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Lietuvoje biopramonei atsiveria daug galimybių. Šalies potencialas biopramonės srityje yra visiškai akivaizdus 
remiantis iš viešų šaltinių surinkta informacija, nors tokia informacija nėra išsami. Baltijos jūros pakrantėse 
esančios Lietuvos kraštovaizdis yra lygumų ir neaukštų kalvų derinys. Beveik pusė šalies yra ariamoji žemė, 
o maždaug trečdalį ploto dengia miškai. Vieni iš svarbiausių Lietuvos ekonomikos variklių yra žemės ūkis, 
miškininkystė ir chemijos pramonė. Kiti svarbūs sektoriai – sveika mėlynoji ekonomika, maistas ir gėrimai, 
maisto perdirbimas ir medienos apdorojimas. Pagrindinį vaidmenį atlieka žemės ūkis ir maisto pramonės šakos, 
kurių bendra BVP dalis sudaro apie 10 proc.

Šie sektoriai yra tvarus biopramonės pagrindas Lietuvoje. Tai, 
kad biotechnologijų sektoriuose yra daug tarptautinių veikėjų, ir 
gerai organizuota inovacijų paramos infrastruktūra yra tik kelios 
iš daugelio tvaraus biopramonės sektoriaus sudedamųjų dalių. Be 
to, šiuo metu šalyje rengiama bioekonomikos strategija, kuri turėtų 
būti puikus vietos, regioninės ir nacionalinės biopramonės vystymo 
veiklos pagrindas.

Lietuvos pramonės sektoriuose yra gana dideli procesų likučių ir 
šalutinių atliekų   srautai kurie  dažniausiai panaudojami sukuriant 
nedidelę vertę. Tokie srautai būtų svarbios biopramonės veiklos 
žaliavos šioje šalyje. 

Žemės ūkyje kaip didžiausiame 
sektoriuje susidaro didžiausi likučių 
srautai (maždaug 8 mln. tonų per 
metus; daugiausia tai mėšlas, šiaudai ir 
srutos), o miškininkystės sektoriuje gali 
susidaryti dar 270 tūkst. tonų likučių per 
metus.

Šiuo metu šalyje pagrindinė biopramonės ekonominė veikla vykdoma maisto ir 
gėrimų bei celiuliozės ir popieriaus sektoriuose. Šių šakų likučių srautai yra tinkamos 
Lietuvos biopramonės veiklos žaliavos. 

Tačiau ne visuose pramonės sektoriuose pavyksta surinkti tikslių duomenų apie 
atliekų susidarymą ir tvarkymą: nors žemės ūkio ir miškininkystės sektorių duomenų 
yra, neįmanoma gauti duomenų dėl galutinio biomasės likučių srautų apdorojimo 
ar kietųjų komunalinių atliekų organinės frakcijos.

Stiprėja Lietuvos kaip regioninio biotechnologijų 
centro padėtis; 2018 m. ji užėmė 16-ąją vietą 
pasaulyje. Sukurta universitetų, mokslinių tyrimų 
centrų ir sektorių infrastruktūra, veikia nacionalinė 
biotechnologų asociacija. Skiriama didelė parama 
aukštųjų technologijų universitetų pumpurinėms 
įmonėms ir startuoliams. Pastaraisiais metais prie 
trijų pagrindinių miestų Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
plėtojamas technologijų parkų ir inkubatorių tinklas, 
kurį prižiūri Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
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Šis dokumentas yra Biopramonės konsorciumo 
(BIC) “Strateginės informavimo programos“ 
dalis. Programos tikslas – nustatyti galimybes 
vykdyti biopramonės veiklą Europos šalyse, 
kuriose tokia veikla yra palyginti menka. 
Biopramonės veikla labai priklauso nuo 
inovacijų, tad ji palyginti nedidelė šalyse, kurios 
yra vidutinės arba atsiliekančios novatorės. 
Taip gali būti dėl to, kad biopramonės veiklą 
šiose šalyse vykdantiems subjektams ir BIC 
trūksta žinių apie šių šalių biopramonės 
potencialą. Be to, veikėjai šiose šalyse 
galbūt nežino apie BIC siūlomas galimybes ir 
Biopramonės iniciatyvą.

Žinoma, ši ataskaita nėra išsami. Be to, ji galbūt nėra grindžiama naujausiais statistiniais 
duomenimis. Ši ataskaita yra pirmasis projektas, kurį parengė BIC rinkdamas ir nagrinėdamas 
turimus duomenis. Ataskaitoje, visų pirma, orientuojamasi į žaliavas, siekiant užtikrinti, kad 
turimos žaliavos būtų panaudojamos sukuriant didesnę vertę nei dabar. Šioje ataskaitoje 
naudojamus duomenis labai padėjo surinkti ir peržiūrėti Lietuvos atstovas BPS bendrosios 
įmonės valstybių atstovų grupėje.

Dabar BIC pateiks šį dokumentą vietos veiklos vykdytojams ir mėgins padėti vietos pramonės 
atstovams ir valdžios institucijoms parengti biopramonės veiklos plėtojimo Lietuvoje veiksmų 
planus.

Toliau esančiuose skyriuose apibūdinama dabartinė Lietuvos ekonomikos būklė ir biopramonės 
veiklos potencialas, pateikiama pavyzdžių, kaip panašios žaliavos panaudojamos kitose 
Europos šalyse sukuriant didelę vertę. Priedėlyje yra papildomų su minėtais skyriais susijusių 
lentelių ir grafikų.

Per kelerius pastaruosius metus Lietuvoje įgyvendinami keli ES 
finansuojami mokslinių tyrimų projektai, kuriuose naudojamos 
biomasės žaliavos ir biotechnologijos (taip pat ir pagal Biologinės 
pramonės sektorių bendrosios įmonės programą). Tai rodo, kad šalies 
mokslininkų bendruomenė ir pramonės atstovai yra suinteresuoti 
biopramonės veikla ir pasiryžę ją vykdyti.
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