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Pagrindiniai PPP žaidėjai Centrinėje ir Rytų Europoje 

Kuriuos iš jų matome Lietuvoje? 



Mes paklausėme didžiausių PPP žaidėjų ką jie mano 
apie Baltijos šalių rinką 

Maža, nelabai patraukli PPP rinka 

Žemas PPP aktyvumas  

Baltijos šalyse neturime nuosavų pajėgumų ir nematome 
prasmės jų kurti kol PPP rinkos aktyvumas žemas 

Nėra sėkmingai įgyvendintų stambių PPP projektų patirties 

Netikrumas dėl viešojo sektoriaus patirties 



Tai ar realu pritraukt užsienio investuotojus į Lietuvos 
infrastruktūros projektus? 

….reikia pasistengti 

BET... 

TAIP!!! 



Ko reikia, kad galėtume pritraukti (užsienio) kapitalą į 
viešosios infrastruktūros projektus (PPP)  

Projektas turi būti 
patrauklus ir gerai 
parengtas. Jei to nebus, 
niekas negaiš laiko. 

 

 

 

 

Stipraus ir patikimo 
vietos partnerio. Neturint 
vietinių pajėgumų, vietos 
partnerio svarba būtų itin 
didelė. 

 

 

 

 

Ilgalaikio bankinio 
finansavimo galimybė 
vietoje. Tarptautinių bankų 
finansavimo galimybės gali 
būti ribotos, ypač 
mažesniems projektams. 

 

 

6-7 kokybiškų projektų 
krepšelio. Pasirengimas ir 
dalyvavimas PPP konkurse 
reikalauja didelių lėšų – 
rizikuoti dėl vienos galimybės 
neverta. 

 

 

 

Bent vieno sėkmingai 
įgyvendinto didelio 
projekto. Tai parodytų, kad 
valdžia yra pajėgi įgyvendinti 
rimtus PPP projektus ir yra 
pasirengusi tai daryti.  

 

 

 

 



Patrauklus PPP projektas – svarbiausi elementai 

Patrauklus PPP 
projektas 

1. Ar projektas tikrai 
reikalingas (ir turi plačią 

politinę paramą)? 

5. Ar vykdytojui 
projektas nėra per 

didelė našta? 

3. Ar rizikos 
paskirstymas aiškus, 

pagrįstas ir efektyvus? 

7. Projekto dydis? 

2. Ar projekto 
rezultatai aiškiai 

išmatuojami? 

4. Ar yra erdvės 
inovacijoms? 

8. Kaip įsipareigojimas 
traktuojamas valstybės 

skolos aspektu? 

6. Ar projektas 
pajėgus pritraukti 

bankinį finansavimą? 



Tendencijos Europos PPP rinkoje 

Dėmesys PPP projektams išlieka, tačiau daugelyje šalių 
politikai labai atidžiai stebi šiuos projektus. 

Planuojamų PPP projektų skaičius yra sąlyginai 
nedidelis, todėl jaučiamas tam tikras  investuotojų 
„alkis“. 

Bankai rodo daugiau noro skolinti „ilgus“ pinigus PPP 
projektams, yra galimybių pasiskolinti 20 – 25 metų 
laikotarpiui. 

Skolinimo maržos sumažėjusios, palyginti su buvusiom 
prieš 2-3 metus.   
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