžiui, vien tik Aplinkos fondas investavo 6,6 
mln. EUR į žiedinės ekonomikos projektus 2017-2018 m. 

Lengvatos. Pagal programą SIFIDE mažų ir vidutinių įmonių investicijoms į MTEP 
bus taikoma mokesčio lengvata. Sukuriant prototipą ekologiniam dizainui lengvata gali 
būti didesnė.  

 Slovėnijos žiedinės ekonomikos plėtros apžvalga ir apdirbamosios pramonės įvertinimas 
Bendra informacija. Slovėnija importuoja 71 proc. visų šalyje suvartotų 

medžiagų. Šias importuotas medžiagas naudoja savo aukštųjų technologijų gaminiams 
gaminti, dėl šios priklausomybės nuo importo taip pat kenčia tarptautinis Slovėnijos 
konkurencingumas. 

Žiedinės ekonomikos įgyvendinimas Slovėnijoje yra vienas iš strateginių plėtros 
prioritetų. Tai tapo ne pasirinkimu, o šalies būtinybe. Du aukščiausi šalies reitingai yra 
komunalinių atliekų perdirbimo rodiklis ir POLITICO žiedinės ekonomikos indeksas, kuris 
užima antrą ir septintą vietą atitinkamai. Tačiau IGA įsitraukimas yra ribotas ir iš 9 
schemų apima tik 3 sektorius.  

Slovėnijos žiedinės ekonomikos kelias yra teisingas dėl daugelio iniciatyvų 
įgyvendinimo, tačiau yra ir kliūčių: mažėjančios valstybės išlaidos MTEP, nėra 
ekologiškų verslumo paskatų, viešuosiuose pirkimuose nuolatos taikoma „mažiausios 
kainos taisyklė“, rinkos ribotumas dėl perdirbtų medžiagų ir plastiko. 

Reglamentavimas ir iniciatyvos. ŽE glaudžiai siejama su tvaraus vystymosi 
tikslais ir yra įtraukta į pagrindinius nacionalinius dokumentus „Slovėnijos vizija 2050 
m.“ (angl. A Vision for Slovenia in 2050), Slovėnijos Plėtros strategija 2030 (angl. 
Slovenian Development Strategy 2030) ir Slovėnijos išmaniosios specializacijos 
strategija (angl. Slovenia‘s Smart Specialization Strategy). Siekiant lengvesnio 
perėjimo iš linijinės ekonomikos į žiedinę nuo 2016 m. kelių šalių, turinčių gerosios 
patirties ŽE įgyvendinime, atstovai buvo įtraukti į „Slovėnijos žaliosios ekonomikos 
partnerystės projektą“. Tais pačiai metais Slovėnijos vyriausybė prisijungė prie Ellen 
MacArthur fondo žiedinės ekonomikos 100 programos (angl. CE100 Ellen MacArthur 
Programme). Atstovai iš daugelių Slovėnijos ministerijų (Aplinkos, užimtumo, žemės 
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ūkio, ekonomikos plėtros, transporto ir švietimo) dalyvavo CE100 seminare. Būnant šios 
programos nare, šalies tikslas – suformuoti ekonomikos priemones, siekiant naudos MVĮ, 
kuriant gerosios patirties dalijimo formatą, sukurti nacionalinės žiedinės ekonomikos 
atvejų analizių biblioteką arba ištirti išteklių naudojimo efektyvumą. Taip pat buvo 
sudarytas Slovėnijos Veiksmų Planas Žiedinės Ekonomikos Link (angl. the Roadmap 
towards a Circular Economy in Slovenia), kuriuo siekiama nukreipti šalies plėtrą link 
žiediškumo tikslo. Šis planas buvo kruopščiai paruoštas tiesiogiai besikonsultuojant ir 
bendradarbiaujant su Suomija ir Nyderlandais – tai šalys, kurios buvo išrinktos, 
atsižvelgus į jų gerąsias praktikas, įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus, ir tapo 
Slovėnijos žiediškumo plėtros modeliu. Modelis įtraukia tris žiedinius elementus: 
ekonomiką (verslo modelius), pokyčius (vyriausybės politikoje) ir kultūrą (piliečių 
įsitraukimas į žiedinius procesus) - visi jie tarpusavyje priklauso vienas nuo kito ir 
sudaro sisteminių pokyčių esmę. 

Slovėnijoje veikia neatsiejama „žiedinių pokyčių“ suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimo platforma, kurios tikslas – prisidėti prie kompetencijų ir patirties 
formavimo, bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais, siekiant palengvinti 
Slovėnijos perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Slovėnija prisidėjo prie šalies žiedinės 
ekonomikos gairių, organizuoja metines žiedinių pokyčių konferencijas, kurios išaugo į 
svarbų kasmetinį tarptautinį renginį.  

Lengvatos. PVM lengvatos siūlomos pasirinktoms nedidelėms remonto 
paslaugoms (dviračiams batams, odos gaminiams). 

 Pasirinktų ES šalių narių gerosios patirties, plėtojant žiedinės ekonomikos 
principus ir verslo modelius apdirbamojoje pramonėje, pritaikymo 
Lietuvoje galimybių analizė 

 Lietuvos žiedinės ekonomikos plėtros apžvalga  

Nors per pastarąjį laikotarpį Lietuvos rodikliai, atskleidžiantys žiedinės 
ekonomikos įgyvendinimą, pakilo kiekybiškai (pvz., atliekų, tenkančių vienam 
gyventojui, komunalinių atliekų perdirbimo rodiklis, prekių, kurios dalinai gali būti 
perdirbtos, dalis), tačiau bendrame kontekste reitingai išlieka silpni. Pavyzdžiui, pagal 
MVĮ, dalyvaujančių atliekų mažinimo procese, Lietuva yra 27 vietoje (žr. lentelę 1-3), 
keturiose iš penkių apdirbamosios įmonėse dominuoja linijinės ekonomikos procesai. 
Lietuvoje egzistuojantis išteklių poreikis sukuria priklausomybę nuo importo, padidina 
gaminių kainas vartotojui bei mažina Lietuvos tarptautinį konkurencingumą. Tuo tarpu 
sisteminių žiedinių sprendimų įgyvendinimas ir prioritetinių pramonių plėtra gali padėti 
Lietuvai plėtojant konkurencinį pranašumą. Šiuo metu Lietuvos prioritetai yra atliekų 
tvarkymo tobulinimas, energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančios 
energijos skatinimas, todėl plastiko perdirbimo įmonės lyderiauja tvarių sprendimų 
įgyvendinime Lietuvoje. Lietuvos IGA schemos apima 4 pagrindinius sektorius, tačiau 
bendras išplėstinės gamintojų atsakomybės schemų skaičius sudaro tik vieną atliekų 
perdirbimo srautą (lyginant su Portugalija, kur yra 7 atliekų perdirbimo srautai arba 
Slovėnija, kur yra 9 IGA schemos, apimančios 3 sektorius). Be to, Lietuvos sprendimas 
statyti atliekų deginimo jėgaines (šiuo metu statomos dvi naujos atliekų deginimo 
jėgaines ir viena jau yra veikianti), yra ypač prieštaraujantis žiedinės ekonomikos 
prioritetams, atitolina Lietuvą nuo žiedinės ekonomikos įgyvendinimo, kadangi ES tai 
prilyginama sąvartynams ir toksiškoms medžiagoms.  

Reglamentavimas ir iniciatyvos. Nepaisant tam tikro augimo, žiedinės 
ekonomikos iniciatyvos Lietuvoje vertinamos gana ribotai. Lietuvoje dar nėra aiškiai 
suformuluotos žiedinės ekonomikos politikos, strateginio vystymo plano,  paramos 
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mechanizmų ar reguliacinės sistemos. Eurostat duomenimis, Lietuvos žiediškumo lygis 
(dalis medžiagų, kurios atkeliavo iš perdirbimo, taip pakeisdamos pirmines žaliavas) 
2016 m. sudarė: 4.5 proc. (palyginimui: Suomija – 5.3 proc., Austrija – 10.6 proc., 
Nyderlandai – 29 proc.,  Portugalija – 2.1 proc., Slovėnija – 8.5 proc.). Šie skirtumai 
susidaro ne tik dėl skirtingų perdirbimo rodiklių, bet ir dėl struktūrinių nacionalinių 
ekonomikų veiksnių, paskatų ir politikos. Tai patvirtina faktą, kad Lietuvoje 
nepakankamas valstybės įsitraukimas į ekologiškumą ir toliau trukdo žiedinės 
ekonomikos įgyvendinimui Lietuvoje. Bendros investicijos į žiedinę ekonomiką yra 
mažiausios tarp nagrinėjamų valstybių ir ES kontekste (0.4 mln. EUR), nors šis rodiklis 
per paskutinį laikotarpį taip pat augo (lyginant 2010 ir 2016 m. padidėjo virš 150 proc.). 

Tuo tarpu, 2017 m. buvo įkurta NVO „Žiedinė ekonomika“, siekiant skatinti 
gamybą be atliekų ir populiarinti žiedinės ekonomikos principus tarp verslo ir valdžios 
institucijų. NVO organizuoja žiedinės ekonomikos seminarus, kurių metu supažindina 
studentus, įmonių darbuotojus ir valdžios atstovus su šios ekonomikos principais ir 
atliekų mažinimo procesais bei žiedinės ekonomikos galimybėmis. 

Taip pat jau pradeda atsirasti žiediškumą skatinančios iniciatyvos: 2016 m. 
Lietuvos vyriausybė įdiegė plastikinių butelių užstato sistemą, skatinant vartotojus 
prisidėti prie žiediškumo ir plastiko grąžinimo perdirbimui. Nuo 2019 m. Lietuvoje 
atidaromos dalijimosi daiktais stotelės „Dėk‘ui“, kuriose gyventojai gali priduoti 
nebenaudojamus ir nebereikalingus daiktus. Tai padeda plėsti žmonių sąmoningumą ir 
supratimą dėl nereikalingų daiktų ir jų sandėliavimo. Taip pat atsiranda verslo 
pavyzdžių, tokių kaip „Repaper“ – tai perdirbimo popieriaus technologija (Indi.lt), 
kurios dėka galima perdirbti ir panaudoti antrines medžiagas ekologiškiems 
šviestuvams. Minėti pavyzdžiai mažina atliekų mastą ir prisideda prie žiedinės 
ekonomikos plėtros Lietuvoje. 

Finansavimas. Tarp 2014 – 2020 m. per Europos Struktūrinius Investicijų Fondus 
buvo skirta 8,39 mlrd. Eur lėšų tokioms sritims kaip inovacijos ir konkurencingumas, 
MVĮ parama ir išteklių naudojimo efektyvumas.  

Lengvatos ar mokestinės paskatos. Nėra. 
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Lietuva 20 iš 28 444 kg 119 kg 8 / 48 % 0.15 % 4 % 19 0.4 27 / 20 % 

Pav. 5-10 Lietuvos žiedinės ekonomikos įgyvendinimo lygį matuojantys rodikliai 

Šaltinis: sudaryta remiantis Eurostat, Europos Tvaraus Verslo Federacija, POLITICO.eu 

Norint taikyti ŽE principus, apdirbamosios pramonės įmonės turi investuoti (į 
naują įrangą, žinias, naujus susitarimus), tačiau investicijos atsiperka tik ilguoju 
laikotarpiu. Taigi prieiga prie finansinių šaltinių yra vienas iš pagrindinių faktorių 
įmonėms, norinčioms pereiti prie ŽE. Įmonių finansinio pajėgumo ir palaikymo stoka 
yra tos kliūtys, kurios riboja perėjimą prie ŽE. Tyrimų duomenimis įmonėms, kurios 
vykdo atliekų valdymą, nepakanka tinkamų vyriausybių palaikymo schemų, nes 
atsiranda įgyvendinimo kliūčių (Jusel, Burinskienė, 2019), tokių kaip: 

• Dideli kaštai. Pirminių žaliavų kainos yra vis dar žemesnės nei perdirbtų 

žaliavų kainos, o tai mažina perdirbtų žaliavų patrauklumą ir įmonių norą 
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dirbti su perdirbtomis žaliavomis ir gaminti produktus, kurie pagal savo 

dizainą būtų lengviau pataisomi ar pakartotinai naudojami;  

• Tiekimo grandinė. Produkto dizaino pakeitimas iš linijinio į žiedinį taip pat 

nėra paprastas procesas, nes kartais reikalauja visiško naujo gamybos 

proceso, keičiant susitarimus ir tiekimo grandines. Taigi įmonėms reikia 

daugybės organizacinių gebėjimų ir tinkamų sąlygų; 

• Vartotojų ir verslo kultūra. Kol kas linijinių prekių kainos rinkose yra 

pigesnės ir tokie produktai geidžiami vartotojų labiau. Dažnai žiediškumas 

neatperka kainų skirtumo, kurį riekia sumokėti už žiedinį produktą. Tokie 

skirtumai neigiamai veikia vartotojų kultūrą, o tai neigiamai veikia verslo 

kultūrą. 

Nesant reikiamos infrastruktūros, medžiagos negali judėti pramoninės simbiozės 
tinkle. Naujoms ŽE iniciatyvoms reikalingi politiniai instrumentai, kurie skatina 
investuoti į ŽE procesus ir infrastruktūros vystymą, techninę priežiūrą, siekiant 
palaikyti resursų mainus. 

 Lietuvos ir pasirinktų šalių žiedinės ekonomikos įgyvendinimo palyginimas  

Analizuojant mažų ir vidutinių įmonių, kurios diegia ir pritaiko verslo modelius 
pagal žiedinės ekonomikos principus, veiklą, pastebima, kad vidutiniškai ES patiriama 
daugiau sunkumų dėl sudėtingų administracinių procedūrų (34 proc.). Тarp 
analizuojamų valstybių (Slovėnijos ir Suomijos) MVĮ, tai yra 36 proc. ir 33 proc. 
atitinkamai. Taisyklių ar standartų laikymosi problemų patiria Nyderlandai (36 proc.) ir 
Suomija (32 proc.). Sunkumus su finansavimu turi Lietuva (26 proc.), Slovėnija (25 
proc.) ir Portugalija (24 proc.). Žmogiškųjų išteklių ir kompetencijos stoka pastebima 
Lietuvoje ir sudaro 23 proc. 

 

Pav. 5-11 Sunkumai, su kuriais susiduria MVĮ, įgyvendinant žiedinės ekonomikos veiklą 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis Eurostat duomenimis  

2
1

%

1
6

%

1
3

%

1
9

%

1
7

%

1
5

%

2
3

%

2
2

% 2
6

%

1
6

%

2
1

%

1
7

%

1
8

%

1
7

%

3
4

%

3
3

%

2
2

%

2
1

%

2
7

%

3
6

%

2
4

%

3
2

%

3
2

%

2
8

%

3
6

%

2
2

%

2
1

%

1
6

%

2
7

%

1
3

% 1
6

% 2
0

% 2
4

%

2
5

%

2
6

%

3
%

3
%

2
% 4

%

1
%

0
%

6
%

3
8

%

4
3

%

5
1

%

4
1

%

4
8

%

4
3

% 4
6

%

E U 2 8 S U O M I J A A U S T R I J A N Y D E R L A N D A IP O R T U G A L I J A S L O V Ė N I J A L I E T U V A

Žmogiškųjų išteklių trūkumas Kompetencijos stoka ŽE veiklai įgyvendinti

Sudėtingos administracinės ar teisinės procedūros Taisyklių ar standartų laikymosi išlaidos

Sunkumai gaunant finansavimą Kiti

Nėra



Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės sektorių jungimosi į tarptautines vertės 
grandines ir žiedinės ekonomikos metodų pritaikymo galimybių studija  68 

 
| Begra, MB | Be great. Do more | Konsultacijos ir projektų valdymas | Didžioji g. 25, Vilnius | 

 Eurostat duomenimis, dažniausiai (70 proc. – 84 proc.) MVĮ pačios finansuoja savo 
žiedinės ekonomikos veiklą. Nuo 5 proc. iki 16 proc. veiklos finansuojamos panaudojant 
bankų paskolas. Tik 1 proc. analizuojamų MVĮ finansuoja savo žiedinę veiklą valstybės 
dotacijų pagalba. Kiti finansavimo variantai yra nežymūs.  

 

Pav. 5-12 Žiedinės veiklos finansavimo šaltiniai 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis Eurostat duomenimis  

Remiantis Eurostat duomenimis, apie 60 proc. MVĮ nurodė, kad neieškojo 
informacijos dėl finansavimo galimybių žiedinės ekonomikos sprendimams finansuoti. 
Tik apie 11 proc. mano, kad informacijos pakanka. Apie 20 proc. mano, kad 
informacijos beveik nėra. Šie rodikliai yra svarbūs, nes dėl nepakankamos informacijos 
apie finansavimo galimybes MVĮ gali užkirsti kelią žiedinių sprendimų diegimui. 

 

Pav. 5-13 Prieiga prie informacijos dėl finansavimo galimybių MVĮ žiedinės ekonomikos įgyvendinimo veiklai 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis Eurostat duomenimis  
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Analizuojant valstybes, pastebima, kad žiedinės ekonomikos įgyvendinimas 
reikalauja ne tik tinkamų žmogiškųjų išteklių, atitinkamo finansavimo, bet ir nemažai 
išlaidų taisyklių ir standartų atitikimui. Viena vertus tai patvirtina, kad su žiediškumu 
susiję procesai reikalauja įmonių finansinių išlaidų, tačiau taip pat svarbiu aspektu 
tampa valstybės finansavimo galimybių ar programų vystymas, norint skatinti įmones 
įsitraukti į žiedinių veiklų diegimą savo procesuose. Šiuo metu Lietuvoje egzistuojantys 
finansavimo šaltiniai neatitinka įmonių strategijų ir žiedinės ekonomikos plėtros 
principų. Nors Suomijos įmonės dažniausiai pačios investuoja į įmonės procesų 
tobulinimą pagal žiediškumo standartus, kas gali būti siejama su kultūriniu požiūriu 
(kultūros prasme suomiai labiau išprusę ekologiniu požiūriu), Lietuvos įmonės, ypač 
MVĮ, greičiausiai yra nepasiruošę dengti visas išlaidas, susijusias su žiediškumu. Be to, 
Lietuvoje bankai yra ypač konservatyviai nusiteikę dėl finansavimo suteikimo 
procesams, kurie gali neatsipirkti greitu periodu arba kartais gali atrodyti utopiški. Tai 
parodo, kad bendras žiediškumo kontekstas valstybės mastu dar nėra išplėtotas. Taigi, 
valstybė turėtų sudaryti bendrą viziją žiediškumą skatinantiems procesams, skatinti 
bankus suteikti finansavimą verslams, kad šie galėtų diegti ŽE procesus ir taikyti 
atitinkamas sąlygas (pvz., lengvatines paskolas). Šis situacija patvirtina, kad Lietuvos 
įmonės vis dar yra linkusios mažiau investuoti pačios, o neturėdamos papildomų 
finansavimo galimybių arba gaudamos sudėtingą prieigą prie jų, žiediškumo diegimo 
idėjos greičiausiai gali atsisakyti. Pastebima, kad bankų finansavimas ŽE veikloms yra 
geriau prieinamas Austrijoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje bei atitinkamai sudaro 16 
proc., 12 proc. ir 11 proc. Taigi, vertėtų skirti daugiau dėmesio į šių šalių bankų 
siūlomas finansavimo sąlygas įmonėms. Lietuvos verslai iš visų analizuojamų šalių 
geriausiai naudojasi ES finansavimo šaltiniais investuojant į žiedinius procesus. Be to, 
svarbu formuoti žiedinės kultūros populiarinimą tarp įmonių, jos svarbą ir galimybes 
verslui, kad įmonės taptų aktyvesnės. 

Apibendrinant analizę ir vertinant Lietuvos žiedinės ekonomikos plėtrą 
apdirbamojoje pramonėje išryškėja, kad šalyje trūksta aiškiai suformuoto tikslo, 
uždavinių ir politikos. Lietuvai būtina įsitraukti į žiedinės ekonomikos skatinimą, norint 
išlaikyti konkurencingumą ir augimą. Pastebima, kad Lietuvos Vyriausybė neskiria 
pakankami dėmesio žiedinės ekonomikos formavimui, kas yra svarbu pramonės sektorių 
ateities konkurencingumui. Lietuvos gamyboje sąnaudos auga žymiai sparčiau, negu jos 
produktyvumas (per paskutinis penkerius metus vidutiniškai sąnaudos didėjo 8 proc. kas 
metus, o pramonės sektoriaus produktyvumas – tik apie 3 proc.). Tokios tendencijos ir 
žemas technologinis išsivystymas lyginant su ES vykstančiais robotizacijos ir 
automatizacijos procesais, kelia iššūkį Lietuvos pramonės konkurencingumui. Tam, kad 
Lietuvos pramonės įmonės galėtų pasivyti ES vidurkį reikia skirti daugiau dėmesio 
išmanioms technologijoms, tobulinti gamybos grandinės procesus, investuoti į MTEP ir 
siekti „žiediškumo“. 
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6 Didžiausią potencialą turinčių Lietuvos regiono apdirbamosios 
pramonės sektorių aplinkos bei verslo skatinimo priemonių 
poreikio tyrimas 

 Tyrimo tikslas, uždaviniai ir metodologija 
Pagal Sutarties Specifikaciją, reikalinga išanalizuoti esamą 3 didžiausią potencialą 
turinčių Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės sektorių aplinką bei verslo skatinimo 
priemonių poreikį. 

Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: 

1. Ištirti įmonių pasirengimą kurti ir diegti žiedinės ekonomikos principus 
skatinančias technologijas bei pateikti išvadas. 

2. Išsiaiškinti įmonių pasirengimą jungtis į tarptautines vertės grandines. 

3. Išanalizuoti pagrindinius iššūkius, kurie trukdo Lietuvos regiono apdirbamosios 
pramonės įmonėms efektyviai integruotis į tarptautines vertės grandines bei kurti ir 
diegti žiedinės ekonomikos principus. 

4. Identifikuoti veiksmus ir priemones, kurios turėtų didžiausią poveikį skatinant 
Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės integraciją į tarptautines vertės grandines 
bei žiedinės ekonomikos principų taikymą. 

5. Pateikti rekomendacijas dėl Lietuvos  ir ES valstybių narių bendrų verslo projektų 
apdirbamosios pramonės srityje skatinimo priemonių. 

6. Pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės 
plėtros ir inovacijų skatinimo priemonių šiame sektoriuje. 

Minėtiems uždaviniams įgyvendinti pasirinktas ekspertinės apklausos (toliau – Apklausa) 
metodas, parengiant klausimyną dėl apdirbamosios pramonės verslo aplinkos vertinimo 
ir verslo skatinimo priemonių poreikio ir apklausiant: 

• ne mažiau kaip po 8 Regione veikiančius verslo subjektus (toliau – Verslas) 

trijuose daugiausia potencialo turinčiuose apdirbamosios pramonės 

sektoriuose; 

• ne mažiau kaip 5 verslo asocijuotas struktūras (toliau – Asociacijos), kurių 

veikla susijusi su trimis daugiausia potencialo turinčiais apdirbamosios 

pramonės sektoriais; 

• ne mažiau kaip 5 valstybės ir privačių mokslo ir studijų institucijų (toliau – 

Mokslas), kurių veikla susijusi su apdirbamąją pramone; 

• ne mažiau kaip 5 valstybės institucijas (toliau – Valstybės institucijos), 

susijusias su apdirbamąja pramone . 

Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios dvi potencialių respondentų grupės yra tiesiogiai 
vykdančios apdirbamosios pramonės veiklą (Verslas) arba atstovaujančios pramonės 
ir/arba atskirų jos sektorių interesus (Asociacijos), o tuo tarpu kitos dvi veiklos vykdyme 
dalyvauja partnerystės pagrindais (Mokslas) ar prižiūrinčios veiklos vykdymą (Valstybės 
institucijos) ir tokiu būdu nėra homogeniškos tarpusavyje, yra tikslinga ruošti ne vieną 
bendrą, o atskirus klausimynus tokia tvarka: 

• Klausimyną, skirtą Verslui ir Asociacijoms; 

• Klausimyną, skirtą Mokslui; 
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• Klausimyną, skirtą Valdžios institucijoms. 

Pagrindinė Apklausoje dalyvaujančių respondentų sąlyga – jų veikla turi būti susijusi su 
potencialo turinčiais apdirbamosios pramonės sektoriais (baldų, kompiuterinių, 
elektroninių ir optinių gaminių bei metalo gaminių gamybos). Respondentų sąrašas buvo 
iš anksto aptartas su LIC, Apklausa buvo vykdoma 2020 m. birželio mėn. Respondentai 
buvo pasiekiami el. paštu prašant užpildyti klausimyną. Taip pat galima teigti, kad 
išrinkti respondentai neturėjo tarpusavio kontaktų, todėl vienas kito nuomonei įtakos 
nedarė. 

Klausimynai kiekvienai grupei parengti remiantis Lietuvos apdirbamosios pramonės 
ypatumais, žiedinės ekonomikos plėtros tendencijomis. Klausimynai suformuoti taip, 
kad privaloma atsakyti į visus anketos klausimus. Priklausomai nuo klausimyno, jie 
sudaryti iš 10-13 klausimų su atsakymo pasirinkimo galimybe. Didžiausia yra uždaro tipo 
klausimų grupė – suminės Likerto skalių grupės, kurios apklausose dažnai naudojamos 
matuojant nuostatas ir nuomones, analizuojant respondentų pritarimą arba 
nepritarimą teiginiui (Canava ir kt., 2001).  

Tyrimo klausimynai yra pateikiami atskirais Studijos priedais. 

 Įmonių pasirengimas kurti ir diegti žiedinės ekonomikos principus 
skatinančias technologijas bei jungtis į tarptautines vertės grandines 

Kalbant apie Tyrimo respondentus svarbu pažymėti, kad apklausoje dalyvavo 25 įmonės 
iš baldų gamybos (8 respondentai), kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių 
gamybos (8 respondentai) bei metalo produktų gamybos (9 respondentai) sektorių 
įmonės. 24 proc. respondentų dirba iki 10 darbuotojų, 64 proc. – 10-249 darbuotojų, 4 
proc. – 250-500 darbuotojų bei 8 proc. – daugiau nei 500 darbuotojų. Didžiosios dalies 
šių įmonių metinė apyvarta yra iki 2 mln. EUR (44 proc.) arba tarp 2 mln. ir 9,99 mln. 
EUR (36 proc.). Toliau pateikiami paveikslai atspindi šią demografinę Tyrimo 
informaciją. 

 

Pav. 5-14 Respondentų pasiskirstymas pagal sektorius 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 
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Pav. 5-15 Respondentų pasiskirstymas pagal darbuotojų skaičių 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

 

Pav. 5-16 Respondentų pasiskirstymas pagal apyvartą 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 
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Pav. 5-17 Respondentų pasiskirstymas pagal eksporto dalį nuo visos apyvartos 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Į apklausą buvo įtrauktos tik Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono įmonės, todėl galima 
teigti, kad apklausa atspindi smulkaus ir vidutinio verslo situaciją minėtame regione 
didžiausią potencialą turinčiuose apdirbamosios pramonės sektoriuose. Papildomai 
pažymėtina, kad 56 proc. įmonių daugiau kaip 50 proc. savo produkcijos eksportuoja, 
todėl žiedinės ekonomikos principų, kaip tarptautinio kokybinio standarto, laikymasis 
jau trumpalaikėje perspektyvoje gali tapti rimtu iššūkiu arba, priešingai, priklausomai 
nuo pasirinktos strategijos, konkurenciniu pranašumu. 

Prieš kalbant apie įmonių pasirengimą kurti ir diegti žiedinės ekonomikos principus 
skatinančias technologijas, taip pat svarbu pažymėti situaciją apie inovacijų diegimą 
apskritai – žr. paveikslą žemiau. 

 

Pav. 5-18 Inovacijų diegimo įmonėse situacija, diegtų inovacijų skaičius 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Iš paveikslo matoma, kad populiariausios yra verslo proceso inovacijos, tačiau 
pastebima, kad dalis įmonių išvis nėra įsidiegusios jokių inovacijų. Nors apklausa ir nėra 
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statistiškai reprezentatyvi, nes nebuvo iškelta tokio reikalavimo, tačiau pastarasis 
respondentų segmentas atspindi bendrą tendenciją – dalis Lietuvos įmonių nėra 
įsidiegusių jokių inovacijų. Tuo tarpu žiedinės ekonomikos principų diegimas apima tiek 
technologines, tiek netechnologines, tiek verslo procesų inovacijas, todėl, iš apklausos 
duomenų galima teigti, kad tik pusė (13 iš 25 respondentų) įmonių net ir didžiausią 
potencialą turinčiuose sektoriuose yra pasirengę žiedinės ekonomikos principų 
diegimui. Todėl galima daryti prielaidą, kad Lietuvoje žiedinė ekonomika yra dar gan 
ankstyvoje stadijoje. 

Taip pat svarbu pažymėti ŽE sampratos situaciją – žr. paveikslą toliau. 

 

Pav. 5-19 ŽE sampratos situacija – Verslas, kur 1 – nėra asociacijos su požymiu, 10 – asociacija su požymiu itin stipri, 

atsakymų skaičius 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Kaip matoma iš aukščiau pateikto paveikslo, Verslui ŽE labiausiai asocijuojasi su 
pakartotiniu produktų ir jų dalių naudojimu, aplinkai palankesnių technologijų kūrimu 
ir atliekų kiekio mažinimu. 

Kalbant konkrečiai apie atskirų sektorių ŽE sampratą, toliau pateikiamas paveikslas 
atspindi metalo produktų gamybos sektoriaus situaciją. 
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Pav. 5-20 ŽE sampratos situacija – metalo produktų gamyba, kur 1 – nėra asociacijos su požymiu, 10 – asociacija su 

požymiu itin stipri, atsakymų skaičius 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Kaip pastebima iš šio paveikslo, šio sektoriaus atstovams ŽE labiausiai asocijuojasi 
(respondentai skyrė 10 balų) su pakartotiniu produktų ir jų dalių naudojimu bei išteklių 
naudojimu. 

Toliau pateikiamas paveikslas atspindi baldų gamybos sektoriaus situaciją. 

 

Pav. 5-21 ŽE sampratos situacija – baldų gamyba, kur 1 – nėra asociacijos su požymiu, 10 – asociacija su požymiu itin 

stipri, atsakymų skaičius 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

0

1

2

3

4

5

6

7
Išteklių naudojimas

Naujų produktų gamyba

Atliekų kiekio mažinimas

Gamybos efektyvumo
tobulinimas

Aplinkai palankesnių
technologijų kūrimas

Pakartotinis produktų ir jų
dalių naudojimas

Produktų techninis
aptarnavimas

Tvarus verslas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4

5

6

7

8
Išteklių naudojimas

Naujų produktų gamyba

Atliekų kiekio mažinimas

Gamybos efektyvumo
tobulinimas

Aplinkai palankesnių
technologijų kūrimas

Pakartotinis produktų ir jų
dalių naudojimas

Produktų techninis
aptarnavimas

Tvarus verslas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės sektorių jungimosi į tarptautines vertės 
grandines ir žiedinės ekonomikos metodų pritaikymo galimybių studija  76 

 
| Begra, MB | Be great. Do more | Konsultacijos ir projektų valdymas | Didžioji g. 25, Vilnius | 

Kaip pastebima iš šio paveikslo, skirtingai nei metalo gaminių gamybos sektoriaus 
respondentai, baldų gamybos sektoriaus atstovams, be pakartotinio produktų ir jų dalių 
naudojimo atributo, ŽE asocijuojasi (respondentai skyrė 10 balų) su aplinkai 
palankesnių technologijų kūrimu bei atliekų kiekio mažinimu. 

Toliau pateikiamas paveikslas atspindi baldų gamybos sektoriaus situaciją. 

 

Pav. 5-22 ŽE sampratos situacija – baldų gamyba, kur 1 – nėra asociacijos su požymiu, 10 – asociacija su požymiu itin 

stipri, atsakymų skaičius 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Toliau pateikiamas paveikslas atspindi kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių 
gamybos sektoriaus situaciją. 

 

Pav. 5-23 ŽE sampratos situacija – baldų gamyba, kur 1 – nėra asociacijos su požymiu, 10 – asociacija su požymiu itin 

stipri, atsakymų skaičius 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 
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Kaip pastebima iš šio paveikslo, šio sektoriaus respondentai išskiria daugiausiai 
atributų, besiasocijuojančių su ŽE principais (respondentai skyrė 10 balų) – jiems su ŽE 
asocijuojasi produktų techninis aptarnavimas, pakartotinis produktų ir jų dalių 
naudojimas, aplinkai palankesnių technologijų kūrimas bei atliekų kiekio mažinimu. 

Pažymėtina, kad nors ir pastebimi skirtumai tarp sektorių sampratos, vis dėlto tam, kad 
patvirtinti šių skirtumų buvimą, reikalinga atlikti reprezentatyvią apklausą, o tai 
nebuvo numatyta pagal šios Studijos techninę specifikaciją. Todėl gauti rezultatai yra 
tik indikacinio pobūdžio. 

Nepaisant inovacijų diegimo lygmens, 68 proc. įmonių vertina savo įmonę kaip 
pasiruošusią ŽE principų diegimui 7 arba geriau iš 10 balų, ir 64 proc. įmonių yra 
pasiruošusios jungtis į tarptautines vertės grandines – 7 balai iš 10 arba geriau. 

Šią situaciją detaliau atspindi toliau pateikiami atskiri paveikslai, atitinkamai atskirai 
dėl pasirengimo diegti ŽE principus bei dėl pasiruošimo jungtis į tarptautines vertės 
grandines. 

 

Pav. 5-24 Įmonių pasirengimas kurti ir/arba diegti žiedinės ekonomikos principus skatinančias technologijas, kur 1 – 

įmonė visiškai nepasirengusi diegimui, 10 – įmonė puikiai pasirengusi diegimui, atsakymų skaičius 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

 

Pav. 5-25 Įmonių pasirengimas jungtis į tarptautines vertės grandines, kur 1 – įmonė visiškai nepasirengusi diegimui, 10 

– įmonė puikiai pasirengusi diegimui, atsakymų skaičius 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 
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Iš aukščiau pateiktų paveikslų matyti, kad respondentai yra labai panašiame 
pasiruošimo lygmenyje tiek ŽE principų diegimui, tiek jungimuisi į tarptautines 
grandines, todėl galima daryti prielaidą, jog šie reiškiniai (ŽE principų diegimas bei 
jungimasis į tarptautines vertės grandines) yra tiesiogiai susiję vienas su kitu. Vis dėlto 
tam, kad statistiškai patikrinti šią prielaidą reikalinga atlikti reprezentatyvią įmonių 
apklausą. 

Kitas svarbus pastebėjimas yra tai, kad jog baldų gamybos sektorius yra šiek tiek labiau 
pasiruošęs ŽE diegimui bei jungimui į tarptautines vertės grandines nei kiti du sektoriai 
– žemiau pateiktas paveikslas atspindi šią situaciją. 

 

Pav. 5-26 Įmonių pasirengimas kurti ir/arba diegti žiedinės ekonomikos principus skatinančias technologijas bei jungtis 

į tarptautines vertės grandines – sektorių vidurkių įverčiai 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Vis dėlto, nors aukščiau pateiktas paveikslas ir parodo skirtumus tarp sektorių 
pasirengimo, tačiau šio skirtumo reikšmingumas turėtų būti patikrintas atlikus 
reprezentatyvią apklausą. 

Nepaisant to, iš šio paveikslo matyti bendra tendencija, jog Verslas ŽE principų diegimui 
bei jungimuisi į tarptautines grandines yra pasiruošęs tarp 5,7 ir 6,2 balų iš 10-ties. 

Pastarasis vidurkis koreliuoja su aukščiau analizuota įmonių inovacijų diegimo lygmeniu 
– 52 proc. respondentų yra įdiegę visų tipų inovacijas. 

Todėl apibendrinant galima teigti jog Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono didžiausią 
potencialą turinčių įmonių pasirengimo ŽE diegimui lygmuo yra vidutinis, labiausiai tam 
yra pasiruošusios baldų gamybos įmonės. 
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 Pagrindiniai iššūkiai, trukdantys Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės 
įmonėms efektyviai integruotis į tarptautines vertės grandines bei kurti ir 
diegti žiedinės ekonomikos principus 

Pagrindinių iššūkių, trukdančių įmonėms diegti ŽE principus, situaciją atspindi toliau 
pateikiamas paveikslas. 

 

Pav. 5-27 ŽE principų diegimą trukdantys veiksniai – Verslas, kur 1 – veiksnys visiškai netrukdo, 10 – veiksnys itin 

trukdo 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Iš paveikslo aukščiau matoma, kad pagrindiniai veiksniai (23 iš 25 respondentų nurodė 
kaip svarbiausią, t.y. skyrė 10 balų) yra: 

• Vartotojų įpročiai; 

• Valstybės paramos stygius; 

• Pernelyg didelis valstybės reguliavimas atitinkamam sektoriui; 

• Informacijos apie žiedinę ekonomiką stygius. 

Čia svarbu atkreipti dėmesį, kad pvz. technologinio proceso kaitą, reikalaujančią 
sąlyginai daug pastangų ir finansinių resursų, kaip pagrindinį kliuvinį, nurodė 14 iš 25 
respondentų. Tai yra svarbu, kadangi tai yra tiesiogiai susiję su finansiniais ištekliais 
bei valstybės paramos stygiumi, kuris buvo paminėtas kaip vienas svarbiausių kliuvinių 
ŽE diegimui. Todėl galima teigti, jog planuojant valstybės paramą bei svarstant jos 
formos ir kryptai į tai turėtų būti būtinai atsižvelgta. 

Situaciją dėl jungimosi į tarptautines vertės grandines atspindi toliau pateikiamas 
paveikslas. 
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Pav. 5-28 Jungimąsi į tarptautines grandines trukdantys veiksniai - Verslas, kur 1 – veiksnys visiškai netrukdo, 10 – 

veiksnys itin trukdo 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Iš paveikslo matyti, kad veiksniai, trukdantys įmonėms jungtis į tarptautines grandines 
yra tie patys, kaip ir su ŽE principų diegimu – abu paveikslai atspindi tokius pačius 
rezultatus. Tai koreliuoja su aukščiau įvardinta situacija ir ją patvirtina, jog šie 
reiškiniai (ŽE principų diegimas bei jungimasis į tarptautines vertės grandines) yra 
tiesiogiai susiję vienas su kitu. Tai yra svarbu planuojant valstybės paramą Verslui – 
skatinimo priemonės turi būti susijusios tiek su ŽE principų diegimu, tiek su jungimusi 
į tarptautines vertės grandines. 

 Priemonės, turėsiančios didžiausią poveikį skatinant Lietuvos regiono 
apdirbamosios pramonės integraciją į tarptautines vertės grandines bei 
žiedinės ekonomikos principų taikymą 

Norint tinkamai įvertinti kokie veiksniai ir priemonės skatintų Verslą diegti ŽE principus 
svarbu pažymėti esamą ŽE principų diegimo kryptis įmonėse – tai atspindi paveikslas 
žemiau. 
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Pav. 5-29 ŽE diegimo įmonėse progreso situacija, kur 1 – žiedinės ekonomikos principai nėra taikomi išvis, 10 - 

žiedinės ekonomikos principai yra taikomi pilnai 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Iš paveikslo matyti, kad labiausiai, 15 iš 25 respondentų, įmonės yra pasirengusios tai, 
kas reikalauja mažiausiai investicijų: 

• visų pagamintų produktų, apie kuriuos vartotojui pateikiama žiedinio 

produkto naudojimo / vartojimo informacija, proc. 

• pagamintų produktų, apie kuriuos pateikiama remonto informacija, proc. 

nuo visų į rinką pateiktų produktų. 

Gauti rezultatai, t.y. tai, kad 15 iš 25 respondentų investuoja į ŽE principų diegimą ir 
tai, kad labiausiai investuojama į tuos ŽE principų komponentus, kurie reikalauja 
mažiausiai investicijų tiesiogiai koreliuoja su jau aukščiau įvardintu įmonių pasirengimo 
lygmeniu (kuris yra vidutinis, žr. ankstesnius skyrius) bei su valstybės paramos stygiumi 
šiuo klausimu. 

Situaciją, kas galėtų paskatinti ŽE principų diegimą, atspindi toliau pateikiamas 
paveikslas. 
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Pav. 5-30 Veiksniai, kurie paskatintų ŽE principų diegimą - Verslas, kur 1 – veiksnys visiškai nepaskatintų, 10 – veiksnys 

itin paskatintų 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Kaip pastebima iš paveikslo aukščiau, yra aiški tendencija, jog Verslas iš esmės tikisi 
didesnės finansinės paramos šiuo klausimu – 23 iš 25 respondentų kaip svarbiausius 
(skyrė 10 balų) veiksnius išskyrė: 

• Intensyvesnė valstybės finansinė pagalba; 

• Valstybiniai gaminamo produkto užsakymai. 

Taip pat svarbu pažymėti, jog lygiai tiek pat, 23 iš 25 respondentų įvardino didesnį 
informacijos apie ŽE teikiamą naudą kiekio poreikį. 

Taip pat Verslas itin skeptiškai žiūri į bendradarbiavimą su mokslo institucijomis – 18 iš 
25 respondentų skyrė nuo 1 iki 5 balus bendradarbiavimui, kaip skatinančiam veiksniui, 
ir vos 1 išskyrė kaip itin teigiamą (skyrė 10 balų) veiksnį. 

Praktiškai homogeniška situacija yra su jungimosi į tarptautines vertės grandines 
skatinimu – žr. paveikslą žemiau. 
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Pav. 5-31 Veiksniai, kurie paskatintų jungimąsi į tarptautines vertės grandines 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Papildomai buvo apklaustos ir asocijuotos verslo struktūros – asociacijos (5 
respondentai), kurios vienija daugiau kaip 25 narius ir suminė narių apyvarta viršija 50 
mln. EUR. Respondentai nurodė, kad jų nariai eksportuoja 25-74 proc. gaminamos 
produkcijos. 

Asociacijos, kaip ir Verslas, iš esmės suvokia ŽE principus – tai atspindi toliau 
pateikiamas paveikslas. 

 

Pav. 5-32 ŽE sampratos situacija – Asociacijos, kur 1 – nėra asociacijos su požymiu, 10 – asociacija su požymiu itin 

stipri, atsakymų skaičius 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 
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Iš  rezultatų atspindėtų paveiksle galima daryti prielaidą apie ŽE sampratos 
homogeniškumą tarp Verslo ir Asociacijų (homogeniškumui patvirtinti reikalinga 
reprezentatyvi apklausa) Verslo sampratai. Tai matyti iš išskiriamų tų pačių ŽE principų 
atributų išskyrimu - pakartotiniu produktų ir jų dalių naudojimu, aplinkai palankesnių 
technologijų kūrimu ir atliekų kiekio mažinimu. 

Toliau pateikiamas paveikslas atspindi narių pasirengimą ŽE principų diegimui. 

  

Pav. 5-33 Narių pasirengimas ŽE principų diegimui (kairėje) ir jungimuisi į grandines (dešinėje) - kur 1 – įmonė visiškai 

nepasirengusi diegimui, 10 – įmonė puikiai pasirengusi diegimui 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Aukščiau pateiktas paveikslas taip pat siejasi su Verslo pateiktais atsakymais - savo 
pasirengimą diegti ŽE principus ir jungtis į tarptautines vertės grandines Asociacijos 
vertina teigiamai, t.y. 7 ir daugiau balų. 

Kalbant apie veiksnius, trukdančius diegti ŽE principus, situacija pateikta tolimesne 
paveiksle. 

 

Pav. 5-34 ŽE principų diegimą trukdantys veiksniai – Asociacijos, kur 1 – veiksnys visiškai netrukdo, 10 – veiksnys itin 

trukdo 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Iš paveikslo pastebima, kad Asociacijų nariai nuogastauja dėl to pačio, kaip ir Verslo 
respondentai – sunkiai keičiami vartotojų įpročiai, per mažai informacijos ir per menka 
valstybės pagalba. Identiška situacija buvo identifikuota ir su vertės grandinėmis. 
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Kaip ir Verslo respondentų atveju, tiek su ŽE principų diegimu, tiek su vertės 
grandinėmis, Asociacijų respondentai mano, kad labiausiai tai paskatintų intensyvesnė 
valstybės finansinė parama, valstybiniai užsakymai bei didesnis informacijos kiekis apie 
ŽE teikiamą naudą. Asociacijos taip pat kritiškai žiūri į bendradarbiavimą su mokslu – 
žr. paveikslą žemiau. 

 

Pav. 5-35 Veiksniai, kurie paskatintų ŽE principų diegimą - Asociacijos, kur 1 – veiksnys visiškai nepaskatintų, 10 – 

veiksnys itin paskatintų 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Kalbant apie bendradarbiavimą su mokslu ir mokslo institucijų požiūrį atspindi toliau 
pateikiama apklausos rezultatų analizė. 

Apklausoje dalyvavo 6 respondentai, 4 universitetai bei 2 kolegijos. Pažymėtina, kad 3-
juose iš 50 ir daugiau tyrėjų, viename – 25-49 tyrėjai, likusiuose po 5-14 bei 15-24, tad 
ekspertų kiekis yra nemažas, tačiau tik vienoje iš Mokslo įstaigų vykdytų MTEP projektų 
skaičius buvo nurodytas „apie 40“ per 2015-2019, t.y. vidutiniškai po 8 kasmet, tuo 
tarpu kituose vykdytas vos 1 arba 5. Kalbant apie patentuojamus produktus, 5 iš 6 
Mokslo įstaigų nurodė, kad jos patentuoja iki 5 produktų per metus. Tai patvirtina 
faktą, kad Mokslo ir Verslo bendradarbiavimo potencialas yra neišnaudojamas. 

Kalbant apie Mokslo ŽE sampratą, pažymėtina, kad aiškiau išsiskiria tik pakartotinis 
produktų ir jų dalių naudojimas – kaip stipriausią asociaciją (įvertino 10 balų) šį požymį 
išskyrė 4 respondentai. Kiti ŽE sampratos atributai Mokslo respondentų nebuvo išskirti 
kaip svarbūs – žr. paveikslą žemiau. 
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Pav. 5-36 Veiksniai, kurie paskatintų jungimąsi į tarptautines vertės grandines 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Svarbu pažymėti tai, kad pvz., vienas iš esminių ŽE požymių „produktų techninis 
aptarnavimas“ nesukėlė Mokslo respondentams žymesnių asociacijų. 

Nepaisant Verslo skepsio dėl bendradarbiavimo su Mokslu bei sąlyginai mažo MTEP 
projektų ir patentuojamų produktų skaičiaus, Mokslo respondentai savo pasiruošimą 
bendradarbiavimui su Verslu kuriant bei diegiant ŽE principus ir technologijas vertina 
gan optimistiškai – žr. paveikslą žemiau. 

 

Pav. 5-37 Mokslo pasiruošimas bendradarbiauti su Verslu ŽE srityje - 1 – įstaiga visiškai nepasirengusi diegimui, 10 – 

įstaiga puikiai pasirengusi diegimui 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Kalbant apie veiksnius, trukdančius bendradarbiauti Mokslas kiek labiau išskiria 
komunikacijos tarp verslo ir mokslo trūkumą, tačiau tuo pačiu teigia, kad įsitraukimas 
į bendradarbiavimą su verslu nėra sudėtingas – žr. paveikslą žemiau. 
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Pav. 5-38 Veiksniai, trukdantys Mokslui bendradarbiauti su Verslu ŽE srityje, kur - 1 – veiksnys itin trukdo, 10 – 

veiksnys visiškai netrukdo 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Iš paveikslo matyti, kad nėra dominuojančių veiksnių, trukdančių Mokslui 
bendradarbiauti su Verslu, visų kliuvinių vertinimų įverčių sklaida yra didelė, todėl 
negalima daryti jokių apibendrinančių išvadų šiuo klausimu. 

Kalbant veiksnius, skatinančius bendradarbiauti, yra gan stipri koreliacija tarp Verslo ir 
Mokslo pozicijos – žr. paveikslą žemiau. 
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Pav. 5-39 Veiksniai, skatinantys Mokslą bendradarbiauti su Verslu ŽE srityje, kur 1 – veiksnys visiškai nepaskatintų, 10 – 

veiksnys itin paskatintų 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Iš šio paveikslo matyti, kad Mokslas pritaria valstybiniams MTEP užsakymams, kaip 
pagrindiniam skatinimo veiksniui, taip pat kuo daugiau informacijos apie ŽE principus. 
Tas pats pasakytina ir apie papildomus atsakymus – buvo įvardintas dotacijų verslui 
poreikis bei didesnis informacijos kiekis. 

Toliau pateikiama analizė apie Valdžios institucijų požiūrį į ŽE principų diegimą. 

Apklausoje dalyvavo LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei su tematika susijusios 
agentūros ir departamentai (LVPA, MITA, APVA, Versli Lietuva, iš viso 5 respondentai). 
Respondentai nurodė, kad administruoja / kuruoja 4 ir daugiau su inovacijų diegimu 
susijusias verslo skatinimo priemones, tarp kurių buvo paminėtos: 

• Eko inovacijos;  

• InnoConnect; 

• Eco-inovacijos LT+; 

• Pramonės skaitmeninimas LT; 

• Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai; 

• Eksperimentas; 

• Inostartas; 

• Inočekiai; 

• MTEP rezultatų komercinimas; 

• EUREKA. 

Pažymėtina, kad nors didžioji dauguma respondentų nurodė, jog pavyko pasiekti 
užsibrėžtus priemonių stebėsenos rodiklius (žr. paveikslą žemiau), vienas iš 
respondentų nurodė, kad dalies priemonių stebėsenos rezultatai buvo pasiekti iki 50 
proc. 
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Pav. 5-40 Priemonių įgyvendinimo situacija 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Kalbant apie Valdžios ŽE sampratą, situaciją atspindi toliau pateikiamas paveikslas. 

 

Pav. 5-41 ŽE sampratos situacija – Valdžios institucijos, kur 1 – nėra asociacijos su požymiu, 10 – asociacija su požymiu 

itin stipri, atsakymų skaičius 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Iš šio paveikslo pastebima, Valdžios institucijos išskiria pakartotinį produktų ir jų dalių 
naudojimą ir atliekų kiekio mažinimą. Toliau pateikiamas paveikslas apibendrina 
svarbiausius ŽE sampratos atributus pagal atskiras grupes (Verslą, Asociacijas, Mokslą 
ir Valdžios institucijas). 
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Pav. 5-42 ŽE sampratos svarbiausi atributai atskiroms grupėms 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Iš šio paveikslo pastebima, kad ŽE visų grupių labiausiai suvokiama kaip pakartotinis 
produktų ir jų dalių naudojimas. Tai yra svarbi įžvalga, kadangi tai parodo informacijos 
apie ŽE principus stygių (nes šis reiškinys apima daugiau atributų, ne tik šį vieną). Tai 
taip pat parodo valstybės paramos vieną iš krypčių – visų visuomenės grupių švietimą 
ŽE ir jos teikiamos naudos aspektais. 

Toliau yra svarbu pažymėti, kad, nepaisant to, jog nei Verslas, nei Mokslas neišnaudoja 
visų bendradarbiavimo galimybių, Valdžia mano, jog yra pilnai pasirengusi tam padėti, 
tiek dėl ŽE principų diegimo, tiek dėl vertės grandinių – žr. paveikslus žemiau. 

  

Pav. 5-43 Valdžios institucijų pasirengimas sudaryti sąlygas bendradarbiavimui tarp Mokslo ir Verslo diegiant ŽE 

principus (kairėje) ir jungtis į tarptautines vertės grandines (dešinėje), kur 1 – institucija visiškai nepasirengusi sąlygų 

sudarymui, 10 – institucija puikiai pasirengusi sąlygų sudarymui 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 
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Tokia situacija leidžia formuluoti dar vieną Valdžios planavimo kryptį ŽE aspektu – su 
ŽE susijusias skatinimo priemones projektuoti taip ir tokias, kurios skatintų 
bendradarbiauti Mokslą ir Verslą, o pats bendradarbiavimas, įvertinus Verslo skepsį, 
būtų maksimaliai įmanomai paprastas. Pavyzdžiais galėtų būti didesnis finansavimo 
intensyvumas vykdant MTEP projektus bendradarbiaujant Mokslui ir Verslui, skiriant 
papildomų balų tokių projektų vertinimo metu ir pan. 

Toliau pažymėtina situacija prie veiksnius, trukdančius Valdžios institucijoms sudaryti 
sąlygas Mokslo ir Verslo bendradarbiavimui – žr. paveikslą žemiau. 

 

Pav. 5-44 Veiksniai, trukdantys valdžios institucijoms sudaryti sąlygas bendradarbiavimui tarp Mokslo ir Verslo, kur 1 – 

veiksnys itin trukdo, 10 – veiksnys visiškai netrukdo 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Iš čia matyti, kad bene labiausiai trukdantis veiksnys (įvertintas 2, kur 1 – itin trukdo) 
yra komunikacijos tarp verslo ir valdžios trūkumas, o kaip sprendimą tam Valdžia 
labiausiai išskiria mokymus ŽE tematika – žr. paveikslą žemiau (išsamesnė duomenų 
analizė nėra galima dėl itin mažos imties). 
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Pav. 5-45 Priemonių, kurios paskatintų žiedinės ekonomikos principų diegimą, svarba, kur 1 – priemonė visiškai 

nepaskatintų, 10 – priemonė itin paskatintų. 

Šaltinis: sudaryta Autoriaus pagal apklausos duomenis 

Papildomai buvo išskirtos šios priemonės: 

• institucinis bendradarbiavimas bei lyderystė;  

• darbuotojų specializacija;  

• glaudesnis tarptautinis bendradarbiavimas GOV lygyje; 

• valstybinė strategija, su laike išdėstytais darbais, bei su žiedinę transformaciją 
matuojančiais rodikliais. 

 Tyrimo rezultatų apibendrinimas 
Apibendrinant atliktą tyrimą, pagal apklausos duomenis galima teigti, jog: 

• Lietuvos Vidurio ir Vakarų regiono didžiausią potencialą turinčios apdirbamosios 
pramonės sektorių įmonės yra itin ankstyvoje ŽE principų diegimo stadijoje; 

• Tokios įmonės iš esmės suvokia pačius ŽE principus, tačiau jų diegimo atlikti 
neskuba dėl nusistovėjusių vartotojų įpročių bei pernelyg menkos (anot 
respondentų) valstybės finansinės paramos; 

• Yra neišnaudotas mokslo ir verslo bendradarbiavimo potencialas, kuriam taip 
pat reikalinga finansinė parama; 

• Vartotojų įpročių pakeitimui, be finansinės paramos, reikalinga smarkiai 
aktyvesnė informacijos sklaida apie ŽE principų taikymo teikiamą naudą. 
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 Rekomendacijos dėl Lietuvos ir ES valstybių narių bendrų verslo projektų 
apdirbamosios pramonės srityje skatinimo priemonių 
Žiedinės ekonomikos principai dar nėra svarbiausi įmonių verslo modelių ir 

valdymo strategijų ramsčiai. Dauguma įmonių vis dar sunkiai suvokia žiedinės 
ekonomikos galimybes ir koncentruojasi tik į paprastą lygmenį – vartotojų informavimą 
apie produktų naudojimą, jų taisymo ar utilizacijos detales. Tačiau: 

• Žiedinių procesų įgyvendinimas gali būti laipsniškas ir tai būtų gera perėjimo 

prie ŽE principų paremta gamyba pradžia. Tačiau svarbu turėti omenyje, kad 

norint išlikti konkurencingesnėms, galutinis žiedinių procesų įgyvendinimo 

tikslas - apimti visą gamybos grandinę, o ne jos dalį: nuo žaliavų pirkimo iki 

gaminio projektavimo, operatyvinės veiklos ir rinkos komunikacijos; 

• Vienas fundamentalių žiedinės ekonomikos plėtros pagrindų yra skaitmeninių 

technologijų diegimas, siūlantis įvairias procesų tobulinimo ir 

konkurencingumo didinimo galimybes. Apdirbamoji pramonė turėtų aktyviai 

įsitraukinėti į įvairių technologijų taikymą savo gamybose procesuose ir 

skatinti žiedinės ekonomikos principais paremtą bendradarbiavimą su 

tiekėjais ar parteriais. Tai nebūtinai reiškia didelės investicijos (pavyzdžiui, 

dalyvavimas antrinių medžiagų platformoje jau būtų tam tikro gamybos 

proceso įsitraukimas į žiediškumą, t.y. dalyvavimas pramoninėje 

simbiozėje); 

• Verslui svarbu suprasti, kad gilesnis žiedinių principų įvedimas į gamybos 

procesus (pavyzdžiui, pakartotinis medžiagų naudojimas pramonėje) mažina 

gamybos sąnaudas, o pigesnio tipo žaliavos reiškia konkurencingesnė kaina 

rinkoje. Žiediškumu paremtas procesų tobulinimas sudaro sąlygas gerinti 

išteklių naudojimo efektyvumą ir pramonės įmonių konkurencingumo 

stiprinimui tarptautiniu mastu. Tai yra pagrindinė žiuntė, kurią būtina 

iškomunikuoti pramonei. 

Lietuvos pramonės laukia dideli pokyčiai ir įmonės turi siekti prisitaikyti prie 
besikeičiančių tendencijų pasaulinėje rinkoje (robotizacija, automotizacija) ir pradėti 
diegti naujoves, kurios įtraukia žiedinės ekonomikos principus. Pramonės įmonės turėtų 
aktyviai ruoštis permainoms, nes visi pakitimai koncentruojasi į pasikeitusio požiūrio į 
gamybos procesus, gaminių ir paslaugų sistemas:  

• Valstybė turėtų vykdyti įvairiapusišką ir aktyvią ŽE principų populiarinimą 

apdirbamosios pramonės konferencijose, žiniasklaidoje ir pan., o verslai 

savo ruožtu stengtis ieškoti būdų tobulinti savo pramonės procesus 

atsižvelgiant į ŽE principus (remiantis Austrijos, Nyderlandų ir Slovėnijos 

pavyzdžiu); 

• ŽE principų taikymas iš verslų reikalauja investicijų į naują įrangą, žinias, 

naujus susitarimus, o tai yra ilgojo laikotarpio investicijos. Finansiniai 

šaltiniai yra vienas iš pagrindinių faktorių įmonėms, siekiančioms pereiti link 

ŽE. Viena vertus, įmonės turėtų planuoti tokias investicijas sudarant ateities 

veiklos biudžetus. Kita vertus, tai yra žinutė ir Lietuvos ekonominės politikos 

atstovams – norint paskatinti verslus investuoti į trumpuoju laikotarpiu 

nuostolingus procesus, būtina sudaryti sąlygas tokių tikslų finansavimui 
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(lengvatinės sąlygos su bankais arba prieiga prie kitos tipo finansavimo) 

(remiantis Suomijos pavyzdžiu);  

• Įmonės, kurios koncentruojasi vien į vidines operacijas, gali sumažinti su 

žiedine ekonomika susijusias galimas ekonomines ir rinkos galimybes. Taigi, 

įmonių vadovai turėtų įsitraukti į visus vertės grandinės etapus: pradedant 

produkto dizainu, priimant pirkimo sprendimus, gamybos procesus, 

paskirtymą ir logistiką, baigiant klientais ir vartotojais, žiūrint į juos kaip į 

partnerius (ne tik į pirkėjus ar vartotojus), siekiant skatinti įmonės 

konkurencingumą pasaulinėje rinkoje pilnu žiedinės ekonomikos procesu 

(remiantis atliktu tyrimu). 

Apdirbamosios pramonės transformacijos link ŽE procesams ypatingai svarbų vaidmenį 
turi šalies valdžios institucijos, turinti galią nustatyti nacionalinę politiką ir paramos 
mechanizmus; imdamasi konkrečių priemonių, ji turi potencialą paremti perėjimą prie 
ŽE, todėl žemiau pateikiamos rekomendacijos valstybės ŽE politikos formavimui. 

 Išvados ir rekomendacijos dėl Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės 
plėtros ir inovacijų skatinimo priemonių 

• Lietuva turėtų skirti daugiau dėmesio žiedinės ekonomikos strateginiam 

vystymui bei švietimui. Siūloma suformuluoti žiedinės ekonomikos 

pereinamojo laikotarpio veiksmų planą kaip strateginį Lietuvos prioritetą, 

atsižvelgiant į 3 didžiausią potencialą turinčius Lietuvos apdirbamosios 

pramonės sektorius. Plane turėtų aiškiai būtų apibrėžta reguliacinė sistema, 

žiedinės ekonomikos standartai ir vertinimas (remiantis Austrijos, 

Nyderlandų ir Slovėnijos pavyzdžiais);  

• ŽE veiksmų įgyvendinimas, kaip prioritetas, turi vykti visų Lietuvos 

ministerijų  lygmeniu (remiantis Suomijos pavyzdžiu); 

• Siekiant lengvesnio perėjimo iš linijinės ekonomikos link žiedinių principų, 

siūloma į ŽE diegimo procesą įtraukti užsienio šalių, turinčių gerosios 

praktinės patirties ŽE įgyvendinime, konsultantus. Taip pat, siekiant 

greitesnio perėjimo prie žiedinės ekonomikos, Lietuvai vertėtų prisijungti 

prie tarptautinės Ellen MacArthur organizacijos, tapusios pasaulio lydere 

žiedinės ekonomikos įgyvendinimo klausimais bei padedančios 

prisijungusioms šalims ir įmonėms diegti žiedinius principus (remiantis 

Slovėnijos pavyzdžiu);  

• Siekiant padėti apdirbamosios pramonės įmonėms prisitaikyti prie ŽE 

principų, siūloma sudaryti Tvarios gamybos programą, orientuotą į verslo 

modelių atnaujinimą, produktyvumo didinimą (remiantis Suomijos ir 

Nyderlandų pavyzdžiais); 

• Nustatyti ir pašalinti tokias subsidijas verslui, kurios kenksmingai veikia 

aplinką ir neatitinka ŽE principų (remiantis Suomijos pavyzdžiu);  

• Siūloma viešuosius pirkimus vykdyti atsižvelgiant į žiedinės ekonomikos 

įgyvendinimo įmonėse lygį (remiantis Suomijos, Austrijos, Nyderlandų, 

Portugalijos ir Slovėnijos pavyzdžiais); 

• Inicijuoti ir formuoti žiedinės kultūros populiarinimą tarp gyventojų, 

pramonės ir verslų ir viešųjų įstaigų. Pasitelkiant skaitmenines technologijas 

ar atitinkamus partnerius, sukurti pilnavertį internetinį portalą, skirtą 
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žiedinės ekonomikos ir jos įgyvendinimo klausimams, pateikiant  Lietuvos ir 

užsienio šalių gerųjų pavyzdžių ataskaitą (remiantis Suomijos, Portugalijos 

pavyzdžiais); 

• Ruošti seminarus ir inicijuoti žiedinės ekonomikos diskusijas visose 

ekonomikos sektoriuose. Siūloma rengti seminarus, konferencijas, arba 

dirbtuves, siekiant padėti pramonės ir kitoms įmonėms įgyvendinti žiedinius 

procesus savo gamyboje. Tokiose dirbtuvėse turėtų dalyvauti specialiai 

apmokyti konsultantai, kurie turi įgyti patirties ir turėti reikiamą 

kvalifikaciją žiedinės ekonomikos diegimo klausimais užsienio rinkose 

(remiantis Suomijos, Nyderlandų, Slovėnijos pavyzdžiais); 

• Organizuoti mokymosi nemokamas kokybiškas programas viešajam ir verslo 

sektoriui žiedinės ekonomikos įgyvendinimo tikslais, integruoti žiedinę 

ekonomiką į švietimo programas vidurinėse mokyklose ir universitetuose 

(remiantis Suomijos ir Slovėnijos pavyzdžiais); 

• Pramonei ir verslui akcentuoti ekonominių galimybių aspektą, o ne vien tik 

skatinti įmones mažinti atliekas ir atsižvelgti į aplinkosaugą. Kitą vertus, 

visiems rinkos dalyviams svarbia žinute tampa antrinių išteklių vertės 

suvokimas ir reali situacija dėl pirminių žaliavų naudojimo (remiantis 

tyrimu); 

• Sudaryti aiškią lengvatų taikymo sistemą, skirtą pramonės įmonėms ir kitam 

verslui, kurių verslo procesai siejami su žiediniais sprendimais (tam tikros 

lengvatos taikomos visose analizuojamuose valstybėse); 

• PVM mažinimo ir kitų mokesčių mažinimo galimybės tose sektoriuose arba 

ekonominėse veiklose, kurios įtraukia žiedinių procesų įgyvendinimą į savo 

veiklas (remiantis Suomijos, Nyderlandų ir Slovėnijos pavyzdžiais; 

• Plėsti gamintojo atsakomybę už pagamintas prekes ir IGA schemas, siekiant 

kitų pramonių įtraukimą į žiedinį procesą, plėsti vyriausybės iniciatyvas 

žiedinės ekonomikos įgyvendinime (remiantis Portugalijos pavyzdžiu). 
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7 Studijos santrauka lietuvių kalba 

Studijos rengimo metu buvo atlikta Lietuvos pramonės statistinė bei veiksnių įtakos 
analizė. 

Vadovaujantis jomis bei ekspertine patirtimi ir profesinėmis žiniomis buvo parengta 
Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių apyvartos prognozė iki 2030 metų, 
suprojektuota trimis scenarijais – pesimistiniu, realistiniu ir optimistiniu. Prognozė taip 
pat yra parengta vadovaujantis prielaidomis, išdėstytomis atskirai prie kiekvieno 
scenarijaus. 

Taip pat, vadovaujantis statistine analize bei priežastiniais ryšiais, buvo parengta 
veiksnių, darančių įtaką pramonei, matrica, kuria vadovaujantis buvo parinkti 3 
didžiausią potencialą turintys Lietuvos Vidurio ir Vakarų regiono apdirbamosios 
pramonės sektoriai: 

• Baldų gamyba; 

• Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba; 

• Metalo gaminių gamyba. 

Studijoje taip pat buvo išanalizuoti tarptautinės žiedinės ekonomikos tendencijos ir 
įvertintas jų pritaikymas bei poveikis 3 didžiausią potencialą turinčioms Lietuvos 
regionų apdirbamosios pramonės sektoriams. Analizės metu buvo nustatyta, kad 
žiedinės ekonomikos principai dar nėra svarbiausi įmonių verslo modelių ir valdymo 
strategijų ramsčiai. Galimybes, kurias siūlo žiedinė ekonomika įmonėms, sunkiai 
suvokiamos, o požiūris į žiediškumą koncentruojasi tik į vartotojų informavimą apie 
produktų naudojimą, taisymą ir utilizavimą. ŽE principų taikymas apdirbamojoje 
pramonėje reikalauja valstybės politikos formavimo ir pačių įmonių aktyvesnio 
įsitraukimo į ŽE procesus.  

Siekiant išsiaiškinti apdirbamosios pramonės verslo aplinkos skatinimo priemonių 
poreikio, buvo atlikta minėtų didžiausią potencialą turinčių sektorių apklausa, kurioje 
be verslo įmonių, taip pat dalyvavo asocijuotos verslo struktūros, mokslo ir valdžios 
institucijos. Apklausos rezultatais apibendrintai galima teigti, jog: 

• Lietuvos Vidurio ir Vakarų regiono didžiausią potencialą turinčios apdirbamosios 
pramonės sektorių įmonės yra itin ankstyvoje ŽE principų diegimo stadijoje; 

• Tokios įmonės iš esmės suvokia pačius ŽE principus, tačiau jų diegimo atlikti 
neskuba dėl nusistovėjusių vartotojų įpročių bei pernelyg menkos (anot respondentų) 
valstybės finansinės paramos; 

• Yra neišnaudotas mokslo ir verslo bendradarbiavimo potencialas, kuriam taip pat 
reikalinga finansinė parama; 

• Vartotojų įpročių pakeitimui, be finansinės paramos, reikalinga smarkiai 
aktyvesnė informacijos sklaida apie ŽE principų taikymo teikiamą naudą. 

Remiantis pasirinktų šalių (Suomijos, Austrijos, Nyderlandų, Portugalijos ir Slovėnijos) 
patirtimi ir jų geraisiais pavyzdžiais įgyvendinant ŽE principus apžvalga, buvo pateiktos 
esminės rekomendacijos, skirtos Lietuvos apdirbamajai pramonei įgyvendinant žiedinės 
ekonomikos principus verslo procesuose, o taip pat valstybei, skirtos valstybės politikos 
formavimui, įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus. Vertinant geruosius 
pavyzdžius galima teigti, kad šiuo metu Lietuvoje nepakanka tinkamų vyriausybės 
palaikymo schemų, nes įgyvendinant ŽE principus įmonės susiduria su kliūtimis (dideli 
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kaštai, tiekimo grandinės pakeitimo aspektas, vartotojų ir verslo kultūros paremtos ŽE 
principais nebuvimas). Pagrindinės kliūtys, kurios riboja perėjimą prie ŽE yra įmonių 
finansinio pajėgumo ir palaikymo stoka. Todėl valstybė įmonėms, norinčioms pereiti 
prie ŽE, turėtų sudaryti prieigą prie finansinių šaltinių. Lietuvoje trūksta aiškiai 
suformuoto ŽE tikslo, uždavinių ir ŽE politikos, Lietuvos Vyriausybė neskiria pakankami 
dėmesio žiedinės ekonomikos formavimui, o atsižvelgiant į tarptautines tendencijas 
žiediškumas tampa svarbiu pramonės sektorių ateities konkurencingumu aspektu. Taigi 
Lietuvos Vyriausybei būtina įsitraukti į žiedinės ekonomikos skatinimą aktyviau, nes tai 
lems šalies konkurencingumą ir augimą ateityje.  

Be to, Lietuvos konkurencingumą neigiamai veikia ir sparčiau už produktyvumą 
augančios gamybos sąnaudos. Tokios tendencijos ir žemas technologinis išsivystymas 
lyginant su ES vykstančiais robotizacijos ir automatizacijos procesais, kelia iššūkį 
Lietuvos pramonės konkurencingumui. Tam, kad Lietuvos pramonės įmonės galėtų 
pasivyti ES vidurkį reikia skirti daugiau dėmesio išmanioms technologijoms, tobulinti 
gamybos grandinės procesus, investuoti į MTEP ir siekti „žiediškumo“. Verslui svarbu 
atsižvelgti į pasaulines gamybos tendencijas, kur žiedinių procesų įgyvendinimas keičia 
gamybos procesus. Lietuvos pramonės įmonės galėtų įtraukti žiedinius procesus 
laipsniškai. Taip pat apdirbamoji pramonė turėtų aktyviai įsitraukinėti į įvairių 
technologijų taikymą savo gamybose procesuose ir skatinti žiedinės ekonomikos 
principais paremtą bendradarbiavimą su tiekėjais ar partneriais. ŽE įgyvendinimas 
reikalauja investicijų, todėl svarbu numatyti lėšas ir ieškoti papildomo finansavimo 
žiedinių procesų įmonėse diegimui.  

Studijos rengimo metu buvo vertinamas apdirbamojoje pramonėje naudojamų MTEP 
grįstų medžiagų technologinis potencialas, lyginant su rinkoje egzistuojančiais 
analogais ar substitutais. Rezultatų duomenimis, panaudojant įvairias atliekas galima 
gauti aukštų/tinkamų eksploatacinių savybių statybinius gaminius, kurie atitiktų 
galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Panaudojus įvairius informacijos 
šaltinius ir atlikus surinktos informacijos analizę (tiek užsienio, tiek Lietuvos 
mokslininkų) nustatyta, kad statybinių medžiagų pramonėje gali būti sunaudojami 
įvairus (taip pat ir pakankami dideli) atliekų/antrinių žaliavų kiekiai.  

Išanalizavus MTEP pagrindu sukurtus/patobulintus įvairius statybinius gaminius 
(keraminius, ugniai atsparius, kompozitines bituminio rišiklio (bitumo) ir mineralinių 
medžiagų mišinio medžiagas, betono medžiagas, polimerus, termoizoliacinius-
konstrukcinius kompozitus), panaudojant perdirbtas ar pakartotinai naudotinas 
medžiagas, atsižvelgiant į šalies įvairių statybinių dirbinių technologinį potencialą 
galima konstatuoti, kad įvairių antrinių žaliavų/atliekų (pvz. mineralinės vatos gamybos 
proceso, komunalinių atliekų deginimo metu susidarančius lakiuosius pelenus bei 
šlakus, panaudotų padangų gumą, aukštakrosnių šlakas ir akmens anglies pelenai, 
perdirbto popieriaus, pluoštiniai kanapių spaliai ir kt.) panaudojimo, siekiant užtikrinti 
pagrindinius žiedinės ekonomikos principus, šalies potencialas labai įvairus ir priklauso 
nuo tam tikros pramonės šakos.  

Keraminių gaminių, asfalto mišinių, betono, termoizoliacinių - konstrukcinių kompozitų 
pramonėje panaudojant perdirbtas ar pakartotinai naudotinas medžiagas, panaudojimo 
potencialas galėtų būti labai didelis. Polimerų pramonėje panaudojimo potencialas - 
vidutinis, o ugniai atsparių medžiagų pramonėje - labai mažas. Tačiau verta pabrėžti, 
kad norint užtikrinti pagrindinius žiedinės ekonomikos principus ir efektyviai naudoti 
atliekas/antrines žaliavas statybinių medžiagų pramonėje, minėtų atliekų/antrinių 
žaliavų panaudojimas galimai turėtų būti datuojamas, kaip daroma daugelyje šalių. 
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8 Studijos santrauka anglų kalba 

This study incorporates a statistical analysis of the factors influencing the Lithuanian 
industry. Based on the results and the experts’ experience as well as professional 
knowledge, a forecast of Lithuanian manufacturing until 2030 was performed. The 
forecast was designed in three scenarios – a pessimistic, a realistic, and an optimistic. 
The estimate is also prepared based on the assumptions set out separately for each 
scenario. 
Also, based on statistical analysis and relationships, a matrix of factors influencing the 
industry was implemented.  As of this analysis 3 manufacturing sectors of the Central 
and Western region of Lithuania with the greatest potential were selected: 

 
• Furniture production; 
• Manufacture of computer, electronic and optical products; 
• Production of metal products. 

 
The study also analyzed the trends of the international circular economy and assessed 
their application and impact on the 3 manufacturing sectors of the Lithuanian regions 
with the greatest potential. The analysis suggested that the principles of the circular 
economy are not yet the most important pillars of companies' business models and 
management strategies. Businesses hardly aware of the opportunities offered by the 
circular economy and the approach that businesses apply focuses only on informing 
consumers about the use, repair, and disposal of products. The application of the CE 
principles in the manufacturing industry requires the formation of state policy and the 
involvement of companies in the processes of CE.  

In order to find out the need for measures to promote the business environment in the 
manufacturing industry, a survey of the above-mentioned sectors with the greatest 
potential was conducted. In this survey took part businesses, associated business 
organizations, science and government institutions. The results of the survey can be 
summarized as follows: 

• Companies in the manufacturing sector with the greatest potential in the 
Central and Western region of Lithuania are at a very early stage of 
implementation of the CE principles; 

• Such companies basically understand the very principles of the CE, however 
businesses are not in a hurry to implement the processes due to the already 
established habits of consumers and too little (according to the respondents) 
state financial support; 

• There is untapped potential for science and business cooperation, which also 
requires financial support; 

• Changing consumer habits, in addition to financial support, requires a much 
more active distribution of information about the benefits of applying the 
principles of CE. 

Based on the experience of the analyzed countries (Finland, Austria, the Netherlands, 
Portugal and Slovenia) and an overview of their good examples in implementing the CE 
principles, key recommendations were provided to the Lithuanian manufacturing 
industry in implementing the principles of the circular economy in business processes, 
as well as to the state in terms of the formation of the state policy in implementing 
the circular economy. Assessing the good examples of analyzed countries, it can be 
stated that there are insufficient government support schemes in Lithuania, as 
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companies face obstacles in implementing the CE principles (high costs, supply chain 
switching aspect, lack of consumer and business culture based on the CE principles). 
The main barriers of switching to CE are the lack of financial capacity and support of 
companies. Therefore, the state should provide access to financial resources for 
companies wishing to switch to CE. Lithuania lacks a clearly defined goal, objectives, 
and CE policy. At the same time, the Lithuanian Government does not pay enough 
attention to the formation of a circular economy. Taking into account international 
trends, circularity is becoming an important aspect of the future competitiveness of 
industrial sectors. Thus, it is proposed to start a more active promotion of CE in 
Lithuania, as this will determine the country's competitiveness and its growth in the 
future. 

Additionally, Lithuania's competitiveness is also negatively affected by production 
costs, which are growing faster than productivity. Such tendencies and low 
technological development in comparison with the ongoing robotization and 
automation processes in the EU pose a challenge to the competitiveness of the 
Lithuanian industry. For Lithuanian industrial companies to catch up with the EU 
average, it is necessary to pay more attention to smart technologies, improve 
production chain processes, invest in R&D, and strive for circularity. Global production 
trends, where the implementation of circular processes changes production processes, 
should be taken into account by businesses.  Lithuanian industrial companies could 
gradually incorporate circular processes. The manufacturing industry should also be 
actively involved in the application of various technologies in its production processes 
and promote cooperation with suppliers or partners based on the principles of the 
circular economy. The implementation of CE requires investment, so it is important to 
provide funds and seek additional funding for the implementation of CE processes in 
companies. 

Moreover, the technological potential of R&D-based materials used in the 
manufacturing industry was assessed in comparison with the analogues or substitutes 
existing in the market. According to the results, using various wastes, it is possible to 
obtain construction products with high / suitable performance characteristics, which 
would meet the requirements of the valid normative documents. Using various sources 
of information and analysis of the collected information (both foreign and Lithuanian 
researchers), it was found that various (including sufficiently large) amounts of waste 
/ secondary raw materials can be used in the building materials industry. 

After analyzing various construction products developed / improved on the basis of R&D 
(ceramic, refractory, composite bituminous binder (bitumen) and mineral material 
mixture materials, concrete materials, polymers, thermal insulation-structural 
composites), using recycled or reusable construction materials, taking into account the 
country's various construction materials. The technological potential of the products 
can be said to use various secondary raw materials / wastes (for example, mineral wool 
production process, fly ash and slag from municipal waste incineration, used tire 
rubber, blast furnace slag and coal ash, recycled paper, hemp fiber, etc. ) in order to 
ensure the basic principles of the circular economy, the country’s potential is very 
diverse and industry-specific. 

In the industry of ceramic products, asphalt mixtures, concrete, thermal insulation - 
structural composites, the use of recycled or reusable materials could be very high. 
The potential for use in the polymer industry is average, and in the refractory industry, 
it is very low. However, it is worth noting that in order to ensure the basic principles 
of the circular economy and the efficient use of waste / secondary raw materials in the 
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building materials industry, the use of these wastes / secondary raw materials should 
possibly be termed, as is the case in many countries. 

 

  



Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės sektorių jungimosi į tarptautines vertės 
grandines ir žiedinės ekonomikos metodų pritaikymo galimybių studija  101 

 
| Begra, MB | Be great. Do more | Konsultacijos ir projektų valdymas | Didžioji g. 25, Vilnius | 

9 Priedas Nr.1 

 

Pav. 9-1 Įmonių apyvartos procentinis prieaugis lyginant 2008 ir 2018 metus, proc. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal LR Stat gov duomenis 
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10 Priedas Nr.2 

 

Pav. 10-1 Įmonių kuriamos pridėtinės vertės procentinis prieaugis lyginant 2008 ir 2018 metus, proc. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal LR Stat gov duomenis 
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11 Priedas Nr.3 

 

Pav. 11-1 Technologines inovacijas diegusių įmonių proc. palyginus su visomis įmonėmis, 2016-2018 metais 

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal LR Stat gov duomenis 
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12 Priedas Nr.4 

 

Pav. 12-1 Gamybinių pajėgumų panaudojimo lygio vidurkis, proc. 2015-2019 metais 

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal LR Stat gov duomenis 
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13 Priedas Nr.5 

 

Pav. 13-1 Veikiančių įmonių skaičius 2018 metais, vnt. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal LR Stat gov duomenis 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500
Medienos bei medienos ir kamštienos
gaminių, išskyrus baldus, gamyba;
gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų
gamyba

Baldų gamyba

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir
įrenginius, gamyba

Maisto produktų gamyba

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių
gaminių gamyba



Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės sektorių jungimosi į tarptautines vertės 
grandines ir žiedinės ekonomikos metodų pritaikymo galimybių studija  106 

 
| Begra, MB | Be great. Do more | Konsultacijos ir projektų valdymas | Didžioji g. 25, Vilnius | 

14 Priedas Nr.6 

 

Pav. 14-1 Eksporto procentinis prieaugis lyginant 2008 ir 2018 metus 

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal LR Stat gov duomenis 
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15 Priedas Nr.7 

 

Pav. 15-1 Sektorių dalis apdirbamojoje gamyboje, pagal apyvartą, proc., 2018 metais 

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal LR Stat gov duomenis 
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16 Priedas Nr.8 

 

Pav. 16-1 Vieno darbuotojo generuojama apyvarta atskiruose sektoriuose, EUR, 2018 metais 

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal LR Stat gov duomenys 
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17 Priedas Nr.9 
 
Klausimynas skirtas Verslui 

 

Gerb. respondente, 

 

Lietuvos inovacijų centro užsakymu rengiame Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono 
apdirbamosios pramonės sektorių jungimosi į tarptautines vertės grandines ir žiedinės 
ekonomikos metodų pritaikymo galimybių studiją. 

Šios studijos metu yra atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama išanalizuoti didžiausią 
potencialą turinčių apdirbamosios pramonės sektorių aplinką bei verslo skatinimo 
priemonių poreikį. 

Vykdant tyrimą apklausos el. paštu būdu yra apklausiami apdirbamosios pramonės 
verslo subjektai, verslo asocijuotos struktūros, mokslo bei valstybės institucijos, kurių 
veikla yra susijusi su apdirbamąja pramone. 

Apklausa yra anoniminė ir bus naudojama tik tyrimo tikslui pasiekti. 

Tuo atveju jeigu pageidaujate susipažinti su tyrimo rezultatais, prašome įrašyti savo 
el. pašto adresą atsakant į paskutinį klausimą. 

Dėkojame už pateiktus atsakymus. 
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1. Pasirinkite atstovaujamą apdirbamosios gamybos sektorių: 

Sektorius  
Baldų gamyba ☐ 

Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba ☐ 

Metalo produktų gamyba ☐ 

 
2. Jūsų įmonėje dirba: 

Darbuotojų skaičius  
Iki 10 darbuotojų ☐ 

10 – 249 ☐ 

250 – 500  
Daugiau nei 500 

☐ 

 

3. Jūsų įmonės metinė apyvarta yra: 

Apyvarta, EUR  
Iki 2 000 000  ☐ 

2 000 000 – 9 999 999 ☐ 

10 000 000 – 50 000 000 ☐ 

Daugiau nei 50 000 000 ☐ 

 

4. Jūsų įmonės gaminamos produkcijos prekių eksportas nuo visos apyvartos sudaro: 

Eksportas, proc.  
Iki 25 proc. ☐ 

25-49 proc. ☐ 

50-74 proc. ☐ 

75-100 proc. ☐ 

 

5. Pasirinkite įmonėje įdiegtas ar šiuo metu diegiamas inovacijų tipą (galima rinktis 
daugiau nei vieną tipą): 

Tipas  
Technologinė inovacija ☐ 

Netechnologinė inovacija ☐ 

Verslo proceso inovacija ☐ 

Nėra inovacijų ☐ 

 
6. Žiedinės ekonomikos samprata asocijuojasi su (kur 1 – nėra asociacijos su 

požymiu, 10 – asociacija su požymiu itin stipri): 
Požymis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Išteklių naudojimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Naujų produktų gamyba ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Atliekų kiekio mažinimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos efektyvumo tobulinimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aplinkai palankesnių technologijų kūrimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pakartotinis produktų ir jų dalių 
naudojimas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės sektorių jungimosi į tarptautines vertės 
grandines ir žiedinės ekonomikos metodų pritaikymo galimybių studija  111 

 
| Begra, MB | Be great. Do more | Konsultacijos ir projektų valdymas | Didžioji g. 25, Vilnius | 

Produktų techninis aptarnavimas  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tvarus verslas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

7. Įvertinkite įmonės pasirengimą kurti ir/arba diegti žiedinės ekonomikos principus 
skatinančias technologijas, kur 1 – įmonė visiškai nepasirengusi diegimui, 10 – 
įmonė puikiai pasirengusi diegimui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

8. Įvertinkite įmonės pasirengimą jungtis į tarptautines vertės grandines, kur 1 – 
įmonė visiškai nepasirengusi diegimui, 10 – įmonė puikiai pasirengusi diegimui. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
9. Įvertinkite veiksnių, trukdančių įmonei kurti ir/arba diegti žiedinės ekonomikos 

principus skatinančias technologijas, įtaką, kur 1 – veiksnys visiškai netrukdo, 10 
– veiksnys itin trukdo. 

Veiksnys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Konkurentų veiksmai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vartotojų įpročiai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Produkto dizaino kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technologinio proceso kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos lankstumo ribotumas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos sąnaudų mažinimo poreikis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Efektyvumo didinimo poreikis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darbuotojų kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Finansiniai ištekliai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Valstybės paramos stygius ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pernelyg didelis valstybės reguliavimas 
atitinkamam sektoriui 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Informacijos apie žiedinę ekonomiką 
stygius 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
10. Įvertinkite veiksnių, trukdančių įmonei jungtis į tarptautines vertės grandines, 

įtaką, kur 1 – veiksnys visiškai netrukdo, 10 – veiksnys itin trukdo. 
Veiksnys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Konkurentų veiksmai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vartotojų įpročiai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Produkto dizaino kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technologinio proceso kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos lankstumo ribotumas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos sąnaudų mažinimo poreikis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Efektyvumo didinimo poreikis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darbuotojų kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Finansiniai ištekliai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Valstybės paramos stygius ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Pernelyg didelis valstybės reguliavimas 
atitinkamam sektoriui 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Informacijos apie tarptautines vertės 
grandines stygius 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

11. Nurodykite įmonės gamybos procesuose naudojamų žiedinės ekonomikos 
principų progresą: 

Principas 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Perdirbtų žaliavų dalis visame 
žaliavų kiekyje, proc. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pagamintų gaminių, kuriuos 
galima naudoti pakartotinai arba 
perdirbti į medžiagas dalis (proc. 
nuo visų pagamintų gaminių) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pagamintų gaminių, kurie gali 
būti naudojami kitiems tikslams 
nei pradinis produktas, 
pasibaigus jų naudojimo laikui, 
dalis (proc. nuo visų pagamintų 
gaminių) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gaminių, kurie yra perdirbami 
pasibaigus jų naudojimo 
laikotarpiui, dalis (proc. nuo visų 
pagamintų gaminių) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos atliekų, kurios gali būti 
pakartotinai panaudotos 
gamybos procese, dalis (proc. 
nuo bendro atliekų kiekio) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos atliekų, pakartotinai 
panaudotų kituose gamybos 
procesuose (proc. nuo bendro 
pagamintų atliekų kiekio) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Visų pagamintų produktų, apie 
kuriuos vartotojui pateikiama 
žiedinio produkto naudojimo / 
vartojimo informacija, proc.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pagamintų produktų, apie 
kuriuos pateikiama remonto 
informacija, proc. nuo visų į 
rinką pateiktų produktų 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

12. Įvertinkite veiksnius, kurie paskatintų kurti ir/arba diegti žiedinės ekonomikos 
principus skatinančias technologijas, įtaką, kur 1 – veiksnys visiškai nepaskatintų, 
10 – veiksnys itin paskatintų. 

Veiksnys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Intensyvesnė valstybės finansinė parama ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Didesnis informacijos apie žiedinės 
ekonomikos teikiamą naudą kiekis 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Valstybiniai gaminamo produkto 
užsakymai 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mažesnė darbuotojų kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Intensyvesnis bendradarbiavimas su 
mokslo institucijomis 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
13. Pateikite veiksnius, be išvardintų 12 klausime, kurie, jūsų nuomone, paskatintų 

žiedinės ekonomikos principų diegimą: 

Eil. Nr. Veiksnys 
1  
2  

3  
4  
5  

 

14. Įvertinkite veiksnius, kurie paskatintų jungtis į tarptautines vertės grandines, 
įtaką, kur 1 – veiksnys visiškai nepaskatintų, 10 – veiksnys itin paskatintų. 

Veiksnys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Intensyvesnė valstybės finansinė parama ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Didesnis informacijos apie jungimosi į 
tarptautines vertės grandines kiekis 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Valstybiniai gaminamo produkto 
užsakymai 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mažesnė darbuotojų kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Intensyvesnis bendradarbiavimas su 
mokslo institucijomis 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

15. Pateikite veiksnius, be išvardintų 14 klausime, kurie, jūsų nuomone, paskatintų 
jungtis į tarptautines vertės grandines: 

Eil. Nr. Veiksnys 
1  
2  

3  
4  
5  

 

Norėdami susipažinti su tyrimo rezultatais, nurodykite savo el. pašto adresą: 
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18 Priedas Nr.10 
 
Klausimynas skirtas Asociacijoms 

 

Gerb. respondente, 

 

Lietuvos inovacijų centro užsakymu rengiame Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono 
apdirbamosios pramonės sektorių jungimosi į tarptautines vertės grandines ir žiedinės 
ekonomikos metodų pritaikymo galimybių studiją. 

Šios studijos metu yra atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama išanalizuoti didžiausią 
potencialą turinčių apdirbamosios pramonės sektorių aplinką bei verslo skatinimo 
priemonių poreikį. 

Vykdant tyrimą apklausos el. paštu būdu yra apklausiami apdirbamosios pramonės 
verslo subjektai, verslo asocijuotos struktūros, mokslo bei valstybės institucijos, kurių 
veikla yra susijusi su apdirbamąja pramone. 

Apklausa yra anoniminė ir bus naudojama tik tyrimo tikslui pasiekti. 

Tuo atveju jeigu pageidaujate susipažinti su tyrimo rezultatais, prašome įrašyti savo 
el. pašto adresą atsakant į paskutinį klausimą. 

Dėkojame už pateiktus atsakymus. 
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1. Pasirinkite atstovaujamą institucijos tipą: 

Tipas  
Konfederacija ☐ 

Asociacija ☐ 

Prekybos rūmai ☐ 

 
2. Jūsų institucija vienija: 

Narių skaičius  
Iki 10 narių ☐ 

10 – 24 narių ☐ 

25 – 50 ☐ 

Daugiau nei 50 ☐ 

 

3. Narių suminė metinė apyvarta yra: 

Apyvarta, EUR  
Iki 2 000 000  ☐ 

2 000 000 – 9 999 999 ☐ 

10 000 000 – 50 000 000 ☐ 

Daugiau nei 50 000 000 ☐ 

 

4. Jūsų narių gaminamos produkcijos prekių eksportas nuo visos apyvartos sudaro: 

Eksportas, proc.  
Iki 25 proc. ☐ 

25-49 proc. ☐ 

50-74 proc. ☐ 

75-100 proc. ☐ 

 
5. Žiedinės ekonomikos samprata asocijuojasi su (kur 1 – nėra asociacijos su 

požymiu, 10 – asociacija su požymiu itin stipri): 
Požymis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Išteklių naudojimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Naujų produktų gamyba ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Atliekų kiekio mažinimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos efektyvumo tobulinimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aplinkai palankesnių technologijų kūrimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pakartotinis produktų ir jų dalių 
naudojimas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Produktų techninis aptarnavimas  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tvarus verslas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

6. Įvertinkite narių pasirengimą kurti ir/arba diegti žiedinės ekonomikos principus 
skatinančias technologijas, kur 1 – nariai visiškai nepasirengę diegimui, 10 – 
nariai puikiai pasirengę diegimui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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7. Įvertinkite narių pasirengimą jungtis į tarptautines vertės grandines, kur 1 – 
nariai visiškai nepasirengę diegimui, 10 – nariai puikiai pasirengę diegimui. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
8. Įvertinkite veiksnių, trukdančių nariams kurti ir/arba diegti žiedinės ekonomikos 

principus skatinančias technologijas, įtaką, kur 1 – visiškai netrukdo, 10 – 
veiksnys itin trukdo. 

Veiksnys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Konkurentų veiksmai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vartotojų įpročiai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Produkto dizaino kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technologinio proceso kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos lankstumo ribotumas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos sąnaudų mažinimo poreikis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Efektyvumo didinimo poreikis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darbuotojų kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Finansiniai ištekliai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Valstybės paramos stygius ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pernelyg didelis valstybės reguliavimas 
atitinkamam sektoriui 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Informacijos apie žiedinę ekonomiką 
stygius 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
9. Įvertinkite veiksnių, trukdančių nariams jungtis į tarptautines vertės grandines, 

įtaką, kur 1 – visiškai netrukdo, 10 – veiksnys itin trukdo 
Veiksnys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Konkurentų veiksmai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vartotojų įpročiai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Produkto dizaino kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Technologinio proceso kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos lankstumo ribotumas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos sąnaudų mažinimo poreikis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Efektyvumo didinimo poreikis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darbuotojų kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Finansiniai ištekliai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Valstybės paramos stygius ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pernelyg didelis valstybės reguliavimas 
atitinkamam sektoriui 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Informacijos apie tarptautines vertės 
grandines stygius 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

10. Nurodykite narių gamybos procesuose naudojamų žiedinės ekonomikos principų 
progresą: 

Principas 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Perdirbtų žaliavų dalis visame 
žaliavų kiekyje, proc. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Pagamintų gaminių, kuriuos 
galima naudoti pakartotinai arba 
perdirbti į medžiagas dalis (proc. 
nuo visų pagamintų gaminių) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pagamintų gaminių, kurie gali 
būti naudojami kitiems tikslams 
nei pradinis produktas, 
pasibaigus jų naudojimo laikui, 
dalis (proc. nuo visų pagamintų 
gaminių) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gaminių, kurie yra perdirbami 
pasibaigus jų naudojimo 
laikotarpiui, dalis (proc. nuo visų 
pagamintų gaminių) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos atliekų, kurios gali būti 
pakartotinai panaudotos 
gamybos procese, dalis (proc. 
nuo bendro atliekų kiekio) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos atliekų, pakartotinai 
panaudotų kituose gamybos 
procesuose (proc. nuo bendro 
pagamintų atliekų kiekio) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Visų pagamintų produktų, apie 
kuriuos vartotojui pateikiama 
žiedinio produkto naudojimo / 
vartojimo informacija, proc.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pagamintų produktų, apie 
kuriuos pateikiama remonto 
informacija, proc. nuo visų į 
rinką pateiktų produktų 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

11. Įvertinkite veiksnius, kurie paskatintų kurti ir/arba diegti žiedinės ekonomikos 
principus skatinančias technologijas, įtaką, kur 1 – veiksnys visiškai nepaskatintų, 
10 – veiksnys itin paskatintų. 

Veiksnys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Intensyvesnė valstybės finansinė parama ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Didesnis informacijos apie žiedinės 
ekonomikos teikiamą naudą kiekis 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Valstybiniai gaminamo produkto 
užsakymai 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mažesnė darbuotojų kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Intensyvesnis bendradarbiavimas su 
mokslo institucijomis 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
12. Pateikite veiksnius, be išvardintų 11 klausime, kurie, jūsų nuomone, paskatintų 

žiedinės ekonomikos principų diegimą: 

Eil. Nr. Veiksnys 
1  
2  

3  
4  
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5  

 

13. Įvertinkite veiksnius, kurie paskatintų jungtis į tarptautines vertės grandines, 
įtaką, kur 1 – veiksnys visiškai nepaskatintų, 10 – veiksnys itin paskatintų. 

Veiksnys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Intensyvesnė valstybės finansinė parama ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Didesnis informacijos apie jungimosi į 
tarptautines vertės grandines kiekis 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Valstybiniai gaminamo produkto 
užsakymai 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mažesnė darbuotojų kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Intensyvesnis bendradarbiavimas su 
mokslo institucijomis 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

14. Pateikite veiksnius, be išvardintų 13 klausime, kurie, jūsų nuomone, paskatintų 
jungtis į tarptautines vertės grandines: 

Eil. Nr. Veiksnys 
1  
2  

3  
4  
5  

 

Norėdami susipažinti su tyrimo rezultatais, nurodykite savo el. pašto adresą: 
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19 Priedas Nr.11 
 
Klausimynas skirtas Mokslui 

 

Gerb. Respondente, 

 

Lietuvos inovacijų centro užsakymu rengiame Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono 
apdirbamosios pramonės sektorių jungimosi į tarptautines vertės grandines ir žiedinės 
ekonomikos metodų pritaikymo galimybių studiją. 

Šios studijos metu yra atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama išanalizuoti didžiausią 
potencialą turinčių apdirbamosios pramonės sektorių aplinką bei verslo skatinimo 
priemonių poreikį. 

Vykdant tyrimą apklausos el. paštu būdu yra apklausiami apdirbamosios pramonės 
verslo subjektai, verslo asocijuotos struktūros, mokslo bei valstybės institucijos, kurių 
veikla yra susijusi su apdirbamąja pramone. 

Apklausa yra anoniminė ir bus naudojama tik tyrimo tikslui pasiekti. 

Tuo atveju jeigu pageidaujate susipažinti su tyrimo rezultatais, prašome įrašyti savo 
el. pašto adresą atsakant į paskutinį klausimą. 

Dėkojame už pateiktus atsakymus. 
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1. Pasirinkite atstovaujamą mokslo įstaigą: 

Įstaigos tipas  
Universitetas ☐ 

Kolegija ☐ 

Profesinė mokykla ☐ 

 
2. Jūsų įstaigoje dirbančiųjų ekspertų-tyrėjų skaičius: 

Tyrėjų skaičius  
Iki 5 ☐ 

5-14 ☐ 

15-24 ☐ 

25-49 ☐ 

50 ir daugiau  ☐ 

 

3. Įrašykite atstovaujamos katedros/fakulteto pavadinimą: 
 

4. Su verslu vykdytų MTEP projektų skaičius per 2015-2019 metus: 

Sumanios specializacijos 
prioritetas 

Tematika Projektų 
skaičius 

Nauji gamybos procesai, 
medžiagos ir technologijos 

Fotoninės ir lazerinės technologijos  
Pažangiosios medžiagos ir 
konstrukcijos 

 

Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos 
technologijos 

 

 
5. Patentuojamų produktų skaičius per metus: 

Patentų skaičius  
Iki 5 ☐ 

5-14 ☐ 

15-24 ☐ 

25-49 ☐ 

50 ir daugiau  ☐ 

 
6. Žiedinės ekonomikos samprata asocijuojasi su (kur 1 – nėra asociacijos su 

požymiu, 10 – asociacija su požymiu itin stipri): 
Požymis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Išteklių naudojimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Naujų produktų gamyba ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Atliekų kiekio mažinimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos efektyvumo tobulinimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aplinkai palankesnių technologijų kūrimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pakartotinis produktų ir jų dalių 
naudojimas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Produktų techninis aptarnavimas  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tvarus verslas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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7. Įvertinkite įstaigos pasirengimą kurti žiedinės ekonomikos principus skatinančias 
technologijas bendradarbiaujant su verslu. 1 – įstaiga visiškai nepasirengusi 
diegimui, 10 – įstaiga puikiai pasirengusi diegimui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

8. Įvertinkite veiksnių, trukdančių bendradarbiauti su verslu kuriant žiedinės 
ekonomikos principus skatinančias technologijas, įtaką. 1 – veiksnys itin trukdo, 
10 – veiksnys visiškai netrukdo. 

Veiksnys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aukšta žiedinės ekonomikos principų 
įgyvendinimo kaina 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ankstyva žiedinės ekonomikos, kaip 
reiškinio, stadija 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kitų konkuruojančių institucijų 
dalyvavimas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Laiko trūkumas dėl mokslo institucijoje 
esančio darbo krūvio 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Finansavimo, nukreipto į mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo iniciavimą, trūkumas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Informacijos dėl verslo poreikių 
bendradarbiavimui trūkumas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Komunikacijos tarp verslo ir mokslo 
trūkumas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sudėtingas įsitraukimo į 
bendradarbiavimą su verslu procesas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bendradarbiavimo galimybių neaiškumas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Intelektinės nuosavybės neapibrėžtumas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos lankstumo ribotumas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos sąnaudų mažinimo poreikis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Efektyvumo didinimo poreikis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darbuotojų kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Finansinių įstaigos išteklių ribotumas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pernelyg didelis valstybės reguliavimas 
atitinkamam sektoriui 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Informacijos apie žiedinę ekonomiką 
stygius 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
9. Įvertinkite veiksnius, kurie paskatintų bendradarbiauti su verslu kuriant žiedinės 

ekonomikos principus skatinančias technologijas, įtaką. 1 – veiksnys visiškai 
nepaskatintų, 10 – veiksnys itin paskatintų. 

Veiksnys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Intensyvesnė valstybės finansinė parama 
verslui, bendradarbiaujant su mokslo 
institucijomis 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Didesnis informacijos apie žiedinės 
ekonomikos teikiamą naudą verslui kiekis 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Valstybiniai MTEP veiklos užsakymai, 
įtraukiant verslą ir mokslo institucijas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Verslo ir mokslo institucijų vieningos 
platformos dėl bendradarbiavimo kūrimas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aiškios informacijos suteikimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
10. Pateikite veiksnius, be išvardintų 9 klausime, kurie, jūsų nuomone, paskatintų 

žiedinės ekonomikos principų diegimą: 

Eil. Nr. Veiksnys 
1  
2  

3  
4  
5  

 

Norėdami susipažinti su tyrimo rezultatais, nurodykite savo el. pašto adresą: 
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20 Priedas Nr.11 
 
Klausimynas skirtas Valstybės institucijoms 

 

Gerb. respondente, 

 

Lietuvos inovacijų centro užsakymu rengiame Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono 
apdirbamosios pramonės sektorių jungimosi į tarptautines vertės grandines ir žiedinės 
ekonomikos metodų pritaikymo galimybių studiją. 

Šios studijos metu yra atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama išanalizuoti didžiausią 
potencialą turinčių apdirbamosios pramonės sektorių aplinką bei verslo skatinimo 
priemonių poreikį. 

Vykdant tyrimą apklausos el. paštu būdu yra apklausiami apdirbamosios pramonės 
verslo subjektai, verslo asocijuotos struktūros, mokslo bei valstybės institucijos, kurių 
veikla yra susijusi su apdirbamąja pramone. 

Apklausa yra anoniminė ir bus naudojama tik tyrimo tikslui pasiekti. 

Tuo atveju jeigu pageidaujate susipažinti su tyrimo rezultatais, prašome įrašyti savo 
el. pašto adresą atsakant į paskutinį klausimą. 

Dėkojame už pateiktus atsakymus. 
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1. Pasirinkite atstovaujamos institucijos tipą: 

Įstaigos tipas  
Seimo komitetas/komisija ☐ 

Ministerija ☐ 

Ministerijai pavaldi įstaiga (departamentas, 
direkcija ir pan.) 

☐ 

Paramos administravimo agentūra ☐ 

 

2. Jūsų institucijos inicijuotų/administruojamų8 verslo skatinimo diegti inovacijas 
priemonių skaičius 2015-2019 metais: 

Priemonių skaičius  
0-1 ☐ 

2-3 ☐ 

4-5 ☐ 

Daugiau kaip 5 ☐ 

 

3. Pateikite jūsų administruojamas priemones, kurios, jūsų nuomone, skatina 
žiedinės ekonomikos principų diegimą bei jungimąsi į tarptautines vertės 
grandines: 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 
1  
2  

3  
4  
5  

 
4. Kokią procentinę dalį aukščiau minėtų priemonių numatytų stebėsenos rodiklių 

pavyko pasiekti? 

Rezultatas, proc.  
Priemonės pasiekė iki 50 proc. užsibrėžtų stebėsenos rezultatų  ☐ 

Priemonės pasiekė 50-74 proc. užsibrėžtų stebėsenos rezultatų  ☐ 

Priemonės pasiekė 75-100 proc. užsibrėžtų stebėsenos rezultatų  ☐ 

Priemonės viršijo užsibrėžtus stebėsenos rezultatus ☐ 

Sunku pasakyti/priemonių rezultatai nėra matuojami ☐ 

 

5. Žiedinės ekonomikos samprata asocijuojasi su (kur 1 – nėra asociacijos su 
požymiu, 10 – asociacija su požymiu itin stipri): 

Požymis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Išteklių naudojimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Naujų produktų gamyba ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Atliekų kiekio mažinimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamybos efektyvumo tobulinimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aplinkai palankesnių technologijų kūrimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
8 Visoms institucijoms šiame ir tolimesniuose klausimuose yra klausiama apie inicijuotas priemones, 
išskyrus paramos administravimo agentūroms – apie administruojamas 
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Pakartotinis produktų ir jų dalių 
naudojimas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Produktų techninis aptarnavimas  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tvarus verslas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

6. Įvertinkite institucijos pasirengimą sudaryti sąlygas verslo ir mokslo 
bendradarbiavimui kuriant ir/arba diegiant žiedinės ekonomikos principus 
skatinančias technologijas, kur 1 – įstaiga visiškai nepasirengusi sąlygų 
sudarymui, 10 – įstaiga puikiai pasirengusi diegimui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

7. Įvertinkite institucijos pasirengimą sudaryti sąlygas verslui jungtis į tarptautines 
vertės grandines, kur 1 – institucija visiškai nepasirengusi sąlygų sudarymui, 10 – 
institucija puikiai pasirengusi sąlygų sudarymui. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
8. Įvertinkite veiksnių, trukdančių sudaryti sąlygas verslo ir mokslo 

bendradarbiavimui kuriant žiedinės ekonomikos principus skatinančias 
technologijas, įtaką. 1 – veiksnys itin trukdo, 10 – veiksnys visiškai netrukdo. 

Veiksnys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aukšta žiedinės ekonomikos principų 
įgyvendinimo kaina 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ankstyva žiedinės ekonomikos, kaip 
reiškinio, stadija 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Laiko trūkumas dėl institucijoje esančio 
darbo krūvio 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Finansavimo, nukreipto į mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo iniciavimą, trūkumas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Informacijos dėl verslo poreikių 
bendradarbiavimui trūkumas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Komunikacijos tarp verslo ir valdžios 
institucijų trūkumas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sudėtingas įsitraukimo į 
bendradarbiavimą su verslu procesas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bendradarbiavimo galimybių neaiškumas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nacionalinės teisės ribotumas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Europos Sąjungos teisės ribotumas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darbuotojų kaita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Finansinių įstaigos išteklių ribotumas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Informacijos apie žiedinę ekonomiką 
stygius 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
9. Įvertinkite priemonių, kurios paskatintų žiedinės ekonomikos principų diegimą, 

svarbą. 1 – priemonė visiškai nepaskatintų, 10 – priemonė itin paskatintų. 
Priemonė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Teisinis reglamentavimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sklaida ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono apdirbamosios pramonės sektorių jungimosi į tarptautines vertės 
grandines ir žiedinės ekonomikos metodų pritaikymo galimybių studija  126 

 
| Begra, MB | Be great. Do more | Konsultacijos ir projektų valdymas | Didžioji g. 25, Vilnius | 

Finansavimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Lengvatos ir mokestinė paskata ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Strateginiai žiedinės ekonomikos 
planavimo dokumentai 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mokymai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gamintojo atsakomybių didinimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Žiedinės ekonomikos principų 
integravimas į švietimo sistemą 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

10. Pateikite priemones, be išvardintų 9 klausime, kurios, jūsų nuomone, būtų 
reikalingos žiedinės ekonomikos principų diegimo skatinimui: 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 
1  
2  

3  
4  
5  

 

11. Įvertinkite veiksnių, kurie paskatintų palankesnių sąlygų sudarymą verslui ir 
mokslui bendradarbiauti kuriant žiedinės ekonomikos principus skatinančias 
technologijas, įtaką. 1 – veiksnys visiškai nepaskatintų, 10 – veiksnys itin 
paskatintų. 

Veiksnys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Intensyvesnė valstybės finansinė parama 
verslui, bendradarbiaujant su mokslo 
institucijomis 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Lankstesnė nacionalinė teisė ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Lankstesnė Europos Sąjungos teisė ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Didesnis informacijos apie žiedinės 
ekonomikos teikiamą naudą verslui kiekis 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Valstybiniai MTEP veiklos užsakymai, 
įtraukiant verslą ir mokslo institucijas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Paramos administravimo agentūrų didesnė 
specializacija 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Paramos administravimo agentūrų 
centralizavimas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darbuotojų kompetencijos kėlimas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Verslo ir mokslo institucijų vieningos 
platformos dėl bendradarbiavimo kūrimas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Didesnė informacijos apie žiedinės 
ekonomikos principus sklaida 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
12. Pateikite veiksnius, be išvardintų 11 klausime, kurie, jūsų nuomone, paskatintų 

žiedinės ekonomikos principų diegimą: 

Eil. Nr. Veiksnys 
1  
2  

3  
4  
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5  

 

Norėdami susipažinti su tyrimo rezultatais, nurodykite savo el. pašto adresą: 


