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Kokie sektoriai sukuria daugiausiai pridėtinės vertės?  



Pridėtinė vertė yra tik viena medalio pusė - svarbu yra 

įvertinti visą pridėtinės vertės grandinę 

„Darbdaviai“ „Darbuotojai“ 



Vokietijoje pramonė yra pagrindinis aukštos pridėtinės 

vertės* ir transporto paslaugų įmonių „darbdavys“ 

* IT, mokslinių tyrimų, konsultacinės, teisinės ir kitos verslo paslaugos  



Suomijos elektronikos gamybos sektorius – eksporto 

lokomotyvas ir mokslinių tyrimų katalizatorius 



Tikslas yra skatinti “darbdavius”: Aukštą pridėtinę vertę 

kuriančios pramonės plėtrą 



Masto ekonomija: Didelės maisto pramonės įmonės gali 

pasiekti itin aukštą produktyvumo lygį 



Deindustrializacijos mitas: Iš tiesų pramonė sparčiau 

traukiasi tik iš pietinių Europos valstybių 

Deindustrializacija 
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Pramonės gaminiai sudaro didžiąją dalį eksporto, tad 

traukiantis pramonei, prastėja užsienio prekybos balansas 



Deindustrializacija ekonomikoje palieka plyšį, pro kurį 

emigruoja pinigai ir kaupiasi skolos 

Deindustrializacija 
Besivystančios šalys 
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Paslaugų sektorius yra nepajėgus perimti eksporto vairo 

iš pramonės, tačiau gali tapti puikus jo talkininkas 



Tačiau kartais paslaugų sektorius gali tapti greitkeliu į 

išsvajotąjį ekonomikos Eldorado! 



Airijos ekonomika laikosi ant trijų kolonų: maisto, farmacijos ir 

elektronikos pramonės, kurias pridengia IT paslaugų stogas  

Maisto 

pramonė  

21 mlrd. 

Farmacijos 

pramonė  

22 mlrd. 

Elektronikos 

pramonė  

23 mlrd. 

Kita pramonė: 26 mlrd. 

Eksportas 

63 mlrd. 

Eksportas 

18 mlrd. 

IT paslaugos 

23 mlrd. 

Eksportas 

13 mlrd. 



Ar Lietuvai gali pavykti pakartoti Airijos sėkmę?  

Maisto 

pramonė  

3.5 mlrd. 

Farmacijos 

pramonė  

0.1 mlrd. 

Elektronikos 

pramonė  

0.9 mlrd. 

Kita pramonė: 3.8 mlrd. 

Chemijos 

pramonė  

7.1 mlrd. 

Medienos 

pramonė  

2.1 mlrd. 



Lietuvos alternatyvos: skatinti aukštųjų technologijų 

(AT) pramonės plėtrą arba paslaugų eksportą 

Ekonomikos strategija Ekonomikos strategija 

AT pramonė  

(Suomijos kelias) 

AT pramonė  

(Suomijos kelias) 

Paslaugų ekonomika  

(Airijos kelias) 

Paslaugų ekonomika  

(Airijos kelias) 

Nedaug investicijų reikalaujantis  

trumpalaikis procesas (5-10 metų) 

Nedaug investicijų reikalaujantis  

trumpalaikis procesas (5-10 metų) 
Daug investicijų reikalaujantis  

Ilgalaikis procesas (10-20 metų) 

Daug investicijų reikalaujantis  

Ilgalaikis procesas (10-20 metų) 

Gana rizikinga plėtra, kurianti darbo  

vietas kituose paslaugų sektoriuose 

Gana rizikinga plėtra, kurianti darbo  

vietas kituose paslaugų sektoriuose 
Tvari plėtra, kurianti darbo vietas  

kituose pramonės sektoriuose  

Tvari plėtra, kurianti darbo vietas  

kituose pramonės sektoriuose  
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Nordea Markets is the name of the Markets departments of Nordea Bank 

Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc and 

Nordea Bank Danmark A/S. 

 

The information provided herein is intended for background information 

only and for the sole use of the intended recipient. The views and other 

information provided herein are the current views of Nordea Markets as of 

the date of this document and are subject to change without notice. This 

notice is not an exhaustive description of the described product or the 

risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a 

substitute for the judgement of the recipient. 

 

The information provided herein is not intended to constitute and does not 

constitute investment advice nor is the information intended as an offer or 

solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The 

information contained herein has no regard to the specific investment 

objectives, the financial situation or particular needs of any particular 

recipient. Relevant and specific professional advice should always be 

obtained before making any investment or credit decision. It is important 

to note that past performance is not indicative of future results.  

 

Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, 

taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction. 

 

This document may not be reproduced, distributed or published for any 

purpose without the prior written consent from Nordea Markets. 
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