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Ekonomikos ir inovacijų viceministrė 

EGLĖ MARKEVIČIŪTĖ



LIETUVOS 
PRAMONĖS 
STIPRYBĖS

• Lietuvos ekonomikos „lokomotyvas“ (virš
20 % Lietuvos BVP)

• Vienas iš didžiausių darbdavių (1 sukurta
darbo vieta = nuo 2 iki 4 darbo vietų kituose
sektoriuose (paslaugos, logistika, IT etc.)

• Eksporto lyderis (apie 80 % eksporto-
pramonės prekės)



IŠŠŪKIAI

• Žemas išteklių produktyvumas: Lietuva
3 kartus atsilieka nuo ES vidurkio

• Dominuoja užsakomoji gamyba:
sukuriama pridėtinė vertė apie 3 kartus
atsilieka nuo ES vidurkio

• Susiformavusi (paveldėta) pramonės
struktūra neimli inovacijoms: žemo ir
vidutinio technologinio išsivystymo
gamybos pramonė sukuria apytiksliai 3/4 
visos produkcijos



ATNAUJINTA 

2020 M. ES 

PRAMONĖS 

STRATEGIJA:

PAGRINDINIAI 

TIKSLAI

• Naujoji bendrosios rinkos skubios pagalbos priemonė

• Bendrosios rinkos stiprinimas

• Bendrosios paslaugų rinkos skatinimas

• Metinė bendrosios rinkos analizė

STIPRINTI BENDRĄJĄ RINKĄ

• Strateginio priklausomumo stebėsena

• Tarptautinės partnerystės plėtra ir diversifikavimas

• ES pajėgumų strateginėse srityse stiprinimas (pvz., per pramonės 
aljansus)

• ES lyderystė standartų nustatyme ir diegime

• Teikti specializuotą pagalbą MVĮ atsparumo stiprinimui

STIPRINTI ATVIRĄ STRATEGINĮ SAVARANKIŠKUMĄ

• Atsigavimas- tai galimybė paspartinti transformaciją

• Atitinkamų pramonės ekosistemų transformacijos priemonių 
bendrakūra

• ES schema- bandomieji CO2 mažinimo sutarčių  projektai

SPARTINTI DVIGUBĄ ŽALIĄJĄ IR SKAITMENINĘ 
TRANSFORMACIJĄ



14 EUROPOS 
PRAMONĖS 

EKOSISTEMŲ 

Skaitmena Sveikata Statyba
Mažmeninė 

prekyba

Socialinė 
ekonomika, 

civilinė sauga
Turizmas

Kultūra ir 
kūryba

Orlaiviai ir 
erdvėlaiviai

Tekstilė Elektronika
Transportas ir 
automobiliai

Energijai imli 

Atsinaujinančių 
energijos 
šaltinių

Žemės ūkio, 
maisto 

produktų



LIETUVOS 
TIKSLAI 

ATNAUJINTOS 
ES PRAMONĖS 
STRATEGIJOS 

KONTEKSTE (1)

1. Skaitmeninė ir žiedinė pramonės transformacija (iki 
2030m. pasiekti ES žiediškumo indekso vidurkį; 7 
vietą ES pagal DESI)

• Pramonės transformacija įmonėse - 75 mln. Eur

• Energijos efektyvumo didinimui – 100 mln. Eur

• Pramonės skaitmeninimui  - 65 mln. Eur

• Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodis 2021-2030

• Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos kelrodis

2. Priklausomybės nuo žaliavų importo mažinimas ir 
konkurencingumas 3-ųjų šalių atžvilgiu

• Netechnologinių inovacijų plėtra

• Pasienio CO2 mokesčio mechanizmo įgalinimas (ES reglamentas, 
AM)

• Atsinaujinančių energijos išteklių diegimui pramonės įmonėse – 20 
mln. Eur

3. Geresnė prieiga prie finansavimo, ypač žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai

• Žaliųjų finansų sistemos sukūrimas (FM)

• Taksonomijos reglamentas (FM)



LIETUVOS 
TIKSLAI 

ATNAUJINTOS 
ES PRAMONĖS 
STRATEGIJOS 

KONTEKSTE (2)

4. Integracija į  strateginės vertės grandines
• Pramonės įmonių tarptautiškumas

• Į bendrą vertės grandinę susijungusių į eksportą orientuotų MVĮ tinklo 
kūrimosi ir augimo skatinimui – 8 mln. Eur

• TUI pritraukimas į MTEPI mažiau žinioms imlioms Vidurio ir Vakarų 
Lietuvos MVĮ – 30 mln. Eur

5. Neutralumo klimatui siekis (ATL sektorius iki 
2030m. 50%, ne ATL 25%)

• Modernizavimo fondas

• Teisingos pertvarkos fondas (regioninė pertvarka)

• Taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis – 15 mln. Eur

6. Transformacija per MTEPI ir įgūdžių tobulinimą, žinioms 
imlių darbo vietų kūrimas

• MVĮ procesų modernizavimas 32 mln. Eur



VIDURIO IR 
VAKARŲ 

LIETUVOS 
REGIONUI 

PLANUOJAMOS 
FINANSINĖS 
PRIEMONĖS

30mln. Eur
Paskatinti TUI pritraukimą į MTEPI mažiau žinioms imlioms Vidurio ir
Vakarų Lietuvos MVĮ

16,5 mln. Eur
Skatinti skaitmeninių kompetencijų plėtrą didelio našumo skaičiavimo, 
dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo taikymo srityse

75 mln. Eur
Pramonės transformacijai įmonėse

20 mln. Eur
Skatinti MVĮ skaitmeninimą

32 mln. Eur
MVĮ verslo procesų modernizavimas , prioritetą skiriant investicijoms, 
skatinančioms darbo vietų kūrimą MVĮ


