
Pramonė 4.0! Lietuvos 
politika Baltijos regiono 
kontekste

Gintaras Vilda | Viceministras 2019-07-18



2

EK POLITIKA – PERDUOTI SKAITMENINES 
TECHNOLOGIJAS

LT POLITIKA – (PER)IMTI / KURTI TECHNOLOGIJAS

NACIONALINĖ PRAMONĖS SKAITMENINIMO 
PLATFORMA „PRAMONĖ 4.0“

EK iniciatyvos tikslai:
Koordinavimas
Bendros investicijos į Europos skaitmeninių inovacijų pajėgumus
Reglamentavimas
Įgūdžių turintis žmogiškasis kapitalas
2017 m. viduryje Lietuvoje įsteigta pirmoji Baltijos šalyse Nacionalinė pramonės 
skaitmeninimo platforma „Pramonė 4.0“. 
Šios Platformos paskirtis yra per platų socialinių partnerių dialogą suderinti verslo, 
pramonės, akademinės bendruomenės ir valdžios institucijų veiksmus, skatinančius 
įmonių konkurencingumo didėjimą. 
Pramonė 4.0 komisija 
Koordinacinė DG
Teminės DG:
• Technologijų
• Paslaugų pramonei
• Reguliavimo ir standartų
• Žmogiškųjų išteklių
• Kibernetinės saugos
• Dirbtinio intelekto
• Žiedinės ekonomikos
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Lietuvos pramonės 
ambicija

Pramonės 
skaitmenizavimo lyderis 
geografinėje teritorijoje, 

apimančioje Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Baltarusiją ir 
Šiaurės Lenkijos regioną

Siekdama sustiprinti Lietuvos gamybos pramonės konkurencingumą, pagerinti piliečių 
gyvenimo kokybę ir šalies regionų socialinę sanklodą, 2018 metais Ekonomikos ir 
inovacijų ministerija kartu su Europos Komisija Lietuvos inovacijų centru, VŠĮ 
Intechcentras ir beveik 100 Pramonė 4.0 platformos ekspertų parengė pramonės 
skaitmeninimo kelrodį iki 2030 metų. 
Po metus trukusių konsultacijų su Nacionalinės Pramonė 4.0 platformos nariais, 
džiaugiuosi pristatydamas Jums Lietuvos pramonės bendruomenės ambiciją iki 2030 m. 
Kelrodžio parengimo procesas turėjo keletą  tikslų: 
a) Formaliai matomų – tai įrodymais grįstos politikos formavimas (duomenų rinkimas + 

analizė + rekomendacijos + veiksmų planas)
b) Nematomų, bet labai svarbių:

• Sutelkti ir nukreipti Pramonė 4.0 platformos ekspertus
• Pasiekti bendrą ministerijos, ekspertų bei platformos Koordinacinės bei 

Teminių DG narių sutarimą
• Gauti turinio šios platformos diskusijoms ir paskatinti - įtrauktis ekspertus 

reikšti savo nuomonę. 
c) Marketinginių, regiono politikos formuotojams ir EK sukurti įvaizdį, kad LT suvokia 

skaitmeninimo svarbą, rengia tam priemones ir veiksmų planus trumpalaikei, 
vidutinės trukmės ir ilgalaikės trukmės perspektyvoms. Sukurti prielaidas informuoti  
EK apie LT pasiekimus pramonės skaitmenizacijos srityje.

d) Integracijos su Europos programomis ir priemonių planais. Šis ambicingas priemonių 
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planas parengtas, siekiant padėti Lietuvos pramonei tapti sumanesnei ir 
konkurencingesnei visoje Europoje. 



Pramonė 4.0 ekspertai, atlikus SSGG analizę, parengė skaitmeninės Lietuvos gamybos 
sektoriaus ateities viziją 2030 metams:
Pirmas vizijos teiginys yra svarbiausias. Jis parodo kokią savo pramonę mes norime 
matyti ateityje. Tai didelė ambicija, nes vizija skiriasi nuo esamos situacijos. Tačiau geri 
pavyzdžiai kuriuos turime Lietuvoje leidžia daryti prielaidą, kad tokių įmonių gali daugėti 
ir jeigu valstybė tinkamai darys intervencijas ir sukurs pilną paketą skaitmenizavimą 
skatinančių priemonių kaip numatyta veiksmų plane, tai ambicija yra ne fantazija, o 
realiai įgyvendinama. 
Antras vizijos teiginys atspindi mūsų norą maksimaliai integruotis į tarptautines vertės 
grandines. Lietuvoje yra per mažos įmonės, kad galėtų kurti savo vertės grandines, tačiau 
dalyvauti jose per savininkus, per gamybos partnerius, apjungiant pajėgas įeiti į naujas 
realizavimo rinkas – įmanoma. Tam reikia konsoliduoti visų pajėgas (Investuok LT, Versli 
LT, Inovacijų agentūros) ir iš jų teikiamų verslo aptarnavimo paslaugų sukurti sinergiją. 
Viskas, kad LT verslui būtų lengviau integruotis. 
Trečias vizijos teiginys yra skirtas sprendimų teikėjams (ICT, robotikos ir automatizavimo, 
elektronikos ir pan. įmonėms). Mes pozicionuojame Lietuvą kaip pažangių technologijų 
“smėlio dėžę“.  Kol kas taip nėra. Bet jei pvz. Investuok LT pritraukia į Lietuvą pažangias 
gamyklas su dideliu MTEP intensyvumu, jeigu EiMin priemonės skatinančios vietos 
gamybos pramonės transformavimą teisingai veiks – vizijos pasiekimas visai realus. 



Europos Sąjungos ir Lietuvos perspektyva
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Tyrimui buvo atrinktos  6 šalys Europos gamybos lyderiai (Belgija, Danija, Vokietija, Olandija, 
Suomija, Švedija). Su jomis pagal šešių sričių rezultatus buvo palyginta Lietuva. Grafike matote 
gautus palyginimo rezultatus. 
Rezultatai akivaizdūs – smagu tai, kad iki šiol Lietuva prilygsta pažangioms šalims pagal gamybos 
apimtis ir dirbančiųjų gamybos pramonėje skaičių. 
Tačiau praktiškai visose srityse turime nepanaudotų rezervų, nes kitoms šalims pavyksta gauti 
geresnius rezultatus. Reikia skatinimo priemonių skirtų įmonėms didinti gamybos produktyvumą, 
didinti pramonės dalį gaminančią aukštesnės pridėtinės vertės produktus, kas iš karto darytų 
įtaką apyvartos žmogui rodikliui ir leistų žmonėms uždirbti daugiau. 
Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau 2018 metais siekdama keisti situaciją, pradėjo Inovacijų 
reformą ir inicijavo eilę pakeitimų palengvinančių Lietuvos inovatyvioms įmonėms veiklą. MTEPI 
veiklas vykdančioms įmonėms, startuoliams tapo lengviau prieinamos mūsų taikomos skatinimo 
priemonės Intelektas, Inočekiai, Regio potencialas, Eco inovacijos. 
Manome, kad toks palyginamasis tyrimas turėtų būti atliekamas kiekvienais metais, kaip su savo 
regiono valstybėmis, tiek ir su Europos Sąjungos lyderiais. Tą galėtų daryti ministerijos ir VL 
analitikai.
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Lietuvos stiprybės

Optimalus pramonės mąstas Lietuvos ekonomikoje

Pramonės įmonės įsitraukusios į tarptautines vertės kūrimo grandines

Gerai išplėtota ir nuolatos atnaujinama viešoji ir privati IRT 
infrastruktūra

Augantys skaitmenizavimo sprendimų tiekėjų gebėjimai ir plati 
sprendimų pasiūla

Išryškinome pramonės stiprybes.
Gamybos sektorius Lietuvos ekonomikoje sudaro optimalią dalį – kiek daugiau nei 20 % 
nuo Lietuvos BVP.
Gamybos bendrovės yra gerai integruotos į tarptautines vertės grandines – daugiau nei 
60 % vietinės produkcijos yra eksportuojama. 
Viešoji ir privačioji IRT infrastruktūra yra gerai išplėtota – nuosekliai atnaujinama, 
užtikrina pasaulinės klasės interneto ryšį ir leidžia greičiau diegti skaitmeninimą. Be to 
Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuriai pernai atiteko IRT ūkis pradėjo plataus 
mąsto reformą siekdama atverti viešąją infrastrūktūrą ir duomenis piliečiams ir 
įmonėms.
Augančios skaitmeninimo sprendimų teikėjų galimybės – dalyvaudami vietinėse ir 
pasaulinėse vertės grandinėse šie teikėjai geba pasiūlyti platų paslaugų asortimentą. 
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Lietuvos silpnybės

Dominuoja žemo technologinio pasirengimo SVV

Dominuoja mažos pridėtinės vertės produktų kontraktinė gamyba

Nesubalansuota darbo rinka

Fragmentuota paramos priemonių sistema

Lėtai besivystanti partnerystės kultūra

Visgi kaip jau kalbėjau yra ką pagerinti. Ir čia reikalingas visų indėlis:

• Šalyje dominuoja žemo technologinio pasirengimo SVV, kas riboja investicijas į bendrą 

gamybos pažangą

• Vis dar dominuoja mažos pridėtinės vertės produktų kontraktinė gamyba, kas yra 

gerai ekonomikai ir žmonių gerovei, tačiau riboja poreikį pažangiausiems 

technologiniams sprendimams ir bendradarbiavimui su mokslu. Kartu kuriant 

inovacijas grįstas Europos, abiejų Horizon programų, atvirojo mokslo srityje  žiniomis

• Nepavyksta subalansuoti darbo rinką, yra ženklus neatitikimas tarp švietimo pasiūlos 

ir pramonės poreikių. Nors 2018metų priėmimo pokyčiai labai teigiami, tačiau 

rezultatas bus tik po 2-3 metų, o ir šiemet pradėta diskusija iš naujo – ko reikia 

Lietuvai teisininkų ar technologijų kūrėjų, labai neramina.

• Fragmentuota paramos priemonių sistema su prastai veikiančiais ryšiais tarp sistemos

elementų. Priemones įgyvendinant per skirtingas agentūras jos neturi paskatos siekti 

priemones suderinti tarpusavyje ir daryti jas labiau paveikia, o ministerijos valstybės 
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tarnautojai tam turi per mažai svertų ir kompetencijos.

• Lėtai besivystanti partnerystės kultūra, trukdanti bendradarbiavimui su kitais 

ekosistemos veikėjais. Vis dar nepavyksta sukurti tarpusavio pagarba ir pasitikėjimu 

grįstų santykių tarp mokslo institucijų ir verslo grupių.

Turime nuosekliai laikytis Seimo suteikto mandato ir įgyvendinti Technologijų ir inovacijų 

įstatymą, o vykdant Inovacijų reformą siekti transformuoti pramonės struktūrą, pramonę 

paverčiant technologiškai modernia ir žinioms imlia.



INOVACIJŲ DIPLOMATIJOS ŽEMĖLAPIS 

ŽEMĖLAPIO „ĮVEIKLINIMAS“:
• Įvertintos Lietuvos TI stiprybės 
• Identifikuoti Lietuvos interesai užsienyje
• Rengiami Lietuvos ambasadų TI ir ekonominių veiklų planai

19 PRIORITETINIŲ VALSTYBIŲTARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS:
• Technologijų ir inovacijų srityje
• Investicijų pritraukimo-ekonominio 

bendradarbiavimo srityje
• Skaitmeninės ekonomikos ir pramonės 

skaitmeninimo srityje

Patvirtintas 19 prioritetinių šalių MTEPI ekonominės diplomatijos žemėlapis, kurio 
tikslas –plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Žemėlapis buvo sudarytas įvertinus
Lietuvos ekonominį bendradarbiavimą 3 srityse:
• Eksporto;
• Investicijų pritraukimo;
• Technologijų ir inovacijų;
Remiantis EBPO studijų išvadomis, glaudūs ekonominiai santykiai natūraliai lemia ir 
intensyvų bendradarbiavimą MTI srityje, technologijų perdavimo srautus, todėl nagrinėti 
jau susiformavę Lietuvos tarptautiniai prekybiniai ryšiai. 
Sudarant valstybių sąrašą buvo vertinama 11 kriterijų: partnerysčių skaičius paga H2020, 
išlaidos MTEP, eksporto potencialas, Pasaulinis inovacijų indeksas, investuototjai į 
pažangias technologijas, bendri patentai ir t.t. 
Įvertinus EIM, „Versli Lietuva“ ir „Investuok Lietuvoje“ prioritetinių valstybių sąrašus, 
išskyrėme valstybes pagal dvi dimensijas: vietą sąraše ir aktualumą institucijų 
prioritetinių valstybių sąrašuose.
Valstybės, užimančios aukščiausias pozicijas ir aktualios bent dviem institucijoms 
priskirtos pirmo prioriteto lygiui, atitinkamai žemesnėse pozicijose esančios valstybės, 
kurios mažiau aktualios kituose sąrašuose, priskirtos žemesniems prioriteto lygiams.
Parengta Lietuvos MTEPI pajėgumų apžvalga, kuri išplatinta išplatinta atstovybėms ir 
komercijos atašė. Remiantis Lietuvos TI stiprybėmis, bus ieškoma bendradarbiavimo
galimybių su prioritetinėmis užsienio valstybėmis



Pagrindinės skatinimo 
priemonės iki 2030

ŽINIOS TALENTAI

APLINKA

INFRASTRUKTŪRA

Ž + T

T + IŽ + I

 Darbuotojų mokymas 
dirbti su skaitmeninėmis 
technologijomis €60M

 Skaitmeninių inovacijų 
centrų plėtra ir 
įveiklinimas €10M

 Mokesčių lengvatos 
skaitmeninių 
technologijų kūrimui ir 
diegimui

 Integravimasis į tarptautines 
vertės grandines €15M

 Skaitmeninių inovacijų centrų 
integravimas į tarptautines vertės 
grandines €5M

 Technologijų demonstravimo 
centrų plėtra ir įveiklinimas €9M

 Skaitmeninių inovacijų kūrimas
€200M

 Technologiniai auditai €5M
 Skaitmeninių technologijų 

kompetencijos centrų kūrimas

 Skaitmeninių technologijų diegimas €300M

€60M

O tam reikės aibės priemonių. 
Kelrodyje yra numatyta daugiau nei 50 priemonių, keturiose srityse: tai talentai, žinios, 
infrastruktūra ir aplinka, kurioje norime sukurti sinergiją tarp Lietuvos tyrėjų ir inžinierių. 
Stiprybių stiprinimui ir silpnybių įveikimui, pasinaudojimui vieningos Europos rinkos 
sukurtomis galimybėmis, turime tikslingai panaudoti viešųjų ir privačiųjų investicijų 
sukuriamą svertą.
Skaidrėje matome nuotrauką „iš paukščio skrydžio“, kurioje nurodome pagrindines 
priemonių grupes, kurios gali sustiprinti mūsų stiprybes ir padėti įveikti silpnybes.
Labai svarbūs yra šių “ramsčių” sankirtos taškai, nes iš jų sinergijos mes galime laukti 
daugiausiai inovacijų. Formuojant skatinimo priemones šioms sankirtoms reikia skirti 
daugiau dėmesio ir numatyti jų paskatinimui finansinius svertus.
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Gamtos mokslai ir biotechnologijos
Energetika ir švarios techlologijos
Agroinovacija ir maisto 
technologijos

Nauji gamybos procesai, medžiagos 
ir technologijos
Fotonika
Lazeriai
Robotika
Pažangi gamyba
Jūrų ūkis
Išmanus miestas
IRT

Lietuvos SIC tinklas

Baltic 
Maritim

e DIH

Santaka 
Valley 
DIH

Advanced 
Manufactur

ing

LTroboti
cs DIH

Agro 
Space

DIH

Sunrise 
Valley 
DIH

LaserLT 
DIH

SIC plėtrai Lietuvoje 
planuojame skirti 18 M EUR

Skaitmeninių inovacijų centras (SIC)(angl. Digital Innovation Hub) – tai paramos priemonė įmonių konkurencingumui didinti, kai verslo ar
gamybos procesai, produktai ir paslaugos tobulinamos skaitmeninėmis technologijomis. SIC suteikia galimybę bet kokiai įmonei gauti naujausią
informaciją, ekspertinę pagalbą ir naudotis technologijomis skaitmeninių inovacijų bandymams ir eksperimentams su įmonės produktais, procesais ar
verslo modeliais atlikti.

„SMART INOTECH PRAMONEI“ (pramonės įmonių gamybos procesams 
skaitmenizuoti)

Skaitmeninių inovacijų centras (SIC)(angl. Digital Innovation Hub) – tai 
paramos priemonė įmonių konkurencingumui didinti, kai verslo ar gamybos 
procesai, produktai ir paslaugos tobulinamos skaitmeninėmis technologijomis.
SIC suteikia galimybę bet kokiai įmonei gauti naujausią informaciją, ekspertinę 
pagalbą ir naudotis technologijomis skaitmeninių inovacijų bandymams ir 
eksperimentams su įmonės produktais, procesais ar verslo modeliais atlikti. 
Lietuvoje yra 6 skaitmeninių inovacijų centrai (6 pilnai veikiantys ir 1 procese) dirbančių 
įvairiose rinkos srityse – biotechnologijos, gamyba, jūrų ūkis, statyba, transportas, 
viešasis administravimas, švietimas.
2019 m. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, MITA ir LIC įgyvendina priemonę „SMART 
INOTECH PRAMONEI“  skirtą skaitmeninių inovacijų centrų koordinatoriams 
(pramonės įmonių gamybos procesams skaitmenizuoti), kurios rezultatas turėtų būti

• 100 pramonės įmonių sukūrusių ir įdiegusių inovacijas
• 300 skaitmenizavimo inovacijų auditų 
• 150 skaitmenizavimo rekomendacijų 
Projekto „Smart InoTech pramonei“ tikslas – skatinti Lietuvos pramonės įmones 
absorbuoti (diegti) MTEP rezultatus Sumanios specializacijos srityje, skaitmeninant 
gamybos procesus, siekiant didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą. 
Ministerijos darbuotojai baigia parengti naują priemonę, kurioje ministerija skirs 18 M 
EUR SIC plėtrai ir stiprinimui, skatinant jų integraciją į tarptautinius tinklus

10



KAIP TURI VEIKTI SIC?
Skaitmeninių inovacijų centrai turi sugebėti: 

kalbėti MVĮ kalba ir suprasti jų poreikius

viešinti veiklą ir aktyviai nustatyti savo paslaugoms įsigyti tinkamus klientus

turėti reikšmingas technines ir verslo valdymo specialiąsias žinias

suprasti naujus verslo modelius ir verslo pokyčius bei padėti įmonėms persitvarkyti 
nepriklausomai ir nešališkai tarpininkauti tarp pramonės poreikių ir atitinkamų technologijų tiekėjų 

dirbti su įvairiuose skaitmeninio pasirengimo lygiuose esančiomis įmonėmis, siūlant žemesnio 
pasirengimo lygio įmonėms mažo sudėtingumo technologijų perdavimo paslaugas 

suteikti įmonėms reikalingus įgūdžius, teikiant skirtingų lygių techninio mokymo, koučingo ir 
konsultavimo paslaugas darbuotojams, kad jie mokėtų efektyviai dirbti su naujai suskaitmenintais 
produktais, procesais ir verslo modeliais
teikti finansavimą arba palengvinti galimybę gauti finansavimą iš išorinių šaltinių

Mes nenorime remti “dirbtinių SIC“. SIC iniciatyvos turi augti iš apačios, tai turi būti 
įmonių pastangos. Paklauskite savęs – ką mes gebam, kokias paslaugas mes galime teikti 
? Ar Jūsų steigėjas pasirengęs investuoti į SIC tinklą ?



EDIH: vienas Skaitmeninės Europos programos 
(DEP) įgyvendinamųjų mechanizmų: ką žinome ?

EK siekiai:
1. Vienas EDIH NUTS 2 regione 
2. EDIH dirbs su pramone ir viešuoju 
administravimu. tačiau visi turi specializuotis HPC, 
AI, kibernetiniame saugume, etc.
3. EDIH bus kuriami ir atrenkami iš naujo 
vadovaujantis skaidriu valstybės-narės atrankos 
procesu
4. EDIH turėtų būti kofinansuojamas 50/50. Granto 
dydis 5-10 mln. EUR/7 metams
5. Sinergija su „horizontiniais“ DIH ir centrinis EDIH  
vaidmuo (proveržio technologijose)

Europiniai SIC veiks kaip prieigos prie naujausių skaitmeninių pajėgumų taškai – HPC, AI, 
kinernetinis saugumas aukšto lygio įgūdžiai.
Pirmaisiais programos metais bus sukurtas pradinis Europinių SIC tinklas.
EDIH turėtų veikti kaip pramonės, verslo ir viešojo sektoriaus, kuriems reikia naujų technologinių 
sprendimų„ piršlys“ su kompanijomis, pageidautina startuoliais ar MVĮ, kurie tuos sprendimus turi. 
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