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IŠŠŪKIAI

ĮVADAS



KLASTERIŲ SVARBA

vEuropoje veikia per 3.000 klasterių, kurie 
sukuria per 54 mln. darbo vietų

vKlasterių įmonių darbuotojų DU yra 
vidutiniškai 3% didesnis už darbuotojų, 
dirbančių klasteriams nepriklausančiose 
įmonėse

vTransformacija: nuo ūkio klasterizacijos prie 
klasterių ekonomikos

vKlasterizacijos tikslas – skatinti ūkio plėtrą, 
eksportą, didinti veiklos efektyvumą, šalies 
ūkio inovatyvumą ir  konkurencingumą

vKlasterizacija turi tapti svarbiausiu Lietuvos 
ūkio plėtros strategijos prioritetu



EUROPOS KLASTERIAI (1)
Klasterių įsteigimo laikotarpis Klasterių dydis (įmonių skaičius)



EUROPOS KLASTERIAI (2)

EUROPOS KLASTERIŲ SUDĖTIS



KLASTERIAI LIETUVOJE PAGAL ŪKIO SEKTORIUS



REGISTRŲ CENTRO INFORMACIJA APIE JO DUOMENŲ 
BAZĖJE ĮREGISTRUOTUS LIETUVOJE KLASTERIUS

Registrų	centre	įregistruotų	37	klasterių	teisinė	forma:	24	– Asociacijos;	7	– VšĮ;	4	– UAB;	1	– IĮ;	1	– MB.



VEIKIANTYS KLASTERIAI (PVZ.)



AR TIKRAI VEIKIANTYS KLASTERIAI? (PVZ.)



LIETUVOS ŪKIO ŠAKŲ KLASTERIŲ ŽEMĖLAPIAI (1)

?
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LIETUVOS ŪKIO ŠAKŲ KLASTERIŲ ŽEMĖLAPIAI (2)

CHEMIJOS PRAMONĖ ELEKTRONIKOS PRAMONĖ
TEKSTILĖS IR DRABUŽIŲ 

PRAMONĖ

MAISTO PRODUKTŲ IR 
GĖRIMŲ PRAMONĖ

MEDIENOS IR BALDŲ
PRAMONĖ

METALO, MAŠINŲ IR ĮRENGINIŲ 
GAMYBOS PRAMONĖ
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LIETUVOS ŪKIO ŠAKŲ KLASTERIŲ ŽEMĖLAPIAI (3)

PASLAUGOS, KEIČIANČIOS 
KLIENTO FIZINES AR 
PROTINES SAVYBES

Tai apgyvendinimo ir maitinimo 
paslaugos, įdarbinimo 
paslaugos, kelionių agentūrų, 
ekskursijų organizatorių, 
švietimo paslaugos, žmonių 
sveikatos priežiūra ir socialinis 
darbas, meninė, pramoginė ir 
poilsio organizavimo veikla, kita 
asmenų aptarnavimo veikla.

PASLAUGOS, KEIČIANČIOS 
KLIENTO MATERIALINIŲ

GĖRYBIŲ SAVYBES

Tai sandėliavimas ir 
saugojimas, nekilnojamo turto 
operacijos, nuoma ir 
išperkamoji nuoma, apsaugos 
ir tyrimo veikla, pastatų 
aptarnavimas ir kraštovaizdžio 
tvarkymas, kompiuterių ir 
asmeninių bei namų ūkio 
reikmenų taisymas

Tai transportas ir saugojimas 
(išskyrus sandėliavimą ir 
saugojimą), informacija ir ryšiai, 
finansinė ir draudimo veikla, 
profesinė, mokslinė ir techninė 
veikla, išskyrus mokslinius 
tyrimus ir taikomąją veiklą

INFORMACINĖS PASLAUGOS



IŠŠŪKIAI

IŠŠŪKIAI



KLASTERIZACIJOS IŠŠŪKIAI (1)
vKlasterizacijos (klasterių) politikos, kaip savarankiškos Lietuvos ūkio

politikos srities nesuformavimas.
vNeišvystytas klasterizacijos institutas:
v Nėra aiškumi klasterizacijos institucinė sąranga. Nėra aišku, kurios valstybės (viešojo

administravimo) institucijos atsako už klasterizacijos politikos formavimą, klasterizacijos
koordinavimą, klasterizacijos politikos įgyvendinimą (ŪK, MITA, VL, LIC, LVPA); nėra
priskirtos asmeninės atsakomybės valstybės tarnautojams už šias veiklas, nenustatyti šių
veiklų vertinimo rodikliai, nėra stebėsenos ir vertinimo sistemos.

v Klasterizacijos teisinės reglamentacijos sistemiškumo ir nuoseklumo stoka (klasterizacijos
politika, koncepcija, strategija, programa), klasterizacijos teisinė reglamentacija ,,pasenusi”
(pvz.: Lietuvos klasterių plėtros koncepcijoje pateiktas Klasterio definicijos siaurumas:
Klasteris – tai įmonių ir (arba) mokslo ir studijų institucijų bei kitų subjektų santalka,
funkcionuojanti partnerystės principu, kurios nariai, veikdami tarpusavyje susijusiose įvairiose
ekonominės veiklos ir iniciatyvų srityse, siekia padidinti ekonominį veiklos efektyvumą.
Ar vienintelis klasterio tikslas – jo narių veiklos efektyvumo didinimas? O prekių ir paslaugų
eksporto didinimas?

v Neišvystyti ilgalaikiai viešojo finansavimo instrumentai, užtikrinančio klasterių veiklos
ilgalaikiškumą ir tvarumą. Vyrauja projektinio pobūdžio viešojo finansavimo sinusoidė,
priklausanti nuo ES SF paramos.

v Nesuformuota klasterizacijos plėtros, klasterių stebėsenos ir vertinimo sistema.



KLASTERIZACIJOS IŠŠŪKIAI (2)

vBalanso ir nuoseklumo stoka klasterizacijoje nesant aiškios
klasterizacijos politikos, strategijos, programos (tradiciniai –
modernūs pramonės ir paslaugų sektoriai; MTEPi – ne MTEPi;
nacionaliniai – regioniniai, kt.).

vKlasterizacijos plėtra LT regionuose neatsižvelgiant į žmonių
išteklius (kvalifikaciją, kompetenciją, kt.).

vVyrauja smulkūs (5-10 įmonių) klasteriai, ribotas jų efektyvumas,
rinkodaros galimybės tarptautinėse rinkose.

vDalis klasterių – popieriniai, sukurti ES SF paramos projektams
įsisavinti, jų veika koreliuoja su ES SF paramos laikotarpiais.

vVangiai vyksta tarptautinis bendradarbiavimas, žemas klasterių
tarptautiškumas (dauguma – nac. lygmens).

vVangiai vyksta tarpsektorinis bendradarbiavimas ir gerosios patirties
sklaida tarp skirtingų ūkio šakų klasterių (inovatyvumo stoka).



IŠŠŪKIAI

GAIRĖS



KLASTERIZACIJOS PLĖTRAI PALANKIOS 
APLINKOS FORMAVIMAS (1)

vKlasterizacijos plėtros įteisinimas nacionalinio lygmens strateginiuose teisės
aktuose bei ūkio plėtros dokumentuose:
v Klaterizacijai svarbos suteikimas Lietuvos ūkio plėtrą reglamentuojančiuose įstatyminio 

lygmens teisės aktuose (LRS teisėkūros lygmuo) (1 vnt.).
v Klasterizacijos plėtros strateginio lygmens (politikos / koncepcijos / strategijos) 

dokumento patvirtinimas (LRS / LRV teisėkūros lygmuo) (1 vnt.) / integravimas į kitus 
strateginio pobūdžio Lietuvos ūkį nacionaliniu lygmeniu reglamentuojančius strateginio 
pobūdžio dokumentus.

v Klasterizacijos plėtros programos (veiklų plano-grafiko) patvirtinimas (ŪM teisėkūros 
lygmuo) (1 vnt.).

vKlasterizacijos valdymo institucinės sąrangos suformavimas, institucinių ir 
asmeninių atsakomybių priskyrimas:
v Klasterizacijos politiką formuojanti institucija (1 vnt.).
v Klasterizacijos politikos įgyvendinimą koordinuojanti institucija (1 vnt.).

v Klasterizacijos politiką įgyvendinančios institucijos (pagal kompetenciją).

v Konkretūs pareigūnai, valstybės tarnautojai, darbuotojai (klasterizacijos procesų 
šeimininkai).



KLASTERIZACIJOS PLĖTRAI PALANKIOS 
APLINKOS FORMAVIMAS (2)
v Klasterizacijos valdymo valstybės lygmeniu gerinimas:

v Biurokratinės naštos mažinimas, pasitikėjimo didinimas, viešojo 
administravimo institucijų požiūrio ir praktikų keitimas. 

v Klasterizacijos plėtros termometro (klasterių veiklos optimalios kontrolės ir 
stebėsenos sistemos suformavimas), pagrįstos objektyviais KPI‘s.

v Klasterizacijos up-to-date valdomo portalo ir analitikos instrumento sukūrimas.
v Koopeticijos ir viešojo/privataus sektorių partnerystės užtikrinimas.

v Klaterizacijos savivaldos stiprinimas, Klasterizacijos kompetencijos centro 
(Cluster Excellence Center) suformavimas. 

v Klasterių veiklos kokybės gerinimo skatinimas remiant klasterių 
sertifikavimą tarptautiniams kokybės standartams. Plėtojant klasterizaciją, 
prioritetą suteikti sertifikuotiems klasteriams.

v Išteklių, būtinų ilgalaikiai tvariai klasterizacijos plėtrai užtikrinti, 
suformavimas ir skyrimas.



vVyrauja smulkūs, nesiplečiantys, potencialo stokojantys, nekonkurencingi, išsiskaidę 
klasteriai (daugumoje atvejų 1 klasterį sudaro nuo 5 iki 10 narių) (,,Trys lietuviai –
penkios partijos”).
Pavyzdys: Lietuvos klasteriai sveikatinimo ir sveikatingumo srityse :

Ø Lietuvos Medicinos turizmo klasteris 
(LITCARE) (2013; 9 nariai)

Ø Kamieninių ląstelių ir regeneracinės medicinos 
inovacijų klasteris (2011;  11 nariai)

Ø Sveikatingumo klasteris iVita (2011; 13 narių)
Ø Tarptautinis sveikatingumo klasteris (2014; 10 narių)
Ø Odontologijos inovacijų klasteris (2011; 10 narių)
Ø Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių

klasteris (2012;  6 nariai)

v Tikslas – klasterių organinis susiliejimas į didesnius vienetus 
(rekomendacija 1 klasteris - 30-50 narių (kritinė masė)).

vKlasterizacijos plėtra pereinant nuo klasterių dauginimo prie klasterių auginimo ir 
brandinimo

KLASTERIZACIJOS PLĖTROS PERSPEKTYVA



VIEŠŲJŲ FINANSŲ DALIS KLASTERIŲ 
ORGANIZACIJŲ FINANSAVIME (1)
Europos klasterių iniciatyvų pasiskirstymas pagal veiklos finansavimo šaltinius: 

Šaltinis: Ketels, Ch., Lindqvist, G., Sölvell, O. (2012). 
Strengthening Clusters and Competitiveness in Europe. The Role 
of Cluster Organisations. The Cluster Observatory.

http://www.mita.lt/uploads/documents/leidiniai/metodine_medziaga_klasteriams.pdf



VIEŠŲJŲ FINANSŲ DALIS KLASTERIŲ 
ORGANIZACIJŲ FINANSAVIME (2)



VIEŠŲJŲ FINANSŲ DALIS KLASTERIŲ 
ORGANIZACIJŲ FINANSAVIME (3)
vPublic funds are principally employed by cluster organizations – the majority of 

cluster organizations employ a minimum of 60% of public funds (Lämmer-Gamp 
et al., 2011). 

vActually, the budgets of 30% of clusters are more than 80% dependent on public 
funds, and only in 20% of the clusters the share of public funds is lower than 
20%.

55% klasterių 
finansavime 
>60% jų viso 

biudžeto sudaro 
viešieji finansai

Šaltinis: Financing Clusters from Public Funds in the European Countries. Article in Journal of 
Applied Economic Sciences · May 2014. https://www.researchgate.net/publication/262791406



VIEŠŲJŲ FINANSŲ DALIS KLASTERIŲ 
ORGANIZACIJŲ FINANSAVIME (4)



KLASTERIŲ VEIKLOS FINANSAVIMO PAVYZDŽIAI (1)



KLASTERIŲ VEIKLOS FINANSAVIMO PAVYZDŽIAI (2)



IŠŠŪKIAI

IŠVADOS



IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS (1)
vKlasterizacijos plėtros turinio (krypčių, prioritetų, kt.) suformavimas derinant ES,

nacionalinio, regioninio lygmens politikas.

vKlasterizacijos plėtros instituto (institucinės sąrangos, teisinės – norminės bazės,

finansavimo, stebėsenos ir vertinmo instrumentų kt.) suformavimas.

vKlasterizacijos plėtros ilgalaikio tvarumo užtikrinimas (ilgalaikė strategija, kryptys,

prioritetai, kt.).

vPerėjimas nuo projektinio pobūdžio finansinės paramos (ES SF laikotarpiai) prie ilgalaikio

klasterių organizacijų rėmimo strateginėse kryptyse, derinant viešuosius ir privačius

finansavimo šaltinius.

vKlasterizacijos plėtros prioriteto perkėlimas nuo klasterių dauginimo visose srityse į

klasterių auginimą ir brandinimą prioritetinėse kryptyse.

vIndividualaus požiūrio į klasterius, klasterių organizacijas formavimas

(pramonės/paslaugų; tradiciniai/ inovatyvūs; MTEP‘iniai / ne MTEP‘niai; didelės / SME

įmonės; centrai / regionai; sričių specifika, kt.).



IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS (2)
vKlasterizacijos proceso ir rezultatų vertinimo užtikrinimas. Išsivalymas nuo 

negyvybingų, popierinių klasterių.

vTarpsektorinės klasterių partnerystės ir patirties apsikeitimo skatinimas 

didinant inovatyvumą.

vKlasterių tarptautiškumo skatinimas.

vValstybinio ir privataus sektorių partnerystės ir sinergijos didinimas plėtojant 

klasterizaciją Lietuvoje.



LIETUVOS  ŪKIO  KLASTERIZACIJA  –
KONKURENCINGOS LIETUVOS  EKONOMIKOS  ATEITIS


