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Įžanga – Strategijos
svarba

Klaipėdos miestas – vienas iš pagrindinių Lietuvos
ekonomikos variklių, pramonės ir paslaugų centras,
esantis
konkurencingo
transporto
koridoriaus
epicentre su į plėtrą orientuotu, neužšąlančiu uostu.
Kaip investicijoms palankus transporto centras,
miestas sėkmingai pritraukia logistikos ir gamybos
sektorių užsienio investicijas. Klaipėdoje jau yra
investavusios ir veiklą vykdo pasaulinės įmonės:
General Electric (Advantec), Emerson, Philip Morris,
Fortum ir kitos. Klaipėda yra gamtos apsuptyje, turi ilgą
tarptautiškumo ir ryšių su Vokietija, Skandinavija,
Hanzos miestais istoriją, stiprią kultūrinę, meninę
tradiciją.
Nepaisant visų šių stiprybių, miestas jaučia aštrėjančią
konkurencinę kovą dėl jaunų ir talentingų žmonių –
didėja emigracija, Klaipėdos gyventojai sensta. Šios
tendencijos nėra svetimos visam aplinkiniam Centrinės
ir Rytų Europos regionui. Klaipėdos miesto, verslo ir
bendruomenės lyderiai supranta, kad būtina imtis
ryžtingų veiksmų stengiantis laimėti konkurencinę
kovą: agresyviai investuoti sukuriant išskirtines
gyvenimo kokybės ir verslo sąlygas taip sudarant
sąlygas miestui augti. Dėl šios priežasties buvo
nuspręsta sukurti miesto ekonominės plėtros
strategiją.
Ši strategija leidžia:
•
•
•

Sutelkti pagrindines miesto suinteresuotąsias šalis
bendriems tikslams ir jas įtraukti į konkrečių priemonių įgyvendinimą;
Kryptingai paskirstyti išteklius tikslinėms investicijoms (tiek į „minkštąją, tiek į „kietąją“ infrastruktūrą);
Suteikti aiškumą dėl miesto plėtros krypties - tai kuria pasitikėjimą ir didina miesto patrauklumą investuotojams bei naujiems gyventojams.

Pirmajame šio projekto etape buvo atlikta detali
galimybių studija, kurioje analizuotos tarptautinės
tendencijos ir gerosios praktikos, Klaipėdos miesto
gerovės ir konkurencingumo bei ekonominės
specializacijos kryptys. Antrajame etape buvo atliktas
Klaipėdos regiono makroekonominis modeliavimas,

tikslinių sektorių skatinimo priemonių analizė bei
vykdyti tematinių darbo grupių seminarai, kuriuose
priimti sprendimai dėl konkrečių strateginių krypčių ir
priemonių taikymo Klaipėdoje. Daug dėmesio skirta
visų suinteresuotų šalių įtraukimui: vyko 5 sesijos su
projekto valdymo grupe ir 12 tematinių sesijų – miestouosto, turizmo, verslo (vykdytos 2 kartus), miesto
identiteto ir rinkodaros (3), urbanistinio vystymo (2),
švietimo ir mokslo (3). Šiose sesijose dalyvavo daugiau
nei 100 Klaipėdos miesto verslo, mokslo ir kitų
organizacijų atstovų.
Tarptautinių
tendencijų ir
gerosios
praktikos analizė

Klaipėdos gerovės ir
konkurencingumo
analizė

Identitetas ir
įvaizdis

Ekonominės
specializacijos
analizė

Valdymas,
institucijos,
lyderystė

Urbanistika

Švietimas

Transportas,

Inovacijų
ekosistema

ryšiai

Patrauklumas

investicijoms

Verslo aplinka

I etapo - Galimybių studijos rezultatai: Klaipėdos iššūkiai ir
galimybės, tarptautinės gerosios praktikos, ekonominės
specializacijos ir ekonominio proveržio siūlymai
Ekonominės
plėtros
scenarijaus
parengimas

Vizijos formavimo
ir tematinių darbo
grupių seminarai

Tikslinių sektorių
skatinimo
priemonių analizė

II etapo – vizijos ir vystymo scenarijaus rezultatai : Klaipėdos
ekonominė specializacija, proveržio ambicija bei įgyvendinimo
priemonės
1 pav. Klaipėdos strategijos rengimo apibendrinimas.
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Vizija ir vystymosi
kryptys

Klaipėda 2030 – pasaulinio lygio mėlynosios ekonomikos ir sparčių sprendimų miestas:
geriausia vieta gyventi, dirbti, ilsėtis ir investuoti Baltijos regione.
Ši vizija yra įpareigojantis pažadas Klaipėdos gyventojams, verslui, investuotojams ir turistams, kad stiprindami mūsų
jūrinį identitetą sieksime aukšto gyvenimo lygio bei tvaraus žiniomis grįsto ekonominio augimo.
Siekiant šią viziją paversti realybe bus įgyvendinta šiame dokumente pateikta Klaipėdos 2030 ekonominio proveržio
strategija, kurioje numatome jūrinio, biotechnologinio, pažangios pramonės, kūrybinio ir paslaugų ekonominio augimo
sritis bei tris prioritetines kryptis į kurias turime investuoti ir taip sudaryti sąlygas ekonomikai augti.
Siekdami tvaraus ir patrauklaus mėlynosios ekonomikos augimo:
1) Tvariai naudosime jūrą ir pakrantes. 2030 metais:
•

•
•

•

Klaipėdoje bus išplėtotas modernus, draugiškas aplinkai transporto-logistikos-pramonės kompleksas, apdorojantis ne mažiau kaip 15 proc. Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovinių. Ties Melnrage bus pastatytas
mišrios paskirties išorinis giliavandenis uostas, tenkinantis tiek uosto, tiek miesto poreikius. Suformuotos ir
išvystytos pridėtinę vertę kuriančios pietinės uosto teritorijos.
Bus išplėtotas SGD klasteris, padėsiantis Klaipėdai tapti SGD technologijų ir SGD distribucijos centru Baltijos
regione. Šiame klasteryje bus kuriamos ir komercializuojamos švariosios su SGD susijusios technologijos.
Klaipėdos kurortinėse teritorijose - Smiltynėje ir Giruliuose - bus siūlomas išskirtinis poilsis su jūros vaizdais,
juose veiks sveikatingumo centrai. Giruliuose bus siūlomos geoterminių vandenų SPA procedūros, Smiltynę su
Klaipėda sujungs papildoma kelto linija. Danės upėje, Kuršių mariose, Smiltynėje bus išvystyti maži uosteliai.
Bus sutvarkyta Klaipėdos marių pietinė pakrantė, Vilhelmo kanalas išnaudojamas rekreaciniais tikslais. Kasdien kursuos keltas Klaipėda - Gdanskas.
Klaipėdoje veiks geriausia Lietuvoje sporto ir aktyviojo turizmo infrastruktūra – bus geriausiai Lietuvoje išvystyta dviračių takų ir dviračių dalinimosi infrastruktūra, įrengtos riedutininkų aikšteles, vandenlenčių ir kitų vandens aktyviųjų sporto šakų infrastruktūra

2) Kursime ir diegsime bio- bei švariųjų technologijų sprendimus. 2030 metais:
•
•
•

Bus išplėtotas naujai įkurtas bioekonomikos klasteris, jungiantis regiono chemijos ir medienos pramones bei
kitas bioekonomikos įmones, Klaipėdos ir kitas mokslo įstaigas. Klaipėdoje bus gaminami aplinkai mažai neigiamo poveikio darantys bioproduktai, kuriamos ir taikomos atliekų tvarkymo ir perdirbimo technologijos.
Klaipėdos mokslo įstaigos aktyviai dalyvaus Baltijos jūros baseino mėlynųjų technologijų tyrimų programose,
šios technologijos bus sėkmingai pritaikomos kartu su Klaipėdos verslu vystant regiono akvakultūrą.
Klaipėda bus pirmaujantis Lietuvos regionas atsinaujinančios energijos naudojime ir gamyboje, ypač plėtojant
gamybą atviroje jūroje, žemės gelmėse ir panaudojant biomasę.

3) Tapsime „Pramonės 4.0” kompetencijų centru. 2030 metais:
•
•

Bendradarbiaujant su pasaulyje lyderiaujančiomis įmonėmis Klaipėdoje bus įsteigtas automatizacijos sprendimų plėtros kompetencijų centras. Klaipėdoje aukštos kompetencijos SVV įmonės kurs automatizacijos sprendimus, kurie yra pritaikomi pramonės, logistikos ir transporto sektoriuose.
Klaipėdos LEZ bei pietinėse industrinėse teritorijose įsikurs aukštos pridėtinės vertės elektros įrangos, autonominių sistemų, robotų ir su robotika susijusių prietaisų gamintojai. Klaipėdoje bus išvystyta su SGD technologijų panaudojimu susijusi pramonė – pagamintas pirmasis Lietuvoje SGD varomas lokomotyvas.

4) Teiksime skaitmeninės kūrybos ir profesines paslaugas. 2030 metais:
•

Klaipėdoje veiks dešimtys Skandinavijos, Vokietijos ir kt. šalių logistikos bei pramonės įmonių verslo funkcijų
paslaugų centrai, ypatingai orientuoti į inžinerines, technologines, IT sritis.
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•
•
•

Miesto centre bus įsikūręs kūrybinių industrijų kvartalas, kuriame įkurtos bendradarbystės patalpos ir sau vietą
atras jauni menininkai, dizaineriai bei programuotojai.
Klaipėdoje bus ypač stiprus kūrybinių industrijų pritaikymas pramonėje, bus kuriami skaitmeninės kūrybos
sprendimai vietinėms ir užsienio pramonės įmonėms.
Klaipėdoje bus stipriai išvystytas verslo turizmas, rengiami tarptautiniai tematiniai renginiai. Miestas garsės
kaip vasaros biuras Lietuvos ir kitų šalių verslo atstovams, darbą norintiems derinti su aktyviu ir sveiku poilsiu.

Mėlynojo augimo sritims užtikrinti, miestas investuos lėšas, laiką ir pastangas į horizontalius prioritetus:
1) Siekiant sudaryti palankias sąlygas verslui, investuotojams ir talentams, miestas taps greitų ir efektyvių
sprendimų centru:
•
•
•
•

Perorientuos viešąjį administravimą į puikų aptarnavimą ir greitą sprendimų priėmimą miestiečių, investuotojų, turistų klausimų sprendimui.
Veiks daugiafunkcinė Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra, geriausiai regione pritraukianti investuotojus
bei padedanti Klaipėdos įmonėms kelti verslumą, veiklos brandą bei eksportuoti produktus ir paslaugas.
Veiks efektyvus verslo inkubatorius ir akseleratorius, orientuotas į prioritetinių augimo sričių įmones.
Naujasis talentų pritraukimo ir integracijos centras užtikrins tikslinių talentų informavimą, padės pritraukti į
Klaipėdą Lietuvos regionų gyventojus, iš užsienio grįžtančius lietuvių emigrantus bei aukštos kvalifikacijos imigrantus iš Rytų Europos ir kitų regionų.

2) Siekiant turėti inovatyvią ir ateities ekonomikos poreikius atitinkančią švietimo ir mokslo sistemą, bus:
•
•
•

Transformuota Klaipėdos švietimo sistema visose grandyse į konkurencingą, tarptautinę ir atitinkančią ateities
ekonomikos bei investuotojų poreikius.
Išvystyta efektyvi darbuotojų perkvalifikavimo ir aktualių įgūdžių įgijimo platforma.
Išvystytas „Jūrinis slėnis“ bei kiti inovacijų ir verslo slėniai. Slėniai turės reikiamą įrangą ir kietąją infrastruktūrą bei pritrauks tikslinių sričių vietinius, visos Lietuvos ir tarptautinius ekspertus. Slėniai atliks technologijų
perdavimo vaidmenį, veiks kaip eksperimentavimo platforma, padės komercializuoti inovacijas.

3) Siekiant, kad miestas taptų patraukliu, įtraukiančiu ir pasiekiamu regiono centru, bus:
•

•

Įgyvendinta ambicinga urbanistinio miesto vystymo programa, kurioje derėtų miesto identitetas, socialiniai,
aplinkosauginiai ir ekonominiai tikslai. Atgaivintas senamiestis, Kuršių marių prieigose pastatytas išskirtinės
traukos mega-objektas (pvz. kongresų ir koncertų salė arba muziejų centras), įrengtas miesto tramvajus, atidaryta trečia kelto linija, jungianti pietinę Klaipėdos dalį su Smiltyne.
Užtikrintas geras miesto pasiekiamumas pritraukiant tarptautinius skrydžius iš tikslinių šalių (Vokietijos, Švedijos, kt.) į Palangos oro uostą bei užtikrinant oro uosto pasiekiamumą viešuoju transportu, kokybiškas geležinkelio jungtys su Vilniumi ir Baltarusija. Išplėtota miesto infrastruktūra (pietinis aplinkkelis, tranzitinės gatvių
jungiančių pramonines ir uosto teritorijas plėtojimas) ir išspręstos miesto transporto grūstys.

Apibrėžiant ekonominės plėtros ambiciją, buvo atliktas Klaipėdos regiono ekonominis modeliavimas (žr. Priedas Nr. 1
- Klaipėdos vystymosi scenarijai) ir rengtos tematinės konsultacinės sesijos su Klaipėdos atstovais. Siekiant įvertinti
numatomo ekonominio proveržio sėkmę, buvo nustatyti trys ekonominiai ir demografiniai rodikliai:
•
•
•

Bent 5,5 procento vidutinis metinis Klaipėdos regiono bendrojo vidaus produkto augimas
Bent 5,0 procentų vidutinis metinis Klaipėdos miesto vidutinio atlyginimo augimas
Bent 2,0 procento vidutinis metinis Klaipėdos miesto gyventojų skaičiaus augimas

Pasiekus šiuos ambicingus tikslus, iki 2030 metų Klaipėdos regiono ekonomika padvigubėtų, Klaipėdos miesto
darbuotojai vidutiniškai uždirbtų po 1500 Eur prieš mokesčius ir daugiau nei 190 tūkstančių žmonių Klaipėdos miestą
vadintų savo namais. Šių tikslų siekimas pareikalaus fundamentalių ekonominių ir socialinių pokyčių. Iki šiol Klaipėdos
regiono ekonomika kasmet augo tik po 3 procentus1 ir miestas kasmet prarasdavo apie 2 tūkstančius gyventojų2. Toks
ambicingas augimas įmanomas tik orientuojantis į tarptautines rinkas: iš užsienio prisitraukiant tikslinius talentus,
Klaipėdos įmonėms eksportuojant ir integruojantis į Skandinavijos, Vokietijos ekonomines vertės grandines.
Kitame puslapyje yra pateikta Klaipėdos ekonominės plėtros strategiją apibendrinanti schema (2 pav.). Uždavinių ir
svarbiausių priemonių lentelė yra pateikiama priede (žr. Priedas Nr. 2 - Klaipėdos ekonominio vystymosi uždaviniai ir
priemonės).

1

Klaipėdos miesto savivaldybėje 2011-2015 m. laikotarpiu sukuriama pridėtinė vertė skaičiuojant gamybos kainomis kasmet augo po 6.97%.
Į šį tyrimą neįtraukiama dalis įmonių ir įstaigų, todėl apskrities BVP augimas yra tinkamesnis rodiklis. 2011-2015 m. laikotarpiu Klaipėdos
apskrities BVP kasmet augo apie 3%. Šaltinis: LR Statistikos departamentas.
2
Nuolatinių gyventojų skaičius Klaipėdos miesto savivaldybėje 2012 m.- 2016 m. laikotarpiu sumažėjo nuo 160,1 tūkst. iki 154,3 tūkst.
Šaltinis: LR Statistikos departamentas.
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Klaipėdos ekonominės plėtros strategija

Vizija

Klaipėda
2030:
Pasaulinio lygio
mėlynosios ekonomikos
ir sparčių sprendimų
miestas

Augimo sritys

Jūrinė ekonomika

•
•

Strateginės kryptys

•
•

Integruotas uostologistikos-pramonės
kompleksas
SGD technologijos ir
panaudojimo plėtra
Jūrinis ir
sveikatinimo
turizmas
Aktyvusis turizmas

Bioekonomika

•
•
•
•

Inovatyvių
bioproduktų gamyba
Atsinaujinančios
energijos gamyba ir
naudojimas
Biomasės ir atliekų
perdirbimas
Biotechnologijų
kūrimas, pritaikymas
akvakultūrai

Pažangios pramonės Kūrybinė ir paslaugų
ekonomika
ekonomika

•

•

Aukštos pridėtinės
vertės elektros
įrangos, transporto
priemonių gamyba
Automatizacijos
sprendimų kūrimas
ir taikymas
logistikoje,
transporte bei
pramonėje

•
•
•

Profesinių paslaugų
centrai
Kūrybinės
industrijos ir
skaitmeninė kūryba
Lietuvos ir užsienio
verslo vasaros
biuras

Horizontalūs prioritetai

Palankios sąlygos verslui, investuotojams ir talentams
•
•
•
•

Inovatyvi ir ateities ekonomikos poreikius atitinkanti švietimo ir mokslo sistema
•
•
•
•

Tarptautiškiausia Lietuvoje aukštojo mokslo institucija, pirmaujanti regione jūrinių, energetikos,
biotechnologijų mokslų srityse
Vietinių ir atvykusių talentų poreikius atitinkanti bendrojo ugdymo sistema
Išvystyta į inovacijas orientuota švietimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo ekosistema
Moderni specialistų perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo sistema

Patrauklus, įtraukiantis ir pasiekiamas regiono centras
•
•
•
•

Rezultatai

Aukšta viešųjų paslaugų kokybė, spartus ir efektyvus sprendimų priėmimas
Integruota investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo programa
Išvystyta smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo ekosistema
Talentų pritraukimo ir išlaikymo programa, užtikrinanti aukštos kvalifikacijos darbuotojų kritinę masę

Ambicinga urbanistinės plėtros programa ir mega-traukos objektai
Užtikrinti optimaliai subalansuoti tarptautiniai ir regioniniai transporto ryšiai
Kokybiška ir konkurencinga infrastruktūra
Aktyvus regioninis ir tarptautinis bendradarbiavimas
Klaipėdos apskrities BVP 9 mlrd. Eur
5,5% BVP
vid. metinis augimas

Klaipėdos m. vidutinis atlyginimas Klaipėdos m. nuolatinių gyventojų
prieš mokesčius – 1500 Eur
skaičius – 190 tūkst.
5,0% atlyginimų
vid. metinis augimas

2,0% gyventojų
vid. metinis augimas

2 pav. Klaipėdos ekonominės plėtros strategija. Nurodyti vidutiniai augimo tempai suapvalinti 0,5% tikslumu. Parengta autorių.
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Priedas Nr. 1 - Klaipėdos vystymosi scenarijai
Modeliavimo metodika ir prielaidos

Pridėtinė vertė

Modelyje nagrinėjami šie scenarijai:
•

Bazinis scenarijus (pagrįstas „Oxford Economics“
ekonometrinio prognozavimo modelio rezultatais) –
jis atspindi Klaipėdos regiono vystymosi trajektoriją, jei nebus įgyvendinami esminiai pokyčiai ir
nebus įgyvendinta proveržio strategija.
Intervencijų scenarijus – Klaipėdos regiono vystymosi prognozavimas remiantis prielaida, kad bus įgyvendinti esminiai pokyčiai, numatyti Klaipėdos
proveržio strategijoje.

•

Žemiau pateikiami scenarijų rezultatai ir išvados. Taip
pat įvertinta, kokią įtaką darys numatytos
intervencijos.

Bazinis scenarijus
Demografija
Prognozuojama, kad iki 2030 m. Klaipėdos apskrities
gyventojų skaičius sumažės 18,8% ir susitrauks nuo
324,6 tūkst. (2016 m.) iki 263,6 tūkst. Šiek tiek
lėtesniu tempu mažės Klaipėdos miesto gyventojų
skaičius ir iki 2030 m. gyventojų skaičius sumažės nuo
154,3 tūkst. (2016 m.) iki 126,2 tūkst.
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100.000

126.230

0
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

3.000

4.489

2.000
1.000

Klaipėdos apskr. pridėtinė vertė, tūkst. Eur

4 pav. Klaipėdos apskrities pridėtinė vertė, palyginamosiomis 2010 m. kainomis (2008-2016 m. - istorinė vertė, 2017-2030 m. prognozė. Šaltinis:
„Oxford Economics“

Darbuotojų skaičius ir našumas
Iki 2016 m., nepaisant krentančio gyventojų skaičiaus,
Klaipėda išlaikė stabilų darbuotojų skaičių. Tačiau šis
skaičius dėl senstančios populiacijos turėtų sistemingai
mažėti, o 2030 m. turėtų siekti tik apie 130 tūkst.
darbuotojų.
Prognozuojama, kad pridėtinė vertė, tenkanti
darbuotojui, stabiliai augs ir per ateinančius 13 metų
našumas padidės net 60 procentų. Net ir su tokiu
sparčiu augimu, našumas išliks dvigubai mažesnis už
pažangių Baltijos jūros baseino šalių našumą.
Spartesnis našumo augimas mažai tikėtinas be
esminės ekonominės transformacijos bei talentų
pritraukimo.
Darbuotojų skaičiaus ir našumo pokyčiai (2016 m. istorinė vertė,
2017-2030 m. prognozė)
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Darbuotojų skaičius, vnt.
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Klaipėdos regiono gyventojų skaičius (2008-2016 m. istorinis, 20172030 m. prognozė)
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Klaipėdos apskrities pridėtinė vertė
(2008-2016 m. istorinis, 2017-2030 m. prognozė)
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3 pav. Klaipėdos regiono gyventojų skaičius (2008-2016 m. - istorinė vertė,
2017-2030 m. – prognozė). Šaltinis: „Oxford Economics“
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Modeliavimo analizė buvo atlikta Klaipėdos apskrities
lygmeniu ir apima 2015-2030 m. laikotarpį. Modelis
vertina matematinius, ekonomine teorija ir empiriniais
duomenimis pagrįstus sąryšius tarp populiacijos,
bendrojo vidaus produkto (BVP), našumo, sektorių
struktūros, darbo užmokesčio ir tiesioginių užsienio
investicijų.

Prognozuojama, kad iki 2030 m. Klaipėdos apskrityje
sukuriama pridėtinė vertė nuo 2016 m. lygio išaugs
27,7 procentų ir sieks 4,489 mlrd. EUR. Verta
pastebėti, kad pridėtinės vertės augimas ypač sulėtės
nuo 2024 metų. Jei Klaipėdoje nebus esminio
proveržio, tai negalima tikėtis augti greičiau nei kitos
pažangios ekonomikos (apie 2-3 % per metus). Šis
tempas nėra pakankamas kompensuoti gyventojų
skaičiaus kritimą.

Pridėtinė vertė, mln. EUR

Rengiant Klaipėdos ekonominės plėtros scenarijus,
buvo atliktas Klaipėdos regiono ekonomikos
modeliavimas. Parengtas modelis leidžia nustatyti
pagrindinius siekiamos Klaipėdos ambicijos rodiklius ir
įvertinti jų pagrįstumą bei realistiškumą. Modeliavimas
taip pat padeda nustatyti, kokios iniciatyvos turi
didžiausią potencialą.

Darbuotojai (Bazinis)

5 pav. Klaipėdos apskrities darbuotojų skaičius ir našumas (2016 m. - istorinė vertė, 2017-2030 m. – prognozė). Šaltinis: „Oxford Economics“
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Intervencijų scenarijus

Modeliuotos intervencijos glaudžiai siejasi su
siūlomomis
Klaipėdos
ekonominės
plėtros
priemonėmis. Vertintos šios intervencijos:
• Tikslinė užsienio investicijų pritraukimo veikla –
leistų pritraukti papildomas TUI, kurios kurtų gerai
apmokamas darbo vietas.
• Verslo sąlygų gerinimas ir tikslinių smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV)/startuolių ekosistemų skatinimas
– leis papildomai sukurti naujas įmones ir kurti
darbo vietas.
• Miesto patrauklumo didinimo ir talentų pritraukimo
iniciatyvos – padės vietiniam verslui pritraukti reikiamų kompetencijų specialistus, paskatins reinvesticijas ir esamų sektorių plėtrą.
• Inovacijų skatinimas, švietimo-mokslo-verslo bendradarbiavimas – padės esamiems sektoriams kurti
aukštesnės pridėtinės vertės produktus/paslaugas.

Našumo didėjimas yra privalomas, kad verslai galėtų
mokėti didesnius darbo užmokesčius. Realistiška DU
ambicija yra tiesiogiai susijusi su našumo lygiu: norint,
kad DU ir pragyvenimo lygis artėtų prie Baltijos baseino
šalių, našumas ir BVP gyventojui taip pat turi artėti prie
šių šalių lygio.

Demografija

Augimo (SVV ir TUI) potencialas

Ambicingas gyventojų skaičiaus augimas mažai
tikėtinas be aukštos kvalifikacijos darbuotojų iš
užsienio pritraukimo bei sistemingo darbo siekiant
išlaikyti esamus gyventojus ir pritraukti vidinius
emigrantus.

Nors TUI pritraukimas yra labai svarbus Klaipėdos
ekonomikos plėtrai, jo potencialas apribotas bendru į
Centrinę Europą ir Lietuvą ateinančių projektų
skaičiumi. Todėl Klaipėdai ypač didelis neišnaudotas
potencialas – naujų SVV kūrimas.

Darbuotojų skaičiaus ir našumo pokyčiai
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PV darbuotojui, tūkst. Eur

Darbuotojų skaičius ir našumas

Darbuotojų skaičius, vnt.

Intervencijos

Darbuotojai (Su intervencijomis)

6 pav. Klaipėdos apskrities darbuotojų skaičiaus ir našumo prognozė 20172030 m., autorių ir „Oxford economics“ skaičiavimai. Šaltinis: „Oxford Economics“

Klaipėdos apskrities gyventojų skaičiaus prognozė

Gyventojų skaičius, vnt.
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Potencialių TUI projektų skaičius
Prognozuojamas TUI projektų skaičius

2030

Net neutrali kaita
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7 pav. Klaipėdos apskrities gyventojų skaičiaus prognozė 2017-2030 m.,
autorių ir „Oxford economics“ skaičiavimai. Šaltinis: „Oxford Economics“

0,00
Vilniaus apskrities papildomų SVV skaičius
Klaipėdos apskrities papildomų SVV skaičius

9 pav. Reikalingų pritraukti TUI projektų ir papildomai sukurti SVV skaičius
2030 m., autorių skaičiavimai.

Pridėtinė vertė

Ambicija

Persiorientavimas į aukštesnės pridėtinės vertės sritis
reikalauja aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičiaus
augimo, esamų sektorių brandos didinimo, kuri
pasiekiama pritraukiant TUI ir bendradarbiaujant su
pažangiais SVV atstovais didinant veiklos efektyvumą
bei didinant pridėtinės vertės kūrimą.

Modelis leidžia apsibrėžti, kokios ambicijos - miesto
vizijos pagrindo - Klaipėda siekia, kiek Klaipėdoje
turėtų būti gyventojų, kokia turėtų būti ekonominė
struktūra bei kokį atlyginimą turėtų uždirbti vidutinis
darbuotojas. Strategijos rengimo darbo grupių dalyvių
sprendimu, ambicija buvo apibrėžta taip:

Pridėtinė vertė, mln. Eur

Klaipėdos apskrities pridėtinės vertės prognozė su intervencijomis
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PV prieaugis (Plėtra)
PV prieaugis (SVV)

•

Klaipėdos gyventojų skaičius turėtų augti ir iki 2030
m. siekti daugiau nei 190 tūkst.
Vidutinis atlyginimas turėtų būti 1,500 EUR prieš
mokesčius ir taip pasiekti 75% Baltijos jūros regiono
vidurkio.
Aukšto potencialo sektoriai (sukuriami naujų SVV ir
TUI įsteigtų verslų) turėtų sukurti 15% visos ekonomikos sukuriamos pridėtinės vertės.

8 pav. Klaipėdos apskrities pridėtinės vertės, palyginamosiomis 2010 m.
kainomis, prognozė 2017-2030 m. , autorių ir „Oxford economics“ skaičiavimai. Šaltinis: „Oxford Economics“
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Priedas Nr. 2 - Klaipėdos ekonominio vystymosi uždaviniai ir priemonės
Jūrinė ekonomika

Augimo sritis
•
•
•

Horizontalus prioritetas
•

•

Verslo ir
investicinė
aplinka
Palankios sąlygos verslui, investuotojams ir
talentams

•
•
•
•

•

Švietimas,
mokslas ir
inovacijos
Inovatyvi, ateities ekonomikos
poreikius atitinkanti švietimo ir
mokslo sistema

•
•
•
•

•

Urbanistika
ir miesto
gerovė
Patrauklus, įtraukiantis ir pasiekiamas regiono
centras

•

•
•

•

Sukurti integruotą investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo programą.
Išvystyti nuolatinį mechanizmą, didinantį Klaipėdos įmonių brandą bei gebėjimus eksportuoti.
Išvystyti naujų verslų inkubatorių ir vystymo akseleratorių, orientuotą į prioritetinių augimo sričių įmones.
Pritraukti gyventi Klaipėdoje Lietuvos gyventojus, iš
užsienio grįžtančius Lietuvos emigrantus bei aukštos
kvalifikacijos imigrantus iš Rytų Europos.
Išvystyti talentų pritraukimo ir integracijos centrą.

•
•

Transformuoti Klaipėdos aukštojo mokslo sistemą į konkurencingą, tarptautišką, pirmaujančią regione jūrinių,
energetikos, biotechnologijų mokslų srityse.
Pritaikyti bendrojo ugdymo sistemą vietinių ir atvykusių
talentų poreikiams.
Didinti bendradarbiavimą tarp skirtingų švietimo sistemos grandžių užtikrinant švietimo tęstinumą ir skatinant tikslinių įgūdžių įgijimą.
Išvystyti efektyvią darbuotojų perkvalifikavimo ir aktualių įgūdžių formavimo platformą.
Išvystyti tarpsektorinio verslo ir inovacijų bendradarbiavimo platformas įtraukiant verslą, viešąjį sektorių ir
mokslą.

•

Didinti miesto pasiekiamumą: užtikrinti pakankamus
transporto ryšius (oru į Vokietiją, Skandinaviją, vandeniu į Gdanską, geležinkeliu Lietuvoje) su išore.
Įgyvendinti urbanistinės plėtros programą. Atgaivinti
senamiestį, centrinėje miesto dalyje pastatyti išskirtinės traukos mega-objektą, konvertuoti apleistas teritorijas, didinti gyventojų prieigą prie marių konvertuojant teritorijas bei suderinant priimtinas sąlygas su ten
veikiančiomis įmonėmis.
Sukurti pažangias priemones, užtikrinančias visų
miesto ir regiono suinteresuotų šalių įtraukimą į svarbių sprendimų priėmimą bei jų įgyvendinimą.
Formuoti Vakarų Lietuvos regiono bendradarbiavimo
platformą, kuri aprėptų Klaipėdos, Telšių, Tauragės ir
Šiaulių apskritis ir atitiktų funkcinį regioną (pagal
NUTS2 klasifikaciją).
Didinti įsitraukimą tikslinėse tarptautinėse programose.

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Pažangios pramonės
ekonomika

Bioekonomika

Integruotas uosto-logistikos-pramonės kompleksas su nauju giliavandeniu mišraus naudojimo
išoriniu uostu.
SGD panaudojimo akseleratorius: SGD distribucija, SGD technologijų plėtra ir komercializavimas.
Jūrinis ir sveikatinimo turizmas: Naujos Girulių
ir Smiltynės kurortinės teritorijos, tiltas į Smiltynę, geoterminės SPA procedūros, sveikatinimo turizmas .
Sporto ir aktyvusis turizmas: dviračių takai,
maži uosteliai Danėje, Kuršių mariose, Vilhelmo
kanalas, vandens sportai.

•

Suformuoti jūrinį klasterį.
Plėsti SGD klasterį, transformuojant į švariųjų
technologijų klasterį.
Pritraukti logistikos paslaugų įmones į LEZ ir
Klaipėdos pietines pramonines teritorijas.

•

•
•

•

Stiprinti Jūrinį slėnį išvystant reikiamą infrastruktūrą ir pritraukiant ekspertus.
Stiprinti KU jūrinės srities studijas ir šios srities mokslininkų parengimą.
Stiprinti LAJM jūreivystės studijas, jas išnaudoti regiono ir užsienio studentų pritraukimui.
Sukurti pilotines pameistrystės schemas prioritetiniuose sektoriuose, bendradarbiaujant su
uosto įmonėmis.

•

Pastatyti mišrios paskirties išorinį uostą užtikrinant suderinamumą su gyventojų interesais.
Išvystyti SGD laikymo ir distribucijos infrastruktūrą/bunkeriavimo stoteles.
Išvystyti pietinės Klaipėdos (ties Kiaulės nugara) uosto teritoriją.
Išvystyti sporto ir aktyviojo turizmo infrastruktūrą (geriausiai Lietuvoje išvystyta dviračių
takų ir dviračių dalinimosi infrastruktūra, įrengtos riedutininkų aikšteles, vandenlenčių ir kitos
trasos).
Išvystyti Smiltynę kaip kurortinę zoną, didinti
Smiltynės pasiekiamumą (trečiosios perkėlos atidarymas, mažų uostelių vystymas).
Išvystyti Girulius kaip kurortinę zoną.
SPA komplekso, išnaudojančio geoterminius
vandenis, statyba.

•

•

Medienos, plastiko, kt. sektorių
bendras darbas, bioproduktai, atliekų perdirbimo technologijos.
Mėlynoji bioekonomika: akvakultūra, jūros biotechnologijos.
Atsinaujinančių energijos išteklių
gamyba ir naudojimas (vėjas jūroje, geoterminė energija, biomasė).

•

Įkurti bioekonomikos klasterį,
jungiantį regiono chemijos ir medienos pramonės bei kitas bioekonomikos įmones.
Pritraukti pagrindinius biochemikalų ir bioplastiko gamybos vertės grandinės dalyvius.

•

Išvystyti bio- ir švariųjų technologijų dalinimosi bei komercializavimo infrastruktūrą, reikalingą
tikslinėms švietimo ir mokslo sritims.
Įsteigti bio- ir švariųjų technologijų programas, aktualias regiono verslui.

•

•

•

•
•
•
•

Pritraukti aukštos pridėtinės vertės autonominių sistemų, jūrinės
įrangos, robotų ir su robotika susijusių prietaisų gamintojus į LEZ
ir Klaipėdos pietines pramonines
teritorijas.

•

•

•
•

Išskirti zonas atliekų ir biomasės
perdirbimui.
Išskirti zonas vėjo jėgainių statybai jūroje.

Aukštos pridėtinės vertės elektros įrangos, transporto priemonių gamyba (SGD varomo lokomotyvų ir reikalingų komponentų
gamyba).
Automatizacijos sprendimų kūrimas ir taikymas logistikoje,
transporte bei pramonėje.

Kūrybinė ir paslaugų
ekonomika

•

Įsteigti skaitmenizacijos ir automatizacijos sprendimų plėtros
kompetencijų centrą, bendradarbiaujant su pasaulyje lyderiaujančiomis įmonėmis.
Įsteigti robotikos ir automatizacijos aukštojo mokslo programas.
Sukurti pilotines pameistrystės
schemas prioritetiniuose sektoriuose, bendradarbiaujant su
Klaipėdos LEZ ir kitomis pramonės įmonėmis.

•

Išvystyta miesto infrastruktūra
jungianti uosto ir pramonines teritorijas (pietinis aplinkkelis,
tranzitinė gatvė jungianti LEZ su
uostu).

•

•

•

Kūrybinės industrijos ir skaitmeninė
kūryba (3d modeliavimas, prototipų
kūrimas, industrinis dizainas).
Profesinių paslaugų centrų, orientuotų į Skandinavijos ir Vokietijos pramonės/logistikos įmones, miestas.
Lietuvos ir užsienio verslų vasaros
biuras.
Renginių ir verslo turizmas.

Pritraukti Švedijos ir Vokietijos logistikos ir pramonės įmonių administracinius paslaugų centrus. Pirmiesiems
paslaugų centrams sudaryti išskirtines sąlygas įsikurti (mokesčių mažinimas, darbuotojų apmokymų išlaidų
dengimas ir kt.).
Sukurti nuolatinę tarptautinių integruotų renginių pritraukimo ir plėtros
komandą. Pritraukti į tarptautinę auditoriją orientuotą tarptautinį megarenginį ir jį išvystyti į platesnės koncepcijos ir ilgesnės trukmės įvykį.
Įsteigti kūrybinių industrijų įgūdžių
pritaikymo gamyboje skatinimo programą.
Įsteigti skaitmenizacijos aukštojo
mokslo programas.

Pastatyti bendradarbystės patalpas,
orientuotas į kūrybinių industrijų, informacinių technologijų, skaitmenizacijos startuolius.
Išvystyti verslo turizmui reikalingą
infrastuktūrą.

Lentelė 1. Klaipėdos ekonominio vystymosi uždavinių ir priemonių apibendrinimas. Pastaba: sąrašas nėra galutinis, bus pildomas rengiant galutinę strategiją. Šaltinis: parengė autoriai remdamiesi tematinių sesijų medžiaga, tarptautinių tendencijų ir Klaipėdos situacijos analize.
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Priedas Nr. 3 - Terminų lentelė
Sąvoka, trumpinys

Paaiškinimas

BVP

Bendrasis vidaus produktas

DU

Darbo užmokestis

KEPA

Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra, Všį

KU

Klaipėdos universitetas

LAJM

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

LEZ

Laisvoji ekonominė zona

SGD

Suskystintos gamtinės dujos

SVV

Smulkusis ir vidutinis verslas

TUI

Tiesioginės užsienio investicijos

Všį

Viešoji įstaiga

Lentelė 2 Terminų lentelė
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