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Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Teksto originalo kalba vertimus ERPB pateikia tik skaitančiųjų asmenų patogumui. Nors ERPB deramai pasirūpino užtikrinti, kad vertimas būtų autentiškas,
tačiau Bankas negarantuoja ir nepatvirtinta, kad vertimas yra tikslus. Pasikliauti tokiu vertimu skaitantysis asmuo gali tik savo rizika. Nei ERPB, nei jo
darbuotojai ar tarpininkai jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės skaitančiojo ar kokio nors kito asmens atžvilgiu už jokius išversto turinio
netikslumus, klaidas, praleidimus, ištrynimus, trūkumus ir (arba) kokius nors pakeitimus, nepriklausomai nuo to, kokia būtų jų priežastis, nei už jokią iš to
kylančią žalą. Tuo atveju, jei būtų kokiųnors teksto anglų kalba ir išversto teksto neatitikimųar prieštaravimų, reikia vadovautis tekstu anglų kalba.
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Santrauka
Per visą laikotarpį nuo ankstesnės Strategijos Lietuvai priėmimo datos Lietuvos Respublika laikėsi savo įsipareigojimo taikyti ir taikė Banko steigimo sutarties
1 straipsnyje nustatytus principus. Šalyje veikia pliuralistinę parlamentinę demokratiją užtikrinanti konstitucinė ir teisės aktų sistema. Valdžios funkcijų
atskyrimas ir kontrolė bei politinės sistemos pusiausvyra, garantijos, kad bus užtikrintos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, didžia dalimi atitinka
tarptautinius ir Europos standartus. Žiniasklaida pasižymi pliuralizmu ir yra konkurencinga, o pilietinė visuomenė veikia nepriklausomai. Rinkimai vyksta tokiu
būdu, kuris, ESBO nuomone, užtikrina, jog rinkimai bus laisvi ir atitinkantys tarptautiniusstandartus. Nuo 2004 m. Lietuvayra Europos Sąjungos valstybė narė.
Lietuva, kaip didžiausią gyventojų skaičių ir ekonomiką turinti Baltijos regiono valstybė, yra gerai integruota, nedidelė ir atvira ekonomika, kuri naudojasi
narystės ES privalumais. Stabilus ekonomikos augimas ir didžiulė pažanga ES gerovės konvergencijos link rodo, kad šalis stabiliai žengia pereinamojo
laikotarpio keliu. Nors ir patirdama nedidelį nuosmukį, šalis įrodė, kad gali atlaikyti COVID-19 sukeltą krizę. Nepaisant to, pagrindiniai veiksniai, kurie galėtų
tapti šalies ekonomikos augimo stimulu užtikrinant tolesnę konvergenciją, bus didesnio našumo skatinimas ir esamų pereinamojo laikotarpio atotrūkių
šalinimas. Ypač akivaizdus atotrūkis tebėra žaliosios ekonomikos (didelis energijos suvartojimo intensyvumas ir priklausomybė nuo importo silpnina energetinį
saugumą), konkurencingumo (žemas ekonomikos sudėtingumas bei nedidelės investicijos į inovacijas kuriančius ir diegiančius sektorius) ir ekonomikos
atsparumo (didelė finansų sistemos koncentracija ir nedidelės kapitalo rinkos) srityse. Pripažindama, kad modernizuojant ekonomiką ir visuomenę dar daug
reikės nuveikti, naujoji vyriausybėimasiįgyvendinti ambicingą dešimties metų planą.
Pandemija smarkiai paveikė ekonomiką, todėl laikinai stiprinamas ERPD būtinumas dalyvauti, kuriuo siekiama suteikti paramą ekonomikos atsigavimui
strateginiu laikotarpiu. Atsižvelgiant į stiprų politinį atsaką ir nemažą ES finansavimą, kurio tikimasi pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
priemonę (ERRF) bei Daugiametę finansinę programą (MFF), strategija bus peržiūrėta atliekant išplėstinę Šalies strategijos įgyvendinimo apžvalgą 2023 m.,
kuri bus grindžiama papildomumo rinkos lygmeniu analize ir kurioje bus apsvarstyta, ar buvo pasiektas ekonomikos gaivinimo po COVID-19 pandemijos
tikslas. Ryšium su tuo, kad bus atlikta tokia apžvalga, ir kadangi šalis žengia stabilaus atsigavimo keliu, esant reikalui, bus pakoreguoti Banko tikslai likusiu
strategijos laikotarpiu taip, kad visas dėmesys būtų sutelkiamas į pagrindinius strateginius sektorius ir produktus, kur Banko papildomus ir pereinamojo
laikotarpio atotrūkiai yra akivaizdūs ir turi svarbią reikšmę. Vadovaudamasi ERPB politikos dėl laipsniško veiklos užbaigimo šalims perėjus prie rinkos
ekonomikos principais, Lietuva tinkamu laiku įvardys šalies numatomą kelią ir priimtiną laipsniško veiklos užbaigimo spartą.
Bankas yra gerai pasirengęs padėti šaliai žengti modernizacijos ir perėjimo prie žaliosios ekonomikos keliu, įskaitant pagalbą įgyvendinant nacionaliniu
lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus. Ir toliau daug dėmesio bus skiriama visų Baltijos šalių kapitalo rinkos plėtrai bei integracijai, bus dedamos
pastangos sudaryti geresnes sąlygas gauti finansavimą, skirtą sparčiau kurti ir diegti inovacijas bei skaitmenines technologijas. Bankas skatins regionines
investicijas ir regione sukauptų žinių perdavimą Baltijos šalyse. ERPB bendradarbiaus su ES bei tarptautiniais partneriais ir prireikus, pritrauks išteklius, tuo
pačiu metu toliau strategiškai pasirinkdamas veiklas taip, kad išlaikytų papildomumo principą ir kryptingą šių strateginių prioritetų įgyvendinimą Lietuvoje per
visą 2021–2026 m. laikotarpį:
i.
ii.

Pagalba pereinant Lietuvai prie žaliosios ekonomikos
Lietuvos žinių ekonomikos skatinimas panaudojant labiau diversifikuotus privataus finansavimo šaltinius
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Lietuva. Trumpa ERPB apžvalga
ERPB investicinė veikla Lietuvoje (2020 m. pabaigos duomenimis)
Portfelio vertė

399 mln. eurų

Įgyvendinami projektai

43

Nuosavo kapitalo dalis

42%

Veikloje naudojamas turtas

365 mln. eurų

71%

Grynoji sukaupta investicijų
suma

1 011 mln.
eurų

M etinės verslo investicijos ir veikla
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P alyginimo
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Gyventojų skaičius (mln.)3
(2019 m.)

2,787

Latvija (1,9),
Estija (1,3)

BVP vienam gyventojui (VPP,
USD)3 (2019 m.)

38 502

Latvija (32191),
Estija (38915)

Bendras konkurencingumo
indeksas (2019 m.)
(iš 140 šalių)

39

Latvija (41),
Estija (31)

Nedarbo lygis (%, TDO vert.)4
(2019 m.)

6,5

Latvija (6,5),
Estija (4,6)

Jaunimo nedarbo lygis (%,
TDO vert.)4 (2019 m.)
Nesimokantis, nedirbantis ir
mokymuose nedalyvaujantis
jaunimas

8,7

Latvija (7,9),
Estija (6,9)

Moterų dalyvavimas darbo
rinkoje (%, TDO vert.)4 (2019
m.)

57,3

Latvija (55,8),
Estija (57,6)

Energijos suvartojimo
intensyvumas (BPETA/BVP)5
(2018 m.)

0,17

Latvija (0,16),
Estija (0,24)

Išmetamų teršalų kiekio
intensyvumas / BVP (kg
CO2/10’ $)5 (2018 m.)

0,2

Latvija (0,2),
Estija (0,6)

200

2016

Portfelio vertės pokytis

Investicijos, mln. €

Investicijos, mln. €

Privataus sektoriaus dalis

5

Šalies rodikliai

Lithuania

Inclusive
CEB

EBRD

investicijų suma: portfelis per paskutiniuosius 5 metus.
PUBLIC
pereinamojo laikotarpio ataskaita, 2020 m. 3 Pasaulio bankas, „Pasaulio vystymosi rodikliai“

4 Tarptautinė

darbo organizacija (įverčiai).
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1. Ankstesnės strategijos įgyvendinimas (2016–2020 m.)
1.1. Pagrindiniai pereinamojo laikotarpio rezultatai įgyvendinant ankstesnę šalies
strategiją

Poveikis pereinamajam laikotarpiui*

Strateginių pozicijų suderinimas 2016–2020 m.
M etinės verslo investicijos (MVI)

2
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1
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mln. €

1 mln. €
2 pr ioritetas
72%
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Off- track;
5%

Techninė pagalba ir dotacijos investicijoms

ETI: 66,7
PTI: 70,5

On- track;
95%

Pagrindiniai pereinamojo laikotarpio rezultatai
• Investuota 60 mln. eurų į žaliąsias obligacijas, kurias išleido „Ignitis“ (buvusi Lietuvos energija). Gautos pajamos
bus panaudotos investicijoms į biomasės kuro gamybą, kogeneracinėms elektrinėms, gaminančioms energiją iš
atliekų, ir vėjo jėgainėms.
• Investuota 67,5 mln. eurų į 450 mln. eurų vertės valstybei priklausančios energetikos sektoriaus bendrovės
„Ignitis“ PVAP. Gautos pajamos bus panaudotos energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių plėtrai ir
skirstomiesiems tinklams modernizuoti.
• „BaltCap Infra fund“ investavo į biokuru kūrenamą elektrinę, kuri tiekia šilumos energiją Vilniui.
• Suteiktas finansavimas tarptautinėms investicijoms į energijos gamybą iš atsinaujinančių išteklių, kurias vykdo
Lietuvos energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių vystytojai.
• Lietuvos Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA) suteikta 50 mln. EUR struktūrinė paskola, skirta energijos
vartojimo efektyvumui didinti gyvenamuosiuose pastatuose.
• Užbaigtas techninio bendradarbiavimo projektas „Pagalbos energetinių paslaugų įmonių rinkos plėtrai“,
suteikiantis daugiau galimybių privačiam sektoriui dalyvauti gerinant viešojo sektoriaus ir gyvenamųjų namų
energijos vartojimo efektyvumą pasitelkiant ESCO ir sudarius sutartis dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuris
lėmė sėkmę 4 projektų konkursuose.
• Investuota į inovatyvią Baltijos žemės ūkio produktų verslo įmonę. Gautos įplaukos bus skirtos investicijoms į
energijos vartojimo efektyvumo didinimą, ypač į trąšų ir chemikalų naudojimo mažinimą ir skatinimą tausiai
naudoti žemę.
• 10,1 mln. eurų investuota į „EfTEN Baltics Sustainable Property Fund“ – pirmąjį Baltijos šalyse vietinį turto
fondą, kurio neatskiriama verslo koncepcijos dalis yra klimato kaitos mažinimo ir perėjimo prie žaliosios
ekonomikos tikslai.
PUBLIC
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* Poveikis pereinamajam laikotarpiui rodo, ar tikėtina, kad įgyvendinus projektus, poveikis pereinamajam laikotarpiui bus toks, kokio tikėtasis pasirašant. Skaičiavimai pagrįsti investicijų
portfeliu, kurio terminas iki sutarties pabaigos yra ne ilgesnis kaip 2 metai.
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1. Ankstesnės strategijos įgyvendinimas (2016–2020 m.)
11. Pagrindiniai pereinamojo laikotarpio rezultatai įgyvendinant ankstesnę šalies strategiją
2 prioritetas: privataus sektorius konkurencingumo stiprinimas
ERPB parama privataus kapitalo investicijų fondų
(PEF) veiklai
6

100% • Suteikta parama vietinio banko rinkos plėtrai užtikrinti, t. y. padidinti jo MVĮ portfelį ir pasiekti regionų lygmens
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miestus.
• Investuota į inovatyvias ir į eksportą orientuotas įmones: 2,5 mln. eurų pagalba skirta įmonės „Trafi“, teikiančios
informaciją apie viešąjį transportą tikruoju laiku, plėtrai į užsienio rinkas; investuota į visose trijose Baltijos
valstybėse veikiančios inovatyvios Baltijos žemės ūkio produktų verslo įmonės antrinį viešą akcijų platinimą, tuo
siekiant padidinat mokslinių tyrimų ir plėtros mastus bei paskatinti inovacijas, pasiūlant novatoriškus ūkininkavimo
sprendimus vietos ūkininkams. Be to, 18,9 mln. eurų Bankas investavo į baldų gamybos įmonės „Vilniaus baldai“
visiškai naujos didesnių pajėgumų įmonės statybą; investuodamas 10 mln. eurų, parėmė Ukrainos maisto
naminiams gyvūnams gamintojo visiškai naujos tarptautinės įmonės statybą Lietuvoje; siekdamas paremti
mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ investicijas Lenkijoje, investavo į jo išleistas obligacijas; suteikė 10 mln.
eurų paskolą žemės ūkio ir maisto pramonės įmonių grupei „Kauno grūdai“ investicijoms Baltarusijoje remti.
• Prisidėjo prie kompleksinio požiūrio į Baltijos šalis plėtojimo, kuriuo vadovaujantis įsteigta Baltijos rizikos kapitalo
asociacija, tokius būdu paklojant pagrindus mokymams ir gebėjimų stiprinimo renginiams bei projektų portfelio
suformavimui.
• Siekiant užsitikrinti Paramos struktūrinėms reformoms tarnybos paramą kapitalo rinkų plėtrai, toliau vyko darbas
su vyriausybe ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. 2017 m. Baltijos šalių finansų ministrai pasirašė susitarimo
memorandumą dėl tolesnės paramos visas Baltijos šalis apimančių kapitalo rinkų plėtojimo padengtų obligacijų ir
MVĮ finansavimo srityse. Bankas parengė techninio bendradarbiavimo projektą, skirtą sukurti pakeitimo vertybiniais
popieriais teisinę ir reglamentavimo sistemą pagal Vietos valiutos iniciatyvą.
• Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su vyriausybine agentūra „Invega “ dėl keturių nuosavo kapitalo priemonių,
skirtų investicijoms į daugiau nei 70 MVĮ, kurios sudarytų joms palankesnes galimybes įsisteigti ir padėtų patenkinti
jų verslo plėtros poreikius, įgyvendinimo.
• Siekdamas užtikrinti ekonomikos finansavimo šaltinių diversifikaciją, Bankas investavo į pirmąją tarptautinę banko
„Luminor“ obligacijų emisiją; be to, Bankas įsipareigojo skirti lėšų pirmajam visos Baltijos šalių infrastruktūros
fondui ir investavo į skolos bei nuosavybės vertybinius popierius (t. y. į „Ignitis“ PVAP). Siekdamas padėti
susiformuoti stipresniam, tvaresniam privataus kapitalo sektoriui, Bankas investavo į 5 regioninius privataus
kapitalo fondus, įskaitant 40 mln. eurų investiciją į regioninį investuotoją į privatų kapitalą „Resource Eastern
European Equity Partners“, ir 25 mln. eurų investiciją į „BaltCap Private Equity Fund III“.
• Vyko dialogas politikos klausimais su institucijomis dėl Šiaulių banko paskolos konvertavimo į akcinį kapitalą, tokiu
būdu sudarant galimybes lengviau teikti paskolas MVĮ.
• Įgyvendintas Baltijos krovinių perkrovimo centro projektas, kuris užtikrino gabenimo konteineriais per AB
„Klaipėdos Smeltė“ (Lietuva) išlaidų konkurencingumą palyginti su kitais Šiaurės Europos maršrutais.

PUBLIC

7

PROJEKTAS

1. Ankstesnės strategijos įgyvendinimas (2016–2020 m.)
1.2. Įgyvendinimo iššūkiai ir pagrindinė patirtis
Įgyvendinimo aplinka
Per visą ankstesnį strateginį laikotarpį Lietuvos ekonomika stabiliai augo ir pasiekė sparčiausią vienam gyventojui tenkančio BVP konvergencijos ES lygio link laipsnį Vidurio
Europos ir Baltijos šalyse: 2019 m. vienam gyventojui tenkanti BVP dalis sudarė 84% ES vidurkio. Palyginti su kitomis šio regiono šalimis, pirmoji COVID pandemijos banga,
sukėlusi ekonomikos nuosmukį, Lietuvą paveikė mažiausiai, kas yra ekonomikos atsparumo ir veiksmingos politikos įrodymas. Nuo savo veiklos pradžios 1992 m. ERPB
investavo daugiau kaip 1 mlrd. eurų į 101 projektą Lietuvoje; 2016–2020 m. strate gijos įgyvendinimo laikotarpiu daugiausia dėmesio skirta konkurencingumui stiprinti,
investicijoms į energijos gamybą iš atsinaujinančių išteklių ir į energijos vartojimo efektyvumą remti bei vietiniams bankams stiprinti.

Įgyvendinimo iššūkiai

Pagrindinė patirtis ir tolesni žingsniai

• Iki šiol Žaliųjų miestų programoje nėra nė vieno Lietuvos miesto. Pagrindinė
priežastis – sunkumai nustatant, kokios priežastys galėtų paskatinti investuoti,
o vėliau miestų valdžios dėmesys buvo nukreiptas COVID-19 pandemijai
suvaldyti ir jos poveikiui mažinti.

• Svarbu anksti nustatyti, kokios priežastys galėtų paskatinti investicijas. Tinkama
galimybė pradėti įgyvendinti Žaliųjų miestų programą, pradedant Vilniumi.

• Gerai įsitvirtinusių, profesionalių ir itin likvidžių bankų, galinčių pasiūlyti
konkurencingas kainas vidutinio dydžio ir didesnėms įmonėms, aibė (nors ir
nedidelė).

• Visą dėmesį skirti finansavimo trūkumui pašalinti, jeigu bendras projekto dydis
viršija vietos bankų maksimalias galimybes ir (arba) jei įmonės yra išaugusios
iki tokio dydžio, kuris viršija jungtinės vietos rinkos pajėgumus, ir MVĮ, kurioms
finansavimo pasiūlymai yra nepakankami.
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2. Ekonominė aplinka
2.1. Makroekonominė aplinka ir strategijos įgyvendinimo laikotarpio perspektyva

Lietuvos BVP vienam gyventojui toliau artėjo prie ES vidurkio. 2019 m. BVP
vienam gyventojui sudarė 84% ES vidurkio ir buvo sparčiausiai augantis
konvergencijos rodiklis per pastaruosius penkerius metus Vidurio Europoje ir
Baltijos šalyse. Tai – žymus augimas, nes 2009 m. BVP vienam gyventojui
buvo mažesnis nei VEB vidurkis ir sekė 57% ES vidurkio.
Stabilų BVP augimą lėmė išaugęs vartojimas ir investicijų lygis. Dėl cikliškai
vykstančio tvirto ekonomikos pakilimo ir procikliškos fiskalinės politikos
ankstesnės strategijos įgyvendinimo laikotarpiu BVP vidutinis augimas siekė
3,8%. Spartus darbo užmokesčio augimas, atsiradęs stiprėjant įtampai darbo
rinkoje, paskatino privatų vartojimą, kuris vidutiniškai prisidėjo prie BVP
augimo 2,4% nuo 2016 metų. Didėjantis investicijų mastas kartu su augančiu
grynuoju eksportu irgi reikšmingai – atitinkamai vidutiniškai 1,5% ir 1,4% –
prisidėjo prie ekonomikos augimo.

Lietuva: pagrindiniai makroekonominiai rodikliai
2 016

2 017

2 018

2 019

BVP augimas (%, palyginti su
praėjusiais metais )

2,5

4,3

3,9

4,3

VKI infliacija (% vidut.)

0,7

3,7

2,5

2,2

Valdžios sektoriaus balansas
(BVP %)

0,2

0,5

0,6

0,3

Einamosios sąskaitos
balansas (BVP %)

-1.1

0,5

0,3

4,2

Grynosios TUI (BVP %)

-0,9%

-2,0

-0,8

-1,5

Išorės skola
(BVP %)

86,2

82,6

78,1

67,7

Bendrosios atsargos (BVP %)

-

-

-

-

Bendroji valdžios sektoriaus
skola (BVP % )

39,7

39,1

33,8

36,3

Nedarbas (15–64 m. amžiaus
gyventojai, %)

8,1

7,3

6,3

6,5

Nominalusis BVP (mlrd. eurų)

38,9

42,0

45,5

48,8

Pirmoji Covid-19 pandemijos banga Lietuvą paveikė mažiau. 2020 m.
pirmajame pusmetyje ekonomikos nuosmukis Lietuvoje buvo pats
mažiausias ES, o palyginti su praėjusiais metais BVP sumažėjo 1,1%.
Pakankami finansiniai rezervai suteikė galimybę imtis veiksmingų politinių
priemonių krizės metu, ankstyvi karantino atlaisvinimai po pirmosios
pandemijos bangos 2020 m. pavasarį leido greitai atsigauti privačiam
vartojimui, nes dėl atlyginimų kėlimo viešajame sektoriuje atlyginimai III ketv.
išaugo 10,4%. Atsižvelgiant į tai, kad prekių eksporto struktūra buvo palanki,
eksporto padėtis buvo santykinai gera.
Artimiausiu laikotarpiu perspektyvos tebėra neaiškios, tačiau ekonomikos
būklė tolesnei konvergencijai yra gera. Galimas dalykas, kad didžiulė antroji
banga, kuri užgriuvo 2020 m. IV ketv., paveikė tolesnį ekonomikos
atsigavimą, nors dėl didelio neapibrėžtumo investicijos ir toliau – bent jau
2021 m. pirmajame pusmetyje – sunkiau atsigaus. Prognozuojama, kad
biudžeto deficitas 2021 m. išliks didelis, nes vyriausybė ir toliau taikys
fiskalinio skatinimo priemones. Tai reiškia, kad šalies ekonomikos atsigavimo
ir atsparumo didinimo planas turės svarbiausią reikšmę atveriant galimybes
pasinaudoti papildomomis ES lėšomis valdžios sektoriaus išlaidoms ir
ekonomikos gaivinimui remti. Vidutinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpiu
tolesnis našumo augimas, atsiradęs pašalinant esamas pereinamojo
laikotarpio spragas, leis Lietuvai priartėti prie vidutinio ES pajamų lygio.
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2. Ekonominė aplinka
2.2. Pagrindiniai pereinamojo laikotarpio iššūkiai
Konkurencingas (6,49/10)

Gerai valdomas (7,4/10)

• Perėjimas
prie
žiniomis
grindžiamos
visapusiškai išsivysčiusios ekonomikos yra
ribotas dėl mažiau technologijų pažanga
pagrįsto eksporto krepšelio ir transporto
paslaugų dominavimo.
• Parama privatiems moksliniams tyrimams ir
plėtrai bei investicijos į nematerialųjį turtą
galėtų padėti paskirstyti lėšas labiau
inovatyviems
sektoriams
ir
padidinti
dabartinių ūkio sektorių našumą.
• Ekonominio sudėtingumo indeksas rodo, kad
trijų Baltijos šalių rezultatai yra šiek tiek
prastesni nei kitų VEB regiono šalių.
Dominuojančią Lietuvos eksporto dalį sudaro
nesudėtingi produktai (žemės ūkio produkcija)
ir cheminės medžiagos.
• Patobulintų paslaugų (ryšių, finansinių,
draudimo ir kitų verslo paslaugų) dalis
Lietuvoje yra mažesnė nei VEB ir ERPB veiklos
vykdymo šalių vidurkiai – daugiausiai dėl
didelės transporto paslaugų dalies.
M TP mastas išlieka žemas nepaisant didelių
išlaidų inovacijoms

Žaliasis (6,63/10)

• Nuo 2017 m. Lietuva padarė didelę pažangą
valdymo srityje ir dabar tarp visų ERPB veiklos
vykdymo šalių užimaantrąją vietą.
• Lietuva lenkia savo kaimynus pagal įmonių
akcininkų teisių užtikrinimą ir sutarčių
įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu.
• Lietuva atsilieka nuo ERPB vidurkio pagal
aktualių teisės aktų sistemos ir kūrimą ir
valstybės reguliavimo naštą. Valstybinė
nuosavybė ir jos mastas bei valstybės įmonių
valdymas yra pagrindiniai šio klausimo
aspektai, ypač energetikos ir transporto
sektoriuose. Vis tik nuo 2018 m. reguliavimo
naštos Lietuvoje vertinimas pagerėjo.
• 2019 m. pagal „Transparency International“
korupcijos suvokimo indeksą Lietuva užima
35-tą vietą iš 180 šalių. Lietuvos viešasis
administravimas yra geras, tačiau pažanga
kovojant su korupcija buvo lėta.

• Vėjo energijos gamybos plėtra spartėjo, tačiau
ambicingi 2030 m. tikslai pareikalaus didelių
pastangų tolesnei atsinaujinančių energijos
šaltinių plėtrai užtikrinti, energijos vartojimo
efektyvumui didinti ir paremti transporto
sektoriaus perėjimą prie ekologiškesnių
sprendimų.
• Anglies dioksido apmokestinimas ir aprėptis
turėtų atitikti ES Apyvartinių taršos leidimų
prekybos (ETS) sistemos siekius.
• Galutinis energijos suvartojimo intensyvumas
smarkiai sumažėjo, tačiau palyginti su ES
vidurkiu, išlieka aukštas. Viena iš priežasčių –
paveldėta sovietinio laikotarpio infrastruktūra.
• Energijos vartojimo efektyvumą daugiausia
lėmė gerėjimas gyvenamųjų namų sektoriuje.
Renovuojant pastatus, jis toliau turėtų gerėti.
Šio sektoriaus dalis Lietuvoje bendroje pajamų
apimtyje sudarė 61 procentą.

Valstybės įmonių valdymas Baltijos šalyse yra
vienas geriausių VEB regione

Palyginti su kitomis regiono šalimis,
atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimas transporto sektoriuje atsilieka
Energijos iš atsinaujinančių išteklių dalis bendrame
galutiniame energijos suvartojime transporto sektoriuje, proc.
2018 m.

MTP ir su ja nesusijusios išlaidos palyginti su ES vidurkiu 2019 m.
MTP išlaidos verslo
sektoriuje

Išlaidos su MTP
nesusijusioms
inovacijoms

Nuosavybės politika
Priežiūros sistema
Fiskalinės sąsajos

Šaltinis: Europos inovacijų suvestinė, 2020 m.

Šaltinis: TVF analizė, 2019 m.
PUBLIC

Šaltinis: Eurostat.
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2. Ekonominė aplinka
2.2. Pagrindiniai pereinamojo laikotarpio iššūkiai
Įtraukus (6,91/10)

Atsparus (6,68/10)

• Trys Baltijos šalys pagal visų ERPB veiklos
šalių socialinės įtraukties reitingą užima
aukščiausias pozicijas. Estijos reitingas pats
aukščiausias, po jos eina Latvija ir Lietuva.
• Moterų darbo jėgos aktyvumo lygis visose
trijose valstybėse yra beveik 56% ir yra
mažesnis nei vyrų: Lietuvoje atitinkamai
56,53%, vyrų – 67,74%. Nesimokančio,
nedirbančio
ir
jokiuose
mokymuose
nedalyvaujančio jaunimo procentas Lietuvoje
yra didesnis nei kitose Baltijos šalyse (8,7%).
• Regioninių skirtumų laipsnis Lietuvoje ir
Latvijoje yra didesnis nei Estijoje. Prekybos ir
transporto kokybė Lietuvoje (2,72) yra
žemesnė nei regiono vidurkis. Latvijos rodiklis,
kuris siekia 2,98, yra šiek tiek mažesnis nei
regioninis vidurkis, o Estijoje šis rodiklis yra
pats aukščiausias – 3,09.

Žemos kvalifikacijos darbuotojų nedarbo lygis
Lietuvoje yra aukštas

• Baltijos šalių bankų sektoriaus koncentracija
yra labai didelė. Daugumą bankų valdo Šiaurės
šalių bankų grupės, o kiekvienoje iš minėtų
šalių yra tik keturi pagrindiniai bankai.
Lietuvoje šis sektorius irgi mažesnis. Indėlių
bei kreditų augimas buvo lėtesnis. 2019 m.
kreditai sudarė 39 proc. BVP, o palyginti
kitomis VEB šalimis, kreditų įmonėms buvo
suteikta mažiausiai.
• Palyginti su ES, kapitalo rinkos tebėra
nedidelės. Todėl pagrindinis kapitalo rinkų
plėtros strategijos regione tikslas – sukurti
visas tris Baltijos šalis apimančią rinką.
• Trijų Baltijos šalių elektros tinklai tebėra
sinchronizuoti su Rusijos ir Baltarusijos
sistemomis. Tikimasi, kad iki 2025 m. bus
užbaigta sinchronizacija su žemyninės Europos
tinklu.

Palyginti
su kitomis regiono šalimis, bendra
Title
Baltijos šalių akcijų rinka yra maža
Akcijų rinkos kapitalizacija ir BVP lygis (2019 m., mlrd. eurų)

Nedarbas pagal išsilavinimo lygį, darbingų žmonių proc.
2019 m.

Žemesnis nei vidurinis

Šaltinis: Eurostat.

Vidurinis

Integruotas (7,23/10)

Akcijų rinkos
kapitalizacija

Aukštasis

Vengrija Kroatija

Lietuvos eksporte dominuoja transporto
paslaugos
Žinių reikalaujančių paslaugų eksportas, proc. nuo visų
paslaugų eksporto

Bulgarija Baltijos šalys (kartu)

Šaltinis: TVF tyrimas, 2019 m.
Šaltinis: Europos vertybiniųPUBLIC
popierių biržų federacija, Nasdaq Baltics,
Eurostat.

• Būdama Europos Sąjungos nare, Lietuva dabar
yra 44 regioninės prekybos sutarčių šalis (ERPB
šalių vidurkis – 19), tačiau taiko daug ir muitų
politikos reguliavimo sritį nepatenkančių
priemonių, kurios yra dėl ES arba vietinių teisės
aktų taikymo (atitinkamai Latvijoje 2031,
Lietuvoje 1989, Estijoje 197, ERPB šalių
vidurkis 900).
• Lietuva užima antra vietą pagal kelių
jungiamumą tarp visų šalių, kuriose ERPB
vykdo veiklą. Tarpmiestinių kelionių laikas
paprastai būna 20% ilgesnis nei pasienyje
(matuojant tiesia linija, atstumą važiuojant 110
km/h), ir viršija VEB šalių (36%), ERPB veiklos
šalyse (71%), ir taip pat EBPO lyginamųjų šalių
vidurkius (37%).
• Nepaisant palyginti gero kelių jungiamumo ir
spartaus paslaugų augimo tempo per
pastaruosius metus, Lietuvos tarptautiniai
logistikos rezultatai atsilieka nuo kitų VEBšalių.

Šaltinis: Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinė, 2020 m. 1 1
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3. Vyriausybės prioritetai ir suinteresuotųjų šalių įtrauktis
3 .1. Vyriausybės reformos prioritetai
Be dabartinio dėmesio trumpalaikėms krizės valdymo priemonėms, kuriomis siekiama
užtikrinti ekonomikos likvidumą ir apsaugoti pažeidžiamus darbuotojus bei asmenis,
naujosios vyriausybės programoje yra numatytas platus dešimties metų ekonomikos ir
visuomenės modernizavimo planas, skirtas padidinti produktyvumą ir paspartinti
ekonomikos augimą, iki 2030 metų padvigubinant išlaidas moksliniams tyrimams ir
plėtrai. Vyriausybė siekia, kad bent vienas Lietuvos universitetas patektų tarp 300
geriausių pasaulio universitetų; taip pat sieks padidinti Lietuvos švelniąją galią.
Inovacijos. Didesnės pridėtinės vertės ekonomikos konkurencingumo didinimas ir žinių
ekonomikos plėtojimas, verslumo ir kvalifikacijos, atitinkančios rinkos poreikius,
skatinimas; palankių sąlygų inovatyvaus verslo pradžiai ir plėtrai sukūrimas.
Verslumas. Verslumo skatinimas sukuriant nuoseklią ir nuolatinę verslumo ugdymo
sistemą, sukuriant palankią aplinką verslo pradžiai ir plėtrai bei remiant tikslinių grupių
(jaunimo, moterų) verslumą; viešųjų paslaugų prieinamumo verslo įmonėms
užtikrinimas.

Energetika. Naujosios vyriausybės prioritetai – prisijungti prie Europos elektros tinklų ir
plėtoti vidinius energijos gamybos pajėgumus. Lietuvos vyriausybė griežtai priešinasi
nesaugių atominių elektrinių, kurios neatitinka ES saugos standartų, statybai ir
eksploatavimui. Nacionaliniame energetikos ir klimato kaitos srities veiksmų plane,
kuris suderintas su įsipareigojimais pagal Paryžiaus susitarimą, numatyta iki 2030 m.
visuose pramonės sektoriuose išmetamų ŠESD apimtis sumažinti ne mažiau kaip
40%.; taip pat numatyta pasiekti, kad iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminta
energija sudarytų 45% bendro galutinio energijos suvartojimo, o transporto sektoriuje –
15%. Be to, bus siekiama 1,5 karto (palyginti su 2017 m.) sumažinti energijos
vartojimo intensyvumą.
Teisinės valstybės principas. Toliau stiprinti teisėjų nepriklausomybę ir atskaitingumą,
skatinti atvirą ir skaidrią teismų veiklą.
Mokesčiai. Remti ilgalaikę, skaidrią ir nuspėjamą į mokesčių didinimą orientuotą
politiką, tuo pačiu subalansuojant pajamų didinimo galimybes su Lietuvos mokesčių
aplinka, kuri pripažįstama esanti konkurencinga.
Švietimas. Visapusiškas švietimo sistemos atnaujinimas, apimantis visus sistemos
lygmenis – nuo priešmokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo.
Sveikatos priežiūra. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą,
trumpinti laukimo laiką ir sumažintihospitalizacijų, kurių galima išvengti, dalį.

PUBLIC

3 .2. ERPB reformų sritys, kurios buvo plačiai aptartos su valdžios
institucijomis
• Atsižvelgdamas į pandemijos poveikį Lietuvos ekonomikai, Bankas,
investuodamas į privatų sektorių, ir toliau teiks paramą ekonomikos
gaivinimui po pandemijos.
• Pereinamojo laikotarpio atotrūkiai yra žaliosios ekonomikos,
konkurencingumo ir atsparumo srityse. Atitinkamai Bankas rems
Lietuvos perėjimą prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių technologijų.
• Bankas rems investicijas privačiame sektoriuje, kurios padeda sukurti
žaliosios energetikos inovacijų ekosistemą.
• Bankas toliau rems įmonių augimą, siūlydamas naudotis skolos, kapitalo
ir rizikos pasidalijimo finansinėmis priemonėmis, bei toliau
dalyvaudamas investiciniuose fonduose.
• Tolesnė kapitalo rinkos plėtra yra bendras prioritetas. ERPB tęs
bendradarbiavimą su Lietuvos banku ir rems bei investuos į inovatyvias
ir žaliąsias finansines priemones, taip pat skatins konkurenciją finansų
sektoriuje.

3 .3. Pagrindinės pilietinės visuomenės žinutės ERPB
• Pilietinės visuomenės organizacijos pritarė ERPB strateginiam perėjimo
prie žaliosios ekonomikos ir CO 2 emisijos mažinimo Lietuvoje prioritetui,
kuris yra neatskiriama šalies plėtros dalis.

• Pilietinės visuomenės organizacijos įvardijo su didelių infrastruktūros
projektų įgyvendinimu susijusius aspektus, ypač pabrėždamos jų įtaką
saugomoms gamtos teritorijoms pagal programą NATURA 2000.
Pilietinės visuomenės atstovai paragino Banką padėti patobulinti tokių
infrastruktūros projektų vertinimą ir rengimą bei privataus ir viešojo
sektoriaus partnerystes.
• Pritardamos, kad visas dėmesys būtų skiriamas žinių ekonomikai ir
inovacijoms, pilietinės visuomenės organizacijos nurodė, jog būtina
tobulinti viešųjų pirkimų sistemas ir atvirų duomenų platformas bei
sukurti tikrosios nuosavybės registrą. Siekiant skatinti tinkamą valdymą
ir skaidrumą, bendradarbiavimas su pilietine visuomene šioje srityje turi
labai svarbią reikšmę. Be to, pilietinės visuomenės organizacijos pasiūlė,
kad ERPB skatintų (pasitelkdamas ir naujas technologijas) socialinio
verslo ir socialinio verslumo plėtrą.
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4. Strategijos Lietuvai prioritetų nustatymas
Ką reikia pakeisti?
(šalies diagnostika)

Ar galima tai pakeisti?
(Politinė ekonomika)

• Energ ijos su vartojimas yra žymiai didesnis • ES žalioji knyg a ir Paryžiaus susitarimas
pakloja
Lietuvos
energetikos
ir
nei ES ir Baltijos šalių – pirmiausia dėl
aplinkosaugos
strateg ijos,
įskaitant
senų pastatų ir transporto.
nacionalinį energetikos ir klimato srities
• 2019 m. energijos iš atsinaujinančių
veiksmų planą ir ilgalaikę renovacijos
išteklių dalis siekė 25% galutinio
strategiją, pagrindus.
suvartojamo energ ijos kiekio ir viršijo 2020
• Vyriausybė yra įsipareigojusi pagerinti
m. numatytą tikslą (23%).
nerekonstruotų
pastatų
energijos
• Didelis elektros importas, viršijantis 70%
vartojimo efektyvumą.
vietinio sunaudojamo kiekio n.
• Žiedinio
žaliavų
naudojimo
rodiklis • Pastatų renovacija, kuria siekiama
pagerinti
jų
energijos
vartojimo
Lietuvoje 2019 m. (4,0%) buvo mažesnis
efektyvumą, yra ekonomikos gaivinimo
nei ES vidurkis (11,9%).
plano Covid-19 padariniams šalinti dalis ir
įvardyta
vyriausybės
priimtame
ekonomikos gaivinimo plane.
• Lietuva pagal EK skaitmeninės ekonomikos
ir visuomenės indeksą viršija daugumą VEB • Baltijos šalių energ ijos rinkos sujungimo
iniciatyva, siekiant iki 2025 m. sujungti
šalių, tačiau pagal junglumą ir žmogiškąjį
Baltijos šalių elektros tinklų su ENTSO-E.
kapitalą atsilieka nuo ES vidurkio.
• Mažas įmonių pajėg umas diegti naujoves ir
žemas investicijų lygis (privačių įmonių • Sudaryti geresnes galimybes gauti
moksliniai tyrimai ir plėtra sudarė 0,3%
finansavimą pastaraisiais metais buvo
BVP; ES inovacijų diegimo suvestinėje
vyriausybės prioritetas ir paskatino
Lietuva užima 19 vietą iš 27 ES šalių).
rizikos
kapitalo fondų,
teikiančių
• Integracija pasaulinėse vertės grandinėse
finansavimą įmonių veiklos pradžiai,
atsilieka nuo VRE vidurkio.
atsiradimą, lėšų telkimo platformų
• 13% įmonių įvardijo, kad didžiausią
įsteigimą, finansinių technologijų įmonių
susirūpinimą kelia ribotos galimybės gauti
atsiradimą ir alternatyvių investavimo
finansavimą (ES vidurkis 10%).
galimybių įvedimą.
• Pagal didžiausią atmestų paskolų paraiškų • Didėjantis įmonių troškimas rasti
skaičių Lietuva yra antroje vietoje ES.
alternatyvius finansavimo sprendimus.
Dažniausiai atmetama dėl prastos įmonių • Stipri vyriausybės parama privačiam
finansinės būklės ir sumažėjusio bank ų
kapitalui ir visas
Baltijos
šalis
noras rizikuoti teikiant paskolas smulkiam
apimančios kapitalo rinkos plėtojimas.
verslui.
• Didelė viltis – ES Techninės paramos
• Ribota
galimybė
naudotis
įvairiais
priemonė.
finansavimo šaltiniais (vidaus kreditai
privačiam sektoriui sudarė 39,2% BVP,
palyginti su 86% vidurkiu euro zonoje).
• Viešojo kapitalo rinkos kapitalizacija yra
viena mažiausių ES (7,2% BVP).

Ką gali padaryti Bankas?
(Banko papildomumas)
• Stipri institucinė parama ir energijos
gamybos iš atsinaujinančių išteklių
finansavimas bei energijos vartojimo
efektyvumo
pastatuose
didinimas
(VIPA). Sėkminga pagalba įgyvendinant
nekilnojamojo turto aukcionus ERPB
veiklos šalyse.
• Didelė
perėjimo
prie
žalios ios
ekonomikos
rėmimo
vykdant
įsipareigojimų politiką ir investuojant
patirtis. Apima finansų sektoriaus
perėjimą prie žaliųjų technologijų,
ekonomikos
priklausomybės
nuo
iškastinio kuro mažinimą, žiedinę
ekonomiką ir tvarių miestų kūrimą bei
mobilumo skatinimą.
• Gebėjimas identifik uoti ir investuoti į
inovatyvias,
sparčiai
augančias
bendroves
tiesiogiai
naudojantis
struktūrinėmis skolos ir nuosavybės
priemonėmis
bei
netiesiogiai
dalyvaujant investiciniuose fonduose ir
per partnerių finansų įstaigas.
• Patikima patirtis ir specialios finansinės
kapitalo priemonės kapitalo rinkos
plėtojimui, įskaitant politinį dialogą ir
techninį bendradarbiavimą bei aktyvų
investuotojo dalyvavimą.
• Kompetencija
auginant
šalies
investuotojų bazę ir skatinant didesnę
kapitalo rinkos integraciją.

PUBLIC

Strateginiai
prioritetai Ką norime matyti (pagrindiniai
tikslai)
(2021-2026)

Remti Lietuvos
perėjimą prie
žaliosios
ekonomikos

• Gerinti energijos ir išteklių
vartojimo efektyvumą.
• Sumažinti ŠESD emisijos apimtis,
padidinti energijos iš
atsinaujinančių išteklių vartojimą

S katinti Lietuvos
• Geresnės galimybės gauti
žinių ekonomiką,
finansavimą inovacijoms ir
pas itelkiant labiau
skaitmeninimui.
div ersifikuotus
• Didesnės ir labiau diversifikuotos
privataus
skolos ir nuosavo kapitalo rinkos.
finansavimo
š altinius
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5. Veikla ir rezultatų sistema
1-asis prioritetas: remti Lietuvos perėjimą prie žaliosios ekonomikos
Pagrindiniai tikslai

Veiksmai

Energijos ir išteklių vartojimo
efektyvumo gerinimas

• Toliau finansuoti energijos vartojimo efektyvumo gerinimo priemones žmogaus sukurtoje
aplinkoje (ir per energetinių paslaugų įmones).
• Remti žiedinės ekonomikos plėtojimą, finansuojant perdirbimo ir atliekų tvarkymo
sektorius ir technologijas, kurios mažina medžiagų poreikį.
• Padėti Lietuvai įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus per
investicijas į privatų sektorių ir paramą žaliųjų gebėjimų stiprinimui.
• Remti ir finansuoti tvarios miestų plėtros ir atnaujinimo projektus.

ŠESD emisijos mažinimas,
energijos iš atsinaujinančių
išteklių vartojimo didinimas

•
•

Remti energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos plėtrą.
Remti ir finansuoti tvaraus, integruoto ir ekologiško transporto plėtrą bei infrastruktūros
sprendimus, panaudojant ir programos „InvestEU“ lėšas (pvz., elektros energijos tinklų
jungčių tarp Baltijos valstybių kūrimą).

•

Remti ERPB Žaliųjų miestų programos įgyvendinimą Lietuvoje.

Po veikio rodiklis: energijos suvartojimo intensyvumas(TPES/GDP)

PUBLIC

Rodikliai
(Rezultatai)
•

Bendras sutaupytos
pirminės energijos
kiekis (GJ per metus)

•

Medžiagų naudojimo ir
kietųjų atliekų kiekio
mažinimas arba
perdirbimas (tonų per
metus)

•

Bendras išmetamo CO2
kiekio mažinimas (tonų
per metus)

Ž aliasis
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5. Veikla ir rezultatų sistema
2-asis prioritetas: skatinti žinių ekonomiką Lietuvoje panaudojant labiau diversifikuotus
privataus finansavimo šaltinius
Pagrindiniai tikslai

Ekonomikos
gaivinimas po
COVID-19
pandemijos (20212023 m.)

Galimybių gauti
finansavimą
inovacijoms ir
skaitmeninimui
gerinimas

Veiksmai

• Toliau aktyviai investuoti į rizikos kapitalo, nuosavo kapitalo, turto fondus.
• Išnagrinėti, kokios yra galimybės finansuoti veiklos mastus didinančias inovacijų įmones (įskaitant
finansinių technologijų įmonesir IT sektorių) ir tolesnį įsipareigojimą politikos lygmeniu.
• Remti įmonių augimą, įskaitant jų plėtrą užsienyje, ir įmonių valdymo tobulinimo priemones, socialinę
įtrauktį ir lygias galimybes visoms lytims.
• Skatinti skaitmeninimo spartą įmonių sektoriuje ir investuoti į infrastruktūrą, kuri remia inovacijas,
įtrauktį ir žaliąjį skaitmeninimą.

•

•

Po veikio rodiklis:

•

Įvestos naujos arba
esamos finansinės
priemonės, specialiai
pritaikytos atsparumui
didinti ir ekonomikai
gaivinti po Covid-19
pandemijos

•

Bendras paramą
gavusių inovacijų
įmonių skaičius

•

Sukurta ir įdiegta visas
Baltijos šalis apimanti
padengtųjų obligacijų
sistema; paleistų į
apyvartą Baltijos šalių
kapitalo rinkos
finansinių priemonių
skaičius

•

Kapitalo rinkos
sandorių, kuriems
sudaryti skirtos
paramos priemonės,
apimtis

• Panaudoti nuosavo kapitalo, skolos ir rizikos pasidalijimo priemones, skirtas ekonomikai gaivinti po
Covid-19 pandemijos, taikant tobulinamojo atkūrimo koncepciją ir didžiausią dėmesį skiriant
papildomumo sritims.

•
Skolos ir nuosavo
kapitalo rinkų
plėtojimas bei
diversifikacija

Rodikliai
(Rezultatai)

Tęsti įsipareigojimą politikos lygmeniu sukurti visas Baltijos šalis apimančią kapitalo rinką,
pritraukiant Techninės paramos priemonės lėšas (t. y. naudoti vieno indekso modelį, kapitalo rinkos
plėtros spartinimo fondą).
Didinti šalies investuotojų ir emitentų bazę per PVAP, finansavimą ir naujų bei žalių finansinių
priemonių (pvz., su tvarumu susietų obligacijų) įvedimą.
Išnagrinėti konkurencijos skatinimo galimybesfinansų sektoriuje.

Ekonominio sudėtingumo indeksas
Akcijų rinkos kapitalizacija (BVP %)

PUBLIC

Konk urencingas

Atsparus
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6. Tarptautinių partnerių papildomumo ERPB veiklos
srityse schema
ERPB VEIKLOS SRITYS

€

€P

€

€

€

€

Mažos įmonės

€

€P

Vietinė valiuta ir
kapitalo rinkos

€

Strateginės iniciatyvos
Socialinė įtrauktis ir
lyčių lygybė

€

Nebankinės
finansinės įstaigos

€

Bankininkystė

Nekilnojamasis
turtas ir turizmas

Gamtos ištekliai

€

Infrastruktūra

159

983

VEB

100

68

NI B

88

708

EI F**

17

5

ER PB

74

116

P

€

Finansų
įstaigos

n.d.

EI B

€

€

Tvari
infrastruktūra

Energetika

1 199

Gamyba ir
paslaugos

ES
ES I fondai *

IRT

jei nenurodyta kitaip)

Žemės ūkio veikla

Ankstesnės strategijos
laikotarpio orientacinės
metinės investicijos /
dotacijos, mln. eurų
(2016–2019 m. vidurkis,

2020 m.

Pramonė, prekyba ir žemės ūkio
veikla

Bendrosios temos

Žalioji ekonomika

Sektoriai

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Reikšmingų investicijų sritis
Reikšmingo dalyvavimo politiniu lygmeniu sritis

€

€

€P

€

€

€P

€P

Daugiausia orientuota į privatų sektorių

Potencialios bendradarbiavimo sritys
k itam šalies strategijos laikotarpiui
Komponentas „Žaliasis“
Bendradarbiauti su TFĮ finansuojant
energijos
vartojimo
efektyvumo
didinimo priemones žmogaus sukurtoje
aplinkoje.
Koordinuotos investicijos į žaliąją
ekonomiką kartu su EIB – atsižvelgiant
į jo sustiprintą dėmesį klimatui ir
aplinkos tvarumui, bei su EIF – nes jis
plėsdamasis siūlo teminius fondų
produktus.
Komponentas „Konkurencingas“
Finansuoti
įmones koordinuojant
veiksmus su kitomis TFĮ (NIB, EIB).

Komponentas „Atsparus“
Kapitalo rinkos plėtojimo srityje,
įskaitant naujų finansinių priemonių
(pvz., komercinių vekselių) įvedimą,
remtis pagal Techninės paramos
priemonę
finansuojamu
politikos
formavimo
darbu
ir
glaudžiai
bendradarbiauti su centriniu banku,
F inansų ministerija bei NIB.
Kovos su COVID pandemija priemones
suderinti su kita vietose aktyviai
veikiančia TFĮ.

Daugiausia orientuota į viešąjį sektorių

Pastaba: TFI veikla nurodyta remiantis viešai skelbiama informacija.
Reikšmingos TFĮ investicijos – tai projektai, viršijantys 5% metinių investicijų sumos ir pasirašyti PUBLIC
nuo 2016 metų.
* Remiantis ES įnašais į Lietuvos šalies biudžetą 2014–2020 metais. ** Europos investicijų fondas, įskaitant „EIF Baltic Innovation Fund 2“ ir ESIF paskolų garantijų priemonę MVĮ.
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7. Įgyvendinimo rizika
Str a tegijos įgyvendinimo rizika
• Neigiamas COVID-19 poveikis
vietiniam
pajėgumui
pateikti
rinkai inovatyvius produktus ir
užtikrinti pažangą pereinant prie
žaliosios ekonomikos.

• Dotacijų ir lengvatinių paskolų
vyravimas gali apriboti galimybes
pasinaudoti
finansavimu
skolintomis lėšomis.
• Valdžios
finansuojami
(kaip
priemonė
įveikti
COVID-19
pasekmes) nuosavo kapitalo ir
skolos priemonių fondai gali
išstumti
privataus sektoriaus
nuosavo kapitalo fondus ir
finansavimo skolintomis lėšomis
priemones įmonių sektoriuje.

A u kšta

V i dutinė

Ž e ma

Ti kimybė

Po veikis

Pasekmės aplinkosaugai ir socialinei padėčiai
Poveikių aplinkosaugai ir socialinei padėčiai vertinimas bei valdymas. Užtikrinti, kad tiesioginis, netiesioginis,
augantis ir tarpvalstybinis projektų bei susijusių priemonių poveikis aplinkosaugai ir socialinei padėčiai būtų
tinkamai įvertinamas ir švelninamas pagal ERPB reikalavimus veiklai. Siekiant užtikrinti, kad būtų priimta
gera tarptautinė patirtis, apsvarstyti kompetencijos aplinkosaugos ir socialinėje srityje stiprinimo priemones.
Padėti klientams stiprinti aplinkosaugos ir socialinės srities valdymo gebėjimus ir atskleisti informaciją.
Darbas ir darbo sąlygos. Užtikrinti, kad klientų personalo politikos ir darbo praktika atitiktų ERPB
reikalavimus, ypač dėl darbo sutarčių nuostatų ir sąlygų, dėl rangovų valdymo, galimos diskriminacijos darbo
vietoje, lygių galimybių skatinimo ir didelio masto išlaidų mažinimo valdymo bei dėl galimo mažumų ir kitų
pažeidžiamų grupių diskriminavimo prevencijos.
Išteklių naudojimo efektyvumas bei taršos prevencija ir kontrolė. Remti gebėjimų stiprinimo iniciatyvas
atitinkamuose sektoriuose; užtikrinti, kad siekiant identifikuoti investicijas, kurios remia ES standartų ir ES
geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) laikymąsi, būtų apsvarstomos alternatyvos; užtikrinti perėjimą
prie mažai anglies dioksido išskiriančios ir efektyviai išteklius naudojančios ekonomikos, stiprinti atsparumą
klimato kaitai ir skatinti žiedinę ekonomiką. Padėti klientams laikytis atitinkamų ES direktyvų ir pagerinti
sektoriui būdingų procesų efektyvumą laikantis ES geriausių prieinamų gamybos būdų.
Sveikatos priežiūra ir sauga. Pagerinti profesinę ir bendruomenės sveikatą bei saugą, ypatingą dėmesį
skiriant veiksmams, kurie susiję su paplitusiais nelaimingais atsitikimais, apie kuriuos buvo pranešta
įgyvendinant Banko projektus. Papildomas dėmesys ir parama techniniam bendradarbiavimui stiprinti bus
skiriama eismo saugumui užtikrinti, pareikalaujant atlikti eismo saugumo auditus, stiprinant gebėjimus ir
gerinant bendruomenių, kurioms kyla pavojus, supratimą.
Žemės įsigijimas, priverstinis perkėlimas ir stabilios ekonominės padėties praradimas. Užtikrinti, kad visi
projektai, kuriems įgyvendinti būtina įsigyti žemę, atitiktų Banko nustatytus reikalavimus dėl kompensacijų ir
pragyvenimo šaltinių atkūrimo, ypatingą dėmesį skiriant neoficialiems žemės naudotojams ir pažeidžiamoms
grupėms.
Biologinės įvairovės išsaugojimas ir tvarus esamų gamtos išteklių valdymas. Remti gebėjimų stiprinimo
iniciatyvas, skirtas pagrįstam biologinės įvairovės vertinimui ir rizikos mažinimo priemonėms, kurios
užtikrintų, kad ten, kur projektų įgyvendinimas galėtų pakenkti saugomoms gamtos teritorijoms, nykstančiai
florai ir faunai, ekosistemų funkcionavimui ir (arba) teritorijoms, kurios yra teisiškai saugomos ir tarptautiniu
mastu pripažintos kaip turinčios vertingą biologinę įvairovę, būtų apsaugotos saugotinos rūšys ir arealai. Gali
būti, kad siekiant stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerių supratimą apie geras tarptautines praktikas
prireiks pasitelkti techniniam bendradarbiavimui skirtas lėšas.
Kultūros paveldas. Darbas su klientais siekiant užtikrinti tinkamus vertinimo procesus, skirtus nustatyti
pagrindines suinteresuotąsias šalis dėl kultūros paveldo apsaugos ir su jomis konsultuotis.
Finansų tarpininkai. Užtikrinti, kad finansų tarpininkai turėtų pakankamus pajėgumus aplinkosaugos ir
socialinėje srityje ir turėtų rizikos valdymo procedūras.
Suinteresuotųjų šalių įtraukimas. Padėti klientams parengti ir įgyvendinti suinteresuotųjų šalių įtraukimo
planus ir užtikrinti
skaidrias dalyvavimu grindžiamas konsultacijas, kurios vykdomos išduodant leidimus
PUBLIC
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8. Paramos teikėjų bendro finansavimo vertinimas
8 .1 . Naujos šalies strategijos įgyvendinimo
laikotarpio poreikių vertinimas
Siekiant įgyvendinti šalies strategijoje numatytus
tikslus, reikės tam tikro finansavimo, įskaitant
finansavimą:

• Dialogo politikos klausimais palaikymui,
įskaitant galimą dalyvavimą toliau plėtojant ir
integruojant kapitalo rinką.
• Paramai projektų parengimui ir įgyvendinimui
investicijų į energijos vartojimo efektyvumo
priemones ir kitas žaliąsias iniciatyvas atveju.

• Pagal programą „InvestEU“ siūlomos
garantijoms, skirtoms sudaryti palankesnes
galimybes naujoms investicijoms.

8 .2 . Galimi paramos teikėjų lėšų šaltiniai
• Kadangi šalis padarė pažangą pereinamuoju laikotarpiu, tikimasi, kad Lietuva suteiks finansavimą iš
savo lėšų, kuriuo padės remti investicijas ir įsipareigojimus politikos lygmeniu tiek Lietuvoje, tiek ir
kitose veiklos vykdymo šalyse.
• ES yra svarbus finansavimo šaltinis, ypač dėl lėšų, kurios skiriamos per Europos struktūrinius ir
investicijų fondus, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę ir Teisingos pertvarkos
fondą. Jos suteiktų galimybes:
• mišriam finansavimui, įskaitant garantijas pagal siūlomą programą „InvestEU“;
• bendram finansavimui pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę;
• veiksmų, skirtų skatinti struktūrines reformas, įskaitant kapitalo rinkų plėtojimą, finansavimui
pagal siūlomą Techninės paramos priemonę;
• iniciatyvų, skirtų skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, finansavimui pagal pasiūlymą dėl
iniciatyvos „Europos horizontas“;
• pasiekti techniniams bendradarbiavimui skirtas lėšas pagal ES atskiriems sektoriams skirtas
programas, įskaitant paramą investicijoms, kurios užtikrintos „InvestEU“ garantijomis.
• Ribotus išteklius būtų galima gauti iš Akcininkų specialiojo fondo (SSF).
Paramos teikėjų suteiktas finansavimas
įgyvendinant ankstesnę strategiją (mln. eurų) 4

Pasirinkti prieinamumo pagal kainą rodikliai

Dotacijų panaudojimas 2018–2019 m.5

ERPB regioninis 1.00
procentilis 1

0.75

BVP vienam gyventojui (privataus ir
viešojo sektoriaus partnerystė, dabart.
$)2

38 214

89

Oficialios paramos vystymuisi valstybė3

Ne

N. d.

16%

0.50
0.25

84%

-

1. Paprastasis procentilis, rodantis ERPB veiklos šalių ekonomikų, kurios variacinėje
eilutėje yra žemiau nei Lietuva
2. Šaltinis: „Pasaulio vystymosi statistiniai rodikliai“ (2019 m. arba paskutiniųjų metų
duomenys)
3. Šaltinis: EBPO (2018 m.)
4. 2016-2019 m. Duomenų apie techninį bendradarbiavimą pagrindas - projektams
įgyvendinti skirtos lėšos.
5. Pagal 2018 m. ir 2019 m. techniniam bendradarbiavimui skirtų dotacijų pagrindinį
pereinamojo laikotarpio komponentą.

2016

2017

2018

2019

techniniam bendradarbiavimui
TCDotacijos
grants (commitments/earmarks)
(įsipareigojimai / skirtos lėšos)

Resilient
Atsparus
PUBLIC

Green
Žaliasis
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Priedai
PUBLIC
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1 priedas. Politinis vertinimas 1-ojo straipsnio kontekste
Per visą laikotarpį nuo ankstesnės Strategijos Lietuvai priėmimo datos
Lietuvos Respublika laikėsi savo įsipareigojimo taikyti ir taikė Banko
steigimo sutarties 1 straipsnyje nustatytus principus. Šalyje veikia
pliuralistinę parlamentinę demokratiją užtikrinanti konstitucinė ir teisės
aktų sistema. Valdžios funkcijų atskyrimas ir kontrolė bei politinės
sistemos pusiausvyra, garantijos, kad bus užtikrintos žmogaus teisės ir
pagrindinės laisvės didžia dalimi atitinka tarptautinius ir Europos
standartus. Žiniasklaida pasižymi pliuralizmu ir yra konkurencinga, o
pilietinė visuomenė veikia nepriklausomai. Rinkimai vyksta tokiu būdu,
kuris, ESBO nuomone, užtikrina, jog rinkimai bus laisvi ir atitinkantys
tarptautinius standartus. Nuo 2004 m. Lietuva yra Europos Sąjungos
valstybė narė.
Nuo paskutinės Strategijos priėmimo datos Lietuva toliau žengė pažangos
keliu pereidama prie demokratinės visuomenės, nors teisinės valstybės
principų užtikrinimo likotam tikrų iššūkių.

Laisvi rinkimai ir atstovaujanti vyriausybė
Lietuva yra parlamentinė respublika. Įstatymų leidžiamąją galią Lietuvoje
turi parlamentas – Seimas, kurį sudaro 141 narys, o vykdomoji valdžia
padalinta tarp Vyriausybės ir Prezidento. Politinės sistemos pagrindas yra
konstitucinė ir įstatymų leidžiamoji sistema, kurioje numatytas aiškus
vykdomosios, įstatymų leidžiamosios valdžios ir teismų galių atskyrimas
bei kontrolė ir pusiausvyra. Išrinktieji Lietuvos pareigūnai nesusiduria su
nedemokratiniais suvaržymais, kurie neleistų jiems veiksmingai valdyti.
ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (OSCE/ODIHR)
vertinimu, rinkimų teisinė sistema yra tinkama demokratiniams rinkimams
vykdyti, o laikotarpiu nuo ankstesnės Šalies strategijos priėmimo ji buvo
patobulinta. Rinkimai yra konkurencingi, rinkėjams paprastai suteikiama
galimybė rinktis iš daugybės politinių alternatyvų, kadangi yra daug
besirungiančių partijų. Rinkimai organizuojami profesionaliai ir nešališkai,
ką pripažįsta visi, įskaitant ir opozicijos, pretendentai, kurie gali laisvai
rengti savo rinkimines kampanijas tokioje aplinkoje, kurioje gerbiamos
pagrindinės žmogaus teisės.
1 Demokratinių
2 GRECO (2017

Paskutiniai rinkimai įvyko 2020 m. spalio mėnesį. Rinkimai pasižymėjo didele
konkurencija, o rinkėjai galėjo rinktis iš daugybės politinių alternatyvų. Iki šių
rinkimų datos buvo įgyvendintos ankstesnės EBPO Demokratinių institucijų ir
žmogaus teisių biuro (OSCE/ODIHR) rekomendacijos, įskaitant rinkimų įstatymo
pataisas dėl balsavimo užsienyje gyvenantiems piliečiams, priemones,
suteikiančias rinkėjams su negalia didesnes galimybes dalyvauti rinkimuose,
nuostatas dėl geresnio rinkimų administravimo ir partijų bei rinkiminių
kampanijų finansavimo sistemų pakeitimus. Dar neįgyvendintos, tačiau jau
svarstomos rekomendacijos dėl nepagrįstų suvaržymų, kurie taikomi
kandidatams ir rinkėjų teisėms, panaikinimo, šmeižto dekriminalizavimo ir
būtinumo įrodyti, kad rinkimų rezultatamsbūtina teisminėperžiūra.1
Pilietinė visuomenė, žiniasklaida ir dalyvavimas
Šalyje veikia teisinė sistema, suteikianti galimybę savarankiškai veikti
įvairialypei pilietinei visuomenei. Pilietinės visuomenės organizacijos turi
galimybę susipažinti, kaip vyksta politinio lygmens sprendimų priėmimo ir teisės
aktų kūrimo procesai. Įstatymuose numatyta, kad Lietuvos piliečiai gali laisvai
formuoti partijas, ką praktiškai patvirtina tas faktas, jog veikia gerai
organizuotos opozicinės partijos, kurios gali laisvai rengti savo kampanijas.
Politinių partijų sistema ilgai pasižymėjo susiskaldymu, dažna vyriausybių kaita
ir nenusistovėjusia politinių partijų struktūra.
Konstitucija garantuoja saviraiškos laisvę ir teisę gauti informaciją. Lietuvos
žiniasklaida pasižymi pliuralizmu ir išreiškia platų politinių pažiūrų spektrą.
Tačiau žiniasklaidos priemonių nuosavybė tebėra koncentruota. Šmeižimas
tebėra laikomas nusikalstama veika. Yra numatyta tiriamosios žiniasklaidos
žurnalistų teisinė apsauga, kurios praktikoje paprastai laikomasi.
Teisinės valstybės principas ir teisė kreiptis į teismą
Konstitucija garantuoja visų piliečių lygybę prieš įstatymą. Konstitucijoje
įtvirtinta visų piliečių teisė į teisingą teismą ir garantija, kad asmuo nebus
savavališkai suimtas ar sulaikytas. Teismų sistema yra nepriklausoma ir
apskritai atlieka veiksmingą vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios
kontrolę. Laikotarpiu nuo paskutinės Šalies strategijos priėmimo Lietuva
įgyvendino svarbias teisėjų korupcijos mažinimo priemones, tačiau Europos
Tarybos rekomendacijos dėl kandidatų į teisėjus atrankos komisijos
nepriklausomumo ir vaidmens stiprinimo2 liko neįgyvendintos.

institucijų ir žmogaus teisių biuras (ODIHR) (2020 m.): Parlamento rinkimai
2020 m. spalio mėn. Poreikių vertinimo misijos ataskaita. 2020 m. kovo 2-6 d.
PUBLIC
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1 priedas. Politinis vertinimas 1-ojo straipsnio kontekste
2020 m. pagal „Transparency International“ korupcijos suvokimo indeksą
iš 180 vertintų šalių Lietuva yra 35 vietoje.3 Šalyje yra visa apimanti
normatyvinė ir institucinė korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija
sistema. Tuo pačiu metu Europos Tarybos kovos su korupcija valstybių
grupė (GRECO) savo paskutinėje ataskaitoje akcentavo tobulintinas sritis,
įskaitant Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir priežiūros institucijų,
atsakingų už parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevenciją,
struktūriškai apibrėžto bendradarbiavimo stiprinimą operatyvinių veiksmų
lygmeniu.4
Pilietinės ir politinės teisės
Pilietines ir politines teises, įskaitant pagrindines laisves – saviraiškos,
informacijos, religijos ir sąžinės, judėjimo, asociacijų ir susirinkimų laisves
– garantuoja Lietuvos Konstitucija ir jos yra gerbiamos praktikoje.
Lietuva turi gerą mažumų teisių apsaugos teisinę sistemą. Nors lenkų ir
rusų etninės bendruomenės yra gerai integruotos, tačiau susirūpinimą
kelia elgesys su romų mažuma, nors laikotarpiui nuo paskutinės
Strategijos patvirtinimo datos yra poslinkių į teigiamą pusę.
Lygių galimybių principai bei lygios vyrų ir moterų galimybės yra įtvirtintos
Konstitucijoje ir įtrauktos į atitinkamas ketverių metų nacionalines
programas. 2017 m. pranešime, kurį pateikė po savo paskutiniojo
apsilankymo Lietuvoje, Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras
daugiausia dėmesio skyrė trims sritims: lyčių lygybei ir moterų teisėms,
vaikų teisėms ir neįgaliųjų teisėms.5
Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja piliečių apsaugą nuo
priekabiavimo, bauginimo bei kankinimo ir jų laikosi praktikoje.

3 „Transparency International“ (2020 m.): 2020 m. korupcijos suvokimo indeksas
PUBLIC
4 GRECO (2017 m.): Ketvirtasis vertinimo etapas. Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų
korupcijos prevencija. Ataskaita
5 CoE (2017 m.): Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaro pranešimas apie žmogaus teises po apsilankymo Lietuvoje 2016
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