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In response to recent political and economic trends of the European Union, the
discussion about Lithuanian industrial transformation towards a circular economy is
increasing. An environmentally friendly and climate-neutral manufacturing sector is seen
as a necessary goal for the country, especially supported by the public sector. However,
the potential economic and social impact of such transformation is still lacking
evaluation.
Rational saving of energy and other resources is already widespread among the country's
companies that seek to reduce production costs. However, more innovative circular
design and production technology solutions are applied to a much lesser extent. On the
one side, this situation is determined by various technological and non-technological
barriers, due to which the final product made on the principles of the circular economy
is characterized by an uncompetitive high price in the market. On another side, the
structure and growth of the Lithuanian economy are highly dependent on foreign
markets, where the value of a circular economy is perceived differently.
Considering these issues, Lithuanian Innovation Center has initiated publication Circular
economy and international value chains: An analysis of manufacturing sector in Lithuania
that examines whether (and how) the involvement of local producers in international
value chains based on the principles of the circular economy promotes the development
of the circular economy in the country's industry. The study reviews the concept of the
circular economy in business processes, examines the concept of value chains and their
links with the circular economy. The paper also examines Lithuania's integration in
international value chains and presents an analysis of two cases that includes integration
peculiarities of national manufacturing companies into international value chains
following their linkages with the application of circular economy principles in their
activities.
The analysis found that the receptivity of the international value chain and the need to
apply the principles of the circular economy lead to sustainable changes in the activities
of the actors within the value chain. However, companies that are responsible for product
design and raw materials (first stages of the value chain) or companies that manage
brands and marketing channels (last stages of the value chain) have the greatest
influence on the emergence and spread of circular initiatives in the value chain.
Currently, the predominant position among Lithuanian producers is to react to and adapt
to the changes in the circular economy rather than initiate or create them due to their
high dependence on foreign markets. However, for companies operating in the country
to have an interest in forming value chains based on the principles of the circular
economy themselves, their activities should be supported by targeted public funding
support measures, including promotion of circular innovation export, circular business
model development, and integration to the higher added-value chains or activities.

3

Turinys
Įvadas

5

1. Žiedinės ekonomikos principai verslo procesuose

6

2. Vertės grandinės sąvoka žiedinės ekonomikos kontekste
2.1. Žiedinės vertės grandinės samprata

14

2.2. Žiedinės vertės grandinės dalyviai

18

2.3. Tarptautinės vertės grandinės ir žiedinė ekonomika

21

3. Lietuvos įsitraukimas į tarptautines vertės grandines
3.1. Eksporto kryptys

29

3.2. Eksportuojamos produkcijos tipai

31

12

26

4. Vertės grandinės pokyčiai – atvejų analizė 36
4.1. Tvarumo inovacijos vertės grandinės pradžioje: PET gamintojo Neo Group atvejo
analizė

37

4.2. Tvarumo inovacijos vertės grandinės viduryje: Lietuvos tekstilės gaminių ir
drabužių gamybos sektoriaus atvejo analizė 41

Išvados ir rekomendacijos

48

Nuorodos ir šaltiniai

50

4

Įvadas
Reaguojant į pastarųjų metų politines ir ekonomines Europos Sąjungos tendencijas,
Lietuvoje vis aktyviau kalbama apie pramonės transformaciją link žiedinės ekonomikos
(toliau – ŽE). Aplinkai poveikio nedarantis ir klimatui neutralus gamybos sektorius tarp
įvairių visuomenės ir viešojo sektoriaus grupių yra matomas kaip šaliai būtina siekiamybė,
per daug neatsižvelgiant į galimą ekonominį ir socialinį tokios transformacijos poveikį.
Naujajame Europos Komisijos žiedinės ekonomikos veiksmų plane gamybos procesų
žiediškumo didinimas laikomas esmine bendrijos persitvarkymo, užtikrinančio ilgalaikį
pramonės konkurencingumą, dalimi.[1] Strateginiame dokumente taip pat teigiama, kad
žiedinės ekonomikos principų laikymasis gali padėti vertės grandinėse ir gamybos
procesuose sutaupyti daug gamtinių išteklių, sukurti papildomas darbo vietas ir atverti
ekonomines galimybes.
Racionalus energijos ir kitų išteklių taupymas jau dabar yra plačiai paplitęs tarp šalies
įmonių, siekiančių sumažinti gamybos kaštus, tačiau labiau inovatyvūs žiediniai dizaino
ir gamybos technologijų sprendimai taikomi žymiai mažesne apimtimi. Viena vertus, šią
situaciją lemia įvairūs technologiniai ir netechnologiniai barjerai, dėl kurių galutinis
žiedinės ekonomikos principais pagamintas produktas pasižymi nekonkurencingai
aukšta kaina rinkoje. Kita vertus, Lietuvos ekonomikos struktūra ir augimas yra itin
priklausomi nuo užsienio rinkų, kuriose žiedinė ekonomika vertinama skirtingai.
Šiuo metu šalyje trūksta išsamesnių tyrimų, kokią įtaką žiedinės ekonomikos plėtra turės
pramonės konkurencingumui, kuris šiuo metu daugiausiai yra paremtas pigia darbo jėga,
ir

kokios

politikos

priemonės

labiausiai

padėtų verslui pasinaudoti

žiedinės

transformacijos teikiamomis galimybėmis.
Atsižvelgiant į šią problematiką Lietuvos inovacijų centras atliko tyrimą Žiedinė
ekonomika ir tarptautinės vertės grandinės: Apdirbamosios gamybos Lietuvoje analizė,
kuriame yra nagrinėjama ar (ir kaip) vietinių gamintojų įsitraukimas į tarptautines žiedinės
ekonomikos principais grįstas vertės grandines skatina žiedinės ekonomikos plėtrą šalies
pramonėje. Tyrime apžvelgiama žiedinės ekonomikos sąvoka verslo procesuose,
tyrinėjama šiuolaikinių vertės grandinių samprata ir jų sąsajos su žiedine ekonomika. Taip
pat darbe nagrinėjamas Lietuvos įsitraukimas į tarptautines vertės grandines ir
pateikiama dviejų atvejų analizė, apimanti šalyje veikiančių gamybos įmonių integracijos
į tarptautines vertės grandines ypatumus ir jų ryšį su žiedinės ekonomikos principų
taikymu savo veikloje.
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1. Žiedinės
ekonomikos
principai verslo
procesuose
Lietuvos strateginiuose dokumentuose vartojama žiedinės ekonomikos sąvoka atitinka
pirmajame Europos Komisijos žiedinės ekonomikos veiksmų plane [2] pateikiamą sąvoką
ir yra apibūdinama kaip gyvavimo ciklu grindžiama ekonomika, kurioje yra laikomasi
pakopinio išteklių naudojimo principo ir beveik nebelieka galutinių atliekų.[3] 2021–2030
metų nacionaliniame pažangos plane žiedinė ekonomika taip pat yra siejama su
efektyviu išteklių naudojimu, ŽE principus atitinkančiu projektavimu ir gamyba, antrinių
žaliavų naudojimu, pavojingų cheminių medžiagų naudojimo mažinimu bei skaitmeninių
ir inovatyvių sprendimų taikymu. Šios nuostatos tiesiogiai išplaukia iš Europos Sąjungos
institucijų formuojamos žiedinės ekonomikos politikos ir ją įgyvendinančių priemonių,
apie kurias pradėta komunikuoti dar 2015 metais.

Europos Komisijos vartojamas žiedinės ekonomikos apibrėžimas remiasi Ellen
MacArthur fondo publikacijomis1, kuriose teigiama, jog žiedinė ekonomika,
remdamasi trimis principais, užtikrina nuo baigtinių išteklių vartojimo nepriklausomą
vertės kūrimą ir ekonominį augimą. Šie principai yra:
•

inovatyvus produktų dizainas ir technologijos, užtikrinančios taršos bei kitų
aplinkai ir žmogaus sveikatai neigiamą poveikį darančių veiksnių mažinimą;

•

efektyvus išteklių naudojimas kuriant uždaro rato medžiagų, produktų ir jų
komponentų judėjimo srautus bei prailginant produktų gyvavimo ciklus;

•

natūralių gamtos išteklių tausojimas ir saugojimas, mažinant neatsinaujinančių
išteklių medžiagų vartojimą.
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Pirminėse

mokslininkų

suformuotose

koncepcijose

žiedinė

ekonomika

akcentuojama kaip industrinis modelis, gebantis užtikrinti medžiagų atnaujinimą
ir biologinių išteklių atsinaujinimą, ir tik vėliau ši sąvoka praplėsta tvarumo
principais, apimančiais ne tik aplinkosauginius, bet ir socialinius bei ekonominius
klausimus.[4]
Žiedinės ekonomikos principų atsiradimas dalinai yra nulemtas augančių žaliavų kainų
bei didėjančio rinkų nestabilumo, kuris skatina įmones ieškoti ekonomiškai tvaresnių
sprendimų. Dabartinė kritikuojama linijinė ekonomika remiasi įprastinėmis gamybos ir
vartojimo praktikomis, todėl žiedinės ekonomikos paradigma siekia pakeisti esamą
situaciją gamybos įmonėse skatinant dizaino, medžiagų, išteklių naudojimo bei verslo
modelio inovacijas. Pramonė, šiuo atveju, užima svarbią vietą į rinką tiekiant naujus,
žiedinės ekonomikos principais pagamintus produktus, o taip pat užtikrinant uždarų
medžiagų srautų cirkuliaciją, beatliekės gamybos ir įmonių simbiozės plėtrą.
Praktikoje žiedinės ekonomikos principai gali atsispindėti įmonių veiklos strategijose,
kurios skatina aplinkai palankius pokyčius gamybos ar paslaugų teikimo procesuose.
Europos aplinkos agentūra[5] tokias žiedinės ekonomikos veiklos strategijas analizuoja
pagal atskirus tikslus, orientuotus į 5 produkto gyvavimo ciklo etapus.
1.

Medžiagos:
•

vykdant medžiagų/žaliavų gamybą mažinti pagalbinių išteklių (pvz., vandens,
energijos) vartojimą ir didinti procesų našumą;

•

didinti medžiagų perdirbimą ir atkūrimą iš atliekų bei įtraukti tokias medžiagas
į naujos produkcijos gamybą;

•

mažinti gamyboje naudojamų medžiagų kiekį pereinant prie paslaugų
modelių[6].

2.

Dizainas:
•

3.

kurti žiediniu dizainu[7] paremtus produktus.

Gamyba ir platinimas:
•

padidinti gamybos ir platinimo procesuose naudojamų išteklių efektyvumą;

•

taikant skaitmeninius sprendimus produkcijai, radikaliai sumažinti medžiagų
vartojimą gamyboje;

4.

•

į gamybą įtraukti perdirbtas medžiagas ar atnaujintus produkto komponentus;

•

mažinti pakuotei skirtas medžiagas arba jai naudoti perdirbtas alternatyvas.

Naudojimas/vartojimas:
•

prailginti produktų gyvavimą, teikiant taisymo ir pakartotinio naudojimo
paslaugas;

•

parduoti produkto funkciją, o ne jo nuosavybę.
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5.

Gyvavimo ciklo pabaiga:
•

surinkti nebenaudojamus produktus, siekiant juos panaudoti iš naujo ar
pergaminti;

•

produktams ir medžiagoms suteikti naują funkciją ar tikslą;

•

perdirbti nebenaudojamus produktus ir medžiagas.

Žiedinės ekonomikos teorijoje produkto gyvavimo ciklas yra neatsiejamas nuo žiedinės
vertės grandinės. Joje produkto gyvavimo etapai bei jų poveikis aplinkai, kartu su
medžiagų srautais, užima esminę žiedinės ekonomikos analizės dalį, vertinant tiek
aplinkosauginiais, tiek ekonominiais ir socialiniais aspektais. Kadangi ŽE siekia panaikinti
atliekas ne tik gamybos procesuose, bet ir sistemingai jas mažinti įvairių produktų ir jų
komponentų gyvavimo ciklų ir naudojimų metu, žiedinės ekonomikos principai yra
integralūs ir apima visas įmones, atsakingas už skirtingus produkto gyvavimo ciklo
etapus ar skirtingas vertės grandinės dalis. Todėl praktikoje vis dažniau yra analizuojami
verslo modeliai, galintys prisidėti prie uždaro ciklo grandinių kūrimo ir optimalaus
gamtinių išteklių naudojimo.
Žiediniai verslo modeliai yra santykinai nauja sąvoka. Mokslinėje literatūroje šios
sąvokos atsiradimas užfiksuotas 2012 metais, kai Ellen MacArthur fondas į žiedinės
ekonomikos sąvoką įtraukė ir verslo modelio dedamąją. [8]
Tokių modelių analizė yra paremta atskirų žiedinės ekonomikos principų ar tikslų
integracija į tradicinius verslo modelius ir jų įtaka vertės grandinei bei produkto gyvavimo
ciklui. Tarp mokslininkų vyrauja dvejopa nuomonė apie žiedinių verslo modelių naudą –
vieni teigia, kad jie yra žiedinės transformacijos varomoji jėga, o kitų manymu, tokie
modeliai yra nepakankamai ištyrinėti, todėl negalima daryti išvadų. [9] Nepaisant to,
pastaraisiais metais ši tematika pradėjo sparčiai populiarėti, kadangi lyginant su kitomis
žiedinės ekonomikos tematikomis (pvz. žiedinės ekosistemos), verslo modeliai yra labiau
priimtini privačiam sektoriui dėl savo konkretumo ir praktiškumo. Todėl vis daugiau
tarptautinių ir užsienio organizacijų renkasi skatinti žiedinės ekonomikos plėtrą,
remiantis būtent verslo modelių tipologija. Toliau yra pateikiami du pavyzdžiai,
iliustruojantys skirtingus žiedinės ekonomikos verslo modelių skirstymus.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija [10] išskiria 5 žiedinės
ekonomikos verslo modelius, kurie yra paremti žiedinio medžiagų ir produktų srauto
kūrimu bei valdymu ekonomikoje. Tai:
1.

Žiedinės sąnaudos. Įmonės vietoj tradicinių iškastinių ar kitų gamtinių išteklių savo
veikloje naudoja atsinaujinančių šaltinių medžiagas, tvariai išgautus biologinius
resursus ar antrines žaliavas.
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2.

Išteklių atgavimas. Įmonės nebenaudojamus produktus ar jų atliekas paverčia
antrinėmis žaliavomis.

3.

Produkto gyvavimo pratęsimas. Įmonės prailgina esamų produktų naudingo
tarnavimo laiką teikiant įvairias taisymo, atnaujinimo ir perpardavimo paslaugas.

4.

Dalijimosi platformos. Įmonės organizuoja įvairių daiktų dalijimosi tinklus, siekiant
padidinti rinkoje jau esančių produktų naudojimą.

5.

Produktas kaip paslauga. Įmonės vartotojams vietoj produktų siūlo paslaugų
atlikimą, o tų produktų nuosavybė išlieka pas gamintoją.

Visus šiuos modelius sieja ne tik siekis sutaupyti ir optimaliai išnaudoti gamtinius
resursus. Žiedinės ekonomikos verslo modelius plėtojančios įmonės taip pat orientuojasi
ir į aukštesnės vertės produkciją arba naujų paslaugų [11] teikimą. Taip pat tokios įmonės
didžiausią prioritetą įgyvendinant savo veiklas teikia rinkoje jau esantiems (arba
pagamintiems) produktams, komponentams ar perdirbtoms medžiagoms. Todėl šiuos
verslo modelius turinčios įmonės yra linkusios aktyviai bendradarbiauti su skirtingais
vertės grandinės dalyviais (pvz., prekių platintojais, atliekų perdirbėjais, antrinių žaliavų
gamintojais).
Europos investicijų bankas žiedinės ekonomikos finansavimo gairėse[12] pateikia tris
verslo modelius, kurių veikimas yra nukreiptas į skirtingas vertės grandinės dalis:
1.

Žiedinis dizainas. Įmonės kuria ir gamina tokius produktus, kurių medžiagos ir
konstrukcija leidžia užtikrinti daugkartinį jų naudojimą, taisymą, atnaujinimą ar
perdirbimą. Šis verslo modelis taip pat apima naujų, pvz., biologinio pagrindo, pilnai
perdirbamų, reikalaujančių mažiau išteklių, medžiagų kūrimą ir jų pristatymą rinkai.

2.

Optimalus naudojimas. Įmonės teikia įvairias nuomos, dalijimosi ar atnaujinimo
paslaugas, kuriomis yra prailginamas produktų naudojimo laikotarpis.

3.

Vertės atgavimas. Įmonės perdirba nebenaudojamus produktus ir taip atkuria
sunaudotų medžiagų vertę. Šiuo atveju, yra svarbi atvirkštinės logistikos plėtra, t. y.,
nebenaudojamų produktų grąžinimas gamintojui.

Taip pat Europos investicijų bankas išskiria paslaugų žiedinei ekonomikai verslo modelį.
Tai veiklos, apimančios žiedinių vertės grandinių ir tinklų koordinavimą bei fasilitavimą,
pavyzdžiui, įmonių ir valdžios institucijų konsultavimą rengiant ir įgyvendinant perėjimo
prie žiedinės ekonomikos strategijas. Tačiau labiausiai paslaugų žiedinei ekonomikai
verslo modelis apima kitus ŽE verslo modelius įgalinančių technologijų kūrimą ar
diegimą, pavyzdžiui, metodinių sistemų ir įrankių, skirtų matuoti ir stebėti pažangą
pereinant prie žiedinės ekonomikos, kūrimą, skaitmeninių priemonių, skirtų numatyti
daiktų remonto ir techninės priežiūros darbus, diegimą, virtualių antrinių žaliavų ir/ar
naudotų bei atnaujintų produktų rinkų kūrimą ir kt.
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Rinkoje įsitvirtinusių įmonių įgyvendinami žiedinės ekonomikos verslo modeliai
gali atnešti ne tik aplinkosauginę, bet ir ekonominę naudą, tačiau naujų verslų
plėtrą riboja įvairūs reguliaciniai, kultūriniai, ekonominiai ir technologiniai barjerai,
kurie gali būti tiek vidiniai (technologiniai, finansiniai, žmogiškieji resursai ir kt.),
tiek išoriniai (rinka, vartojimo kultūra, priklausymas vertės grandinei ir kt.).
Pavyzdžiui, įgyvendinant žiedinių sąnaudų/žiedinio dizaino verslo modelius ir taikant
atitinkamas produktų dizaino bei gamybos inovacijas, galutinio produkto kaina ženkliai
viršija rinkoje esančias ne žiedines alternatyvas, todėl tokio verslo modelio klestėjimui
būtina sąlyga yra aukštas vartotojų sąmoningumas ir pasiryžimas mokėti daugiau už
žaliąsias ar žiedines prekes.
Pagrindiniai iššūkiai įmonėms, siekiančioms įgyvendinti žiedinį verslo modelį, paprastai
prasideda kuriant naują vertės pasiūlymą. Gamybos įmonėse tokiais iššūkiais gali būti [13]:
•

Naujos tikslinės vartotojų grupės. Naujas žiedinis, tvarus vertės pasiūlymas reikalauja
peržiūrėti klientų segmentavimą ir iš naujo identifikuoti pirkėjus, kuriems atitinkamas
pasiūlymas kurtų naudą, o didesnė produkto kaina neturėtų lemtingos įtakos jo
įsigijimui.

•

Papildomų paslaugų kaštai. Pagerinus produkto patvarumą, pataisomumą ar jį
atnaujinant, klientai ne tik gali ilgiau naudotis tuo pačiu vertės pasiūlymu, bet ir
išvengia išlaidų, susijusių su prekės ženklo ar tiekėjo pakeitimu. Kita vertus, vertės
pasiūlymą, t.y., naują produktą, pristatanti įmonė turi išplėsti savo veiklą atnaujinimo,
taisymo ar perdirbimo paslaugomis, kadangi tik taip gali būti užtikrintas naujų
klientų lojalumas. Dažnu atveju, tokios paslaugos yra teikiamos nemokamai ar su
didele nuolaida, todėl gaunamos pajamos negali padengti susijusių sąnaudų.

•

Trečiųjų šalių įsitraukimas. Kadangi žiedinių sprendimų kūrimas reikalauja kelių
įmonių ar organizacijų glaudaus įsitraukimo į šį procesą, individualių veikėjų
konfidencialumas

gali

būti

pažeistas,

jeigu

vertės

grandinėje

atsiranda

nepasitikėjimo ar nelygaus naudų pasidalinimo grėsmė.
•

Pajamų šaltinių pokyčiai. Kuriant naujus tvarius vertės pasiūlymus, skirtingos
suinteresuotos grupės, t.y., vertės grandinės dalyviai, privalo atrasti visoms
ekonomiškai patrauklius sprendimus, tačiau šis procesas yra pakankamai sudėtingas.
Net ir radus klientams bei tiekėjams optimalų pasiūlymą, po kurio laiko jis gali tapti
nebeaktualus dėl greitai besikeičiančių technologijų, madų ar naudojamų medžiagų.

•

Kaštų struktūra ir rizikų valdymas. Žiediniai verslo modeliai, lyginant su tradicinėmis
alternatyvomis, skiriasi savo rizikomis ir išlaidų struktūra. Išlaidų skirtumus lemia
brangesnė žiediniu dizainu paremtų produktų gamyba bei tolimesnis aptarnavimas,
o rizikos labiausiai siejamos su produktų naudojimo trukmės ir ateities tendencijų
numatymu.
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Esminės įžvalgos
Žiedinė

ekonomika remiasi trimis pagrindiniais

principais: taršos

mažinimu,

atsinaujinančių išteklių naudojimu bei efektyvia ir taupia tokių išteklių eksploatacija.
Gamybos įmonėse šie principai gali būti įgyvendinami skatinant dizaino, medžiagų,
išteklių naudojimo bei verslo modelio inovacijas, apimančias visus produkto gyvavimo
ciklo etapus.
Žiediniai verslo modeliai yra pakankamai nauja, tačiau vis populiarėjanti ir tarptautinių
organizacijų dėmesio susilaukianti žiedinės ekonomikos analizės ir plėtros kryptis. Šie
verslo modeliai pagal veiklos specifiką ir strategijas yra skirstomi į skirtingas žiedinės
vertės grandinės dalis, apimančias produkto dizaino, jo naudojimo bei išteklių atkūrimo
inovacijas.
Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria žiedinius verslo modelius įgyvendinančios
įmonės, daugiausiai yra susiję su planuojamų pajamų ir kaštų valdymu, naujų klientų
paieška bei bendradarbiavimu su kitais vertės grandinės dalyviais.
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2. Vertės
grandinės sąvoka
žiedinės
ekonomikos
kontekste
Dažniausiai vertės grandinės sąvoka yra naudojama apibūdinant visus verslo procesus,
kurių reikia norint sukurti produktą nuo pradžios iki pabaigos. Kitais žodžiais, tai
tarpusavyje sujungti ir persipynę ryšiai tarp gamintojo ir jo pagrindinių tiekėjų bei klientų
(vartvotojų).

Žemiau

pateiktame

paveiksle

matyti

tokių

procesų

detalesnis

pasiskirstymas, prasidedantis nuo žaliavų gavybos ir pasibaigiantis aptarnavimu (žr. 1
pav.). Svarbią vertės grandinės dalį sudaro pagalbinės veiklos, kurios turi tiesioginį ryšį
su pagrindinėmis veiklomis ir prisideda prie bendro vertės kūrimo. [14]

1 pav. Vertės
grandinės
struktūra [14]
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Priklausomai nuo sektoriaus, vertės kūrimas gali būti suvokiamas skirtingai. Pavyzdžiui,
gamybos įmonės kuria vertę įsigydamos žaliavas ir panaudodamos jas gaminant
galutiniam vartotojui naudingus produktus, o mažmeninės prekybos atstovai surenka
įvairius produktus į vieną vietą ir pateikia juos klientams patogiu būdu. Kuo daugiau
vertės klientui sukuria įmonė, tuo labiau tikėtina, kad ji taps pelningesnė ir turės stipresnį
konkurencinį pranašumą rinkoje. Pavyzdžiui, skirtingus pieno produktus gaminanti
įmonė gali pasiekti didesnę vartotojų dalį nei tik ties sūrių gamyba besispecializuojantis
verslas, o internetinė rūbų parduotuvė, siūlanti nemokamą pristatymą, pritrauks daugiau
klientų nei analogišką, bet mokamą paslaugą siūlantys konkurentai.
Kita vertus, nepriklausomai nuo sektoriaus, įmonės sukurtos pridėtinės vertės dydį lemia
investicijos į skirtingus vertės grandinės etapus: tyrimus ir plėtrą, produkto kūrimą,
medžiagų tiekimą, gamybą, transportavimą, rinkodarą ir pardavimus bei prekės ženklą.
Didžiausią pridėtinę vertę kuria tyrimai ir plėtra bei prekės ženklo vystymas, o mažiausią
– gamyba (žr. 2 pav.). Įdomu ir tai, kad prekės ženklo turėjimas turi ne tik stiprią sąsają
su pridėtinės vertės kūrimu ir pelno gavimu, bet ir gali turėti įtakos žiedinės ekonomikos
plėtrai visoje vertės grandinėje (plačiau 3 skyriuje).15

2 pav. Pridėtinės
vertės kūrimo
procesas [15]

.......

[16]

Prieš prasidedant globalizacijos procesams ir sparčiai komunikacijos technologijų plėtrai,
vertės grandinės buvo labiau lokalios ir mažiau kompleksiškos. Vienoje šalyje pagaminta
produkcija buvo realizuojama arba vietinėje rinkoje, arba eksportuojama į užsienį. Tačiau
per pastaruosius dešimtmečius tarptautiniai prekybiniai ryšiai ženkliai pasikeitė dėl
spartesnės išvystytos logistikos, globalių prekinių ženklų plėtros ir gamybos
perskirstymo, regionų specializacijos ir kt. Dažniausiai vietinėmis buvusios žaliavų ar
komponentų tiekimo grandinės dabar gali apimti kelias šalis ar net žemynus, o vienos
įmonės gaminama produkcija gali atsidurti bet kuriame pasaulio prekybos centre ar
internetu būti parduodama ir transportuojama į tolimiausius pasaulio kraštus. Vietinis
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įmonės kontekstas vis labiau pradėjo prarasti prasmę, todėl dažnai vietinės produkcijos
sąvoka yra naudojama kaip rinkodaros sprendimas pritraukti klientus dėl patriotiškumo,
sentimentalumo, tvarumo ar kt. vertybių.

2.1. Žiedinės vertės grandinės samprata
Žiedinė ekonomika tradicinę vertės grandinę papildo naujomis galimybėmis efektyviai ir
inovatyviai išnaudoti ribotus išteklius. Idealiu atveju, žiedinė vertės grandinė neturi
galutinio taško, kadangi nebenaudojama produkcija, komponentai ar medžiagos yra
įtraukiami į naujus gamybos procesus ar kitokį antrinį panaudojimą (pvz., buityje,
pramonėje) ir taip yra sukuriamas jų uždaras srautas. Tiesa, ne visais atvejais yra įmanoma
sukurti uždarą medžiagų cirkuliavimo srautą, todėl praktikoje egzistuoja trys žiedinių
vertės grandinių tipai: išteklių srautą uždarančios, išteklių srautą sumažinančios bei
išteklių srautą sulėtinančios.

Vertės grandinės
tikslas

Principas
Perdirbti medžiagas,

Uždaryti išteklių
srautą

komponentus ar produktus
taip, kad jie būtų tinkami
naudoti naujų produktų
gamyboje.

Pavyzdys
PET butelių perdirbimas
Stiklo perdirbimas
Elektros ir elektroninės
įrangos perdirbimas
Elektros energiją taupančių
technologijų diegimas
Dizaino inovacijų taikymas

Sumažinti išteklių
srautą

kuriant mažiau vietos
Padidinti išteklių efektyvumą

užimančias gaminių pakuotes
Gamybos linijų
automatizavimas ir kokybės
kontrolė, siekiant sumažinti
brokuotos produkcijos kiekį

Sulėtinti išteklių
srautą

Prailginti ir padidinti
pagamintų daiktų
eksploataciją

Dviračių taisymo paslaugos
Dizaino inovacijų taikymas
kuriant modulinius baldus
Įrankių nuomos paslaugos
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Žiedinių vertės grandinių funkcionavimą geriausiai iliustruoja 1 skyriuje aptarti žiedinės
ekonomikos verslo modeliai, kurie skirtingose vertės grandinės etapuose įgyvendina
žiedinius tikslus. 3 paveiksle pavaizduota, kaip tokie verslo modeliai integruojasi į
tradicinę vertės grandinę ir padeda uždaryti, sumažinti ar sulėtinti išteklių srautus. 17

3 pav. Žiedinės
ekonomikos
verslo modelių
integracija vertės
grandinėje[17]
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Naudojant EBPO ŽE verslo modelių tipologiją vertės grandinėje matyti, kad daugiausiai
potencialo prailginti medžiagų naudojimo ir produktų cirkuliaciją, produktams
nepasiekus gyvavimo ciklo pabaigos etapo, turi produktų naudojimo etapas, kuriame
galima taikyti įvairius produkto gyvavimo pratęsimo, dalijimosi platformų bei
produkto kaip paslaugos verslo modelius (žr. 3 pav.). Praktikoje tokie modeliai apima
tiek itin tradicinius verslus (pvz., dviračių, kompiuterių taisymas), tiek inovacijas paslaugų
sektoriuje (pvz., automobilių dalijimosi platformos).
Tradicinė taisymo ir aptarnavimo paslaugų rinka apima automobilių remontą ir priežiūrą,
komercinių ir pramoninių mašinų bei įrangos remontą ir priežiūrą, elektroninės įrangos
taisymą ir priežiūrą bei asmeninių prekių taisymą ir priežiūrą. Manoma, kad pasaulinė
remonto ir priežiūros rinka 2021 metais augs 7,6 proc. ir pasieks 1262 mlrd. JAV dolerių
vertę (2020 metais šios rinkos vertė siekė 1172 mlrd. JAV dolerių).[18] Numatomą augimą
daugiausiai lems įmonių atsigavimas po COVID-19 pandemijos ir veiklų atnaujinimas,
nebetaikant socialinės distancijos ribojimų ar kitų suvaržymų. Tolimesnėje perspektyvoje
pasaulinė remonto ir priežiūros rinka taip pat turėtų plėstis – kasmetinis jos augimo
tempas bus 7 proc., o 2025 metais vertė sieks 1644 mlrd. JAV dolerių.
Dalijimosi platformoms taip pat prognozuojama rinkos plėtra. Dalijimosi ekonomiką
išpopuliarinę globalūs verslai (pvz. Uber, Airbnb) atvėrė kelią naujiems rinkos dalyviams,
kurie iki 2025 metų turėtų prisidėti prie 335 mlrd. JAV dolerių vertės rinkos sukūrimo. [19]
Viena vertus, daugeliu atveju, produktų gyvavimo pratęsimo ar dalijimosi platformų bei
produkto kaip paslaugos verslo modelius taiko ne gamintojai, o nuo jų nepriklausantys
paslaugų teikėjai. Nepaisant verslo modelio tipo, tokias paslaugų įmones sieja bendras
tikslas sumažinti paklausą naujos gamybos produktų įsigijimui. Kita vertus, gamybos
įmonės, nusprendusios praplėsti savo veiklos lauką ir pradėjusios teikti savo gaminamos
produkcijos remonto ar atnaujinimo paslaugas, taip pat gali atrasti naudą. Naujo verslo
modelio taikymas yra strateginis būdas sustiprinti poziciją rinkoje pašalinant kitų įmonių
(t.y., taisymą ir priežiūros paslaugas teikiančių išorinių subjektų) keliamą grėsmę ir taip
skatinant didesnį klientų lojalumą prekiniam ženklui. Daiktų pergaminimo (angl.
remanufacturing) modelis, taikomas gamintojo įmonėje, taip pat gali sumažinti
apsirūpinimo ištekliais riziką, t.y., iš vartotojų grįžtantys nebenaudojamų produktų
komponentai gali būti įtraukiami į naujų produktų gamybą.
Išteklių atgavimo modeliai, sprendžiant nebenaudojamų produktų, komponentų ar
medžiagų problemą, orientuojasi į neišnaudotas perdirbimo ir antrinio panaudojimo
galimybes, t.y., tokie verslo modeliai apima antrinių žaliavų gamybą iš atliekų srautų.
Atliekų srautas gali susiformuoti tiek gamybos stadijoje, tiek produktų gyvavimo
pabaigos stadijoje (žr. 3 pav.). Pirmuoju atveju, išteklių atgavimo modelis gali būti
taikomas ir pačioje gamybos įmonėje, jeigu ji turi pakankamus gamybinių atliekų
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perdirbimo resursus. Kitu atveju, gamybos metu susidarančios atliekos yra surenkamos
atliekų tvarkytojų ir atitinkamai yra apdorojamos bei perdirbamos – tokia pati veiksmų
logika seka ir kai atliekos susidaro galutiniame produkto naudojimo/vartojimo etape.
Kuo sudėtingesnė produkto gaminimo technologija ir ilgesnė jo vertės grandinė, tuo
sudėtingiau yra valdyti į rinką tiekiamų produktų ir juos sudarančių medžiagų grįžimą į
tą pačią gamybą. Todėl kol kas praktikoje geriausiai žinomais pavyzdžiais išlieka plačiai
paplitusių ir lengvai atskiriamų medžiagų – metalų (plieno, aliuminio vario ir kt.), plastiko
ir popieriaus – perdirbimas, kuriam ateinančiais metais yra numatoma rinkos plėtra. 2020
metais pasaulinė popieriaus perdirbimo rinkos vertė buvo 45,5 mlrd. JAV dolerių
(prognozuojama vertė 2025 metais – 56,2 mlrd. JAV dolerių)[20], plastiko – 26,5 mlrd. JAV
dolerių (prognozuojama vertė 2025 metais – 34,4 mlrd. JAV dolerių)[21], metalų – 908,8
mlrd. JAV dolerių (prognozuojama vertė 2027 metais – 1,407 mlrd. JAV dolerių)[22].
Medžiagų perdirbimo ir antrinių žaliavų rinkos plėtrą taip pat skatina ir kylančios žaliavų
kainos bei nestabilumai jų rinkose.
Išteklių atgavimo verslo modeliai gali pelningai vykdyti savo veiklą esant dviem sąlygoms.
Pirma, ekonomikoje turi egzistuoti aktyvi antrinių žaliavų rinka. Antra, ekonomika privalo
generuoti pakankamą perdirbimui tinkamų atliekų kiekį. Atsižvelgdama į šias dvi
aplinkybes Europos Komisija, naujajame žiedinės ekonomikos veiksmų plane yra
numačiusi sukurti gerai veikiančią antrinių žaliavų vidaus rinką ir sumažinti atliekų
eksportą iš ES.
Žiedinių sąnaudų verslo modelis remiasi dizaino ir medžiagų inovacijomis. Pirmuose
vertės grandinės etapuose kuriami produktų sprendimai yra laikomi vienais iš kertinių
žiedinę ekonomiką skatinančių veiksnių. Įmonės, dar būdamos produkto kūrimo
stadijoje, jau gali daryti įtaką būsimos gamybos ir, netgi, visos vertės grandinės poveikiui
aplinkai – pasirenkant žaliavų tiekėjus ir dizaino sprendimus užtikrinti, kad gaminio
sudedamosios dalys netaptų netinkamomis perdirbti atliekomis. Šio verslo modelio
plėtrą dalinai

skatina griežtesnis

aplinkosauginis

reguliavimas

(pvz.,

sveikatai

kenksmingų medžiagų naudojimo ribojimas) ir didėjantys nestabilumai globaliose
žaliavų tiekimo grandinėse.
Tačiau šio verslo modelio taikymo galimybės yra priklausomos nuo gaminio tipo,
užsakovo, prekės ženklo ar platinimo kanalų. Svarbų spaudimą naudoti atsinaujinančių
šaltinių medžiagas, tvariai išgautus biologinius resursus ar antrines žaliavas iš dalies
formuoja tvaresni vartotojų pasirinkimai aukštesnio išsivystymo šalyse. Tokiais atvejais
įmonės pasinaudoja vartotojų noru mokėti daugiau už ekologiškus ar tvarius produktus,
todėl užtikrina, kad jų tiekimo grandinių poveikis aplinkai būtų sumažintas. Kita vertus,
atsinaujinančių šaltinių, biologinio pagrindo ar antrinių medžiagų savybės turi atitikti
rinkoje jau esančius standartus, o jų gamyba – apsimokėti. Todėl įmonės vengia taikyti
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žiedinių sąnaudų verslo modelius, jeigu yra matoma, kad tai ženkliai padidins verslo
išlaidas ar kitas rizikas.

2.2. Žiedinės vertės grandinės dalyviai
Kiekviename produkto gyvavimo ciklo ir jo vertės grandinėje etape ekonomine veikla
užsiima skirtingi veikėjai. Medžiagų etape būdingos yra kasybos įmonės ir atliekų
perdirbimo sektorius. Apdirbamosios gamybos įmonės yra atsakingos už produktų ar jų
komponentų sukūrimą ir pagaminimą, o transporto ir logistikos sektorius – už produktų
paskirstymą rinkoje. Manoma, kad ateityje pastaroji vertės grandinės dalis turės dar
didesnę svarbą vystant atvirkštinę logistiką – vieną iš žiedinę ekonomiką skatinančių
inovacijų.

Vartojimo

etape

pagrindiniai

dalyviai

yra

vartotojai

ir

įmonės,

perparduodančios ar naudojančios galutinio vartojimo produktus. Šiame etape tai pat
veikia paslaugas teikiančios įmonės (žr. 3 pav.), iš kurių dauguma nėra susijusios su
galutinio vartojimo produktų gamintojais (pvz., daiktų nuomos, remonto, atnaujino
paslaugos). Galutiniame vertės grandinės etape produkto gyvavimo ciklą užbaigia atliekų
surinkėjai ir rūšiuotojai. Jie perrinktas atliekas perduoda atitinkamoms atliekų perdirbimo
ar antrinių žaliavų gaminimo įmonėms, kurios pagal žiedinės ekonomikos principus
integruojasi į naujas vertės grandines.
Atskiri žiedinės vertės grandinės veikėjai turi skirtingas galimybes ir motyvacijas
pasiekti žiedinius tikslus, todėl praktikoje tenka ieškoti optimaliausių sprendimų,
įskaitant naujų verslo modelių kūrimą ir plėtrą.[23]
Pavyzdžiui, sudėtingos konstrukcijos daiktų išardymas ir pakartotinis jų dalių naudojimas
reikalauja daug rankų darbo, kurio, kol kas, negali pakeisti robotai. Todėl siekiant šio
tikslo, t.y., sudėtingos konstrukcijos daiktų išardymo, didelėms ir automatizuotoms
perdirbimo įmonėms gali kilti daug daugiau barjerų nei mažoms taisymo paslaugų
kompanijoms, kurios savo veiklą organizuoja socialinio verslo pagrindu.[24] Kita vertus,
vartotojai taip pat turi atsakomybę prisidėti prie žiedinės vertės grandinės kūrimo. Nors
galutinio produkto vartotojai/naudotojai negali daryti įtakos produkto dizainui, tačiau jie
gali aktyviai naudotis taisymo ir atnaujinimo paslaugomis bei taip prisidėti prie į žiedinę
ekonomiką orientuotų darbo vietų išlaikymo.
Žiedinės vertės grandinės dalyviai taip pat gali būti analizuojami pagal jų turimas
kompetencijas ir pajėgumus įgyvendinti skirtingas į žiedinių produktų ir paslaugų kūrimą
orientuotas veiklas (žr. lentelę žemiau). Gamintojas be tradicinių dizaino, apsirūpinimo
ištekliais ir gamybos veiklų gali įsitraukti ir į visus kitus žiedinės vertės grandinės etapus,
tačiau tam yra būtini dideli finansiniai, technologiniai ir žmogiškieji ištekliai bei tvirtos
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partnerystės su kitomis įmonėmis. Praktikoje gamybos įmonės dažniausiai investuoja į
naujus verslo modelius tik tada, kai turi dominuojančią vietą rinkoje. Pavyzdžiui,
Prancūzijos automobilių gamintojui Renault priklauso dukterinė įmonė Renault
Environment, kuri koordinuoja nebenaudojamų automobilių surinkimą ir metalo
atgavimą; JAV statybos įrangos ir kitų gaminių gamintojo Caterpillar dukterinė įmonė Cat
Reman vykdo programą, kurios metu atnaujina susidėvėjusias įrenginių dalis ir mažesne
kaina parduoda atnaujintą produkciją su nauju garantiniu aptarnavimu.
Mažesniems gamintojams tenka pasirinkti kitas veiklas, prisidedančias prie žiedinės
ekonomikos vertės grandinės kūrimo, kurios dažniausiai apima jų vidinių procesų
pokyčius, pvz., skaitmeninių technologijų diegimą, medžiagų srautų analizę ir duomenų
optimizavimą, produktų kūrimą naudojant gyvavimo ciklo sąnaudų metodą ir t.t.

Vertės
grandinės
etapas

Transformacijai
reikalingos
kompetencijos
Į vartotojo
•
poreikius
orientuotų
•
produktų kūrimas
•
•
Žiediniu dizainu •
paremtų produktų
kūrimas

Dizainas ir
MTEPI

Veiklų galimybės
naujų produktų
testavimas
rinkos tyrimai
vartotojo patirties
gerinimas
partnerysčių kūrimas
produkto kūrimas
naudojant gyvavimo
ciklo sąnaudų metodą
(LCC)

•

antrinių žaliavų
panaudojimo
galimybių paieška

•

alternatyvų
pavojingoms
medžiagoms kūrimas

•

modulinio dizaino
taikymas

•

ardymui ir perdirbimui
tinkamo dizaino
kūrimas
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Vertės grandinės
dalyviai
Gamintojas (R&D);
skaitmeninių
inovacijų centrai;
universitetai; mokslo
ir technologijų
parkai; verslo
akseleratoriai
Gamintojas (R&D);
skaitmeninių
inovacijų centrai;
universitetai; mokslo
ir technologijų
parkai; verslo
akseleratoriai

Apsirūpinimas
medžiagomis

Apsirūpinimas •
perdirbtomis ir
perdirbamomis
medžiagomis

perdirbtų ar
perdirbamų medžiagų
kaupimas ir
naudojimas gamyboje

Gamintojas; antrinių
žaliavų gamintojai

Produktų gamyba•

medžiagų srautų
analizė ir energijos
efektyvumo auditas

Gamintojas;
gamybos linijų,
skaitmeninimo
sprendimų kūrėjai

Gamyba
•

skaitmeninių
technologijų diegimas

•

į vartotojų poreikius
orientuotų produktų
pardavimas

•

prekė kaip paslauga
verslo modelio
taikymas

•

įrenginių priežiūros ir
remonto paslaugų
tiekimas

Nebenaudojamų •
daiktų surinkimas

atvirkštinės logistikos
taikymas

Produktų ir/ar
paslaugų
pardavimas
Pardavimai

Grąžinimo
sistemos

Perdirbimas

Strategija ir
lyderystė

•

depozito sistemos
plėtra

Gamintojas*;
platintojai; prekybos
tinklai; aptarnavimo
ir remonto paslaugų
teikėjai; paslaugų
teikimo tarpininkai
(nuomos paslaugos)

Gamintojas*;
platintojai; prekybos
tinklai; logistikos
įmonės

Produktų
•
pergaminimas ir
medžiagų
perdirbimas

perdirbimui ir
produktų atnaujinimui
reikalingos
infrastruktūros
diegimas ir kūrimas

Gamintojas*; atliekų
tvarkymo ir
perdirbimo įmonės;
inovatyvių atliekų
perdirbimo
technologijų kūrėjai

Technologijų,
skaitmeninių
sprendimų ir
duomenų
naudojimas

•

skaitmeninimas

•

duomenų analizė

•

procesų optimizavimas

Gamintojas;
skaitmeninių
inovacijų centrai;
skaitmeninimo
paslaugų teikėjais;
duomenų analitikai

Ekosistemos
partnerių
koordinavimas

•

bendradarbiavimas su
partneriais

Gamintojas*;
klasteriai; asociacijos

•

inovacijų kūrimas
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Vertybių
formavimas

•

darbuotojų
kompetencijų
ugdymas

•

įmonės strategijos ir
tikslų formavimas

Gamintojas*;
tvarumo
akademijos;
konsultantai

*- gamintojo dalyvavimas nurodytame etape yra suvokiamas kaip jam ekonominę naudą nešanti
veikla, susijusi su jo gaminama produkcija.

Žiedinėje vertės grandinėje svarbią vietą užima ir mokslo bei inovacijų organizacijos,
skaitmeninių sprendimų kūrėjai – jų indėlis į tvaresnes vertės grandines gali apimti tiek
produkto dizaino ir sudėties, tiek gamybos inovacijų kūrimą. Apskaičiuota, kad daugiau
nei 80%[25] viso su gaminiu susijusio poveikio aplinkai yra nustatoma dar gaminio
projektavimo etape. Todėl kuo anksčiau gaminio projektavimo ir tyrimų etape yra
integruojami žiedinės ekonomikos principai, tuo lengviau vėliau galima pasiekti didesnę
aplinkosauginę ir ekonominę naudą. Europos Sąjungoje šis požiūris yra skatinamas
plėtojant tvarių produktų politiką, kurią sudaro ES ekologinio ženklinimo ir energijos
vartojimo efektyvumo ženklinimo iniciatyvos, su energija susijusių produktų ekologinio
projektavimo ir žaliųjų viešųjų pirkimų skatinimas.

2.3. Tarptautinės vertės grandinės ir žiedinė
ekonomika
Ekonominis siekis optimizuoti kaštus ir spartus susisiekimo technologijų vystymasis
pastaraisiais dešimtmečiais lėmė gamybos sektoriaus tarptautiškumo didėjimą, o tai
turėjo tiesioginės įtakos produktų vertės grandinių ilgėjimui. Kuo sudėtingesnė gaminio
konstrukcija ir didesnis skirtingų žaliavų poreikis, tuo tarptautinės vertės grandinės yra
ilgesnės ir labiau kompleksiškos, pavyzdžiui, šaldytuvo gamyba užtruks ilgiau nei
virtuvinės spintelės, telefono nei jo dėklo, automobilio nei padangų ir t.t. Skirtinguose
regionuose sutelkta gaminiui reikalingų komponentų gamyba gali būti tūkstančiais
kilometrų nutolusi nuo galutinės jo vartojimo rinkos, kurioje įgyvendinti tokį patį
gamybos procesą yra ekonomiškai neefektyvu. Todėl globalioje rinkoje vyksta nuolatinės
gamybos plėtros paieškos, atsižvelgiant tiek į šalių natūralius, tiek į ekonominius bei
socialinius išteklius.
Ženkliai išaugusi komponentų gamyba (arba užsakomoji gamyba) yra itin ryškus
pokytis tarptautinėse vertės grandinėse. Tarptautiniai prekių ženklai, ieškodami
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kaštų mažinimo sprendimų, savo produkciją ar jos dalį renkasi gaminti skirtingose
šalyse, kurios gali pasiūlyti pigesnes alternatyvas.
Konkurencinį pranašumą gaminant pagal užsakomąją gamybą galima įgyti dėl pigesnės
darbo jėgos, išvystytų technologijų ar patogios geografinės lokacijos bei strateginių
logistikos taškų. Prognozuojama, kad tokios gamybos plėtra tęsis ir artimiausiais metais
– iki 2023 metų kasmetinis augimas sieks 6,6 proc., o rinkos vertė išaugs iki 2,7 trilijonų
JAV dolerių (2018 metais užsakomosios gamybos rinkos vertė siekė 2 trilijonus JAV
dolerių).[26]
Tačiau pastaraisiais metais tarptautinės vertės grandinės patiria vis daugiau išbandymų,
dėl kurių yra krypstama ieškoti tvaresnių alternatyvų nei po kelias šalis ar regionus
išskaidyta gamyba. Vienas iš tokių išbandymų – sutrikusi tiekimo grandinių veikla dėl
COVID-19 pandemijos. Laikinai sulėtėjusi tarptautinė žaliavų, komponentų ir produktų
prekyba lėmė trikdžius įmonių veiklose. Tačiau manoma, kad COVID-19 pandemija
nesukėlė naujų iššūkių tarptautinėms vertės grandinėms, o veikiau sustiprino ir taip jau
egzistavusias problemas bei išryškino neefektyvius sprendimus.[27] Todėl artimiausiais
metais įmonės daugiausiai planuoja orientuotis į vertės grandinių efektyvumo (65 proc.)
ir matomumo (atsekamumo) (61 proc.) didinimą, grandinės darbuotojų perkvalifikavimą
ir jų įgūdžių diversifikavimą (61 proc.). [28]
Kitas tarptautinių vertės grandinių iššūkis – nestabilumai žaliavų rinkose, kuriuos sukelia
kainų svyravimai ir neramumai eksportuojančiose šalyse bei tarptautiniai prekybos
nesutarimai. Iškastinės žaliavos sulaukia vis daugiau dėmesio ne tik iš aplinkosaugos
atstovų, bet ir iš verslo pusės, kadangi baigtinis jų kiekis ateityje gali lemti rimtus
gamybos sutrikimus. Todėl dalis globalių įmonių, raginamos tarptautinių organizacijų
(pvz., Europos Komisijos, Pasaulio ekonomikos forumo, Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacijos), vis aktyviau pradeda ieškoti sprendimų šioms vertės grandinės
problemoms išspręsti.
Nors tarptautinės vertės grandinės galutinio produkto gamintojui ar prekės ženklui teikia
ekonominę naudą, jų poveikis aplinkai vis dažniau atsiranda politikos formuotojų ir
aplinkosaugos organizacijų dėmesio centre.
Tarptautinio transporto forumo (ITF) skaičiavimais, šiuo metu su tarptautine
prekyba susijęs krovinių transportas išmeta apie 30% visų su transportu susijusių
CO2 emisijų ir yra atsakingas už daugiau nei 7% viso pasaulio išmetamų teršalų
kiekio.[29]
Kintantys vartotojų pageidavimai ir nauji gamybos reikalavimai daro įtaką tarptautinei
prekybai ir taip formuoja naujus krovinių gabenimo modelius, kurie pasižymi didesniu
neigiamu poveikiu aplinkai. Dažniau vežami maži kroviniai užima vis didesnę dalį
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logistikos maršrutų, kuriais anksčiau buvo gabenami pilni prekių konteineriai, o
lankstesnio ir greitesnio, tačiau daugiau energijos reikalaujančio transporto, pavyzdžiui,
krovinių gabenimo oru, plėtros poreikis tik didėja. Bendrai krovinių transportas tiek oru,
tiek sausuma ar jūra labai priklauso nuo iškastinio kuro, todėl galimybės pereiti prie
švaresnių energijos šaltinių vis dar yra miglotos, o transportas išlieka vienu iš sunkiausiai
dekarbonizuojamų sektorių.

4 pav. Žiedinės
ekonomikos
principai
tarptautinės
prekybos atveju
[30]

Kita vertus, tarptautinės prekybos ir vertės grandinių poveikis aplinkai gali būti
vertinamas ne tik pagal transporto sektoriuje išmetamų dujų kiekius, bet ir pagal jų
galimybes prisidėti prie žiedinės ekonomikos plėtros. Dažniausiai žiedinės ekonomikos
iniciatyvos, tokios kaip ekologinis projektavimas, atliekų perdirbimas, gaminių taisymo ir
aptarnavimo paslaugos ir kt., yra įgyvendinamos šalies viduje. Nepaisant to, tarptautinė
prekyba ir globalios vertės grandinės gali būti glaudžiai siejamos su žiedine ekonomika
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vystant tvarius naudojamų ir nebenaudojamų prekių, jų medžiagų ar komponentų
prekybos srautus, t.y. prekybą iki vartojimo bei prekybą po vartojimo (žr. 4 pav.).
Pirmuoju atveju, reikšmingą padėtį turi galutinio produkto gamintojai ar prekės ženklai,
kurie gali daryti įtaką ankstesniems vertės grandinės etapams, pvz., žaliavų tiekimui ir
ekologiniam projektavimu, net jeigu jie yra išsidėstę keliose šalyse. Tarptautinė prekyba
sukuria sąlygas apsirūpinti tvarių medžiagų ar komponentų alternatyvomis, o
galutiniams naudotojams/vartotojams, nepaisant ribotų vietinės gamybos galimybių,
įsigyti aplinkai palankesnius gaminius. Antruoju atveju, prekyba po vartojimo aprėpia
platų nebenaudojamų produktų eksporto spektrą, kuris gali apimti prekybą atliekomis,
metalo laužu, antrinėmis žaliavomis bei atnaujinimui ir perdirbimui tinkančiomis ar
naudotomis prekėmis.30
Tiek vietinių, tiek ir tarptautinių žiedinės ekonomikos vertės grandinių atveju,
didžiausią aplinkosauginę ir ekonominę naudą gali pasiekti uždarų grandinių
plėtojimas, kurį galima užtikrinti aktyvia perdirbimui tinkamų atliekų ir antrinių
žaliavų prekyba.
Europos Sąjungoje šis tikslas jau yra svarbiausiose politinėse darbotvarkėse, tačiau
bendros rinkos kūrimą stabdo reguliaciniai ir technologiniai barjerai, pavyzdžiui, atliekų
nelaikymo atliekomis įstatymai, perdirbimui netinkamų gaminių dominavimas ir t.t.
Nepaisant to, valstybėse veikia įvairios kitos žiedinę ekonomiką formuojančios ir
tarptautinę prekybą apimančios politikos priemonės, kurios gali prisidėti ir prie uždarų
vertės grandinių plėtojimo, pavyzdžiui, gamintojo atsakomybės principo taikymas, taršos
mokesčiai, žaliavų mokesčiai, ekologinio projektavimo skatinimas, tvarių gaminių
sertifikavimas, žalieji viešieji pirkimai, produktų sudėties reikalavimai, taisymo paslaugų
standartai ir t.t.
Nepaisant aktyvesnio prekybos ir žiedinės ekonomikos sąsajų nagrinėjimo, tyrimai,
apimantys ateities prognozes dėl šių procesų plėtros ir/ar integracijos, yra riboti.
Vienas naujausių darbų – EBPO ekspertų atliktas vertinimas, kuriame nagrinėjami
žiedinės ekonomikos plėtros įtakos tarptautinės prekybos tendencijoms galimi ateities
scenarijai.[31] Vertinimo išvados teigia, jog žiedinę ekonomiką skatinančios politinės
priemonės, palyginti su scenarijumi, kuriame žiedinės ekonomikos politika nėra
papildomai plėtojama, ateityje lemtų didesnį pirminių medžiagų pakeitimą antrinėmis
žaliavomis, nors pastarasis sektorius išliktų nedidelis. Tyrime taip pat nustatyta, jog
darant prielaidą dėl vienodo ŽE politikos paketo priėmimo visose šalyse, didžiausi
pokyčiai pasiektų tas valstybes, kurių tarptautinėje prekyboje dominuoja žaliavos, t.y.
šalys, kuriose žaliavų valdymas sudaro didžiausią palyginamąjį pranašumą. Ateityje joms
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numatomas perėjimas link labiau diversifikuotos ekonomikos struktūros, turinčios
mažesnę priklausomybę nuo iškastinių išteklių. Kita vertus, pokyčiai iškastinių išteklių
gausa nepasižyminčiose valstybėse, įskaitant Lietuvą, artimiausiais dešimtmečiais nebus
tokie ženklūs ir labiau apims reagavimą į žaliavų tiekėjų transformacijas.

Esminės įžvalgos
Pasaulyje dominuojančios tarptautinės vertės grandinės pasižymi kompleksiškumu ir
skirtinguose regionuose sukoncentruota gamyba, kuri dažniausiai yra vykdoma pagal
prekinių ženklų ar prekybos atstovų pateikiamus techninius reikalavimus – užsakymus.
COVID-19 pandemija laikinai sutrikdė tarptautines vertės grandines, todėl įmonės
artimiausiais metais yra pasiruošusios investuoti į jų efektyvumą, atsekamumą bei
darbuotojų kvalifikaciją. Nestabilumai žaliavų rinkose taip pat daro įtaką tarptautinei
prekybai, kadangi gamintojai yra priversti ieškoti tvaresnių gamybos alternatyvų.
Žiedinės ekonomikos principais grįstos vertės grandinės remiasi trimis principais:
išteklių srauto uždarymu, išteklių srauto sumažinimu bei išteklių srauto sulėtinimu.
Praktikoje šie principai yra įgyvendinami žiedinių verslo modelių plėtra, kuri remiasi
žiedinių inovacijų skatinimu visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose.
Kuriant žiedinės ekonomikos principais paremtas vertės grandines ir verslo modelius
svarbus ne tik gamybos įmonių, bet ir trečiųjų šalių (paslaugų teikėjų, atliekų tvarkytojų
ir perdirbėjų, mokslo įstaigų, skaitmeninių sprendimų kūrėjų) įsitraukimas, kuris gali
padėti sukurti uždarus, sumažintus ar sulėtintus išteklių srautus. Žiedinėje vertės
grandinėje svarbią vietą taip pat užima ir mokslo bei inovacijų organizacijos, kurios gali
prisidėti prie taršos mažinimo, kuriant inovatyvaus dizaino produktus.
Tarptautinių vertės grandinių poveikis žiedinės ekonomikos plėtrai labiausiai pasireiškia
iškastinių ir antrinių žaliavų prekyba bei transportavimu, kuris sudaro nemažą produktų
aplinkosauginio pėdsako dalį. Aktyvesnį žiedinės ekonomikos principų taikymą stabdo
keliuose regionuose išsidėsčiusi produktų komponentų gamyba, skirtingas atliekų
reglamentavimas, kintantys produktų sudėties reikalavimai ir technologiniai barjerai.
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3. Lietuvos
įsitraukimas į
tarptautines vertės
grandines
Skyriuje pateikiama Lietuvos įsitraukimo į tarptautines vertės grandines [32] apžvalga
remiasi šalies eksporto tendencijų ir struktūros nagrinėjimu atrinktuose [33] sektoriuose
bei vertina žiedinės ekonomikos supratimą ir tvarių produktų poreikį eksporto rinkose.
Lietuvos ekonomikos struktūroje eksportas sudaro didžiąją dalį šalies bendrojo vidaus
produkto (žr. 5 pav.). 2020 metais šis rodiklis siekė 74,1 proc. ir 27,3 proc. viršijo ES vidurkį
(46,8 proc.). Per daugiau nei pastarąjį dešimtmetį eksporto svarba, vertinant jo santykį su
ES rodikliu, šalyje padidėjo (nuo 2009 m. – 51,8 proc.), nors 2013-2016 metų laikotarpiu
yra pastebimas eksporto vertės smukimas. Jam didelę įtaką turėjo Rusijos sprendimas
uždrausti maisto produktų importą iš Lietuvos.34
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Lietuviškos kilmės eksportas 2011-2020 metų laikotarpiu augo 27,6 proc. (nuo 13,3 mlrd.
EUR 2011 m. iki 16,9 mlrd. EUR 2020 m.) ir tendencingai atliepė didėjantį globalų
vartojimą. Didesnį eksporto šuolį galima išskirti 2017 metais (+15,4 proc.). Pastarasis
laikotarpis Lietuvos gamintojams buvo pelningas dėl augusių didžiausių Europos
Sąjungos šalių ekonomikų, atsigavusio Rusijos importo bei eksportuojamų prekių kainų
augimo.[35] Pagal ūkio šakas, didžiausią įtaką Lietuvoje pagamintų prekių (be energetinių
produktų) eksporto augimui darė inžinerinės pramonės sektorius, maisto ir gėrimų
pramonė bei baldų ir medienos sektoriai.36
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Vertinant atskirų apdirbamosios gamybos sektorių eksporto tendencijas, galima teigti,
kad šalyje vyrauja teigiama plėtros užsienyje kryptis. 2020 metais Lietuvos apdirbamosios
gamybos parduodamos produkcijos dalis užsienio rinkose sudarė 62,8 proc., o didžiausią
produkcijos dalį užsienyje realizavo drabužių gamybos (79,6 proc.), kompiuterinių,
elektroninių ir optinių gaminių gamybos (79,3 proc.), chemikalų ir chemijos produktų
gamybos (76 proc.) ir tekstilės gaminių gamybos (73,9 proc.) įmonės (žr. 7 pav.).[37] Tais
pačiais metais, Versli Lietuva duomenimis, reikšmingai prie lietuviškų gaminių eksporto
(be naftos produktų) vertės augimo prisidėjo chemijos pramonė (+2,1 proc.) ir tabako
pramonė (+1,5 proc.). Tačiau neigiamai užsienio prekybos balansą veikė tekstilės bei
odos pramonė (-0,6 proc.) – joje labiausiai traukėsi drabužių siuvimo (gamybos) pošakio
eksportas.[38] Pastaraisiais metais apdirbamosios gamybos sektorius pasižymėjo ir
ganėtinu atsparumu COVID-19 pandemijai – ekonominis nuosmukis gerokai mažiau
paveikė Lietuvos eksportuojančių įmonių rodiklis, nei buvo tikimasi metų pradžioje,
kadangi pagrindinių Lietuvos eksporto partnerių – ES Šiaurės šalių regiono – ekonomikos
krytis buvo mažesnis nei kitų ES valstybių vidurkis. Prie riboto COVID-19 poveikio šalies
eksportui prisidėjo ir tai, jog Lietuvos eksporto struktūra pasižymi didele būtinojo
vartojimo prekių dalimi, kurių paklausai pandemija didesnės įtakos neturėjo.39
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C Apdirbamoji gamyba
C10_C12 Maisto produktų ir tabako gamyba
C11 Gėrimų gamyba
C13 Tekstilės gaminių gamyba
C14 Drabužių siuvimas (gamyba)
C16 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir
pynimo medžiagų gamyba
C20 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba
C22 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
C25 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
C26 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba
C31 Baldų gamyba

Vertinant pardavimo pajamų ne Lietuvos rinkoje pokyčius, per pastaruosius dešimt metų
labiausiai integraciją į tarptautines vertės grandines ir užsienio rinkas sustiprino metalo
gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamybos įmonės (2011-2020 metų santykinis
eksporto vertės pokytis +14,6 proc.) ir gėrimų gamybos įmonės (atitinkamas +13,9 proc.
pokytis). Taip pat ženkliau padidėjo guminių ir plastikinių gaminių gamintojų
(atitinkamas +10,4 proc. pokytis) bei medienos bei medienos ir kamštienos gaminių,
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išskyrus baldus, gamyba ir gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamintojų (atitinkamas
+9,4 proc. pokytis) produkcijos pajamos užsienio rinkose. Didžiausią neigiamą pokytį
pajuto chemikalų ir chemijos produktų gamintojai – jų pajamų dalis ne Lietuvos rinkoje
nuo 2011 metų sumažėjo 7,6 proc. Mažiausią dalį pajamų iš užsienio rinkose
parduodamos produkcijos turi gėrimų ir maisto produktų bei tabako gamybos įmonės
(2020 m. atitinkamai 29,9 proc. ir 45,1 proc.) – tai vieninteliai iš atrinktų sektorių, kurių
rodikliai yra ženkliai žemiau apdirbamosios gamybos vidurkio.

3.1. Eksporto kryptys
Pagal Lietuvos eksporto politiką tikslinės užsienio rinkos yra Vokietija, Prancūzija,
Jungtinė Karalystė, Norvegija, Švedija, JAV, Kanada, Japonija, Izraelis, Kinija, Jungtiniai
Arabų Emyratai, Ukraina, Turkija, Pietų Afrikos Respublika bei Nyderlandai, tačiau realios
prekybos kryptys skiriasi. 2020 metų statistiniais duomenimis, daugiausiai lietuviškos
kilmės prekių buvo eksportuojama į Vokietiją (10,2 proc.), Švediją, Latviją, Lenkiją,
Nyderlandus ir JAV (žr. 8 pav.).40
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6.9%
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38.9%
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6.8%
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3.5%
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Lyginant su 2019 metais, pernai lietuviškos kilmės prekių eksportas be mineralinių
produktų padidėjo 6 proc.[41]. Kaip ir minėta anksčiau, nepaisant COVID-19 pandemijos,
sėkmingus Lietuvos gamintojų rodiklius lėmė du veiksniai: didesnio ekonominio
nuosmukio išvengusios svarbios eksporto rinkos ir didele būtinojo vartojimo prekių
dalimi pasižymintis lietuviškos kilmės eksportas. Mažesnį nei vidutinį ES ekonomikos
susitraukimą pavyko užtikrinti Šiaurės Europos regiono šalims, iš kurių daugiausiai buvo
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8 pav. Lietuviškos
kilmės eksporto
struktūra 2020
metais [40]

eksportuojama į Švediją (6,9 proc. lietuviškos kilmės eksporto vertės 2020 m.), Norvegiją
(4,5 proc.) ir Daniją (3,5 proc.).
Šiaurės Europos valstybių vieta eksporto struktūroje yra svarbi ne tik dėl jų aukšto
išsivystymo ir krizėms atsparių ekonomikų, bet ir dėl žiedinės ekonomikos plėtros
galimybių Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse.
Kaip ir minėta 1 skyriuje, įgyvendinant žiedinės ekonomikos verslo modelius ar taikant
atskirus ŽE tikslus, gaminamos produkcijos kaina išauga. Todėl siekiant išlaikyti savo
konkurencinį pranašumą rinkoje, įmonė privalo orientuotis į tas šalis, kuriose yra
vertinama aplinkai draugiška, žiedinės ekonomikos principais pagaminta produkcija.
Šiuo atveju, Šiaurės Europos šalys yra matomos kaip vienos iš tikslinių rinkų realizuoti
tokius produktus. Tokią prielaidą galima daryti dėl kelių priežasčių. Pirma, Šiaurės
Europos šalys yra gerai žinomos dėl tvaraus augimo skatinimo ir didelio dėmesio
aplinkosaugai. Pavyzdžiui, Suomija 2016 metais buvo pirmoji valstybė pasaulyje
pristačiusi nacionalinį žiedinės ekonomikos kelrodį, pagal kurį šalis siekia tapti globalia
ŽE lydere. Panašias strategijas taip pat turi Švedija ir Danija. Pagal 2020 metų aplinkos
veiksmingumo indeksą EPI (angl. Environmental Performance Index) šio regiono šalys
taip pat pirmauja – Danija užima 1 vietą pasaulyje, o Suomija, Norvegija ir Švedija
atitinkamai 7, 8 ir 9 vietas.[42] Antra, aukštas ekonominis išsivystymas lemia, jog šiose
šalyse vartotojai gali sau leisti mokėti brangiau už aplinkai draugišką produkciją, t.y.,
mokėti savotišką tvarumo mokestį (angl. sustainability premium[43]). 2018 metais
vykdytos elektroninės apklausos duomenimis, 42 proc. švedų buvo pasiryžę sumokėti 10
proc. siekiantį tvarumo mokestį įsigyjant aplinkai draugišką produkciją. [44] Suomijoje šį
pasirinkimą palaikė 38 proc. respondentų, Danijoje ir Norvegijoje – po 34 proc. Kitos
apklausos duomenys rodo, kad net 73 proc. švedų tvarumas turi įtakos jų pasirinkimams
perkant.[45] Likusių Šiaurės Europos valstybių rodikliai taip pat itin aukšti – Suomijoje
tvarumas turi įtakos 72 proc. apsiperkančiųjų, Norvegijoje – 70 proc., Danijoje – 62 proc.
Kitos Lietuvos eksporto kryptys (tiek tikslinės, tiek realios) tokiu aukštu prioritetu
tvarumui nepasižymi, tačiau Vakarų Europos šalyse tvari produkcija taip pat turi sparčiai
augančią paklausą, ypač maisto sektoriuje. 2017 metais vykdytos Prancūzijos gyventojų
apklausos duomenimis[46], 64,6 proc. respondentų buvo linkę mokėti daugiau už tvarią
maisto produkciją, 51,9 proc. už tvaresnius sveikatos ir grožio, 51,5 proc. – tekstilės, 46,7
proc. – valymo produktus, o 46,2 proc. respondentų rinktųsi brangesnius, tačiau
tvaresnius buities prietaisus. Nyderlandų maisto pramonės federacijos vykdytos
apklausos duomenimis[47], 34 proc. respondentų pritarė teiginiui „esu pasiruošęs (-usi)
mokėti daugiau už tvariai pagamintus produktus“. 27 proc. respondentų šiam teiginiui
nepritarė, o 39 proc. neturėjo tvirtos nuomonės. Vakarų Europoje esantys mažmeninės
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prekybos atstovai taip pat pastebi augančią tvarių produktų paklausą – 2019 metų tyrimo
duomenimis per penkis metus tvarių produktų pardavimai padidėjo tarp 90 proc.
respondentų iš Prancūzijos, 89 proc. – Nyderlandų, 84 proc. – Vokietijos ir Italijos, 78
proc. – Ispanijos.[48]
Mažesnių pajamų eksporto rinkose (Latvijoje, Lenkijoje, Ukrainoje) tvarumo tendencijos
yra panašios į Lietuvos pirkėjų pasirinkimus. T.y., bendras dėmesys aplinkai poveikio
nedarantiems produktams didėja, tačiau nekonkurencingai aukštos jų kainos atbaido dalį
mažesnes pajamas uždirbančių vartotojų.[49]

3.2. Eksportuojamos produkcijos tipai
Vertinant Lietuvos apdirbamosios gamybos įsitraukimą į tarptautines vertės grandines
matyti, kad didžioji dalis šalies eksportuojamos produkcijos priklauso užsakomajai
gamybai – tarpinio vartojimo prekių eksportas vidutiniškai siekia apie 51 proc. viso prekių
eksporto vertės (žr. 9 pav.).[50] Didelė tarpinio vartojimo prekių gamybos dalis prekių
eksporto struktūroje indikuoja apie stiprią šalies įmonių integraciją į komponentų, t.y.,
sudedamųjų dalių, gamybos etapą ilgose tarptautinėse vertės grandinėse. Per pastarąjį
dešimtmetį tarpinio vartojimo prekių dalies dydis nesikeitė, tačiau investicinių ir galutinio
vartojimo prekių eksportų dalys išaugo atitinkamai 4,1 proc. ir 5 proc., lyginant su 2011
metų prekių eksporto duomenimis.51
Tarpinio
vartojimo prekės
51%

Investicinės
prekės
13%

9 pav. Lietuviškų
prekių eksportas
2020 metais, proc.
[51]

Kita
5%

Vartojimo prekės
31%

Šalies

gamintojų

eksportuojamos

produkcijos

tipai, nurodantys

integracijos į

tarptautines vertės grandines pobūdį, santykinai varijuoja ir tarp apdirbamosios gamybos
sektorių, o parduodamos produkcijos pobūdis lemia sektoriaus gamintojų lankstumą,
investicijas į technologinius ir/ar gaminių dizaino sprendimus bei rinkodarą. Toliau yra
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išskiriamos trys gaminotojų grupės pagal vyraujančios produkcijos tipus (žr. lentelę
žemiau).
Pirmoji grupė: stipri orientacija į tarpinio vartojimo prekes
Šios grupės įmonėms labai didelę įtaką turi prekių užsakovas – galutinio vartojimo prekių
gamintojas – kadangi prekių judėjimas vyksta B2B (verslo – verslui) principu. Plačiau
tarpinio vartojimo prekių (t.y. komponentų) gamybos vieta vertės grandinėje plačiau
apžvelgiama 2 skyriuje.
Tarp analizuojamų sektorių absoliučia orientacija į tarpinio vartojimo prekes pasižymi du
sektoriai: medienos gamyba (C16) ir guminių ir plastikinių gaminių gamyba (C22). Abu
sektoriai išsiskiria aukštesniu nei vidutiniu apdirbamosios gamybos eksporto rodikliu
(pirmuoju atveju – 70 proc., antruoju – 67 proc.), o jų vertė bendroje pramonės
produkcijoje sudaro atitinkamai 6,1 proc. ir 5,4 proc. Chemikalų ir chemijos produktų
gamyboje (C20) tarpinio vartojimo prekės taip pat sukurią pagrindinę sektoriaus
pridėtinę vertę (2018 m. – 452,7 mln. EUR) ir ženkliai nurungia galutinio vartojimo prekes
(2018 ml. – 13,5 mln. EUR). Tarpinėmis prekėmis yra laikoma pagrindinių chemikalų, trąšų
ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko gamyba. Lietuvoje
didžiausią dalį sudaro trąšų, kurios vėliau yra panaudojamos žemės ūkyje, produkcija,
dažniausiai eksportuojama į Prancūziją, Vokietiją, Ukrainą ir Lenkiją. Šis sektorius taip pat
išsiskiria aukštesniu nei vidutiniu apdirbamosios gamybos eksporto rodikliu (2020 metais
eksportas siekė 76 proc. produkcijos vertės), o jo vertė bendroje pramonės produkcijoje
2020 metais sudarė 10,8 proc.
Antroji grupė: stipri orientacija į vartojimo prekes
Šios grupės įmonių produkcijai įtakos turi tiek Lietuvos ir užsienio rinkos, tiek didieji
prekiniai ženklai. Jeigu, pirmuoju atveju, vartojimo prekes gaminančios įmonės
produkcija yra eksportuojama su jos pačios turimu prekiniu ženklu, tai svarbiausius
rinkodaros ir produkto gamybos sprendimus lems vartotojų pasirinkimai tose šalyse.
Antruoju atveju, jeigu galutinio vartojimo produkcija yra parduodama su kitos
kompanijos turimu prekiniu ženklu, tai pastaroji turi įmonė turi pagrįstumą kelti sąlygas
gaminamai produkcijai (pvz., techninė specifikacija, ekonominiai kaštai). Ši takoskyra tarp
galutinio vartojimo prekių taip pat svarbi ir žiedinės ekonomikos kontekste, kadangi
prekiniai ženklai gali daryti didžiausią įtaką ankstesniems vertės grandinėms etapams.
Iš nagrinėjamų sektorių baldų gamyba išsiskiria savo orientacija tik į galutinio vartojimo
prekes. Beveik 10 proc. pramonės produkcijos vertės sudarantis sektorius eksportuoja 67
proc. gaminių. Lietuvos baldų pramonės atveju, aiškus vertės grandinės lyderiavimo
pavyzdys yra globalios baldų kompanijos IKEA plėtra šalyje ir itin aktyvus jos
bendradarbiavimas su vietiniais tiekėjais. Tačiau stipria orientacija į galutinio vartojimo
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prekes taip pat pasižymi maisto produktų, tabako ir gėrimų gamyba (C10-C12) kartu su
tekstilės gaminių ir drabužių gamyba (C13_C14). Šių sektorių produkcijos orientaciją
lemia natūrali jų specifika, t.y., būtinojo ir greitojo vartojimo prekių gamyba maisto,
tabako ir gėrimų sektoriuje bei mados tendencijas atliepiantis tekstilės ir drabužių
sektorius. Sektorių specifika išryškėja ir nagrinėjant eksporto rodiklius: maisto, tabako ir
gėrimų sektoriai eksportuoja atitinkamai 45 proc. ir 30 proc. produkcijos (vieni žemiausių
rodiklių), o tekstilės gaminių ir drabužių sektoriai pasižymi vienais iš aukščiausių eksporto
rodiklių – atitinkamai 74 proc., ir 80 proc. – plačiau šis sektorius yra nagrinėjamas 4.2
poskyryje.
Trečioji grupė: orientacija į kelias produktų grupes
Šiai kategorijai priklauso sektoriai, kuriuose gaminama kelių tipų produkcija. Skirtingos
produkcijos gamyba gali apimti tiek atskiras įmones, tiek atskirus vienos įmonės
padalinius ar gamybos linijas. Kaip ir pirmais dviem atvejais, įtaką gaminamai produkcijai
gali lemti arba gaminio užsakovas, arba bendros rinkos tendencijos.
Tarp Lietuvos gamintojų orientacija į kelias produktų grupes pasižymi metalo gaminių,
išskyrus mašinas ir įrenginius, gamybos įmonės (C25) bei kompiuterinių, elektroninių ir
optinių gaminių gamybos įmonės (C26). Pirmosios yra pasiskirsčiusios tarp investicinių
prekių (gaminių pridėtinė vertė 2018 metais - 185,4 mln. EUR) ir tarpinio vartojimo prekių
(gaminių pridėtinė vertė 2018 metais – 319,8 mln. EUR) gamybos. 2018 metais Lietuvoje
didžiausią dalį šio sektoriaus produkcijos pridėtinės vertės sudarė konstrukcinių metalo
gaminių gamyba (134,4 mln. EUR). Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius,
gamybos sektorius ženkliai prisideda ir prie šalies įsitraukimo į tarptautines vertės
grandines – 2020 metais eksportas siekė 68 proc., o bendras sektoriaus indėlis į
pramonės produkcijos vertę sudarė 5,6 proc. Kita vertus, labiausiai diversifikuotu
sektoriumi galima laikyti kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybą, kuri gali
pasiūlyti visų trijų kategorijų produkciją, iš kurios didžiausia pridėtinė vertė 2018 metais
buvo sukurta gaminant matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangą (73,7 mln.
EUR). Šio sektoriaus eksporto rodiklis yra itin aukštas – 79,3 proc., tačiau visoje pramonės
produkcijoje kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai sudaro tik 3,2 proc. bendros
vertės.
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[53]

nurodytame sektoriuje nėra gaminamos atitinkamo tipo prekės, pvz., nagrinėjamu atveju investicinės

prekės pagal EVRK (NACE) skirstymą yra gaminamos tik C25 ir C26 sektoriuose.
Šaltinis: Eurostat, 2018

Šalies įsitraukimas į pasaulines pridėtinės vertės grandines pagal į rinką teikiamos
produkcijos tipą taip pat yra nagrinėjamas ir Versli Lietuva publikacijoje „Baltijos šalių
įsitraukimas į pasaulines pridėtinės vertės grandines: panašumai ir skirtumai“. Joje
teigiama, kad Lietuva, kartu su kitomis Baltijos šalimis, pasižymi tuo, jog vietiniai
gamintojai ir paslaugų teikėjai turi gerai išvystytus ryšius gaminant ir parduodant
eksporto rinkoms prekes ir paslaugas. [54]
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Kita vertus, ryšiai su užsienio valstybėmis taip pat gali būti sustiprinta eksportuojant
tarpinio vartojimo prekes, kurios ateityje būtų panaudojamos galutinio vartojimo prekių
gamybos procesuose. Viena vertus, publikacijoje teigiama, kad Baltijos šalių eksportas,
ypač Estijoje ir Lietuvoje, yra paremtas stipresniu sąryšiu su veiklomis užsienyje, gaminant
eksportui skirtas prekes ir paslaugas, o ne tiekiant žaliavas ar tarpinio vartojimo prekes
kitų šalių gamybai. Kita vertus, pateiktoje analizėje yra nagrinėjama visa šalies
ekonomikos eksporto pridėtinė vertė, kurios didžiausią dalį sudaro verslo paslaugos.
Todėl Versli Lietuva analizė yra labiau naudinga vertinant visos ekonomikos padėtį
globalioje rinkoje ir galimas žiedinės ekonomikos plėtros galimybes, o ne į produktų
gamybą orientuotų sektorių specifiką ir atitinkamus pokyčius jų vertės grandinėse.

Esminės įžvalgos
Lietuvoje eksportas sudaro 74 proc. šalies bendrojo vidaus produkto. Per pastarąjį
dešimtmetį ši vertė didėjo, ženkliai pralenkdama ES vidurkį. Šalies apdirbamosios
gamybos parduodamos produkcijos dalis užsienio rinkose 2020 metais sudarė 62,8
proc., o daugiausiai pajamų iš eksporto gavo drabužių gamybos (79,6 proc.),
kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos (79,3 proc.), chemikalų ir
chemijos produktų gamybos (76 proc.) ir tekstilės gaminių gamybos (73,9 proc.)
įmonės.
Daugiausiai lietuviškos kilmės prekių yra eksportuojama į Vokietiją (10,2 proc.), Švediją,
Latviją, Lenkiją, Nyderlandus ir JAV, tačiau prekyba su Šiaurės Europos šalimis taip pat
yra pastebima – 2020 metais šio regiono ekonominis atsparumas COVID-19 pandemijai
lėmė mažesnį nei prognozuota eksporto krytį. Integracija į Šiaurės ir Vakarų Europos
rinkas taip pat yra matoma ir kaip žiedinę ekonomiką skatinantis veiksnys, kurį lemia
šiose šalyse vartotojų vertinamas tvarumas.
Lietuvos gamintojų įsitraukimas į tarptautines vertės grandines daugiausiai remiasi
užsakomąja gamyba, t.y., tarpinio vartojimo prekių pasiūla užsienio klientams, kuri
žiedinės ekonomikos kontekste yra mažiausiai imli tvarios produkcijos inovacijoms.
Vertinant atskirų sektorių specifiką pagal gaminamos produkcijos tipus, išsiskiria trys
grupės: sektoriai, orientuoti į tarpinio vartojimo prekių gamybą (medienos gamyba
(C16) ir guminių ir plastikinių gaminių gamyba (C22)); sektoriai, orientuoti į vartojimo
prekių gamybą (baldų gamyba (C31), maisto produktų, tabako ir gėrimų gamyba (C10C12) ir tekstilės gaminių ir drabužių gamyba (C13_C14)); sektoriai orientuoti į kelių
kategorijų prekių gamybą (metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba (C25)
ir kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba(C26)).
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4. Vertės
grandinės pokyčiai
– atvejų analizė
Pirmuose skyriuose nagrinėtos žiedinės ekonomikos ir tarptautinių vertės grandinių
sąsajos toliau yra plėtojamos dvejomis atvejų analizėmis, kurios iliustruoja tarptautinės
prekybos įtaką tvarumo plėtrai pramonės įmonėje (PET (polietilentereftalato) plastiko)
gamintojo Neo Group atvejis) ir sektoriuje (tekstilės gaminių ir drabužių sektoriaus
atvejis), remiantis jų vieta vertės grandinėje. Tiek ši įmonė, tiek sektorius yra pasirinkti
nagrinėti dėl jų itin stiprios orientacijos į eksportą, t.y., integracijos į užsienio rinkas.
Žiedinės ekonomikos kontekste, įmonės vieta gamybos vertės grandinėje yra labai svarbi,
kadangi tai lemia jos galimybę daryti įtaką ar bendradarbiauti su kitomis vertės grandinės
dalimis, siekiant padidinti galutinių produktų tvarumą ir žiediškumą. [55] Pirmieji vertės
grandinės dalyviai (pvz., pluošto gamintojai ir chemijos įmonės) gali skatinti žiedinės
ekonomikos principais paremtų produktų plėtrą tiekiant pagrindines medžiagas
(išankstinis sąryšis, angl. downstream). Tokią pat stiprią įtaką turi ir paskutinieji vertės
grandinės dalyviai (pvz., didelės gamybos ir prekybos įmonės, prekiniai ženklai), tačiau
jie veikia atvirkščiai, t.y., jie formuoja poreikį kurti ar tvariai išgauti įvairias medžiagas, iš
kurių vėliau yra pagaminimas galutinis produktas (atgalinis sąryšis, angl. upstream).
Įmonės, esančios vertės grandinės viduryje (pvz., komponentų gamintojos ir medžiagų
apdirbėjos) susiduria su priešinga situacija – jos sunkiai gali paveikti tiek žiedinių
sprendimų paklausą, tiek pasiūlą, kadangi jų galimybės kurti ir diegti tvarias naujoves yra
ne tokios lanksčios dėl didelės priklausomybės tiek nuo žaliavų tiekėjų, tiek nuo galutinio
užsakovo.
Lietuvos apdirbamosios gamybos sektoriuje dominuoja vidurines tarptautinių vertės
grandinių pozicijas užimančios įmonės, kurios turi ribotas galimybes pelningai
persiorientuoti link žiedinės ekonomikos. Nepaisant to, šalyje egzistuoja pavyzdžių, kai
priklausymas į žiedinės ekonomikos plėtrą orientuotoms vertės grandinėms skatina
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vietines įmones investuoti į tvarių sprendimų paiešką net ir tada, kai jos užima skirtingas
vertės grandinės dalis.

4.1. Tvarumo inovacijos vertės grandinės
pradžioje: PET gamintojo Neo Group atvejo
analizė
Aplinkosauginis spaudimas plastiko gaminių ir pakuočių gamintojams daugiausiai kyla
dėl dviejų priežasčių: naftos, kuri yra neatsinaujinanti iškastinė žaliava, naudojimo
gamyboje ir milžinišku greičiu didėjančios plastiko taršos. Pasauliniu mastu, kiekvienais
metais yra pagaminama apie 359 milijonai tonų plastiko gaminių, kurie sudaro 10 proc.
viso komunalinių atliekų srauto.[56] Didžioji dalis plastiko atliekų patenka į vandenynus
(79 proc.), o likusi yra sudeginama (12 proc.) arba perdirbama (9 proc.).
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problematiką taip pat atspindi ir jo irimo metu susidarantis mikroplastikas, kurį galima
rasti tiek įvairioje buitinėje chemijoje ar kosmetikoje, tiek gamtoje ar net maiste, o ypač
– žuvyse. Lietuvoje plastiko problematika nėra tokia ekstremali kaip globalioje
ekonomikoje ar sparčiai besivystančiose šalyse, tačiau čia neišspręstu klausimu vis dar
išlieka plastiko perdirbimas. Nors plastikinių pakuočių perdirbimo šalyje rodiklis yra
aukščiausias ES (69,3 proc. 2018 m.)[58], didžiąją jo dalį sudaro depozito sistemoje
cirkuliuojantis PET plastikas. Kitų rūšių plastiko pakuočių atliekos nėra perdirbamos, todėl
jos daugiausiai yra eksportuojamos.
80
10 pav. Pakuočių
atliekų
susidarymas ES27 [57]
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Europos Sąjungos institucijose plastiko problematika yra viena iš pagrindinių žiedinės
ekonomikos varomųjų jėgų. Nors plastiko pakuotės sudaro trečią pagal dydį pakuočių
atliekų srautą ES (žr. 10 pav.), tačiau rinkoje vis dar neegzistuoja efektyvūs perdirbimo
sprendimai, kurie galėtų užtikrinti uždarą plastikų ciklą be didesnio neigiamo poveikio
aplinkai sukūrimo. Todėl didžioji dalis atliekų yra deginama – 2018 metais Europoje buvo
sudeginta 12,4 tonų plastiko atliekų, 9,4 tonos – perdirbtos, 7,2 tonos išvežtos į
sąvartynus.[59] Plastikų krizę Europoje taip pat išryškino ir 2017 metais Kinijos priimtas
sprendimas į šalį uždrausti įvežti plastiko atliekas, po kurio sekė griežtesnių ES
reikalavimų paketas vidaus rinkoje esančioms plastiko pakuotėms ir jų atliekoms.

Gaminiams taikomi reikalavimai pagal vienkartinio plastiko direktyvą 2019/904:
•

vienkartiniai plastikiniai gaminiai su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir
dangteliais gali būti pateikti rinkai tik tuo atveju, jeigu jų kamšteliai ir dangteliai
lieka pritvirtinti prie taros per visą numatytą gaminių naudojimo trukmę;

•

nuo 2025 metų gėrimų butelių, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra polietileno
tereftalatas („PET butelių“), sudėtyje būtų bent 25 proc. perdirbto plastiko, tai
apskaičiuojant kaip visų atitinkamos valstybės narės teritorijoje rinkai pateiktų PET
butelių vidurkį;

•

nuo 2030 metų gėrimų butelių sudėtyje būtų bent 30 % perdirbto plastiko, tai
apskaičiuojant kaip visų atitinkamos valstybės narės teritorijoje rinkai pateiktų
tokių gėrimų butelių vidurkį.

Europos Sąjungos vienkartinio plastiko direktyva[60] yra pagrindinis šiuo metu galiojantis
reikalavimų plastiko pakuotėms ir gaminiams rinkinys. Pagal jį, nuo 2021 metų liepos 3
dienos į ES rinką draudžiama teikti įvairius vienkartinius plastikinius gaminius, pvz., stalo
įrankius, ausų krapštukus, šiaudelius ir kt. Kitoms produktų kategorijoms yra taikomi
griežtesni sudėties, ženklinimo, perdirbimo ir kt. reikalavimai.
Naujajame ES žiedinės ekonomikos veiksmų plane [61] plastikai taip pat yra įtraukti tarp
svarbiausių bendrijos vertės grandinių, o pagrindinė strateginiame dokumente įvardinta
užduotis – padidinti perdirbtų plastikų taikymą pramonėje ir prisidėti prie tvaresnio
plastikų naudojimo tarp vartotojų. Tarp Europos Komisijos planuojamų veiksmų –
perdirbtosios medžiagos dalies gaminiuose matavimo taisyklių parengimas, biologiškai
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skaidžių arba kompostuojamų plastikų naudojimo politikos programos, apimančios jų
apsirūpinimą, ženklinimą ir panaudojimą, rengimas ir kt. Manytina, kad šis koncentruotas
Europos Sąjungos dėmesys vienam iš probleminių atliekų šaltinių artimiausiais metais
darys didžiausią įtaką pokyčiams plastiko sektoriuje.
Europos Sąjungos plastiko gaminių sektoriuje [62] veikia 55 tūkst. įmonių ir dirba 1,5
milijono gyventojų, o bendrai įmonių metinė apyvarta siekia 350 mlrd. EUR. [63] Kadangi
numatoma, jog plastiko vartojimas per ateinantį dešimtmetį padidės 40 proc., daugiau
nei šeštadalį pasaulinės rinkos užimantis Europos sektorius taip pat augs. Tačiau šis
augimas žiedinės ekonomikos ir tvarumo didinimo kontekste Europos plastiko sektoriui
neturės tokios didelės įtakos kaip griežtėjantys reikalavimai vidaus rinkoje, kadangi dalis
į JAV, Kiniją, Šiaurės Korėją ir Šveicariją eksportuojančių įmonių turės ilgesnį laikotarpį
pereiti prie mažesnį poveikį aplinkai darančios gamybos. Kita vertus, aiškia orientacija į
ES vidaus rinką pasižyminčios plastiko gaminių įmonės gali įgyti pranašumą ilguoju
laikotarpiu, kadangi investicijos į inovatyvias medžiagas ir naujus gamybos metodus
padeda sukurti ir į rinką pateikti tvarius produktus, kurie ateinančiais metais turės stiprų
naudojimo potencialą ir augančią paklausą.
Europoje veikiantys plastiko gaminių gamintojai, atkreipdami dėmesį į didėjantį
spaudimą plastiko naudojimui, vis aktyviau kuria inovacijas, atliepiančias žiedinės
ekonomikos principus.
Vienas iš tokių gamintojų pavyzdžių – Jungtinėje Karalystėje įsikūręs pakuočių startuolis
Garçon Wines, sukūręs plokščius perdirbto PET plastiko butelius vynui. [64] Įvairius
pakuočių dizaino ir tvaraus plastiko apdovanojimus laimėjęs produktas yra pranašesnis
už stiklinę tarą dėl savo atsparumo dūžiams, lengvumo ir kompaktiškumo – pastarosios
dvi savybės leidžia ženkliai sumažinti ŠESD emisijas transportuojant didelius kiekius vyno
butelių. Plastiko pakuočių inovacijos taip pat yra kuriamos ir siekiant užtikrinti
daugkartinį butelių naudojimą. Pavyzdžiui, pernai metais globali plastiko pakuočių
gamintoja ALPLA pristatė 1 litro talpos daugkartinio naudojimo PET plastiko butelį, skirtą
pramoniniam naudojimui[65], o Vokietijos plastiko gaminių įmonė KHS Corpoplast GmbH
kartu su Rainlando Vestfalijos aukštoji technikos mokyklos Plastiko apdirbimo institutu
sukūrė silikono oksido dengimo technologiją, leidžiančią išvalyti ir saugiai pakartotinai
naudoti PET butelius iki 20 kartų.[66]
Stipria integracija į tarptautines plastiko gaminių vertės grandines pasižymintis Lietuvos
PET granulių gamintojas Neo Group taip pat pasižymi inovatyviais ir tvariais sprendimais,
leidžiančiais užimti lyderiaujančias pozicijas Europoje. Kadangi įmonė užima pirmuosius
vertės grandinės etapus, ji gali daryti poveikį galutinio gaminio, pvz., į butelius išpilstyto
mineralinio vandens, žiediškumui ar tvarumui (žr. 11 pav.).
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11 pav. Plastiko ir
plastikinių butelių
vertės grandinė
(sudaryta autorių)

Europoje PET plastikas yra šeštas pagal pagaminamų plastiko granulių kiekį, o absoliuti
jo dauguma yra panaudojama gėrimų ir maisto pakuočių gamyboje. [67] Iš kitų PET
plastikas išsiskiria lengva perdirbimo ir antrinio panaudojimo galimybe – todėl šio
plastiko perdirbimui yra geriausiai išvystyta infrastruktūra tiek Lietuvoje, tiek Europos
Sąjungoje. Neo Group gaminamos PET granulės, skirtos maisto produktų ir gėrimų
pakuotėms gaminti, daugiausiai yra eksportuojamos (90 proc.), o pagrindinės prekybos
rinkos apima Lenkiją, Skandinaviją ir Baltijos šalis.[68] Šiais metais Neo Group pristatė
rinkoje dar labiau plėstis leisiantį pasiekimą – PET granules, kurių sudėtyje yra 25 proc.
perdirbto PET plastiko.[69] Šis gaminys pilnai atitinka Europos Sąjungos keliamus
reikalavimus, todėl ateityje gėrimų gamintojams tai sutaupys papildomų investicijų į
naujas gamybos technologijas kaštus. Šiuo metu Europos Sąjungoje patentuojama
gamybos technologija dalinai užtikrina žiedinės ekonomikos principą uždaryti išteklių
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srautus, kadangi ketvirtadalis naujo butelio gamyboje naudojamų medžiagų yra atgautos
iš anksčiau naudotos pakuotės. Tokį žiedinės ekonomikos principo įgyvendinimą dalinai
užtikrina ir efektyviai šalyje veikiančios depozito sistemos, sudarančios sąlygas surinkti
pakankamai aukštos kokybės PET butelius, skirtus perdirbimui. Gan sėkmingai tokios
sistemos veikia ir Neo Group eksporto šalyse (išskyrus Lenkiją).
Tačiau į ES rinkas orientuota PET plastiko granulių gamintoja pasižymi ne tik tvarios
produkcijos inovacijomis, bet ir kryptingu visos įmonės veiklos poveikio aplinkai
mažinimu, pavyzdžiui, biokuro ir energijos iš atsinaujinančių šaltinių naudojimu, vandens
ir oro taršos prevencija ir kt. 2015-2018 metų laikotarpiu Neo Group investavo daugiau
nei 12 mln. EUR į projektus, skirtus sumažinti energijos sąnaudas ir iškastinio kuro
naudojimą bei sukurti saugią aplinką darbuotojams. [70] Technologinis atsinaujinimas bei
inovatyvių sprendimų paieškos, nukreiptos į žiedinės ekonomikos ir tvarumo plėtrą, tiek
įmonėje, tiek ir visame sektoriuje, yra matomi kaip būtini veiksniai, siekiant išlaikyti
konkurencingą poziciją Europos Sąjungos rinkoje, kurioje plastiko gamyba ir vartojimas
susiduria su vis griežtesniu reguliavimu.

4.2. Tvarumo inovacijos vertės grandinės
viduryje: Lietuvos tekstilės gaminių ir
drabužių gamybos sektoriaus atvejo analizė
Šiuo metu tekstilės gaminiams ir drabužiams būtinų žaliavų gamyba, verpimas į pluoštą,
audimas ir dažymas reikalauja milžiniško vandens ir chemikalų kiekio, įskaitant ir žaliavų,
pvz., medvilnės, auginimui būtinus pesticidus. Glaudžiai globaliai susietame tekstilės
sektoriuje per metus vidutiniškai yra sunaudojami 79 milijardai m 3 vandens, o drabužių
ir audinių gamyba sudaro 10 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio bei yra
atsakinga už 20 proc. siekiančią pasaulinę vandens taršą.[71] Europoje šie taršos rodikliai
yra mažesni, tačiau čia didžiausią problemą sudaro tekstilės atliekos.
Tekstilės sektorius prie didėjančių aplinkosauginių problemų prisideda ne tik daug
išteklių ir žalingų medžiagų reikalaujančiais gamybos procesais, bet ir per didelio, t.y.,
greito, vartojimo skatinimu. Šiuo metu drabužiai ir tekstilės gaminiai yra plataus
vartojimo prekės, kurių pasiūlą aktyviai formuoja sezoninės mados, o globalių prekių
ženklių gamybos koncentracija pigios darbo jėgos regionuose užtikrina žemas gaminių
kainas. Per pastaruosius 15 metų drabužių gamyba maždaug padvigubėjo – tai lėmė
visame pasaulyje augantis vidurinės klasės gyventojų skaičius ir išaugęs vartojimas
aukšto išsivystymo šalyse (žr. 12 pav).72
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12 pav. Drabužių
gamybos ir
dėvėjimo
tendencijos [72]

Nuo 1996 metų ES vartotojų įsigytų rūbų kiekis padidėjo 40 proc., o tai lemia vis
trumpesnį drabužių nešiojimo laiką – vidutinis europietis per metus nuperka 26 kg, o
išmeta 11 kg tekstilės gaminių. [73] Šis trumpas naudojimo ciklas lemia tai, jog drabužių
įsigijimas sudaro nuo 2% iki 10% dėl neatsakingo vartojimo kylančio Europos Sąjungos
poveikio aplinkai.[74] Kita vertus, pernelyg ilgas ir neatsakingas tekstilės gaminių
naudojimas taip pat gali palinkti žymų aplinkosauginį pėdsaką. Todėl didelis vandens,
energijos ir chemikalų suvartojimas skalbiant, džiovinant ar lyginant bei mikroplastikų
pasklidimo kasdieninėje aplinkoje grėsmė verčia tekstilės sektorių ieškoti tvaresnių
sprendimų, kurie galėtų apimti visus gaminio gyvavimo ciklo etapus.
Europos Sąjungos rinkoje tvarios tekstilės poreikį formuoja tiek ES institucijos, tiek
besikeičiantys vartotojų poreikiai. Naujajame Europos Komisijos žiedinės ekonomikos
veiksmų plane tekstilės gaminiai patenka į vieną iš septynių pagrindinių vertės grandinių,
reikalaujančių strateginių tvarumo pokyčių, kurie šių metų rudenį turėtų būti numatyti ES
tekstilės gaminių strategijoje. Tvarumo pokyčius remia ir ES vartotojai – 2020 metais
McKinsey & Company vykdytos apklausos metu pastebėta, kad COVID-19 pandemija
turėjo įtakos padidėjusiam pirkėjų dėmesiui aplinkosaugai. 57 proc. respondentų teigė
pakeitę savo gyvenimo būdą, siekdami sumažinti poveikį aplinkai, o daugiau nei 60 proc.
pranešė, kad nebenaudojamus tekstilės gaminius stengiasi perdirbti ar įsigyti juos
ekologiškose pakuotėse.[75] ES vartotojai mano, nepaisant COVID-19 pandemijos
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poveikio ekonomikai, tekstilės įmonės neturėtų mažinti dėmesio socialinei ir
aplinkosauginei atsakomybei. Todėl net 67 proc. apklaustųjų teigė, kad tvarios
medžiagos yra svarbus pasirinkimą pirkti lemiantis veiksnys, o 63 proc. respondentai
manė, kad tokiu pačiu pasirinkimo veiksniu yra ir prekinių ženklų skatinamas tvarumas,
pavyzdžiui, perdirbimui skirtos tekstilės gaminių surinkimas.
Tekstilės gaminių ir drabužių gamyba laikoma vienu iš žiedinei ekonomikai
imliausių sektorių, kuriame galima užtikrinti efektyvias išteklių valdymo ir
taupymo strategijas bei sumažinti vertės grandinių poveikį aplinkai.
Nepaisant to, perėjimas prie žiedinės tekstilės pramonės reikalauja esminių pokyčių,
apimančių visą tekstilės gaminių ir drabužių gyvavimo ciklą, tam, kad gaminiai dar
dizaino ir projektavimo stadijoje būtų ruošiami perdirbimui ir taisymui bei turėtų kuo
mažesnį aplinkosauginį pėdsaką. Pavyzdžiui, mišrūs pluoštai, tokie kaip polimedvilnė
(poliesterio ir minkšto medvilnės pluošto mišinys), turėtų būti keičiami monopluoštais,
kaip gryna medvilne, o kenksmingi chemikalai nebeturėtų būti naudojami gamyboje.
Vienas iš sėkmingai tekstilės sektoriuje veikiančių pavyzdžių yra nuo „lopšio iki lopšio“
(angl. from cradle to cradle) principo[76] taikymas. Užsienyje pamažu populiarėjantis
Cradle to Cradle® sertifikatas apima visapusišką požiūrį analizuojant produkto dizainą,
gamybos metodus ir pakartotinio naudojimo potencialą, kadangi gaminys yra
vertinamas pagal 5 kategorijas: medžiagų saugumą, medžiagų pakartotinį panaudojimą,
atsinaujinančios energetikos vartojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą,
vandens tvarkymą bei socialinį teisingumą. [77]
Šiuo metu Cradle to Cradle produktų inovacijų instituto duomenų bazėje yra
talpinami 657 produktų sertifikatai, iš kurių 79 (12 proc.) priklauso tekstilės ir
mados kategorijai, o vienintelis aukščiausios kategorijos (platininis) įvertinimas
taip pat priklauso drabužių gamintojui (Rajby).[78]
Šį įvertinimą Pakistane įsikūrusi įmonė pelnė dėl gamyboje naudojamos 100 proc.
sertifikuotos organinės medvilnės ir pavojingų cheminių medžiagų atsisakymo bei visiško
atsinaujinančios energijos naudojimo. [79] Rajby džinsinio audinio Beluga produkcija taip
pat yra pilnai perdirbama ir galinti suirti natūraliomis sąlygomis, o nebenaudojamų
produktų grąžinimą ir įtraukimą į naujus gamybos ciklus užtikrina speciali Beluga gaminių
surinkimo programa. Būtent todėl ši produkcijos linija yra pripažįstama kaip pilnai
žiedinės ekonomikos principus atitinkantis ekonominis modelis.
Nors nuo lopšio iki lopšio principo taikymas tekstilės sektoriuje atspindi naujausias,
tačiau dar ribotai paplitusias tvarias inovacijas, pokyčiai šiame pramonės sektoriuje
vyksta ir didesniu mastu. Pažangiausios tekstilės sektoriaus įmonės vis sparčiau pradeda
pereiti nuo tradicinių gamybos procesų prie sisteminio požiūrio, paremto žiedinių vertės
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grandinių kūrimu, t.y., efektyviu gamtos išteklių naudojimu, atsinaujinančiosios
energetikos integracija į gamybos procesus, beatlieke ar mažiau atliekų generuojančia
gamyba bei nebenaudojamų tekstilės gaminių valdymu ir įtraukimu į naujus gamybos
ciklus.
Europos aprangos ir tekstilės konfederacijos duomenimis, 2015-2018 metais
tekstilės, aprangos ir odos gamybos sektoriuje CO2 emisijos 1 mln. EUR vertės
produkcijos kiekiui sumažėjo 4 tonomis (iki 36 t). [80]
Didžiausią įtaką griežtesnei emisijų kontrolei turi atsinaujinančios energetikos sprendimų
naudojimas, didesnio energinio efektyvumo įranga bei inovatyvus produktų dizainas ir
jų gamybos technologijos, pavyzdžiui, mažau energijos reikalaujantis audinių ar pluoštų
dažymas. Taip pat prie žiedinės ekonomikos tekstilės sektoriuje prisideda ir netvariai
išgaunamų medžiagų pakeitimas labiau tvariomis, pavyzdžiui, organine ar perdirbta
medvilne, kanapių pluoštu, linu ir kt.
Tvarius produkcijos pokyčius tekstilės sektoriuje skatina ir gan platus ekologinio
ženklinimo ar sertifikavimo naudojimas, kuris veikia tiek kaip bendrinis sektoriaus
tvarumo standartas, tiek kaip informavimo priemonė vartotojams ar užsakovams. Šio
metu pasaulyje yra apie 100 įvairių ekologinių ženklų, skirtų identifikuoti tvarias tekstilės
įmones ir atskirus produktus, atsižvelgiant į jų žaliavų auginimo iki galutinio
transportavimo poveikį aplinkai.[81]

13 pav. Dažniausiai
ES tekstilės
gaminių ir drabužių
ekologinis
ženklinimas
(sudaryta autorių)

Lietuvos tekstilės gaminių ir drabužių gamybos sektorius yra stipriai orientuotas į
užsienio rinkas – 2020 metais šalies gamintojų pardavimo pajamos ne Lietuvoje sudarė
beveik 74 proc. (plačiau žr. 3 skyrių). Per pastaruosius dešimt metų šis rodiklis svyravo 8
proc. intervale (žemiausias 2014 m. – 71,5 proc., aukščiausias – 2012 m. – 79,5 proc.), o
nuo 2018 metų stabilizavosi ties dabartine riba. Stiprią integraciją į tarptautinės vertės
grandines tekstilės gaminių ir darbužių gamybos įmonės yra įtvirtinusios daugiausiai dėl
santykinai pigios darbo jėgos, aukštos kokybės, inovatyvios ir lanksčios produkcijos.
Daugiausiai galutinio vartojimo prekes gaminančios įmonės į užsienio rinkas teikia jau
baigtą produkciją, kuri yra parduodama tiek su lietuviškais, tiek su nelietuviškais prekių
ženklais, o pagrindiniai klientai yra Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Švedijos, Norvegijos,
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Suomijos, Danijos ir Prancūzijos vartotojai. [82] Pagal 3 skyriuje pateiktą apžvalgą matyti,
jog galutinio vartojimo rinkos yra pakankamai stipriai orientuotos į tvarios produkcijos
įsigijimą (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija) ir pasižymi aukštesnėmis nei Lietuvoje
pajamomis (Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija). Tai šalies gamintojams sudaro
sąlygas kurti ir į užsienio rinkas tiekti tvarią, žiedinės ekonomikos principais grįstą
produkciją, kuriai didžiausią paklausą formuoja Skandinavijos ir Vakarų Europos šalys.
Toliau pateikiami dviejų įmonių pavyzdžiai, iliustruojantys stiprią priklausymo
tarptautinės vertės grandinėms įtaką tvariems ir žiediniams pokyčiams vietinėje
gamyboje.
Daugiausiai į Švedijos, Suomijos, Nyderlandų, Vokietijos ir Prancūzijos rinkas
eksportuojanti Kauno trikotažo gaminių įmonė UAB „Omniteksas“ yra vienas iš
sėkmingos integracijos į tvarias tarptautines vertės grandines pavyzdžių.
Nuo 1928 metų veikiantis gamintojas šiuo metu yra viena iš inovatyviausių ir į poveikio
aplinkai mažinimą orientuotų tekstilės sektoriaus įmonių šalyje. 2019 metais UAB
„Omniteksas“ buvo apdovanotas švarios gamybos inovacijos įvertinimu už dvisluoksnę
trikotažinę medžiagą išmegztą iš organinės vilnos ir perdirbto ,,Seaqual” poliesterio,
pagaminto iš vandenyne surinktų plastikinių butelių. [83] Visą trikotažo gamybos procesą
kontroliuojanti įmonė užsienyje konkuruoja ne tik paprastų trikotažo audinių segmente,
bet ir funkcinių, specialių audinių rinkoje, generuojančioje didesnę pridėtinę vertę, o
2005-2015 metais įvykęs Švedijos kompanijų įsigijimas sustiprino UAB „Omniteksas“
poziciją ir kuriant prekinių ženklų produkciją. [84] Manytina, kad įsitraukimas į
Skandinavijos ir Vakarų Europos rinkas įmonę paskatino siekti tiek plačiai pripažįstamų
kokybės ir aplinkosaugos standartų (ISO-14001 ir ISO-9001), tiek tekstilės sektoriuje
vertinamų sertifikatų (Ökotex 100 standartas, Atsakingos vilnos gamybos standartas
RWS, Pasaulinis organinės tekstilės standartas GOTS), o žiedinės ekonomikos principų
taikymas gamyboje (pvz., ekologiškų dažų naudojimas, gamybos atliekų perdribimas ar
perdavimas kitiems projektams) prisideda prie įmonės konkurencingumo didinimo
tarptautinėje rinkoje, kurioje vyrauja tvarios, žiedinės produkcijos tendencijos.
Kitas tvarios tekstilės gamintojo pavyzdys – AB „Utenos trikotažas“. 2020 metais ši įmonė
sustiprino savo tvarumo įsipareigojimus pirmoji pasaulyje gavusi aplinkosaugos
organizacijos „Greenpeace“ patvirtintą tekstilės gamybos standartą. Šis standartas apima
griežtus aplinkosauginius ir socialinius reikalavimus visoms vertės grandinės dalims,
labiausiai orientuojantis į ekologiškai užaugintus natūralius pluoštus, nepageidaujamų
cheminių medžiagų atsisakymą, bendrovės veiklos skaidrumą ir sąžiningą darbo
užmokestį. AB „Utenos trikotažas“ taip pat pasižymi ir kitomis tvariomis iniciatyvomis –
2017 metais jis prisijungė prie „Greenpeace“ kampanijos „Detox My Fashion“. Taip pat
bendrovė turi įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą bei yra įgijusi įvairius tvarios
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tekstilės sertifikatus, pvz., Ökotex 100 standartas, Atsakingos vilnos gamybos standartas
RWS, Green energy sertifikatas, Pasaulinis organinės tekstilės standartas GOTS, vilnos
kokybės standartas Woolmark ir kt.
Sertifikatai, kaip ir UAB „Omniteksas“ atveju, AB „Utenos trikotažas“ suteikia galimybę
būti geriau matomiems rinkoje ir taip pritraukti tiek galutinių vartotojų, tiek gamybos
užsakovų dėmesį, kadangi bendrovė ne tik turi du prekinius ženklus, bet ir vykdo veiklą
pagal užsakomąją gamybą. Pastaroji veikla sudaro didžiausią bendrovės pajamų dalį (75
proc. 2020 m.).[85] Ekologinis ženklinimas, ypač tekstilės sektoriuje, yra pagrindinė
rinkodaros priemonė gerai informuotiems ir tvaria gyvensena pasižymintiems klientams,
skatinanti vartotojus pirkti ekologiškus gaminius ir, kita vertus, raginanti gamintojus
gaminti ekologiškai.[86]
Nagrinėjant AB „Utenos trikotažo“ pardavimų pajamas matyti, jog didžioji dalis
produkcijos yra realizuojama Vakarų Europos ir Skandinavijos šalyse, o pajamos Lietuvos
rinkoje sudaro vidutiniškai 20 proc. (2020 m. pardavimai Vokietijoje, Austrijoje ir
Šveicarijoje sudarė 56 proc. pajamų, Skandinavijoje – 12 proc., Lietuvoje – 22 proc., kitose
šalyse – 10 proc., 2019 metais pardavimai atitinkamai siekė 56 proc., 19 proc., 18 proc. ir
7 proc.).[87] Tokia pajamų struktūra ir bendrovės veikla užsienio rinkose sudaro sąlygas ir
motyvaciją investuoti į tvaresnę ir žiedinę tekstilės gaminių gamybą, kadangi pagrindinis
klientas yra pasiruošęs mokėti daugiau už tokią produkciją (žr. 3 dalį). AB „Utenos
trikotažas“ yra stipriai į užsienio rinkas orientuota bendrovė, kurios integracija į
tarptautines vertės grandines yra paremta užsakomąja gamyba. Būtent todėl užsienio
partneriai, atsižvelgdami į globalias tendencijas ir rinkdamiesi tvarių tekstilės gaminių
tiekėjus, turi tiesioginę įtaką Lietuvoje veikiančios bendrovės pastangoms ir investicijoms
į gamybos poveikio aplinkai mažinimą.
Kitos Lietuvos tekstilės įmonės taip pat pasižymi didėjančiu dėmesiu tvarumui, ypač –
kuriant tvarios produkcijos inovacijas. [88] Tačiau šiame sektoriuje egzistuoja aiški
takoskyra tarp gamybos ir vartojimo, kadangi didžioji dalis Lietuvoje nuperkamos
tekstilės produkcijos yra importuojama daugiausiai iš trečiųjų šalių, o vietiniai gamintojai
savo prekes siunčia į užsienio rinkas, kurios dažniausiai pasižymi aukštesnėmis
pajamomis. Ši takoskyra taip pat svarbi ir vertinant tekstilės sektoriaus taršą šalyje,
kadangi dažniausiai tekstilės atliekos susidaro ne gamybos metu [89], o tada, kai vartotojas
pasirenka atsikratyti nebereikalingu gaminiu. Todėl galima teigti, jog šalies tekstilės
gaminių ir drabužių gamintojų įsitraukimas į tarptautines vertės grandines, nepaisant jų
vietos vertės grandinėje, daugiausiai žiedinės ekonomikos ir tvarumo plėtrą šiame
sektoriuje skatina dėl aplinkai palankių inovacijų plitimo, didėjančio globalaus dėmesio
sektoriaus problematikai ir kintančių vartotojų pasirinkimų.
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Esminės įžvalgos
Žiedinės ekonomikos principų plėtrą vertės grandinėse daugiausiai lemia žaliavų
tiekėjų inovacijos ir gaminių užsakovų keliami reikalavimai, kurie yra glaudžiai susiję su
vartotojų pasirinkimais ir Europos Sąjungos formuojamais standartais.
Plastiko gaminių gamyba dėl intensyviai naudojamų iškastinių išteklių bei pasaulinės
mikroplastikų taršos Europos Sąjungoje yra matoma kaip viena iš labiausiai
susirūpinimą keliančių vertės grandinių, kurioje yra būtina užtikrinti žiedinės
ekonomikos principų laikymąsi. Lietuvos PET plastiko granulių gamintojo Neo Group
pavyzdys rodo, kad kuriant žiedine ekonomika grįstas inovacijas ir taip atliepiant
politikos formuotojų reikalavimus, galima užsitikrinti lyderiaujančias pozicijas Europos
Sąjungos valstybių rinkose ir skatinti vertės grandinės pokyčius tolimesniuose jos
etapuose.
Tekstilės gaminių ir drabužių gamybos sektorius bene daugiausiai spaudimo investuoti
į tvarius sprendimus sulaukia iš vartotojų, todėl žiedinės ekonomikos plėtra vertės
grandinėse priklauso nuo galutinio vartojimo rinkų ir jose įsitvirtinusių prekinių ženklų
paklausos. Lietuvos tekstilės gaminių ir drabužių sektorius pasižymi stipria orientacija į
Vakarų Europos ir Skandinavijos rinkas, kuriose tvarumas ir žiediškumas yra itin
vertinamos gaminių savybės. Tai Lietuvos gamintojams sudaro sąlygas sėkmingai į
užsienio rinkas tiekti tvarią aukštos kokybės produkciją, kurios gamyboje yra
propaguojami žiedinės ekonomikos principai.
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Išvados
ir rekomendacijos
Šiuo metu pasaulinė ekonomika yra neįsivaizduojama be tarptautinėse vertės grandinėse
kuriamų produktų, kurie nuo žaliavų gavybos iki galutinio vartojimo rinkos gali apkeliauti
net kelias valstybes. Lietuvos gamintojai yra gana aktyviai įsitraukę į tokias vertės
grandines, dažniausiai užsienio klientams tiekdami tarpinio vartojimo prekes pagal iš
anksto numatytus techninius reikalavimus. Lietuvai toks buvimas tarptautinėse rinkose
yra naudingas – eksportas sudaro didžiąją dalį šalies bendrojo vidaus produkto. Tačiau,
nagrinėjant tarptautinių vertės grandinių ir žiedinės ekonomikos sąveikas vietinės
gamybos kontekste išsiaiškinta, kad įsitraukimas į tokias vertės grandines gali turėti
įtakos ir žiedinės ekonomikos plėtrai tam tikrame pramonės sektoriuje ar įmonėje.
Analizės metu nustatyta, kad tarptautinės vertės grandinės imlumas ir būtinumas taikyti
žiedinės ekonomikos principus sąlygoja tvarius pokyčius vertės grandinės dalyvių
veikloje. Visgi, didžiausią įtaką žiedinėms iniciatyvoms atsirasti bei plisti vertės grandinėje
turi arba gaminio dizainą ir žaliavas valdančios įmonės (pirmieji vertės grandinės etapai),
arba prekinius ženklus bei prekybos kanalus valdančios įmonės (paskutinieji vertės
grandinės etapai). Todėl tai, ar tam tikra vertės grandinė bus paremta žiedinės
ekonomikos principais, gali lemti įvairūs reguliaciniai, technologiniai, ekonominiai bei
socialiniai veiksniai. Tyrime pateikta dviejų atvejų analizė leidžia matyti, kad pakankamai
stipriais veiksniais, turinčiais įtaką tarptautinių vertės grandinių žiediškumo ir tvarumo
didėjimui, yra Europos Sąjungos formuojama žiedinės ekonomikos politika ir atitinkamas
produktų sudėties bei jų gamybos reglamentavimas, o taip pat vartotojų perkamoji galia
ir tvarumo bei žiediškumo vertės suvokimas Vakarų Europos bei Skandinavijos šalyse.
Tarp Lietuvos gamintojų kol kas vyrauja į žiedinės ekonomikos pokyčius reaguojanti ir
prie jų prisitaikanti, o ne juos inicijuojanti ar kurianti pozicija, nulemta didelės
priklausomybės nuo užsienio rinkų. Tačiau tam, kad šalyje veikiančios įmonės turėtų
interesą pačios imti formuoti žiedinės ekonomikos principais paremtas vertės grandines,
jų veikla turėtų būti remiama tikslinėmis viešojo finansavimo paramos priemonėmis.
Toliau Lietuvos inovacijų centro pateikiamos rekomendacijos yra nukreiptos į vietinių
gamintojų įsitraukimo į tarptautines žiedinės ekonomikos principais paremtas vertės
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grandines, kurios gali prisidėti prie žiedinės ekonomikos plėtros šalies pramonėje,
skatinimą:
1.

Žiedinių ir žaliųjų inovacijų eksporto skatinimas. Paramos verslui priemonės,
apimančios žiedinių ir žaliųjų inovacijų kūrimą, turėtų būti orientuotos į tokių
inovacijų plėtrą užsienio rinkose, kuriose šalies gamintojai galėtų susikurti
konkurencinį pranašumą ir pelningai eksportuoti tvarius produktus ar technologijas.
Ši rekomendacija gali būti įgyvendinta remiantis Suomijos Bio ir žiedinės
ekonomikos finansavimo programos, apimančios į žiedinės ekonomikos sprendimus
orientuoto eksporto skatinimą, pavyzdžiu. [90]

2.

Tikslinių šalies eksporto rinkų peržiūrėjimas ir jų vertinimas žiedinės ekonomikos
plėtros kontekste, siekiant identifikuoti didžiausią žiedinės ekonomikos plėtros
potencialią turinčias rinkas, į kurias Lietuvos gamintojai galėtų eksportuoti savo
tvarią produkciją. Šis veiksmas turėtų būti įgyvendinamas kartu su atitinkamomis
vietinės produkcijos eksportą skatinančiomis kampanijomis.

3.

Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas, prioritetą teikiant investuotojams ir
įmonėms, kurios taiko žiedinės ekonomikos principus savo veikloje ir/ar skatina
tvarumo pokyčius vertės grandinėje. Praktinis rekomendacijos pavyzdys – atnaujinta
Švedijos tarptautinės prekybos ir investicijų strategija[91], kurioje skatinant pritraukti
darbo vietas ir pridėtinę vertę kuriančias tiesiogines užsienio investicijas šalies
įvaizdis, t.y., prekinis ženklas, akcentuoja inovacijų ir tvarumo prioritetus.

4.

Inovatyvių, žiedinės ekonomikos principais paremtų verslo modelių skatinimas,
apimantis industrinių startuolių akseleratorių ir inkubatorių paslaugas. Žiedinės
ekonomikos prioritetas kuriant naujus verslo modelius turėtų būti išskirtas atskiromis
paramos programomis, kurios orientuotųsi į įmonių tarptautiškumo skatinimą ir jų
galimybių patekti į užsienio rinkas didinimą. Sėkminga integracija į tarptautines
vertės grandines priklauso nuo įmonių inovatyvumo ir išvystyto bendradarbiavimo
su užsienio partneriais – tai faktoriai, kurie dažniau yra siejami su didelėmis ir rinkoje
įsitvirtinusiomis įmonėmis. Todėl parama mažoms ar jaunoms įmonėms, kuriančioms
žiedinės ekonomikos sprendimus, yra būtina, siekiant sustiprinti šalies įsitraukimą į
tvarias vertės grandines ir taip užtikrinti žiedinės ekonomikos plėtrą šalyje.

5.

Tyrime nustatyta, jog didžiausią įtaką žiediniams vertės grandinės pokyčiams turi
pirmieji (žaliavų tiekėjai) arba paskutinieji jos dalyviai (prekiniai ženklai). Todėl vienas
iš būdų stiprinti žiedinės ekonomikos plėtrą šalyje – skatinti gamintojus įsitraukti į
didesnę pridėtinę kuriančius vertės grandinės etapus, t.y., orientuotis į prekinių
ženklų ir galutinių produktų kūrimą bei jų plėtrą aukšto pajamų lygio valstybėse.
Rekomenduojama tęsti netechnologinių inovacijų, pvz., rinkodaros, dizaino,
skatinimo priemonių įgyvendinimą bei didinti jų patrauklumą verslui.
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