Verslo inovacinės veiklos kriziniu metu:
kokio COVID-19 poveikio galima tikėtis Lietuvoje?

2021

Lietuvos inovacijų centras

Verslo inovacinės veiklos kriziniu metu: kokio COVID-19 poveikio galima tikėtis Lietuvoje?

Publikaciją Verslo inovacinės veiklos kriziniu metu: kokio COVID-19 poveikio galima tikėtis Lietuvoje? parengė Lietuvos inovacijų centras.
Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras (toliau – LIC) yra ne pelno siekianti organizacija, teikianti inovacijų paramos paslaugas verslo įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, Lietuvos verslo asocijuotoms struktūroms ir
verslo paramos organizacijoms. Nuo 1996 metų veikianti organizacija vienija verslo, mokslo, politikos ir visuomenės interesus, siekiant padidinti tarptautinį Lietuvos ekonomikos konkurencingumą. LIC teikia ekspertinę konsultacinę pagalbą institucijoms, įgyvendinančioms inovacijų ir technologijų plėtros politiką, vykdo tyrimus prioritetinėse Lietuvos mokslo, technologijų ir inovacijų politikos srityse ir teikia įžvalgas bei rekomendacijas, skatinant
įrodymais ir patirtimi pagrįstų sprendimų priėmimą.

© LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS, 2021
www.lic.lt

2

Verslo inovacinės veiklos kriziniu metu: kokio COVID-19 poveikio galima tikėtis Lietuvoje?

Business innovation activities during the crisis: what COVID-19 impact can expect Lithuania?
The development of innovation in the business sector is closely related to fluctuations in the business cycle. By
consensus, the implementation of research and development (R&D) activities usually are procyclical, meaning
that as the economy grows, so does the volume of business innovation activities, and as the economy declines,
businesses tend to reduce them. This tendency was confirmed in Lithuania during the global financial crisis of
2008 when the volume of innovation activities of Lithuania companies and related indicators decreased significantly.
The successful growth of the Lithuanian economy in 2020 has stalled, and the main reason for this was the spread
of COVID-19. Pandemic lead to great uncertainty and disruptions in the demand, supply and labour availability.
Traditionally, these conditions should have a negative impact on companies’ innovation activities. Yet, each crisis
situation, despite its similarities to the previous ones, presents new trends that go beyond conventional practice.
First and foremost, COVID-19 is a health crisis, so the life sciences industry and the innovations it generates are at
its centre. Second, innovation plays an important role not only in halting the spread of the disease, but also in
trying to put economies and businesses back on the path to grow. Therefore, the is a growing need for various
innovations in businesses, regardless of their field of activity. This is particularly true in the context of digitisation
and digital technologies.
Analysed structurally, Lithuania's position in the face of this crisis is quite good, which suggests that business R&D
investment and related indicators should not fall significantly. Certain assumptions suggest that R&D investment
in Lithuania may even increase. This is due to the asymmetric nature of the crisis caused by the COVID-19. On the
one hand, companies in the service sector operating in the transport, accommodation, catering or entertainment
sectors have been hit hard by economic constraints, but their R&D investment is relatively low in the overall R&D
expenditure portfolio. On the other hand, service sector companies related to ICT have been able to maintain
good performance during the crisis and in general, these businesses spend most on innovation activities in this
economic sector. In addition, the Lithuanian manufacturing sector, which invests about 1/3 of the country's total
R&D investment, also managed to continue to grow during the crisis. Finally, despite the asymmetric impact of
the crisis on the retail and wholesale sectors, overall sales in the sector have increased, especially in ICT-related
areas, and it is likely that the sector should also maintain good R&D performance.
Last but not least, the short-term policy measures implemented in Lithuania to promote innovation also allow to
expect a positive situation regarding business innovation activities. In times of crisis, for the state, it is particularly
important to act in such a way that companies do not decide to postpone or discontinue their innovation activities. In this respect, Lithuania is in line with the international innovation promotion practices, as its short-term
policy measures have promoted health, digital and other types of innovations.
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ĮVADAS
Inovacijų vystymas verslo sektoriuje yra tampriai susijęs su pasaulinėms krizėms, kurios ne tik lemia ekonominius
nuosmukius, tačiau ir atveria naujas galimybes. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) vystymas ir inovacijų kūrimas bei diegimas verslo įmonėse yra susijęs su ekonomikos ciklų svyravimais, t. y. augant
ekonomikai, didėja inovacinių veiklų apimtys, o ekonomikai patiriant nuosmukį, verslai yra linkę jas mažinti. 1
Inovacijų vystymo versle priklausomybę nuo ekonomikos ciklų svyravimo lemia tai, kad iš inovacinių veiklų įmonė
didžiausią grąžą gali gauti ekonomikos pakilimo laikotarpiu, o nuo ekonominės padėties priklauso įmonių resursai inovacijų plėtrai. Visgi, kiekviena krizinė situacija, nepaisant panašumų su buvusiomis, pateikia naujų tendencijų, kurios prasilenkia su įprastine praktika. Tikėtina, kad COVID-19 sukelta krizė taip pat pateiks neprognozuotų
tendencijų, todėl būtina analizuoti galimą jos įtaką verslo inovacijoms Lietuvoje bei tai, koks politikos priemonių
rinkinys yra pats tinkamiausias siekiant išspręsti iškilusius iššūkius.
Šis tyrimas yra vienas iš pirmųjų bandymų Lietuvoje, kuriame siekiama išanalizuoti galimą COVID-19 pandemijos
poveikį šalyje veikiančių įmonių inovacinėms veikloms. Remiantis 2008 m. pasaulinės finansų krizės poveikio
verslo inovacijų kūrimo procesams analize, yra modeliuojama COVID-19 įtaka ekonomikai ir įvairioms ekonominio
vystymosi tendencijoms. Vertinant pasaulines inovacinių veiklų tendencijas ir Lietuvos MTEP ir inovacijų struktūrą
yra keliami klausimai apie galimus inovacinių veiklų pokyčius šalyje bei tiriamas galimas Lietuvos inovacijų ekosistemos atsparumas tokiems šokams.
Be to, šis tyrimas taip pat analizuoja ir pateikia pasaulines gerąsias trumpojo laikotarpio inovacijų skatinimo praktikas, politikos intervencijų logiką COVID-19 kontekste ir tai, koks yra Lietuvos atsakas. Taip pat, šis tyrimas pateikia rekomendacijas, kuriomis vadovaujantis Lietuva turėtų toliau vystyti inovacijų politiką bei siūlyti priemones,
kurių būtų galima imtis iškilus panašiems sunkumams.

5

Verslo inovacinės veiklos kriziniu metu: kokio COVID-19 poveikio galima tikėtis Lietuvoje?

VERSLO ĮMONIŲ VYSTYMOSI
TENDECIJOS KRIZINIU METU
Makroekonominiai pokyčiai daro įtaką verslo vystymosi tendencijoms. Ekonominių sunkumų ir neapibrėžtumų
laikotarpiu dalis įmonių yra linkusios mažinti darbuotojų skaičių, materialines investicijas ar reklamos išlaidas,
siekdamos sutaupyti ir optimizuoti veiklą. Visgi, dalis verslų krizinį laikotarpį supranta kaip atsiveriančias galimybes vykdyti ganėtinai agresyvią plėtros politiką. Pavyzdžiui, ekonominio nuosmukio metu reklamos kainos dažniausiai mažėja, konkurentai yra linkę mažinti savo išlaidas šiai sričiai, taigi įmonei atsiveria naujos galimybės
vartotojui parodyti savo produktus pigiau ir su mažesne konkurencija.
Anticiklinė kapitalo investicijų politika daliai įmonių taip pat suteikia naujas galimybes vykdyti verslo plėtrą – kriziniu metu kapitalo investicijos tampa pigesnės, todėl įmonėms tokiu metu yra palankios sąlygos atsinaujinti ar
modernizuoti esamą gamybos įrangą ir gaminti naujus produktus žemesnėmis produkcijos kainomis.
Krizinis laikotarpis yra ganėtinai palankus metas plėsti įmonės žmogiškąjį kapitalą. Tokiu metu darbo rinkoje dažniausiai padidėja laisvos darbo jėgos kiekis dėl ko mažėja spaudimas darbo užmokesčiui. Be to, ši situacija leidžia
įmonėms rinktis geriausius darbuotojus iš didesnio potencialių darbuotojų rato ir dažniausiai už mažesnę kainą.
Taigi, įmonės, kurios krizę mato kaip naują galimybe ir vykdo aktyvią plėtrą, krizės pabaigoje gali būti pasirengusios kur kas geriau nei tos, kurios nepasinaudoja šia galimybe.
Inovacijų kūrimą ir diegimą bei resursų skyrimą šioms veikloms neišvengiamai veikia įvairūs verslo ciklo svyravimai. Analizuojant verslo ciklo svyravimus ir jų įtaką įmonių inovacinėms veikloms, išsiskiria du priešingi požiūriai.2
Pirmas požiūris. Inovacijų kūrimas yra cikliškas, taigi įmonės yra linkusios mažinti investicijas į MTEP tuomet,
kai ekonominė padėtis yra prasta bei neapibrėžta ir didinti, kai ekonomika auga.
Argumentuojant, kad investicijos į MTEP yra cikliškos, pabrėžiama, kad rinkoje įsitvirtinusios įmonės gali palaukti,
kol krizinė situacija praeis. Taip nutinka todėl, kad inovatyvių produktų kūrimas reikalauja diversifikuoti ir naujai
paskirstyti įmonės resursus bei dalį jų perkelti iš einamųjų veiklų, kurios kriziniu laikotarpiu įmonei leidžia gauti
didžiausią finansinę grąžą.
Kriziniu laikotarpiu krenta ne tik verslų teikiamų produktų paklausa. Ekonomikos tuo pačiu metu susiduria ir su
didele nežinomybe. Kadangi investicijos į naujas technologijas yra negrįžtamos, tikėtina, jog įmonės vengs priimti
su investicijomis susijusius sprendimus, kol ekonominis neapibrėžtumas nebus išspręstas.3
Įmonių pinigų srautai kriziniu metu dažniausiai sumažėja, taigi likvidumo pokyčiai riboja investicijas, o tai ypač
gali pasireikšti rizikingų investicijų į naujas technologijas atveju. 2019 m. atliktas tyrimas parodė, kad inovaciniai
projektai dalinai arba pilnai nepasiseka nuo 40 iki 90 proc. atvejų, todėl įmonės, patiriančios ekonominių sunkumų jų turėtų vengti.4
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Iš kitos pusės, ekonomikos atsigavimo laikotarpis dažniausiai pasižymi inovacijų kūrimo ir diegimo plėtra. Taip
yra dėl kelių priežasčių:
1. kylanti prekių ir paslaugų paklausa bei vartojimas sudaro geresnes sąlygas kurti ir pritaikyti inovatyvius produktus;
2. įmonės turi ribotą laiko tarpą, per kurį gali gauti didžiausią grąžą iš inovacijų, todėl labiau tikėtina, kad įmonės
rinkai pateiks savo inovacijas tuo metu, kai ekonomika auga nepriklausomai nuo to, kada inovacija buvo sukurta;
3. ekonomikos augimo laikotarpiu įmonių finansinė situacija dažniausiai būna gera, todėl šis laikotarpis joms
yra palankesnis skirti resursus inovacinėms veikloms.
Taigi, kriziniu metu įmonės susiduria su didele nežinomybe, finansų ar žmogiškojo kapitalo suvaržymais, prekių
ar paslaugų paklausos sumažėjimu. Tai lemia, kad įmonės vengia rizikingų projektų, tarp kurių yra ir inovacijų
kūrimas. Iš kitos pusės, kai ekonomika pradeda atsigauti ir grįžta į augimo kelią, didėja prekių ir paslaugų poreikis,
gerėja įmonių finansinės galimybės, todėl kartu auga poreikis efektyvinti įmonės veiklą ir pateikti naujus produktus į rinką.
Antras požiūris. Inovacijų kūrimas yra anticiklinis procesas, taigi tiek ekonominis nuosmukis, tiek ir pakilimas
yra palankios sąlygos įmonėms vykdyti inovacines veiklas.
Remiantis anticikliniu požiūriu, kriziniu metu įmonių rinkai teikiami produktai ar paslaugos praranda savo paklausą ir dėl to krenta jų grąža įmonei. Be to, šiuo laikotarpiu įmonės patiria finansinį spaudimą, todėl konkurencija
rinkoje jas verčia tapti produktyvesnėmis. Atsižvelgiant į tai, tokiu metu įmonės kaip tik gali būti paskatintos kurti
ar pradėti naudoti naujus produktus ar procesus, kurie padėtų paskatini produktų paklausą ar suefektyvintų įmonės veiklą, taip leidžiant palaikyti jos gyvybingumą ir iš krizinės situacijos išeiti sustiprėjus. 5
Visgi, siekiant suprasti, kodėl vienos įmonės kriziniu metu gali stabdyti savo inovacines veiklas, kai tuo tarpu kitos
kaip tik turėtų jas dar labiau skatinti, būtina atsižvelgti ir į tam tikras konkrečių įmonių savybes, tokias kaip verslo
strategijos, vadybos bruožai ir metodai, įmonės plėtros stadija. Finansai šiuo atveju taip pat užima svarbų vaidmenį – galimybė gauti finansinę paramą, įmonės pelningumas ir panašūs faktoriai turi būti vertintini kaip svarbūs
aspektai. Galiausiai, tam tikrai ekonomikos sričiai specifinės dinamikos kriziniu laikotarpiu, kaip tam tikrų prekių
ar paslaugų paklausa, pelningumo ar technologinės galimybės taip pat daro įtaką įmonių inovacinėms veikloms.
Analizuojant verslo ciklo svyravimų įtaką įmonių inovacinėms veikloms, būtina įvairiais pjūviais analizuoti prieinamą MTEP investicijų ir inovacinės veiklos statistiką (pvz. MTEP išlaidos, tyrėjų įdarbinimas, inovacijų diegimas
ir kt.). Visgi, šie duomenys neparodo pilno įmonių inovacinių veiklų paveikslo, todėl juos reikia papildyti ir kitais
rodikliais, pvz. tokiais kaip įmonių investicijos į nematerialųjį turtą bei jo balansas, kadangi tyrimai rodo, kad įmonės, kurios yra linkusios daugiau investuoti į nematerialų turtą, yra produktyvesnės ir inovatyvesnės, daugiau kuria ar diegia naujų produktų, procesų ar paslaugų lyginant su tomis, kurios tokių investicijų vengia.6 Šiame kontekste materialių įmonių investicijų analizavimas yra labai svarbus, ypač analizuojant įmonių investicijas į senų
įrenginių pakeitimą naujais, gamybos procesų mechanizavimą ir automatizavimą bei naujų technologijų diegimą.
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Apibendrinant, verslo ciklo svyravimai veikia įmonių plėtros tendencijas. Inovacijų kūrimas ir diegimas, kaip integrali verslo plėtros dalis, taip pat yra neišvengiamai paveikiami ekonominio nuosmukio ir pakilimo. Praeities
krizės ir įvairūs tyrimai rodo, kad inovacijų kūrimas daugeliu atvejų yra cikliškas, taigi dėl finansinių sunkumų įmonės yra linkusios atsisakyti šios veiklos, o ekonominiai padėčiai gerėjant, įmonių investicijos auga. Nepaisant
to, dalis verslo įmonių įgyvendina anticiklines investavimo strategijas, kurios yra nulemtos poreikio kurti naujus
produktus ar efektyvinti įmonės veiklos procesus, susiduriant su ekonominiais iššūkiais.

2008 metų krizės poveikis Lietuvos verslo inovacijų plėtrai
Pasaulinė finansų krizė stipriai sukrėtė valstybių ekonomikas visame pasaulyje. Lietuva nebuvo išimtis, o tai puikiai iliustruoja įvairūs ekonominiai rodikliai. Iki 2008 m. sparčiai augusi Lietuvos ekonomika 2009 m. susitraukė
beveik 15 proc. Į eksporto rinkas orientuota Lietuvos ekonomika taip pat stipriai sumažino eksporto apimtis –
2009 m. lietuviškos kilmės eksportas susitraukė apie 27 proc. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje taip pat stipriai išaugo
nedarbo rodiklis. 2009 m. nedarbas Lietuvoje siekė apie 14 proc., o pikas buvo pasiektas 2010 m. – apie 18 proc.
(pav. 1.).
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pav. 1. Ekonominių rodiklių pokyčiai Lietuvoje, %. Šaltinis: Lietuvos statistika
2008 metų pasaulinė finansų krizė labai stipriai paveikė įmonių galimybes vykdyti inovacinius projektus. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) analitikų vertinimu, 2008 m. pasaulinė finansų
krizė parodė, kad verslo ciklas ir inovacijų kūrimas tarpusavyje yra stipriai susiję, todėl ekonomikos nuosmukis
stipriai sulėtino inovacijų kūrimo ir diegimo procesus pasaulyje.7
Analitikų vertinimu8, MTEP investicijos EBPO šalyse mažėjo dėl kelių priežasčių. Dauguma verslų inovacijas finansavo iš nepaskirstyto pelno, kuris sumažėjo nuosmukio metu. Tuo pat metu bankai, rinkos ir investuotojai taip
pat labiau vengė rizikų, o tai nulėmė, kad įmonės susidūrė su sunkumais pasinaudoti išoriniais finansavimo
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šaltiniais. EBPO vertinimu, verslai kriziniu metu taip pat yra linkę persiorientuoti į trumpojo laikotarpio ir žemo
rizikingumo inovacijas, o inovacinių projektų, kurių įgyvendinimas reikalauja daug laiko ir yra rizikingi, buvo atsisakyta. Galiausiai, pasaulinė finansų krizė taip pat neigiamai paveikė žinių kaupimą įmonėse, nes dalis aukštos
kvalifikacijos tyrėjų ir novatorių neteko darbo vietų. Tai ypač paveikė mažas inovatyvias įmones, nes daugelių
atveju pagrindinis jų turtas yra nematerialaus pobūdžio (pvz. idėjos).
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pav. 2. BVP ir verslo MTEP investicijos Lietuvoje, mln. eurų. Šaltinis: Lietuvos statistika
Analizuojant Lietuvos situaciją, pastebima, kad nuo 1996 iki 2007 m., verslo investicijos į MTEP šalyje išaugo nuo
1,7 mln. eurų iki 66,4 mln. eurų. Visgi, kartu su atėjusia pasauline finansų krize, investicijos į MTEP tarp 2007 ir 2009
m. smuko apie 12 mln. eurų, taigi kritimas siekė apie 18 proc. (pav. 3.). Investicijos į MTEP Lietuvoje prieškrizinį
laikotarpį aplenkė tik 2011 m., taigi, galime teigti, kad 2008-2010 m. Lietuvoje buvo tam tikras MTEP investicijų
sąstingio laikotarpis. Būtent šiuo metu Lietuvos ekonomika buvo stipriausiai paveikta ekonomikos kritimo, todėl
iš dalies galima teigti, kad šiuo laikotarpiu verslo investicijos į MTEP buvo paveiktos prastos ekonominės situacijos
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pav. 3. Verslo MTEP investicijų pokyčiai Lietuvoje. Šaltinis: Lietuvos statistika
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Visgi, analizuojant tolimesnius laikotarpius, galima pastebėti, kad 2008-2010 m. nebuvo vieninteliai metai, kai investicijos smuko. 2014 m. pasiekus rekordines aukštumas, 2015 ir 2016 m. verslo investicijos į MTEP smuko dar
kartą nepaisant to, kad Lietuvos ekonomika ir toliau augo. Analizuojant duomenis pastebima, kad 2015 m. verslo
investicijos į MTEP lyginant su 2014 m. krito apie 10 mln. eurų, o 2016 m. lyginant su 2014 m. apie 2 mln. eurų. Nors
ir nežymus, šis nuosmukis gali būti siejamas su ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymu, kuomet prasidėjus naujai
ES daugiametei finansinei perspektyvai užtruko laiko, kol prasidėjo inovacijų skatinimui skirtos finansinės priemonės.
Analizuojant įmonių investicijas į MTEP pagal įmonių dydžių grupes, pastebima, kad labiausiai kriziniu metu investicijas mažino vidutinio dydžio įmonės, turinčios 10 – 249 darbuotojų – kritimas yra pastebimas jau nuo 2008
m. Mažesnės įmonės, turinčios 10 – 49 darbuotojus bei didelės įmonės, kuriose dirba 250 ir daugiau darbuotojų
investicijas mažino 2009 m. Atskirai verta išskirti mikro įmones, su 1 – 9 darbuotojais, kadangi jos, skirtingai nei
didesnės įmonės, nuo 2008 m. sugebėjo padidinti savo MTEP investicijas kriziniu metu. Apibendrinant yra pastebima, kad skirtingų dydžių įmonių MTEP investicijos kriziniu metu buvo paveiktos netolygiai (pav. 4.).
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pav. 4. Verslo išlaidos MTEP pagal įmonių dydžių grupes, mln. eurų. Šaltinis: Eurostat

Vertinant verslo įmonių MTEP išlaidas pagal tikslinę paskirtį, kritimas yra pastebimas visose kategorijose. Lyginant su prieškriziniu 2007 m. laikotarpiu, darbo apmokėjimo išlaidos iki 2009 m. krito €4,3 mln., o kitos išlaidos –
€5,4 mln. Visgi, jau 2010 m. abejoms kategorijoms priskiriamos išlaidos buvo didesnės lyginant su prieškriziniu
laikotarpiu. Šiek tiek kitokia situacija yra analizuojant išlaidas, skirtas Ilgalaikio materialinio turto įsigijimui. Didžiausias kritimas šioje kategorijoje buvo patirtas tarp 2007 ir 2010 m., kuomet nuosmukis siekė €6,1 mln., o
prieškrizinis lygis buvo pasiektas tik 2011 m. (pav. 5.).
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pav. 5. Verslo įmonių MTEP išlaidų tikslinė paskirtis. Šaltinis: Lietuvos statistika

Kitas svarbus aspektas susijęs su inovacijų kūrimu yra žmogiškieji ištekliai, kurių finansinių sunkumų užkluptos
įmonės yra linkusios atsisakyti. Tokią tendenciją galime pastebėti analizuojant MTEP darbuotojų ir tyrėjų statistiką verslo įmonėse. Visgi, šiuo atveju iškyla panašios tendencijos, kaip ir verslo MTEP investicijų atveju – darbuotojų skaičius krito tiek finansinės krizės metu, tiek ir prasidėjus naujai ES finansiniai perspektyvai. Pirmuoju atveju,
nuo 2008 iki 2009 m. MTEP darbuotojų ir tyrėjų skaičius privačiame versle nukrito 430 darbuotojų (~17 proc.), tačiau jau 2010 m. šis rodiklis pakilo virš prieškrizinio laikotarpio. Kur kas didesnis nuosmukis visgi buvo patirtas
2015-2016 m. lyginant su 2014 m. lygiu. Pastaruoju laikotarpiu darbuotojų skaičius sumažėjo apie 1 600 (~30
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pav. 6. MTEP darbuotojai ir tyrėjai verslo įmonėse. Šaltinis: Eurostat
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proc.). Nepaisant didelio kritimo, 2017 m. MTEP darbuotojų ir tyrėjų įmonėse dirbo daugiau nei 2014 m. (pav. 6.).
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Analizuojant atskiras ekonominės veiklos sferas, galime pastebėti, kad skirtingų sektorių įmonių investicijos MTEP
pasaulinės finansų krizės metu buvo paveiktos netolygiai, todėl negalime stebėti bendrų tendencijų. Pavyzdžiui,
dalis sektorių, kaip statybos, mokslinė veikla ar žmonių sveikatos priežiūra didžiausią MTEP investicijų kritimą
patyrė tarp 2008 ir 2009 m., tuo tarpu tokie sektoriai kaip apdirbamoji gamyba ar transportas ir laikymas šiuo
metu didino savo MTEP investicijas, tačiau kritimą pajuto tarp 2009 ir 2010 m. Iš grafike pateiktų sektorių labiausiai išsiskiria IRT sektorius, kuris nepaisant pasaulinės finansų krizės šiuo laikotarpiu sugebėjo labai stipriai padidinti MTEP investicijas. Taip pat verta pastebėti, kad dauguma ekonominės veiklos sektorių, išskyrus mokslinę
veiklą, didesniu ar mažesniu mastu patyrė MTEP investicijų mažėjimą po 2014 m., tačiau atsigavimas buvo skirtingas (pav. 7.).
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pav. 7. MTEP investicijų kaita skirtinguose ekonominės veiklos sektoriuose, mln. eurų. Šaltinis: Euros-

Analizuojant, kiek procentiškai įmonių Lietuvoje diegė inovacijas, galime pastebėti, kad prieškriziniu 2006-2008
m. laikotarpiu tokių įmonių buvo mažiau nei kriziniu 2008 – 2010 m. laikotarpiu, t. y. atitinkamai 28.8 ir 32.5 proc.
Visgi, laikotarpiu tarp 2010 ir 2012 m. vėl yra pastebima nedidelė kritimo tendencija, kuri siekia 2.5 proc. Nepaisant
to, pasibaigus ekonominiai suirutei, įmonės Lietuvoje stipriai pasistūmėjo į priekį inovacijų diegimo kontekste ir
yra matomos tik augimo tendencijos.
Vertinant įmonių išlaidas MTEP, pastebima, kad tarp 2008 ir 2009 m. įmonių, turėjusių MTEP išlaidų skaičius sumažėjo beveik perpus. 2008 m. lygis jau buvo pasiektas 2010 m., tačiau 2011 ir 2012 m. tokių įmonių skaičius vėl
sumažėjo. 2014 m. buvo išskirtiniai Lietuvos kontekste, kuomet buvo pasiektas įmonių, turėjusių išlaidų MTEP
pikas, tačiau kaip ir prieš tai aptartais atvejais, 2015 ir 2016 m. Lietuvoje vėl buvo pastebimas kritimas (pav. 8.).
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pav. 8. Įmonės, diegusios inovacijas ir turėjusios išlaidų MTEP. Šaltinis: Lietuvos statistika
Analizuojant įmonėse diegiamų inovacijų tipus, pastebėtina, kad pasaulinės finansų krizės metu Lietuvoje ypač
nuosekliai mažėjo technologinio proceso novatorių dalis nuo inovacinių įmonių. Reikšmingas kritimas yra pastebimas nuo pat 2006-2008 m. (63.3 proc.) iki 2010-2012 m. (37.8 proc.). Mažesnės apimties kritimas yra pastebimas
ir produkto novatorių tarpe: nuo 42,3 proc. 2006-2008 m. iki 33.7 proc. 2010 – 2012 m.
Šie rodikliai leidžia daryti išvadą, kad kriziniu metu įmonės technologinių inovacijų diegimui skyrė kur kas mažesnį
dėmesį lyginant su prieškriziniu laikotarpiu. Kartu su ekonominiu nuosmukiu taip pat yra pastebimas rinkodaros
novatorių rodiklio kritimas, tačiau jis nesibaigia krizei pasibaigus ir tęsiasi toliau. Organizacinių novatorių rodiklis
kriziniu laikotarpiu išaugo apie 6 proc., tačiau tolesniais laikotarpiais yra pastebimas nuoseklus kritimas. Atsižvelgiant į tai, ekonominės krizės įtaka netechnologinių inovacijų diegimui, skirtingai ne technologinių inovacijų, Lietuvos įmonėse yra ganėtinai neapibrėžta (pav. 9.).
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Materialinių investicijų pokytis Lietuvoje kriziniu laikotarpiu buvo neigiamas (pav. 10.). Didžiausias materialinių
investicijų nuosmukis buvo 2009 m., kai lyginant su 2008 m. kritimas siekė apie 50 proc. Bendra materialinė investicijų augimo tendencija Lietuvoje prasidėjo tik 2011 m. Panaši situacija yra analizuojant įrenginių, mašinų ir transporto priemonių įsigijimus – šių investicijų kritimas siekė apie 60 proc., tačiau jau nuo 2010 m. prasidėjo atsigavimo periodas. Lietuvos statistikos departamento pateikiamas pramonės įmonių investicijų tendencijų balansas
(teigiamų ir neigiamų atsakymų procentinio pasiskirstymo skirtumas / nuo kraštutinio neigiamo (-100) iki kraštutinio teigiamo (+100)) taip pat puikiai atspindi tuometinės krizės sukeltus iššūkius – 2008 ir 2009 m. yra sparti kritimo tendencija.
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pav. 10. Materialinių investicijų pokyčiai Lietuvoje. Šaltinis: Lietuvos statistika
Apibendrinant galima teigti, kad 2008 m. pasaulinė finansų krizė darė neigiamą įtaką verslo investicijoms į inovacijas Lietuvoje. Šalyje 2008-2010 m. laikotarpiu mažėjo verslo MTEP investicijos, MTEP darbuotojų ir tyrėjų skaičius įmonėse, krito įmonių, turėjusių išlaidų MTEP veikloms, kiekis, technologinių novatorių dalis. Taip pat, skirtingi ekonominės veiklos sektoriai šiuo metu krizės buvo paveikti netolygiai, t. y. investicijos krito skirtingu metu,
o IRT sektorius išsiskyrė kaip vienintelis, sugebėjęs padidinti MTEP išlaidas. Galiausiai, finansiniai sunkumai stipriai veikė vidutinių įmonių, turinčių nuo 10 iki 249 darbuotojų investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Visgi, pasibaigus finansinei krizei, inovacinės veiklos tapo svarbiu privataus verslo prioritetu, o su tam tikrais nuokrypiais
2015-2016 m., rodikliai susiję su MTEP ir inovacijų diegimu pasiekė iki tol nematytas aukštumas Lietuvoje.
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EKONOMINĖS PLĖTROS TENDENCIJOS
COVID-19 KONTEKSTE
Lietuvos ekonomika pastarąjį dešimtmetį augo ganėtinai sparčiai, tačiau ši tendencija buvo sustabdyta COVID-19
sukelto ekonominio nuosmukio. Daugiau nei metus įvairiuose sektoriuose veikiančių įmonių veiklą varžė unikalus
pasiūlos ir paklausos suvaržymų derinys, kurį tik dar labiau stiprinimo didelis neapibrėžtumo lygis. Privalomos ir
savanoriškos fizinio kontakto ribojimo priemonės taip pat prisidėjo prie žemesnio gamybos ir vartojimo lygio, ypač veiklose, kurios reikalauja artimo fizinio kontakto. Be to, įvairūs suvaržymai turėjo kompleksinį poveikį visai
tiekimo grandinei.
Dar vienas ypatingas COVID-19 sukeltos krizės bruožas, kuris ją daro išskirtine, yra tai, kad politikos kūrėjai, verslas, viešųjų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai bei ekspertai suvokia, kad inovacijos turi suvaidinti svarbų
vaidmenį tiek sprendžiant suvaržymų nutraukimą, tiek ir siekiant ekonomikos atgaivinimo. Tam, kad viso to būtų
pasiekta, būtina išnaudoti verslo turimą inovacinį potencialą.
COVID-19 krizės ypatumas yra tai, kad ji paspartino iki tol pasaulyje vyravusių tendencijų plėtrą ir jų įgyvendinimą
– pramonė 4.0 transformaciją, 3D spausdinimo technologijų plėtrą, industrinių robotų taikymą ir naudojimą, didžiųjų duomenų panaudojimą ir pan.
Dėl COVID-19 sukeltos krizės, tiekėjai, gamintojai ir klientai globaliu mastu patyrė materialinių nuostolių – gamybos ir tiekimo grandinės dalinai ar iš viso sustojo. Ankstesni pasauliniai sutrikimai dažniausiai paveikdavo tik tam
tikras specifines vertės kūrimo dalis, tačiau ši situacija yra kitokia, kadangi tiesiogiai ir vienu metu buvo paveikta
daugelis skirtingų vertės kūrimo grandinių visame pasaulyje.
Pirmą kartą gamybos istorijoje paklausa, pasiūla ir darbo jėgos prieinamumas buvo neigiamai paveikti vienu
metu. Atsižvelgiant į tai, įmonėms yra būtina diegti inovacijas, kurios leistų patobulinti veiklos planavimo ir įgyvendinimo procesus (pvz. autonominės skaitmeninės planavimo sistemos, duomenų analitika), užtikrintų darbuotojų saugą ir veiklos tęstinumą (pvz. automatizuoti gamybos procesai, realaus laiko duomenų rinkimas, nuotolinis darbas), galutinių produktų realizavimą ir logistikos integravimą (pvz. maršrutų optimizavimas, išmaniosios sandėliavimo ir paieškos sistemos, autonominis prekių surinkimas).
Dar viena svarbi iki šiol vyravusi pasaulinė tendencija, kuri bus dar labiau sustiprinta COVID-19 krizės yra e-komercijos plėtra. Ribojant fizinį kontaktą, tradicinė mažmeninė prekyba buvo stipriai suvaržyta, o vis daugiau įmonių
ir klientų pradėjo naudotis elektroninės prekybos įrankiais. Skaitmeninis įsisavinimo (angl. digital adoption) rodiklis, kuris taip pat įtraukia e-komerciją, prieš COVID-19 Europoje siekė 81 proc., o per pandemiją pasiekė 94 proc.
Įdomu tai, kad iki COVID-19 pandemijos, maistą ar rūbus internetu reguliariai pirkdavo atitinkamai 29 ir 32 proc.
pirkėjų, tačiau per pandemiją naujų e-komercijos vartotojų šioje srityje padidėjo atitinkamai 22 ir 16 proc. p. iki
51 ir 48 proc. Nepaisant bendrų e-komercijos augimo tempų, skirtingi vartotojai, produktų tipai ar verslai prie šio
prekybos būdo prisitaiko nevienodai.
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Lietuvai dar viena ypač aktuali tendencija yra gyvybės mokslų pramonės plėtra. COVID-19 pirmiausiai yra sveikatos apsaugos krizė, todėl gyvybės mokslai yra jos epicentre. Lietuva yra užsibrėžusi tikslą, kad iki 2030 m. šis sektorius sudarytų 5 proc. šalies BVP, o šalis taptų globalia sektoriaus lydere. Šiuo metu šis sektorius Lietuvoje generuoja apie 2 proc. BVP, o tai yra apie 6 kartus daugiau lyginant su ES vidurkiu. Tam, kad Lietuva pasiektų užsibrėžtus tikslus ir toliau augtų, yra sudarytos ganėtinai palankios sąlygos.
Agentūros „Versli Lietuva“ duomenimis Lietuvoje veikia apie 600 biotechnologijų ir gyvybės mokslų įmonių, kuriose dirba 7,5 tūkst. darbuotojų. Sektoriaus įmonės taip pat yra orientuotos į eksportą – Lietuviškos kilmės eksporto vertė 2019 m. siekė 386,1 mln. eurų. Galiausiai, šioje srityje Lietuvoje taip pat veikia apie 70 startuolių, 7
universitetai ir 7 kolegijos vykdo su gyvybės mokslais susijusias studijų programas. Atsižvelgiant į tai, COVID-19
atnešami pokyčiai gali būti labai naudingi visai Lietuvos gyvybės mokslų pramonės ekosistemai.
COVID-19 krizė paveiks ir daugiau įvairių sričių. Transportas ir logistika buvo stipriai paveikti globalių tiekimo
grandinės trikdžių, todėl inovatyvių sprendimų ieškojimas ir jų diegimas turėtų padėti pertvarkyti šią sritį, siekiant
dar didesnio efektyvumo bei atsparumo.
Šiuo metu didelių pokyčių turėtų patirti nuotolinio darbo ir mokymosi sritys. Joms atsiveria naujos galimybės
tobulinti ir diegti nuotolinio bendradarbiavimo ir darbo įrankius, švietimo technologijas (Edtech).
Apibendrinant COVID-19 krizės poveikį įvairioms ekonominio gyvenimo sritims, galima išskirti keletą viską apjungiančių tendencijų:
Informacinių technologijų ir skaitmeninimo plėtra. Tai nėra nauja tendencija, kurios nebuvo iki COVID-19 krizės, tačiau šiuo metu ji yra dėmesio centre. Europos investicijų banko duomenimis, 52 proc. įmonių ES tikisi, kad
pandemija paskatins skaitmeninimą, pavyzdžiui, siekiant užkirsti kelią verslo trikdžiams ar pagerinant bendravimą su klientais, tiekėjais ir darbuotojais. Visgi, įmonių požiūris į skaitmeninimą priklauso ir nuo jų inovatyvumo
lygmens. Nors 46 proc. neinovatyvių įmonių tikisi, kad dėl pandemijos ilgainiui padidės skaitmeninių technologijų
naudojimas, rodiklis pakyla iki 54 proc., kuomet yra apklausiamos inovatyvios įmonės, kurios taip pat kuria inovacijas ir iki 59 proc. apklausiant įmones, kurios yra lyderiaujančios inovatorės. Verta pabrėžti, kad įmonės, kurios
nebuvo pasiruošusios skaitmeniniai transformacijai, stengsis prie jos prisitaikyti kuo greičiau, tačiau toks greitas
veikimas neapibrėžtumo laikotarpiu gali privesti prie reikšmingų klaidų ir nesėkmių, kurias ateityje gali prireikti
taisyti.
Verslo modeliai. Kartu su spartesne technologijų ir skaitmeninimo plėtra, verslininkai, politikos kūrėjai ir įgyvendintojai, investuotojai ar konsultantai į verslo ir ekonomikos plėtrą turi žiūrėti ne per atskirtų industrijų perspektyvą, tačiau suvokiant atskirtų verslo modelių įsigalėjimą. Technologijos nebegali būti vertinamos kaip savarankiška ekonomikos industrija, o vietoje to tai turi būti suprantama kaip pagrindinė skirtis tarp įmonių, nepriklausomai kokioje srityje jos veikia. Tokia situacija yra nulemta padėties, kai technologijomis pagrįstos įmonės dažniausiai lenkia konkrečios rinkos įmones (produktyvesnės, kuria aukštesnę pridėtinę vertę, atsparesnės) nepriklausomai ar jų pagrindinė veikla yra sveikatos priežiūra, mažmeninė prekyba, automobilių pardavimas ar maisto
pramonė. Artimiausiais metais pagrindinis skirtumas tarp to pačio sektoriaus įmonių bus tas, kad vieni
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sėkmingiau įgyvendins skaitmeninę transformaciją ir pergalvos savo verslo modelius, o kiti grįš į su verslo modeliais ir veikimo praktikomis, kuriuos naudojo iki pandemijos.
Nematerialaus įmonių turto svarba. Įmonėms vis labiau suvokiant skaitmeninimo svarbą bei besikuriant naujiems skaitmeniniams verslams, tikėtina, kad dar labiau išaugs nematerialiojo turto svarba (pvz. prekės ženklai ar
patentai, plėtros darbai, programinė įranga), lyginant su materialiniu turtu (pvz. pramoninės mašinos, gamyklos
ar biurų patalpos). Ši tendencija jau buvo pastebima ankstesniuose verslo cikluose, įskaitant 2008 m. pasaulinę
finansų krizę, tačiau COVID-19 šią tendenciją sustiprins dar labiau. Pandemija sukėlė didžiulę žalą įmonėms, daugiausiai besiremiančioms fiziniu, materialiuoju turtu (restoranai, viešbučiai, renginiai, kelionės), tačiau skaitmeninės, nematerialiuoju turtu paremtos įmonės sugebėjo stebėtinai gerai prisitaikyti.
Atsparumas. Ši tendencija yra suvokiama kaip įmonės gebėjimas suvokti vykstančius pokyčius ir prisitaikyti prie
kintančios aplinkos, siekiant toliau įgyvendinti savo tikslus ir išlikti bei klestėti. Pandemijos metu patirti šokai verčia įmones ar institucijas permąstyti verslo modelį bei veikimo principus ir iš anksto verčia pasiruošti galimiems
iššūkiams. Skaitmeninimas bus neatsiejama verslo atsparumo dedamoji, leidžianti didinti efektyvumą, produktyvumą bei įmonės lankstumą, tačiau ir kitos netechnologinės inovacijos, naujų verslo modelių plėtra, naujų partnerių atradimas ar veiklos principų diversifikavimas bus ne ką mažiau svarbų siekiant šio tikslo.
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ASIMETRINIS COVID-19 KRIZĖS
POVEIKIS EKONOMIKAI
1. Asimetrinis COVID-19 krizės poveikis ekonomikos sektoriams
Asimetrinis COVID-19 krizės poveikis ekonomikos sektoriams
COVID-19 sukeltas ekonominis nuosmukis formavosi K formos principu (K forma žymi nevienodą atsigavimą, kai
dalis sektorių po pirminio šoko pradeda augti, o kiti vis dar patiria ekonominius sunkumus, taigi įvairūs sektoriai
krizės yra veikiami netolygiai). Dalis paslaugų sektoriaus įmonių, veikiančių kelionių, turizmo, sporto, pramogų
sferose buvo paveiktos stipriau dėl patiriamų ekonominės veiklos suvaržymų. Lyginant įmonių pardavimų pokyčius, 2020 m. dalis įmonių patyrė reikšmingą pardavimų kritimą (pav. 14.). Be to, bendras paslaugų sektoriaus
įmonių pasitikėjimo indeksas nukrito labai stipriai, o tai reiškia, kad sektoriaus įmonės į ateities tendencijas žvelgia su dideliu neapibrėžtumu ir skepticizmu (pav. 15.).
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pav. 14. Paslaugų įmonių pardavimo pajamų pokytis palyginamosiomis kainomis (2015 m. – 100), %. Šaltinis: Lietuvos statistika
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pav. 15. Paslaugų sektoriaus įmonių pasitikėjimo rodiklis. Šaltinis: Lietuvos statistika
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Nepaisant to, dalis paslaugų sektoriaus įmonių šiuo laikotarpiu sugebėjo išsaugoti aukštas pardavimų apimtis
arba jas netgi padidino dėl teikiamų paslaugų poreikio augimo (pav. 16.). Tai ypač susiję su IRT sektorių plėtra ir
susijusių produktų paklausos augimu. Teigiamas pokytis yra matomas ir kurjerių veikloje, kurios didesnę svarbą
lėmė e-komercijos iškilimas dėl fizinės prekybos suvaržymų.
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pav. 16. Paslaugų įmonių pardavimo pajamų pokytis palyginamosiomis kainomis (2015 m. – 100), %. Šaltinis: Lietuvos statistika
2020 m. apdirbamosios gamybos įmonėms (be naftos produktų) praėjo gana sėkmingai, kadangi sektorius sugebėjo išlaikyti teigiamą gamybos apimčių augimo tendenciją. 2020 m. gamybos apimtys lyginant su 2019 m. išaugo
apie 1.5 proc. Be to, pramonės įmonių pasitikėjimo rodiklis taip pat stipriai atsigauna. 2020 m. pradžioje prasidėjęs stiprus pramonės pasitikėjimo indekso smukimas savo piką pasiekė balandžio mėnesį. Visgi, nuo gegužės mėnesio prasidėjo rodiklio augimas, o 2021 m. pradžioje pramonės pasitikėjimo indeksas pasiekė prieš COVID-19
lygį, o tai reiškia, kad pramonės įmonės teigiamai vertina savo produkcijos paklausą ir tolimesnes gamybos prognozes (pav. 17.).
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pav. 17. Pramonės rodikliai. Šaltinis: Lietuvos statistika
Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių apyvarta pandemijos metu augo. 2020 m. įmonių apyvarta lyginant
su 2019 m. išaugo apie 2.7 proc. Visgi, nevienodas pandemijos poveikis yra pastebimas analizuojant skirtingas šio
sektoriaus kategorijas (pav. 18.). Didžiausią kritimą patyrė įmonės, veikiančios restoranų, maisto ir gėrimų srityse.
Neigiamas pokytis yra lemiamas COVID-19 sukeltų ekonominio ir socialinio gyvenimo suvaržymų. Iš kitos pusės,
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tarp didžiausią augimą patyrusių kategorijų yra IRT įrangos ir namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba. Šis pokytis
turėtų būti siejamas su augančiu skaitmeninių technologijų poreikio augimo darbo, mokslo ar laisvalaikio praleidimo tikslais bei tuo, kad žmonės daugiau laiko nei įprastai praleido namuose.
Mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonių apyvartos kaita 2020 m. lyginant su 2019 m.: 3
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pav. 18. Mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonių apyvartų kaita 2019 - 2020 m. Šaltinis: Lietuvos statistika
Apibendrinant, pastarąjį dešimtmetį Lietuvos ekonomika vidutiniškai augo 3.6 proc. Visgi, COVID-19 suvaržyta
Lietuvos ekonomika pirmą kartą nuo 2009 m. patyrė neigiamą augimą, kuris siekė -0.9 proc. Nepaisant bendro
Lietuvos ekonomikos kritimo, įvairūs sektoriai krizės buvo paveikti nevienodai. Ganėtinai gerus veiklos rezultatus
sugebėjo demonstruoti apdirbamosios pramonės įmonės, paslaugų sektoriaus verslai veikiantys IRT srityje ir dalis mažmeninės bei didmeninės prekybos įmonių. Visgi, kita dalis verslų, daugiausiai veikiančių transporto, apgyvendinimo, maitinimo ar laisvalaikio sektoriuose nuo krizės nukentėjo kur kas labiau lyginant su kitais.

COVID-19 poveikis inovacinėms veikloms tarptautiniu mastu
Ekonomikos augimo atkūrimas ir atsparumo didinimas nebus pasiekiami be tolimesnio inovacijų skatinimo. Ši
krizė yra galimybė valstybėms transformuoti savo ekonomikas ir bent jau dalinai pakeisti nusistovėjusią jos struktūrą. Tolimesnis mokslo, technologijų ir inovacijų sistemos vystymasis stipriai priklausys nuo to, kokių žingsnių
inovacijų politikos kontekste imsis valstybės, kaip mokslo ir technologijų institucijos toliau plėtos savo veiklą bei
tai, kokį požiūrį į inovacines veiklas ir jų poreikį turės privatūs verslai.
Pagal naujausią statistiką, prieš COVID-19 krizę, MTEP investicijų realus augimas EBPO šalyse 2019 m. siekė 4 proc.
MTEP investicijų intensyvumas išreikštas kaip dalis nuo BVP pakilo nuo 2.4 proc. 2018 m. iki 2.5 proc. 2019 m. Kaip
ir 2017 ar 2018 m., šį augimą lėmė spartesnis realusis MTEP išlaidų augimas (4 proc.), palyginti su BVP (1.6 proc.).
2019 m. bendrą realių išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai augimą EBPO šalyse pirmiausiai
lėmė verslo įmonių investicijų augimas. Organizacijos duomenimis, verslo įmonių sektoriui tenka apie 71 proc.
visų EBPO išlaidų MTEP, o 2019 m. šio sektoriaus investicijų augimas siekė 4,6 proc. (aukštojo mokslo išlaidos
augo 2.4 proc., o valdžios sektoriaus išlaidų augimas siekė 3.4 proc.).
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MTEP investicijų ir BVP pokyčiai lyginant su praeity periodu, %
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pav. 19. MTEP investicijų ir BVP pokyčiai lyginant su praėjusiu periodu. Šaltinis: Lietuvos statistika
Šiame kontekste, Lietuvoje yra pastebimos kelios tendencijos (pav. 19.):
MTEP investicijų svyravimai Lietuvoje skirtingais laikotarpiais yra kur kas didesni, lyginant su EBPO narių vidurkiu. Išimtinai situacija skyrėsi 2016 m., kuomet lyginant su 2015 m. Lietuvos MTEP investicijos krito 15.9 proc.,
kitais trimis periodais investicijos augo tarp 13-16 proc., tuo tarpu BVP augo apie 4 proc. Kur kas spartesnis MTEP
investicijų augimas lyginant su BVP lemia tai, jog auga ir šalies MTEP investicijų santykis su BVP.
2018 ir 2019 m. didžiausias MTEP investicijų augimas buvo verslo sektoriuje – jis atitinkamai siekė 27.9 ir 16.7
proc.
2017 m. verslo sektorius tapo daugiausiai į MTEP investuojančiu sektoriumi. Taip pat, per pastaruosius 5 metus
auga verslo MTEP investicijų dalis visame MTEP investicijų portfelyje. 2015 m. verslo MTEP investicijos sudarė tik
27.4 proc. visų MTEP investicijų, tačiau 2019 m. šis rodiklis siekia 43 proc. Visgi, lyginant su EBPO šalimis (~70
proc.), Lietuvos MTEP investicijos vis dar yra per daug priklausomos nuo valdžios ir aukštojo mokslo sektorių.
Siekiant išvengti COVID-19 plitimo, įvairių verslų veikla buvo ar vis dar yra suvaržyta. Be to, dalis įmonių taip pat
buvo suvaržytos pasiūlos ir paklausos problemų bei esminio klausimo, kaip ir kada krizė bus išspręsta. Privalomas
ir savarankiškas veiklos sustabdymas kartu su fizinio kontakto ribojimu prisidėjo prie žemesnio gamybos ir vartojimo lygio – apribojimai turėjo kompleksinį poveikį teikimo ir paklausos grandinėms. Atsižvelgiant į tai, šie klausimai yra patys svarbiausi, analizuojant COVID-19 poveikį privačiam sektoriui:9
Kaip verslo tyrimai ir inovacijos atlieps esančią nežinomybę? Nežinomybė rinkoje neigiamai veikia verslo inovacijas. Visgi, verslai gali identifikuoti sritis, kurios turi saugią paklausą ateityje, pvz. aplinkosauginės technologijos dėl Europos įsipareigojimo žengti tvaraus vystymosi keliu ar skaitmeninė transformacija.
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Kaip bus paveikta inovacijų kūrimo ekosistema? Ar sistema bus labiau išbalansuota, kai mažos įmonės, veikiančios tam tikruose sektoriuose ir tam tikruose regionuose, įgyvendins mažiau inovacinių veiklų lyginant su didelėmis įmonėmis, veikiančiomis ekonominiuose centruose.
Kaip verslai prisitaikys prie besikeičiančio konteksto, kuomet verslo atsparumas tampa kertiniu prioritetu?
COVID-19 kontekste buvo sutrikdyta įmonių veikla dėl įvairių priežasčių, pradedant sutrikusiomis tiekimo grandinėmis ir baigiant asmeninės apsaugos priemonių stygiumi. Potencialūs pokyčiai globaliose vertės kūrimo grandinėse kartu besikeičiant pramonės veikimo modeliams gali paveikti specifiniuose sektoriuose veikiančių privačių
įmonių MTEP veiklas.
Kaip entreprenerystė toliau vystysis neapibrėžtumų kontekste? Entreprenerystės vystymasis stipriai priklausys nuo to, kaip neapibrėžtumai bus interpretuojami ir kiek bus pasinaudota galimybėmis, kurias atveria pandemija (pvz. auganti skaitmeninių sprendimų paklausa dėl fizinių kontaktų ribojimo). Be to, svarbu analizuoti ar
naujomis galimybės pasinaudos mažos įmonės, startuoliai ar didelės ir rinkoje įsitvirtinusios kompanijos.
Pasaulinė 2008 metų finansų krizė tiek globaliai, tiek ir Lietuvoje laikinai pristabdė įmonių inovacines veiklas. Su
MTEP ir inovacijomis susijusios išlaidos koreliavo su tuo metu buvusiais ekonominiais sunkumais. Dalis tarptautinių tyrimų rodo, kad COVID-19 krizinė situacija nebus išimtis.10 Pavyzdžiui, Vokietijos Ekonomikos ir energetikos
ministerijos 2020 m. balandžio mėnesį atlikta apklausa, kurioje dalyvavo apie 1 800 įmonių, parodė, kad 54 proc.
verslų sustabdė savo vykdomus tyrimų ir inovacijų projektus, o 24 proc. planavo nutraukti vieną ar daugiau projektų. Panaši apklausa buvo įgyvendinta ir tarptautinės vadybos konsultavimo įmonės McKinsey & Company, kuri
tuo pačiu laikotarpiu apklausė apie 200 įmonių vadovų, o jos rezultatas buvo labai panašus – dėmesys inovacijoms, kaip pagrindiniam verslo prioritetui, sumažėjo nuo 55 iki 23 proc.
Siekiant išsiaiškinti MTEP investicijų būklę 2020 m. EBPO taip pat atliko plataus masto tyrimą. 11 Tų pačių metų
balandžio mėnesį organizacija pradėjo stebėti daug į MTEP investuojančių įmonių skelbiamas ketvirtines ataskaitas ir jų viešai deklaruojamas išlaidas, įskaitant MTEP veikloms. Analizuojant šių įmonių duomenis buvo pastebėta, kad jų investicijos į tyrimus ir plėtrą 2020 m. toliau augo (6.2 proc.), nors augimo tempai yra mažesni lyginant
su 2019 m. (9.7 proc.). Dar viena pastebėta tendencija buvo ta, kad įmonių investicijos į MTEP keitėsi labai netolygiai.
Dėl didėjančio skaitmeninių sprendimų poreikio, dauguma IRT įmonių (Facebook, Apple, Microsoft, IBM) didino
savo investicijas į inovacijų kūrimą. Panaši situacija buvo analizuojant ir gyvybės mokslų pramonės įmones
(AbbVie, Pfizer, Astrazeneca, Jonhson & Johnson), kadangi augo skiepų bei kitų medicinos priemonių poreikis.
Visgi, kitų industrijų atstovai, kurie veikia COVID-19 neigiamai paveiktose srityse, tokiose kaip automobilių, aviacijos ar gynybos pramonė (Continental, Daimler, Renault, Boeing, Airbus), investicijas į inovacijas mažino. EBPO
ekspertų vertinimu, dabartinė globalinė krizė gali būti pirma istorijoje, kurios metu bendrosios verslo MTEP investicijos liktų nesumažėjusios. Tai yra susiję su tuo, kad didžiausią ekonominį nuosmukį patyrė įmonės priklausančios mažmeninės ir didmeninės prekybos, kelionių ir laisvalaikio, profesinių paslaugų srityse, tačiau šie sektoriai
inovacijų atžvilgiu yra neproporcingi jų ekonominiam svoriui ir turi santykinai mažą poveikį bendroms MTEP išlaidoms (pav. 20.).12
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pav. 20. Didžiausi sektoriai pagal MTEP investicijas, % nuo visų investicijų. Šaltinis: Global Innovation Index 2020
Dar vienas svarbus EBPO atlikto tyrimo pastebėjimas yra tai, kad daugumos tirtų įmonių investicijos į mokslinius
tyrimus ir plėtrą 2020 m. augo sparčiau (arba krito lėčiau) nei jų pajamos. Be to, tokia tendencija taip pat buvo
pastebima tarp įvairių sektorių, nepriklausomai nuo to, kaip jų investicijos į MTEP buvo paveiktos šios krizės. Visgi,
analizuojant šias tendencijas yra svarbu suvokti, kad tiriamos įmonės yra pasaulinio lygio didelės bendrovės, kurios nereprezentuoja nei visų valstybių, nei visų ekonominių sektorių.
Duomenų ir informacijos stygius šiuo metu neleidžia pilnai suvokti COVID-19 poveikio įmonių MTEP investicijoms
ir inovacinėms veikloms ES ar globaliu mastu. Visgi, atsižvelgiant į tam tikras verslo būklės tendencijas ir esamą
tarptautinę informaciją, toliau yra pateikiama keletas potencialių scenarijų:
Pandemija gali sustiprinti esamus verslo tyrimų ir inovacijų veiklos skirtumus tarp „pirmaujančių“ ir „atsilikusių“
sektorių;
Pandemija gali dar labiau sustiprinti esamus skirtumus tarp verslo investicijų į MTEP ekonominiuose centruose
lyginant su periferiniais regionais;
Didelių privataus sektoriaus įmonių investicijos į MTEP kriziniu metu auga, todėl ši situacija gali padidinti investicijų atotrūkį tarp jų ir mažų įmonių.
Toks netolygus inovacinių veiklų pasiskirstymas dar labiau didintų produktyvumo atotrūkį tarp skirtingų valstybių ar regionų šalių viduje. Tai taip pat padarytų neigiamą įtaką to paties sektoriaus skirtingos įmonėms bei dar
labiau padidintų skirtį tarp pirmaujančių bei atsiliekančių sektorių inovacinių veiklų kontekste.

23

Verslo inovacinės veiklos kriziniu metu: kokio COVID-19 poveikio galima tikėtis Lietuvoje?

COVID-19 įtaka inovacinėms veikloms Lietuvoje
Siekiant suvokti galimą COVID-19 įtaką tolimesnėms verslo MTEP veikloms bei inovacijų diegimo tendencijoms,
būtina analizuoti su MTEP susijusius Lietuvos statistinius rodiklius. Dalis ekonomikos teorinių modelių, kurie buvo
patvirtinti įvairiais empiriniais tyrimais analizuojant praeities krizes rodo, kad pandemija turėtų sulėtinti MTEP
investicijų augimą ir technologijų diegimą. 13 Tam yra keletas priežasčių:
COVID-19 neigiamai veikė dalies produktų ir paslaugų paklausą. Mažėjanti paklausa sumažina investicijų
grąžą, įskaitant tų, kurios yra susijusios su technologiniu atsinaujinimu ar naujų produktų pateikimu į rinką, kadangi yra mažiau klientų, pasirengusių įsigyti naujos ir daugiau pagaminamos produkcijos;
COVID-19 krizė pasižymi dideliu neapibrėžtumu. Kadangi investicijos į naujus produktus ar technologijas yra
negrįžtamas procesas, įmonės vengia priimti tokius sprendimus, kol neapibrėžtumas yra didelis;
Mažėjanti paklausa ir nežinomybė lemia tai, jog įmonių finansiniai srautai yra sutrikdyti. Kadangi įmonės
susiduria su likvidumo iššūkiais, pirmiausiai jos siekia palaikyti įmonės gyvybingumą ir vengia bet kokių rizikingų
investicijų, kokios būtent ir yra MTEP investicijos;
Nuosmukis lemia tai, kad verslai vis daugiau įmonės valdymo laiko ir resursų skiria spręsti tiesioginiams su
COVID-19 susijusiems iššūkiams, o tai atitraukia jų dėmesį nuo galimų MTEP veiklų ar technologinio atsinaujinimo planavimo.
Visgi, šie tradiciniai modeliai analizuojant ekonominių šokų įtaką inovacinėms veikloms COVID-19 kontekste gali
turėti keletą trūkumų:
Dalis įmonių yra priverstos investuoti į naujas technologijas, kurios leidžia sumažinti ekonomikos sutrikdymo (angl. disruption) poveikį. Pavyzdžiui, kai daug darbuotojų dirba iš namų, įmonės turi investuoti į programinės įrangos platformas, kurios palengvina darbą ar diegti įvairias technologijas, susijusias su procesų automatizavimu (Pramonė 4.0). Mažmeninės prekybos atstovams šios krizės metu reikėjo įgalinti bekontaktį apsipirkimą
internetu. Tai yra tik keletas būtinų investicijų pavyzdžių, kurias įmonės privalo įgyvendinti, siekiant toliau palaikyti įmonės veiklą. Trumpuoju laikotarpiu dalis tokių investicijų gali būti laikomos tokiomis, kurios tik padeda
kompensuoti dalį įmonių patirtų nuostolių, kilusių krizės metu, tačiau ilgojoje perspektyvoje tai gali prisidėti prie
struktūrinių ekonomikos pokyčių;
Pandemijos įtaką labiau pajus mažiau produktyvios, žemo technologinio intensyvumo įmonės, kurios pasižymi mažu inovatyvumo lygiu. Tokios įmonės susitrauks labiausiai, todėl, jei ištekliai bus perskirstyti produktyvesnėms ir aukštesnių technologijų įmonėms, šis „kūrybinio sunaikinimo“ (angl. creative destruction) procesas
padidins bendrą šalies produktyvumą ir technologinį intensyvumą;
Pirmus du punktus sieja bendra tendencija, jog COVID-19 įtaka įvairiems sektoriams yra asimetrinė. Ekonomika šiame kontekste formavosi K formos principu, o tai reiškia, kad įvairūs ekonominės veiklos sektoriai krizės
buvo ir vis dar yra veikiami netolygiai. Tam tikros įmonės ir sektoriai, kurie dažniausiai pasižymi žemu inovatyvumo lygiu, krizės buvo paveikti labai stipriai. Tarp tokių ir paslaugų sektoriaus įmonės, veikiančios turizmo,

24

Verslo inovacinės veiklos kriziniu metu: kokio COVID-19 poveikio galima tikėtis Lietuvoje?

kelionių, pramogų sferose, bei tokios, kurios reikalauja artimo kontakto tarp paslaugos teikėjo ir vartotojo, pvz.
kirpyklos.
Lietuvoje paslaugų sektoriaus įmonių investicijos į MTEP 2019 m. sudarė apie 120 mln. eurų. Visgi, trys didžiausios
paslaugų sektoriaus kategorijos į MTEP investuoja apie 85 proc. visų šio sektoriaus investicijų (pav. 21.). Atsižvelgiant į tai, toliau yra pateikiama keletas faktorių, kurie gali veikti paslaugų sektoriaus įmonių investicijas kriziniu
laikotarpiu:
Trijų didžiausių sektorių investicijos į MTEP nuosekliai auga dideliu tempu:
Nuo 2015 iki 2019 m. „Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla“ sektoriaus investicijos į MTEP išaugo nuo

-

37,4 iki 57,9 mln. eurų (55 proc.);
Nuo 2015 iki 2019 m. „Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla“ sektoriaus investi-

-

cijos į MTEP išaugo nuo 10,5 iki 25 mln. eurų (138 proc.);
Nuo 2015 iki 2019 m. „Profesinė, mokslinė ir techninė veikla“ sektoriaus investicijos į MTEP išaugo nuo

-

6,5 iki 19,2 mln. eurų (194 proc.);
Pagal Europos Komisijos žinioms imlių verslo sektorių klasifikaciją „Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla“ bei
„Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla“ yra priskiriami aukštųjų technologijų žinioms imliems sektoriams, o „Profesinė, mokslinė ir techninė veikla“ yra priskiriama žinioms intensyvioms rinkos paslaugoms. Šie sektoriai yra inovacijų šaltinis, inicijuojant naujoves klientų organizacijose, skatinant inovacijų kūrimą,
perduodant turimas žinias ir naujoves tarp skirtingų organizacijų, pramonės šakų ir kitų tinklų.
Pardavimų pajamos augo tik tose paslaugų sektoriaus sferose, kurios yra susijusios su IRT, tuo tarpu kitos sritys
patyrė kritimą (nėra duomenų apie „Moksliniai tyrimai bei taikomoji veikla“ bei „Finansinė ir draudimo veikla“
sektorius).

MPTE išlaidos 2019 m., mln eurų

Pardavimų pajamų pokytis 2019-2020 m., %
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pav. 21. Paslaugų sektoriaus įmonių investicijos į MTEP ir pardavimų pajamų pokytis. Šaltinis: Lietuvos
statistika
Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonės į MTEP veiklas 2019 m. investavo apie €69 mln. Neskirstant šio sektoriaus į atskiras kategorijas, įmonės priklausančios šiai sričiai į MTEP Lietuvoje investuoja daugiausiai. Analizuojant
investicijų kaitos dinamiką, ypač didelis šuolis šiame sektoriuje buvo pastebėtas 2018 m., kuomet lyginant su 2017
m., augimas siekė apie €22 mln. Taip pat pastebima, kad 10 daugiausiai į MTEP investuojančių apdirbamosios
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pramonės įmonių sudaro €62 mln. (apie 91 proc.) visų sektoriaus investicijų) (pav. 22.).

Produkcijos pokyčiai 2019-2020 m., %

pav. 22. 10 daugiausiai į MTEP investuojančių apdirbamosios pramonės sektorių 2019 m. ir jų gamybos
apimčių pokytis 2019-2020 m. Šaltinis: Lietuvos statistika
Analizuojant galimą COVID-19 įtaką šio sektoriaus investicijoms į MTEP, išryškėjo keli aspektai:
Iš 10 didžiausių sektorių, 8 gamybos apimtys išliko panašios arba reikšmingai išaugo, kai tuo tarpu tik 2 sektoriai
patyrė gamybos apimčių kritimą. Tai rodo, kad nepaisant bendro ekonominio nuosmukio, dalis pramonės įmonių
ir toliau sėkmingai tęsia savo veiklą, todėl MTEP investicijų gali būti neatsisakyta;
Remiantis Europos Komisijos pramonės sektorių skirstymu pagal kuriamą pridėtinę vertę (MTEP išlaidų ir kuriamos pridėtinės vertės santykis), iš 10 daugiausiai į MTEP investuojančių sektorių, 2 yra aukšto technologinio
intensyvumo ir 4 vidutiniškai aukšto technologinio intensyvumo (4 didžiausi yra aukšto ir vidutiniškai aukšto technologinio intensyvumo sektoriai), kai tuo tarpu žemo ir vidutiniškai žemo technologinio intensyvumo sektorių yra
po 2. MTEP veiklos daugumoje sektorių užima svarbų vaidmenį, todėl reikšmingo kritimo juose gali būti išvengta.
Analizuojant struktūriškai pagal ekonominės veiklos sektorius (pav. 23.), 4 iš 15 daugiausiai į MTEP investavusių sektorių priklauso paslaugų sektoriui (pažymėtos šviesiai geltona spalva), o bendra jų investicijų suma siekia
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apytiksliai pusę visų verslo MTEP investicijų. Nors krizinio laikotarpio metu dalis paslaugų sektoriaus įmonių patyrė didelį sukrėtimą, kita paslaugų įmonių dalis krizės metu veikia ganėtinai sėkmingai. Būtent šios, sėkmingai
veikiančios bei stipriai nuo inovacinių veiklų priklausomos įmonės, sudaro didžiąją dalį paslaugų sektoriaus MTEP
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investicijų, todėl labai tikėtina, kad šio segmento įmonių investicijos nepatirs reikšmingo nuosmukio.

pav. 23. 15 daugiausiai į MTEP investuojančių sektorių 2019 m., mln. eurų. Šaltinis: Lietuvos statistika
Panaši situacija yra ir su apdirbamosios pramonės įmonėmis (pažymėta tamsiai mėlyna spalva). Iš viso, apdirbamosios pramonės įmonių investicijos sudaro apie 1/3 visų verslo MTEP investicijų. COVID-19 kontekste Lietuvos
įmonės sugebėjo greitai prisitaikyti prie kintančių globalių sąlygų, įsitraukė į naujas vertės kūrimo grandines. To
rezultatas yra ganėtinai geri verslo lūkesčiai ir tolesnis gamybos apimčių augimas. Be to, gerus veiklos rezultatus
demonstruoja sektoriai, kurie įprastai į MTEP investuoja daug, todėl tikėtina, kad reikšmingo nuosmukio šioje srityje taip pat neturėtų būti.
Pabrėžtina, kad pagal Lietuvos statistikos pateikiamus duomenis, verslo investicijos į MTEP didžiąja dalimi yra
finansuojamos įmonių savų lėšų. Tai yra lėšų, gautų iš ūkinės ir komercinės veiklos. Nepaisant kilusios COVID-19
krizės, bendras šalies įmonių pelnas toliau augo, o dalis daug į MTEP investuojančių įmonių sugebėjo palaikyti
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aukštas pardavimų ir gamybos apimtis, todėl tai leidžia tikėtis, kad įmonių investicijos į MTEP gali išlikti nesumažėjusios (pav. 24.).
Pelnas, nuostolis (-) prieš apmokestinimą, mln.
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pav. 24. Verslo MTEP išlaidos ir įmonių pelnas. Šaltinis: Lietuvos statistika
Visgi, teigiamos tendencijos gali nebūti ilgalaikės dėl keleto priežasčių:
Didelių neapibrėžtumų laikotarpiu įmonės yra linkusios peržiūrėti savo rizikingų veiklų portfelius, įskaitant
MTEP ir technologijomis grįstas veiklas bei jų atsisakyti arba perduoti jų įgyvendinimą kitiems. Praeities krizės
rodo, kad įmonės tokiu metu pirmenybę teikia pardavimams ir tų funkcijų stiprinimui, kurios leidžia didinti įmonės likvidumą bei trumpalaikį mokumą, o ne naujų prekių ar paslaugų kūrimui. Taigi, nors dalies paslaugų ir apdirbamosios pramonės įmonių pardavimų ar gamybos apimtys augo, tai gali būti siejama su šiais siekiais, kai tuo
tarpu inovacinių veiklų apimtys gali sumažėti.
Dėl sumažėjusios paklausos, krizinės situacijos yra susijusios su bendru produktų inovacijų lygio sumažėjimu.
Naujų produktų pristatymas rinkai gali būti mažiau sėkmingas, o pačios produktų inovacijos dažniau yra orientuotos į taupų vartotojų elgesį. Iš kitos pusės, tokios krizės gali paskatinti procesų inovacijas, kurios skatina išteklių taupymą ir efektyvumą, tačiau tik tokiu atveju, kai verslai suvokia, kokią naudą tai atneš trumpuoju laikotarpiu
ir jei turimas reikiamas finansavimas.
Analizuojant MTEP išlaidas pagal lėšų tikslinę paskirtį (pav. 25.) yra pastebima, kad įmonės Lietuvoje daugiausiai lėšų visame MTEP išlaidų portfelyje skiria darbo apmokėjimo išlaidoms. 2019 m. tai sudarė daugiau nei pusę
verslo MTEP išlaidų, o lyginant su 2014-2016 m. periodu šis rodiklis išaugo daugiau nei dvigubai. Apskritai, pastarųjų 6 metų verslo investicijų į MTEP augimas didžiąja dalimi yra varomas darbo apmokėjimo išlaidų augimo.
Stipriomis augimo tendencijomis išsiskyrė ir „Kitos išlaidos“ sritis, kuri apima mokėjimus už atliktus MTEP darbus
kitoms įmonėms, MTEP paslaugų pirkimą derybų, apklausos ir atviro konkurso būdu, ikiprekybinius pirkimus, išlaidas medžiagoms, žaliavoms ir paslaugoms įsigyti. 2016-2017 m. ši sritis sudarė apie 45 mln. eurų ir per artimiausius du metus ji išaugo apie 1,6 karto.
Prasčiausia padėtis per pastaruosius 6 m. buvo Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo srityje, kuri apima žemės ir
pastatų, mašinų ir įrangos, kompiuterinės ir programinės įrangos, intelektinės nuosavybėms skirtų MTEP
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vykdymui įsigijimą. Statistikos duomenimis šios srities įsigijimai pastartuoju metu auga ir 2019 m. siekė beveik 30
mln. eurų, tačiau tai yra beveik 10 mln. eurų prastesnis rezultatas lyginant su 2014 m.
Svarstant, kaip gali pasikeisti šių kategorijų dinamika, mokslinių tyrimų ir plėtros bei kitų su žinių kūrimu susijusių
paslaugų subrangos planų (priskirtina kategorijai „Kitos išlaidos“) atsisakymas paprastai būna greitesnis ir populiaresnis sprendimas nei MTEP darbo jėgos koregavimas (priskirtina kategorijai „Darbo užmokestis“), kurio įmonės paprastai stengiasi vengti kuo ilgiau. Verslas dažniausiai suvokia, kad politikos kūrėjai jautriai reaguoja į darbo
jėgos atsisakymą, dėl ko jie kuria įvairias paskatas, kad įmonės išlaikytų savo darbuotojus. Be to, verslas yra linkęs
išlaikyti darbo jėgą, kuri yra sunkiai pakeičiama dėl savo žinių bei įgūdžių, ir kurios pasirinkimas darbo rinkoje yra
ribotas.
Darbo užmokesčio kontekste svarbus rodiklis yra darbuotojai, dalyvaujantys MTEP. Verslo įmonės iki COVID-19
krizės didino darbuotojų, dalyvaujančių MTEP, skaičių. 2019 m. tokių darbuotojų verslo įmonėse buvo beveik 7
tūkst., o lyginant su 2015 m. rodiklis išaugo 73 proc. (pav. 26.). Pastebima, kad apytiksliai 85 proc. visų šių darbuotojų įdarbina 5 sektoriai, o dalis jų COVID-19 krizę atlaikė stebėtinai gerai. Pavyzdžiui, didžiausias darbuotojų, dalyvaujančių MTEP darbdavys Lietuvoje yra apdirbamoji pramonė (2 408 darbuotojai), kuri kriziniu metu sugebėjo
palaikyti gamybos apimčių augimą. Įmonės, veikiančios kompiuterių programavimo, konsultavimo ir susijusiose
veiklose taip pat įdarbina labai daug su MTEP susijusių darbuotojų, o sektoriaus įmonės dėl kylančio skaitmeninių
sprendimų poreikio COVID-19 metu išgyveno ganėtinai sėkmingą laikotarpį. Visa tai leidžia tikėtis, kad MTEP darbuotojų ir tyrėjų kiekis Lietuvos įmonėse turėtų išlikti stabilus ar netgi augti.
Atsižvelgiant į šias priežastis bei tai, kad nedarbas šalyje išaugo santykinai nedaug (nuo 6.3 proc. 2019 m. iki 8.5
proc. 2020 m.) ir tai, kad Vyriausybė teikia įvairią paramą išsaugoti darbo vietas, tikėtina, MTEP išlaidos, skirtos
darbo apmokėjimui, ateityje neturėtų reikšmingai skirtis. Iš kitos pusės, MTEP išlaidų kategorija „Kitos išlaidos“
turėtų būti paveikta labiau. Grafikas apie paslaugų sektoriaus įmones (pav. 21.) rodo, kad profesinę, mokslinę ir
techninę veiklą vykdančių privačių įmonių pardavimų pajamos nors ir neženkliai, tačiau krito. Be to, 2008 m. ekonominio nuosmukio laikotarpiu ši išlaidų kategorija krito labiausiai – apie 28 proc.
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pav. 25. MTEP išlaidos pagal lėšų tikslinę paskirtį, mln. eurų. Šaltinis: Lietuvos statistika
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Darbuotojai, dalyvaujantys
MTEP verslo įmonėse

MTEP darbuotojai pagal ekonominės veiklos sritis, 2019 m.
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pav. 26. Darbuotojai, dalyvaujantys MTEP. Šaltinis: Lietuvos statistika
Analizuojant įmonių materialiojo turto investicijas (pav. 27.), 2020 m. bendros materialinių investicijų apimtys Lietuvos privačiose įmonėse lyginant su 2019 m. krito apie 0.9 proc., o investicijos į „Įrenginių, mašinų, transporto
priemonių įsigijimas“ sritį krito apie 2.1 proc. Visgi, materialiųjų investicijų kaita skirtinguose sektoriuose buvo
netolygi. Pavyzdžiui, IRT srityje veikiančių įmonių bendros investicijos išaugo apie 10.3 proc. („Įrenginių, mašinų
transporto priemonių įsigijimas“ apie 12.4 proc.), „Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla“ srityje bendras augimas
siekia 187.1 proc. („Įrenginių, mašinų transporto priemonių įsigijimas“ augo 68.8 proc.), o apdirbamosios pramonės įmonės bendras investicijas sumažino 11.5 proc. („Įrenginių, mašinų transporto priemonių įsigijimas“ krito
13.7 proc.).
Pramonės įmonių investicijų pasikeitimas,
palyginti su praėjusiais metais
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pav. 27. Pramonės įmonių materialinių investicijų tendencijos. Šaltinis: Lietuvos statistika
Apdirbamosios gamybos įmonių sumažėjusias investicijas 2020 m. atspindi ir investavimo tendencijos, kurios
rodo, kad įmonių investicijų balansas 2020 m. buvo -15. Visgi, investicijų prognozė 2021 m. rodo, kad įmonės tikisi
didinti savo materialines investicijas. Atsižvelgiant į visa tai tikėtina, kad su MTEP susijusio ilgalaikio materialiojo
turto įsigijimo rodiklis 2020 m. turėtų mažėti, tačiau jau 2021 m. turėtume stebėti augimo tendencijas.
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Skirtingai nei investicijų apimtys, įmonių investavimo kryptys COVID-19 bent jau 2020 m. stipriai nepakito (pav.
28.). Nors COVID-19 parodė skaitmeninių technologijų ir inovacijų diegimo svarbą, duomenys rodo, kad įmonės
gamybos proceso mechanizavimui, automatizavimui ir naujų technologijų diegimui teikia tokį patį prioritetą kaip
ir praėjusiais periodais. Tokia pati situacija yra ir senų įrenginių pakeitimo srityje – COVID-19 poveikis nėra pastebimas.
37

37

36
28

31

29
15

Senų įrengimų pakeitimas Gamybinio pajėgumo plėtimas

2018

14

15

Gamybos proceso
mechanizavimas ir
automatizavimas, naujų
technologijų diegimas

2019

20

18

20

Kitos kryptys

2020

pav. 28. Pramonės įmonių investavimo kryptys. Šaltinis: Lietuvos statistika
Skirtingai nei MTEP ar materialinių investicijų, nematerialinių investicijų duomenys Lietuvoje yra riboti. Nematerialinėms investicijoms yra sunku priskirti tam tikrą kainą ar vertę bei nustatyti, kokią naudą ar konkurencinius
pranašumus jos gali atnešti įmonei. Lietuvos statistikos departamentas pateikdamas nematerialaus turto duomenis pateikia ilgalaikio tokio turto įsigijimo bei pasigaminimo balansą metų pabaigoje ir ketvirčiais. Dėl duomenų ribotumo, pirmiausiai vertinga atsižvelgti ir į tarptautines tendencijas, siekiant suvokti galimą jų kaitą.
Pagal Europos investicijų banko atliekamą Investicijų apklausą (EIBIS), įmonės Europoje ir JAV 2019 m. 36 proc.
visų savo investicijų paskyrė nematerialaus turto įsigijimui, t. y. MTEP, programinės įrangos ir duomenų valdymo,
darbuotojų mokymo, organizaciniams ir verslo procesų patobulinimams. Tačiau tokios investicijos Centrinėje ir
Rytų Europoje sudaro kur kas mažesnę investicijų dalį (26 proc.) lyginant su Vakarų (37 proc.) ar Pietų (36 proc.)
Europos šalimis.
Nematerialių investicijų kontekste, apdirbamosios gamybos įmonės yra linkusios daugiau dėmesio skirti MTEP
veikloms, tuo tarpu paslaugas teikiančios įmonės didesnę investicijų dalį skiria įsigyti programinei įrangai ir duomenims, IT tinklams ir svetainių veiklai. Pagal 2019 m. duomenis, ES apdirbamosios gamybos įmonės moksliniams tyrimams ir plėtrai skyrė 13 proc. visų investicijų, o programinei įrangai ir duomenis buvo skirta 9 proc. nuo
visų investicijų. Tuo pačiu laikotarpiu paslaugų įmonės skyrė tik 4 proc. investicijų MTEP ir netgi 19 proc. programinei įrangai bei duomenims. Visgi, 2019 m. investicijos į mašinas ir įrenginius išliko svarbiausia investicijų sritimi
visoms įmonėms, įskaitant tas, kurios teikia paslaugas.
Pastaraisiais metais Lietuvos įmonių ilgalaikio nematerialaus turto balansas (nematerialiojo turto balansinė vertė
yra lygi jo likutinei vertei)14 reikšmingai augo. 2015-2019 m. laikotarpiu šis rodiklis išaugo apie 434 mln. eurų, tačiau
pagal ketvirtinius 2020 m. duomenis yra pastebimas tokio turto vertės kritimas (pav. 29.). Vis dėlto verta pastebėti,
kad ilgalaikio nematerialaus turto apskaita pasižymi tam tikrais iššūkiais.
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pav. 29. Įmonių nematerialaus turto kaita, mln. eurų. Šaltinis: Lietuvos statistika
Nematerialųjį turtą yra sudėtinga įvertinti dėl šio turto objektų neapibrėžtumo. Vieni nematerialiojo turto objektai
siejami su produktų tobulinimu ir gamyba (patentai, autorių teisės, plėtros darbai), kiti – su paklausos kūrimu ir
palaikymu (prekių, paslaugų ženklai). Būsima ekonominė nauda, kurios nei dydis, nei gavimo laikas dažnai nėra
apibrėžti, gali būti ir labai didelė, ir lygi nuliui. Atsižvelgiant į tai ir siekiant suvokti tokio turto naudą, be visa to
būtina vertinti išorės ir vidaus ekonomines sąlygas.
COVID-19 pandemija lemia krentančią dalies produktų ar paslaugų paklausą, trikdžius vertės kūrimo grandinėse,
o tai daro įtaką tam, kaip įmonės vertina tokio turto naudą. Verta pastebėti, kad ilgalaikio nematerialus turto apskaita pasižymi vertės sumažėjimo (angl. impairment) savybe.
Be to, nematerialus turtas yra skiriamas į dvi kategorijas:
-

terminuotas nematerialus turtas (pvz. patentai ar technologijų licencijos) yra amortizuojamas per numatomo
naudingo tarnavimo laiką ir analizuojamas dėl galimo vertės sumažėjimo, kai įvairūs įvykiai ar aplinkybės
signalizuoja, kad turto vertė balanse gali būti neatkuriama.

-

neterminuotas ilgalaikis nematerialus turtas (pvz. plėtros darbai) yra laikomas neterminuotu, kol projektas
bus pabaigtas ar jo atsisakyta ir apima turtą, kuris nepasiekė technologinio pagrįstumo ir neturi kito alternatyvaus panaudojimo ateityje. Šio turto vertės sumažėjimas yra tikrinamas kasmet arba dažniau, jei įvykiai bei
aplinkybės rodo, kad tikroji tokio turto vertė gali būti mažesnė nei jo vertė balanse. 15

Atsižvelgiant į visa tai, galima prielaida, kad įmonės Lietuvoje 2020 m. nustojo investuoti į nematerialų turtą, o
atsižvelgiant į COVID-19 sukeltas pasekmes, tokio turto vertė tuo pačiu metu sumažėjo.
Trys labiausiai su inovacijomis susijuos nematerialaus turto grupės yra:
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-

Plėtros darbai (tyrimų rezultatų ar kitų žinių taikymas planuojant arba kuriant naujus ar iš esmės pagerintus
produktus (medžiagas, įrengimus, gaminius, procesus, sistemas ar paslaugas) prieš pradedant komercinę jų
gamybą ar naudojimą);

-

Programinė įranga;

-

Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės (pav. 28.).

Iki pandemijos pradžios, didžiausias augimas buvo pasiektas nematerialaus turto grupėje „Koncesijos, patentai,
licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės“ – augimas tarp 2015 – 2019 m. siekė apie 200 mln. eurų. Reikšmingas
augimas (~2 kartus) buvo pasiektas ir „Plėtros darbai“ kategorijoje.
Svarbu pastebėti, kad pandemijos metu dar labiau išryškėjo nematerialaus turto svarba. Įmonės, kurios savo veikimą grindžia skaitmeninių technologijų taikymu bei inovacijų diegimu yra ne tik produktyvesnės ir konkurencingesnės įprastinėmis rinkos sąlygomis, tačiau ir labiau atsparios įvairiems išorės šokams. Be to, naujų verslo modelių ir skaitmeninimo plėtra įmones verčia vis daugiau dėmesio skirti tokio turto plėtrai. Visgi, duomenys rodo,
kad „Programinė įranga“ turto kaita Lietuvos įmonėse yra nestabili. Atskirtų ekonominių veiklų nematerialaus
turto analizė taip pat rodo, kad 2020 m. daugumos veiklų nematerialaus turto vertė sumažėjo lyginant su 2019 m.

2019

2020K1

2020K2

pav. 30. Įmonių nematerialus turtas pagal veiklos sritis. Šaltinis: Lietuvos statistika
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(pav. 30.).
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POLITIKOS PRIEMONĖS, SKIRTOS
SKATINTI VERSLO INOVATYVUMĄ
KRIZINIU METU
Politikos priemonės, skirtos skatinti verslo inovatyvumą kriziniu metu
2008 m. pasaulinė finansų krizė privertė valstybes imtis neatidėlioti priemonių, siekiant sumažinti krizės įtaką įmonių investicinėms veikloms ir paskatinti tolimesnį produktyvumo augimą. Dauguma šalių šiuo metu iš esmės
nepakeitė savo inovacijų paramos struktūros, o vietoje to nusprendė stiprinti esamas paramos priemones ir įvesti
papildomas trumpalaikes priemones likvidumo iššūkiams pašalinti (pvz. paskolos ar paskolų garantijos) ir verslo
inovacijų veiklai palaikyti (pvz. inovacijų čekiai, struktūrinių fondų panaudojimas). Be to, papildoma tiesioginė
finansinė parama verslams, siekiant padidinti verslų MTEP investicijas kartu su MTEP mokesčių lengvatomis padėjo sušvelninti verslo MTEP investicijų kritimą.
Nors šalys skirtingai reagavo į 2008 metų finansų krizę ir jos padarinius, ši krizė į viešumą iškėlė jau egzistavusių
nacionalinių inovacijų sistemų silpnybes. Be to, gerėjant ekonominei situacijai, valstybėse didėjo spaudimas atsisakyti kriziniu metu priimtų sprendimų, skirtų skatinti inovacijas versle. Galiausiai, krizė ir jos pasekmės paskatino
iš naujo permąstyti inovacijų skatinimo priemonių tikslingumą bei efektyvų jų panaudojimą, o to rezultatas buvo
prioritetinių ir tikslinių inovacijų paramos priemonių plėtra.
COVID-19 krizės kontekste valstybėms yra būtina peržiūrėti ir sustiprinti savo įsipareigojimus skatinti MTEP veiklas. Viena iš pamokų po 2008 m. krizės buvo ta, kad valstybės, kurios iki tol turėjo silpnesnes inovacijų sistemas,
nuo krizės nukentėjo kur kas stipriau, o MTEP finansavimo suvaržymai neleido sukurti atsparesnės ir žinioms imlios ekonomikos. Taigi, poreikis išlaikyti ir didinti MTEP investicijas turėtų išlikti netgi ir esant dideliems fiskaliniams suvaržymams, kurie pasireiškia COVID-19 kontekste. Valstybėms išsprendus pradinio šoko sukeltus iššūkius, būtina sustiprinti savo įsipareigojimus ir toliau skatinti verslo inovacines veiklas. 16
Inovacijų politikos priemonės krizinio periodo metu galėtų būti skirtos užkirsti kelią įmonėms atidėti ar visiškai
nutraukti inovacines veiklas. Politikos priemonės, apimančios tiesioginį ir netiesioginį finansavimą bei konsultacijos padeda įmonėms, susiduriančioms su likvidumo iššūkiais, sumažinti galimas rizikas bei stabilizuoja įmonių
ateities lūkesčius. Potencialios paramos priemonės kriziniu metu galėtų būti skubios paskolos MVĮ, kurios aktyviai
vykdo MTEP veiklas, tačiau yra stipriai paveiktos krizės, dotacijos skirtos skatinti MTEP ar skaitmeninimą, konsultacijos įmonėms apie esamas ir būsimas paramos priemones.
Inovacijų paramą yra tikslinga nukreipti į MVĮ, o ypač į labai mažus ir mažus verslus, kurie dažniausiai yra labiausiai
pažeidžiami likvidumo ir finansavimo problemų. Kriziniu metu daugelis tokių įmonių privalo prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, pvz. didėjančio skaitmeninimo poreikio, todėl joms reikia paramos įgyvendinti organizacinį
restruktūrizavimą. Nepriklausomai nuo to ar įmonės diegia naujus verslo modelius ar naujus technologinius
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sprendimus, tai yra sudėtingi procesai reikalaujantys nemažai žmogiškųjų ir finansinių resursų, kurių labai trūksta
esant likvidumo problemoms.
Inovacijų skatinimas turėtų būti nukreiptas į skirtingų ekonominių sektorių įmones ir įvairių tipų inovacijas (produktų inovacijas ir verslo proceso inovacijas). Dalis įmonių neturi reikiamų kompetencijų ir paskatintos COVID-19
krizės į inovacijas fokusuojasi pirmą kartą. Iš kitos pusės, net ir tie verslai, kurie iki šiol daug dėmesio skyrė inovacijų diegimui, dabar savo dėmesį gali sutelkti į visiškai naujas veiklos sritis. Reaguojant į tai, inovacijų politikos
priemonių tikslas turėtų būti nutaikytas pašalinti organizacines kliūtis, trukdančias įmonėms pritaikyti inovacijas.
Pavyzdžiui, įmonių pajėgumų trūkumas kurti naujus inovatyvius procesus gali būti įveikiamas naudojantis tiek
verslo finansavimo, tiek ir mentorystės schemomis.
Kriziniu metu skatinant inovacijas yra būtina palaikyti ir skatinti inovacijų ekosistemos veikėjų bendradarbiavimą.
COVID-19 gali paskatinti dalį įmonių ieškoti bendradarbiavimo galimybių, ypač didesnių projektų atveju, taip pasidalijant su inovacijų kūrimu susijusias rizikas. Įvairaus lygio bendradarbiavimas gali būti skatinamas vystant
verslo ir mokslo bendradarbiavimą, viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą (angl. public-private
partnership), Lietuvos įmonių įsitraukimą į tarptautinius MTEPI projektus, klasterizaciją ir pan. Šiam tikslui reikia
valstybės intervencijos užtikrinant tinkamą tinklų kūrimo aplinką ar suteikiant finansines paskatas. 17
Sveikatos apsaugos sumetimais dalis inovacijų ir testavimo infrastruktūros, laboratorijų ir mokslo parkų buvo uždaryti. Tai turėjo tiesioginį poveikį įmonių galimybėms toliau vykdyti tyrimus, produktų kūrimą ir komercializavimo veiklas, kurie buvo numatyti dar iki pandemijos pradžios. Atsižvelgiant į tai, būtina kurti paramos priemones
ir naujus institucijų veikimo modelius, kurie leistų joms veikti netgi esant tokiems nenumatytiems iššūkiams.
Auganti nematerialinių investicijų ir skaitmeninių technologijų svarba reiškia, kad viešosios politikos dėmesys turėtų būti sutelktas ne tik į labai inovatyvias įmones ar įvairias finansines paskatas verslo investicijoms į MTEP,
tačiau taip pat fokusuotis į konkurencinės aplinkos, aplinkosaugos, duomenų, dalinimosi geresnį reglamentavimą ar patentavimo skatinimą.
Galiausiai, įmonių inovacines veiklas kriziniu metu galima skatinti naudojantis inovatyvius viešuosius pirkimus.
Lietuvoje viešieji pirkimai sudaro apie 12 proc. BVP, tačiau inovatyvių pirkimų vertė nuo visų pirkimo sudaro mažiau nei 1 proc. Lietuva sau yra iškėlusi ambicingą tikslą, kad iki 2030 m. mažiausiai 20 proc. visuose ekonomikos
sektoriuose vykdomų viešųjų pirkimų turėtų sudaryti inovatyvūs, ikiprekybiniai bei reikminių tyrimų pirkimai. Net
ir nepasiekus šių ambicingų tikslų, tinkamas inovacijų pirkimų įgalinimas turėtų ženkliai prisidėti prie investicijų į
MTEP didinimo.

Trumpojo laikotarpio valstybių inovacijų politikos atsakas į COVID-19 krizę
COVID-19 krizės metu verslai buvo ir yra varžomi unikalių ir precedento neturinčių pasiūlos ir paklausos apribojimų derinio. Suvokiant, kad inovacijos yra reikalingos ne tik siekiant suvaldyti kilusią pandemiją bei jos pasekmes, tačiau ir paspartinti ekonominį atsigavimą ir tolimesnį ekonomikos atsparumo didinimą, jų skatinimas tapo
prioritetu daugelyje valstybių. Dalis šalių ėmėsi greito atsako į krizę ir priėmė įvairių sprendimų, susijusių su
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administracinės naštos mažinimu, procesų pagreitinimu, parengė naujas inovacijų finansavimo priemones (lentelė 1.).
Lentelė 1. Valstybių atsakas į COVID-19 siekiant paskatinti verslo MTEP investicijas. Šaltinis: OECD
Science, Technology and Innovation Outlook 2021: Times of Crisis and Opportunity
MTEP mokesčių paskatos
Priemonės atnaujinimas
MTEP mokestinių lengvatų normų padidinimas
Danija, Italija, Ispanija, Australija
Reikalavimus atitinkančių MTEP išlaidų arba MTEP
Vokietija, Australija, Islandija, Naujoji Zelandija
mokesčių lengvatų viršutinių ribų koregavimas
Administravimas ir stebėsena
Paraiškų padavimo termino pratęsimas

Portugalija, Australija, Kanada

Pagreitintas arba ankstesnis MTEP mokesčių lengvatų
prašymų nagrinėjimas

Lenkija, Kanada

Išankstiniai ir (arba) pagreitinti mokėjimai grynaisiais
(grąžinimai)

Danija, Prancūzija, Airija

Kitos verslo MTEP paramos priemonės
•
Palengvintos galimybės inovatyvioms įmonėms gauti
finansavimą

Paraiškų pateikimo terminų atidėjimas, didesnis
lankstumas esamiems paramos gavėjams ir (arba) pagalba naujiems pareiškėjams
Finansavimas inovatyviems COVID-19 sprendimams
kurti

•
•

Vengrija (subsidijos darbo užmokesčio išlaidoms,
skirtoms MTEP personalui)
Vokietija (rizikos kapitalo finansavimas startuoliams);
JK (investicijų fondas sparčiai augančioms įmonėms, dotacijos ir paskolos MVĮ, kurios fokusuojasi į MTEP)

ES27 (Horizontas 2020), Austrija, Vokietija, Ispanija,
Norvegija
•
•

Dotacijos (Belgija, Malta, Portugalija, Čekija)
MTEP projektai, skirti skatinti medicinos įrangos
industriją (Pietų Korėja)

Siekiant iliustruoti įvairias viešąsias politikas, kurių buvo imtasi COVID-19 krizės metu siekiant paskatinti inovacijų
plėtrą, EBPO pateikia Mokslo, Technologijų ir Inovacijų politikų rinkinį (angl. STIP COVID-19 WATCH: STI POLICY
RESPONSES TO CORONAVIRUS). Tai yra interaktyvus MTI politikos stebėjimo įrankis, siekiant pasidalinti gerosiomis
inovacijų paramos praktikomis, kurios buvo surinktos EBPO atlikto tyrimo metu 2020 – 2021 m.
Duomenų bazėje dauguma pateikiamų pavyzdžių iliustruoja bendrą tendenciją – politikos formuotojai inovacijas
suvokia ne tik kaip galimybę skatinti ekonominį atsigavimą, tačiau kaip priemonę, kuri turi padėti spręsti COVID19 sukeltus sveikatos apsaugos ar socialinius iššūkius. Naujai kuriamos ar atnaujinamos inovacijų finansavimo
priemonės ne tik skatina privačias verslo MTEP inovacijas, verslo – mokslo bendradarbiavimą, tačiau ir aiškiai
pasižymi fokusu į įvairių medicinos priemonių kūrimą, ligų profilaktiką, socialinių kontaktų ribojimą bei netgi gamybos procesų atnaujinimą, tvarumą bei aplinkai draugiškus sprendimus (lentelė 2).
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Lentelė 2. Inovacijų politikos priemonės, skatinančios verslų MTEP investicijas. Šaltinis: Sudaryta autorių
remiantis STIP COVID-19 WATCH, Ernst & Young
Politikos priemonių pavyzdžiai
•

COVID-19 inovacijų čekiai (Čekija)

2020 m. balandžio mėnesį Čekijos Pramonės ir prekybos ministerija paskelbė kvietimą įgyvendinant 2014 –
2020 m. veiksmų programos prioritetą Verslas ir inovacijos. Programos įgyvendinimui buvo skirta 50 milijonų
kronų (apie €1,9 mln.). Programos tikslinė grupė buvo MVĮ.
Finansuojamos veiklos buvo inovacijų konsultavimo, paramos ir ekspertinių paslaugų įsigijimas iš mokslinių
tyrimų organizacijų ar akredituotų laboratorijų, siekiant MVĮ paskatinti pradėti inovacijų projektus ar dar labiau
sustiprinti jau vykdomus siekiant kovoti su COVID-19 krize. Remiamos veiklos turėjo fokusuotis į šias sritis: prietaisų ir priemonių, skirtų sergančių asmenų priežiūrai, kūrimas; apsauginės įrangos kūrimas sveikatos apsaugos ir medicinos darbuotojams; medicinos priemonės ir vaistai, skirti profilaktiniam gydymui ir ligų prevencijai.
(https://stip.oecd.org/covid/policy-initiatives/covid%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F1213)
•

Laikinas finansavimas mokslinių tyrimų organizacijoms (Suomija)

Suomijoje „Business Finland“ COVID-19 kontekste atnaujino ir paleido finansines priemones „CO-CREATION“ ir
„CO-INNOVATION“. Naudojantis šiomis priemonėmis, mokslinių tyrimų organizacijos kartu su privataus verslo
partneriais bendradarbiavo kuriant mokslinių tyrimų idėją, kuri turėtų reikšmingą tarptautinio verslo potencialą.
Projektų temos buvo susijusios su COVID-19 diagnostika, virusų naikinimo sprendimais, gamybos ir tiekimo
grandinių atsparumu, nuotolinių susitikimų įrankių tobulinimu, virtualiomis kelionėmis ir renginiais, robotika
ir sprendimais, kurie nereikalauja žmogaus prisilietimo.
(https://stip.oecd.org/covid/policy-initiatives/covid%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F958)
•

Skubus kvietimas atlikti tyrimus, reaguojant į COVID-19 protrūkį (Austrija)

Austrijos skaitmeninimo ir ekonomikos reikalų ministerija bei Klimato kaitos, aplinkosaugos, energetikos, mobilumo, inovacijų ir technologijų ministerijos suteikė €26 mln. finansavimą skatinti MTEP projektus.
Finansavimas skiriamas Austrijos MVĮ mokslinių tyrimų ir plėtros projektams bei klinikiniams tyrimams, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama su koronavirusu susijusioms temoms ir kurias galima įgyvendinti per
trumpą laiką: infekcijų prevencija ir kontrolė; vaistų ir įvairių gydymo būdų kūrimas ir tobulinimas; naujų diagnostikos metodų kūrimas; virusų kontrolė.
Atsižvelgiant į tai, jog buvo skubama įgyvendinti projektus, o finansavimas buvo ribotas, projektų atranka vyko
konkurso tvarka. Pasirinkti projektai turėjo būti įgyvendinami per 12 mėn. Finansavimą gavusios įmonės taip
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pat galėjo bendradarbiauti su mokslo ir tyrimų įstaigomis. Pasirinkta finansinė forma buvo negrąžinamos dotacijos. Po galutinių projektų pateikimo terminų, sprendimai suteikti finansavimą ar ne buvo priimti per 10
darbo dienų.
(https://www.ffg.at/ausschreibung/emergencycall-covid-19)
•

Naujų būdų paieška krizės metu (Švedija)

Švedijos inovacijų agentūra „Vinnova“ paskelbė kvietimą su tikslu spręsti platesnį COVID-19 krizės poveikį. Projektui iš viso buvo skirta 50 mln. kronų, kurie buvo padalinti į 5 kvietimus (po 10 mln. kronų). Numatytas maksimalus finansavimas vienam projektui – 1 mln. kronų.
Veiklos, kurios galėjo būti remiamos turėjo būti inovatyvios, operatyvios (įgyvendinamos per 6 – 12 mėn.), įgyvendinamos bendradarbiaujant (bent du įgyvendintojai) ir prisidedančios prie tvarios visuomenės transformacijos, t. y. plėtros darbai, kurie prisideda prie visuomenės, jos veikimo principų, gamybos transformavimo. Pagrindinis projektų dėmesys turėjo būti skiriamas tiek socialiniai naudai, tiek ir ekonominiam atsigavimui.
Teikiama paramos forma buvo dotacijos, kurios buvo skiriamos remiantis dviem pagrindiniai paramos principais, tai yra pramoniniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.
(https://www.vinnova.se/en/calls-for-proposals/innovationer-i-krisens-spar/innovations-in-the-wake-of-thecrisis-2020-01813/)
•

Pagalbinis paketas, skirtas paskatinti MVĮ įsitraukimą į MTEP veiklas

Norvegijos valdžia skyrė papildomus 4.7 mlrd. kronų, kurie buvo padalinti kelioms pagrindinėms jau egzistavusioms paramos schemoms, įskaitant: Inovacijų paskolos (daugiausiai taikoma MVĮ, tačiau naudotis gali ir
didelės įmonės); Inovacijų dotacijos (skirtos paskatinti mažų įmonių įsitraukimą į apdirbamosios gamybos ir
paslaugų sektorius bei MTEP veiklas); Įsisteigimo dotacijos (skirtos pradedančiosioms įmonėms, kurios turi inovatyvią verslo idėją ir aukštą augimo potencialą, tačiau turi ribotą prieigą prie kapitalo); ir pan.
Norvegijos vyriausybė taip pat pasiūlė papildomą paketą, kurio vertė siekia 3.6 mlrd. kronų, siekiant paskatinti
mokslinius tyrimus ir inovacijas žaliosios ekonomikos srityje.
(https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/no_no/topics/tax/pdfs/ey-government-support-package-norway-20200702.pdf)

Dalies pasaulio valstybių inovacijų politika kriziniu metu taip pat gali būti analizuojama pagal politikos intervencijų logiką, kurią galima suskirstyti į keturis skirtingas grupes(lentelė 3.).
-

Ypač mažos inovatyvios įmonės susiduria su finansiniais iššūkiais, kas reiškia, kad norint jas išgelbėti yra būtina didinti jų likvidumą naudojant įvairias priemones;
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-

Dėl fizinių kontaktų ribojimo buvo būtina palaikyti inovacijų ekosistemos dalyvių tolimesnę tinklaveiką ir
bendradarbiavimą;

-

Dėl prastėjančios ekonominės padėties ir neapibrėžtumo, verslai nėra linkę imtis rizikingų MTEP projektų,
todėl valstybės intervencijos tikslas yra sumažinti kylančias rizikas ir sukurti papildomas paskatas. Be to, įvairios inovacijos taip pat turi prisidėti prie kovos su COVID-19 sukeltais padariniais;

-

Suvokiant valstybės galimybes kurti paklausą naujiems produktams, inovacijų pirkimų panaudojimas ir jų
plėtra prisideda prie verslo inovacijų skatinimo.
Lentelė 3. Intervencijų logika, siekiant paskatinti inovacijas krizės metu. Šaltinis: Lentelė sudaryta auto-

rių, remiantis Inter-American Development Bank „Responding to COVID-19 with Science, Innovation, and
Productive Development“
Intervencijos logika

Aprašas
Startuolių ir MVĮ suvaržymai, susiję su jų produktų paklausa ir pasiūla bei galimybe
gauti kapitalą, sukelia likvidumo problemų. Atsižvelgiant į šią problemą, Vokietijos

Skubus finansavimas, susijęs su likvidumo iššūkiais

vyriausybė paskelbė €2 mlrd. vertės fondą, skirtą technologinių startuolių skatinimui. Panašių veiksmų ėmėsi ir Prancūzijos valdžia, kuri paskelbė €4 mlrd. planą
paremti krizės paveiktus startuolius, įskaitant trumpalaikę refinansavimo schemą
(€160 mln.), išankstinį tam tikrų mokesčių kreditų mokėjimą (€1,5 mlrd.), spartesnį
planuotų investicijų į sektorių mokėjimą (€150 mln.) ir likvidumo garantijas (€2
mlrd.).
Šalyse buvo imtasi intervencijų, kurios skatino bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą tarp įvairių suinteresuotų grupių inovacijų ir verslumo ekosistemose. Krizės metu buvo ypač svarbu sustiprinti ekosistemos dalyvius, tokius, kaip inkuba-

Inovacijų ir verslumo eko-

toriai, akseleratoriai, bendradarbystės erdvės, siekiant palaikyti verslininkus ir ino-

sistemų

koordinavimo

vatyvias bendruomenes socialiai aktyvias ir įsitraukusias, nepaisant socialinio ri-

mechanizmai bei para-

bojimo priemonių. Viena iš tokių tiesioginių priemonių yra finansinė ir techninė pa-

mos tinklų, tokių kaip

rama rengti virtualius seminarus, susitikimus bei mokymus bendruomenės na-

bendradarbystės erdvės,

riams ir padėti jiems kuo daugiau savo veiklų perkelti į internetą.

akseleratoriai, inkubato-

Pietų Korėjoje startuolių ir valdžios atstovai bei Korėjos vaistų gamintojų asocia-

riai, mokslo parkai, labo-

cija bendrai sukūrė veiksmų planą, skirtą paskatinti skaitmeninių sprendimų, lei-

ratorijos, rizikos kapitalo

džiančių kurti ir platinti veido apsaugos kaukes, kūrimą. Jungtinėje Karalystėje į-

fondai, skatinimas

vairūs valstybės ir verslo atstovai įsteigė darbo grupę, skirtą rinkti duomenis apie
pandemijos finansinį poveikį ir rengti įrodymais grįsta viešąją politiką. Ispanijoje
vyriausybė ir pagrindinės biotechnologijų įmonės įsteigė pramonės apskritąjį
stalą, kad koordinuotų daugelio tipų diagnostinių rinkinių gamybą.
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Tokios priemonės yra skirtos paskatinti inovatyvių produktų ir paslaugų pasiūlą,
paremiant įmones tiesioginiu ir netiesioginiu finansavimu.COVID-19 krizės kontekste buvo sukurta daug paramos priemonių, skirtų kovoti su ligos sukeltais iššūkiais: kvietimai MVĮ teikti paraiškas gauti finansavimą MTEP ir inovacijų srityse.
Parama ir finansavimas inovatyvių sprendimų kūrimui

Italijoje viešoji inovacijų agentūra paskelbė kvietimą startuoliams, brandžioms įmonėms, universitetams ir turimų centrams ieškoti technologinių sprendimų, kurie, pavyzdžiui, įtrauktų robotus, kurie galėtų įgyvendinti įprastai slaugių vykdomas veiklas ar dronus, kurie padėtų dezinfekuoti viešąsias erdves ar padėtų stebėti, kaip žmonės laikosi socialinio ribojimo taisyklių. Jungtinėje Karalystėje inovacijų agentūra „Innovate UK“ taip pat paskelbė specialų kvietimą įmonėms ir startuoliams, kurie galėtų sukurti inovatyvius sprendimus, skirtus kovoti su pandemijos sukeltais iššūkiais.
Valstybėse buvo įgyvendintos įvairios iniciatyvos siekiant identifikuoti esančius socialinius bei ekonominius iššūkius ir pasitelkti inovacijas jų sprendimui. Įmonės,
startuoliai ir technologijų bendruomenės dažniausiai su valstybės parama įgyvendino nacionalinius, regioninius ir netgi globalaus masto hakatonus. Tarp tokias iniciatyvas įgyvendinusių buvo Estija, Suomija, Vokietija, Italija, Jungtinė Karalystė,

Paklausos pusės priemo-

Europos Komisija.

nės

Inovacijų viešieji pirkimai taip pat buvo plačiai naudojami, siekiant spręsti sveikatos apsaugos krizę. Tokie pirkimai padeda spręsti iššūkius, susijusius su produktais, kurių vis dar nėra rinkoje (angl. near to the market), tačiau kurie yra paklausūs
spręsti kilusią krizę. Pasitelkdamos tokius pirkimus, valstybinės institucijos gali
nustatyti mechanizmus, kurie padeda suvokti paslaugų tiekimo iššūkius ir gauti įmonių bei startuolių pasiūlymus dėl galimų jų sprendimų.

Dalis finansinių priemonių, parengtų kriziniu metu taip pat buvo nukreiptos skatinti tolimesnes įmonių investicijas į veiklos skaitmeninimą (lentelė 4.). COVID-19 sustiprino iki tol vyravusią skaitmeninimo tendenciją ir parodė,
jog verslai, kurie dar nebuvo tam pasirengę, privalo prisitaikyti kuo greičiau siekiant išlikti konkurencingiems ir
tapti labiau atspariems.
lentelė 4. Priemonės skatinti įmonių skaitmenizavimą COVID-19 kontekste. Šaltinis: EBPO
Politikos priemonių pavyzdžiai
•

„Digital Now“ - investicijų finansavimas MVĮ (Vokietija)
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COVID-19 kontekste naujai sukurta programa yra skirta remti MVĮ investicijas į skaitmenines technologijas ir
žinias, finansuojant verslo procesų ir modelių skaitmeninimą. Finansavimu siekiama dviejų tikslų: investicijų į
programinę ir techninę įrangą bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimą skaitmeninės ekonomikos srityje. Bendras
programos biudžetas siekė €50 mln.
Siekiant finansavimo, įmonės turėjo parengti įmonės skaitmeninimo planą ir parodyti dabartinį įmonės skaitmeninimo lygio status quo bei nurodyti, kokių tikslų yra siekiama. Skiriamas finansavimas vienam projektui
siekė iki €50 tūkst., o įmonės turėjo skirti apie 30 – 60 proc. savo lėšų, priklausomai nuo įvairių sąlygų, tokių
kaip įmonės dydis, projekto suma ar investicijų rūšis. Kelių bendrovių vienoje vertės grandinėje atveju finansuojama suma gali būti iki €100 tūkst. vienam projektui ir įmonei.
(https://www.oecd.org/sti/policy-options-to-support-digitalization-of-business-models-during-covid-19annex.pdf)
•

Mittelstand – Digital (Vokietija)

Dar iki COVID-19 krizės programa jau egzistavo, tačiau atsižvelgiant į kintantį kontekstą, ji buvo šiek tiek pakeista. Programa yra skirta paskatinti skaitmeninių procesų diegimą MVĮ.
Vokietijos vyriausybės skyrė finansavimą 26 kompetencijų centrams visoje Vokietijoje, kurie siūlo nemokamas
konsultacijas MVĮ dirbtinio intelekto, blokų grandinių, IT saugumo, skaitmeninių procesų ir elektroninės prekybos klausimais. Pandemijos metu visas konsultacijų turinys buvo perkeltas į elektroninę erdvę, o temos buvo
pritaikomos atsižvelgiant į naujausius įmonių poreikius (pvz. nuotolinis darbas ar pardavimai internetu).
(https://www.mittelstand-digital.de/MD/Navigation/DE/Home/home.html)
•

Nacionalinė iniciatyva paremti MVĮ skaitmeninimą (Prancūzija)

Prancūzijoje siekiant paskatinti MVĮ skaitmeninimą, 2018 m. buvo sukurta nacionalinė internetinė platforma.
Visų ekonomikos sektorių MVĮ, norėdamos įgyvendinti savo skaitmeninimo projektus, naudojantis šia platforma buvo sujungtos su nacionalinių specializuotų konsultantų (tiek viešų, tiek privačių) ir paslaugų tiekėjų
tinklu, platformoje buvo suteikiamas įvairus su skaitmeninimo susijęs turinys, rekomendacijos ir finansavimo
galimybės.
Reaguojant į COVID-19 protrūkį, internetinėje platformoje buvo sukurtas nuolatinis informacijos sklaidos kanas, siekiant suteikti MVĮ naujausios informacijos apie įvairias vyriausybės, vietos valdžios ir privataus sektoriaus iniciatyvas, skaitmeninimo tendencijas, įskaitant nuorodas į informacinius straipsnius. Be to, vienas iš
platformos komandos narių vienoje iš pirmaujančių Prancūzijos internetinio radijo stočių rengė laidas, skirtas
MVĮ, pristatant pagrindines naujienas, tendencijas bei duomenis. Krizės metu ypač išaugo šia platforma besinaudojančių verslų skaičius.
(https://www.francenum.gouv.fr/)
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Analizuojant trumpojo laikotarpio Lietuvos atsaką į galimą COVID-19 poveikį inovacijoms, šalyje buvo paleistos
trys su inovacijomis ir MTEP susijusios priemonės. Viena iš finansinių priemonių buvo tiesiogiai nukreipta skatinti
su COVID-19 susijusių inovacijų kūrimą. Antra priemonė buvo skirta skatinti įvairių inovatyvių produktų kūrimą.
Trečia finansinė priemonė buvo skirta skatinti tiesioginių užsienio investicijų į MTEP pritraukimą.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIMIN) planuose taip pat yra planai paleisti dvi priemones susijusias su naujų
verslo modelių kūrimu ir diegimu įmonėse bei netechnologinių inovacijų kūrimu ir diegimu (lentelė 5.). Šios priemonės yra finansuojamos ES iniciatyvos REACT-EU lėšomis, kuri buvo sukurta kaip atsakas prieš COVID-19 krizę,
suteikiant papildomą finansavimą valstybėms narėms siekiant paspartinti šalių atsigavimą. Lyginant su pirmomis
trimis priemonėmis, pastarosios dvi priemonės bus paleidžiamos šiek tiek vėliau, tačiau jos pilnai atliepia COVID19 metu atsiradusį poreikį skatinti naujų verslo modelių plėtrą ir verslo inovacines veiklas.
lentelė 5. Verslo finansavimo priemonės COVID-19 kontekste. Šaltinis: LVPA, ESINVESTICIJOS
Paleistos priemonės
Priemonė

Finansuojamos veiklos
•

COVID-19
produktai LT

Atitinkamų vaistinių preparatų (įskaitant
vakcinas) ir gydymo priemonių, jų tarpinių produktų, vaistų veikliųjų medžiagų
ir žaliavų gamyba;
Med. priemonės, ligoninių ir med. reikmenys ir būtinos žaliavos;
Dezinfekavimo priemonės ir jų tarpiniai
produktai bei jų gamybai būtinos cheminės žaliavos;
Duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo
priemonės

•

MTEP ir naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, kas susiję su COVID-19, įskaitant
projektus, kuriems pagal programos „Horizontas 2020“ MVĮ priemonę suteiktas kokybę
rodantis pažangumo ženklas, susijęs su kova
su COVID-19.

•

•
•

•

COVID-19
MTEP tyrimai

Finansavimas

•

Negrąžinamoji
subsidija
€31 mln.

Rezultatai
•
•
•
•

•

Negrąžinamoji
subsidija
€30 mln.

•
•
•
•

•
•
SMART FDI 3
•

Priemonė

TUI į MTEP veiklas;
• Negrąžinamoji
subsidija
TUI, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruk- • €20 mln.
tūra;
TUI į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu
Būsimos priemonės
Finansuojamos veiklos
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•
•

Gautos paraiškos:
72
Pasirašytos sutartys: 53
Prašomas finansavimas: €38 mln.
Skirtas finansavimas: €24 mln.

Gautos paraiškos:
69
Pasirašytos sutartys: 42
Prašomas finansavimas: €43 mln.
Skirtas finansavimas: €24 mln.
Gautos paraiškos 20
Prašomas finansavimas: €42 mln.

Finansavimas
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E-verslo modelis COVID19
Kūrybiniai
čekiai COVID19

Naujų verslo modelių, sukurtų įdiegus e-verslo sprendinius (netechnologinę inovaciją), sudarančių sąlygas labai mažoms, mažoms ir
vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) pertvarkyti savo įmonės įprastu
būdu vykdomą veiklą, diegimas
Originalių produktų Sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. Tinkami inovacinių veiklų rezultatai bus dizainas ir
rinkodaros inovacijos.

€40 mln.

€7 mln.

Šalia išvardintų paramos priemonių, Lietuvoje COVID-19 kontekste taip pat buvo įgyvendinta keletas svarbių projektų, skirtų skatinti verslo inovacijas:
MITA įgyvendino inovatyvių idėjų konkursą „Life saving-innovations: stop COVID-19“. Dalyvauti šiame projekte
buvo kviečiamos įmonės, turinčios idėjų, susijusių su COVID-19 stabdymu: naujų technologijų, inovacijų kūrimas,
testavimas, prototipų gamyba, moksliniai tyrimai, pavyzdžiui, inovatyvių apsaugos priemonių (kombinezonai,
respiratoriai, kaukės, pirštinės ir pan.) prototipų sukūrimui ir paleidimui į gamybą; informacinių ir ryšių technologijų sprendimai, dirbtinio intelekto panaudojimas kuriant vaizdo stebėjimo ar nuotolinio darbo sistemas, COVID19 prognostikos sprendimus, padedančius žmonės ar verslui organizuotis nuotolinį darbą, mokymąsi, o sergantiems – jų kasdienybę ir panašiai. Projektas buvo finansuotas pagal priemones „Inočekiai“ ir „Inostartas“, o vienam projektui buvo galima skirti iki 52 tūkst. eurų. Projekto metu buvo gautos 372 paraiškos, iš kurių buvo atrinktos 35 ir joms buvo suteiktas finansavimas.
Lietuvoje buvo organizuotas hakatonas „Hack the crisis“, kurį iniciavo verslo, startuolių bendruomenės bei valdžios atstovai. Pagrindinė šio renginio idėja buvo pakviesti jaunų įmonių ir startuolių atstovus dalyvauti hakatone,
siekiant sukurti inovatyvius sprendimus, susijusius su COVID-19 krize. Iš viso renginio metu, kuris buvo organizuojamas internetu buvo sukurti 72 skirtingi su COVID-19 susiję sprendimai.
Apibendrinant, tarptautinė praktika rodo, kad trumpojo laikotarpio politikos priemonių rinkinys, siekiant amortizuoti galimą COVID-19 įtaką verslo inovacijų kūrimo ir diegimo veikloms yra labai platus, o Lietuvoje pasirinktos
politikos priemonės pilnai atliepia tarptautinę praktiką.
Pirma, Lietuvoje buvo pritaikoma plačiai tarp tarptautinės bendruomenės paplitusi praktika skatinti su COVID-19
ir sveikatos apsauga susijusių inovacijų kūrimą. Antra, pandemija aiškiai parodė, kad įmonės privalo keisti nusistovėjusius verslo modelius ir skaitmeninti veiklos procesus. Priemonių, skatinančių šiuos procesus, galime rasti
tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse. Trečia, siekiant spręsti su COVID-19 susijusius iššūkius, įvairios valstybės (pvz.
Estija, Suomija, Jungtinė Karalystė) siekė suvienyti skirtingas suinteresuotas šalis (verslą, mokslą, viešąjį sektorių)
ir pasitelkti inovacijas, kaip potencialų įrankį jiems spręsti. Šiam tikslui, minėtos valstybės, įskaitant ir Lietuvą,
vykdė įvairius hakatonus. Galiausiai, COVID-19 pandemija sutrikdė globalias vertės kūrimo grandines, o tai privertė daugelį valstybių pergalvoti TUI pritraukimo galimybes. Šiame kontekste Lietuvoje, reaguojant į susidariusią
situaciją, buvo paleista su tiesioginėmis užsienio investicijomis ir inovacijomis susijusi finansinė priemonė, kurios
tikslas yra į Lietuvą pritraukti MTEP ir inovacijų srities užsienio investicijų.
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Svarbu pabrėžti, kad dauguma anksčiau išvardintų pasaulyje ir Lietuvoje naudotų priemonių galėtų būti naudojamos ir ateityje, priklausomai nuo iššūkių, stabdančių įmonių inovacines veiklas. Dalis anksčiau išvardintų priemonių galėtų būti adaptuojamos reaguojant į susiklosčiusią padėtį (pvz. MTEP skatinančios tikslinės finansinės
priemonės verslams ar sektoriams kurie dėl tam tikrų priežasčių susiduria su sunkumais), kai tuo tarpu kitos priemonės yra universalesnės ir tinkamos naudoti nepriklausomai nuo krizinės situacijos (pvz. priemonės, lengvinančios galimybes pasinaudoti MTEP mokestinėmis lengvatomis, mokestinių lengvatų tarifų pakeitimai). Visgi, šalia
trumpojo laikotarpio politikos priemonių, skirtų sumažinti ekonominio nuosmukio įtaką verslų inovacinėms veikloms, Lietuva privalo kuo geriau išnaudoti naujai atsiveriančias galimybes. COVID-19 sukeltas struktūrinis šokas
gali padėti transformuoti Lietuvos ekonomiką, didinant jos kuriamą pridėtinę vertę ir atsparumą įvairioms krizėms, todėl tikslingas ir efektyvus verslo inovacijų skatinimas naudojantis ES sanglaudos politikos fondai bei Atsigavimo ir atsparumo fondo lėšomis bus be galo svarbus.
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IŠVADOS
Išvados
Pastarąjį dešimtmetį Lietuvos BVP augo dideliu tempu. Kartu su augusia Lietuvos ekonomika, sėkmingai augo ir
šalies mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros potencialas. Visgi, 2020 m. COVID-19 sukelta sveikatos apsaugos krizė lėmė, kad šalies ekonomika pirmą kartą nuo 2009 m. patyrė neigiamą augimą. Pandemijos sukelti iššūkiai neigiamai veikė paklausą, pasiūlą ir netgi darbo jėgos prieinamumą, o tai lėmė, kad dalis įmonių patyrė didelių finansinių sunkumų.
Analitikų vertinimu, verslo MTEP veiklos ir su tuo susijusios investicijos stipriai priklauso nuo makroekonominės
padėties šalyje. Tai reiškia, kad ekonomikai lėtėjant, mažėja įmonių inovacinis potencialas, o ekonomikai augant,
auga ir įmonių inovacinių veiklų apimtys. Šią tendenciją patvirtino 2008 m. pasaulinė finansų krizė, kurios metu
įmonių inovacinės veiklos Lietuvoje ir su tuo susijusios išlaidos reikšmingai krito.
Reikia pabrėžti, kad COVID-19 sukelta krizė savo pobūdžiu skiriasi nuo daugumos iki šiol buvusių. Pirma, COVID19 yra sveikatos apsaugos krizė, todėl gyvybės mokslų pramonė ir jos kuriamos inovacijos yra pačiame jos centre.
Antra, inovacijos užima svarbų vaidmenį ne tik siekiant sustabdyti ligos plitimą, tačiau ir bandant sugrąžinti ekonomikas ir verslus į augimo kelią bei didinant jų atsparumą. To rezultatas yra vis platesnis įvairių inovacijų poreikis
verslo įmonėse, nepriklausomai nuo jų veikimo srities.
Krizės metu ypač padidėjo skaitmeninimo ir su tuo susijusių inovacijų paklausa, kurios įgalintų įmonių veikimą
netgi esant įvairiems veiklos trukdžiams. Šalia to, naujų verslo modelių plėtra, kuri leistų pakeisti įmonių veikimo
modelius ir padidintų jų atsparumą, įgavo dar didesnę svarbą. Galiausiai, krizė taip pat parodė nematerialaus
turto svarbą įmonėms, nepriklausomai nuo jų veikimo srities. Taigi, nors iš vienos pusės COVID-19 sudavė nemažą
smūgį verslams Lietuvoje, krizė drauge atvėrė ir naują galimybių langą, kurio centre yra inovacijų kūrimas ir diegimas.
Analizuojant struktūriškai, Lietuvos pozicijos šios krizės akivaizdoje yra ganėtinai geros, o tai leidžia tikėtis, kad
verslo MTEP investicijos bei su tuo susiję rodikliai neturėtų reikšmingai kristi. Tam tikros prielaidos leidžia tikėtis,
kad nepaisant krizinės padėties, Lietuvoje verslo MTEP investicijos netgi gali išaugti. Nors krizinio laikotarpio
metu dalis paslaugų sektoriaus įmonių patyrė didelį sukrėtimą, kita paslaugų įmonių dalis, ypač susijusių su IRT,
krizės metu veikė gana sėkmingai. Būtent šios, sėkmingai veikusios bei stipriai nuo inovacinių veiklų priklausomos
įmonės, sudaro didžiąją dalį paslaugų sektoriaus MTEP investicijų.
Dalis paslaugų sektoriaus įmonių, veikiančių transporto, apgyvendinimo, maitinimo ar pramogų sferose stipriai
nukentėjo nuo ekonominės veiklos ribojimų, bet jų MTEP investicijos yra pakankamai mažos visame MTEP išlaidų
portfelyje. Apdirbamosios pramonės įmonės Lietuvoje, kurios sudaro apie 1/3 visų verslo MTEP investicijų, COVID19 išgyveno ganėtinai sėkmingai ir netgi sugebėjo padidinti gamybos apimtis. Tai ypač pastebima sektoriuose,
kurie yra susiję su IRT ar medicinos sprendimų kūrimu. Sėkmingas sektoriaus veikimas ir atsigaunantys ateities
lūkesčiai leidžia tikėtis, kad sektoriaus įmonės taip pat toliau palaikys su MTEP susijusių išlaidų augimą.
Galiausiai, nepaisant asimetrinio krizės poveikio mažmeninės ir didmeninės prekybos sektoriui, bendri sektoriaus
pardavimai augo, o tai ypač pastebima srityse, susijusiose su IRT, todėl tikėtina, kad sektorius taip pat turėtų
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išlaikyti gerus MTEP rezultatus. Visgi, nepaisant tam tikrų teigiamų tendencijų, 2020 m. dalis rodiklių patyrė kritimą. Pavyzdžiui, dauguma įmonių sumažino materialaus turto investicijas, o krizė įmonių nepaskatino investuoti
daugiau į gamybos procesų mechanizavimą ir automatizavimą. Be to, 2020 m. daugelyje veiklos sektorių sumažėjo įmonių nematerialaus turto balansas.
Teigiamų lūkesčių dėl verslo MTEP investicijų leidžia tikėtis ir Lietuvoje įgyvendintos trumpojo laikotarpio politikos priemonės inovacijoms skatinti. Krizinių situacijų metu valstybėms yra ypač svarbu veikti taip, kad įmonės
nenuspręstų atidėti ar visiškai nutraukti inovacinių veiklų. Pasinaudojant inovacijų paramos priemonėmis, valstybės gali padėti išnaudoti naujai atsivėrusias galimybes. Tokia pagalba yra ypač svarbi mažoms ir vidutinėms
įmonėms, kurios veikia skirtinguose ekonomikos sektoriuose ir kurios kuria įvairių tipų inovacijas. Šiuo atžvilgiu
Lietuva atitinka tarptautinę inovacijų skatinimo praktiką kriziniu metu, o jos pasirinktos trumpojo laikotarpio politikos priemonės skatino sveikatos apsaugos, skaitmenines bei kitas inovacijas.
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