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Aplinkos interesų integravimas į Lietuvos pramonės sektorių 

Vida Stravinskienė 

Vytauto Didžiojo universitetas 

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos pramonės sektoriaus ypatybes, vertinant pagal Kardifo proceso nuostatą integruoti aplinkos interesus į šį 

sektorių. Pramonė yra viena pagrindinių ekonomikos augimo varomųjų jėgų, turinti didelę įtaką šalies ekonomikai ir žmonių gerovei. Šiame ekonomikos 

sektoriuje sukuriama BVP dalis 2000–2010 m. svyruoja nuo 23 % iki 25 %. Pramonė buvo ir vis dar yra tarp taršiausių šalies ūkio sektorių. Alternatyva 
aplinkos taršai, atitinkanti Kardifo proceso ir darnaus pramonės vystymosi principams yra pramonėje suvartojamos galutinės energijos ir vandens kiekio 

mažinimas BVP vienetui pagaminti, aukštųjų technologijų ir inovacijų diegimas pramoninėje gamyboje. Straipsnyje analizuojama Lietuvos 

apdirbamosios pramonės struktūra, darnaus vystymosi rodikliai ir jų atitikimas Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje iškeltiems ilgalaikiams 
pramonės sektoriaus raidos tikslams ir siekiniams. Lietuvos pramonės įmonėse intensyviai diegiamos sertifikuotos kokybės ir aplinkos vadybos sistemos. 

2000–2011 m. ISO 9001 turinčių įmonių skaičius padidėjo nuo 173 iki 1142, o ISO 14001 – nuo 10 iki 746. Darnaus vystymosi požiūriu nepalanku tai, 

kad taikant aukštąsias technologijas pramonėje sukuriama BVP dalis vis dar labai maža. 

Pramonės sektorius, pramonės struktūra, Kardifo procesas, pramonės darnaus vystymosi rodikliai 

  
Įvadas 

Lietuvos pramonė – vienas svarbiausių valstybės 

pajamas generuojančių ūkio sektorių, palaikančių šalies 

ekonominę gerovę. Nuo jos išsivystymo priklauso šalies 

ekonominė galia, gyventojų užimtumas ir socialinė gerovė. 

Todėl labai svarbu žinoti pramonės sektoriaus būklę ir 

poveikį žmonių gyvenimui ir veiklai. Iki nepriklausomybės 

atkūrimo Lietuvos pramonė buvo įsiliejusi į bendrą Tarybų 

Sąjungos pramonės sektorių. Po nepriklausomybės 

atkūrimo Lietuvos pramonė patyrė didelį nuosmukį; 1994 

m. (palyginti su 1991 m.) šio sektoriaus sukuriama BVP 

sumažėjo beveik 3 kartus, o galutinės energijos sąnaudos – 

apie 70 % (Gaigalis, Škėma, 2006).  

Pramonė buvo ir vis dar yra tarp taršiausių šalies ūkio 

sektorių. Todėl būtina žinoti jos veiklos efektyvumą ir 

priežastis, trukdančias įmonėms darniai vystytis bei ieškoti 

priemonių, kaip plėtoti gamybą, gaunant finansinę naudą, 

nedarant žalos aplinkai. Atnaujintoje nacionalinėje darnaus 

vystymosi strategijoje (2009) numatytas ilgalaikis 

pramonės darnaus vystymosi tikslas – sukurti 

naujausiomis, palankiomis aplinkai technologijomis 

pagrįstą bei ekonominiu, aplinkosauginiu ir socialiniu 

požiūriais veiksmingą pramonę. 

Siekiant žmogaus ir gamtos saugos bei pramonės 

sektoriaus darnumo numatyta padidinti gamybos ir 

gaminių ekonominį bei aplinkosauginį veiksmingumą, 

pasiekti, kad BVP vienetui pagaminti reikėtų mažiau 

energijos ir vandens, padidinti pagrįstą aukštosiomis 

technologijomis gamybą, kad pagal šį rodiklį Lietuva 

priartėtų prie ES valstybių vidurkio; užtikrinti, kad 

cheminės medžiagos būtų gaminamos, tvarkomos ir 

naudojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir 

atitiktų ES cheminių medžiagų registracijos, vertinimo, 

autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentą. 

Šiuo darbu siekiama išanalizuoti Lietuvos pramonės 

sektoriaus ypatybes nuo nepriklausomybės atkūrimo iki 

šiol, įvertinti dabartinę situaciją pagal Kardifo proceso 

nuostatas integruoti aplinkos interesus į taršiausius ir 

aplinkai potencialiai pavojingiausius ūkio sektorius.  

Tyrimų metodika 

Tyrimo objektas – Lietuvos pramonės sektoriaus 

dabartinės situacijos, ateities perspektyvų ir aplinkosaugos 

interesų integravimo į šį sektorių analizė. Pramonės 

vystymosi darnumo analizė atlikta, atsižvelgiant į 

Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos (2009) 

pagrindines nuostatas, ilgalaikius tikslus ir jų įvykdymo 

terminus, rodiklius bei siekiamybes; naudotasi 

Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo 

2008–2010 m. ataskaitos (2012) bei Lietuvos Statistikos 

departamento duomenimis (2011). Šiame darbe naudotas 

aprašomasis-analitinis metodas, kuriuo remiantis atlikta šio 

sektoriaus strateginių dokumentų, ataskaitų, mokslinių 

straipsnių ir kitų literatūros šaltinių panašia tematika 

analizė. Dokumentų analizės metodas buvo taikytas 

analizuojant pramonės sektoriaus įstatymus ir strategijas. 

Susisteminus informacijos šaltinių duomenis, buvo 

skaičiuojami ir vertinami metiniai pokyčiai, aiškinamos tų 

pokyčių priežastys. Analizės rezultatams iliustruoti naudoti 

Microsoft Office Excel 2007 programa sukurti paveikslai.  

Rezultatai ir jų aptarimas 

Lietuvos pramonės struktūra 

Svarbų vaidmenį pramonės sektoriuje atliko ūkio 

restruktūrizavimas, apėmęs daug svarbių sričių: privačios 

nuosavybės kūrimą ir teisinį įsitvirtinimą; valdymo 

struktūros reformą; perėjimą nuo centralizuotos prie rinkos 

ekonomikos; naujo ūkio struktūrinio modelio, kuriame 

didelis dėmesys skiriamas smulkiojo ir vidutinio verslo 

kūrimą bei plėtojimą; ūkio subjektų restruktūrizavimą 

pagal gaminamą produkciją, privatizaciją ir nekilnojamojo 

turto grąžinimą (Stankevičius, 2009). 

Pramonės struktūrą geriausia vertinti pagal tris 

konkurencingumą lemiančius veiksnius: darbo jėgos 

kvalifikaciją, naujų mokslo žinių ir aukštųjų technologijų 

taikymą.  

Dabartinėje Lietuvos pramonės struktūroje santykinai 

didesni šie sektoriai: 

 maisto ir gėrimų pramonė; 

 tekstilės ir drabužių pramonė; 

 rafinuotų naftos produktų pramonė; 

 elektronikos ir elektrotechnikos pramonė; 

 medienos apdirbimo ir medienos gaminių 

pramonė; 

 chemijos pramonė. 
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Pagrindinių ūkio šakų poveikio aplinkai mažinimas, 

didinant jų ekologinį veiksmingumą ir integruojant 

aplinkos interesus į jų vystymosi strategijas, yra įvardytas 

kaip itin svarbus Lietuvos darnaus vystymosi prioritetas 

(NDVS, 2009). 

 

Pramonės darnaus vystymosi rodikliai  

Siekiant įvertinti darnaus vystymosi strategijos 

vykdymo progresą, buvo sukurta metodika, kurios 

pagrindinis principas – atrinkti atitinkamus kiekybinius 

rodiklius, parodančius, kaip darnus vystymasis yra 

įgyvendinamas. Yra daug darnaus vystymosi rodiklių; 

paprastai jie grupuojami į tris pagrindines darnų vystymąsi 

vertinančias grupes: aplinkos būklė, ekonominis 

vystymasis ir socialinis vystymasis. Toks sugrupavimas 

gana sąlyginis, nes dauguma rodiklių yra tarpsektoriniai, t. 

y. charakterizuojantys sektorių sąveiką. 

Pagrindiniai ES nustatyti darnaus pramonės vystymosi 

rodikliai yra sunaudojamos energijos kiekis ir BVP 

sukuriama dalis pramonės sektoriuje. Siekiant nustatyti 

Lietuvos ekonomikos darnaus vystymosi situaciją, 

atsižvelgiant į ES dokumentuose ir Lietuvos nacionalinėje 

darnaus vystymosi strategijoje siūlomus rodiklius buvo 

parengtas ūkio sektorių darnaus vystymosi rodiklių sąrašas 

(Darnaus vystymosi rodikliai, 2010). Pramonės vystymosi 

darnumas vertinamas pagal šiuos rodiklius: 

 sunaudotas galutinės energijos kiekis, tenkantis 

BVP vienetui; 

 gamybai sunaudotas vandens kiekis, tenkantis BVP 

vienetui; 

 gamyklų, turinčių kokybės vadybos sertifikatą ISO 

9000 arba ISO 9001 skaičius, vienetais, ir iš visų įmonių 

(%); 

 gamyklų, turinčių ISO 14001 arba EMAS sertifikatą 

skaičius, vienetais ir iš visų įmonių (%); 

 apdirbamosios gamybos įmonių sukurtos pridėtinės 

vertės dalis, kurią sudaro aukštųjų technologijų sektoriaus 

sukurta pridėtinė vertė (%).  

Lietuvos pramonės darnaus vystymosi analizė 

Pramonės sektoriuje sukuriama BVP iki 2008 m. didėjo. 

2009 m. finansų krizės poveikyje tiek šalies ūkio, tiek 

pramonės sukurta BVP sumažėjo; 2010 m. stabilizavosi, o 

2011 m. užfiksuotas nežymus augimas. Pramonės 

sukuriama BVP dalis 2000–2010 m. svyruoja nuo 23 iki 25 

% (1 pav.). Šio sektoriaus sukuriama BPV grandine susieta 

apimtimi 1995–2011 m. išaugo 2,3 karto; vidutinis metinis 

5,3% BPV augimas atitiko NDVS ilgalaikį uždavinį – 

siekti metinio 5–6 % BVP prieaugio. 
.

 
1 pav. Vandens ir energijos sunaudojimas (mln. Lt) Lietuvos pramonės sektoriuje sukuriamai BVP 

Fig.1. Consumption of water and energy (in million Lt) in the industrial sector of Lithuania for GDP production 

 

Vienam BPV vienetui sukurti Lietuvos pramonė vis 

dar sunaudoja 25 % daugiau energijos nei ES šalys 

senbuvės. Tai rodo, kad energijos taupymo potencialas 

dar nepakankamai išnaudotas. Lietuvai labai svarbu kuo 

taupiau naudoti energiją, nes iškastinis kuras nuolat 

brangsta. O tai mažina regiono konkurencingumą ir 

ekonomikos augimo galimybes. Be to, energetinių 

išteklių, ypač naftos, gali pritrūkti anksčiau nei po 10 

metų (Jackson, 2009). Jungtinių Tautų ataskaitoje 

(http://vz.lt/?PublicationId=6977d44c-0581-4327-8177-

0951e40bca7a) nurodoma, kad maždaug 2 % pasaulio 

pramonės produkcijos paskirsčius žaliesiems projektams 

ateityje būtų galima išvengti kainų šoko dėl 

priklausomybės nuo iškastinio kuro ir kitų žaliavų. 

Pramonėje sunaudojamo vandens kiekis 2000–2003 

m. augo daug sparčiau nei sukuriama BVP. Tai neatitinka 

darnaus vystymosi principų. 2004–2006 m. BVP vienetui 

sukurti sunaudojamo vandens kiekis sumažėjo daugiau 

nei 2 kartus, bet prasidėjus finansų krizei vėl ėmė augti. 

2009 m. net sumažėjus pramonės sukuriamai BVP, 

(lyginant su 2008 m.), vandens naudojimas pramonėje 

išaugo 14,9 %, tačiau 2010 m. padidėjus BVP, šis 

rodiklis 34 % sumažėjo. Tokia tendencija yra labai 

palanki darnaus vystymosi požiūriu, nes pavyko atsieti 

pramonės augimą nuo vandens išteklių naudojimo. 

Tačiau, 2010 m. gerokai sumažėjęs sunaudoto 

vandens kiekis lėmė šio rodiklio sumažėjimą iki 214 

tūkst. m
3
/mln. Lt sukuriamos pridėtinės vertės.  

http://vz.lt/?PublicationId=6977d44c-0581-4327-8177-0951e40bca7a
http://vz.lt/?PublicationId=6977d44c-0581-4327-8177-0951e40bca7a
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Tai lėmė 29 % sumažėjęs vandens suvartojimas 

energetikos reikmėms, kai tuo tarpu kitų pramonės šakų 

veikloje vandens suvartojimas pakito nežymiai. 

Šiuo metu pramonės sektoriuje sukuriama BVP dalis 

yra nežymiai mažesnė nei kai kuriose industrinėse 

Vidurio Europos valstybėse – Čekijoje, Slovakijoje, 

Vengrijoje, Slovėnijoje, tačiau pastaraisiais metais 

stebima tam tikra šios BVP dalies didėjimo tendencija 

(NDVS 2008-2010 m. ataskaita, 2012). 

Beveik nėra teigiamų pokyčių įgyvendinant svarbų 

ilgalaikį strateginį uždavinį – padidinti aukštosiomis 

technologijomis pagrįstą gamybą ir pasiekti, kad pagal šį 

rodiklį Lietuva priartėtų prie ES valstybių vidurkio. 

Darnaus vystymosi požiūriu ypač nepalanku tai, kad nuo 

2005 iki 2007 m. aukštųjų technologijų sektoriaus 

sukurtos BVP dalis apdirbamosios pramonės pridėtinėje 

vertėje sumažėjo nuo 3,8 % iki 2,5 % (2 pav.).  

 
2 pav. Taikant aukštąsias technologijas sukurta pramonės BVP dalis 

Fig. 2. Industrial share of the GDP created by high technology 

Tačiau net ekonominės krizės metu (2008–2010 m.) 

šių technologijų sukuriama pridėtinės vertės dalis nors ir 

nežymiai, bet nuosekliai didėjo ir 2010 m. pasiekė 4,1 %. 

Akivaizdu, kad Lietuvai bus labai sunku iki 2020 m. 

pasiekti dabartinį ES šalių senbuvių šio rodiklio lygį (20–

25 %). 

Puikių rezultatų pasiekta Lietuvos įmonėse 

intensyviai diegiant sertifikuotas kokybės ir aplinkos 

vadybos sistemas (3 pav.). 2000–2011 m. sertifikuotas 

kokybės vadybos sistemas ISO 9001 turinčių įmonių 

skaičius padidėjo 6,6 karto (nuo 173 iki 1142), o 

sertifikuotų aplinkos vadybos sistemų ISO 14001 – 

beveik 7,5 karto (nuo 10 iki 746).  

 
3 pav. IS0 9001 ir ISO 14001 standartus įdiegusių įmonių skaičius 

Fig. 3. Number of enterprises which have introduced IS0 9001 and ISO 

14001 standards 

Darnaus vystymosi požiūriu ši tendencija labai 

teigiama, nes atitinka siekį sumažinti neigiamą pramonės 

poveikį aplinkai ir pasiekti, kad kuo daugiau pramonės 

įmonių taikytų švaresnės gamybos metodus, t. y. remti 

sertifikuotų aplinkos vadybos sistemų diegimą pramonės 

įmonėse. Kadangi Lietuvoje yra apie 8500 pramonės 

įmonių, ISO ir kitų tarptautinių standartų taikymo plėtrai 

šiame sektoriuje dar yra daug galimybių. 

Nors 2009 m. vandens sunaudojimas gamybinėms 

reikmėms išaugo 14,9 % (lyginant su 2008 m), jau 2010 

m., sumažinus vandens suvartojimą energetinėms 

reikmėms, bendras vandens sunaudojimas pramonėje 

sumažėjo iki 225 tūkst. kub. metrų vienam milijonui litų 

pramonės sukuriamos BVP.  

Vienas iš atnaujintoje Nacionalinėje darnaus 

vystymosi strategijoje (NDVS, 2009) įvardintų ilgalaikių 

uždavinių – užtikrinti, kad cheminės medžiagos būtų 

gaminamos, tvarkomos ir naudojamos taip, kad nekeltų 

didelio pavojaus žmonių sveikatai ir atitiktų ES cheminių 

medžiagų registracijos, įvertinimo ir apribojimų 

(REACH) reglamentą ir jo įgyvendinimo priemonių 

planą. REACH reglamento priemonių planas sėkmingai 

įgyvendinamas. Lietuvos gamintojai ir importuotojai jau 

pateikė 101 registracijos dokumentaciją pagal REACH 

reglamentą. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos iš 

Lietuvos įmonių gauti 4869 pranešimai apie tiekiamų 

rinkai cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą 

ECHA Inventoriui (NDVS 2008–2010 m. ataskaita, 

2012). 

Pramonės ekonominio ir aplinkosauginio 

veiksmingumo, bei aukštųjų technologijų sukurtos 

pridėtinės vertės didinimas yra glaudžiai susiję su 

sėkmingu inovacijų diegimu įmonėse. Pagal 2011 m. ES 

Inovacijų sąjungos švieslentės (Innovation Union 

Scoreboard 2011, 2012) vertinimą, Lietuvos suminis 

inovatyvumo indeksas siekia 0,255, ji priskiriama 

besivejančių šalių grupei (4 pav.). 

Inovacijų lyderių – Danijos, Suomijos, Švedijos ir 

Vokietijos – rezultatai gerokai viršija 27 ES valstybių 

vidurkį. Pažangių inovatorių (Airijos, Austrijos, Belgijos, 

Estijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Liuksemburgo, 

Nyderlandų, Prancūzijos ir Slovėnijos) rezultatai artimi 

27 ES valstybių vidurkiui. 

Šalių vidutiniokių (Čekijos, Graikijos, Ispanijos, 

Italijos, Kroatijos, Lenkijos, Maltos, Portugalijos, 

Slovakijos ir Vengrijos) rezultatai yra žemesni už 27 ES 

valstybių vidurkį. Besivejančios šalys (nuosaikūs 

inovatoriai): Latvija užima paskutinę vietą, šiek tiek 

sėkmingesnės – Bulgarija, Lietuva ir Rumunija; šios 

grupės šalių rezultatai gerokai žemesni už 27 ES 

valstybių vidurkį. 

Europos Komisija rekomenduoja Lietuvai dėti 

daugiau pastangų, kad gerėtų padėtis inovacijų srityje. 

Sritys, kuriose Lietuva turėtų pagerinti inovacijų diegimo 

rezultatus, yra ekonominis poveikis, intelektiniai ištekliai, 

verslo ryšiai, verslumas, mokslinių tyrimų sistemos 

atvirumas ir patrauklumas (www.technopolis.lt). 

Aukštųjų technologijų sukuriama pridėtinės vertės 

dalis apdirbamosios pramonės pridėtinėje vertėje labai 

maža. Nors 2008–2010 m. šis rodiklis nežymiai padidėjo 

(nuo 3,38 % iki 4,08 %). Tačiau vis labiau tolstama nuo 

darnaus vystymosi strategijos ilgalaikio tikslo – pasiekti 

20–25 % iki 2020 m.  

 

 



ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU 

60 

  

  
4 pav. ES šalių narių progresas inovacijų srityje 

Fig. 4. The innovation performance of EU states numbers 

 

Specialaus darnių inovacijų finansavimo bei skatinimo 

mechanizmo ir apskaitos nebuvimas sąlygoja vangų 

įmonių domėjimąsi aplinkosauginio gaminių 

veiksmingumo didinimo galimybėmis. Pagal inovacijų 

diegimą Lietuvos įvertinimas iš 24 vietos 2008 m. nukrito į 

25 vietą 2010 m.  

Išvados 

1. Pramonės sektoriaus sukuriama BPV grandine susieta 

apimtimi 1995–2011 m. laikotarpiu išaugo 2,3 karto; 

vidutinis metinis 5,3 % BPV augimas atitiko NDVS 

ilgalaikį uždavinį – siekti metinio 5–6 % BVP prieaugio. 

2. Vienam BPV vienetui sukurti Lietuvos pramonė vis dar 

sunaudoja 25 % daugiau energijos nei ES šalys senbuvės. 

Tai rodo, kad energijos taupymo potencialas dar 

nepakankamai išnaudotas. 

3. Aukštųjų technologijų sukuriama pridėtinės vertės dalis 

apdirbamosios pramonės pridėtinėje vertėje labai maža. 

Nors 2008–2010 m. šis rodiklis nežymiai padidėjo (nuo 

3,38 % iki 4,08 %); vis labiau tolstama nuo darnaus 

vystymosi strategijos ilgalaikio tikslo – iki 2020 m. 

pasiekti, kad aukštųjų technologijų sukuriama pramonės 

BVP dalis sudarytų 20–25 %. 

4. Pagal 2011 m. ES Inovacijų sąjungos švieslentės 

vertinimą, Lietuvos suminis inovatyvumo indeksas siekia 

0,255; ji priskiriama besivejančių šalių (nuosaikiųjų 

inovatorių) grupei. 
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Vida Stravinskienė  

Integration of environmental interests into the industry sector of Lithuania  

Summary 

The aim of study – to analyse the features of the Lithuanian industry sector, current situation and future perspectives, based on the provision of the 

Cardiff process to integrate the environmental concerns into this sector. Industry is one of the main drivers for economic growth, with a significant 
impact on the state economy and human wellbeing. It is one of the most polluting sectors of the economy. Alternative to environmental contamination, 

corresponding to the Cardiff process and the principles of sustainable industrial development of industrial consumption of final energy and water 

reduction per unit of GDP produced high-tech and innovation in industrial production. This paper analyses the structure of Lithuanian manufacturing 
industry, indicators of industry sustainable development and their consistency with the National Strategy of Sustainable Development, raised long-term 

industrial development goals and objectives. Lithuanian industrial enterprises have an intensive introduction of certified quality and environmental 

management systems. 2000–2011 m. ISO 9001 with a number of companies increased from 173 to 1142, and ISO 14001 – from 10 to 746. Sustainable 
development is not good that the application of high-tech industry in the GDP is still very low. 

Industry sector, structure of industry, the Cardiff process, industry sustainable development 

Gauta 2013 m. vasario mėn., atiduota spaudai 2013 m. balandžio mėn. 
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